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Anglija Nori Taikyt Len 
kus su Naziais Danzigo 
-Koridoriaus Klausiniu

Skandinavijos Kraštai Nori 
Kartu Atsakyti į Nazių 
Nekariavimo Pasiūlymą

Lenkai Džiaugias, kad Sovie 
tai Atsiunčia Atstovą

Dalinai apsiniaukę 
čiau.

atvyko iš
1905 me-

Naujienų’
turiu pa

NAZIŲ SMARKAVIMAS 
PRIEŠ LENKIJĄ

Keturių Lėktuvą Susikū 
limas Anglijoje

ROOSE VELTAS TAIKO 
MAINIERIUS SU BOSAIS

NAZIAI NEKETINA TAI 
KYTIS SU LENKIJA

nekdriavi- 
Sovietais

Anglijos valdžios kontro-

ANGLŲ EX-KARALIAUS 
RADIO KALBA

Ruošiasi Plačiausiam Fašistinių šalių Karui prieš Sovie 
tus ir Vakarų Europos Demokratijas

Windsoro kalbos; bet žmo
nės A n g 1 i j o j, tu rintieji 
trumpų radio bangų priim
tuvus, vis tiek ją girdėjo.

Cairo, Egiptas. — At 
skrido maršalas Italo Bal 
bo, Mussolinio gubernato
rius Libijai. Egipto vyriau
sybė ir spauda šaltai jį pa
sitiko.

gynimuik r aš-

Miestų Majorai Kovo
ju už Palaikymą WPA 

Pašalpinių Darbų

144 Nauji Kariniai Lai 
vai ir 500 Naujų Lėk

tuvų Amerikai

visus plačiai

Berlin, geg. 9. — Nazių 
laikraščiai rašo, kad Vokie
tija galėtų užimt Danzigą 
ir Lenkų Koridorių pirma, 
negu Anglija paspėtų at
siust bent vieną savo karei
vį talkon Lenkijai.

Per Lėktuvo Nelaimę Žuvo 
Bent 18 Žmonių

DIDĖJA ANGLIJOS VILTIS 
SUSITART SU SOVIETAIS 

PRIEŠ UŽPUOLIKUS

Berlin. — Nazių politikai 
pašiepia Anglijos valdovų 
kalbas apie taikymą Vokie
tijos su Lenkija, ir klausia: 
“Kur tie žmonės gyvena, ar 
^ant mėnulio?”

Tokio, geg. 9. — Anglijos 
ambasadorius Craigie pra
nešė užsieniniam Japonijos 
ministeriui Aritai, kad An
glija veda, derybas su So
vietais, idant “įvest pasto
vumą” Europoj. Anglijos 
a m b a s a d o rius užtikrino, 
kad jos pasitarimai su So
vietais nekliudysią Tolimų
jų Rytų.

Po tokiam Anglų amba
sadoriaus pranešimui, už
sieninis Japonijos ministe- 
ris užreiškė seime, kad Ja
ponija negalės “pro pirštus 
žiūrėt į karinę sąjungą tarp 
Anglijos ir Sovietų.” To-

Washington, geg. 9. — 
Prezid. Roosevelt pasišaukė 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
savininkus ir CIO Jungti
nės Mainierių Unijos at
stovus į Baltąjį Rūmą. 
Prezidentas asmeniškai mė
gina juos sutaikyti.

(Dėl savininkų atkaklu
mo metė darbą jau 450,000 
mainierių.)

Svarbus Atsišaukimas 
Kas gi Geriau Žino? 
Darbininkai ir N. Y.

“Times.”
Rašo R. Mizara

skait- 
bent

JAPONAI PRARANDA 20 
TŪKSTANČIŲ KAREIVIŲ 
PER MĖNESĮ CHINIJOJ

Panašiai kaip LaGuardia 
kalbėjo ir Chicagos majo
ras Kelly, Bostono majoras 
Tobin ir Clevelando majo
ras H. H. Burton.

Eilė majorų iš kitų mies
tų taipgi liudys kongresi
nei lėšų komisijai apie bū
tiną reikalą palaikyt WPA 
viešus darbus.

visus remti

GENEROLO FRANCO
METŲ PLANAS”

Popiežius Šaukia 5 
Valstybes į Taikos 

Konferenciją

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

smga jai; 
ministerial 
konferencijai, o 
Italijos valdžia 
Lenkija svyruoja, 
pranta, jog ši “popiežiška’ 
konferencija verstų Lenki 
ją padaryt nusileidimų Vo 
kietijai.

Japonija Grąsina Ang 
Ii j ai Nedaryt Sutar

ties su Sovietais

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės (May) 10, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

rai kalbėjo 
komisijoje, 
lėšas WPA šalpos darbų. 
LaGuardia pareiškė, jog tai 
būtų “pražūtingas” daly
kas, jei būtų panaikinti vie
šieji WPA darbai, kaip kad 
reikalauja priešai Naujo
sios Dalybos. New Yorko 
majoras parodė, kafl mies
tai nepajėgtų išmaitint be
darbių, jeigu šalies valdžia 
uždarytų tuos darbus ir ne
duotų tiesioginės paramos 
bedarbiams.

London. — Virš Stubton 
miesto susikūlė vienas į ki
tą du kariniai Anglijos or
laiviai, vairuojami lakūnų- 
studentų. Užsimušė abudu 
lakūnai.

Ties Horley, ore susidūrė 
karinis lėktuvas su keleivi
niu ir sutiško į žemę. Žuvo 
abudu lakūnai ir viena ke
leivė.

Viskas rodo, kad Darbo 
Santykių Taryba išspręs klau- 

Bet 
Jei to- 

padary- 
parduo-

Kiekvienas . mūsų skaityto
jas turėtų perskaityti šios die
nos “Laisvėje” telpantį LKP 
CK atsišaukimą j Lietuvos vi
suomenę. Jame, be kitko, Lie
tuvos Komunistu

Tokio, Japonija, geg. 9.— 
Per chemikalų fabriko eks 
ploziją Komanezawoj už 
mušta bent 11 žmonių.

New Yorko Majoras La Guardia Sako: Panaikinimas 
WPA Viešų Darbų Tai Būtų “Pražūtingas” Dalykas

Washington. — New Yor
ko majoras LaGuardia ir 
trijų kitų didmiesčių majo- 

kongresinėj’e 
kuri tyrinėja

tyrimus 
nieko nerašoma.

450; Columbia radio korpo
racijos pirmininkas W. S. 
Paley $171,849; Amerikos 
Radio korporacijos pirmi
ninkas David Sarnoff $100,- 
900, ir tt.

Burgos, Ispanija; — Fa
šistinė Ispanijos valdžia 
oficialiai atsimetė nuo Tau
tų Lygos.

Berlin, gpg. 9. — Nazių 
valdininkai sako, kad Vo
kietija jau vedanti derybas 
dėl nepuolimo - 
mo sutarties su 
(Klausimas.)

Stockholm, Švedija. —Čia 
užsieniniai ministerial Šve
dijos, Norvegijos, Danijos 
ir Suomijos (Finijos) ta
riasi, kaip tos šalys galėtų 
duot vieną bendrą atsaky
mą į Hitlerio pasiūlymą, 
kuris perša daryt nekaria
vimo - nepuolimo sutartį su 
Vokietija. Pasiūlymas buvo 
padarytas kiekvienai jų pa
skirai.

(Tas kanalas, kaip 
liuojama, kaštuotų 
$750,000,000; bet jis 
parankesnis ir saugesnis 
negu Panamos kanalas. 
Priešų karo laivams bei 
bombiniams lėktuvams būtų 
daug sunkiau sugadint Ni
ca raguos kanalą negu Pa
namos; ir jau 40 metų kaip 
Amerikos politikai svarsto, 
ar reikėtų šiai šaliai pra- 
vest kanalą per Nicara
gua.)

Shanghai. — Japonų vy
riausybė pareiškė, kad jinai 
atmes visus protestus tų ša
lių, kurių nuosavybė nuken
čia, kai japonų orlaiviai 
bombarduoja Chinijos mie
stus.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nutarė skirt 
$824,132,291 reikalams Am
erikos karo laivyno 1940 
metams, Reiškia $145,817,- 
047 daugiau negu 1939 m. 
Už tai balsavo 297 kongres- 
manai, o prieš 58.

Iš tos pinigų sumos bus 
statoma 23 nauji kariniai 
laivai, tarp jų ir du karo 
didlaiviai po 45,000 tonų 
įtalpos; du šarvuotlaiviai, 
aštuoni naikintuvai, aštuo- 
ni submarinai ir kt.

Be to, jau dabar statoma 
121-nas karinis laivas.
z Pinigais skiriamais karo 

laivynui bus įgyta dar 500 
naujų karinių lėktuvų; tad 
Jungtinės Valstijos turės 
iki 2,300 karo orlaivių.

Apie per du ištisus mėn. 
Darbo Santykiu Taryba tyri
nėjo padėtį New Yorko 
“Timeso” redakcijoj ir admi
nistracijoj. Kaip žinia, to lai
kraščio redakcijos ir raštinių 
darbininkai pasirįžo susiorga
nizuoti į Amerikos Laikrašti
ninkų Gildiją. “Timeso” savi
ninkas, p. Sulzbergeris, tam 
griežtai priešinasi. Jis išvarė 
iš darbo keletą darbininkų tik 
dėlto, kad jie veikia unijoj. 
To pasekme Gildija apskundė 
“Timeso” bosus Darbo Santy
kių Tarybai, kuri ir pradėjo 
tyrinėjimą.

simą darbininkų naudai 
Sulzbergeris pareiškė 
kis sprendimas būsiąs 
tas, tai jis laikrašty 
siąs. ‘

Beje, apie tuos
“Timese

Ar tokiam atsitikime gali 
žmogus norėti, kad “Timesas” 
paduotų teisingas žinias apie 
tai, kas naudinga darbinin
kams ?

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
ANGLIJOJ

London. — Dabar Angli
joj skaitoma 1,644,394 įre
gistruoti bedarbiai; tai 100 
tūkstančių mažiau negu 
pernai šiuo laiku.

kiame atsitikime, sako, Ja
ponija dar sustiprins savo 
sutartį su Vokietija ir Ita
lija “prieš Komunistų In
ternacionalą” (kas reiškia 
ne tik prieš Sovietus, bet ir 
prieš demokratines, šalis 
apskritai).

O generolas Itagaki jau 
stačiai ragino Japoniją vi
sais būdais i. ruoštis “pla
čiausiam karui” išvien su 
Vokietija ir Italija.

Jeigu Anglija susitars 
su Sovietais, tai Japonija 
dar “labiau susiartins” su 
Anglijos priešais, — pagrū
mojo.ministeris Arita.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco paskelbė sa
vo “dvylikos metų planą/’ 
kuriam būsią išleista 516 
milionų dolerių — vieške
liams, elektros stotims, 
prieplaukoms ir kitiems vie
šiems darbams. Į tuos dar
bus bus įmami ir fašistų 
ex-kareiviai.

Bet iš kur Franco gaus 
pinigų, tai nepasako.

Varšava. — Sovietų vy
riausybė atsiunčia savo am
basadorių Nikolajų Šarono- 
vą į Varšavą. Per pasku
tinius dvejus metus Sovie
tai neturėjo ambasadoriaus 
Lenkijoj.

Lenkų valdžia džiaugiasi, 
kad Sovietų ambasadorius 
atvyksta.

Lenkijos vyriausybė da
bar mato didesnį reikalą 
negu bet kada susiartint su 
Sovietais, akivaizdoje pavo
jaus Lenkijai iš Hitlerio 
pusės.

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongresas su 
didele pagarbą priėmė atsi
lankiusį Nicaraguos res
publikos prezidentą gene
rolą A. Somozą. Jis gi pasa
kė draugiškumo kalbas se/ 
nate ir atstovų rūme. / ,

Prezid. Somoza sveikino 
Jungtines Valstija^ kad 
žymia dalim per šios šalies 
pasidarbavimą sustiprintas 
draugiškumas tarp respub
likų Centralinėje ir / Pieti
nėje Amerikose. — Nicara
gua yra Centralinėj Ame
rikoj.

Savo kalbose Somoza siū
lė, kad ši šalis galėtų pra- 
vest kanalą per Nicaraguą, 
tarp Atlanto ir Pacifiko 
Vandenynų; sakė, jog toks 
kanalas būtų svarbus ne 
tik apsigynimui Jungtinių 
Valstijų, 
Lotyniškos Amerikos

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain ir užsieninis vice- 
ministeris Butler sakė sei
me, kad jie norėtų sutaikyt 
Vokietijos ginčus su Lenki
ja dėl Danzigo ir Lenkų 
Koridoriaus - Pomorzės. Jie 
planuoja sudaryt tarptauti
nę taikymo komisiją.

(Kai kurie pažangesni 
Anglijos politikai sako, jog 
toks taikymas būtų pana
šus į Vokietijos “taikymą” 
su Čechoslovakija, Municho 
konferencijoj.)

Nicaraguos Prezidentas 
Siūlo Amerikai Kana

lą per Nicaraguą

Darbq Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pasakiškai Dideles 
Algos Kompaniją 

Viršininkų

Guayaquil, Ecuador, geg. 
9. — Paskutinėmis žinio
mis, tai 23 žmonės žuvo, 
nukritus lėktuvui į miestą 
ir, jo gazolinui eksploduo- 
jant, padegus keturis 
mus.

Vatikanas.—Popiežius Pi
jus XII šaukia į taikos kon
ferenciją Vatikane ministe- 
rius pirmininkus ir užsieni
nius ministerius Vokietijos, 
Anglijos, Franci jos, Itali
jos ir Lenkijos. Popiežius 
nori ypač sutaikyt Vokieti
ją su Lenkija kas liečia 
Danzigą ir Lenkų Korido- 
rių-Pomorzę.

Manoma, kad Vokietija 
sutiktų dalyvaut toj kon
ferencijoj; Anglija neprie-

Francijos vieni 
•pritaria šiai 

kiti ne; 
pritaria.
nes su-

London. — Anglijos val
džia prašo Sovietų priža
dėt, kad jie duos karinės 
pagelbos Anglijai ir Fran
ci jai, jeigu kada Anglija ir 
Franci j a, begindamos Len
kiją ir Rumuniją, įsivels į 
karą su Vokietija ir Italija. 
Bet Anglija vis atmeta So
vietų reikalavimą padaryt 
su jais bendrą apsigynimo 
sutartį.

Anglų valdovai iš pra
džios manė, kad būsią svar
bių pakeitimu Sovietų poli
tikoj po to, kai pasitraukė 
iš vietos Maksimas Litvi
novas, buvęs Sovietų užsie
ninis komisaras. Bet dabar 
jau patys Anglijos valdovai 
persitikrino, kad Litvinovo 
pasitraukimu niekas nepa
sikeičia užsieninėje Sovietų 
politikoje.

Kai kurie Anglų politikai^ 
pranašauja, kad, girdi, gal 
dar šią savaitę Sovietai 
kaip nors susitarsią ben
drai laikytis su Anglija ir 
Franci ja prieš Vokietijos ir 
Italijos grūmojimus ma
žesnėm šalim.

Washington. — 21-nas f 
viršininkas įvairių kompa
nijų Amerikoj pernai gavo 
algos po 100 tūkstančių do
lerių ir daugiau; šimtai gi 
kitų kompanijų vadų pel
nė nuo $35,000 iki $99,000, < 
kaip rodo jų raportai išduo-* 
ti valdiškai Šerų ir Biržų 
Komisijai.

Amerikos Telefonų ir Te
legrafo kompanijos pirmi
ninkas Walter Gifford per 
metus gavo $209,350 algos; 
Tarptautinės Nikelio kom
panijos pirmininkas R. C. 
Stanley $204,700; General 
Motors automobilių korpo
racijos prezidentas W. S. 
Knudsen $193,713; jos pir-

Prieš virš metus laiko, kai 
Lietuvai grūmojo pavojus iš 
Hitlerio ir Lenkijos pusės, ši
tų žodžių rašytojas aukojo 
ginklų fondui ir stojo už tai, 
kad surinkti tam tikslui pini
gai, turi būti ten ir pasiųsti.

Tūli žmonės dėl to tuomet 
bandė kelti triukšmą. Aš ir ki
ti mūsų draugai, kurie ben
drai aukojome ir su ta nuo
mone stovėjome, pasirodo, bu
vome visiškai teisingi.

Bus tauta didelė ar maža, 
ji turi vienytis ir gintis, kai 
ant jos mirtinas priešas puo
la. Toji tauta, kuri negina sa
vo nepriklausomybės, jos ne
verta !

Tą aiškiai pasako ir Lietu
vos Komunistų Partija.

Verdun, Franci ja, geg. 9. 
— Windsoro kunigaikštis, 
buvęs Anglijos karalius 
Edwardas VIII, per radio 
atsišaukė į pasaulį nežiūrėt 
tik saumyliškų pasimojimų,

Peiping. — Chinijoj per 
mėnesį 20 tūkstančių japo
nų kareivivų būna užmušta, 
sužeista, suserga, bei mirš
ta, kaip praneša Associated 
Press. . . v

Daugiausia nuostolių ja
ponams padaro chinai par
tizanai. Jie be atlaidos vi
sur užpuldinėja japonus, 
žudo juos, sprogdina jų 
traukinius, naikina bei -gro
bia trokus su karo reikme- 

f

nimis ir tt.

“Mes šaukiam 
ginklų fondą.

“Mes šaukiam
stoti j šaulių sąjungą.”

Kodėl gi Lietuvos komunis
tai taip daro? Todėl, kad Lie
tuvos nepriklausomybei grū
moja baisus pavojus iš Hitle
rio pusės!

Jeigu mes sakome, kad tau
ta turi gintis, tai, žinoma, vi
siškai natūralu, ji turi gyni- 
muisi būti pasiruošus; tur būti 
ginkluota.

Guayaquil, Ecuador. — 
Karinis lėktuvas, bedary
damas manevrus virš šio 
miesto, nukrito ant gatvės; 
eksplodavo jo gazolino tan
kai ir padegė keturis pa
muš. Sudegė du lakūnai 
oficieriai lėktuve ir tapo 
sužeistas jo mechanikas. O 
namų gaisre žuvo bent 16 
žmonių.

Iš vieno užsidegusio na
mo antro aukšto iššoko J. 
V. Trujillo, žymus Ecuado- 
ro politikas, ir keli kiti ad
vokatai, ir taip išsigelbėjo.

Va, kaip iškyla bereikalin
gos diskusijos. Andai trumpai 
rašiau apie dr. J. Waluka jo 
25-kerių profesinio darbo su
kaktuvių proga. Ten paminė
jau, kad iš Lietuvos dr. Walu- 
kas Amerikon atvyko 1905 
metais.

“Viską žinąs” “Naujienų” 
redaktorius dėl to šitaip rašo:

“Tai pasaka. Su 1905 metų 
revoliucija Lietuvoje J. Valiu
kas neturėjo nieko bendro. 
Lietuvą jis buvo apleidęs už 
dvejeto metų prieš tai.” To
liau: “Apie 1905 metų revo
liuciją jisai patyrė, jau būda
mas Amerikoj.”

Neinant į bereikalingas tuo 
reikalu diskusijas, “ 
redaktoriui tik tiek 
sakyti:

Dr. J. Walukas 
Lietuvos Amerikon 
tais. Tą jis sako patsai ir aš 
manau, kad jis pats geriau ži
no, negu Čikagos redaktorius!

Bėga iš Vietos Teisėjas 
Šmugelninkas Lauer

Albany, N. Y. — Valsti
jos aukščiausio teismo tei
sėjas E. J. Lauer pranešė 
g u b e r natoriui Lehmanui, 
kad nuo birželio 15 d. jis 
atsistatydina nuo teisėjo 
pareigų.

Teisėjas Lauer yra. įkai
tintas, kad sykiu su savo 
pačia šmugeliavo brangius 
daiktus iš Europos į Ame
riką, vengdami muitų mo
kėjimo.

Lauer įteikė gubernato
riui pasitraukimą, kuomet 
valstijos seimelio jau ren
gėsi Lauerį teisti.
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Tam tikra spauda jau ir vėl pradėjo 
atakuoti Sovietų Sąjungą, kam pastaro
ji nesudaranti sutarties su Anglija ir 
Franci ja Hitleriui sulaikyti. Tokia spau
da, aišku, sąmoningai ar ne, skleidžia 
Anglijos konservatorių propagandą, o 
nieko daugiau.

Kiekvienam žmogui turėtų būti aišku, 
jog Sovietų Sąjunga dėjo dideliausių pa
stangų tokiai sutarčiai padaryti. Bet to
ji sutartis turi būti aiški, turi būti ryški, 
turi būti plati.

Kas Toliau?

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.

100 Žmonių Nužudyta
Kai skaitai iš Philadelphijos žinias 

apie tą raketą, draudimą ir žudymą 
žmonių, tai net rodosi tikėti nesinorė- 

. tų, kad taip iš tikrųjų galėtų būti. Deja, 
tai tiesa. Apytikriai sakoma, kad apie 
100 žmonių tuo būdu bus nužudyta gru
pės suniekšėjusių gaivalų.

Į tą raketą įvelta visa eilė asmenų, ku
rių tarpe yra ir gydytojų. Vieni įraši
nėjo juos į apdraudos kompanijas, kiti 
nuodijo, treti kitokiais būdais “darbavo
si,” kad juo veikiau apdraustąsias au
kas nužudžius ir už jų galvas gavus ap- 
draudas.

Reikia nepamiršti, jog savais laikais 
' toks “pasipinigavimo” būdas buvo ne- 

naujanybė ir tarp lietuvių (galimas 
daiktas, kad dar ir šiuo metu jis yra kai 
kur praktikuojamas).

Toji baisi “profesija,” aišku, yra išda
vas visuomeninės sistemos, kurioj mes 
gyvenam. Sistema, kuri remiasi pinigu, 
turtu, mat, nepaiso, kaip žmogus turtą 
įgyja; svarbu jai, kad tik jis bagetas, o 
tuomet ir jau laimingas. Kokį gražų dar
bą atlieka tie, kurie kovoja už- naują 
sistemą.

Reikalingas Naujas Maistas Pa
sekmingam Lėkimui Pravesti

Įdomų dalyką iškelia aikštėn Sovietų 
lakūnas Kokkinaki santikyj su jo skri
dimu į Ameriką. Jis sako, jog, norint, 
kad tokis skridimas, kokį jis padarė lėk
damas iš Maskvos į New Yorką, būtų 
pilniausiai pasekmingas, reikia išrasti 
naujos rūšies maisto.

Kokkinaki su savo padėjėju Gordien- 
ko veik visu keliu lėkė aukščiau kaip 

- 17,000 pėdų, kad išvengus tirštų miglų 
ir-bendrai nemalonaus oro. Ten aukš
tai, tačiau, lakūnai negalėjo valgyti: ka
va ir kokoa pasidarė nepakenčiamai sal
dūs; vištiena—taip sukietėjo, kad sunku 
buvo ją įpjauti peiliu; obuolys patapo 

^kietas, kaip akmuo. Nuolatinis vartoji- 
. ’mas oksigeno (deguonio) burnoj skonį 

'A ;j>akeitė visiškai.
Jis mano, reikėtų nors desėtką gydyto

jų paimti į tokį aukštį ir su jais palekio
ti, tuomet jie veikiausiai surastų būdus, 

. ''kaip tas skerspaines apeiti.
Taigi, jeigu nieko daugiau, tai bent 

V ‘jau šis Kokkinakio ir Gordienkos paty- 
• rimas ir paaiškinimas, suteiks labai 

daug ateičiai—vyriausiai kelionėms tarp 
.Amerikos ir Sovietų .Sąjungos. Nes vis- 
.vien Sovietų Sąjungos oro užkariautojai 
rankų nenuleis, kol pasekmingai įvyk- 
dins nuolatinį ir pastovų tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Sąjungos oru su
sisiekimą.

Tame ir keri mokslinė svarba Kokki- 
. nakio ir Gordienkos pastarajame lėkime.

Sovietų vyriausybė atvirai sako: jeigu 
Anglija nori sulaikyti Hitlerį, tai Cham- 
berlainas, visųpirmiausiai, neturi jam 
pataikauti. Daugiau: toji sutartis turi 
apimti visą pasaulį. Ji turi būti nusta
tyta ne tik prieš Hitlerį, bet ir prieš 
Mussolinį ir prieš Japonijos imperialis
tus. Sakysim, jeigu Japonijos imperia
listai pradėtų pulti Sovietų Sąjungą 
(prie ko jie ruošiasi), tai Anglija su 
Francija ir kiti kraštai turi išstoti prieš 
Japonijos imperialistus. Jei Hitleriu puo
la Lenkiją, Lietuvą, Rumuniją, Sovietų 
Sąjungą bei kurią kitą šalį, tai visos tai
kos trokštančios valstybės, visos kolek- 
tyvį saugumą pasirašiusios valstybės 
privalo bendrai veikti prieš agresorių.

Ši Sovietų Sąjungos formula—taip1' 
aiški ir suprantama. Tai vienintelis bū
das, vienintelis kelias agresoriams su
laikyti.

Deja, Anglija ją atmeta. Po ilgų išsi
sukinėjimų ir zigzagų, Chamberlainas 
pareiškė, jog tai nesą praktiška. Cham- 
berlainui tik tas praktiška, ką jis pasiū
lo; jam tik tas suprantama, ką jis daro. 
O jis, papildęs vieną išdavystę Muniche, 
ruošiasi prie kitos išdavystės; šiuo tar
pu veikiausiai jis bandysiąs pritaikyti ją 
Lenkijai.

Sovietų Sąjunga nenori būti išdavikiš
kos politikos sandarbininke; ji nori dirb
ti taikai. Jeigu Chamberlainai to daryti 
nenori, o kiša savo visokias machinaci
jas, tai Sovietų vyriausybė atsisako su 
jais kooperuoti.

Prasti Dalykai Klaipėdoj'
“Lietuvos Žiniose” skaitome:
“‘Kurjer Polski’ rašo iš Klaipėdos, kad 

tenai imta taikyti tokie metodai, kurių 
niekas čia nesitikėjo. Koncentracinėse 
stovyklose yra 3,000 įtartinų; areštuotų, 
gyventojų teigimu, yra apie 6,000. Gy
ventojai varomi dirbti fortifikacijos 
darbų. Javų atsarga buvo konfiskuota 
ir sunaudota karo įgulai išmaitinti. 
Klaipėdos uostas jau neturi prekybinio 
darbo. Gabenama per jį tiktai kareiviai 
ir fortifikacinė medžiaga. Riebalai krau
tuvėse visai išnyko, taip pat arbata ir 
kava. Viskas brangsta. Dabar visi vietos 
gyventojai gerai supranta skirtumą tarp 
vakar ir šiandien. Ta šioji diena reicho 
rėmuose atrodanti, kaip bausmė už lais
vės ir gerovės niekinimą, čia būnant Lie
tuvos suverenumui. Apsilankymas Klai
pėdoje kiekvienam, kas pažinojo tą mies
tą prieš prijungimą, palieka didelio ka
pinyno įspūdį.”

Taigi dalykai Klaipėdoj atrodo labai 
juodi. Veikiausiai daugelis tų pačių klai
pėdiečių, kurie kadaise saliutavo hitleriš
kai, kurie baubė Lietuvą, šiandien grau
žia nagus, bet jau pe’rvėlu. Jie priversti, 
podraug su kitais Vokietijos gyvento
jais, dirbti kanuolėms, o ne sviestui.

Prie to pridėti galima dar ir štai ką: 
šiomis dienomis skaitėme pranešimą iš 
Vokietijos, kad tūluose miestuose yra 
areštuojami žmonės, kurie išdrįsta pirk
tis kavos daugiau, kai vieną ketvirtadalį 
svaro! Neužilgo Hitleris pritaikys tai ir 
Klaipėdoj (jei iš viso ten duos kiek nors 
kavos).

Vyriausias Narių Genero
las Apžvelgė Libiją, Ita

lijos Koloniją Afrikoj

p Tripoli. — Vyriausias Vo
kietijos armijos komandie- 

I rius gen. - W. von- Brauc- 
hitsch skraidė su Italijos 
generalio štabo ^galva Al- 

k jbertu Pariani perYafrikinę 
Italijos koloniją Libiją, ap- 

V ifūrinėdami karines pozici- 
. ' ■

jas prieš Franci jos Tunisi- 
ją ir Anglijos kontroliuoja
mą Egiptą.

Smarki smėlio audra pri
vertė jųdviejų lėktuvą nusi
leist Libijos dykumoj.

Chiny Partizanų Kautynės 
Kantone prieš Japonus
Hong Kong. — C h i n a i 

partizanai iškėlė smarkius 
mūšius japonam pačiame

Kantone, japonų užimtame 
mieste, Pietinėj Chinijoj.

Chinai užėmė Saukai 
miestelį prie geležinkelio, 
netoli Kantono.

Chungking, Chinija. — 
Hopei provincijoj chinai 
sustabdė japonų ofensyvą 
ir pasigrūmė toli pirmyn 
palei Han upę. Chinai dabar 
apsupa japonus Yung-lung- 
ho ir Chiangtsikiang mies
teliuose toj srity j.

1938 metais,

Logika yra, jeigu vilkas 
pradėjo avis valkioti, tai 
tol jis tą darys, kol jas vi
sas išpjaus arba jį kas nu
šaus. Taip yra su fašisti
niais agresoriais. 1931 me
tais Japonija paėmė Mand- 
žuriją, jai- niekas nieko ne
sakė, tai tas paakstino Mu
ssolinį ir vėliau Hitlerį prie 
užpuolimų. 1935 metais Ita
lija užpuolė Ethiopiją ir 
pavergė. 1936 metais Itali
ja ir Vokietija užpuolė Is
paniją. 1937 metais Japo
nija pradėjo karą Chinijos 
pavergimui.
kovo mėnesį, Vokietijos fa
šistai pavergė Austriją; o 
rudenį sudraskė Čechoslo- 
vakiją. Šiemet jie galutinai 
pavergė Čechoslovakiją ir 
atplėšė nuo. Lietuvos Klai
pėdą. Dabar Mussolinis už
puolė Albaniją. Na, ir fa
šistams agresoriams niekas 
nieko nedaro. Aišku, kad jie 
puls kitas mažesnes šalis. 
Bet ką? Hitleris traukia ar
miją prieš Lenkiją rytuose, 
tuo pat kartu koncentruo
ja jėgas ir vakaruose prieš' 
Belgiją ir Holandiją. Japo
nijos imperialistai artinasi 
prie turtingų Holandijos 
kolonijų. Mussolinis geleži
niu lanku apsupa Jugosla
viją. Ilgai nereikės laukti, 
kol fašistiniai agresoriai 
sudarys vieną ar kelis už
puolimus ant silpnesnių kai
mynų.

Fašistiniaį Skymai
Kiekvienoj šalyj galima 

surasti išdavikų. Toki išda
vikai pasidarė Hitlerio ir 
Mussolinio įrankiais, kraštų 
pavergimui. Į Berlyną nu
vyko Čechoslovakijos prezi
dentas ir prieš virš 10 mi- 
lionų žmonių valią atidavė 
tą šalį Hitleriui. Tuojaus 
Hitlerio armija užpuolė ša
lį ir užėmė. Į Berlyną nu
važiavo Lietuvos ministeris 
Urbšys ir padėjo Hitleriui 
ant torielkos Klapėdą, ku
rios užėmimu Lietuvos fa
šistai taip nuolatos didžia
vosi. Į Albaniją Mussolinį 
pasikvietė tuo krašto “pa
triotai”, kaip sako Mussoli
nis. Jis tuojaus išpildė jų 
reikalavimą, pasiuntė 60,- 
000 fašistų, kelis desėtkus 
karo laivų, daug tankų, 400 
orlaivių, užpuolė Albaniją 
ir išmetė sekamą įsakymą:

“Albanai! Italijos armija 
šiandien išlipo jūsų šalyj, 
kuri priklauso prie žmo
nių, kurie buvo jūsų drau
gais per šimtmečius ir tą 
dabar įrodo. Nedarykite 
bergždžio pasipriešinimo, 
kuris būtų sulaužytas. Ne
klausykite savo valdžios ir 
žmonių, kurie jus prie te 
ragintų ir stumtų į kraujo 
liejimą.

“Kareiviai jo karališkos 
didybės karaliaus-imperato- 
riaus Italijos yra atėję ir 
pasiliks jūsų šalyj, kad at- 
steigti tvarką, teisę ir tai-

Taip pareiškė Italijos fa
šistai. Tą pat darė Japoni
jos imperialistai užpuolę 
ant Mandžurijos, tą pat da
rė Italijos fašistai Ethiopi- 
joj; vardan “tvarkos ir ci
vilizacijos” jie apie milioną 
išžudė Ispanijos žmonių, su
griovė šalį, pavergė; vardan 
to Hitleris pavergė čecho
slovakiją! Rytoj jie užpuls 
kitą. kurią šalį ir taip pat 
jos esatną tvarką paskelbs 
netvarka, jos esamą valdžią

T

nęvaldžia, jos tautinę laisvę 
nelaisve.

Dar didesniam žmonių 
apgavimui Italijos fašistai 
išmislino prieš 1 Albanijos 
karalių Zog, kuris nors ma
žai turėdamas jėgų, bet sto
jo kovon prieš šalies paver- 
gikus, kad būk jis ruošės 
užpulti Jugoslaviją ir prie 
to ragino Mussolinį.

Pavojus Jugoslavijai
Tikrumoj Jugolsavijai su

darė pavojų ne Albanija, 
bet Mussolinio Albanijoj į- 
sigalėjimas. Jugoslavija yra 
veik du kartus didesnė už 
buvusią Čechoslovakiją, ji 
užima 96,296 ketv. ameri
koniškas mylias ir turi apie 
15,000,000 gyventojų. Ji yra 
prie Adriatiko Jūros. Mus
solinis jau senai ruošiasi 
pavergti Jugoslaviją' ir 
Adriatiko Jūrą paversti į 
savo ežerą. Jugoslavijos 
gyventojai yra daugelio

slavų tautelių: serbai, kroa
tai, hėrcogovųiiečiai, dal- 
matai, juodkalniečiai, prie 
to kiek prisimaišę vengrų, 
bulgarų, albanų, makedo- 
niečių ir kitų tautų.

Jau dabar Jugoslavijoj 
Mussolinio ir Hitlerio šni
pai kelia obalsius apie atsi
metimą nuo _ Jugoslavijos 
kroatų, dalmatų ir kitų tau
tų. Jau dabar jie ruošia tą, 
ką padarė Čechoslovakijoj, 
kad ją pavergus.

Mussolinis užimdamas 
Albaniją uždaro Jugoslavi
ją, kaip bonkoj. Tarpe Ita
lijos ir Albanijos yra Adri
atiko Jūros taip vadinama 
Otranto Peria j a. Ji turi tik 
50 mylių pločio. Kada Ita
lija valdo abi puses, tai ji 
gali lengvai užtverti Jugo
slavijai pagelbą iš jūros 
pusės. Mussolinis užimda
mas Albaniją palengvino 
sau užpuolimą ant Jugosla
vijos ir tuo kartu atsidarė 
sau kelią tolimesniam ver- 
žimuisi į Balkanų pussalį.

D. M. š.

Ką Mano Lietuvos

Mūsų dienraščio skaityto
jas Juozas Meškauskas gavo 
tiesiai iš Lietuvos iš Plungės 
laišką, kuris, mums atrodo, 
turi pusėtinos politinės svar
bos. Viena, jis parodo, kaip 
į dabartinę visą situaciją 
žiūri vidutinis’eilinis Lietuvos 
pilietis. Antra, jis taipgi pa
rodo, kad Lietuvos žmonės 
pusėtinai susidomėjusiai seka 
pasaulinę situaciją. Tasai 
plungieti'S rašo:

“Naujienų daug; .(nėra, ku
rios ir yra, visiems apie Klai
pėdos įvykius yra gerai žino
mos. Tik tiek galiu pasaky
ti, kad visa tauta labai liūdi, 
kad neteko tokio brandaus 
daikto. Bet žinom, kad kito
kios išeities ir nebebuvo, kaip 
tik turėjo laisva valia atiduo
ti. Ir dar galiu pasakyti, kad 
Plungės miestas yra perpildy
tas Klaipėdos Krašto pabėgė
liais, taip1 pat yra visa Klaipė
dos Krašto kariuomenė parvy- 
kusi į Plungę, kuri nebetelpa 
nei kareivinėse, visi viešbu
čiai ir va stybinės įstaigos pil
nos kariuomenės. O karinin
kai nebegauna visi ir pas 
įvairius gyventojus kambarių, 
ir per tai pabrango labai 
kambariai ir visos prekės.

“Dar duodu žinoti, kad vi
soje Lietuvoje yra renkamos 
ginklų fondui aukos, kurios

vykdys. Jei vokiečių valdžia 
būtų kaip Rusijos arba kaip 
buvo Ispanijos, tai seniai bū
tų vokiečiams sprandus nusu-' 
kę. Bet dabar vokiečiams yra 
leidžiama vakaruose 
pinti karo medžiaga 
tu, o rytuose jie yra 
ginami arčiau prie

Ir “dabar, mano
vokiečiai ir italai grobs 
valstybes, kurios turi geres
nius santikius su Rusija. O 
kaip jie paims mažąsias vals
tybes, tada visos valstybes 
bendrai puls Rusiją.

“šiandien visos valstybės 
daro įvairias sutartis. Vieną

apsirū- 
ir mais- 
visų ra- 
Rusijos. 

manymu, 
tas

dieną tos sutartys yra palan
kios vokiečiams ir italams, o 
kitą dieną dėl įvairių pakrai
pų žmonių yra kalbama prieš. 
Todėl taip yra daroma, kad 
nežinoma kaip baigsis Japonų 
karas. Jei kurią dieną Japo
nams eina geriau, tada visos 
valstybės daro kitokią sutar
tį. Ir dabar yra gerai žino
ma, kad vokiečiai kasdien sti- 
prinsis, kol • Japonijos karas 
pasibaigs, o po to visos iš visų 
pusių puls Rusiją. Tas, žino
ma, pareis, kaip pasibaigs Ja
ponų karas. Jeigu jie pralai
mės, tada gal apvirs politika 
kitaip ir taika galės ilgesnį 
laiką užtrukti.

“žinom, kad Rusijai, sulig 
jos šių dienų apsiginklavimo, 
nieko nepadarytų, bet • kaip 
užpuls iš visų pusių, tada vi
duje padarys vidaus karą, 
kaip Ispanijoje. Dar kartą 
pakartoju, kad nemanykite, 
nors ir Amerikoj gyvenate, 
kad Amerika, Anglija ir 
Francūzija pagelbės šaliai, 
kuri bus toliau užpulta Vo
kietijos, Italijos arba Japoni
jos. Juk aiškiai yra matoma, 
kodėl jos negelbi Kinijos, juk 
taip pat auga toks pat priešas 
rytuose, juk ir jų pačių jau 
yra užgauti reikalai. O vė
lesniais laikais tas pats ateis 
ir Amerikai ir kitoms valsty
bėms. Juk aiškiai yra mato
ma visiems, kad ir dabar ne
gelbėjo nekaltos Albanijos, 
taip pat bus ir toliau žiūrima 
pro pirštus, kai bus toliau už
pultos Graikija, Jugoslavija ir 
Rumunija, o taip pat ir Len
kija. Nieks negelbės, o vė
liau ir Francūzijai suduos ge
rą smūgį.

“Galėčiau ir apie Lietuvos 
padėtį parašyti, bet šį sykį 
daugiau nieko nebrašysiu. Tik 
tiek galiu pasakyti, kad Lietu
vos valdininkai yra labai ge
rai aprūpinti, o darbininkų 
padėtis labai yra liūdna...”

Tuojau įsigykite “Laisvės” 
išleistą specialį žurnalą apie 
Pasaulio Parodą. Kaina 25c.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Atvykau į šią šalį liepos mėn., 
1924 m., su motina ir mes abu
du legališkai buvome įleisti nuo- 
latai čia apsigyventi. Mano 
tėvas jau čia ilgai prieš tą 
laiką gyveno. Jis buvo jūrei
vis, ir jo laivui priplaukus į' 
New Yorko uostą, jis laivą 
apleido ir čia nuo to laiko ir 
gyvena. Dabar sulaukiau 21 
metus. Ar aš galiu tapti 
Jungtinių Valstijų piliečių?

ATSAKYMAS
Jeigu tamstos atvažiavimas 

liepos 1924 m. buvo legalis,
> prašyk 

Amerikos pilietysfės. Faktas, 
jog tavo tėvas čia nelegaliai 
gyvena ir kacl jis ateivis,

nors yra 
iš

galėčiau 
antras

Mūsų fabrike at

t ---------- -------- , --------- liepos ivz.'i m. ouv
yra gausiai aukojamos. O kas be jokio abejojimo 
gal užtikrinti, kad 
galės be pavojaus 
gus metus gyventi ?

Lietuva 
laisvai il- 
Gal ateis

laikas, kad Lietuva dar skau- ko bendro neturi su tavo
Nors yra 

bet mano 
reikšmę jie 

žinom, ir geras
kirvio į mišką

ma
ne- 
už-

kalu.

nie- 
rei-

dėsnį smūgį sutiks, 
perkami ginklai, 
manymu, mažą 
turės. Tik 
ūkininkas be 
nevažiuoja.

“Ir taip toliau. Mano 
nymu, nė viena valstybė 
pagelbės, jeigu kuri bus 
pulta vokiečių. Jeigu ir daro
sutartis visos valstybės, Ame
rika, Anglija ir Francūzija, 
bet tas viskas■ yra niekai. Jei 
ir šneka, kad Amerika, An
glija ir Francūzija užkirs ke
lia vokiečiams toliau eiti, bet 
tas viskas nueis niekais. To
liau. Mano manymu, todėl 
taip žada užpultoms valsty
bėms, kad Amerikoje, Angli
joje ir Francūzijoje yra prie 
valstybės vairo visokios pa
kraipos žmonių, bet visiems 
yra gerai žinoma, kad didžio
ji dalis' prie valstybės vairo 
yra fašistai. Tai aiškiai yra 
žinoma, kad daug kalba, o 
vykdyti niekuomet niekas ne-

' ■. >■- ■■■> ' ■ r
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KLAUSIMAS
Gyvenu Jungtinėse Valstijo

se, nuo 1908 m. Bet tik nese
nai nutariau prašyti pilietys
tės popierų. Mano pirmos po
pieros jau virš penkių metų
a

B
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senumo. Ar kaip 
galima pagreitinti mano 
klausymą, kad aš 
kuogreičiausia gauti 
popieras ?
stato visus nepiliečius, ir to
dėl man pilietystės popieros 
yra būtinai reikalingos. Be 
darbo negaliu gyventi.

ATSAKYMAS
Kuogreičiausia paduok pra

šymą antroms popieroms (pi
lietystės popieroms), bet ne
žinome jokio būdo, pagal kurį 
išklausymas gali būti pagrei
tintas. New Yorke aplikan- 
tas turi laukti nuo 6 iki 8 
mėnesių, pakol jį pašaukia 
dėl egzamino ir kuomet peti
cija jau paduota, jis turi lauk
ti apie 90 dienų prieš pasku
tinį išklausymą. Tai yra be
veik metas laiko iš viso. Pi
lietystės prašytojai, ypatingai 
seni šios šalies gyventojai, 
klysta, jeigu mano, kad natū
ralizacijos viršininkai kreips 
ypatingos svarbos į jų ilgą iš
buvimą šioje šalyje.

F. L. I. S.
□

Lietuvių Kooperatyves 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
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Motinų Diena

Waterbury, Conn

O

Sadovs-

suriko

didelių

Didelis akmuo užgavo 
Palaukus jis ^pasikėlė, biskį 
Bet greitai išsitiesė ir nu-

nes galima 
su perdaug 

girtuoklio,

Šis sekmadienis, gegužės 14-ta, visose 
Jungtinėse Valstijose yra pašvęstas pagerb
ti motinas.

Pirmoji sumanytoja tos dienos buvusi 
p-lė Anna Jarvis, Philadelphijoj. Jos pa
čios motutė mirė gegužės 9-tą, 1906 m. 
Praslinkus metams, norėdama tinkamiausia 
atžymėt savo mylimos motinos atmintį, p- 
lė Jarvis iškėlė sumanymą pašvęst dieną 
visoms motinoms paminėt. Ji rado daug 
pritarėjų įtakinguose asmenyse ir organi
zacijose. Su jų pritarimu ir įgyvendinta 
Motinų Diena.

“Geriausia Motina”

*

Nepasitenkinus tuo, p-lė Jarvis darbavosi 
suinteresuot valdininkus, kas jai ir pavyko. 
Jos pačios valstiją, Pennsylvania, 1913 m. 
2-rą sekmadienį gegužės mėnesio oficialiai 
praminė Motinų Diena. Tais pat metais 
Jungtinių Valstijų senate ir kongrese pri
imta rezoliucija sako, kad visose Jungtinėse 
Valstijose ta diena “pašvenčiama atminčiai 
geriausios motinos pasaulyje, tavo motinos.” 

Motinų Dienos minėjimas paplito ir už- 
rubežin, ypatingai Anglijon, kur tebeap- 
vaikščiojama ir po šiai dienai.

Tiesa, kad visų klasių žmonėms bran
giausia ir geriausia savoji mama, vienok 
jas pagerbt ne visi vienodai gali, ne vi
siems prieinamos priemonės, kurias įgyven
dino buržuazija komerciniais sumetimais.

Dovanų Epidemija
Pas turčius, kur gausa pinigų, perkama 

• brangios dovanos ir ruošiama puotos. Do
vanos tapo papročiu ir biednuomenėj, kur 
tam nėra ištekliaus. Tas ne kartą suteikia 
skausmų, vietoj džiaugsmo. Taip andai vie
nas New Jersey berniukas, geras vaikas, pa
vyzdingas mokinys, nudėjo savo giminietį, 
kada tas atsisakė vaikui skolint dolerį, už 
kurį jis norėjo pirkt dovaną savo motinai 
Motinos Dieną. Vaikas nepajėgė sutikt mo
tiną be dovanos. Jam atrodė, kad to nesu
pratęs giminietis nevertas nei gyvent ir jis 
nepajėgė suvaldyt pykčio.

Gražu, žinoma, yra suteikt motinai 
džiaugsmą, bet dovanos nėra vienintelis tam 
būdas ir tą mintį organizuotos darbininkės 
auklėja visuomenėj.

Motinos Trokšta Taikos
Kaipgi gali būt linksma ir laiminga mo

tina, jeigu neužtikrinta jos vaikų gerovė, 
jos pačios gyvenimas; jeigu barbariškas fa
šizmas gręsia užpult jos šalį, išardyt namus, 
sunaikint šeimą? Negali motina būt rami 
ir laiminga šiose sąlygose ir dėlto šiemet 
minint Motinų Dieną vyriausiu obalsiu moti- 
nos-moterys stato Pasaulinę Taiką. Minios 
moterų paraduose, demonstracijose, masi
niuose mitinguose ir įvairiose sueigose rei
kalaus taikos; taikos ne pasotinimu plėšikų, 
bet kolektyvio augumo, galimo atsiekt tik 
bendru visų 
ir darbu.

demokratinių spėkų susitarimu

menką džiaugsmą teturės mo-

•

I

f vi.

LAISVU

Valgo, Kad Gyvent, ar

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIEN®

Connecticut Valstijoj Lietuvės 
Moterys Subruzdo Smarkiai 
Veikti dėl Moterų Seimo 

ir Rankdarbių Parodos

Gegužės 14, Waterburyj, 
774 Bank St., 1 :30 po pietų, 
Connecticut valstijos lietuvės 
moterys turės valstijinę kon
ferenciją. Dalyvaus drg. K. 
Petrikienė iš Brooklyno. Pri
valo moterys dalyvauti iš 
kiekvienos kolonijos, ir tiki
masi, kad jos dalyvaus. Apie 
svarbumą, manoma, kiekviena' 
draugė supranta, o konferen
cijoje išsiaiškins svarbūs mū
sų uždaviniai šiuo momentu. 
Tad visos draugės moterys, iš 
visų kolonijų, kviečiamos at
vykti.

Mes tankiai girdim žmones 
išsireiškiant: “Jis gyvena, kad 
valgyt.” Tiesa, kad daugelis 
žmonių valgo dikčiai daugiau, 
negu jiems reikia, tad ir dau
giau, negu jų kūnas gali nau
dingai sudoroti, to pasėkoj 
užsiaugindami nereikal i n g ą 
svorį, įgaudami nevirškinimą 
ir, tiesioginiai ar netiesiogi
niai, ligą.

žmonės nemėgsta girtuok
lio, perdaug įsigeriančio. Nau
dinga būtų prisimint, kad per
si valgantis ištikrųjų yra pana
šus girtuokliui, 
“pasigert” ir ; 
maišto. Kaip ir 
persivalgiusio mintis pasidaro 
buka ir kūnas tingus.

Skolastika.

(tąsa)
“Mes turime tik tris dienas. O visi esa

me atsilikę su gręžimu. Pradėk draugišką 
kompeticiją.”

Tuo tarpu pribėgo uždusęs Karasas, bu
vęs kulokas, ir pradėjo rėkti:

“Pasitraukite, mes pradedame sprogdin
ti!”

Staiga Kostia pagavo Sadovskį už ran-
drau-

—o—
Kolonijose draugės prade

da veikti sukėlime finansų 
kelionėm ir kitom išlaidom.

New Haveno draugės, ro
dosi, jąu turėjo savo parengi
mą, o jei dar ne, tai veikiau
siai turės.

Hartforde turėjo parengi
mą gegužės 7. Veikiausiai 
finansiškai buvo sėkmingas.

iš

Ar rūkot? Štai Liggett & Myers Tobacco kompanijos (Rich
mond, Va.) darbininkai, išėję j streiką del geresnių darbo są
lygų ir didesnių algų. Jie išdirba Chesterfield, Fatima ir Pied
mont cigaretus, o taipgi Velvet tabaką; streikieriai priklauso 

Tobacco Workers International (AFL) unijai.

Katherine Hepburn, 
paskilbus aktorė, sako, kad 
moterys pirm visko turi dėvėt 
drabužius tokius, kurie nekliu
dytų bile kokiam darbe ar 
sporte lenktyniuot su vyrais. 
Asmeniškai, • ji pasirinktų ke
line^ vietoj suknelių.

Kai Gyvenimo Laikrodis Sustoja
VERA FIGNER <

Vera Figner yra viena iš senųjų Rusijos revoliucionierių, kuriąVera Figner yra viena iš senųjų Rusijos revoliucionierių, kurią už revoliucini vei
kimą caro valdžia buvo nusmelkusi visam amžiui katorgos. Ji tada buvo dar visai 
jauna mergina, baigianti studijuoti medicinos mokslą Curicho universitete. Tai bu
vo nepaprastai tvirtos valios moteris, kuri, nors ir tvirtovėje uždaryta, visuomet 

buvo pasirižus kovoti prieš despotizmą.

Pagaliau, 
tina iš pluoštos gėlių ar kokios menkos do
vanėlės vieną dieną į metus, jei per liku
sias 364 dienas jos šeimai badas beldžiasi 
durysna dėl nedarbo ar nesveikatos; jei jos 
vaikai neturi užtikrinto darbo nei ateities; 
jei jos dukrai graso pražūtis skurde ir ligo
se dėl nebuvimo saugumo motinystėj ar 
bent gimdymo kontrolės žinių ir priemonių.

Dėlto mes, klasiniai sąmoningos lietuvės 
moterys, minėdamos Motinų Dieną, apart 
draugiškų sueigų ir pagarbos mūsų geriau
sioms, tais metais darbo žmonių gerovei ir 
demokratijai pasižymėjusioms motinoms, sy
kiu tariamės, kaip pagerint būvį visoms dar
bo žmonių motinoms, per visus metus. Savo 
susirinkimuose mes pasisakome prieš agre
sorius, už taiką. Kaipo lietuvės, mes dar 
kartą stipriai pasisakysime prieš Hitlerį, 

pagrobusį Klaipėdą ir grasinantį Lietuvos 
nepriklausomybei. Mes reikalausime plė
timo demokratinių, teisių, kur jos tebėra la
bai apribotos. Kaipo amerikietės, mes tu
rėtume pasidarbuoti už Wagnerio bilių, ku
riame veriasi daug gero visos šeimos ir ypa
tingai motinos ir kūdikio gerovei. A.

Laimingos Kloties!
M. Paukštienė, Lietuvių Literatūros Drau

gijos Centro Moterų Komiteto pirmininkė, 
pereitą sekmadienį apleido Brooklyną. Iš
vyko į San Francisco, Cal., kur mano apsi- 
gyvent, nes ten apie virš metai atgal išsi
kraustė jos vienatinė duktė ir žentas.

Draugės Paukštienės išvykimas yra mums 
nemenku nuostoliu, kadangi ji nuo pat 
ankstybos jaunystės • dalyvauja judėjime, 
tad turi gražaus patyrimo, natūraliai gilią 
įžiūrą ir gana atviro griežtumo dalykų 
sprendime, taipgi punktualiai atlikime su
tikto darbo. Linkime jai( gerų sėkmių dar
buotis naujoj vietoj. S.

K. PETRIKIENĖ
Brooklyno, dalyvaus Conn, 

moterų konferencijoj ir pasa
kys prakalbą Waterburyj

Waterburio moterys subruz
do smarkokai padirbėti. Ge
gužės 14, Venta svetainėj, 103 
Green St., 7:30 vai. vakare, 
rengia prakalbas. Kalbės K. 
Stanislovaitienė, vietinė, apie 
sveikatą ir maistą — valgių 
gaminimą, koki valgiai, ko
kioj ligoj būtini valgyti ir ko
ki negalimi. Ji tame specia
listė. K. Petrikienė iš Brook
lyn, N. Y., plačiai kalbės poli
tikos, ekonomijos ir kitais 
klausimais. Jinai jau visiems 
žinoma gera prakalbininkė.

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti prakalbose, ne vien 
vietiniai, bet ir iš apylinkės.

—o—
Gegužės 20 Waterburio 

moterys rengia pasilinksmini
mo vakarą. Kiek tenka pa
tirti, tai Waterburio 
visos progresyvės, 
savo vakarą surengti 
kiaušiu. Bus 
džiai, 
giški

Jis 
Bank

šokiai, 
pasikalbėjimai 
susipažinimai.
įvyks gegužės 
St., Waterburyj.

moterys, 
rūpinasi 
kuo pui-

užkan- 
ir drau-

Kada Verą prie didelės 
sargybos atgabeno j šlissel- 
burgo tvirtovę, žandarai jai 
paaiškino, kad iš ten niekas 
neišeina, tik išneša. Ir neste
bėtina: dėl kiekvieno kalinio 
buvo 25 ginkluoti sargybiniai, 
nors tvirtovė stovėjo ant at
skiros salos.

Vera tvirtovėje iškentėjo 20 
metų, ir du metus kalėjimo 
pirm pasiuntimo į tvirtovę. 
Jos motina prieš savo mirtį 
(sirgo vėžio liga) pasiuntė 
carui susimylėjimo prašymą; 
tai bAvo prieš Veros valią. 
Tokiu būdu, amžina katorga 
buvo pakeista 20 metų kator
ga ir po tam ištrėmimu į Si
birą.

Kilus Rusijos Revoliucijai, 
Vera grįžo iš užsienio ir savo 
akimis matė carizmo žlugimą. 
Dabar jinai, nors jau 87 me
tus eina, darbuojasi Sovietuo
se kultūriniame darbe. Vera 
parašė jau septynis tomus 
knygų iš savo gyvenime per
gyventų įvykių. Paskiausiame, 
septintame tome, jinai piešia 
pergyventus 20 metų šlissel- 
burgo tvirtovėje. Veikalą iš
vertė Juozas Jurginis, 
Lietuvoje mokytojų 
n as, 1938 metais.

Kada Verą atvežė į
vę, kaliniai mažai turėjo li
teratūros pasiskaitymui; jokių 
susirašinėjimų su užtvirtove 
nebuvo leista. (Po trylikos 
metų, kaliniam leido susiraši
nėti su artimais giminėmis.) 
Kiekvienas naujas kalėjimo 
įnamis per du metus buvo izo
liuotas nuo bent kokio pasi
matymo su kitais kaliniais.

Nors kalėjimo disciplina sa
vo žiaurumui neturėjo ribų, 
bet politiniai vistiek jieškojo 
įvairiu kovos būdų ir išsiko
vojo šiokiu tokių palengvini
mų, nors tie palengvinimai ir 
kainavo nemažai brangių gy
vasčių. U 
dviese, už 
kalavimą, 
gimąsi su 
vos tęsėsi
dienų. Gračevskis, protestuo
damas prieš nepakenčiamas 
sąlygas, apsipylė žibalu ir sa
vo kameroje susidegino. Ne 
vienas likosi sušaudytas bei 
pakartas, bet likusieji laimėjo 
savo reikalavimus. Dviese pa
sivaikščiojimas, knygų gavi
mas buvo jų dideliais laimėji
mais. .

išleido

tvirto-

20, 774 
Pra

džia 8 vai. vakare. Moterys 
širdingai užkviečia visus ir vi
sas dalyvauti.

Visos ir visi pasimatysim 
gegužės 14, konferencijoj ir 
prakalbose, Waterburyj.

Waterburio Moteris.

Ona s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting

\ and Styling 
Zotos' Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of Beauty Culture 
under

ONA
117-09

R.K.O.

supervision of 
WALLACE 
Hillside Ave. 
Theatre Bldg.

RICHMOND HILL, N. Y. 
Telephone Virginia 7-97G7 

Hours: from 9:30 a. m. to 9 p. m.

ž pasivaikščiojimų 
daugiau knygų rei- 
už žmoniškesnį el- 
kaliniais bado ko- 
virš trisdešimties

Po ilgų metų vienumos, ka-1 metais, prieš pat egzaminus, 
da Vera paskirtu laiku, pusei 
valandos, išėjo į kiemą pasi
vaikščioti, netikėtai pamatė 
kitame kiemo gale stovinčią, 
teisme matytą kalinę. Kokis 
tai buvo juodviejų džiaugs
mas ! Susikabinusios abi ver
kė, džiaugėsi ir bučiavo viena 
kitą. Tokia jų laimė pasikar
tojo kas antra diena, o vė
liaus kas diena.

Vera savo atsiminimuose 
rašo, kad kuomet kalėjimo 
knygynas padidėjo, pasidarė 
lyg ir naujas gyvenimas; ka
liniai knygas skaitė ir džiau
gėsi jomis, bet praslinkus kiek 
laiko, pasijuto, jog skaitymas 
be jokio plano buvo lyg ir be
tikslis, nors tai ir paįvairino 
kalėjimo vienodumą.

Kartą atsiųstame 
m o knygyną senų 
punde Vera rado 
Amerikoje leidžiamą 
kuriame patėmijo 
jog žmogus sulaukęs keturių 
dešimtų metų amžiaus pa
miršta tai, ką jis jaunu būda
mas buvo išmokęs, kad yra 
reikalinga vėl paantrinti žino
jimas. Straipsnio autorius, 
nurodęs, jog Amerikoje net 
įkurta suaugusiems (virš 40 
metu amžiaus) mokykla. Ve
ra liuosai vartojo kelias .kal
bas, jinai susidomėjo straips
nio autoriaus iškelta mintimi 
ir pirmiausia pabandė perkra
tinėti pati savo žinojimą. Tą 
mintį iškėlė draugų tarpe ir 
kokis buvo visų nusistebėji
mas, kuomet jie atydžiai per- 
nagrinėjo daugelį skirtingų 
klausimų.

Kalėjime greitai susikūrė ti
kras universitetas; vieni mo
kėsi svetimų kalbų, kiti gili
nosi į įvairias mokslo šakas. 
Sulaukus žmoniškesnio kalėji
mo vedėjo, ir įsikūrus Peter
burge, dabar Leningrade, kil
nojamam muzėjui su turtingo
mis visų gamtos mokslo sričių 
kolekcijomis, su gydytojo 
tarpininkavimu, veik per ke
turis- metus, kas dvi savaitės 
muzėjus atveždavo ir išvežda
vo ištisas dėžes su visomis ga
limomis mokslo priemonėmis. 
Kaliniai taipgi buvo išsirašę 
kelis moksliškus žurnalus an
glų kalboje ir vokišką savait
raštį. Gamtos mokslus dėstė 
D. S. Lukoševičius (lietuvis), 
kuris buvo areštuotas 1887

Būdamas studentu, jis teikė 
profesoriams didelių vilčių, jį 
norėjo palikti prie universi
teto.

Reguliarės paskaitos įvyk
davo pasivaikščiojimo kieme, 
o klausytojai galėjo būt gre- 
timouose daržuose arba nar
vuose.

Kalinių gyvenimas buvo la
bai vargingas, baisiai netur
tingas visais pažiūriais. .Kai 
Lukoševičius piešė pirmuosius 
savo geologijos žemlapius, 
vietoje juodos spalvos vartojo 
lempos suodžius, norėdamas 
mėlynos gauti — skuto savo 
kameroje nuo sienos tinko 
mėlyną ruožą, o kai reikėjo

ant 4-to pusi.)

j kalėji- 
žurnalų 

anglišką, 
žurnalą, 

straipsnį;

Bette Davis, aktorė, iŠ naujų 
pavasario lapų pasiskolino var
sų savo žaliam, kaldriniais zig
zagais išsiuvinėto audimo žake
tui, kurį ji dėvi ant margutės, 
siaurai klostytu sijonu suknelės. 
Nedažytų Šiaudų skrybėlė pa
dabinta tamsiai mėlynu šydru. 
Pirštinaitės, piniginė Ir batai 
yra balti.

MIII

,v-

nubė- 
tebe-

mano nemandagų pasielgi

kovės: “Palauk, aš irgi noriu turėti 
gų, tikrų, teisingų draugų!”

Sprogdinimas prasidėjo ir Karasas 
go rėkdamas toliau. Bet Kostia vis 
laikė Sadovskį už rankovės. Jis kažkaip
atrodė keistai. Staiga jis įkišo ranką kiŠe- 
niun—lyg revolverio ir ištraukė... 
kio cigarnyčią!

“Paimk tą, bus man lengviau!”
Sadovskis paėmė cigarnyčią—ir 

“Sprogdina'.”
Drebėjo žemė, krito atskalos

uolų, sujudo oras aplinkui. Kostia greit pa
gavo Sadovskį, parmetė jį ant žemės ir 
pats metėsi ant jo. Jis savo kūnu apklojo 

•jį saugiai.
Kitas trenksmas.

Kostios koją.
raišiuodamas.
sijuokė:

“Atleiskite
mą!”

“Tu užgautas, Kostia? Ar labai?”
“Nebūk košė! Vieną kartą buvau sumuš

tas kalėjime, Orlove, ir galiu pareikšti 
jums, kad šis įvykis tai kūdikio bučkis su
lyginus su anuo. Na, o dabar užbaigėme 
mūsų dalykus, ar ne?” Ir Kostia linksmai 
nužingsniavo savais keliais.

“Tas vyras augštai pakils pasaulyje!” ta
rė Sadovskis sau vienas.

(Bus daugiau)

Moterų Seimo Reikalu
Moterų Seimo sušaukimo komitetas grei

tu laiku išsiuntinės į moterų draugijas ofi
cialius pakvietimus; tam yra reikalinga ko
lonijų draugių parama. Mes jau buvom at
sikreipusios į draugijas, kad prisiųstumėte 
moterų draugijų sekretorių antrašus. Iš ne
kuriu kolonijų antrašai jau gauti, bet dar 
reikia jų daug daugiau. Pasidarbuokite, 
draugės.

g
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Finansinė parama yra labai reikalinga: 

lapelių spausdinimas, laiškų siuntinėjiams i 
ir įvairūs atsišaukimai reikalauja išlaidų. 
Paskutiniu laiku gauta iš Chicagos nuo Mo
terų Draugijų Sąryšio $10 ir nuo Literatū
ros Draugijos Centro Moterų Komiteto, 
Brooklyne, $25.

Kolonijų draugės renka pinigus delega- • 
čių pasiuntimui į Seimą. Labai girtinas žy
gis, bet draugijos turi ir Centraliniam Ko
mitetui kiek skirti, nes kitaip darbas turės 
trukdytis.

Čekius arba money orderius išrašyki^ iž
dininkės B. šaknaitės vardu ir siųskit sekre 
torės antrašu :

K. Petrikienč,
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Jos Darbymete Baigiasi
P-lė M. Avietėnaitė '

P-lė Avietėnaitė yra vienatinė moteris 
užrubežinės šalies komisarė Pasaulinei Pa
rodai, New Yorke. Jos vadovybėj buvo 
įrengtas Lietuvos pavilionas, kuris atsidarys 
jau šį sekmadienį, gegužės 14, 2 vai. po 
pietų.

Nuvykę iškilmėsna, jei jos asmeniškai ųe- 
pažįstat, jūs dairysitės išdidžios ponios. Ap
siriksite. Jei parodos tvarka leis, veikiausia 
ją pamatysit skautės uniformoj, menkutę, 
Dėt gyvai, vikriai žvelgiančią apliek, ir 
jeigu sueisite keliom minutėm pašnekusio, 
jūs jausitės ją pažįstą visą gyvenimą.

P-lė Madeleine Avietėnaitė gimus ir au
gus Amerikoj. Įsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, ji nuvyko Lietuvon ir ten visą lai
ką dirbo valdžios įstaigose. Jos akyse su
blizga savotiška ugnelė, kada prisimena, 
jog pirmąjį Lietuvos Seimą atidarė mote
ris, kuri dabar yra 76 metų, ir kad jame 
buvo 8 moterys atstovės. M—te.

!

*> »

J. V. moterų algos, bendrai imant, 1937 Į
m. buvo $525 į metus, o vyrų $1,027. Kaip j
toli praktiška lygybė nuo teorijos, gal būt 
pilnai supranta tik tos, kurios tas neT‘"^ 
algas gavo.

Sovietuose tuojau po revoliucijos įvedė ■y- ,
gias algas už lygų darbą. Dėlto ten tiek !
daug moterų moksluose ir svarbiuose di 
buose, nes lygybei padėta stiprus finansin 
pamatas.

lygias

M



J. M. L.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Cleveland© KronikaŠlisselburgo

parengtą

KADA BŪSITE NEW YORKE
pasiliku- 

darbuotis

iki 4 vai. 
nuo 7 vai. 
Patartina 
P. Stebulis

nuo 2 „v. 
po pietų, 
iki 8 va- 
aplankyt. 
yra senas

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedč- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

sūnūs ir dukros, 
buvo nusmerkti visam 
ar ilgiems metams ka- 
kankinami kalėjimuo- 
katorgose, gyvendami B. Kirstukas, 

Farmington, Maine.

WORLD’S

FAIR

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

Savo patyri- 
Surocevas 
sodus ir 
Apie bul- 
srities gy-

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 eleveiterio stoties

F. Tulauskas, lietuvis, turi 
Keystone alinę po antrašu 
1427 E. 66th St. Jis laikė me
nedžerį rusą Paul Gorovoy ir 
bartenderį italijoną, ir sykiu
už baro dirbdavo su Paul Go-1 matysime.

Ketvirta* puslapi*

■i

ra

Worcester, MassAukos Lietuvai

Naziai Dergia Lenkus

i

Kazimieras Gti-
Klaipėdos pabe-

Vidikauskas, 
$5.00, kurių $2

tūtos Draugijos sušauktam su
sirinkime surinkta $10.90 
Klaipėdos pabėgėliams remti. 
Pinigai atsiųsti per A. Bimbą.

Montrealio Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų PaŠalpinės Draugijos

BW’WWrtrtSHjRi*11 www.wsfffl

Lietuvos Komunistai Reikalauja Vienyti 
Tautą ii* Ginti Lietuvos Nepriklausomybę

Šiomis dienomis gavome Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komiteto at
sišaukimą į visos Lietuvos žmones. At
sišaukimas išleistas Pirmosios Gegužės 
proga. Jį čia ištisai ir talpiname:
jN*->

Tegyvuoja Pirmoji Gegužes — tarp
tautinė darbo žmonių kovos ir solidaru
mo diena!

Suvienykim visos tautos jėgas Lietu
vos nepriklausomybei ginti!

Lietuvos darbo žmonėms šiais metais 
tenka švęsti Pirmosios Gegužės dieną 
ypatingai sunkiose sąlygose. Hitlerinė 
Vokietija užgrobė Klaipėdos kraštą, vie
ną didžiausių Lietuvos pramonės centrų 
ir vienintelį mūsų uostą. Tuo ji davė 
Lietuvai baisų smūgį ekonominėje ir po
litinėje srityje. Dabar Hitleris ruošiasi 
užgrobti visą Lietuvą. Kiekvieną dieną 
vokiečių armija gali įsiveržti į Lietuvos 
teritoriją.

Tokiam pavojingam momentui esant, 
tauta neatidėliotinai turi imtis visų prie
monių Lietuvos nepriklausomybei apgin
ti. Naujoji vyriausybė, į kurią įeina ir 
krikščioniu demokratu ir liaudininkų at
stovai, pasižada ginti kiekvieną Lietu
vos žemės pėdą. Bet pažadų šiandieną 
maža; Čechoslovakijos vyriausybė taipgi 
prižadėjo ginti savo šalies nepriklauso
mybę, o kada reikėjo ginti—ji išdavikiš
kai kapituliavo. Pažadai turi būti 
remti darbais. Visi turku remti tuos 
riausybės žygius, kurinei na Lietuvos 
priklausomybės gynimo stiprinimui.

Mes šaukiam visus remti ginklų fondą.
Mes šaukiam visus plačiai stoti į šau

lių sąjungą.
Tuo sustiprinsim krašto pajėgumą 

priešintis užpuolikams.
Svarbiausia priemonė tautos atsparu

mui padidinti yra suvienyti visas tau
tos jėgas. Suskaldyta tauta negali ginti 
savo laisvės. Tas, kuris veda tautos skal
dymo darbą, tas dirba mirtino Lietuvos 
priešo—Hitlerio naudai. Tautininkų va
dovybė su Smetona priešakyje, kuri 12 
metų iš eilės vedė tautos skaldymo dar
bą, šiandien, tokiam pavojingam Lietu
vai momentui esant, tą pragaištingą dar
bą varo toliau. Patriotinis frontas, kuris 
apima visus, be pažiūrų skirtumo, no
rinčius ginti Lietuvos nepriklausomybę, 
yra svarbiausias ginklas prieš hitlerinę 
okupaciją. To fronto sudarymui karštai 
pritaria visa Lietuva. Bet tautininkų va
dovybė jį trukdo sukurti.

Darbininkai ir darbo žmonės! Visi 
Lietuvos patriotai be pažiūrų skirtumo! 
Pirmosios Gegužės proga visuose mies
tuose, miesteliuose ir kaimuose šaukit 
susirinkimus ir kurkit patriotinio fronto 
skyrius, steikit Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo komitetus ir naujus šaulių 
būrius. Rinkit aukas ginklų fondui. 
Ruoškitės narsiai ginti kiekvieną Lietu
vos žemės pėdą nuo vokiečių okupacijos.

pa-
vy- 
ne-

Šiandien, kai svarbiausias uždavinys 
yra Lietuvą ginti, daugelis šįmtų nuo
sekliausių Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjų sėdi kalėjimuose. Todėl reikalau
kit: i ____

Visuotines amnestijos politiniams kali
niams. Ne prieš atsidavusius Lietuvos 
sūnus, pasiryžusius kiekvienu momėn- 
tu dėti savo galvas už tautos laisvę, vy
riausybė turi vesti kovą, o prieš Lietu
vos išdavikus—vokiečių agentus ir kapi- 
tuliantus. Voldemarininkai jau 1934 me
tais ruošė perversmą Hitlerio naudai. 
Yra ir kitų kapituliantų, kurie reikalau
ja ne pasipriešinti, o pasiduoti Vokieti
jai. Prieš tuos visus Hitlerio tiesioginius 
ir netiesioginius agentus turi būti veda
ma grieščiausia kova.

Klaipėdos krašto užgrobimas davė di
delį smūgį Lietuvos ūkiui. Tuos susida
riusius ekonominius sunkumus Lietuvos 
buržuazija stengsis uždėt ant darbinin
kų ir darbo žmonių pečių. Darbininkai 
ir darbo žmonės turi griežtai kovoti 
prieš tų sunkumų uždėjimą ant jų pe
čių ir turi reikalauti jų ekonominės pa
dėties pagerinimo. Darbininkų ir darbo 
žmonių ekonominę būklę pagerinti, reiš
kia stiprinti, o jų buklų pabloginti, reiš
kia silpninti Lietuvos atsparumą prieš 
užgrobikus.

Jau eilė metų, kaip fašistinės šalys Vo
kietija, Italija ir Japonija grobia ir pa
vergia mažas ir silpnas tautas. Per pas
kutinius metus, vien Europoj tapo pa
vergtos Ispanija, Austrija, Čechoslovaki- 
ja, Albanija. Hitlerinė Vokietija užgro
bė ir mūsų Klaipėdos kraštą. Tai gali 
įvykti tik dėl to, kad Anglija ir Franci- 
ja visą laiką kapituliuoja prieš agresin
gas valstybes ir savo kapituliacine poli- 
ka skatina jas dar pagreitint savo smur
to žygius prieš silpnesnes valstybes. 
Vienintelė šalis, kuri veda nuoseklią tai
kos politiką ir gina mažųjų tautų teises 
tai Sovietų Sąjunga. Ji vienintelė šalis, 
kuri griežtai išstoja prieš fašistinių' val
stybių agresijas ir šaukia organizuoti 
kolektyvinį saugumą prieš agresiją.

Tad:
Tegyvuoja Sovietų Sąjunga—mažųjų 

tautų nepriklausomybes gynėja.
Pirmosios Gegužės dieną visuose Lie

tuvos kampuose teskamba obalsiai:
Tegyvuoja laisva, nepriklausoma Lie

tuva! -
Griežčiausia kova Hitlerio agentams— 

voldemarininkams!
šalin kapituliantus ir tautos skaldyto

jus! .
Tegyvuoja visuotinė amnestija politi

niams kaliniams!
Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komitetas.
1939 m. balandžio 10 d.
LKP CK spaustuvė “Spartakas.”

Lietuvos Generalinio Konsulą- įSudburio skyrius aukoja Klai- 
to New Yorke Aukų Pakvita

vimas Nr. 4. 
Susivienijimas Liet. Ameri

koje per adv. Gugį, adv. Ba- 
goČių ir d. Viniką Klaipėdos 
pabėgėliam aukoja $300.00.

Kataliką Federacijos 13 
skyrių švento Kazimiero Pa
rapijoje, Worcester, Mass, 
aukojo $227.54, kurių tarpe 
stambių pavienių aukotojų: 
kunigas A. Petraitis —$100, 
V. Rimša — $50, H. Baltra-

, maitienė — $15. Aukos skir
tos Lietuvos Apsigynimo Fon
dui, viso $227.54.

Montreal, Canada, Vilniui
Vaduoti Sąjungos skyrius 
per pirmininką A. Sakalą Ap
sigynimo Fondui—$25.00 ir 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
$5. Viso $30.00.

Lietuvių Romos Kataliką 
Federacijoj 33 skyrius, So.
Worcester, Mass., per p. Juo
zą Glavicką Apsigynimo Fon
dui $8.55.

pėdos krašto pabėgėliams 
$10.

Advokatas 
gis, Chicago, 
geliams $10.

Kazimieras
Philadelphia, 
Klaipėdos pabėgėliams ir $3 
Apsigynimo Fondui.

Pranas Justas iš New York 
aukoja Apsigynimo Fondui $5 
ir Klaipėdos pabėgėliams $5.

Advokatas Antanas Šalna iš
So. Boston, Klaipėdos pabėgė
liams $10.

Viso— $616.99.
Už aukas Lietuvai Generali

nis Konsulatas nuoširdžiai dė- 
kuoja.
1939-V-6 d.

Berlin, geg. 8. — Naziai 
per spaudą ir radio vis la
biau dergia Lenkiją ir grū
mojai jai. (Naziai skleidžia 
išmislus, būk lenkai Po- 
morzėje užpuldinėją ir ža
loją vokiečius ir ‘žaginą’ jų 
moteris ir mergaites.)

Iš LLD 11 Kuopos Susirinki
mo ir Pirmos Gegužės

Demonstraciją
ALDLD 11 kuopos susirin

kimas buvo gražus. Draugai 
iš veikimo davė raportus. 
Drg. P. Sadauskas raportavo 
iš Kongreso Skyriaus. Veiki
mas pasirodė esant geru. 
Tarp kitko, buyo rengiamos 
prakalbos Lietuvos klausimu. 
Kalbėtojais buvo S. Michelso- 
nas iš Bostono ir J. Siurba iš 
Brooklyno.

Drg. J. J. Bakšys davė ra
portą iš bankieto “Laisvės” 
naudai. Sakė, atskaita dar 
nepadaryta, bet bus pelno 
virš $25. /

J. M. L. raportavo iš Z. 
Janausko prakalbų dėl Kana
dos “Liaudies Balso.” Pasiro
dė, kad su prenumeratom ir 
aukom sukelta pas mus $76.- 
75. O Piliečių Kliubas taipgi 
užsisakė ant metų “L. B.” 
Tai viso worcesterieciai sukė
lė $80.25. Drg. Janauskas bū
tų gavęs ir daugiau, bet jis 
turėjo išvažiuoti. Čia pri
klauso padėka jaunuoliui V. 
Grabliauskui ir J. J. Bakšiui, 
kurie buvo kelrodžiais pas 
tuos gerus žmones d. Janaus- 
kui, ir širdingas ačiū visiem

BAISY*
...............

rėmėjam ir “Liaudies Balso” 
skaitytojams už šią gražią pa
ramą. Drg. Janauskas, kaipo 
kalbėtojas, visiem patiko.

Čia draugai sumanė pa
sveikinti “Vilnies” suvažiavi
mą, sumesdami $4. Aukojo 
šie: po 50c—M. Petkūnienė, 
J. Palionis, P. Sadauskas, J. 
Senkus, A. Pilkauskas, J. M. 
Lukas, J. Skliutas, B. Mizara.

Drg. V. Jančius likos iš
rinktas tvarkyti įžangos tikie- 
tukus jį Maynardo “Laisvės” 
pikniką. Pas jį gali gauti dėl 
platinimo, nes Worcesteriui 
yra prisiųsta 50 knygučių.

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimai pas mus buvo 2: dieną 
miesto sodne, o vakare Lietu
vių Svetainėje, čia kalbėjo d. 
Anna Burlak, kuri pasakė pui
kią prakalbą. Likos išplatinta 
daug literatūros ir 3 paėmė 
blankas įstojimui į Komunis
tų Partiją. O prie Olympia 
Parko Orkestros visi gražiai 
besilinksmindami užbaigė šią 
Pirmą Gegužės.

Balandžio 21 dienos “Lais
vėj” įvyko klaida mano ra
šyto j korespondencijoj. Todėl 
čia pataisau. Draugės ir drau
gai, kurie sveikino dienraščio 
“Laisvės” metinį suvažiavimą, 

aukojo po 25c ir jų vardai 
nebuvo per klaidą koresp. į- 
rašyti. Aukojo šie: O. Samu- 
lėnienė iš Fitchburg, Mass., ir 
worcesterieciai M. žukienė, 
M. Petkūnienė, J. Daugėla, P. 
Bacevičius, A. Čeponis, P. But
kevičius, V. Pačesas ir P. šu- 
šas. Už šią nemalonią klaidą 
labai atsiprašau.

KAI GYVENIMO LAIK
RODIS SUSTOJA

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ūdonos—piešė savo krauju. 
Norėdami sudaryt entomolo- 

gijos kolekcijas ir turėt me
džiagos visom vabzdžių vysty
mosi stadijom, ėmės vabzdžių 
ir kirminų auginimo. Džiovi
nimas augalų su pačiais jau
triausiais lapeliais buvo tokis 
tobulas, kad sulipinti ant po- 
pieros nepr.ąrasdavo savo 
spalvų ryškumo ir jų grožis 
ne tik žavėjo draugus, bet 
užtarnavo pagyrimą ir Pary
žiaus parodoj, kur nusiuntė 
juos muzėjus, paslėpęs jų kil
mę iš Rusijos Bastilijos.

Kalėjimo daržuose jie .iš
vystė nemažai naujų gėlių, 
daržovių, ir vaismedžių, žie
mos metu, išdrožinėdavo iš 
medžio gražiausius rakandus, 
lėkštes ir įvairius gražius da
lykėlius.

Surocevas, 
buvo ištremtas į bjaurųjį Ja- 
kutsko apskritį, kur dėl sun
kių žiemų mažai vaisių ir dar
žovių augdavo, 
mais šlisselburge,
užveisė gražiausius 
išaugino daržoves, 
ves ir kopūstus tos 
ventojai nebuvo girdėję. Bul
ves sėklai Surocevas vežė už
antyje, kad jos nesušaltų ke
lionėje.

Taip tai carinėj Rusijoj 
mokslininkai, kurie nelenkė 
galvų prieš caro valdžią, bu
vo sukaustyti kalėjimuose. 
Nestebėtina buvo, kad pakol 
carizmas viešpatavo, toji ša
lis progrese vilkosi paskui ki
tas kultūringas tautas. Ištiki
mi Rusijos 
nors ir 
amžiui 
lėti ir 
se ir 
bjauriausiose sąlygose, jie gi
linosi moksluose, nes žinojo, 
kad caro valdžia žus ir jiems 
teks savo triūsu prisidėt prie 
sukūrimo garbingos darbinin
kų šalies. Daugelis jų žuvo, 
bet likusieji jų idėjas vykina 
gyvenime. Po revoliucijos 
permainų, sūgrįžusieji iš ba- 
stilijų, jie nėjo į pensijas, bet 
stojo prie valstybės kūrybinio 
darbo.

Vera Figner savo knygoje 
nupiešia labai daug skaudžių, 
vaizdų iš savo ir kitų politinių 
gyvenimo. Knyga yra labai 
įdomi; kas išgali, verta aty- 
daus perskaitymo.

K. Petrikienė.

Roma. — Pranešama, kad 
Italijos valdžia uždraudė 
“visus” apmokamus Italijos 
biznių skelbimus užsieniuo
se.

Binghamton, N. Y
Iš ALDLD 20 Kuopos Moterą 

Skyriaus Susirinkimo
Gegužės 5-tą d. atsibuvo 20 

kuopos Moterų Skyriaus susi
rinkimas, pas draugę O. Gir- 
nienę. Jame dalyvavo gražus 
būrelis draugių. Tas parode, 
kad draugės interesuojasi mo
terų veikimu.

Skyriaus komiteto ir komi
sijų raportai išklausyti ir pri
imti. iš jų paaiškėjo, kad 
atsibuvusios prakalbos dd. Jo
nikienės ir Janausko buvo pa
sekmingos. Publikos atsilan
kė nemažai ir kalbėtojų aiš
kinamais klausimais buvo pa
tenkinti.

Skaitytas raportas iš ALD
LD 12 Apskričio konferenci
jos, kuriame atžymėta, kad ir 
Wilkes-Barre ir Scrantone for
muojasi moterų kliubai. Drau
gės wilkes-barrietes ir seran- 
tonietės pažengs didelį žings
nį pirmyn moterų organizavi
mo darbe. Tas labai gerai.\

Plačiai diskusuota Moterų 
Seimo klausimas ir prieita 
prie išvados, kad susitarti su 
kitomis draugijomis, kur ran
dasi moterų, ir pradėti reng
tis prie Seimo, surengiant 
kokią pramogą finansavimui 
delegačių.

Surengimui Motinos Dienos 
paminėjimo komisija darbuo
jasi smarkiai. Jos rengiasi 
prie gražaus pokilio. Tas juo
kų pokilis įvyks gegužės 21- 
rną dieną, Lietuvių Svetainėje. 
O juokdariai tai bus draugai 
serantoniečiai. Mat, jie atva
žiuos pas mus suvaidinti juo
kingą ko.rtiediją “Aš Numi
riau”' ir triologą “Koks Tėvas, 
Toks ir Vaikas.” šis vaidini
mas bus paskutinis šį sezoną, 
tad visi vietos ir apylinkės lie
tuviai nepraleiskite nedalyva
vę, nes panašių progų mūsų 
mieste retenybė. Šio parengi
mo pusė pelno skiriama vete
ranams, kovojusiems Ispanijoj 
už pasaulinę demokratiją.

Mūsų Moterų Skyriaus ser
ga 4 draugės: E. Vitartienė, 
A. Simonaitienė, Kizienė ir E. 
Vizienė. Moterų Skyrius linki 
visoms draugėms greitai pa
sveikti.

Sekantis Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks pas drg. O. 
Mikolajūnienę. 47 Hazel St., 
Binghamton, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos drau
gės bandykime dalyvaut ja-, 
me, nes bus daug svarbių rei
kalų atlikti.

Moterų Skyriaus
Korespondentė O. G.

Vieša Padėka
Širdingai tariu ačiū kaip 

rengėjams, taip ir atsilankiu
siems į dėl manęs 
išleistuvių vakarą.

Linkiu visiems 
siems Clevelande 
progreso ir apšvietos dirvoje, 
kaip lietuviškam, taip ir tarp- 
tautiškam judėjime.

Ačiū Lyros Chorui už išpil
dymą programos. Aš turėsiu 
gilią ir ilgą dovaną atminčiai 
iš atsisveikinimo ir dainų va-' 
karo. Linkiu Lyros Chorui 
pasidvigubint ir linksminti lie
tuvišką ir tarptautišką visuo
menę.

O aš, toliau gyvendamas, 
gėrėsiuos jūsų nuveiktais ge
rais darbais. Visiems širdingo 
ačiū.

Žiupsnis Žinią
Rengia “Card Party” su ge

rais valgiais. Rengia Lietuvių 
Moterų Kliubas dėl sergančios 
draugės Gendrėnienės sušelpi- 
mo. Draugai ir draugės, atsi
lankykite visi, o būsite paten
kinti. Atsibus 20 dieną gegu
žės, Lietuvių Darbininkų Sve
tainėj, -920 E. 79th St., pra-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
vėselijoms, krikštynoms ir ’ 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

džia 7 vai. vakare. Prie įžan
gos 20 centų gausit gerą už
kandį ir, prie kito, bus gera 
muzika, pagrajins polkas. 
Užkviečia L.M.K. komisija.

Petras Stebulis serga. Jau 
dvi savaitės, kaip guli Poly
clinic Hospital, 65th Street ir 
Carnegie Ave. Valandos lan
kytojams: dienomis 
po pietų 
vakarais 
landos. 
Draugas
“Vilnies” skaitytojas ir rėmė
jas. Pirmiaus buvo skaitytojas 
“Laisvės.”

Atlankykite
NEW YORK

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasauline paro
dą, susie.t. savo g.m.nes ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

Trečiadienis, Geg. 10, 1939

rovoy. Kada uždarė alinę ba
landžio 29 dieną naktį, kaip 
2:45 vai. ryte, Paul Gorovoy 
nuėjo į virtuvę užkąst kaip 
ką. Tuo tarpu italas bartende- 
ris atėjo. Prasidėjo ginčai dėl 
kokių tai pinigų ir už vietą. 
Paul Gorovoy užvalgęs grįžo 
prie baro, o italas išpaskos se
kė ir kumščia kirto per žan
dą. Paul Gorovoy parkrito ant 
grindų. Atsikėlė. Italas ir an
trą syk kirto kumščia per žan
dą ir vėl Paul krito ant grin
dų. Paul turėjo revolverį kiše- 
niuje. Antrą syk keldamas 
nuo pagrindų, sakė, būk tai 
nenorėdamas šauti, ir paleido 
šūvį tiesiai į italo vidurį kak
lo ir per petį perėjo kulka. 
Ant vietos tapo nušautas.

Dabar vienas nuėjo pas 
Abrahomą, o kitas į belangę 
ir turės būt prova. Vėliaus

Ten Buvęs.

KUube gau- 
site t*ktos

i e t uviškos 
d e S * ’ n es.’ 

algių ir «c- 
rimą

> x' • -1 •
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

http://www.wsfffl


FfioBai jmalapta

Chicagos Žinios WORCESTER, MASS
FRANK DOMIKAITIS

ne

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE

VALGYK

(109-110)

Bostono ir Apielinkės Žinios

VIENATINIS. LIETUVIŠKAS

KABARETAS
2-5043

PARAMOUNT CABARET

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

NOTARY 
PUBLIC

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

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

ma 
įspė

Office Phone 
EVergreen 8-1090

20 metų amž., 
L5 metų, Louis

KAIP SOCIALISTAI MINĖJO 
l-ma GEGUŽĖS BOSTONE

Managed by <P

TEITELBAUM

Telefonas: Humboldt 2-7964

d inti
Tą turėtų 
n as.

Pirmame 
kvoj, kovo

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

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

Šiuo laiku ir Chicagoj atvy
ko paviešėti Norvegijos prin
cas Olav su žmona ir visi nor
vegai darbuojasi juos gražiai 
priimti. Ir miesto vyriausybė 
taip pat deda pastangas tuos

plėšikai
Hirsch-

Sheridan 
pažiūrėtų

Dakta-
atėj o į 

906 Belle

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

Sun. all day and night

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

ponus gerai priimti ir miestą 
aprodyti. Chicagoj gyvena 
apie 65,000 norvegų. Jie jau 
virš 100 metų Chicagoj pradė
jo apsigyventi.

Worcestery 
sąryšis ar 
buvo leista 
nubalsuota 

yra reikalas

Pats miesto burmistras Kel
ly su aldermanu Rowan sutai
kė streikierius su kompanija, 
ir dėl to pasibaigė streikas. 
Dabar bus balsavimai, kokioj 
unijoj šoferiai nori priklausyti 
ir visi kiti dalykai išnagrinėti 
per “taikos komisiją.”

suvažiavime Mas- 
2-6 dd., 1919 m., 

suvažiavimas išleido manifes
tą, kuriame sako: “Mes, ko
munistai, atstovai revoliucinio 
proletariato įvairių Europos, 
Amerikos ir Azijos šalių, su
sirinkusieji sovietinėj Mas
kvoj, jaučiamės ir laikome sa
ve pasekėjais ir pildy tojais 
programos, paskelbtos septy
nios dešimtys dveji metai at-

p arti j a arba federacija 
žinot ir Michelso

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

sionalas, jis nepriguli prie so
cialistų, bet jis daręs ir atei
tyj tą darysiąs, kad progresy- 
vis judėjimas ir visa darbo 
klasė atsiektų per kovą savo 
pilnas teises, sakė kalbėtojas.

Nežinau, tiksliai ar ne, bet 
ši Bagočiaus prakalba tai bu
vo lig ir atsakymas Michelso- 
no kalbai už skaldymą tų spė
kų, kurios turi tik vieną prie
šą — kapitalizmą. Bagočius 
siūlo ideologiją dis'kusuoti, 
kuomet bus nuverstas kapita
lizmas. žodžiu, jo prakalba 
bendrino visus darbininkus.

Jaunutis.

metų, gy- 
California 
21 metų, 

Avė., už 
gasolino stočių, 
rodos, lietuvis ir 

lietuviu koloni-

Wieboldt’s Department Sto
res išvežiotojai (šoferiai), po 
•27 dienų buvimo streike, vėl 
sugrįžo į darbą geg. 3 rytą. 
Šis streikas po AFL vadovybe 
gana plačiai pasižymėjo, ka
dangi iškilo susikirtimų su 
skobais. Kompanija bandė su
laužyti streiką su pagelba sko
bų, ir vienas skebas tapo už
muštas ir keliolika sužeista ir 
daug trokų apgadinta. Skobo 
užmušėjo ir po šiai dienai po
licija nesuranda. Krautuvės 
savininkai ir jų sąjunga pa
skyrė didelę dovaną atlygini
mui už suradimą užmušiko.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

Visų pirma, kas liečia Tre
čią Internacionalą, tai jis nė
ra vienos Sovietų Rusijos 
(pats žodis internacionalas 
apgaubia visą susipratusį pa
saulio proletariatą), o viso 
pasaulio darbininkų. Kitais 
žodžiais, jeigu jis būtų vien 
tik Sovietų Rusijos, tai jis ne
galėtų vadintis internaciona
lu. Tuomet būtų galima va-

REST AERACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

OFISO x VALANDOS
Nuo 1—3 dienk ir nuo 7—8 vak.

NEKĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas K. 23rd Street

Michel- 
persta- 

tė 1-mos gegužės šventę ir ko
dėl darbininkai privalo ją švę
sti. Po tam pradėjo kritikuoti 
komunistus, sakydamas, kad 
jie padarę daug klaidų ir te
bedaro. Bet kalbėtojas bekri
tikuodamas komunistus tiek 
susimaišė su istorijos faktais, 
kad jeigu kam pasakytai, jog 
Michelsonas taip sakė, vargiai 
kas tikėtų. Tik pasiklausykite, 
kaip Michelsonas filizofuoja: 

“Komunistai didžiausią klai
dą padarė, kad jie susidėjo su 
Maskvos Internacionalu, kuris 
atstovauja vien tik Rusiją. Jų 
ten iš sykio tiek daug klaidų 
buvo pridaryta ir dvidešimt 
metų praėjo, o vis da daug 
klaidų daroma. Valstybė turi 
skirtingus uždavinius ir nie
ko bendro neturi su darbinin
kų klase. Komisarai nuvažiuo
ja į Vokietiją pas Hitlerį, ten 
kalbasi ir baliavoja, ko dar
bininkų klasė negali padary-

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Paul Kelly 
George Haas, 
Hellfritsch, 16 metų ir Arthur 
Jackson, 17 metų, tapo teis
mo nuteisti keliems metams į 
kalėjimą už apiplėšimus ir na
mų apvogimus. Tai ši grupė 
jaunuolių ne pirmutinė, kuri 
tapo keliem metam nuteisti už 
kriminalius darbus. Beveik 
kas savaitė po keliolika jau
nuolių teismai atiduoda į ka
lėjimą. Ką jaunimas turi da
ryti ? Darbo nėra, o vogti 
jiems “lengviausias” išėjimas, 
ir taip jie tampa įvelti į pra
žūtingą gyvenimą. Miesto ir 
šalies valdžia turėtų daugiau 
jaunimu susirūpinti.

Antanas.

Gegužės 3 d. policija suėmė 
Bruno Skirmont, 20 
veliantį po 4640 S. 
Ave. ir Roy Graff, 
4208 S. Rockwell 
apiplėšimus 
Vienas iš jų 
abudu gyvena

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą ii 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

T f Vapor Room, 
\ I Room, Large
XV Artesian Water, Restaurant, Barber 

~~4>l*3l Shop, Sleeping Accomodations.

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

Worcesterio lietuviai pradė
jo organizuot visų draugijų 
sąryšį. Balandžio 28 d.. įvyko 
pirmas susirinkimas ant Ver
non gatvės, Lietuvių Svetai
nėj. Buvo užkviesta visos 
Worcesterio organizacijos ir 
delegatų, susirinko daug, nuo 
17 organizacijų. Susirinkimą 
atidarė J. Darvelis 8-tą vai. 
vakaro. J. žalimas paaiškino, 
kad Worcesteryj per visas 
organizacijas randasi 6,600 
narių, tai yra nemažas skai
čius ir jeigu mes sutvertum vi
sų organizacijų sąryšį ir veik
tum visi išvien politikoj, tai 
galėtum daug ką nuveikti.

Buvo daug diskusijų, ar 
yra reikalas tvert 
visų organizacijų 
ne. Po diskusijų

Tapo 
kad

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Maskva. — Čia nėra jo
kios žinios, kad Hitleris 
siūlas Sovietam nepuolimo 
sutartį, kaip kad skamba 
gandai iš užsienių.

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas) \

FUNERAL HOME

(Kalbos “Keleivio” Red. S. 
Michelsono ir F. J.

Bagočiaus)
Balandžio 30 d. vietinė lie

tuvių socialistų kuopa buvo 
surengus prakalbas paminėji
mui 1-mos gegužės. Kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius S. Mi
chelsonas ir F. J. Bagočius.

Šį metą komunistai kvietė 
socialistus bendrai apvaikščio
ti darbininkų šventę, bet so
cialistai atmetė kvietimą, o 
vieni ją minėjo. Tas jų atmeti
mas davė suprasti, kad socia
listai rengiasi prie kokių 
nevrų.” Ištikro, mes 
jom.

Pradedant kalbėti, 
sonas, dailioj formoj

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, geg. 11 d., 7:30 
v. v., 4634 Milnor St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. — P. M. Sckr.

(108-109)

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnayiinas.^bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą. >.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

nubalsuot. 
vienbalsiai 
Worcestery sutveri, visų drau
gijų sąryšį. Ant vietos buvo 
išrinkta komisija iš septynių 
narių sudaryt sąryšiui platfor
mą. Į komisiją buvo renkama 
nedaugiau kaip vienas iš vie
nos organizacijos.

Į komisiją įėjo šie nariai: 
J. J. Darvelis, V. Karišauskas, 
J. Skliutas, A. Kriaučelis, J. 
Mitrikaitė, J. Norvaiša ir P. 
Kriaunelis. Ant vietos komisi
ja pranešė, kad sekantis susi
rinkimas įvyks 26 gegužės, toj 
pačioj svetainėj, 7 v. v.

Tai yra geras sumanymas 
tarpe Worcesterio lietuvių. 
Kas tą sumanymą pradėjo, 
vertas pagyrimo.

Striukam Bukam.

CHARLES
i UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

r o t o g r a
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu
Iš 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
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

Korini būti sveiku ir stipriu
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI

VARF
tu ve

DUONA

■ > ž*; k-1?”

Faktai kalba už save, o ne 
kaip kas nori. Dabar, kalbant 
apie komunistų klaidas, gali
me pasakyti, kad mažos pra
eities padarytos klaidbs prieš 
milžiniškus laimėjimus nieko 
nereiškia. Jeigu jos ir buvo, 
tai dabar jau išlygintos. Bet 
tegul socialistai pabando savo 
klaidas išlyginti, kokias jie 
padarė Italijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj ir kituose kraštuose.

Kas liečia valstybę, tai rei
kia turėti omenyj, kad bur
žuazinė arba monarchinė val
stybė taip toli skirias nuo dar
bininkiškos valstybės, kaip 
dangus nuo žemės. Buržuazi
nės ir monarchinės valstybės 
yra tam, kad slopinti darbi
ninkų klasę, o darbininkų (so
vietų) valstybė tam, kad at
stovauti ir ginti darbininkų 
klasę. Ji ant tiek yra reika
linga, ant kiek reikalauja vi
dujiniai ir išlaukiniai priešta
ravimai. Jos niekas nesunai
kina, ji laiku bėgant pasikei
čia į gamybos tvarkymą. Pa
sakyti, kaip kad Michelsonas 
sako, kad valstybe nieko ben
dro su darbo klase neturi, tai 
nesąmone.

Kalbėtojo išvedžiojimais, 
valstybė yra toks fabrikas, 
kad ten papuolęs, tai jau nie
ko bendro neturi su darbinin
kų klase. Na, tai kaip bus su 
tais žmonėmis, už kuriuos kal
bėtojas ragino darbininkus 
balsuoti ateinančiais rinki
mais? Pagaliau, tai kam da 
už juos balsuoti, jeigu jie ne
atstovauja darbininkų klasę?

Toliaus, kalbėtojas nusi-

Gegužės 3, anksti ryto, šiau
rės miesto dalyj, viename sa- 
liūne po adresu 4623 North 
Western Ave., įvyko susišau
dymas, kuomet 2 vyrai su mo
terim įėjo vidun ir norėjo pa
daryti “hold up”, ir liepė vi
siems žmonėms rankas iškelti. 
Bet tuo sykiu tenais buvo 2 
policijantai, civiliniais drabu
žiais apsirengę ir jie tuoj iš
siėmę savo revolverius pradė
jo šaudyti į plėšikus. Tarpu 
jų įvyko kova, ir nors saliūne 
buvo gana daug žmonių, bet 
tik vienas žmogus, graborius, 
Alex Ferguson, 57 metų, ta
po užmuštas, ir abu policijan
tai Edwin McIntyre, 42 metų 
ir Phil Kelly, 31 metų, tapo 
gana sunkiai sužeisti. Gal jie 
mirs. Plėšikai pabėgi 
vienas tapo sužeistas

Vėliaus, tą dieną, 
pašaukė daktarą S. 
feld, 69 metų, 833 
Road, kad ateitų, ir 
ligonį, moteris serga 
ras nieko nemanė ir 
plėšikų buveinę 
Plaine Ave. Vienas iš plėšikų 
dar atvažiavo, daktarą pasiė
mė iš jo ofiso ir atvežė į na
mus. Daktarui įėjus į kamba
rį, jis ten rado ligoni, rado 
vyrą, nuogą, begulintį ant lo
vos, sunkiai alsuojantį ir daug 
kraujo lovoj. Mat, plėšikas 
buvo sunkiai sužeistas. Tuoj 
plėšikai liepė daktarą pada
ryti operaciją, išimti kulką iš 
nugaros. Daktaras gynėsi, sa
ko, neturi įrankių ir reikia li
goninėn vežti. Bet plėšikai 
atrėmė revolverį ir liepė tuoj 
išimti kulką arba jį nušaus. 
Tai daktaras su pagelba “ra
zor blade” ir vaistų, kuriuos 
turėjo, padarė operaciją ir po 
pusę valandos darbo išėmė 
kulką, pridabojant plėšikų. 
Po operacijos plėšikai apsi
rengė ir vėliau išėjo ir nuva
žiavo su automobiliu.

Daktaras labai nusistebėjo 
iš to sužeistojo plėšiko, nes 
prie visokių nemalonumų, be 
įrankių, reikėjo operaciją da
ryti, ir daug skausmo ligonis 
iškentėjo. Bet plėšikas s#u ga
na šaltai perleido. Daktaras 
mano, kad jis gal “dope” bu
vo paėmęs, kad taip galėjo iš
laikyti ir dar po operacijos at
sikelti ir dar porą žingsnių 
paėjo, bet sukrito. Tada jo 
draugas ir mergina išnešė 
laukan. Daktaras, išėjus plė
šikams, pašaukė policiją ir 
per visą dieną, naktį jie visur 
jieškojo, bet jų nesurado. Tik 
gęgužės 4 Detroite policija su
ėmė tuos du plėšikus ir mer
giną.

Plėšikas Orville Watson, 29 
metų, buvo sužeistasis, ir jo 
draugas buvo Edward Riley, 
37 metų, o jų mergina-dalyvė 
—Susana Smith, 22 metų, Plė
šikai prisipažino Detroito po
licijai, kad jie Chicagoj pašo
vė policijantus ir žmogų. Plė
šikai buvo seni žulikai, atsižy
mėję savo darbais.

Jau senai įvyko toki susi
šaudymai ir visi miesto lai
kraščiai gana daug aprašė 
apie tą ir ypač apie operaci
ją to plėšiko.

skundė, kad nors dabar ir yra 
padarytas bendras frontas su 
komunistais, bet vis dėlto, gir
di, nėra glaudus ir sąžiningas 
draugavimas. Girdi, perdaug 
didelės žaizdos padarytos, ku
rios būtų galima pamiršti.

O mes, komunistai, veikėme 
su socialistai sąžiningai ir 
duodame žodį, kad mes ir 
ateityj tą darysime, jeigu tik 
socialistai tą patį darys ir 
siel-gs taip, kaip kad pasielgė 
šį metą apvaikščiojant 1-mą 
gegužės. Kas liečia praeities 
žaizdas, tai komunistai aptu
rėjo daug didesnes, negu so
cialistai. Tik prisiminkime 
SLA Chicagos seimą.

Pabaigus Michelsonui kal
bėti, padaryta pertrauka, per 
kurią; Basanavičiaus Choro vy
rų grupė sudainavo kelias dai
neles ir harmonistai sugrojo 
porą muzikos kūrinėlių.

Paskui kalbėjo F. J. Bago
čius. Pradedant savo kalba,V 7 
Bagočius pakartojo Pirmos 
Gegužės reikšmę ir pasileido 
į klasių kovą. Bagočius labai 
vaizdžiai nupiešė, ką darbi
ninkai šioj šalyj per organi
zuotas kovas laimėjo ir atei
tyj laimės, jeigu tik bursis į 
vieną.kovos frontą prieš ben
drą priešą. Jis labai smarkiai 
subarė tuos, kurie skaldo dar
bininkų spėkas. Kaipo profe-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
SCRANTON, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, geg. 11 d., 8 v. v. pas 
drg. F. M. Indrulį po num. 129 W. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.
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Vieši Brooklyne

ŠIANDIEN GRĮŽTA 
VETERANAI

Gegužės 10-tą, laivu He de 
France, grįžta antra grupė iš 
Franco kalėjimų nesenai pa- 
liuosuotų amerikiečių, Lin- 
colno Brigados veteranų. Ran
dasi šie veteranai:

Eliasf Belagurchik, David 
Kelly, Sol Lerner, Fred Salvi- 
ni ir Herbert Tabachnick iš 
New Yorko; Carl Riffe iš 
Binghamtol^f; Matthew Duk- 
stra iš Ohio; Marshall Garcia, 
Samuel Grant, Jack Mail ir 
Ignatz Moskowitz iš Kalifor
nijos; Morris Gurko iš Chica- 
gos; Stanley Heinricher iš 
Pittsburgho, John IvOgan iš 
East Lynn, Mass., Fred Miller 
iš Bay City, Mich., ir Richard 
Thompson iš N. II.

Francijoj dar liekasi dauge
lis laukiančių progos grįžt, 
taipgi ne pilnai žinomas skai
čius veteranų randasi Franco 
kalėjimuose. Jų greitesnis iš
gelbėjimas ir parvežimas, 
taipgi aprūpinimas sugrįžusių 
daug priklauso nuo mūsų pa
ramos. * *

Sužeistų veteranų paramai, 
šio šeštadienio vakarą bus 
smagūs šokiai Livingston Ball- 
ruimyj, kampas Schermerhorn 
ir Nevins Sts., Central Brook
lyne. Rengia Lincolno Briga
dos Draugai. Įžanga 75c.

Sezono Baigtuvių Koncertas
Gegužės 26 d. įvyks pasku

tinis šio muzikos meto kon
certas, rengiamas Amer. Liet. 
Muz. Men. Dr-jos. Tai bus 
penktadienio vakarą, Susivie
nijimo Salėje. Prasidės 8-tą 
valandą. Po to seks smagūs 
šokiai, kuriems gros Adomo 
Jozavito orkestras.

Koncertinėj programoj da
lyvaus Aldona Liutkiūtė, Sta
sys Kažemėkas, Milda žudžiū- 
tė, duetai, trio, Lietuvos Dai
na, ir kiti.

Dalis pelno bus skiriama 
Lietuvių Dienos Pasaulinės 
Parodos Fondui. Įėjimas 75c 
ir 50c. Vien tik šokiams 35d. 
Bilietus galima įsigyti iš ank
sto pas draugijos narius, pas 
p-ią Jakštienę ir pas J. Ginkų.

Rytoj Vakarą Pašvęsk Jaunimui, 
Rytojaus Amerikos Vadams

Jaunu 
minusia 
jaunimo 
savo 9-tą 
ei ją New 
virš 1,000 
valstijų, atstovaujančių 22,- 
000 Jaunų Komunistų Lygos 
narių ir mases darbininkų jau
nimo, imančių pamatan savo 
veikimo jaunų komunistų 
principus ir taktiką, esančio 
komunistų įtakoje.

Jaunieji komunistai 
konvenciją atidarys š|i ketvir
tadienį, gegužės 11-tos vaka
rą, masiniu mitingu milžiniš
kojoj Madison Sq. Garden sa
lėj. Bus šauni masine progra
ma. Kalbės žymūs jaunimo 
vadai: Gil Green, Angelo

LaGUARDIA KALTINA 5 
POLICISTUS

savo

Komunistų Lyga, žy- 
Amerikos darbininkų 

organizacija, turės 
Nacionalę Konven- 
Yorke. Jon pribus 
delegatų iš visų 48 

atstovaujančių

savo

Herndon, John Gates.
Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius, bus vy
riausiu vakaro kalbėtoju. Jis 
pateiks svarbiausius punktus 
iš Komunistų Partijos Nacio- 
nalio Komiteto posėdžio, ku
ris čia įvyko gale pereitos sa
vaitės ir kuriame dalyvavo 
250 vadovaujančių komunistų.

Šis masinis mitingas komu
nistams ir visiems darbininkiš
ko judėjimo rėmėjams yra 
vienu iš svarbiausių. Dalyvau
kime. Duokime jauniems ko
votojams delegatams audrin
gas, masines sutiktuves ir nau
jos energijos dideliems dar
bams, kurie laukia jaunimo 
šių dienų kovose ir budavoji- 
me rytojaus pasaulio.

Parodos Žinios
Pavilionų Atidarymuose Kal

bos ir Obalsiai Šaukia už

Pastarosiomis dienomis ati
daryta eilė pavilionų. Dauge
lio jų atidarymo ceremonijose 

įsakytos kalbos ir iškelti obal
siai aiškiai pasisako už taiką, 
prieš agresorius.

Kalbėdamas Rumunijos pa- 
viliono atidarymo iškilmėse, 
gegužės 5-tą, majoras La
Guardia reikšmingai parodė į 
ant sienos esamą obalsj: “Ru
munija Ginsis nuo Barbarų.” 
Jis pareiškė, kad tas obalsis 
įkvepia žmonyse “pasitikėji
mą ir viltį.” Majoro kalbą pa
lydėjo audringi aplodismentai.

Apart majoro, rumunus 
sveikino J. V. komisionierius 
Flynn ir parodos prezidentas 
Whalen. Taipgi kalbėjo dr. 
Gusti, tos šalies komisionie
rius parodai.

Turkijos paviliono atidary
me, gegužės 6-tą, išreikšta 
mintys “už taiką namie ir už- 
rubežiuos.” Ceremonijose da
lyvavo Turkijos komisionie
rius parodai Vedat Nedim, 
kom-to narys Torr, ambasado
rius 'Ertegun; taipgi Flynn, 
Whalen ir rhajoro pavaduoto
jas Henry Curran.

Didingai Išrodo
Rumunų pavilionas išrodo 

didingai. Jo salė yra pastaty

Teatro

KačergiusKomedija

1939

nuosa- 
mašinų 
centre

Siūloma įsteigt miestavas 
auto pastatymui stotis 
liau ir neleist statyt 
gatvėse New York o 
tarp 14-tos ir 59-tos.

Pavasarinis Lietuvių Liaudies
Perstatymas

“Farmazonai”
Trijose Veikmėse. Vertė Juozas

101 GRAND STREET

i,.
fe
fe
O

Pradžia 7:30 Vai. Vakare
Durys Atdaros 6:30 Vai.

Režisierius Juozas Kačergius

Šeštadienį, 13 Gegužės-May,
, UKRAINŲ SVETAINĖJE

BROOKLYN, N. Y.
Įžanga 55c.

VEIKSMAS I
Rudolfas, išleidęs moterį į vakacijas, prižadėjo jai įstoti į 

masonų organizaciją, bet neišpildė. Jis leido laiką su naujo
mis panomis. Sužino, kad moteris grįšta. Susitaria ją ap
gaudinėti, sakyti, nuduoti, kad jis jau masonas.

VEIKSMAS II
Apgavingas "masonizmas” tęsiasi. Bet čia jau ateina Rimša, 

kuris yra tikras masonas. Rudolfas priverstas išsiduoti, kad 
jis ne masonas, o tik masoną vaidinęs.

VEIKSMAS III
Rudolfo uošvis Kulbaitis, kuris taip pat nudavė masonu, 

prisipažįsta Rimšai, kad ir jis nėra masonas. Čia atsidengia 
visos slaptybės šios komedijos.

Earl

Majoras LaGuardia 
raporte, išduotam vasarinėj 
Miesto Salėj, kaltina 5 poli- 
cistus palaikius ryšius su 
Frank A. Ericksonu, gemble- 
riavimo tūzu, jam padėjus. 
Jie padėję jam gaut leidimą 
laikyt pištalietą.

Penktasis, Martin A. Can
non, buvęs veikiantysis polici
jos leitenantas Kings County 
distrikto prokuroro Geoghan 
ofise, kaltinamas suktybėse, 
kreivoj priesaikoj ir nearešta- 
vime gemblerių, jo akyvaizdo- 
j e atlikusių nusikalstamą dar
bą.

Ericksonas, sulyg majoro, 
buvęs jėga Brooklyno politi
koj, rėmęs Geoghano rinkimų 
fondą. Policistas Cannon, sa
koma, buvęs Ericksono deši
nėj] ranka.

Pereitą sekmadienį atvyko 
Marytė Bukiūtė (Buckey, iš 
Catle Shannon, ir Bronė (Bes
sie) Ormanaitė iš West View, 
Pa. Vieši pas Joną ir Aldą 
(Kairytę) Ormanus, LDS vei
kėjus, Brooklyne. Ta proga 
atlankė “Laisvės” ir LDS Cen
tro įstaigas. Abi merginos yra 
“Laisvės” skaitytojos, dainuo
ja Pittsburgho lietuvių chore į 
ir veikliai dalyvauja tenykš-j 
čiame jaunimo judėjime. R.

PRAMOGOS
ŠIRDINGIAUSIAS MŪSŲ 

PRAŠYMAS
Sekmadieni, 25 d. birželio įvyksta 

ALDLD 2-ro Apskričio piknikas, 
Old Cidar Mill Grove, Vaux Hall, 
Rd. Union, N. J. Mes prašome di
džiojo New Yorko ir Brooklyno 
apylinkės lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame piknike. Nes pelnas nuo 
pikniko eis apšvietos naudai. Aps
kritys taipgi yra paskyręs geras do
vanas ir prašo visų kuopų, visų as
menų, kurie yra pasiėmę bilietus 
platinimui, darbuotis, kad kuo dau
giausiai jų išplatinti ir pagelbėti ap
skričiui apšvietos darbe. — Pikniko 
Komisija. (109-111)

Kashas Dainavo Parodoj

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
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Valilionis ir Marcinkevičius

ta iš brangaus akmens. Vidu
je perstatoma žemės turtai ir 
ūkio bei industrijos gaminiai: 
Kviečiai, kukurūzai, miežiai, 
vynas, tinklai, vilna, druska, 
auksas, anglis, marmurai ir 
kiti brangūs akmenys, odos, 
moderniška mašinerija, orlai
viai, vagonai ir daug ko kito. 
Nemažai parodoma ir iš seno
viškos Rumunijos.

Jau atidaryta Šveicarijos, 
Japonijos, Portugalijos, ir Bra
zilijos pavilionai.

Kalbėdamas amerikiečiams 
Šveicarijos paviliono atidary
mo iškilmėse, pereitą sekma
dienį, tos šalies komisionierius 
parodai Dr. Victor Net pasa
kė: “Su mūsų laisvės ir de
mokratijos idėjomis mūs dvi 
šalys daug kuo panašios ir ar
timos viena kitai, nežiūrint 
skirtumo dydyje.

Įvyko daugelio įstaigų ir 
organizacijų konferencijos, 
programos ir pokiliai. Kas
dien įvyksta bent po keletą 
žymesnių sueigų.

Viso per pirmą savaitę bu
vo 1,637,301 lankytojas. Sek
madienį buvo 221,575.

Parodoj pirmadienį dalyva
vo 79,846 asmenys, viso nuo 
pradžios parodos 1,689,570.

SO. BROOKLYN, N. Y.
Iš LDS 50 Kuopos Darbuotes

Penktadienį, gegužės 5 d., 
LDS 50 kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Narių da
lyvavo, apie trečdalis.

Skaityta laiškas, gautas nuo 
Lietuvių Komiteto Gelbėti Is
panijos Demokratijai. Kuopos 
nariai gana gražiai į laišką 
atsiliepė; iš kuopos iždo pa
aukojo 3 dol. ir ant vietos su
metė $2.15. Viso pasidarė 
$5.15.

Buvo svarstomas laiškas 
nuo Lietuvių Liaudies Teatro, 
kad užbaigimui žieminio sezo
no turėti perstatymą svetainė
je, bet pasirodė, kad greitu 
laiku svetainės nebus galima 
gauti, o kai svetainė bus gali
ma gauti, tai jau bus oras per 
šiltas, kad parengimą turėti 
svetainėje. Palikta pradžiai 
ateinančio žieminio sezono.

Kuopos organizatorius W. 
Kūlikas ir vėl gerai pasidar
bavo, perstatė net 5 naujus 
narius; du iš jų jaunuoliai ap
sidraudė ant 20 metų sutaupų 
apdraudos. Visi buvo kuopos 
daktaro Žukausko peržiūrėti 
ir atrasti sveikais. Praeitą su
sirinkimą drg. Kūlikas persta
tė (fu nauju nariu. Jeigu ir 
ant toliaus taip smarkiai dar
buosis, tai bematant kuopa 
pasieks šimto narių skaičiaus.

Ilgą laiką sirgęs drg.. K. 
Reivydas jau pasveiko.

Tarptautinis piknikas atsi
bus 21 d. gegužės, Klaščiaus 
oarke, Maspeth, L. L Šį pik
niką rengia LDS 50 kp. kar
tu su kitų tautų panašiomis 
organizacijomis. Visi turime 
dalyvauti ir raginti savo drau
gus, kad dalyvautų.

' Koresp.

Sekmadienio popietį, paro
dos Music Hall įvyko New 
Yorko Philharmonic-Sympho
ny Orkestros koncertas, vado
vaujant Walteriui 
Anna 
buvo 
listų.

Damrosh.
Kaskas (Katkauskaitė) 

viena keturių žymių

Tolimi Svečiai

SO-

labai praktiškais 
būt koncerte 
šeimynai 
Juozas ir 
Sukaskai

ir 
kartu, 
marti 

visada

Šalinaitčs mokinių koncerte, 
pereitą sekmadienį, lankėsi 
dd. Sukaskai, worcesterieciai. 
Jie atvyko 
sumetimais: 
sueit visai 
Mat, sūnus 
(šalinaitė)
čia, o sūnus Vytautas buvo at
vykęs smuikuot/ koncerte.

Beje, teko sužinot, kad ta 
jo rankose taip gražiai ver
kianti smuiką tai tik jo atsie- 
kimas liuoslaikiais, o jo kas
dieninis pašaukimas esąs būt 
mokslininku, kaip jis pats sa
ko: “amžinu studentu.”

D.

Alda Orman Pasitraukė iš 
IDS Centro Raštinės

Aida (Kairytė) Orman ne
senai pasitraukė iš LDS Cen
tro raštinės, kur ji išdirbo 8 
metus. Atėjo vos užbaigus 
mokyklą. Pastaruoju laiku bu
vo vyriausia knygvede, kurį' 
darbą vedė pavyzdingai ir 
sėkmingai. Tačiau didelė at
sakomybė įvargino ir prašė 
Pild. Tarybos paliuosuot ją, 
kas jai suteikta, nors ir neno
riai, kadangi jos patyrimas ir 
pasišventęs darbas daug padė
jo LDS augimui praeityje ir 
galėjo padėt atęityje.

Po savaitės jieškojimo, Ai
da gavo gerą, su gera mokes- 
timi darbą privatiškoj įstai
goj. LDS Centre įgytas paty
rimas pasitarnavo ir jai pa
čiai.

Aida žada darbuotis LDS 
jaunime, kaip .kad darbavosi 
būdama Centre.

R.

Svarbu Stygininkams
Lietuvių Stygų Orkestros 

svarbus susirinkimas ir pamo
kos įvyks ketvirtadienio vaka
re, gegužės (May) 11, Liet. 
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Stygų orkestros organizavi
mu rūpinas Lietuvių Meno Są
jungos 3-čio Apskričio valdy
ba. Taigi, mes dar kartą kvie
čiame visus Brooklyno stygi- 
ninkus. Mes manome, kad su
sibūrus į grupę bus galimia 
daug ko atsiekt sau ir visuo
menės naudai. Pamokos nuo 
8 vai. Iš pradžių mokinama 
gaidas skaityt; o nuo 9-tos or-' 
kestra. Visi būkite.

G. Klimas.

Iš baimes operacijos, Mrs. 
Stella Meyer, 47 m., nusižudė 
savo namuose, 10 W. 93rd St.,

WWWdW.

SUSIRINKIMAI
LLD 1 Kp. Nariams

Susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 11-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėj. Jis yra labai svar
bus, nes reikia rengt vasarinę pra-

- - 1 • • • iš-
ne-

Savininkai

Fairview Restaurant

Telephone: Haverneyer 9-9115

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

mogą, taipgi gavimas narių ir 
rinkimas duoklių iš narių, kurie 
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
sį sukelti pinigų kaliniams ir jų 
šeimynoms, todėl ir mūsų, lietuvių, 
17-ta kuopa turėtų tą patį pada
ryti. A. Mureika.

(107-109)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

mūsų užeiga 
KaF jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdlrbimo ir impor
tuotų- degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

fijąuor#
Gaminam valgius Ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas \

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Del Pavakario 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

$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. *

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

SKELBKITES “LAISVĖJE
■■■■■■■■M . . .

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale narnų taisymo, malta vojirno ar popleravimo 

klauskite mūsų aprokavlmo

A Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

-




