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KRISLAI
“Kaip Atrodo Amerika 

Neamerikonui?”
Parašys p. Jurginis.
Jei Taip,—Blogai.
Mūsų Jaunimas.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žrnonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Atvykusis į Ameriką Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos 
narys ir oficialus “Lietuvos 
žinių” korespondentas, p. 
Juozas Jurginis, žada pla
čiai rašyti Lietuvos spau
dai apie amerikiečius.

Kam teko skaityti jo raš
tus apie Švediją, tas neabe
joja Jurginio gabumais, 
kaipo laikraštininko, kaipo 
akylaus gyvenimo stebėto- namą 
jo. Todėl galime būti tikri, ----

Hitleriečiu Bombos ir Kiti 
Teroro Veiksmai prieš 
Lenkus ir Jų Nuosavybę
Varšava. — Vokiečiai na

ziai bombomis sprogdino 
Lenkijos muitinės 

viršininko Kalthofe, prie

Desėtkai Tūkstančių Vokietijos Nazių Su
varyta į Danzigą; Po Jų Šautuvais Būsią 

Daromi Ten “Visuotini Balsavimai”

Danzigo Naziai Uždraudė 
Lenkams Minėt Pilsuds

kio Mirties Sukaktį

kad svečias mokės gražiai Rytų Prūsijos sienos. ..Na- 
apibūdinti amerikiečių gy
venimą, supažindint su juo 
L i e t u v o s žmones, kurie 
Amerika labai domisi. 

* *
Bet mums tik to neužten

ka. Mes norėtum, kad “Lie
tuvos Žinių” ir “Kultūros” 
bendradarbis pasakytų sa
vo nuomonę apie mūsų gy
venimą ir mums patiems. 
Todėl ir prašėme jo, ar jis 
sutiktų ką nors parašyti 
“Laisvei.”

—Politiniais k la u simais, 
—sakė p. Jurginis,—man 
rašyti nepatogu, taigi ir ne
pažadu. Bet, jei norėtumėt, 
aš galėčiau rašyti jūsų 
dienraščiui temoj, “kaip at
rodo Amerika ne ameriko- 
ui?” Kitais žodžiais, galė
čiau rašyti savo įspūdžius, 
įgytus Amerikoj. * * *

Taigi mūsų skaitytojai 
turės progos pasiskaityti 
gražių aprašymų apie mūsų 
kasdienišką gyvenimą, ku
rio mes patys nei nepaste
bime, nes jis perdaug mums 
artimas. * * *

“Tėvynė” rašo, kad šiuo 
tarpu Lietuvoj esąs toks pa
sidalinimas:
už Lenkiją, o Smetona 
Vokietiją.”
“norįs būti Hitleriui geres
nis už Voldemarą...”

Nežinia, kiek tos žinios 
yra teisingos. Bet jeigu jos 
yra teisingos, tai, anot “Tė
vynės,” su Lietuva “gali at
sitikti tokių dalykų, apie 
kuriuos nesinori nei 
ti.”

ziai užpuolė ir pavojingai 
sužeidė Lenkų geležinkelio 
stoties viršininką Marino- 
we. Rytų Prūsijoj naziai 
visaip naikina lenkų nuosa
vybę, ypač jų mokyklas ir 
kooperacinių draugijų įstai
gas.

TAIKOS FRONTAS DEMO
KRATINIŲ ŠALIŲPUL- 

DO NAZIŲ ŪPĄ

Varšava. — Paskutinė
mis dienomis Vokietija per
siuntė 30 tūkstančių kari
niai išlavintų nazių į Dan- 
zigą. Jie atvyko persirengę 
civiliais drabužiais, bet tik
rumoje tie naziai yra “gin
kluoti būriai”, kaip rašo 
“W i e c z o r Warszawski,” 
lenkų tautininkų dienraštis.

Gal naziai šitaip rengiasi 
prie “visuotinų balsavimų” 
Danzigo krašte, neva leist 
gyventojams pasisakyt, ar 
jie nori, kad Danzigas bū
tų prijungtas Vokietijai ar 
ne.

Varšava. — Danzigo na
zių valdžia uždraudė len
kam ten viešai apvaikščiot 
ketverių metų sukaktį nuo 
maršalo J. Pilsudskio mir-

“Bet tokioje vietoje, kur 
už neatsargų žodį žmogus 
gali gaut kulką į galvą, būt ties. Naziai išbeldė Danzige 
deportuotas arba nuvarytas langus lenkų knygų; krautu- 
į koncentracijos stovyklą, vės, kur j 
tai visuotini balsavimai bū- Pilsudskio paveikslas.
tų tiktai šiurkšti komedija,” 
sako “Wieczor Warszaws
ki.”

Daugelis lenkų gyventojų 
Danzige visai bijo išeit iš 
namų į gatvę. Bet kad Len
kija jau prigabeno savo ka- 
nuolių į saviškį uostą Gdy- 
nią, tai ir Danzigo lenkai 
pradeda įgaut kiek drąsos.

į koncentracijos bttvo išstatytas

Per dvi dienas naziai vo
kiečiai tris kartus užpuolė 
lenkus gatvėse.

NAZIAI BIJO, KAD ANG
LIJA IR FRANCIJA NE

SUSITARTŲ SU SSRS

Turkija Sako Anglijai 
Susitart su Sovietais 

Bendrai Gintis 
--------------------------- ,------- [ 
Naziai Amerikoj Pagrobė 

Našlį Lakūnės Amelijos 
Earhart. 

Los Angeles, Calif. — Du 
naziai pagrobė G. P. Put- 
namą, našlį velionės lakū
nės Amelijos Earhart; iš
vežė jį už miesto, primušė, 
surišo, užkišo jam burną ir 
įmetė į vieną apleistą namą

“Gen. Raštikis 
už

Esą, Smetona

spėlio-

* * ❖
Ketvirtadienį teko 

vauti Komunistinės 
mo Sąjungos masiniam mi
tinge, sušauktam Madison 
Sq. Gardene. Tai buvo for
malus 9-to j o YCL suvažia
vimo atidarymas. Jis darė 
nepaprasto įspūdžio, kadan
gi 20,000 publikos daugu
mą sudarė jaunimas. Be to, 
beveik visą programą, 
apart Earl Browderio, iš
pildė jaunimas. ♦ ♦ *

Deja, Komunistinė Jauni
mo Sąjunga dar vis yra 
permaža narių skaičiumi. 
Šiuo tarpu teturi tik apie 
22,000 narių, kai Komunis
tų Partijos narių skaičius 
siekia iki 80,000.

Stiprinimas komunistinio 
jaunimo judėjimo privalo 
būti galvoj kiekvieno dar
bo žmogaus, kuriam rūpi 
laimingesnis rytojus. Lietu
vių jaunuolių ten taip jau 
turi būti daugiau, negu yra.

daly- 
Jauni-

Berlin. — Nazių ūpas 
pradeda smukt. Jie jau ne
sitiki tokių lengvų ir greitų 
laimėjimų, kaip užgrobi
mas Austrijos ir Čechoslo- 
vakijos. Naziai supranta, 
kad taikos frontas demo
kratinių šalių gali sustab
dyt Hitlerį.

Tiesa, kai kurie Anglijos 
politikai ir laikraščįai sa
kė, jog Anglijai nevertėtų 
kariaut dėl Danzigo; tai 
daugelis nazių dar abejoja, 
ar Anglija gintų Danzigą 
nuo Vokietijos. Bet Anglų 
ministeris pirmininkas pa
skutinėj savo kalboj pareiš
kė, jog Anglija ir Franci- 
ja gins Danzigą; todėl na
ziai bijo bent šiuo tarpu jį 
užpult.

Hitlerininkai vis tiek ža
da pasiimt Danzigą, nors 
dar ne dabar, o “kai ateis 
laikas,” apsidirbt ir su Len
kijos Koridorium-Pomorze. 

i “Kai reikės, tai vokiečių 
durklai aiškiai įrodys, kuri 
Lenkija pasibaigia, o kur 
Vokietija prasideda,” rašo 
nazių propagandos ministe
ris J. Goebbels dienraštyje 
“Voelkischer Beobachter”, 
paties Hitlerio leidžiamame.

JUGOSLAVIJOS STU
DENTŲ STREIKAS Už 

DEMOKRATIJĄ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Studentai Jugoslavijos uni
versitetų paskelbė 48 valan
dų streiką ir demonstravo, 
reikalaudami. palaikyt de
mokratiją ir duot tautom 
lygybę toje šalyje.

ABLAVOS PRIEŠ ŽYDUS 
SLOVAKIJOJ

Bratislava^, Slovakija. — 
Per kelias dienas Slovakijos 
vyriausybė suėmė 1,000 žy
dų; kitus paleido, bet šimtų 
jų laiko teismui ar deporta
vimui.

Rumunijos valdžia pa
tvarkė, jog karinė tarnyba 
bus privaloma ir vaikam ir 
mergaitėm nuo 7 iki 17 mt.

Shanghai. — Japonai už
ėmė tarptautinę koloniją 
Amoy mieste. Dalis koloni
jos priklausė ir amerikie
čiam. Amerikos valdžia 
protestuoja prieš ' japonų 
įsibriovimą ten.

Kongreso Atgaleiviai 
Pasisamdė Nazį “Ty
rinėtoją” prieš WPA

Francijos Seimas Vien
balsiai Užgyrė Prieš- 

fašistine Politiką
Washington. — Atžaga

reiviai kongreso demokra
tai ir republikonai, sudarė 
komisiją “tyrinėjimui,” ar 
WPA negloboja “raudonų
jų” ir ar ta viešų darbų 
įstaiga ne “perdaug” išlei
džia pinigų bedarbiams 
šelpti. Tie atgaleiviai taip
gi kaltina, būk prezidentas 
Rooseveltas naudojus WPA 
darbus savo politikai.

Dabar gi iškilo aikštėn, 
kad tie kongresiniai reak
cionieriai pasisamdė į savo 
“tyrinėtojus” prieš WPA 
H. ir Ralphą Burtoną, kuris 
bent 1933 metais buvo Hit
lerio agentų užtarėjas ir 
rėmėjas Amerikoje. >

Matote, kaip sutampa 
Naujosios Dalybos priešai 
su naziais.

Siūlo Išlavini 500,000 Or
laivių Mechanikų Amerikai

Paryžius. — Francijos 
seimas vienbalsiai užgyrė 
premjero Daladiero val
džios politiką dėlei šalies 
gynimo ir stipraus fronto 
prieš grąsinančius fašistus 
užpuolikus. Už tokią, politi
ką balsavo ir visi socialis
tai ir komunistai atstovai.

Bet valdžios įnešimas 
taksų tam reikalui buvo 
priimtas tiktai 375 balsais 
prieš 230. Komunistai, so
cialistai ir šiaip kairesni 
atstovai sakė, jog valdžia 
persunkia! taksuoja darbo 
žmones ir perlengvūi tur
čius.

To nežiūrint, premjeras 
Daladier dėkojo visų parti
jų atstovams, kad jie taip 
vieningai užgyrė demokra
tijos ir , Francijos gynimo 
politiką.

Pašaukta Milicija prieš 
Mainierius Kentucky

Berlin. — Vokietijos lai
kraščiai ir radio pradėjo 
paskutiniu laiku švelniai 
kalbėt apie Sovietų Sąjun
gą. Nazių politikai nuduo
da, kad jie norėtų “gražiai 
sugyvent” su Sovietais; kai 
kurie kalba apie prekybos 
praplatinimą tarp Vokieti
jos ir Sovietų; jie šneka, 
kad Vokietija galėtų “atsi
sakyt” ir nuo Hitlerio pla
no atplėšt Ukrainą nuo So
vietų Sąjungos.

Tokiomis neva “taikio
mis” šnekomis hitleriečiai 
sengiasi paveikt Sovietų 
Sąjungą, kad jinai nedary
tų tarpusavio apsigynimo 
sutarties su Anglija ir 
Franci ja.

(Bet Sovietai pažįsta na- 
zius ir žino jų tikslus: todėl 
naziai nieko nepeą ir su
švelnintais savo liežuviais).

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 61 balsu 
prieš 14 nutarė paskirt $1,- 
218,666,572 paramai 
moms per metus.

far-

Soėjama. kad Anglija 
Darys Apsigynimo Su

tartį su Sovietais
London. — Patys rėmėjai 

premjero Chamberlaino 
valdžios Anglijoj reikalau
ja, kad jis negaišuodamas 
padarytų plačią tarpusavio 
pagelbos sutartį su Sovie
tais, idant sustabdyt Vokie
tijos ir Italijos diktatorius 
nuo naujų grobimo žygių.

Labai stiprų spaudimą 
Anglijai daro Turkija, kad 
Anglų valdžia pasirašytų 
abipusio apsigynimo sutar
tį su Sovietais.

Turkijos apsigynimo su-

London. — Turkija abel- 
nai padarė tarpusavio apsi
gynimo sutartį su Anglija 
“bile kur į rytus nuo Italu 
jos.” Bet Turkų valdžia 
taip' susitarė su Anglija to
kiu supratimu, kad Anglija 
padarys abipusiško apsigy
nimo sutartį su Sovietų Są
junga.

Turkijos vyriausybė, se
nas Sovietų draugas - są
jungininkas, daro spaudimo 
Anglijai, kad jinai turi pa+ 
daryt bendro apsigynimo 
sutartį su Sovietais.

Turkija užima labai svar
bią karinę poziciją; jinai 
valdo Dardanellų sąsmaugą 
(perlają) tarp Aegėjaus- 
Viduržemio Jūrų ir Juodų
jų Marių. Tai Turkijos rei
kalavimas, kad Anglija su
sitartų su Sovietais bendrai 
gintis, turės didelės įtakos 
Anglijos valdžiai, kaip . su
pranta daugelis Londono 
politikų.

Toks Turkijos nusistaty
mas, manoma, turėsiąs pa- 
lenkt Angliją prie sutarties 
su Sovietais bendram apsi
gynimui nuo Vokietijos ir 
Italijos. O tas apsigynimas 
įimtų ir Lenkijos ir Rumu
nijos gynimą.

London. — United Press

Hitleris Labai Pyksta 
Ant Turkijos

tartis su Anglija bus tik Paneša, jog Turkija tol ga- 
tuomlaikinė, jeigu Anglija lutinai nepasirašys sutar-

Washington. — Valdiška 
pilietinės orlaivininkystės^ 
komisija įteikė prezidentui 
Rooseveltui planą, pagal 
kurį turėtų būt greitu lai
ku išlavinta pusė miliono 
orlaivinių mechanikų. Pla
nas siūlo tuojaus įstatyt 
dar 60,000 darbininkų į lėk
tuvų pramonę, kurioje da
bar tėra tik 40,000 darbi
ninkų visoje šalyje.

Komisija pataria lavint 
CCC, Nacionalės Jaunimo 
Administracijos ir kitus 
jaunuolius į orlaivių mecha
nikus ir lakūnus.

Jeigu tos komisijos siūlo
moji programa būtų įvyk
dyta, tai Jungtinės Valsti
jos taptų, sakoma, “pirmąja 
pasaulyje oro galybe.”

Washington.
Rooseveltas
Amerikos armijai mėsą iš 
Argentinos, kaipo geresnę 
ir pigesnę, negu amerikinė 
mėsa.

— Prezid. 
įsakė pirkt

Harlan, Kentucky. — Gu
bernatorius Chandler telkia 
miliciją prieš negrįžtančius 
darban mainierius minkštų
jų angliakasyklų Harlan 
apskrityje. Mat, vietinės 
kompanijos atsisakė pasira
šyt dvejų metų sutartį su 
CIO Jungtine Mainierių 
Unija. Ta sutartis, kurią 
pasirašė jau 80 procentų 
minkštosios anglies kompa
nijų, nustato, jog darban 
tegali būt samdomi tik to
kie unijiniai mainieriai.

Kur likučiai atkakliųjų 
kompanijų nepasirašys su
tarties su unija, ten mainie
riai streikuos, iki jos bus 
priverstos pasirašyt, sako 
John L. Lewis, unijos pir
mininkas.

Prieš sutartį skelbia kovą 
kasyklų savininkai “kruvi
nojoj” Harlano apskrityje, 
West 
see.

Berlin. — Nazių valdžia 
labai supyko, kad Turkija 
padarė tarpsavinio apsigy
nimo sutartį su Ąnglija. Jie 
širsta, jog ši sutartis pas
kelbta kaip tik tą pačią die
ną, kada Turkijos seimas 
užgyrė Vokietijos 150 milio- 
nų markių kreditą Turkijai. 
(Tas kreditas reiškia, jog 
Turkija galėtų gaut bar- 
gan Vokietijos dirbinių už 
150 mil. markių.)

Nazių laikraščiai grūmo
ja, jog karo atsitikime Vo
kietija ir Italija greičiau 
apsidirbtų su Turkija, negu 
Anglai galėtų ją apginti.

nesusitars su Sovietais. An
glija turi padaryt bendro 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga, tiktai tada 
Turkija pasirašys pastovią 
apsigynimo sutartį su An
glija, sako Turkų valdžia.

Todėl daugelis Londono 
politikų pranašauja, kad 
Anglijos valdžia turės pa
sirašyt tarpusavio apsigy
nimo sutartį su Sovietais. 
Tuo klausimu Anglijos di
plomatai derėsis su ,Sovie
tų užsieniniu vice-komisaru 
Potiomkinu Genevoj geg.

ŠMUGELIUOJA GINK
LUS Iš RYTŲ PRŪSUOS 
NAZIAMS LENKIJOJ

Virginijoj, ir Tennes-

ORAS
Giedra ir šilčiau.

i sutar
ties su Anglija, kol Angli
ja nepadarys tarpsavinio 
apsigynimo sutarties su 
Sovietų Sąjunga.

Karinis Turkijos Prisi
rengimas Apsiginti

“Pirmas Karinis Inciden
tas Danzigo Fronte”

Varšava. — Du naziai iš 
Danzigo pusės fotografavo 
tiltą per Vislos upę. Lenkų 
rubežiaus sargai paleido ke
lis šūvius į tuos fotografuo- 
tojus. Dėl to nazių- laikraš
čiai Danzige suriko, kad 
Lenkija jau padarius “pir
mą karinį incidentą” Dan
zigo fronte.\

Danzig. — Lenkija smar
kiai užprotestavo Danzigo 
nazių valdžiai, kad jie už
draudė minėt 4-riu metų 
sukaktį nuo J. Pilsudskio 
mirties. '

Varšava. — Vokiečiai na
ziai krautuvininkai Lenki
joj palei Rytų Prūsijos sie
ną neparduoda maisto len
kams muitinių viršinin
kams ir tarnautojams.

Naziai visais būdais sten
giasi nusilpnint muitinę 
Lenkijos sargybą, idant ga
lėtų prisišmugeliuot dau
giau5 ginklų iš Prūsijos 
prieš Lenkiją.

Istanbul. — Turkija turi 
200,000 nuolatinės armijos, 
daugį lavintų atsarginių 
(rezervų) ir 500 karinių or
laivių. Turkų vyriausybė ti
kisi greitu laiku pakelt to
kių orlaivių skaičių iki 
tūkstančio.

Visi Turkijos vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus, pagal šalies gyni
mo įstatymus, gali būt pa
šaukti karinėn tarnybon.

Turkija turi 16 milionų 
gyventojų.

Uždraudė Alaus ir Tabako 
“Dovanas” Darbininkam 
Vokietijoj

Praga. — Nazių vyriau
sybė liepia cechams taip 
smarkiai dirbt “kaip vokie
čiai” ; perlėtai dirbantieji 
cechai bus siunčiami į ver
stinų darbų stovyklas.

Berlin. — Visi darbinin
kai ir darbininkės bravo
ruose ir tabako dirbtuvėse 
iki šiol Vokietijoj “dova
nai” gaudavo tam tikrą 
kiekį alaus ir tabako. Da
bar nazių valdžia uždrau
dė tokias alaus ir tabako 
“dovanas” visom darbinin
kėm ir jauniem darbinin
kam; tai esą todėl, kad jiem 
tatai “nesveika.”
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Dabar Jau Pilniausiai Aišku!
Per keletą pastarųjų savaičių buržua

zinė pasaulio spauda daug .rašalo išeik
vojo berašydama spėliojimus apie Sovie
tų Sąjungą. Visokių nesąmonių jį prira
šė. Sovietų vyriausybė, girdi, norinti to, 
norinti kito; Sovietai bene krypsią į Vo- 

. kieti jos pusę, ir tt., ir tt.
Mes, kaip gerbiami skaitytojai žino, 

nuolat teigėme, jog Sovietai nieko dau
giau nenori, kaip tik sudarymo stiprios 
kolektyvinės taikos, arba kolektyvinio 
saugumo, kuriuo būtų galima suvaldyti 
pasaulio agresoriai.

Todėl Sovietų vyriausybės oficialaus 
organo “Izviestijų” editorialas, pasiro
dęs to laikraščio laidoj gegužės 11 d., 
yra labai vietoj ir jis nepaprastai aiškiai 
ir griežtai trumpoj sutraukoj pasako, 
kaip dalykai stovi ir kaip jie turėtų sto
vėti.

Dabar jau aišku, rašo Tzviestijos,’ kad 
po Hitlerio kalbos, nesenai pasakytos jo 
reichstage, dvi labai svarbios sutartys 
tapo į nieką paverstos:

1. Anglijos ir Vokietijos sutartis dėl 
laivyno.

2. Vokietijos ir Lenkijoj nepuolimo.su
tartis.

Po panaikinimo tų dviejų sutarčių, gi
mė nauja sutartis — Italija su Vokie
tija padarė karinę sutartį, vyriausiai nu
kreiptą prieš Angliją ir Franciją.

” “Sovietų žmonės pakartotinai skelbė,” 
rašo “Izviestijos,” kad ‘anti-kominterni- 
nė’ sutartis, rišanti Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją, yra tik maska paslėpimui ag
resyvių valstybių bloko, nustatyto prieš 
Didžiąją Britaniją ir Franciją.”

Iš karto buržuazinis pasaulis šitokiam 
dalykų aiškinimui, sako laikraštis, neti
kėjo. Bet po užgrobimo Čechoslovakijos 
ir Albanijos jau visiems pasirodė aišku, 

' jog Sovietai buvo teisingi. Tuomet demo
kratiniai kraštai pradėjo bruzdėti, pra
dėjo jieškoti išeities, pradėjo j ieškoti tal
kininkų agresoriams sulaikyti. Štai, ko
kiose sąlygose pradėtos derybos tarpe 
Anglijos ir Francijos, iš vienos pusės, ir 
Sovietų Sąjungos—iš kitos.

Kai tik tarp paminėtųjų kraštų prasi
dėjo derybos, tuojau ir pasipylė įvairiau
si spėliojimai ir šmeižikiški gandai, siun

ti . [čiami Sovietų Sąjungos antrašu.
Mes paduosime platesnių ištraukų iš 

paminėtojo “Izviestijų” straipsnio:
“Sovietai sakė ir sako, kad jeigu Fran

cija ir Anglija tikrai nori sudaryt už
tvarą prieš užpuolikus Europoj, tai turi 
būt sutvertas bendras tarpsavinio apsi- 

| | gynimo frontas, visų pirma tarp Angli
jos, Francijos, Sovietų Sąjungos ir Len
kijos, arba bent tarp Anglijos, Franci
jos ir Sovietų Sąjungos. Sovietai teigė 
ir tebeteigia, kad šios trys valstybės turi 
susirišt sutarčia bendros tarpusavio pa
galbos ir taip užtikrint kitas valstybes 

>’ rytinėj ir centralinėj Europoj nuo grę
siančio joms užpuolimo.

• “Turi būti suprasta, jog šis aiškus ir 
pamatiniai defensyvis ir taikus Sovietų 
Sąjungos nusistatymas, kuris paremtas 
abišališkumo principu ir pareigų lygybe, 
iš Anglijos ir Francijos pusės negavo 

• It simpatiško atgarsio.
“kaip žinia, Didžioji- Britanija, su 

Francijos pritarimu, patiekė savo kontr- 
siūlymus. Didžiosios Britanijos siūlymai 

j vengė bendros tarpusavio pagalbos tar- 
’ pe Francijos, Didžiosios Britanijos ir So-

vietų Sąjungos, ir tik sakė, kad Sovietų 
vyriausybė turėtų suteikti tuojautinę pa
galbą Didžiajai Britanijai ir Francijai, 
jei pastarosios būtų įtrauktos į karą, be
ginanti Lenkiją ir Rumuniją, kurioms 
jos garantuoją pagalbą.

“Didžioji Britanija nieko nesako apie 
pagalbą, kurią Sovietų Sąjunga turėtų 
gauti, einant abišališkumo principu, iš 
Francijos įr Didžiosios Britanijos, jei ji, 
Sovietų Sąjunga, būtų įvelta į karą kai
po pasekmė atlikimo savo pareigų, ga
rantuotų bile Rytų Europos valstybei.

“Iš to seka tas, kad einant Didžiosios 
Britanijos siūlomu pasiruošimu, Sovietų 
Sąjunga turėtų atsidurti nelygybės po
zicijoj, nors jinai pasiimtų tokias pačias 
atsakomybes, kaip Francija ir Didžioji 
Britanija...

“Mums sakoma, kad gindama Len
kiją ir Rumuniją, Didžioji Britanija iš 
tikrųjų gintų vakarinę Sovietų Sąjungos 
sieną. Tai nėra tiesa.

“Pirma, vakarinė Sovietų siena nėra 
sujungta tik su Lenkija ir Rumunija (O 
kur Finliandija, Estonija, Latvija ir 
Lietuva?—“L.” Red.).

“Antra, ir tai svarbiausia, gindamos 
Lenkiją ir Rumuniją, Didžioji Britanija 
ir Francija gintų tiktai pačios save, o 
ne vakarinę Sovietų Sąjungos sieną, ka
dangi josios (Didžioji Britanija ir Fran
cija) turi bendros tarpusavės pagalbos 
paktą su Lenkija, kuri, grąžon, yra 
priversta ginti Didžiąją Britaniją ir 
Francija nuo agresorių.

“O kiek liečia Rumuniją, jinai turi pa
dariusi sutartį su Lenkija, ir todėl turė
tų eiti su Lenkija, t. y., Rumunija turės 
lošti rolę netiesioginio talkininko Di
džiosios Britanijos ir Francijos.

“Bet Sovietų Sąjungos padėtis yra 
skirtinga. Neturėdama bendros tarpusa
vio apsigynimo sutarties su Didžiąja 
Britanija ir Francija, neigi su Lenkija, 
Sovietų Sąjunga, pagal Didžiosios Bri
tam jos-Francijos siūlymus, turėtų gel
bėti šitoms visoms trims šalims, negau
dama jokios pagalbos iš jų, ir dargi, at
sitikime užpuolimo, atkreipto tiesioginiai 
prieš Sovietų Sąjungą, pastaroji turėtų 
remtis tiktai savo jėgomis.

“Ir vėl Sovietų Sąjungos padėtis būtų 
—nelygybės padėtis.

“Savo pareiškime atstovų butui gegu
žės 10 d. Britanijos ministerių pirminin
kas Chamberlainas kalbėjo apie bendra
darbiavimą ir susivienijimą su Sovietų 
Sąjunga. Bet bendradarbiavimas inimą- 
abišališkumą kaipo naturalį savo pagrin
dą. Kur nėra abišališkumo, tikrasis ben
dradarbiavimas negali būti įkūnytas.”

Šitaip dalykai yra su Sovietų Sąjun
gos užsienine politika. Šitokia Sovietų 
vyriausybės pažiūra yra į žygį agreso
riams sulaikyti. Jei Didžioji Britanija 
ir Frančija nori gauti Sovietus savo tal
kininkais, tai josios be jokio atidėliojimo 
privalo priimti siūlomą Sovietų nusista
tymą !

Danzigas ir Kas Toliau
Dabar tarptautinė politika sukasi ap

link Danzigą. Lenkija suėmė virš 100 
nužiūrėtų vokiečių ■ pasienyj ir ištrėmė 
juos giliau į Lenkiją. Parlamente vokie
čių atstovas Kurt von Hasbach prieš tai 
užprotestavo; jis tikrino, kad vokiečiai 
yra lojališki Lenkijai. Niekas nesako, 
kad visi vokiečiai yra nazių šnipai, bet 
suimtieji veikiausiai, buvo jais, nes ten 
gyveno ne 100 bet dešimtys ir šimtai 
tūkstančių vokiečių, kurių nieks neper
sekioja.

Anglijos premjeras sako, kad, jeigu 
Vokietijos naziai prievarta bandys pa
imti Danzigą, tai Anglija eis karan prieš 
Vokietiją. Tuo kartu Danzige išeinąs 
vokiečių nazių laikraštis “Danziger 
Vorsposten” šaukia: “Anglija, laikyk 
ąavo rankas nuošaliai!... Danzigas turi 
priklausyti Reich’ui (Vokietijai)!”

Lenkijoj tuo kartu eina didelis suju
dimas ir apsigynimui prisirengimas. 
Lenkija mobilizavo armiją apie 1,300,000 
vyrų, tai yra, nemažesnę, kaip dabar tu
ri Vokietijos naziai. Lenkijos spauda ra
šo: jeigu Vokietijos naziams sudaro la
bai daug nesmagumo Rytų Prūsiją, tai 
jie jos gali ir netękti, nes Rytų Prūsija 
tikrumoj priklausė Lenkijai ir Lietuvai.

Tuo kartu Lenkijoj eina derybos. Ten
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Sudarius naują vyriausy
bę buvo imamasi organi
zuoti patriotinį frontą, bet 
dabar apie jį nieko nebe
girdėti. Kas su juo atsiti
ko? Svečias į šį klausimą 
šitaip paaiškino: Patriotinį 
frontą ėmėsi organizuoti 
savanorių sąjunga. Suma-„ 
nymuiĮ pritarimas buvęs la
bai didelis, suruošti tuo rei
kalu susirinkimai turėdavę 
didžiausio pasisekimo. Visi 
tikėjosi, kad vienintelė Lie
tuvoj veikianti politinė par
tija—Tautininkų Sąjunga— 
turės likviduotis, o patrioti
nio fronto organizacijose 
galėsią tilpti visi gerų norų 
lietuviai. Tačiau išėjo kiek 
kitaip. Tam sumanymui pa
sipriešino tautininkai ir, re
gis, Respublikos preziden
tas. Amerikos spaudoje bu
vo skelbiama, kad genero
lo Černio sudarytas minis
terių kabinetas atsistatydi
nęs, bet tai buvusi netiesa. 
Matyt, ministerių kabinete 
kokių nuomonių skirtumų 
gal ir pasitaikė, ką užsienio 
spauda perdėtai išpūtė.

—Tautininkų Sąju n g o s 
vadu yra p. Smetona,—pa
klausė mūsų reporteris sve
čią,—jis skiria visokius tos 
partijos viršininkus, duoda 
įsakymus, tad ar tas sude
rinama su Respublikos pre
zidento pareigomis? Išeitų, 
kas tautininkas, tas prezi
dentui savas žmogus, o kas 
ne tautininkas—tai ne. Jau 
naujam ministerių kabine
tui esant p. Smetona savo 
sąjungos viršininku pasky
rė savo artimą giminaitį 
Tubelį. Tad toks atskirų 
žmoiiių privilegi j avimas ne- 
besuderinam^s su naujosios 
vyriausybės pažadais vi
siems piliečiams būti ly
giais.

Į šį klausimą svečias, ma
tyt, nenorėjo aiškiai ‘atsa
kyti. Jis manąs, kad nesu
sipratimų dėl Tautininkų 
Sąjungos gali .pasitaikyti, 
nes gyventojai aiškiai norė
tų, kad nei viena .politinė 
partija neveiktų. Likviduo
ti Tautininkų Sąjungą pra
šoma kiekvienam susirinki
me.

Tačiau Respublikos prezi
dento nuomonė viešai nie
kur nebuvo skelbta, todėl 
ji ir nėra žinoma, o priva
čios žinios lengvai galin
čios virsti gandais. O gan
dų skleidėjo vardo svečias 
sakosi nenorįs užsitarnauti.
Ar Reikėtų Ją Likviduoti?

—Bet kaip jūs pats mano- 
’ te, ar reikėtų likviduoti 
tautininkų partiją ir įkurti 
plačią visiems lietuviams 
patriotinę organizaciją?

—Aš nesu politikas ir ma
no nuomonė' gali būti visai 
nereikšminga. Bet jei nori
te žinoti, pasakau: jeigu 
vieniems leidžiama pagal 
savo pažiūras dėtis į drau
gijas, tai turi būt leista ir 
kitiems. O jeigu visi suta
ria savo politinių organi
zacijų nesteigti, tai turėtų 
likviduotis ir tos, kurios 
veikia. Tai paprasčiausias 
visų piliečių lygybės dėsnis. 
Aš manau, kad ilgainiui jis 
Lietuvoj turės pradėt veik
ti. :

—Kokiai politinei organi
zacijai jūs priklausot?

—Pas mus Lietuvoj vei
kia tik vieni tautininkai, o 
visos kitos organizacijos, 
kurios buvo palaikytos poli
tinėmis, jau seniai valdžios 
įsakymu uždarytos, tad ir 
norint joms priklausyti nė
ra galima. O tautininkų 
sąjungoj nariu aš niekad 
nesu buvęs. Vienintelė or
ganizacija, kurioj dalyvau
ju, yra Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga, aš esu jos nariu- 
korespondentu. Ji yra pro
fesinė organizacija, joje 
dalyvauja visų pažiūrų laik
raštininkai. Galiu pasigir
ti, kad esu mūsų kariuome
nės atsargos puskarininku 
ir tuo nemažai didžiuojuos. 
Jei dabar būčiau Lietuvoj, 
žinoma, tuojau stočiau į 
Šaulių Sąjungą.
Ar Bando Išvežti Turtus?

—Ai’ tiesa, kad turtin
gesnieji Lietuvos piliečiai 
dabar- stengiasi savo turtą 
ir kapitalus išgabenti į už
sienį? v ;

—Tiesa. Labai dažnai 
Lietuvos muitinėse pagau
nama svetimų valstybių,

pirmon eilėn Amerikos do
lerių, kontrabanda. O plau
kiant laivu, važiuojantieji 
iš Lietuvos man pasakojo, 
jog slaptai per spekulian
tus jie pirkę dolerius, už 
dolerį mokėdami net po ke- 
turioliką litų, nors pagal 
oficialų kursą jūsų doleris 
kaštuoja tik šešis litus. Vie
nas mūsų tautietis tvirtino, 
jog jis be valiutų komisijos 
už tokią aukštą kainą do
lerių gavęs iš vieno banko 
tarnautojo. Jeigu jų pasa
kojimais patikėti, tai reikė
tų spekuliacija labai susi
rūpinti, nes ji neša valsty
bei labai daug žalos. Eko
nominiai sunkumai po Klai
pėdos labai padidėjo, o vi
sokių šiaudadūšių spekulia
cijos tuos sunkumus dar la
biau didina. Praėjusių me
tų biudžetas suvestas su ke
liolikos milijonų litų defici
to.

—Gal jūs žinote, kiek 
Lietuva^ skolinga Amerikos 
Jungtinėms Valstijoms?

—Neseniai spaudoj buvo 
skelbta, kad ji skolinga jū
sų antrajai tėvynei 45 su 
puse milijonų litų. Viso 
Lietuvos iždas skolingas už
sienio valstybėms daugiau 
kaip 80 milijonų litų. Vi
daus skolos siekia 52 mili
jonu. Taigi, kaip matote,’ 
Lietuva skolų turi daugiau, 
negu galima buvo tikėtis.

Apie “Protektoratą”
Besikalbant su Jurginių, 

paaiškėjo ir tie sunkumai, 
su kuriais naujajai vyriau
sybei teks susidurti. Lietu
voj atsiranda ir tokių žmo-

nių, kurie pavieniai agi
tuoja, aiškindami, kiek nau
dos Lietuvai atneštų toks 
protektoratas, kokį turi 
dabar Čechoslovakija. Ke- 
no tai darbas, visai nesun
ku atspėti. Be to, Lietu
vos vokiečiai ima siuntinėti 
Lietuvos vyriausybei viso
kius memorandumus, reika
laudami sau įvairių privile
gijų. Savo suvažiavime, ku
ris įvyko kovo mėnesį, jie 
nusprendė nešioti nacional
socialistų uniformas, svei
kintis hitleriškai ir tt. Jie 
bando naudoti tas pačias 
priemones, kuriomis naudo
josi Klaipėdos , krašto vo
kiečiai. Jie net nesigėdija 
pramanytą vokiečių skaičių 
Lietuvoj skelbti. Jie jau da
bar sakosi esą skriaudžia
mi. Visa tai labai primena 
apgaulingąjį Trojos arklį, 
kuriam vertėtų neleist į 
'Lietuvą kojos įkelt.

Baigdami pasikalbėjimą, 
mes svečią užklausėm, ar 
jis kartais nesutiktų mūsų 
dienraščiui bent dalį savo 
įspūdžių iš Amerikos para
šyti; mūsų skaitytojams 
būtų labai įdomu išgirsti 
tai, kaip Amerika atrodo 
ne amerikiečiams.

—Matote, — atsakė sve
čias, — parašyt aš mielai 
parašyčiau, tiek jum, tiek 
kitam kuriam nors Ameri
kos lietuvių laikraščiui, bet 
aš norėčiau išvengti bet ko
kių srovinių nesusipratimų. 
Aš norėčiau susipažinti su 
visais lygiai, nežiūrint, kas 
kokių įsitikinimų būtų. Bet 
jeigu man bus pakankamai 
laisvo laiko, parašyt galė
siu, tikėdamasis, ' kad visi 
skaitytojai laikys mane at- 
sakomingu tik už mano pa
ties rašinius, bet ne už tai, 
.kas kitų bus rašoma.

Mes iš savo pusės svečią 
užtikrinom, kad parašymas 
vienam arba kitam laikraš
čiui niekeno nebus supras
tas kaipo prisidejHttąs prie 
tos politinės grupės, kuri 
laikraštį leidžia. Svečiui už 
parvežtas naujienas mes 
padėkojom ir išsiskyrėm, 
tikėdamiesi vėl kada nors 
vienur arba kitur susitikti.

“L.” Rep.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiamie j i: Lie t u v o s 
darbo žmonės keikia Lietu
vos tvarką ir nori, kad kas 
ateitų, Lietuvą paimtų ir 
geresnę tvarką padarytų. 
Tad kokiems galams ginti 
Lietuvą nuo. Vokietijos? Aš 
buvau Lietuvoje ir aš žinau, 
ką ten žmonės kalba ir ma
no.

Nuolatinė Skaitytoja.
ATSAKYMAS

Nors, tiesa, yra tokių 
Lietuvos žmonių, kurie taip 
sunkiai ekonomiškai gyve
na, jog mano, kad kita ko
kia šalis paėmus Lietuvą 
geriau sutvarkytų. Mes gir

yra Lietuvos ginkluotų jėgų vadas gene
rolas Stasys Raštikis ir Sovietų Sąjun
gos užsienio komisaro pagalbininkas 
Vladimiras Potiomkinas. Iš Varšavos 
praneša, kad tarpe^ Lietuvos, Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos?santykiai vis gerėja, ' 
auga draugiškumas ir galima laukti 
greitoj ateityj tarpe šių šalių bendros

apsigynimo sutarties, pagal kurią jos vi
sos bendrai ginsis nuo užpuoliko.

Danzigas ir Lenkijos Koridorius vir
to tuo punktu, kuris atkreipė viso pa
saulio dėmesį. .Danzigo klausimas virsta 
į tą punktą, kuris gali būti pradžia su
laikymo Vokietijos fašistų karo agresi
jų-

dime, kad esą ir tokių, ku
rie mano, kad jiems po ca
ro valdžia buvę geriau. Bet 
tai tik išimtys, tik atskiri 
atsitikimai. Lietuvos darbo 
žmonės nenori svetimo jun
go. Tie žmonės pirmutiniai 
su ginklu stotų į karą gin
ti krašto nepriklausomybę, 
jeigu kas ant jos užpultų.

Netiesa, kad Vokietija 
Lietuvoje įvestų geresnę 
tvarką. Juk pačioje Vokie
tijoje liaudis pusbadžiai 
gyvena ir stena po barba
riška hitlerininkų kurka. 
Atėję Lietuvon, hitlerinin
kai paskutinį kailį nuluptų 
lietuviui, 
atsimena 
vokiečiai 
okupavę.

Bėda su jumis, drauge, 
yra tame, kad jūs būdama 
Lietuvoje pasikalbėjote su 
vienu kitu žmogum ir jau 
susidarėte nuomonę, jog be
veik visa Lietuva taip ma
no.

Lietuviai puikiai 
tuos laikus, kai 
turėjo Lietuvą
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Anglijos Armija, Orlaivynas
ir Politika

Armija gelbininkų ir kitokių orlai- 
vyno specialistų. Prie to, 
jos kolonijose yra apie 6,- 
000 lakūnų ir 70,000 jų pa- 
gelbininkų ir įvairių orlai- 
vyno specialistų. Todėl, An
glijos orlaivy no kadrai yra 
skaitlingi, išlavinti ir pri
rengti, kurie greitai gali 
aprūpinti milžinišką orlai- 
vyną. Anglijos aviacijoj 
dirba apie 30,000 darbinin
kų, o pagelbinėj industrijoj 
apie 100,000.

Anglija turi didelių ir to
li skrendančių lėktuvų. Ji 
turi galingą ir prekybos or- 
laivyną, kurio daug orlaivių 
galima' paversti į pagelbi- 
nius karo orlaivius.

Anglijos Politika
Jeigu pasaulyj siunta 

šistai agresoriai, grobia 
lis, o Anglijos valdovai
plepa, tai tas nereiškia An
glijos silpnybę. Jos armija 
į trumpą laiką gali būti ar-

Anglija yra didžiausia 
' pasaulyj imperija. Jos ir 

kolonijų plotai užima veik 
vieną ketvirtadalį viso pa
saulio sausžemio ir turi vie
ną ketvirtadalį visų pa
saulio gyventojų. Jos milži
niškas karo ir prekybos lai
vynas turi atdaras duris į 
visus pasaulio didjūrius ir 
jūras. Jos gyvoji žmonių 
jėga armijai yra neišsemia
ma. Anglijos žalioji me
džiaga užtikrina jai viską, 
nes kas tik pasaulyj yra, 
tai yra ir jos kolonijose.

Bet Anglijos armija yra 
nedidelė. Anglija viską rė
mė ant galios savo karo 
laivyno. Jeigu kas bandė 
pagrėbti jos vieną ar kitą 
koloniją, tai ji mušė tos ša
lies laivyną, valdė jūras ir 
valdė savo kolonijas. Bona
partas Napoleonas buvo už- 
kariavęs visą vakarų Euro- įi Hitlerio armijos. Jos ka- 
pą, bet prie Trafalgaro An
glija sunaikino Francijos 
karo laivyną, valdė jūras ir 
tuo apribavo Napoleono ga
lią tik Europoj. Bet dabar 
laikai pasikeitė. Jeigu se
niau Anglijos laivynas, val
dydamas Gibraltarą, Suezo 
Kanalą ir Maltos salą, pil
niausiai valdė Viduržemio 
Jūras, tai dabar Anglija 
dreba, ties atsirado orlai
viai, submarinai, greiti ka
te rai, nauja karo technika 
ir Anglija nesijaučia Vi
duržemio Jūros valdytoja. 
Panašiai ir kitur. Todėl da
bar Anglija stiprina armi
ją, orlaivyną, visas karo jė
gas.

Dabar Anglijos armija 
turi 400,000 kareivių ir 
oficierių, jos lavinti rezer
vai siekia apie 750,000. Bet 
tuo sausžemio jėgos neap- 
sirubežiuoja, nes ji turi ne
išsemiamą žmonių rezervą. 
Į pereitą Pasaulinį Karą 
Anglija įstojo su 134,000 
armija, o per visą karą ji 
buvo mobilizavus 8,910,000 
kareivių. Tas pats gali at
sitikti ir dabar.

Anglija turi galingą karo 
industriją, kuri viską ga
mina, nuo durtuvo iki di
džiausios kanuolės ir tan
ko. Pereitame Pasaulinia
me Kare Anglija pirmoji 
pradėjo statyti tankus. Da
bartiniu laiku Anglijos ar
mijoj yra 1,000 toli šaunan
čių ir 1,900 lauko kanuolių; 
4,200 sunkių ir 10,000 len
gvų kulkasvaidžių; 600 tan
kų ir nuo 4,000 iki 5,000 
karo lėktuvų. Bet jos armi
ja greitai gali išaugti iki 
2,000,000 žmonių ir būti ap
ginkluota pirmos rūšies 
ginklais.

Orlaivynas
Dabartiniu laiku Anglija 

jau turi nuo 4,000 iki 5,000 
karo orlaivių. Jos orlaivių 
statymo industrija galinga, 
ji gamina įvairiausius or
laivius, jiems motorus, bom
bas ir ginklus. Ji dirba die
ną ir naktį. Tuo kartu An
glija ^rti 800 karo orlaivių 
statosi Jungtinėse Valstijo
se. Iki birželio mėnesio pa- 

• baigos Anglija siekia pasi
statyti apie 7,000 karo or
laivių ir pralenktį Hitlerį. 
Vokieti jos fašistai tvirtina, 
kad jau dabar Anglija turi 
virš 6,000 karo orlaivių.

Anglija turi 26,500 išla
vintų lakūnų, 88,000 jų pa-

sa- 
tik

ro jūrų laivynas yra di
džiausias ir galingiausias 
pasaulyj. Jos orlaivynas 
jeigu nėra, tai greitai gali 
būti lygus su Hitlerio orlai- 
vynu. Hitleriui stoka įvai
riausių žalių medžiagų, o 
Anglijai to visko yija su 
kaupu. Anglijos pataikavi
mai Hitleriui ir Mussoliniui 
išplaukia ne iš to, kad ji 
silpna, bet iš jos valdovų 
išdavikiškos politikos. Čia 
mes pažymėsime tik kelis 
faktus.

Anglijos valdovai visada 
laikosi tokios politikos, kad 
kitos valstybės kariautų už 
Angliją. Pereitas Pasauli
nis Karas kilo vyriausiai dėl 
susikirtimų pasaulio rinko
se tarpe Vokietijos ir An
glijos imperializmo. Bet ka
ro sunkenybė puolė pir
miausiai ant Rusijos ir 
Franci jos, o pabaigoj karo 
ant Jung. Valstijų.

Kitas dalykas, visada An
glijos imperialistai laikosi 
tokios politikos, kad Euro
poj būtų daug maž dvi 
valstybės, kurios savo jėgo
mis prilygtų viena antrai. 
Kada po Pasaulinio .Karo 
Vokietija buvo nuginkluota, 
nualinta, o Francija įsigalė
jo vakarinėj ir centralinėj 
Europoj, sudarė sąjungas 
su j u g o s 1 a vija, Lenkija, 
Rumunija, Čechoslovakija, 
Belgija ir veik bosas buvo 
Europoj, tai tada Anglijos 
valdonai pradėjo kišti koją 
Franci jhi, stiprinti prieš ją 
Italiją ir Vokietiją. Angli
jos buvo tikslas—padaryti 
Vokietija galingą, kuri pa
stotų kelią Franci jai. Net 
po to, kada su pagalba viso 
pasaulio stambaus kapitalo 
Hitleris įsigalėjo Vokietijoj, 
kada jis pradėjo reikalauti 
panaikinimo Versailės Tai
kos sutarčių, kolonijų ir 
svetimu žemių, Anglija rė
mė Hitlerį.

Versailės Taikos punktais 
Vokietijai buvo uždrausta 
turėti karo orlaivių. Vokie
tijos fašistai kovo 12 d.-. 
1935 metais paskelbė, kad 
likviduoja tuos punktus ir 
statosi karo orlaivius. An
glija ne tik parėmė ta Hit
lerio žygį, bet sudraudė net 
Francija nuo karo veiksmų 
prieš Hitlerį, ir pati šim
tai^ orlaivius būdavo j o Vo
kietijos fašistams.

Vokietijai buvo leista tu
rėti tik 100,000 armija, už-

Italijos fašistams išauklėti 
tokias karo jėgas, kurios 
grūmoja Anglijai ir ypatin
gai jos kolonijoms.

Bet ir tuo nesibaigė An
glijos išdavikiška politika. 
Tik prisiminkime tą, kad 
tai ^’os pasidarbavimu Is
panijos liaudis buvo palikta 
suėdimui. Tik Chamberlai- 
no išdavysčių dėka Vokie
tijos fašistai užėmė Austri
ją ir pavergė Čechoslovaki-

drausta tankai, dideles ka- 
nuolės, nustatyta kulkas- 
vaidžių kiekis. Hitleris slap
tai apsiginklavo, pasibuda- 
vojo tankų, prisigamino ka- 
nuolių ir kovo 16 dieną, 
1935 metais paskelbė, kad 
jis likviduoja Versailės Tai
kos tuos punktus, kad jis 
turės tokią armiją, kokia 
jam reikalinga. Francija 
buvo pasirengus stoti ka
rau už taikos sutartis. An
glija pagrūmojo Francijai 
ir tuo pagelbėjo Hitleriui 
apsiginkluoti.

Vokietijai buvo uždraus
ta b u d a v o t i submarinai, 
statyti didesnius karo lai
vus, kaip 10,000 tonų įtal
pos, aprubežiuotas jų kie
kis, kanuolių dydis ir tt. Vo
kietijos fašistai slapta pri- 
sibudavojo submarinų, pa
sistatė nemažai ir kitų ka
ro laivų. Anglija ne tik ne
prieštaravo, bet birželio 18 
d., 1935 metais legalizavo 
Vokietijos karo laivyno bu- 
davojimą ir Vokietija pasi
rašė su Anglija laivynų su
tartį ir pasiskelbė, kad ji 
budavos įvairiausius karo 
laivus.

Dar daugiau, Versailės 
Taikos punktai draudė Vo
kietijai ant 50 mylių atstos 
nuo Francijos sienos laikyti 
armiją ir ten budavoti tvir
tumas. Vokietijos fašistai 
apsiginklavo ir kovo 7 die
ną, 1936 metais įvedė savo 
armiją į Rheino zoną 
(Francijos pasienį) ii; pra
dėjo ten budavoti ’ tvirtu
mas. Tai jau buvo didelis 
smūgis Francijai. Francija 
tada buvo daug galingesnė 
už Vokietijos fašistus ir 
ruošėsi karo pagalba išva
ryti ju’os iš Rheino zonos. 
Bet Anglija ir vėl atsistojo 
Vokietijos pusėj.

Taip Anglijos imperialis
tai žingsnis po žingsnio 
stiprino Vokietijos fašistus. 
Neprieštaravo jie ir Mus
soliniui. Leido Italijos fa
šistams užkariauti Ethiopi- 
ją. Nesipriešino Japonijos 
karo žygiams Mandžurijoj 
ir Chinijoj. Dirbo, kad fa
šistines jėgas nukreipus 
prieš Sovietų Sąjungą. Ir 
paskui patys apsižiūrėjo,
kad padėjo Vokietijos ir metų amžiaus.

Francija pasijutus Itali
jos ir Vokietijos fašistų su
spausta, pasuko'Savo politi
ką Anglijos pusėn. Paga
liau, Anglija ir Francija su
sitarė abi išvien laikytis, 
jeigu fašistai jas užpuls. 
Anglija pradėjo j ieškoti tal
kininkų Lenkijoj, Rumuni
joj, teikia savo gvarantijas 
Turkijai, Graikijai, Belgi
jai ir Holandijai. Bet An
glijos ir Franci jos “gvaran- 
tijos” pigios po to, kaip jos 
išdavė Čechoslovakiją, ir į 
jas žiūri, kaip į falšyvus pi
nigus.

Tuo kartu Anglijos im
perialistai vis dar nori pa
sukti Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos agresijas prieš 
Sovietų Sąjungą. O jeigu 
jau ne, tai kad Sovietų Są
junga stotų mažesnių vals
tybių apgynimui, tuo kartu, 
kada Anglija ir Francija 
būtų nuošaliai nuo karo, 
lauktų, kada pasitaikys 
joms gera progą užpulti nu
silpusius kare priešininkus. 
Bet SSSR puikiai žino An
glijos politiką ir sako, kad 
tik tada ji stos prieš fašis
tinius agresorius, kada ma
tys, kad Anglija ir Francija 
tikrai nori kovoti. š.

AMERIKOS LAIVAS 
GELBĖJO 66 ANGLŲ 

RININKUS

Iš-

Washington. — Amerikos 
karinis laivas “Pope” išgel
bėjo 66 asmenis nuo sken- 
dusio Anglijos prekinio lai
vo “Lindenbank” Sulu Jū
roje. Paskui, tačiau, pavyko 
“Lindenbanką” pataisyt, ir 
jis dabar toliau plaukiąs.

Goshen, Indiana. — Atei
vis iš Kanados M. Bullock 
per 50 metų balsavo rinki
muose Amerikoj ir tik da
bar išsiėmė Amerikos pilie
tybės popieras. Jis jau 77

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Trečias puslapis

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

SKELBKITES “LAISVĖJE

Laisvės

Bucharest, geg. 12. —Pa
gal prekybos sutartį su Ru
munija, Anglai žada įdėt 
$72,000,000 savo kapitalo į 
to krašto pramones. West Haven Beers & Ales, Inc.

AGENT FOR:
Hensler
R. & H.
Wehle

Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L: I., N. Y., netoli Pasaulinių Fėrų, važiuojant iš fėrų 

i pikniką reikia važiuoti į Maspeth, o čia atvažiavus klausti 
kampo Betts ir Maspeth Avės.

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir JO uncijų bonkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx! Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Tai milžiniškas Bostono apylinkės piknikas. Programoje da
lyvaus daugelis chorų ir pavienių talentų. Stambios pinigines 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma dovana $50 ir 25 smulkesnės.

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

Baltimore, Md., 28 Gegužės-May

Brooklyn, N. Y., 2 Liepos-July

Maynard, Mass., 4 Liepos-July

Puiki dailės programa; dalyvaus chorai ir mažesnės grupės. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto. Bus toje pačioje vietoje 

kur pernai:

šiemet “Laisvės” piknikas bus Klasčiaus Parke, nes Ulmer Park 
yra panaikinta. Bus šauni dailės programa ir daug svečių iš ki

tų miestų. Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

Per Visą Dieną Bus Šokiai Prie Geros Orkestros
Pernai nebuvo šokių, nes piknikas įvyko sekmadienį, šiemet tik

rai bus šokiai,” nes piknikas bus antradienį, 4-tą liepos.

Liberty Park, Eastern ir Moffett Avės.
Gera muzika šokiam, skanūs valgiai ir gėrimai Daug svečių iš 

Brooklyno, Philadelphijos ir kitų Pennsylvanijos miestų.

S. G., Seattle, Wash. — 
Apie Pirmosios Gegužės de
monstraciją anksčiau para
šė kitas korespondentas. 
Atleisite, kad jūsų kores
pondencijos šį sykį negalė
sime sunaudoti.

Philadelphia, Pa., geg. 12. 
—Šaika piktadarių, kurie 
nuodijo žmonės dėl jų ap- 
draudos, ^nužudė bent 9 
žmones irzNew Yorke, kaip 
rodo nauji areštuotų kvoti
mai.

Beer 98 North 7th Street
Ales Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyt, kad šią vasarą dienraščio 
baudai piknikai įvyks sekančiose vietose:

Philadelphia, Pa., 3 Rugs.-Sept
"jį *3

.11■ I
Yp; ft
11 ■

5

Eddington, Pa
Vieta mašinom pastatyti. Ši jstaiga yra 

skersai gatvę nuo Marine budinko, 
arti Corona entrance j ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-9115

Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 
Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie įžan
gos bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

Mikolaičio Park,

Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 

daugiau stalų ir priruošta kitokių patogumų
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Literatūros Draugijos
mus. Jis plačiai supažindi-

Reikalai
Vajus Pasibaigė

Su gegužės 1 diena pasi
baigė Literatūros Draugi
jos vajus už naujus na
rius. Šis vajus buvo silpno
kas, gal todėl, kad draugai 
turėjo daug kitų darbų. 
Nauju nariu gavome tik 
218.

Lenk tyniavimo nebuvo. 
Tik viena 116 kuopa, Chica- 
goj, įžengė į lenktynes. Jai 
bus duota dovana pagal su
sitarimą.

Centro Komi teto bu
vo paskelbta, kad į lenkty
niavimą bus įskaitoma tik 
ta kuopa arba narys, kuris 
gaus nemažiau, kaip 15 
naujų narių. Nors tai ma
ža skaitlinė, bet tik viena 
kuopa pasiekė tą. Vajuje 
gavo po sekamą skaičių 
naujų narių:
Kp. Miestas Narių Gavo. 
116—Chicago 18

2—So. Boston 12
86—Chicago 11
19—Chicago 8

129—Spring Valley 8
41—Aberdeen 7

162—Toronto 7
68—Hartford 6

104—Chicago 6
136—Harrison 61
188—Detroit 6

18—Edmonton 5
22—Cleveland 5
36—La Porte 5
44—Lowell 5 I

111—Butte . 5I
139—Coleman 5 '

Po 4 naujus narius gavo 
sekamos kuopos: 137 — 
Montreal ir 70—Rockford. 
Po 3 naujus narius: 1— 
Brooklyn; 8 — Cambridge, 
24 — Brooklyn: 28 — Wa
terbury, 31—Auburn, 47— 
Montreal ir 132— Tacoma. 
Po 2 naujus narius gavo: 
4—Portland; 10 — Phila
delphia; 15—Fort Williams; 
27—New Britain; 32—New 
Haven; 52—Detroit; 54 — 
Elizabeth; 20 — Bingham
ton; 95—Kapuskasing; 153 
—San Francisco; 185— 
Richmond Hill; 190—Cle
veland.

Po vieną naują narį ga
vo: 6 kp.—Montello; 25 — 
Baltimore; 50—Rochester; 
81—Brooklyn; 84—Roches
ter; 92—Cicero; 124—Gi
rardville; 138 — Maspeth; 
141 —Philadelphia; 158 — 
Benton; 146 Chicago ir 207 
—Hart. Viso su pavieniais 
naujais nariais gauta 218. 
Mes prašome kuopas ir na
rius pasidarbuoti ir vasa
ros metu naujų narių gavi
me. Tas galima piknikuose 
ir išvažiavimuose, tik rei
kia neužmiršti savo organi- 

( zaciją.
Mokėkite Duokles

Duokles moka silpnokai. 
Daugelis kuopų dar nieko 
neprisiuntč* o tai negerai. 
Jau daugiau, kaip trečdalis 
metų praėjo. Tiesa, kaip 
kurios kuopos pusėtinai ge
rai mokasi. Iš 20 kuopos 
Binghamton jau gauta mo
kestis už 59 narius, sekr. d. 
Jasilionis rašo, kad dar pir
mu kartu kuopos nariai 
taip anksti susimokėjo duq- 

Ikles. Šioj kuopoj jau tik 
mažas skaičius narių yra 
nepasimokėjusių. Chicagoj 
gerai mokasi 19, 86 ir 146 
kuopų nariai. Brooklyne ge
rai mokasi 1 kuopos nariai. 
Gerai moka duokles 25 kuo
pos Baltimorėj ir 31 kuopos
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Auburn, Me., veik visi na
riai jau pasimokėjo. Mi- 
chigane gerai mokasi abi 
Detroito kuopos ir farme- 
riai Scottvillėj. Kanadoj ge
riausiai mokasi Edmonto- 
no, Fort Williams; abi 
Montrealo ir Toronto kuo
pos. Kanadoj Veikiančio 
Komiteto sekretorius drg. 
Kilikevičius praneša, kad 
draugai pratęs dar vajų ko
kiam mėnesiui laiko. Iš kuo
pų, kurios nepriguli prie 
apskričių, tai geriausiai mo
kasi kuopos tolimų vakarų; 
132 — Takomos, kur sekre-> 
toriauja jau ilgas laikas d. 
V. Kavaliauskas; 223 kp. 
Oregon City, kur jau ilgai 
veikia drg. Wm. Murphy; 
153 kp. San Francisco, kur 
gabiai darbuojasi drg. Geo. 
Aukštys ir 145 kp., Los An
geles, kuri vakaruose yra 
didžiausia kuopa, turi virš 
100 narių ir nuolatos gyvai 
atsiliepia jos sekretorius d. 
M. Pukys. Yra dar visa eilė 
kuopų, kurios gerai moka
si, bet yra, kurios dar nie
ko nemokėjo. Pasimokėkite 
duokles ir siųskite į centrą.

Bus Didelė Mūsų Knyga

no su Kanados darbininkų 
veikla. Kartu sukėlė “Liau
dies Balsui” prenumerato
mis ir aukomis $709.18. 
Draugai kanadiečiai širdin
gai ačiuoja amerikiečiams, 
o ypatingai ALDLD kuo
poms ir nariams už ener
gingai rengtas prakalbas ir 
taip gausias aukas, kas už
tikrina “Liaudies Balsui” 
tolimesnį jo stiprėjimą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Los Angeles, Calif. Dar turiu primint, kad bu 
vo. ir programėlė, kuri susi
dėjo iš dainų ir muzikos. L. L

Sveikina “Laisvę”

Easton, Pa.

Įvairios Naujienos
7 d. gegužės turėjom LLD 

145 k p. susirinkimą. Tarp vi-

Choras puikiai sudainavo po
rą dainelių po vadovyste V. 
Babicz.

Jau pradėjo “Laisvės” 
spaustuvė statyti Dr. A. 
Petrikos knygą, kuri pa
dengs tam tikro laikotarpio 
visus Lietuvos pažangesnių 
rašytojų darbus ir jų nusi
statymą. Tai bus labai svar-
bi ir didelė knygą, kuri tu
rės arti 400 puslapių. Jos 
išleidimas reikalaus daug 
pinigų. Knygoj bus ir rašy
tojų paveikslai. Kiekvienas 
su pasigerėjimu skaitė per
eitais metais trumpas iš
traukas “Šviesoj” apie D r. 
Vincą Kudirką. Čia bus pil
niausios biografijos Žemai
tės, Višinskio, Biliūno ir ki
tų lietuvių rašytojų. . Mes 
norime knygą baigti laiku, 
kad rudeniop galėtume iš
siuntinėti. Tas darbas bus 
atliktas, jeigu nepritrūksi
me pinigų. Todėl, kiekvie
no nario yra pareiga laiku 
sumokėti savo duokles, o 
valdybų prisiųsti jas į cen
trą.

ALDLD Kanados Kuopų 
Suvažiavimas

Birželio 10-11 dienomis, 
Montreale, įvyks ALDLD 
Kanados kuopų delegatų 
suvažiavimas. Jis turės di
delės reikšmės draugams 
kanadiečiams. Reikia, kad 
Kanados draugai prisiųstų 
delegatus iš visų kuopų. 
Kanadoj yra tam tikrų 
specialių reikalų, kuriuos 
kanadiečiai draugai turi ap
tarti. Prieš 10 metų atgal 
mes -turėjome tik apie pen
kias neperdidžiausias inūsų 
kuopas Kanadoj, o dabar 
turime apie 20 kuopų ir arti 
700 narių. Kanadoj mūsų 
organizacija gražiai auga, o 
suvažiavimas išdirbs pla
nus, kaip dar daugiau lie
tuvių įtraukti į kultūros ir 
apšvietos darbą. Suvažiavi
me dalyvaus ir Centro Ko
miteto atstovas.

Draugai Kanadiečiai 
Ačiuoja

•

Draugas Z. Janauskas, 
“Liaudies Balso” gaspado- 
rius, veik du mėnesius lai
ko išbuvo Jungtinės Vals
tijose, sakydamas prakal
bas, laikydamas susirinki-

Gražiai Paminėjome 
Pirmąją Gegužės

Sekmadienį, balandžio 30 
d., ant April Farms, kur da
bar gyvena Močiutė Bloor, 
apie 24 mylias nuo Eastono, 
buyo surengtas šaunus ap- 
vaikščiojimas Gegužės Pirmo
sios formoje pikniko. Kadan
gi diena pasitaikė šalta ir dar 
lietinga, tad žmonių buvo ma
žiau, negu tikėtasi, bet visgi 
dalyvavo apie 300 iš visų, apy
linkių, kaip Eastono, Bethle
hem, Allentown ir tt.

Už prieinamą kainą buvo 
suruošti puikūs “spring chick
en’’ pietūs ir po pietų prasi
dėjo programa. Pirmininkavo 
pati Mother Bloor (tai stebė
tina senelė, pilna energijos ir 
gyvumo, kas retenybė žmo
gui, sulaukusiam 78 metų am
žiaus). Pirmiausia perstatė 
Kroatų Stygų Orkestrą. Jie 
puikūs muzikantai. Jie atida
rė programą sugrieždami 
Amerikos himną ir “Interna
cionalą”. Paskui kalbėjo Ted 
Gali, nuo Tarptautinio Dar
bininkų Ordeno (IWO), Ru
bin, negras atstovas iš Lan
caster, Pa., nuo bedarbių or
ganizacijos ir Sam Darcy, se
kretorius Komunistų Partijos 
Pennsylvanijos valstijos. Visi 
kalbėtojai pasakė trumpas, 
bet (Įspūdingas prakalbėles, 
Ypatingai d. Darcy padarė 
didelio įspūdžio savo turinin
ga kalba. Petraukoje publiką 
linksmino orkestrą, žavingai 
grieždama įvairias melodijas, 
o vakare sekė lošimas John 
Lenthire grupės su vaizde
liais, dainomis ir tt. Lošimas 
traukėsi net 3 valandas, bet 
publikai nenusibodo. Visi sa
kė, kad nežiūrint šalčio, ga
lėtų žiūrėti ir klausytis per 
naktį. •

April Farms, po vadovyste 
Močiutės Bloor ir jos draugo, 
Andy Omholt, bus pavyzdin
giausias ūkis visoj šioj apylin
kėj. Vieta labai graži, puikios 
pievos, sodai ir bus malonu 
draugams eastoniečiams vasa
ros metu ten nuvykti ir pra
leisti dieną. Teko nugirsti, 
kad jau eina prisirengimas 
prie pikniko 4 d. liepos, kuris 
taipjau bus tarptautinis ir la
bai įvairus.

Literatūros Draugijos 
Vakarėlis

Gegužės 6 d. čia buvo su
rengtas LLD 13 kp. bendrai 
su ukrainų IWO kuopa sma
gus draugiškas vakarėlis 
Workers’ Centre svetainiu- 
kėje. Vakarėlis nors buvo ren
giamas ant greitųjų, pasisekė 
visais atžvilgiais, nes svetai- 
niukė buvo pripildyta abiejų 
tautų žmonėmis. Buvo nema
žai ir amerikonų. Ir visi link
smai ir draugiškoj nuotaikoj 
praleido vakarą. Liks ir gra
žaus pelno.

Draugai ukrainiečiai labai 
patenkinti lietuviška publika 
ir gražiai atsiliepia apie lie
tuvius. Ateityje manoma reng
ti bendrai piknikas. Bus pra
nešta apie tai vėliau. O tuo 
tarpu rengėjai trokšta išreikš
ti didelį padėkos žodį visiems 
dalyvavusiems šiame pažmo- 
nyje.

Eugenija.

raportavo, 
k p. 
ęlel 
Su-

sų kitų tarimų, skambėjo, kad 
yra rengiamas masinis susirin
kimas ant 21 d. gegužės per 
visas Los Angeles lietuvių 
draugijas d ė 1 pagelbėjimo 
Klaipėdos pabėgėliam ir abel- 
nai apkalbėjimui Lietuvos 
ateitį. Susirinkimas atsibus 
antrą vai. po pietų, Broad
way ir Sloson Avė.

Drg. M. Pūkis
kad pasitaręs su kitais 
nariais, parinko aukų 
“Vilnies” suvažiavimo, 
rinkta $5\r iš kp. „iždo pa
aukauta $2, tai viso pasiųsta 
$7 su pasveikinimu. Pagirti
nas darbas. Bet peiktina, kad 
mes nepadarė m taip pat ir su 
“Laisvės” suvažiavimu.

Nutarta vasaros laiku su
sirinkimus iškelti iš svetainės 
į parkus. Sekantį susirinkimą 
turėsime 2 d. liepos sykiu su 
kuopos išvažiavimu.

Tą pačią dieną, vakare, at
sibuvo šokiai su skaniais val
giais ir visokiais laimėjimais, 
suruošti per Lygą už Taiką ir 
Demokratiją Lietuvių Sky
riaus. žmonių prisirinko virš 
100 ir prie geros Stanley 
West muzikos visi smagiai pa
sišoko. 1

Komisijoj prie valgių ir ki
tur daugiausia darbavos Do- 
vienė, West, Zlatkienė ir ŠoL 
kauskienė. Visos moterys. O iš 
praeities mes žinom, kur mo
terys darbuojas, tai pelno pa
darė. Tikimės, kad ir šiam 
parengime jos padarė gražaus 
pelno.

Šis lietuvių, skyrius sukėlė 
virš $1,000 per pereitus ke
letą metų su parengimais ir 
sušelpė daugelį nuo karo nu
kentėjusių.

Tikimės, kad šį sykį sušelps, 
kur matys didesnį reikalą.

Darbai pas. mus apie 
Angeles, tai tur būt taip, kaip 
ir visur. Tiesa, pas mus labai 
būdavo j a gyvenimo namus
per pereitus pora metų, tai 
pribudavojo visokių namų-na- 
melių. Kur buvo laukai, da
bar miestai išbudavota. Kas 
stebėtina, tai kad visi apgy
vendinti, niekur tuščių nema
tysi. Mes stebemės, iš kur tie 
žmonės atsiranda. Matyt vi
duryje miesto daug senų na
mu verčia ir daro automobi
liam sustatyt vietos. Tai tur
būt iš tokių urvų žmonės bė
ga ir apsigyvena naujose vie
tose.

Los

Brangūs Draugai Laisviečiai!
Mes, Nashua LLD 42 kp., 

siunčiame jum širdingiausį 
proletarišką sveikinimą, nors 
suvėluota, bet geriau kaip 
niekad—yra sakoma. * Suvėla
vimo priežastis buvo tame, 
kad negalėjome susirinkimą 
laikyti prieš “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą. Bet mes 
savo dalį vistiek atiduodame, 
ką mes esame pažadėję, arba 
kas mum priguli atiduoti dėl 
mūsų brangaus dienraščio 
“Laisvės”.

Taigi, su sveikinimu siun
čiame nors mažą auką — 
$2.50.

Kp. Sekr. J. Egeris.

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. 16 ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kamilas E. 28rd Street

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

kad
užsidirbt.

R-ka.

25-kiij METŲ SUKAKTUVIŲ

žiemą pas mus 
mažai prilijo ir

bu-
nuo

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberlal

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

JONAS STOKES
612 Marion SU kam>. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gienmore 4-6111

■f..................... .... ...

Taipgi pas mus yra pusė
tinai didelių orlaivių išdirbys- 
čių ir jos visos dabar “bizi.” 
Tik bėda, kad mažai moka. 
Daugiausia dirba jauni vyru
kai nuo 16 iki 25 metų. Tenka 
dažnai matyti jų uždarbių 
čekius, tai daugiausia nuo $15 
iki $20. Bet vistiek darbinin
kų jiem netrūksta, visuomet 
pulkas prie vartų laukia, 
nors kiek

Pereitą 
vo sausa, 
vidurio kovo visai nustojo li
ję ir, žinoma, daugiau netikini 
matyt iki lapkričio mėnesio. 
Jau laukai pradeda ruduot ir 
džiūti.

Ne tik New Yorkas gali pa
sigirt su paroda (Fair). Mes, 
Californijoj, irgi turim Gold
en Gate International Exposi
tion. Katrie aplankė, sako, 
kad gana gerai įrengta. Dau
gelis ir iš lietuvių važiuoja pa
matyti. Šią savaitę išvažiavo 
broliai Pupiai. Kiti rengias 
vėliau važiuot.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

• WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIŲ ATLETO
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Avė.
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

Šeštadieni, Gegužės 20 May
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 180 nSwyaS\aIenve

:• .'-J

T 4 J

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaites

Gerbiama Visuomene! šis koncertas bus įvairus ir gana žavejantis. Netik dainomis, bet ir muzi- 
kališkai. Programoje dalyvauja Elizabeth Choras BANGA, vadovaujamas A. Kliniaitės; Newarko 
RUSŲ Choras; T. Bičkauskiene ir A. Stelmokaite. SIETYNO Choras duos naujų klasiškų dainų.

Po Koncerto Bus Šokiai Prie Geros Orkestras
PROGRAMA PRASIDĖS LYGIAI 8 VAL. VAKARO. DURYS ATDAROS 6:30 VAL.

ĮŽANGA 75c ir 50c Kviečia SIETYNAS
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Londono Lietuvių Balsas
Brangūs Tautiečiai!

Du pasaulio gengsteriai, 
nepriklausomų valstybių va
gys, XX amžiaus hunai ir 
vandalai, kruvinojo fašizmo 
pavidale, it kryžiuotis voras, 
tyko įtraukti į savo voratin
klį ir Lietuvą. Tam pradžia 
jau padaryta—Klaipėdos ne
bėra. Skaudu.

Lietuvos fašistinė vyriausy-1 
bė, padariusi daugybę nedo
vanotinų klaidų, neturėjusi vi
sos Lietuvos liaudies pasitikė
jimo, ta vyriausybė, kuri ve-Į 
dė tauta šunkeliais, žiūrėda- ( 
ma tik savo “krūmelio” inte- j 
resus, Savanorių Sąjungos ir 
plačiosios visuomenės spiria- ■ 
ma, norom-nenorom turėjo pa-: 
sitraukti. Jos vieton stojo 
Vienybės Fronto Vyriausybė, 
kuri savo deklaracijoj pa
reiškė, kad jungsianti įvairių I 
įsitikinimų lietuvius vienon I 
šeimynon ginti savo nepri- Į 
klausomybei, kad jau daugiau 
Lietuvoje nebėra posūnių; vi
si turi lygias teises, ir tt.

Kiek ši vienybės fronto vy
riausybė yra tikrai nuoširdi, 
tą parodys netolima ateitis.

Kaip 
spaudos 
tas, kad 
ni, jau 
reikšti blaivesnių 
nereikia dairytis 
tauta atkuto ir bando rodyti 
energijos ir tikro ūpo, atsi
rado didesnis pasitikėjimas 
vieni kitais.

dabar iš lietuviškos 
matyti, tai yra fak- 
žmonės 
kalbant

tapo laisves- 
galima išsi- 
minčių, jau 
už kampo,

Tokie reiškiniai mus užsie
nio lietuvius gali tiktai džiu
ginti. Kodėl džiuginti? Ogi 
todėl, kad per 12 ‘metų nieko 
nebuvo padaryta, kas sujung
tų tautą, kad giliai su ja ben
dradarbiauti, paruošti ją bū
simiems įvykiams. Tauta bu
vo skaldoma, atsirado “privi
legijuota” mažumos klasė, 
kuri tautą padalino į dvi kas
tas: išrinktuosius ir paniekin
tuosius. Buvo steigiamos keis
tos organizacijos, į kaikurias 
buvo varomi žmonės net grą- 
sinimais, į tas organizacijas, 
kurių uniformos yra panašios 
(i tų uniformas, kurie jėga 
įsibriovė į Klaipėdą, čechoslo- 
vakiją, Austriją, Albaniją, 
Abisiniją ir Ispaniją. Tose 
organizacijose buvo mokina
ma kelti fašistiškai rankos, 
buvo kalama fašizmo doktri
na, buvo garbinami Mussoli- 
nio ir Hitlerio žygiai. Ir jeigu 
doras lietuvis bandydavo ko
voti prieš tai ir pasakydavo: 
“Blogais keliais- einate, iš to 
nieko gero neišeis.” Tokius 
asmenis “išrinktieji” apšauk
davo “tautos išdavikais,” 
“svetimų valstybių agentais,” 
“visuomenės kiršintojais” ir 
tam panašiais. Grūsdavo į ka
lėjimus, į koncentracijos sto
vyklą (darbo stovyklą). Net 
išdrįso krauju savo rankas 
susitepti. Jie, matyt, mėgo 
skaičių 4-ri. 1926 met. 4 su
šaudymas. 1936 met. 4 su
valkiečių ūkininkų sušaudy
mas. Praliejo kraują per 
darbininko Kranausko laido
tuves, kurių organizatoriai 
buvo jaunųjų katalikų draugi
ja, vadinami darbiečiai. Ka
da Suvalkijoj švaistėsi žiau
rūs policijos būriai, tarytum, 
rusų prieškariniai kazokai su 
šautuvais ir bizūnais rankose, 
žiauriai malšindami ūkininkų 
norą pagerinti savo sunkų bū
vį, o jų “nusikaltimas” buvo 
tame, kad jie troško tėvynei 
geresnės, šviesesnės ateities...

Kaip kas pasakys: “Ką jie 
Čia nesąmones plepa.” Tad 
leiskim kalbėti vėl ūkininkui 
Rimšai, kuris 1939 m. balan
džio 23 d. Vilkaviškyje per 
vienybės masinį susirinkimą, 
dviejų ministerių akivaizdoj, 
štai ką pareiškė:

—Skaudu,—sako Rimša,— 
prisiminti tuos laikus, 
mes, i 
buvom 
vikais.
tokiais

minint tų, kurie gal ir išti- 
krųjų to vardo buvo verti, 
kurie nieko bendro su ūkinin
kų sąjūdžiu neturėjo, o siekė 
kitų tikslų (tiesa, buvo ir to
kių!), mes norėjom, kad bū
tų pagerinta sunki valstiečio 
būklė, prašėm, siūlėm, kalbė
jom, deja, nebuvom suprasti, 

i Nuo Kudirkos ir Basanavi- 
' čiaus laikų mes įpratę sielo
tis opiais tautos reikalais. 
(Ištrauka iš “Lietuvos žinių” 
91 nr.)

Eisime toliau. Visa Lietuvos 
1 liaudis tikrai pamatė, išski- 
: riant saujelę, kad toks rėži
mas yra duobkasys Lietuvos 
nepriklausomybei. Todėl visi 
padėjo savo politinius įsitiki
nimus į šalį, katalikas rado 
bendrą kalbą su liaudininku 
ir kitais.

Dingo ginčai, atsirado susi
rūpinimas ir vieningas 'fron
tas, netik prieš savo, bet ir 
prieš tarptautinį fašizmą.

šiais įtemptais laikais ki
taip ir būti negali; nepriklau
somybę galima išsaugoti tik
tai bendromis jėgomis, pade
dant kitką į šalį.

Mums užsienio lietuviams 
Lietuva yra brangi, artima ir 
mes kiekvieną pažangų žings
nį sutinkame šiltai. Ypatin
gai šiaurės Amerikos lietuviai 
visada būdavo jautrūs Lietu
vos reikalams, jie nekartą 
prašė, siuntė, reikalavo, kad 
fašistinė Lietuvos vyriausybė 

, grąžintų smurtu užgrobtą de
mokratiją atgal, kad būtų 
amnestuoti politiniai kaliniai, 
kuriu, dar iki šiai dienai lie
tuviškuose kalėjimuose yra iki 
4,000, bet tie gražūs ir kilnūs 
norai anai vyriausybei pasi
likdavo “balsu tyruose šau
kiančiu.”

Juk jie yra žmonės su šir
dimi, kaip ir mes patys, juk 
jie ilgisi laisvės, o jų laukia 
tėvai, broliai, seserys; juk jie 
irgi nori įsilieti į vieną šeimy
ną, ginant nepriklausomybę 
nuo galimų pavojų. Kodėl 
jiems neduoti laisvę, nejaugi 
jie atneš daugiau žalos, negu 
fašistų bomba, paleista iš 
lėktuvo? Ne, ir dai
ne !

Todėl mes, Londono 
vių būrelis, kreipiamės 
pasaulio užsienio lietuvių kil
nias širdis, l<uo gausingiausiai 
siųsti dar kaitą rezoliucijas 
su parašais į Vienybės Fron
to Vyriausybės sąžinę, kuri, 
manome, neliks be atgarsio.

1) Kad Tautos Vienybei 
dar labiau užakcentuoti — 
visuotinė amnestija visiems 
politiniams kaliniams, išski
riant svetimų valstybių šni-

pus.
2) Kad dabartinis farsinis 

seimas būtų paleistas, kaipo 
neatstovaująs visos tautos.

3) Pilna demokratija viso
kių įsitikinimų lietuviams, kad 
visi sutilptų vienoj grįčioj, po 
vienu stogu, kad visiems bū
tų gera gyventi.

Rezoliucijas siųskite dviem 
egzemplioriais, vieną Vyriau
sybei, kitą nuorašą bet ku
riam iš šių dviejų laikraščių: 
“XX Amžiui” ar “Lietuvos 
žinioms,” idant Lietuvos vi
suomenė irgi būtų painfor
muota apie tai.

Kai laiškai pradės plaukti 
iš visų pasaulio kampų, tada 
platieji Lietuvos liaudies 
sluoksniai nuo Klaipėdos iki 
Vilniaus, nuo Naumiesčio iki 
Biržų, kurie taip pat gyvena 
šiomis mintimis, t. y. nori am
nestijos ir pilnos demokrati
jos, pamatys ir pajus, kad 
mes, užsienio lietuviai, esame 
ypatingai glaudžiame ryšyje 
su jais, kad mes stebime jų 
pasirįžimą ir pilnai pritaria-, 
me jiems tapti laisvais 
moningais piliečiais.

Tad padėkime savo 
nius ginčus į šalį ir į
su padvigubinta energija.

Nuoširdžiausi lietuviški lin- 
Londono visiems 
lietuviams.
paties turinio 

pasiuntėme USA, 
Pietų Amerikos,

litiniams kaliniams, išskiriant 
svetimų valstybių šnipus.

2) Paleisti dar iki šiol eg
zistuojantį farsinį seimą, ku
ris neatstovauja vieningos 
tautos norus.

3) Suteikti plačią demokra
tiją . visiems Lietuvos pilie
čiams, nes buvusi santvarka 
per 12 metų laikotarpį, ką 
aiškiai parodė gyvenimo 
praktika, nesugebėjo tautos 
lūkesčių, suprasti.

Mūsų giliu manymu, šių 3 
punktų įvykdymas nesusilp- 
nins krašto, bet atvirkščiai, 
dar labiau sujungs, sucemen
tuos būsimiems klestėjimo lai
kams. Ir tada, jeigu galimi 
grobikai bandytų pulti lietu
viškąją žemelę ir jos liaudį, 
jie atsimuš į stiprią uolą, tada 
jie pamatys, kad lietuvis ge
riau mirs stačias, negu klupš- 
čias vergaus.

ir sa-

parti
ci arba

NOTICE is hereby given that License No. 
L795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1133 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

RAY WOLFE
1133 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J32A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 76 Montague St., Borough 
of ’Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM II. VAN 
76 Montague St.

VLECK, Ine.
Brooklyn, N. Y.

____—4_____

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kartą,

lietu- 
į viso

kai 
suvalkiečiai ūkininkai, 

šaukiami tautos isda- 
Bet ar teisingai mes 

i buvom vadinami? Ne

tizens Club Svet., 3rd ir South Sts. Į 
Įžanga veltui, šokiam grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Bus paskutinis parengimas svetainė
je šį sezoną. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir linksmai praleisti, 
laiką. Korn. (111-113)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Gaukite “Laisvei' Naujų 
Skaitytoju.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 6-3621

t CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

kėjimai iš 
geros valios

Tokio 
laiškus mes 
Kanados,
Pietų Afrikos, Azijos (Char- 
bino) ir Paryžiaus lietuviams.

Mūsų manymu, parašų daug 
nereiktų rinkti, nes tai užimtų 
per daug laiko, o Čia reikia 
skabiai veikti. Užtektų po 
parašais pažymėti, kad be šių 
būtų galima surinkti begalybę 
parašų, 
lietuvis 
sakytų

nes kiekvienas doras 
tokiam tikslui neatsi- 
pasirašyti. Todėl ir 

parašai reiškia tik simbolišku-
mą, vienybę įvairaus įsitikini
mo lietuvių.

Reiškiame pagarbą,
Juozas Gurkšnys, 
Jonas Lagūnas.

Londonas.
1939—V—2 d.

Mes renkame parašus tokio 
turinio rezoliucijai:

Mes, įvairių įsitikinimų ir 
pažiūrų Londono lietuviai, 
apeliuojame į Lietuvos Vieny
bės Fronto Vyriausybę, kad 
bendradarbiavimas su pla- 
čiasiais tautos sluoksniais bū
tų dar glaudesnis, vaisinges
nis ir populiaresnis, prašome 
esamą Vyriausybę suprasti ir 
(Įgyvendinti tą, kas gyvena 
daugumos lietuvių širdyse, 
nežiūrint ar jis gyvena Lietu
voje ar už sienų, būtent:

1) Suteikti visuotiną am
nestiją visiems Lietuvos po-

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUQJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Valandos: šiokiom dieųom nuo 9 Ą. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas! Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, geg. 15 d., įvyks svar

bus susirinkimas Lietuvių Komunis
tų kuopos. Bus Liet. Svet., 29 Endi
cott 'St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turėsime svarbių dalykų aptarti. 
Pradžia 7:30 v. v.

Kom.

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 17 d. geg., 8 ’v.v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, net- 
būtinai turite dalyvauti šiame susi
rinkime, nes pereiti du susirinkimai 
neįvyko, šis turi įvykti.

P. Poškus, Šckr.
(113-114)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks geg. 15 d., 7:30 v. v. 
Citizens Club Svet. Visi nariai pri
valote dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi turime 
rengtis prie pikniko, kuris. įvyks 30 
d. geg,’ — Sekr. (111-113)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarą, geg. 13 d., 7:30 v. v. Ci-

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI SKIL-. 
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MĖŠLAŽARNĖS 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi- 
klauskjjo manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

patarnavimas busNuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by W

TEITELBAUMs

J t Vapor Room,
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber j/A
Shop, Sleeping Accomodations. « mmm

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

GENTŠ’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night
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FRANK DOMIKAITIS 
' RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
"W $

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

# 4*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Korini būti sveiku ir stipriu— • 
GALĖTI SUNKŲ DARBA DIRBTI — VALGYK 

VARPO
KLe-p» tuve 

DUONA

Lietu vių Kuro Kompanija 
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefoną*. EVergreen 7-1661

JI Muzika ir Floor Show kiekvieną 
a ' penktadienį ir šeštadienį 
/ Degtines, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai 

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

'••i

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

s J. Daunora
APTlEKORIoS

na

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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorko^A^Zinioi
PARDAVIMAI

Parsiduoda saliūnas, priežastis 
pardavimo — mirtis šeimynoje. Pra
šome kreiptis prie Autumn Cafe, 
324 Lincoln Ave., kampas Atlantic 

, Ave., Brooklyn. Galima matyt nuo 3

Darbo Agentūros Parodos Žinios

Per visą plačią’ šiaurės 
Ameriką, visuose didesniuose 
ir mažesniuose miestuose gali
ma rasti vadinamų darbo 
agentūrų, kurių tikslas parū
pinti darbdaviams darbinin
kų, o darbininkams darbo.
New Yorko Darbo Agentūros

Tuo noriu pažymėti, kuo
met šįmet (Įvyksta pasaulinė 
paroda, todėl gal daugelis 
vaikinų ir merginų mano netik 
atvažiuoti pasižiūrėti, kaip 
pasaulis visais atvejais žen
gia pirmyn, bet gauti darbo 
ir vieną kitą doleųi užsidirbti 
lengvesniu būdu, geresnėse są
lygose nei vietiniam mieste ar 
kaime, kuriame ligi šioliai 
gyveno, nes New Yorkas gar
sus po plačią Ameriką.

New Yorko miestas turi 
daug visokių agentūrų. Vienos 
tik siaurai apsirubežiavę, kaip 
YMCA, masonų, žydų. Tos 
agentūros rūpinas vien tos 
draugijos, ložės ar bendruo
menės reikalais. Jei prie jų 
nepriklausai, nesi nariu — 
prie jų nesikreipk.

įstatymai /

Jei darbo pirkėjas palei
džiamas iš darbo pirm vienos 
savaitės be įrodomos kaltės, 
turi darbo agentūra surasti 
jam kitą darbą arba grąžin
ti tris penktadalius jo įmokė
tų pinigų, tai yra nuo dolerio 
60 centų. Jei darbo pirkėjas 
suranda, kad jo darbas ne 
toks, kokį jis pirko, jam turi 
būt grąžinti netik įmokėti pi
nigai, bet ir kelionės išlaidos į 
abi puses.

Ant kaip kurių agentūrų 
kontrakto yra pažymėta, kur 
kreiptis, jei prasižengiama 
prieš įstatymus, bet užtenka 
to, kad galima kreiptis prie 
arčiausio einančio savo parei
gas policininko. Jei ne jis ta
me turi pagelbėt, tai nurodys 
greičiausią miesto valdyboje 
esamą skyrių, iš kurio pa
siunčia detektyvą dalykui iš
rišti.

Kaip kurie agentai pasiūlo 
palikti kontraktą pas juos, o 
rytoj ateit pinigų. Tie žmonės 
jau savo pinigų nematys, arba 
matys tiek, kiek agento valia.

Yra agentūros, kurios parū
pina streiklaužius, bet būk da
bar atėjo jom sunkesnės die
nos (Pinkerton).

Taipgi yra miestų užlaiko
mų, bet miesto darbininkai— 
unijistai, o pašaliniai fabri
kantai į jas nesikreipia jieško- 
ti darbininkų.

Daugiausia turi pasekmių 
tos, kurios susitvėrusios ant 
grynai privatiško biznio. Vie
na, agentūrų vadai pasiūlina 
darbininkus taip pigiai, kaip 
pigiausiai darbininkai apsii
ma dirbti; antra, kad vietoj 
vieno darbdaviui reikalingo 
darbininko prisiunčia du ar 
tris; Tai yra, darbdavis gali 
pasirinkti, kuris jam geriau 
patinka. Darbininkas, imda
mas darbą, turi agentui mo
kėti pinigus už tarpininkavi
mą. Darbdavis žino, kad 
stengsis dirbti jo samdinys, 
nes darbas — jo gyvenimo 
šaltinis.

New Yorko miesto d. 
agentūros randasi šeštoje 
Avė., prasideda nuo garsiojo 
Radio City, tai yra nuo beveik 
50 Stryto ir eina ligi 23. čia 
parsiduoda nuo indų plovėjo 
ligi daktaro ir inžinieriaus 
darbai.

Vaizdas Agentūros

Iš ryto jau prieš 8 vai. pra
sideda grupuotis vyrų būre
liai apie iškabas, stovinčias 
prie agentūrų įėjimo durų, 
ant kurių yra sužymėta ant 
mažų popierinių kortelių pa
reikalavimai darbininkų ar 
darbininkių, vienokio ar kito
kio amatninko; taipgi pažy
mėta, kiek moka į dieną, sa
vaitę ar mėnesį už darbą al
gos.

Viduryje agentūrų, ypatin
gai esant Šaltesniam orui, vi
suomet galima rasti prisigrū- 
dus vyrų, laukiančių darbo, 
kalbančių įvairiomis kalbo
mis. Kur galima rūkyti, ciga- 
retų dūmų kvapas nugalėjęs 
ir išvijęs orą lauk.
Miesto Valdžia Kontroliuoja 

D. Agentūras

Valdžios įstatymams lei
džiant, ^darbo agentūrų agen
tai gali imti 10% nuo busimo
sios mėnesinės algos. Tai yra, 
jei darbin. gauna darbą už 
$100 į mėnesį, tai darbo agen
tūra gali imti $10.

Bet daugiausia darbus par
duoda taip, koks yra darbi
ninkų pareikalavimas. Jei 
darbininkų reik daugiau ir 
skubiai —mokestis mažesnis, 
jei darbininkų mažai ir ne 
skubiai—mokestis didesnis.

Palikti kontraktą negavus pi
nigų yra nesąmonė. Esu bu
vęs liudininku tokio atsitiki
mo, ypatingai pasitaiko atei
viam, kurie nemoka skaityti. 
Jie moka žmogų pažinti ir 
taip nuskusti, kad žmogus 
neturi nei darbo, nei pinigų.

Dar norėčiau paduoti, kiek 
kokiem darbininkam moka. Į 
minimą lentelę neįeina uni
jistai darbininkai.
Dailydės nuo 6 iki 7 ir 8 dol. 
Tinkuotojai nuo 6 iki 7 ir 8 d. 
Malioriai nuo 5 iki 6 ir 7 dol. 
Paprasti darbininkai nuo 3.50 

iki 4 dol. f savaitę.
Lėkščių mazgotojai nuo 10 iki 

12 dol. į sav.
Lėkščių nuėmėjai nuo- 12 iki 

14 dol. į savaitę.
Virėjai nuo 25 iki 30 dol. į 

savaitę.
Veiterkos-patarnautojos nuo 8 

iki 10 dol. į savaitę.
Landrės darbininkės nuo 12 

iki 14 dol. į savaitę.
Grindų plovėjai nuo 12 iki 

14 dol. į savaitę.
Ligoninių darbininkai nuo 12 

iki 16 dol. į savaitę.
Kepyklų porteriai nuo 12 iki 

14 dol. į savaitę.
Bet tankiai klausia, ar tu

rit patyrimą. Yra atsitikimų, 
kad pareikalauja, kad būtų 
vaikinas 20 metų amžiaus, 6 
pėdų aukščio ir gimnaziją bai
gęs (High School) tik už lėkš
čių rankiotoją. Iš paduotos 
lentelės matyti, kad New 
Yorke darbininko padėtis 
vargiai geresnė už tolimesnių 
miestų ar miestelių, jei dar ne 
blogesnė.

Tik viltis, kad laipsniškai 
daro progresą unijos yra vie
na darbo žmonių viltis.

Patrijotas.

Majoras Prašė Sulaikyt 
Nazių Šulams Pasus

Paskilbęs nazių Bundo 
j šulas Fritz Kuhn norėjo paty
lomis pasprukt iš šios šalies 
po to, kaip pajuto, kad pra
dėjus nuodugniai tirt Bundo 
veiklą gali būt jam riestai, 
kaip paaiškėjo iš majoro La- 
Guardijos laiško, kuriame jis 
prašė valstybės sekretorių 
Hull sulaikyt Kuhnui ir jo 
dviem pagelbininkams pasus.

Sakoma, valstybės sekreto
rius paėmęs atydon majore 
prašymą. Su Kuhnu padavė 
aplikacijas gaut pasus Fritz 
Schwiering ir Erhard Kunze.

Pereitą savaitę atidaryta 
labai daug pavilionų ir bildin- 
gų. Lietuvos pavilionas irgi 
baigtas. Jo atidarymo iškilmės 
suruošta gegužės 14-tos po
piečio 2 vai.

Lietuvos pavilionas randasi 
priešais Tautų Ežerėlį (La
goon of Nations), visai arti 
Sovietų Sąjungos paviliono, 
kuris nesunku pažint iš tolo, 
nes yra aukščiausia iš visų 
bildingų apart Trylono. Virš 
jo stovi didžiulė darbininko 
statula su iškelta penkiakam
pe žvaigžde.

Atidaryta italų, albanų, 
vengrų, anglų, taipgi Naujos 
Zelandijos ii' Australijos pavi- 
lionai. Nedaug likosi neatida
rytų.

Šiandien ir Rytoj

Gegužės 15-tą prasideda 
Brook lyno savaitė parodoj. 
Kasdien duos skirtingas pro
gramas, turės įvairias iškilmes 
per visą savaitę. Taipgi turės 
savo dieną Centralės Pennsyl- 
vanijos mokyklų vaikai ir eilė 
kitų įstaigų.

Gegužės 16-tą bus Majorų 
Konferencija, taipgi Medika- 
lės Sąjungos, knygų pardavė
jų, J. V. Laivyno ir daugelio 
kitų org. ir įstaigų diena.

Bėgami Veiksniai

Pereitą savaitę buvo Rašy
tojų Tarptautinio Kongreso se
sijos ir programos. Jose kalbė
jo tarptautiniai garsūs rašy
tojai: Ernst Toller, Eric M. 
Remarque, Pearl Buck jr daug 
kitu.*•

Kiekvieną dieną įvyksta ke
lių, o kai kada keliolikos skir
tingų organizacijų bei įstaigų 
programos ir įvairūs veiksniai 
apart pastovių, kasdien mato
mų dalykų. Per sezoną bus 
tūkstančiai tokių specialybių, 
tad jas visas negalima nei su
minėti. Kas nori apie jas 
smulkmenų, prie bilietų kasos 
gali gaut informacijų buleti- 
ną (Fair News), bet už jį rei
kia mokėti 5c ekstra.

Mokinių Dienos

Veik kiekviena diena, išski
riant šeštadienius ir sekma
dienius, parodą atlanko tūk
stančiai mokinių. Ateinančius 
su savo mokyklos klase ir mo
kytojais leidžia nemokamai, 
bet tam klasė turi būti iš ank
sto susitarus, gavus dieną. Ir 
šiaip vaikai kai kada leidžia
mi veltui, tačiau ta diena ne- 
buvo pastovi ir iš anksto ne
buvo žinoma, tad nedaug vai
kų tegalėjo ja pasinaudot. 
Kalbama, kad bandysią pra- 
vest tarimą leist vaikus veltui 
visomis darbo dienomis tam 
tikromis valandomis. Papras
tai, einant pavieniais (ne su 
klase) nuo 3 iki 14 metų am
žiaus vaikai moka po 25c.

Parodoj Išalkus ir Ištroškus

Einant parodon ir iš jos, iš
alkus, geriausia vieta visoj 
apylinkėj yra pas Valilionį ir 
Marcinkevičių, Fairview Res- 
taurane ir aludėj. Valgiai pas 
juos pirmos rūšies, normališ- 
kom restauranų kainom. Ran
dasi netoli Trylon, priešais 
Marine Building (lauko pu
sėj), 110-62 Corona Ave.

Buvus.

Brooklyne 35 auto taisytu- 
vių savininkai pasirašė sutartį 
su unija. Dar 150 darbininkų 
liekasi streike.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Lietuviams Komunistams
•

Šį vakarą įvyks Liet. Kom. 
kuopos susirinkimas, “Lais
vės” salėj. Visi būkite.

Valdyba.

Penktadienį Pasaulinėj Pa
rodoj atidaryta Anglijos di
delis pavilionas. Tą pat dieną 
atidarė paviljonus ir Anglijos 
kolonijų, kaip tai Naujos Ze
landijos, Australijos ir kitų.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko galima 
privažiuoti 14 St.-Canarsie linija, iš
lipant ant Graham Ave. stoties. Vie
ta vienas blokas nuo stoties. Kreip
kitės pas Superintendent. 677 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir Krutami Paveikslai
Bendrai visus kviečiame atsilan

kyti į Sveikatos klausimais rengia
mas prakalbas, kurios įvyks šj tre
čiadienį,, gegužės 17-tą, 8:00 vakaro, 
Metodistų bažnyčioj, 411 S. 3rd St.

Kalbės Dr. Anderson, svarbiais 
sveikatos klausimais ir J. Svirskis 
duos pamoką apie pirmąją pagelbą. 
Taipgi kalbės ir J. W. Thomsonas 
visiems lietuviams gerai žinomas 
natūralistas bei naturališko gyveni
mo mokytojas, ir priedui prie pra
kalbų galėsite kalbėtojams duoti 
klausimus kas link jūsų bendro svei
katingumo. Prakalbas rengia Brook- 
lyno Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Draugija. . (112-114)

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Raskauckas pajieško An

tano, Motiejaus Ališauskų ir Jievos 
ir Magdės Alušauskų, po vyrais pra
vardžių nežinau. Gyveno Worcester, 
Mass. 30 m. atgal, o dabar nežinau 
kur randasi. Prašau greitai atsišau
kti, arba kas žino kur jie yra, tai 
praneškite man. Turiu labai svarbų 
reikalą. Būsiu labai dėkingas.

Mr. J. Rask, 1453 Prospect Place, 
Brooklyn, N. Y. (411-113)

iki 6 vai. vak. (111-116)

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė). 
Yra ir Bowling Alleys. Priežastis 
pardavimo yra todėl, kad šeimyno
je randasi nesusitikimų. Pardavimas 
prieinamas. Kreipkitės: Hartmann, 
386 Hart St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas. Glenmore 5-4925.

(113-118)

REIKALAVIMAI
Reikalinga 2 ar 3-jų žmonių daik

te gyventi. Pageidaujama, kad mo
teris nedirbtų. Aš ir berniukas, 8 
m. amžiaus. Yra 5 kambariai, šiluma 
ir karštas vanduo, tik už $10. Visus 
kambarius apart man vieno galima 
naudot. Matyt gali po 5 vai. vaka
ro. 93 So. 4th, St., (viršuj), Brook
lyn, N. Y. (112-114)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

LAilfnctr

(liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai 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 išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

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 MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popleravimo 

klauskite mūsų aprokąvimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East Ney^York
Telefonas Foxcroft 9-6901

DOVANOS DIRMAVONfiM
SUŽIEDOTUVfiM 
IR VEDYBOM

Rožančiai Ir Kryželiai nuo ............................................ $1.00
Daimantiniai Žiedai ” ............................................ 6.50

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. ' Brooklyn, N. Y.
tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyry—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 :
14.50 •Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
Willlamsburgh’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

KADA BŪSITE NEW YORKE

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

. Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
j JURGIS KARPUS I telefonas

Kliubo Gaspadorius EVergreen 4-9672

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

I Namų Rakandų,Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divoiiai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
. \

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

U 301 Grand Street telefonas
■ Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673
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