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Ben Gold.
Jį Visi Parems.
Thomas Wolfe

Paminklas. V

Nejaugi savo kruvinumu 
pagarsėjęs Harlanas vėl 
bus paplukdytas kraujuo
se?

Į šį klausimą bus atsaky
ta greitai. Kentucky vals
tijos gubernatorius Chand
ler jau pasiuntė kariuome
nę Į Harlaną. Jis liepia ka
syklų savininkus pradėti 
darbą skebais. O mainie- 
riai pareiškė: Mes nedirbsi
me, o štikais anglies neiš
kasi te !

Kentucky valstijos savi
ninkai atsisako priimti uni
jos sąlygas. Streikas eis. Ir 
jeigu bus susikirtimų, tai 
atsakomybė puls ant galvos 
anglies baronų ir guberna
toriaus Chandlerio.

if. * >Į:
Kailiasiuvių unija susi

vienijo su odasiuvių unija. 
Pasidaro didžiulė industri
nė organizacija. Suvienytos 
organizacijos prezidentu iš
rinktas drg. Ben Gold, bu
vusios kailiasiuvių unijos 
prezidentas.

Suvienytai unijai galimy
bė yra išaugti iki šimto 
tūkstančių narių.

Draugas Gold yra dar 
jaunas vyras, bet nepapras
tų organizacinių gabumų. 
Jis moka sugyventi ir su 
unijos nariais ir su kitų pa
žiūrų žmonėmis. Jo baisiai 
neapkenčia tiktai trockis- 
tai. Su jais jis jokios ben
dros kalbos neturi.* * *

John L. Lewis reikalauja 
Kongreso nepamiršti už
mirštų žmonių. WPA dar
bai neturi būti nukapoti. 
Priešingai, WPA turi duo
ti darbo trims milionams 
darbininkų. Todėl prie fe- 
deralės valdžios budžeto 
dar turi būti pridėtas vie
nas bilionas dolerių.

Lewiso reikalavimas ge
ras ir teisingas. Jį parems 
visi organizuoti darbinin
kai. * * *

Dabar laukiama atnauji
nimo derybų dėl suvieniji
mo Kongreso Industrinių 
Organizacijų (CIO) su Am
erikos Darbo Federacija. 
Derybos buvo pertrauktos, 
kai iškilo mainierių strei
kas.

Unijų vienybė verkian
čiai reikalinga. Lewiso rei
kalavimas daugiau WPA 
darbų būtų daug stipresnis, 
jeigu jis ateitų ne vien tik 
nuo CIO keturių milionų 
narių, bet nuo visų astuo
nių milionų unijistų. 

* * *
Metai atgal mirė garsus 

ir labai daug žadąs jaunad 
rašytojas ir dramaturgas 
Thomas Wolfe. Mirtis išplė
šė jį iš gyvųjų tarpo vos 
sulaukus 37 metus amžiaus:

Bet prieš pat mirtį jis 
pabaigė rašyti miliono’ žo
džių knygą. Dabar sakoma, 
kad Harpers Brothers tą] 
knygą išleis dviejuose to
rn u o s e. Vie nas vadinsis 
“The Web and the Rock,” o 
kitas — “You Can’t Gol 
Home Again.”

Drg. K. Karosienės' 
Prakalbos

Ksavera Karosienė, atvy
kusi iš San Francisco, Cali- 
fornijos, kalbės Philadelphi- 
joj šį penktadienį vakare. 
Jinai dalyvauja kaipo dele
gatė suvažiavime Jungtinės 
Audėjų (Textile) Unijos.

Prakalbos įvyks gegužės 
19 d., penktadienio vakare, 
735 Fairmount Ave.; pra
sidės 7 vai. P. M.

Visi susirinkite išgirst 
šią gabią kalbėtoją, retai* 

Tai bus gražus paminklas Išrytuose tematomą viešnią, 
tai garsiai literatūrinei f i- (veikėją Audyklų Darbinin- 
gūrai. O Amerikos grožinė/ kų Unijoj ir darbuotoją pa- 

, —J žangiame lietuvių judėjime.literatūra paturtes.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

DURKLAI VIS NEPAJĖGIA SULAUŽYTI 
HARLANO ANGLIAKASIU STREIKĄ

Harlan, Kentucky. — Gu
bernatorius Chandler at
siuntė tūkstančius milicijos 
terorizuot mainierius mink
štųjų angliakasyklų Harlan 
apskrityj ir durklais vyt 
juos atgal į darbą. Bet mi
licininkams kol kas pavyko 
tik vieną dešimtą procentą 
visų mainierių suvaryt at
gal į kasyklas.

Milicininkai pastoja mai- 
nieriams kelius, mėto lau
kan streikierius įnamius iš 
k o m p a nijom priklausomų 
namelių ir daugelį anglia
kasių areštuoja.

CIO mainierių vadai krei
pėsi į teisėją C. E. Ballą, 
kad jis įsakytų milicijai iš 
čia pasitraukt. Bet teisėjas 
pats yra kasyklų savinin
kas, ir tuojau atmetė mai
nierių. prašymą.

Mainierių unijos apskri
ties pirmininkas Wm.. Turn- 
blazer atsišaukė ir į prezi
dentą Rooseveltą apgint pi
lietines streikierių teises, 
nes kitaip gali ten būt 
kraujo liejimo. Bet prezi
dentas atsakė, kad negalįs 
kištis į Kentucky valstijos 
vidujinius reikalus.

Naziai Atšaukė Savo 
Atstovą iš Turkijos
Berlin. — Vokietijos val

džia atšaukė savo ambasa
dorių Fr. von Papeną iš 
Turkijos. Tuomi naziai iš
reiškė savo rūstybę, kad 
Turkija padarėm tarpusavio 
apsigynimo sutartį su An
glija ir Franci j a.

-----\— 
Kongresmanam Neužtenka 
po Vieną Sekretorių

Washington. — Kongres- 
manai nubalsavo pasiskirt 
po vieną naują sekretorių 
kiekvienam; tatai atsieis 
$652,000 per metus iš ša
lies iždo.

Roma.— Generolas Fran
co ketina atvažiuot į sve
čius pas Mussolinį.

Philadelphia, Pa

Kodėl Rooseveltas Patvarkė 
Pirkt Laivynui “Kenuotą” 

Mėsą iš Argentinos
Washington. — Ameriko

niškos mėsos kompanijos 
apipylė protestais preziden
tą Rooseveltą, kad jis pat
varkė šios šalies karo lai
vynui pirkt konservuotą 
(kenuotą) jautieną iš Ar
gentinos. Prieš tą patvarky
mą protestuoja ir daugelis 
senatorių ir kongresmanų 
iš vakarinių valstijų.

Atsiliepdamas į protes
tus, prezidentas nurodė, jog 
amerikinės kompanijos de- i
da i skardines (kenus) per-1 Naujosios Dalybos valdžia. - . ... ... I IrvirrT” Cnknl-Aprastą mėsą, visokius liku
čius nuo šviežios mėsos, 
skiriamos krautuvėms ir 
valgykloms. Jis kreipė do- 
mę į tai, kad Argentinoje 
“kenuojama” perviršiai ly
giai geros mėsos, kaip ir ta, 
kuri pardavinėjama krau
tuvėm ir valgyklom. Be to, 
prezidentas priminė, jog iš 
Argentinos galima pigiau 
pirkt konservuotą mėsą ne
gu iš amerikinių kęmpani- 
jų-

Argentina Pirks Daugiau 
Automobilių iš USA

Buenos Aires, Argentina. 
—Pagal 1937 m. įstatymą, 
buvo leidžiama iš Jungtinių 
Valstijų įgabent į Argenti
ną tik 35 procentai visų 
įvežamų užsieninių automo
bilių. Dabar Argentinos vy
riausybė leidžia beveik pa
dvigubint įgabenimą ameri
kinių General Motors auto
mobilių. General 
korporacija užtai 
$2,800,000 vertės 
nos valstybinių 
bonų.

Manoma, kad ir 
tos amerikinės automobilių 
kompanijos susitars su Ar
gentinos valdžia padidint 
savo mašinų išvežimą j tą 
kraštą.

Motors 
perka 

Argenti- 
paskolos

tūlos ki-

Chinai Atkariavo Tris 
Miestus nuo Japonų

Chungking. — Chinai at
ėmė iš japonų miestus Yo- 
chow, Sinyeh ir Tangho, 
Hankowo srityje ir Hupeh 
ir Honan provincijose.

Japonai Įsibriove į Ameri
kiečių ir Anglų Sritį

Shanghai. — Japonai įsi
veržė į tarptautinę ameri
kiečių, anglų ir kt. koloni
ją chiniškoje Kulangsu sa
loje. Amerika ir Anglija 
pareikalavo, kad japonai iš 
ten pasitrauktų. Bet Japo
nijos valdžia atmetė reika
lavimą.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas parašė laiš
ką senatoriui J. C. O’Maho- 
ney, pirmininkui komisijos 
tyrinėjančios ,1h o n opolisti- 
nius kapitalistus, ir prašė 
ištirt, kodėl fabrikantai 
bergždžiai laiko bankuose 
tokius milžiniškus kapitalus 
ir neleidžia jų į pramonės 
darbus, nuo kurių priklau
sytų pati demokratijos ge
rovė.

(Tikrumoj pats preziden
tas žino, jog stambieji ka
pitalistai “streikuoja” prieš 
Naujosios Dalybos valdžią. 
Tuom jie nori “įrodyt,” būk 

• palaikanti krizį.” Sabota- 
žuodami Naująją Dalybą, 
tie kapitalistai stengiasi 
priruošt dirvą fašistuojan- 
čių republikonų kandidatui 
į šalies prezidentus.)

Prigužėjo Nazių Biz
nio “Specialistų” 

į Rumuniją
Bucharest, Rumunija. — 

Suvažiavo į Rumuniją dau
giau kaip 100 Vokietijos in
žinierių ir pramonės - biz
nio specialistų.

Tuomi naziai stengiasi 
užbėgt už akių Anglijai, 
kuri paskutiniu laiku taipgi 
padarė plačią prekybos su
tartį su Rumunija.

EXTRA
Anglija Sutinkanti Daryt 
Bendro Apsigynimo Sutartį 

su Sovietų Sąjunga

London, geg. 17.— Neofi
cialiai pranešama, jog An
glijos ministerių kabinetas 
sutiko “iš principo” priimt 
Sovietų pasiūlymą, kad An
glija ir Franci ja padarytų 
tikrą, abipusišką tarpusa
vio apsigynimo sutartį nuo 
Hitlerio ir Mussolinio.

Taip pat sakoma, kad 
Anglų valdžia jau remianti 
Sovietų užtikrinimą Lenki
jai, Rumunijai, Lietuvai, 
Turkijai, Latvijai, Estijai 
ir Finijai (Suomijai).

Užgiria $38 Mėnesinę Pen
siją Porom po 65 Metų 

Amžiaus
Washington, geg. 17. — 

Kongreso lėšų komisija už- 
gyrė sumanymą skirt abel- 
nai po $38.63 per mėnesį se
natvės pensijos poroms, su
laukusioms 65 metų am
žiaus arba našliams bei naš
lėms to paties amžiaus.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią 

lietaus.

CIO Panaujins 
Derybas del Vie
nybes su ADF
Philadelphia, Pa. — CIO 

audėjų unijistų suvažiavi
me, Sidney Hillman, pirmi
ninkas Audyklų Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
ir prezidentas Amalgamei- 
tų Siuvėjų unijos, pareiškė, 
kad CIO iš naujo pradės 
derybas su Amerikos Darbo 
Federacija dėlei apvieniji- 
mo tų dviejų didžių uniji
nių organizacijų. Dabar CI 
O ir Federacija turi 8,000,- 
000 narių, bet apsivienijus 
galima būtų išaugint unijis
tų jėgas iki 10 milionų, sa
kė Hillman. Jis pabrėžė 
reikalą darbo unijoms apsi- 
vienyt ypač akivaizdoje 
ateinančių p r e z i d e ntinių 
rinkimų 1940 m., prieš at
žagareivius.

Suvažiavimas apdovanojo 
Hillmaną garbės lakštu 
įbraižytu į metalą alumina.

Federacijos Vadai 
Verkšlena, Kad Val
džia “Remia CIO”
Washington. — Keli va

dai Amerikos Darbo Fede
racijos tvirtino tam tikrai 
senatorių s komisijai, būk 
valdiška Šalies Darbo San- 
tikių Komisija “palaikanti 
CIO unijas” ir nenorinti 
pripažint amatinių Federa
cijos unijų, kaip darbinin
kų atstovių.

(Žymėtina, jog /Federaci
jos vadai davinėja savo čar- 
terius net dviejų trijų as
menų grupėms, vadina jas 
“unijomis” ir reikalauja, 
kad valdiška komisija pri
pažintų jom teisę atstovaut 
darbininkus net didžiose 
pramonėse.)

St. Louis, Mo. — Ameri
kos Gydytojų Draugijos su
važiavime daktaras Earl C. 
Padgett parodė, kaip veikia 
nauja mašina nulupt miru
sio žmogaus odą. Ši mašina 
elektriniu “peiliuku” grei
tai nuima odą tokio storio, 
kokio reikia. Ale kam to 
reikia? Ogi uždėt naują 
odą žmogui, kuris prarado 
daug savos odos per nude
gimą, nušutimą ar kitokią 
nelaimę.

Kai žmogus netenka per
daug savo odos, jis miršta, 
jeigu nebūna jam prigydy- 
ta gana svetimos odos. O 
prigydymui tinka ir oda ką 
tik mirusių žmonių.

ROCHESTERIO BEDARBIAI DŽIAUGIA 
SI VALDŽIOS STAMPOMIS MAISTUI 

--------------------------------------------------------------- H _____

Naziai Klausia Vokietijos 
Lietuvius: Kokiai Tautai 
Jūs Jaučiatės Priklausą?
Berlin, geg. 17. — Nazių 

valdžia pradėjo surašinėji
mą (cenzą) visų Vokietijos 
gyventojų. Tam tikrose 
blankose išspausdinta klau
simai/: Ar tu esi tikras ari
jus? Ar tavo senoliai buvo 
gryni arijai, ar maišyta- 
kraujai, ar žydai?

Lietuviams, lenkams ir 
kitom “ariškom” tautinėm 
mažumom statoma klausi
mas: Kokiai tautai tu jau
tiesi dabar priklausąs? 
(Šiuom klausimu naziai no
ri priverst nevokiečius už- 
sirašyt vokiškais žmonė
mis.)

Lietuviai ir kitos tautinės 
mažumos turi šį klausimą 
atsakyt, nežiūrint savo gim
tosios kalbos.

(Naziai nepripažįsta lie
tuviams tautinių - kalbinių 
teisių Vokietijoj; sako, kad 
jie esą “iš kraujo vokiečiai, 
nors jų motinos vartojo 
skirtingą kalbą.”)

Suiro ir Nukrito Amerikos 
Baliūninis Orlaivis

Lakehurst, N. J. — Besi
leidžiant žemyn, užkliuvo 
už medžio, prairo ir nukri
to baliūninis orlaivis Jung
tinių Valstijų laivyno. Bet 
nė vienas iš aštuonių jo 
įgulos narių nesusižeidė.

Šis orlaivis buvo minkš
tas, 1 be plieninių rėmų, tik 
pripumpuotas helium dujų, 
varomas dviejų motorų po 
650 arklių jėgų. Jis turėjo 
400 tūkstančių kūbiškų pė
dų įtalpą.

Helium dujos nesprogsta 
ir nedega. Jeigu jis būtų 
vartojęs sprogstamąsias 
vandenilio (hydrogeno) du
jas, veikiausia būtų žuvę 
bent kai kurie jo lakūnai.

Mašina Žmogaus Odai Lupti

au-

Smurtas prieš Lietuvius ir 
Lenkus Vokietijos Gyven

tojų Sąrašuose

Peiping. — Siaučia 
dringi mūšiai tarp Chinų 
Aštuntos (k o m u n i stinės) 
Armijos ir japonų palei Di
džiąją Chinijos sieną.

Padvigubina Taksus ant 
Cigarehj N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nu
tarė dar vienu centu pakelt 
taksus ant cigaretų. Tari
mas perduotas gubernato
riui Lehmanui pasirašyt.

Iki šiol buvo mokama tik 
1c taksų ant pakelio ciga
retų, bedarbiams šelpti.

TREMIA NAZIUS Iš 
ČILĖS

Santiago, Chile. — De
portuotas iš Čilės vokiečių 
nazių vadas Hans V. 
Schmidt; bus išbugdyta dar 
bent 18 Hitlerio agentų. Be 
to, Čilės valdžia grąsina de- 
portuot visus svetimšalius, 
kurie kišis į jos politiką.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Rochester, N. Y. — Val
diškomis stampomis maistą 
pirktis jau pasinaudojo 2,- 
500 bedarbių šiame mieste.

Šalies valdžia pardavinė
ja bedarbiam orindžinės 
'spalvos ir mėlynas štampas. 
Bedarbis, užmokėjęs $4, 
gauna 16 orindžinių štampų 
ir 8 mėlynas. Už orindžinės 
spalvos štampas jis gali bile 
valgių krautuvėje nusipirkt 
kokių nori maisto produktų 
iki keturių dolerių vertės; » 
o už mėlynas štampas jis 
gauna dar dviejų dolerių 
vertės vadinamų “pervir- 
šiaus” produktų, kaip kad 
kiaušinių, sviesto ir pupų.

Taigi, pagal šį federalės 
valdžios planą, bedarbis už 
$4 gauna maisto produktų, 
kurie kaštuotų $6.

Rochesteryje yra 16,000 
pašalpinių bedarbių šeimy
nų, kurios galės pasinaudot 
šiuom planu. Dėl to džiau
giasi ir farmeriai ir maisto 
krautuvininkai.

Washington. — Amerikos 
žemdirbystės ministeris Ro
per sako, kad valdžia svar
sto skirt $90,000,000 to
kioms maisto stampoms be
darbiams, kaip) Rochestery.

Lenkai Neužleisią Nė 
Colio Žemės Vokietijai

Pittsburgh, Pa. — Čia 
viešai kalbėdamas, Lenkijos 
susisiekimų vice-ministeris 
Aleksandras Bobkowski pa
reiškė, jog Lenkija neužleis 
nė vieno colio savo žemės 
Vokietijai. Tai Lenkijos at
sakymas į nazių reikalavi
mą “vieškelio” per Lenkų 
Koridorių.

Berlin, geg. 17. — Vokie
tijos gyventojų daromuose 
sąrašuose beveik visi pasi
sakė esą vokiečiai arba “tu
ri patraukimo prie vokie
čių tautos.”

Didelė dauguma lietuvių, 
lenkų ir kitų tautinių ma* 
žumų Vokietijoj nematė ki
tokios išeities, kaip tik pa
sirašyt, kad jie jaučiasi 
“priklausą vokiėčių tautai.” 
Kitaip, jie prarastų darbus 
arba turėtų visai išsikraus- 
tyt iš Vokietijos..

Vokietijoj yra apie 120 
tūkstančių lietuvių ir apie 
1,000,000 lenkų.

Kai kurie lenkai protesta
vo prieš klausimą: Kuriai 
tautai tu jautiesi priklaus 
sąs?

Chicago, geg. 17. — Po 
30 valandų vis dar nėra ži
nios, kas atsitiko su švedu 
C. Backmanu, kuris vienas 
mažu lėktuvu išskrido iš 
Newfoundlando į Švediją.

■



Antras puslapis
4

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00

Tel. Stagg

President - - - •
Vice - President 
Secretary-Treasurer 
Editor..........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..............
Brooklyn, N. Y., per year .............
Foreign countries, per year .......
Canada and Brazil, per year .....
United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., six months .......
Foreign countries, six months .....
Canada and Brazil, six months ....

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

Act of March 3, 1879. 1

IAISVE 
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
2-3878

- Jos. Kairys
- - K. Petrik

- J. Gasiunas
- Roy Mizara

Nusipolitikavęs Politikierius Jieš- 
ko Komunistinio Baubo

Taip vadinamos Social-demokratų Fe
deracijos vadas, adv. Waldmanas, su sa
vo saujele pasekėjų, pradėjo atakuoti 
Amerikos Darbo Partiją. Girdi, joje per
daug įsigalėję komunistai...

Kokia nešvari tų socialistų rolė. Kai 
tik koks reakcininkas surinka apie ko
munistinį baubą, tai žiūrėk jie ir stiepia
si ant kojų, kartodami tą patį. Štai šiuo 
tarpu Amerikoje valstybės lėšomis “ko
munistus gaudo” kongresmanas Dies. 
Norėdamas pastarajam pasitarnauti, p. 
Waldmanas taipgi jieško komunistinio 
baubo Amerikos Darbo Partijoj.

Na, bet jis ir gavo! Amerikos Darbo 
Partijos Veik. Komitetas pareiškė, kad 
jokio komunistinio pavojaus toj partijoj 
nėra. Jis toliau pareiškė, kad patsai 
Waldmanas turi būti ištirtas ir išmestas 
iš tos partijos, kaipo josios šmeižikas, 
kaipo nusipolitikavęs politikierius, ku
riam rūpi niekas daugiau, kaip tik pigus 
pasireklamavimas ir bandymas įsi
sprausti į šiltą vietą.

Labai galimas daiktas, kad šis politi
kierius to ir susilauks: po ištyrimo, jis 
pats labai greit gali atsidurti už Ameri
kos Darbo Partijos sienų. Būtų gerai, 
kad jaunutė ADP bandytų apsivalyt nuo 
tos rūšies politikierių. Juo anksčiau; tuo 
bus sveikiau.

Hitlerio Agentai Veikia
“Lietuvos Žinios” (iš geg. 3 d.) rašo:
“Vyriausybės nariai daugeliu atvejų 

yra kalbėję ir aiškinę visuomenei kai 
kuriuos pastebėtus neigiamus pasireiš- 

. kimus, į kuriuos tenka dar kartą at
kreipti visuomenės dėmesys. Tai defetiz
mas bei defetistines nuotaikas sklei- 
džiantieji bei platinantieji gandai. Tai 
yra tos rūšies priemonės, kuriomis vi
suomenėje stengiamasi pasėti nepasitikė
jimas savimi, nepasitikėjimas savo jėgo
mis, nepasitikėjimas kariuomene, nepasi
tikėjimas vyriausybe ir valstybe.

“Čia mes tvirtai ir kategoriškai turime 
pasakyti, kad šios rūšies gandai yra mū
sų priešų darbas; darbas tų, kuriems 
nieko kito nereikia, kaip tiktai numušti 
mūsų ūpą, pasėti mumyse nepasitikėjimą 
savimi ir mus palaužti moraliai ir fiziš
kai.” /

Kas gi tie defytistai, tie netikrų gandų 
skleidėjai, tie Lietuvos nepriklausomy
bės neprieteliai galėtų būti, gal ne vienas 
skaitytojas pasiklaus. Ogi tai niekas 
daugiau, kaip tik voldemarininkai ir 
tautininkai. Net aukštose valdžios vie
tose sėdį žmonės leidžia visokius gandus. 
Tie gandai, žinoma, visokio pobūdžio,

0

‘Ketvirtad., Geg. 18, 1939

I

bet, matyt, daugiausiai voldemarininkai 
ir-tautininkai štai ką plepa: “Kai ateis 
Hitleris, užims Lietuvą, tai tie visi, ku
rie stojate už josios nepriklausomybės 
gynimą, turėsite gerai nukentėti.”

Iš tikrųjų, tai pavojingi gandai. Tik 
atsiminkim, kokioj šiandien padėtyj Lie
tuva randasi. Padėtis tokia, kad bile de
magogas gali paskleisti bjauriausių pra
simanymų ir suklaidinti daug net rimtų

Liaudininkų dienraštis ragina visuo
menę kovoti su tos rūšies provokatoriais 
ir Lietuvos nepriklausomybės nepriete
liais. Taip, ji turi kovoti. Naujoji vy
riausybė taip jau privalo vesti griežtą 
kovą prieš visokius tamsybės apaštalus, 
prieš v emarininkus, Hitlerio agentus.

Grąžino Mokslo Draugijos Turtą
Kauno spauda praneša, kad balandžio 

28 d. Lenkų valdžia Vilniuje “grąžino ne 
tik Lietuvių mokslo draugijos turtą, bet 
ir Šlapelienės knygynas atgauna buvu
sias konfiskuotas knygas.”

Tai geras reiškinys, kuris šiuo taip 
labai įtemptu momentu gali labai daug 
padėti tarp Lietuvos ir Lenkijos drau- 
giškesnius santykius atsteigti.

Pageidautina, kad juo greičiau lenkai 
leistų lietuviams Vilniuje turėti savo 
mokyklas ir bendrai skleisti savo kul
tūrą.

Gražus Darbas Tekstilės Darbi
ninkų Suvažiavime

Šiuo tarpu Philadelphijoj tęsiasi teks
tilės (audimo ir verpimo) pramonės or
ganizuotų darbininkų suvažiavimas. Tai 
pirmas tokis suvažiavimas po to, kai 
įsikūrė CIO. Suvažiavę keli šimtai -dar
bininkų paties pagrindus savo unijai 
augti ir klestėti.

Iki šiol, reikia ’žinoti, veikė lyg ir du 
atskiri kūnai tek’stilės pramonės darbi
ninkuos: Textile Workers Organizatio
nal Committee ir United Textile Work
ers unija. Pastaroji kadaise priklausė, 
Amerikos Darbo Federacijai, bet pankui 
įstojo į CIO. Per tūlą laiką rodosi viskas 
ėjosi gerai, tik prieš keletą mėnesių tofe 
unijos prezidentas, F. Gormanas, kuris 
savais laikais rodosi buvo neblogas žmo
gus, užsispyrė nusivesti visą uniją į 
Amerikos Darbo Federaciją. Prieš jį kilo 
protestai, nes eiliniai nariai ir kiti išti
kimi jiems unijos viršininkai atsisakė 
Gormano klausyti. Dėka tam, Gormanui 
nepavyko savo užmačių pasiekti: atskė- 
lęs saujelę žmonių, jis nuėjo sąu pas 
Greeną, o unijos nariai pasiliko, su CIO.

Taigi šiame suvažiavime TWOC ir 
UTW atstovai susivienijo ir sudarė vie
ną uniją—vieną kūną, į kurį sutilps visos 
tekstilės pramonės darbininkai ir jie pa
sekmingai galės ginti savo reikalus.

Teisingai John L. Lewis, CIO vadas, 
kalbėdamas suvažiavime pasakė:

“Vienintelę protekciją jūs šiandien 
turite ir vienintelę protekciją (apsaugą) 
jūs turėsite rytoj savo kovoje prieš iš
naudojimą—uniją, kuria yra ši unija.”

Suvažiavime dalyvauja šimtai delega
tų, atstovaujančių ne tik rytinių valstijų 
tekstilės pramonę, o ir pietinių—iš abie
jų Carolina valstijų, iš Georgia ir kitų 
pietinių valstijų.

Lietuvių darbininkų tekstilės pramo
nėj dirba tūkstančiai. Jie, podraug su vi
sais kitais tos pramonės darbininkais, 
nepaprastai džiaugsis turėdami stiprų 
organizuotą kūną, kuris galės pasekmin
gai jų interesus apginti. Pageidautina, 
kad po suvažiavimo nepasiliktų nei vieno 
tekstiliečio lietuvio darbininko, nepri
klausančio šiai didžiulei, virš 300,000 na
rių unijai!

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Man ir kitiems būtų žin- 
geidu daugiau sužinoti apie 
Vorošilovą, kuris dabar va
dovauja Sovietų Raudona
jai Armijai. Ar jis yra se
nas bolševikas ar tik vėles
niais laikais atėjęs pas bol
ševikus? Jeigu galite,' pa
aiškinkite, o aš būsiu dė
kingas.

Skaitytojas B. G.

Atsakymas
Klimentiejus E. Vorošilo- 

vas gimė 1881 metais. Jis 
yra sūnus geležinkelių dar
bininko. Pirmiausia jis dir
bo ant ūkės, paskui dirbtu
vėje, dar vėliau kasykloje. 
Dar jaūnas būdas, Voroši- 
lovas darbavosi organizavi
me darbininkų. 1899 metais 
jis tapo suareštuotas už or
ganizavimą streiko. Ir pas

kui daugelį sykių jis buvo 
areštuotas ir turėjo sėdėti 
kalėjime už revoliucinį vei
kimą.

Drg. Vorošilovas yra se
nas bolševikas. Bolševikų 
Parti j on jis įstojo 1903 me
tais. Jis buvo vienas iš spa
lių revoliucijos vadų ir ci
vilio karo metu jis buvo ar
mijos komandierium įvai
riuose frontuose. Komunis
tų Partijos Centralinio Ko/ 
miteto nariu jis yra nuo 
1921 metų. O 1926 metaįs

Audinyčių (Tekstilės)
Darbininkai

Rašo A. Aldėniutė
Seniau ir dabar; kokia jų 

ateitis.
Kadangi Amerikoj nema

žai lietuvių dirba audiny
čiose, kaip tai, Naujojoj 
Anglijoj, New Jersey, Penn- 
sylvanijoj ir kitur, tradici
niai pagarsėjusiuose cen
truose, kaip Lawrence, 
Nashua ir Maine valstijoje, 
kur istorinės kovos ir strei
kai įvyko, tai reikėtų visiem 
susidomėti dabartine teks
tilės konvencija, kuri prasi
dėjo gegužės 15 d. Phila
delphijoj. Ši konvencija tai 
pirmoji konstitucinė kon
vencija prie CIO. Senoji 
United Textile Workers 
Unija turėjo vos 70,000 na
rių. šiandien, paėmus CIO 
vadovybei, jau randasi 450,- 
000 narių. Todėl labai laiku 
yra laikoma šioji Textile 
Workers’ Organizing Com
mittee konvencija, idant 
plačiau apkalbėti organiza
vimą miliono ir trečdalio 
tekstilės darbininkų šioj ša
lyj. Tai yra pati pamatinė 
ir didžiausia pramonė šioj 
šalyj, taip pat yra pati pi
giausiai apmokama pramo
nė, galbūt daugiausiai iš
naudojanti vaikų ir moterų 
darbą ir dabartinių laikų 
bedarbe serganti pramonė.

Tekstilės pramonė turi 
daug savotiškumų, nes gal 
būt pati seniausia pamatinė 
pramonė pasaulyj. Audimo 
menas yra taip senas, kad 
kur ir kaip jis išsivystė ir 
išsiplėtojo, sunku ir pasaky
ti.

Tyrinėtojai (archeologai) 
nesenai tyrinėdami Aigipto 
faraonų kapus, surado gra
žiausius parėdus-audeklus; 
kai kurie išsilaikė geram 
stovy j, kur apmatų ir atau
dų siūlai buvo aukso ir si
dabro.

Senovėj buvo naudojami 
labai netobulus varstotai. 
Darbas ant jų buvo įkirus 
ir labai negreitas. Laiks 
nuo laiko jie buvo pageri
nami tol, kol sulaukėm au
tomatiškų staklių, šiandien 
paklausk kai kurių audėjų 
audinyčiose, medvilnės au
dimo centruose, kiek stak
lių audėjas vairuoja. “O, aš 
nežinau, penkias ar šešias 
dešimts,” jis tau atsakys, 
arba, “O, aš nežinau, jie ten 
vairuoja stakles akrų plot
me,” ir tt.

Iš Laisvaus Darbo Prie
■ Mašinų Vergystės

Audimo ir verpimo pra
monė tapo surevoliucinta 
1785 metais J. V., kuomet 
tapo įvesta vandenį naudo
janti spėka (water power). 
Tai buvo nauja staklė, iš
rasta Cartright. Vėliau Eli 
Whitney išrado medvilnės 
valymui “Cotton Gin” 1793 
metais. Tai buvo mašina, 

grūdus nuo 
Tas sutaupė 
nes rankom

miausiai naudojama vary
mui mašinų naujuose fabri
kuose, kurie prasidėjo bu- 
davotis, bet James Watto 
išradimas garinio inžino, 
kuriam patentas buvo iš
duotas 1769 metais, suteikė 
daug tinkamesnę spėką fa
brikams, ir dar vėliau išra
dimas hydro-elektros dau
giau surevoliucino tekstilės 
pramonę.

Daugiausiai šiandien dar
bininkus gązdinantis daly
kas tai tas, kad tobulinimas 
mašinų paleidžia vis dau
giau ir daugiau darbininkų 
iš ' darbo. Nuo pradžios 
1760 metų bei nuo pradžios 
pramoninės revoliucijos lai
kotarpio, prasidėjo masinė 
paskubos sistema.

Iki šio laiko darbininkas 
turėjo laisvę, nes daugiau
siai darbas buvo dirbamas 
jo paties namuose ir jis ga
lėjo dalį savo laiko pavesti 
išdirbimui sklypelio žemės 
užsiauginimui sau daržovių 
ir jis jautėsi pats savo dar
bo užveizda esąs. Bet nau
jas gyvenimas, naujos ir 
pagerintos darbo mašinos 
išvarė jį į dirbtuvę, kur 
tvankus oras, kur ūžimas 
besisukančių, girgždančių 
mašinų žmones padarė ner- 
vuotais, palaužė jų laisvės 
dvasią ir prirakino prie tų 
mašinų, be kurių jie šian
dien jau neturi pragyveni
mo galimybės. Netik darbi
ninkai buvo verčiami dirbti 
ilgiausias valandas tarpe 
keturių dirbtuvės sienų, bet 
neretai senovėj, kaip pieti
nėse J. V. ir kitur, dar ir 
šiandien turi gyventi arti
mai tų mūsų, šėtruose bei 
lindynėse. Net prieš J. V. 
civilį karą negrų, vergų lūš
nos buvo geresnės už fabri
kų darbininkų lindynes, ku
rias pastatė jiems, darbda
viai.

Samdytojai rūpinosi tik 
sau pelną darytis. Todėl 
niau ne sykį darbininkai
kildavo prieš tas ūžiančias 
mašinas, nes jos netik kad 
juos suvarė į tvankias dar
bavietes, bet, kuomet pa
dirbdavo daugiau tavoro, 
kaip darbdavys spėjo išpar
duoti, juos išmesdavo iš 
darbo, o tie, pasilikę “nuo 
mašinų prigulmingi,” nega
lėjo gyventi ir badą kentė. 
Todėl tradicinės kovos tek
stilėj gal buvo pirmutinės 
tarpe darbo ir augančio ka
pitalo. Neretai tose riaušė
se tos mašinos buvo sunai
kinamos. Nesykį 18 šimtme- 
tyj buvo kruvinų mūšių, 
kur tie geležiniai automa-

se-
su-

tai-mašinos buvo to priežas
timi. Tas privedė valdinin
kus išleisti įstatymus, kur 
naujos mašinos buvo drau
džiamos steigti, jei jos per
viršijo rankų darbo našu
mą. Bet tie įstatai buvo pa
miršti, kuomet darbdaviam 
ir jų valdininkam pelno 
klausimas terūpėjo. Maši
nos ėmė viršų ir darbinin
kų gyvenimas tapo nuo jų 
(mašinų) priklausantis. Ma> 
šinos atpigino tavorą, nors 
iš syk nebuvę daug taip va
dinamos viršgamybos. Padi
dėjus paskubai,. padidėjo 
kiekis ir suteikė periodinę 
bedarbę. Šiandien milionai 
be darbo, badauja, kiti “ant 
pašalpos” gyvena. Darbi
ninkų neprigulmybė visiš
kai dingo. Masinė gamyba 
pridirbo daugybę tavoro. I 
Tas tavoras sukraunamas t 
sandėliuose, nes' mašinos, 
kurios pridirbo, negali tavo
rą supirkti. Mąšinos neturi 
pilvo, kuriam reikia maisto 
(apart aliejaus), neturi kū
no, kurį reiktų apdengti ir 
kuriam reiktų šilumos. Ap
gailėtinas dalykas tai tas, 
kad žmogus, kurio darbo 
spėką mašina pavadavo, ba
dauja, kenčia alkį ir šaltį, 
ir jis galėtų tą tavorą su
pirkti, bet neturi iš ko.

Turėtų Būti Palaima
Mašina, vienok, nėra pra

keiksmas, bet turėtų būti 
palaima. Blogumas yra ta
me, kad nauji išradimai ir 
patentai yra pragaištingai 
naudojami, kad padaryti 
pelno ir gerą gyvenimą tik 
tiem, kurie tas mašinas ir 
darbo įrankius savinasi. Pa
vaduojamos darbininkus, 
jos (mašinos) didina skur
dą. Žmogus labai negudriai 
kalbėtų, būk mašinas rei
kią sunaikinti, bet jis būtų 
labai gudrus, kad galėtų 
sakyti, jog šita naujos ga
mybos metodą turi būti 
naudojama bendrai visų 
naudai. Jei taip būtų buvę 
pasakyta nuo pat pradžios, 
tai paprasti darbininkai, 
kaip jūs ir aš, mieli skaity
tojai, galėtume gauti moks
lo, liuoso laiko ir liuosybės 
tiek, kiek negalime šiandien 
išsivaizdinti, žodžiu, būtu
mėm gyvenę ir džiaugęsi 
gyvenimu, nes mašinos 
mums vergautų ir mes tu
rėtumėm neišpasakytą daik
tų perteklių.

Tekstilės darbininkai, 
kaip ir kitų pramonių dar
bininkai, šiandien stovi ant 
kranto neapsakomos bied- 
nystės.

Šitos problemos išrišimas 
yra pačių darbininkų ran
kose. Blogiausia tas, kad 
tie, kurių rankose yra toji 
spėka, kurie galėtų page
rinti gyvenimą, nesupranta 
savo reikalų, nes eilę metui

ŠYPSENOS
Aiškus Atsakymas

Ponia Plaukienė susitaisė 
naujai plaukus, kad vyrui 
patiktų.

Pareinantį iš darbo 
ji klausia:

—Na, kaip aš tau 
dau?

—Šiek tiek kitaip, 
pirmiau.

vyrą

atro-

kaip

Antrasis Veidas
—Ar tamsta tiki į meta- 

fiziškus daiktus, pavyzdžiui 
vadinamąjį “antrąjį vei
dą?”

—Kaipgi, aš pats tai ge
rai kasdien matau. \

—Kaip tai suprasti?
—Na, jei tamsta tik pa

matytum, kokia mano žmo- 
na rytmetį atsikelia ir ko
kia ji dieną vaikšto.

į Surankiota

*

kuri išskyrė 
medvilnės, 
daug darbo, 
rinkimas buvo labai įkirus.

Šie mechaniški išradimai 
reiškė puolimą buvusios sis
temos tekstilės pramonėj. 
Vandens spėka buvo pir-

tapo išrinktas partijos Po- 
z litinio Biuro nariu. Liau

dies Komisaru dėl Apsigy
nimo jis tarnauja nuo 1925 
metų.

mašinom vergaudami pasi
darė pasyviais.

Juodieji Istorijoj Lapai
Juodžiausi Anglijos isto

rijoj lapai nurašyti tekstilės 
istorija, kur biednųjų vai
kai buvo verčiami vergauti 
šioj pramonėj. Kai kur še
šių metų amžiaus vaikučiai 
buvo užlaikomi barakuose, 
maitinami praščiausiu mai
stu ir žiauriai baudžiami, 
jei neatliko savo užduoties. 
Jie dirbo ilgiausias valan
das ir neretai dviem pakai
tom taip, kad dieninis dar
bininkas ir naktinis darbi
ninkas dalinosi ta pačia lo
va. Lova niekuomet nespėjo 
atšalti. Jų nuvargę ir pu
siau alkani kūneliai buvo 
gera dirva ligom ir daugy
bė jų išmirė. Gal laimin
giausia, nors ir gailestin
giausia pasėka tai užbaiga 
tokio nelaimingo gyvenimo, 
kuomet mirtis nuskynė. Mo
terys dirbo iki paskutinės 
nėštumo dienos (nors to
kių įvykių neretai ir Jung
tinėse Valstijose būna, kur 
moterys pagimdo kūdi
kius dirbtuvėj prie mašinų. 
Šių žodžių rašėjai tatai te
ko matyti). Motinos vesda
vosi mažus vaikučius, kurie 
vos tik pajėgė pagelbėti siū
lus surišti.

Chinijos audinyčiose dar 
ir šiandien moterys dirba 
prie mašinų, atsinešusios 
savo mažyčius, laiko juos 
krepšeliuose prie mašinų. 
Reiškia, gimsta, užauga ir 
miršta mašinų vergijoj — 
toj dirbtuvėj, kur gimė, ten 
ir baigia gyvenimą.

Indijoj negeriau. Šimtai 
biednų šeimynų merginų 
suvaroma į barakus gyven
ti prie dirbtuvių ir ten dir
ba tik už valgį ir guolį. Tik 
tuomet iš ten išeina, jei kam 
reikalinga moteris ir atėjęs 
išsirenka dirbtuvės darbi
ninkę.

(Bus daugiau)
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Padekim Pakelti Klaipėdos 
Nelaimę!

Vi- 
pa- 
sa- 
pa-

įsisteigė net 4 gimnazi- 
turėjo jau 1348 moki- 
ir Prekybos institutai 
bendrai turėjo 350 stu-

' UŽSIENIŲ LIETUVĖS IR LIETUVIAI!
Klaipėdos krašto atgavimas po nepriklau

somybės atgavimo buvo be abejo pats di
džiausias Lietuvos laimėjimas. XIV ir XV 
šimtmečiais kryžiuočių ir kalavijuočių dali
nai atstumta nuo jūros, Lietuva, rodos, vėl 
ten tvirtai atsistojo. Nors atgimusi Lietuva 
buvo smarkiai nualinta, tačiau jai nauja gy
vybe sutryškus ir vis daugiau atsigaunant, 
vis labiau buvo rūpintasi ūkiškai ir kultū
riškai geriau pajūryje įsikurti, čia pakry
po nemaža dalis tautinių jėgų, o ir valstybė 
nepasigailėjo lėšų pajūrio reikalams, 
soje tautoje pradėjo augti didelis jūros 
mėgimas, kiekvienas pirma proga vyko 
vos jūros pažiūrėti, jos mėlynais plotais 
alsuoti.

Rodos, nė nepastebėjom, kaip visi, nuo 
piemenuko ir gimnazistės iki žilagalvio 
senio ir senutės, kunigo, valdininko ir pro
fesoriaus, vėl kaip buvę prieš šimtus ir 
tūkstančius metų, pasidarėme jūros tau
ta. Vėl visoje tautoje pajausta ir supras
ta, kad tik turint laisvą jūromis susisieki
mą bus lengviau apsaugoti Lietuvos ne
priklausomybę ir geriau patikrinti visos 
tautos ir valstybės gerovę.

Sveikai nujaučiant ir suprantant jūros 
reikšmę, kiek nedidelės valstybės ištekliai 
leido, buvo sparčiai kurtasi Klaipėdos kraš
te ir ypatingai Klaipėdos uoste. To kūrimo
si žymės per Į 6 metų pasidarė gana ryškios. 
Klaipėdos miestas 1923 m. turėjo tik 27,000 
gyventojų, a 1939 m. vasario mėnesį jau 
51,000. Klaipėdos miesto pramonėje 1923 
m., neskaitant statybos ir amatų, dirbo 3,- 
500 darbininkų, 1938 m. pabaigoje jų buvo 
jau 11,000. Uostan 1923 m. buvo atplau
kę 625 laivai 211,500 tonų talpumo, o 1938 
m. jau apie 1,600 laivų per 900,000 tonų, 
taigi uosto lankymas per tą laikotarpį buvo 
padidėjęs daugiau kaip keturius kartus.

1923 m. nebuvo krašte jokių lietuviškų 
mokyklų, o 1938 m. pradinių privačių lietu
viškų mokyklų buvo jau 55 su 2373 moki
niais. Per tą laiką 
jos, kurios 1938 m 
nius. Pedagoginis 
Klaipėdoje 1938 m.
dentų. Amatų mokykla ten pat turėjo 400 
mokinių. Turėta aukštai meniškai pastaty
tas savas teatras, visas tinklas kultūrinių ir 
politinių organizacijų, puiki didelė Ryto 
spaustuvė, 3 savi modernūs dienraščiai ir 
visa eilė kitų laikraščių, savaitinių ir mėne
sinių. Turėta sava didelė L. Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė, kurios pastatymas ir 
įrengirpas kaštavo per 3,200,000 litų ir ku
ri aptarnaudavo ne tik Klaipėdos kraštą, o 
ir didesnę dalį Žemaitijos.

Klaipėdos kraštas ir ^miestas pasipuošė 
moderniais lietuviškais pastatais, milžiniš
kais Muitinės, Lietūkio, Lietuvos Banko 
sandėliais, “Maisto,” “žuvies” bendrovės 
ir kitais fabrikais, 
tilės pramonė su 3,500 
savų puošnių krautuvių, 
rų lietuvių amatininkų, 
pramonės priemiestyje, 
lių visas 10,000 darbininkų 
skirtas baltas, švarutis modernių namelių 
miestas. Ten pat buvo baigiami statyti vi- » 
soj Baltijoj didžiausi Amatų mokyklos rū
mai, su patogiai įrengtomis dirbtuvėmis, la- 
boratorijorpis ir knygynu.

Sena ir primityvi Klaipėdos miško me
džiagos prieplauka vis daugiau ir grei
čiau darės tikrai moderniu uostu, su ki
lometrinėmis plieno ir betono krantinė
mis, su moderniausiais kranais, su visais 
kitais patogiais ir geram uostui reikalin
gais Įrengimais.
Seniau apyokietintas kraštas ir tamsus 

užkampis darėsi vis labiau lietuviams mie
las ir malonus, čia plaukė lietuviai darbi
ninkai ieškotis geresnio užuodarbio. čia kė
lėsi mokslo vyrai, čia spietėsi jaunoji karta, 
kupina energijos ir pasiryžimo. Vietiniai su
sipratę ir iš Didžiosios Lietuvos atsikėlę lie
tuviai, dirbdami administracijos ir švietimo 
įstaigose, jaunatvišku įkarščiu prakaituoda
mi fabrikuose ar įmonėse, kūrė ne tik sau, 
o ir visai Lietuvai geresnę ir šviesesnę ateitį.

Gal niekur kitur, kaip čia, nebuvo tiek 
juntamas naujosios, sparčiai augančios ir 
tvirtėjančios Lietuvos ritmas. O uostas, 
Lietuvos vienatinis uostas, kur kasdien 
dešimtimis lankėsi milžinai jūrų laivai, ro
dos, alsavo viso pasaulio nuolat smarkė
jančiu ir greitėjančiu ritmu.
Tik štai 1939 m. kovo 23 d. viskas virto 

kitaip. Lietuva turėjo perleisti Klaipėdos 
kraštą svetimiems, kaip didieji Lietuvos ku
nigaikščiai jį turėdavę perleisti XIV ir XV 
šimtmečiais. Lietuvai vėl kaip anais laikais 
teliko 20 kilometrų visiškai atviro ir smėlė
to jūros kranto, kur norint įrengti uostą rei-

’ “žuvies
Išaugo graži sava teks- 

darbininkų, pridygo 
atsirado šimtais ge- 
Smeltėje, Klaipėdos 
augo kaip ant mie- 

apgyvendinti

ketų nepaprastų išteklių. Gi kas įdėta Klai
pėdos kraštan ir Klaipėdos uostau, ten ir 
paliko. Stačiai sunku patikėti, kad nedide
lės Lietuvos iždas būtų galėjęs per 16 metų 
įdėti uosto ir kitokion krašto statybon 100 
milionų litų. Įvairios mūsų įmonės per tą 
pat laiką ten investavo 180 milionų litų. Be 
to, šiaip visokio lietuvių turto ir santaupų 
bei verčių ten palikta 220 milionų litų.

Per trumpus 16 
augant, Klaipėdos 
miliardo litų! Tai 
Lietuvos biudžeto 
Klaipėdos kraštas 
ūkiniu atžvilgiais

Tai, kas 1939 m. kovo mėnesį ištiko Lie
tuvą, būtų galima pavadinti tikru baisiu že
mės drebėjimu. Pergyventos nelaimės siau
bas matyti iš 12,000 lietuvių veidų, kurie 
buvo priversti staiga apleisti Klaipėdos 
kraštą, palikdami ten viską, ką ilgu kruopš
čiu darbu ir prakaitu buvo įsigiję. Ten pa
liko jie ir tai, santaupas ir mantą, ką buvo 
nusivožę iš namų.

Lietuviškoji visuomenė, pati neapsako
mos nelaimės sukrėsta, suaukojo ligi šiol, 
neskaitant aukų daiktais, nukentėjusiems 
klaipėdiečiams grynais pinigais per 84,000 
litų. Padalinus tą sumą Klaipėdos kraštą 
aplenkusiųjų skaičiui, neišeis ir po 7 litus 
žmogui. Taigi, reikia naujų aukų, kelerio
pai daugiau aukų! Nukentėjusiais reikia 
rūpintis, kol jie vėl galės surasti sau darbo 
ir pastogę. Negalima pageidauti, kad visą 
rūpinimąsi nukentėjusiais pakeltų Lietuvos 
valstybės iždas. Iždas ir taip yra perkrau
tas šių sunkių metų didelių reikalavimų, čia 
turi savo aukomis padėti visa lietuviškoji vi
suomenė, gyvenanti tiek nepriklausomoje 
Lietuvoje, tiek ir užsieniuose.

Visi turime parodyti, kad ir kažin kur 
būtumėm, kad esame tikri, garbingos tau
tos vardo verti, lietuviai, kad mokame pa
siaukoti, kad norime nukentėjusiems ir vi
sai Lietuvai kas kuo galėdami padėti. 
Mes turime ryžtis tą visiems bendrą ne
laimę pakelti, turime visam pasauliui Įro
dyti, kad esam verti nepriklausomybės ir 
savo laisvo išėjimo jūron. Turime, vargų 
jgrūdinti, sveika tauta būdami, taip pa
sistatyti, kad niekas ir nepanorėtų ir ne
išdrįstų mums laisvę atimti.
Užsieniuose gyvenantieji lietuviai nuo

širdžiai kviečiami, kad kur tik jų gyvenama, 
jie suorganizuotų tarp savęs rinkliavos ko
mitetus ir tiesiogiai ar per mūsų pasiuntinius 
ar konsulus siųstų suaukotus pinigus Klai
pėdos Krašto Nukentėjusiems Šelpti Komi
tetui prie Raudonojo Kryžiaus, Kęstučio 
gatvė, 8, Kaunas. ■

Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpti 
komitetas ligi šiol išlaikė Kaune 4 maitini
mo ir apnakvinimo punktus, kuriuose trum
pesnį ar ilgesnį laiką gavo pilną nemokamą 
išlaikymą apie penketą tūkstančių žmonių. 
Kadangi daugelis apleido Klaipėdos kraštą 
kaip stovėdami, tai tokius reikėjo aprūpinti 
baltinių pakaita, o neretai drabužiais ir ap- 
siavimu. Ne vieną sergantį reikėjo ir pagy
dyti. Darbo suradusiems provincijoje reikė
jo padėti pervažiuoti, o darbo susiradusiems 
Kaune ir negalintiems sumokėti iš anksto 
reikalaujamos, sumos, reikėjo ir čia padėti 
piniginėmis pašalpomis.

Toks pat šelpimo darbas, Komiteto pini
gais ir kitomis priemonėmis
buvo atliekamas vietinių komitetų 
joje, suorganizuotų prie apskričių 
savivaldybių.

Per šešių savaičių šalpos veiklą
lėšos išsisėmė, o tam tikras, gal ir nemažas 
šelpiamų skaičius, vaikų, senelių ir sergan
čių, bus ir toliau reikalingas globos.

Todėl užsieniuose gyvenančių lietuvių 
pagalba saviesiems broliams Lietuvoje 
yra labai pageidaujama ir labai maloniai 
prašoma.

Kaunas, 1939 m. gegužės 1 d.
Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpti 

vykdomąjį komitetą sudaro:
Dr. J. ALEKNA — pirmininkas, Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus pirmininkas;
IGNAS ŠEINIUS—vice-pirmininkas, rašy

tojas ;
P. VAITKŪNAS -— iždininkas, Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus buhalteris;
A. ZAUKA—sekretorius, Skautų Brolijos 

atstovas;
A. HUNEBELIENIĖ—narys, Motinoms ir 

Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungos at
stovė.

pra-
leidome geroj 
antrąją Velykų 

i ryte pajutome 
j labai malonių 
! švenčių proga

Cleveland© Kronika

LMK Komisija.

Opiumo šmugelninkai

Detroite.
Po 

ginos

"i

metu, Lietuvai sparčiai 
kraštan įdėta net pusė 
pusantrų metų viso 

suma. O kiek iš viso 
tautiniu, politiniu ir 

buvo Lietuvai vertas,

gos, kuri yra tik 20 centų, 
gausite gerą užkandį ir, prie 
to, bus gera muzika, kuri pa- 
grajys polkas dėl svečių. Už- 
kviečia.

iš De- 
nemi- 

darbą, 
dieną

praleisti sunkiai, mes vis tiek 
nesigailim, nes turėjom “good 
time Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer. TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

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 išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
/ ISavininkai

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

LIETUVOS ŽINIA

Trečias puslapis

. gerti degtinės. Ir tą naktį 
Į Adomas Stankus, Jurgio bro-

Viena iš Lietuvos Notėnų 1 ps> susimušė su Julium Kaz- 
i bažnytkaimio moteriškė 
savo seseriai ir švogeriui 
ką (Central Brook lyne), 
riame be kitko sako:

paremiamas, 
provinci- 
ir miestų

Komiteto

Iš LYROS CHORO; BISKIS 
APIE DETROITĄ

Balandžio 30 dieną Lyros 
Choras buvo nuvykęs į De
troitą išpildyti dalį koncerti
nės programos. Tai kaip gir
dėt, pasirodėm pusėtinai ge
rai, ir detroitiečiams patiko 
mūsų dainos ir dainavimas. 
Ir gavom gražų p a g y r i m ą 
nuo detroitiečių. Už 
riam širdingai ačiū.

Mes lyriečiai sugrįžę 
troito, didžiumoj visai 
gę, nuėjom tiesiog į 
bet kad ir reikėjo tą

koncerto Detroito mer- 
mus pavaišino skaniais 
s, už ką mes joms ta

riam širdingą ačiū. Matyt, 
Detroito vaikinai prasti “ku- 
koriai,” kad jų prie maisto 
nebuvo nei matyti. O gal jų 
merginos neprileido prie val
gių ? Bet vis tiek mes tariam 
Detroito vaikinams ačiū už jų 
malonų priėmimą mūs.

Mes detroitiečius taip pat 
pasikviesim ateinantį rudenį, 
kad jie padėtų mums išpildyti 
dal|į koncerto. O “in the mean 
time” gal teks sueiti su de- 
troitięčiais apie liepos 4 ant 
“Put-in-Bay” salos, kai abudu, 
Aido ir Lyros, chorai važiuos 
ten praleisti laiką. “I hope 
so.” O su detroitietėmis ir 
detroitiečiais yra malonu su
eiti.

Lyros Choro Veikla

Choras jau sustojo laikęs 
praktikas ant vasaros, nes 
yra per šilta sėdėti ir dainuo
ti. Tai vėl pradėsim prakti
kas, apie rugsėjo mėnesį, kai 
oras pradės atvėsti. Tai pra
šom choro narių nepamiršti 
choro. Kaip tik gausite pa
kvietimą rudenį ateiti į cho
ro praktikas, tai prašom vėl 
lankyti chorą, kaip lankėt.

Pirmas Choro Piknikas

Brangūs draugai ir draugės 
clevelandiečiai! Jau žinote ge
rai, kad kada Lyros 
rengia parengimą bei 
ka, tai visuomet esti 
ir gražus. Tai taip pat
ateinančio pikniko choras 
giasi smagiai, ir stengsis, 
publika būtų patenkinta 
geriausiai. Piknikas 
birželio 4 diena, 
Rd., pas Mačiutus.

visus atsilankyti į pik- 
ir praleisti laiką links- 
Pikųikas prasidės 

vėlumos

Velykų pirmą dieną 
nuotaikoj, tik 
dieną atsikėlę 
iš nakties ne- 

naujienų. Mat, 
mėgstama iš-

rašo ]ansku ir labai aną primušė: 
^a’^’!bet gal būt Kazlauskas pa- 

*<u* | sveiks, gal nemirs. Brazdaus- 
ki.s taip pat gavo gumbą į 
galvą; sprandą apipjaustė...” 

šitokios yra pasėkos varto
jimo degtinėlės, kuri ne vieną 
žmogų be laiko į kapus nu
varo arba be» laiko sužaloja.

Brooklynietis.

Boston, Mass.— Čia areš
tuoti brooklyniečiai J. L. 
Esteiro ir Antonio Palmero, 
kaip narkoti-ško svaigalo 
opiumo šmugelninkai. Pas 
juodu rado 55 svarus opiu
mo.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx! Stout and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
Gera| Patyrę Barberini

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse
»»

Choras 
pikni- 

didelis 
prie 
ren- 
kad 
kuo

įvyks 
ant Green 

Tad kvie-

ir

čiam 
niką 
mai. 
ryto 
ties.

NEWARK, N. J
ir tęsis iki

Padėkos Žodis

vardu

nuo 
nak-

tariuLyros Choro 
ačiū ^draugei M. Valentai už' 
jos gerą pasidarbavimą ir pri- 
darymą skanių sandvičių ant 
paskutinių choro praktikų, ku
rios (Įvyko gegužės 5 d.

O susirinkime gegužės 11 d. 
Lyros Choras apturėjo gražią 
dovaną nuo M. Valentos. Tai 
buvo apie 11 dolerių pinigais, 
kuriuos draugė Gendrėnienė 
ir Valentukonienė uždirbo per 
parengimus, rengdamos choro 
naudai. Tariam ačiū drau
gėms už jų gerą pasidarbavi
mą Lyros Choro naudai.

Casper.

“Card Party” Su Gerais
Valgiais-

party” su skaniais 
rengia Lietuvių Mo- 

sergančios

“Card 
valgiais 
terų Kliubas dėl 
draugės Gendrėnienės sušelpi- 
mo.

Draugai ir draugės, atsi
lankykite visi, o būsite paten
kinti.

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler 
R. & H. 
Wehle

A. STELMOKAITB

Šeštadienį

Gegužės
20

May, 1939 
Lietuvių Svetainėje 
180 New York Avenue 

Newark, N. J.
Pradžia 8 vai. vak.

NEWARK, N. J
Sietyno Choro 25 Metų Sukaktuvių

Koncertas ir t

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

Telephone EV. 7-5471

Šokiai

T. BIČKAUSKIENE

1) Sietyno Choras atidaro vakarą; 2) Jaunuolių Trio: Bob Žukauskas, A. Dobi- 
nis ir Walter šimeliayičius; 3) Anna Stelmokaitė, solistė; 4) Bangos Choras iš 
Elizabeth; 5) T. Bičkauskienė, solistė; 6) Maišytas Kvartetas; 7) Rusų Darbi
ninkų Choras; 8) Lillian ir Walter Simeliavičiai, piano duetas; 9) Sietyno Cho
ras, užbaiga programo.

Gerbiama Visuomene! Tai vienintelis choras, kuris jumis linksmina per 
25 metus New Jersey Valstijoj. Šia proga mes jumis kviečiame ir pasitikim 
duoti jums tokį koncertą, kurio jūs nesat girdėję lietuviuose. Pradžia tikrai 8 v.v 

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Kviečia Komisija,Įžanga 75c ir 50c

KLAIPĖDOS KRAŠTO NUKEN- 
TĖJUSIEM ŠELPTI KOMITETAS.

Dr. JURGIS ALEKNA, Pirm.
IGNAS ŠEINIUS, Vice-Pirm.

Tas viskas atsibus gegužės 
20 d., Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prie įžan-

.. .

I
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Ketvirtas puslapis LAISVE Ketvirtad., Geg. 18, 1939

Chicagos Žinios
i Federalinė Power komisija, 
darydama tyrinėjimą Chica
gos gaso kompanijų, patyrė, 
kad jos labai daug žmonėms 
rokuoja už vaitojimą gaso. 
Kompanijos milžiniškus pel
nus pasidaro. Dabar komisi
ja reikalauja, kad gaso kaina 
būtų sumažinta.

kad juos nuo vagysčių apsau
gojus. Taip pat sako, kad 
įvairūs šlykšti žurnalai, garsi
nanti gengsterius, užmušimus 
ir apgavimus, pritraukia jau
nuolius prie kriminalinių dar
bų. Pasmerkia ir blogus ju- 
džius apie gengsterius ir tt.

—o—
Kompanijos per 1936-7 m. 

išmokėjo 100% dividendų sa
vo šėrininkams. Per 1932 
metus padarė pelno $3,641, 
678, o 1937 metais jau jų pel
nas pašoko iki $10,795,327.

Neveltui kapitalistai pyksta 
ant Roose vėl to valdžios. Mat, 
jinai iškelia aikštėn žmonių 
išnaudojimą ir reikalauja su
mažinimo kainų.

—o—
Gegužės 8 d. Raymond Pa

leckis su žmona Mildred ir 
19 metų sūnum išėjo žuvauti 
prie ežero. Jiems bežuvau- 
nant, Paleckienė staiga nu
mirė nuo širdies ligos. Stebė
tina, jog tai buvo jauna mo
teriškė, o širdies liga pirmiau 
nesirgo.

—o—
Chicagos Crime Prevention 

Biuras pranešė, kad Chicagos 
vaikai dabar yba geresni, nes 
sumažėjo jų skaičius krimina
liniuose prasižengimuose. Per 
1938 metus buvo 12,238 bylų 
prieš jaunuolius, o 1937 me
tais buvo net 15,247 bylos. 
Vadinasi, pernai buvo per 20 
nuoš. mažiau jaunuolių prasi
žengėlių. Bet tai vis tiek dar 
didelis jaunuolių skaičius, ku
rie prasižengia prieš įstaty
mus.

Komisija sako, kad reikia 
suteikti jaunuoliams daugiau

Paleistas nuo WPA darbo 
Joseph Jadlec, čekų tautybės, 
57 metų amžiaus, pasikorė sa
vo namuose po num. 1711 So. 
Laflin St. Jis buvo nepilietis 
ir todėl jį paleido iš darbo.

Ar nereikia duoti į kailį 
kongresmanams ir senato
riams, kad išleido visokius 
įstatymus, persekiojančius ne- 
piliečius? Be galo daug žmo
nių už tai labai skaudžiai nu
kenčia, o kaikurie net nusi
žudo.

—o—
Pasirodo, kad iš Chicagos 

miesto ir apylinkės miestelių 
labai daug vokiečių išvažiuo
ja į Vokietiją dirbti ten įvai
riuose fabrikuose. Jau keli 
šimtai vokiškų familijų išvyko 
iš Chicagos. Daugelis jų bu
vo Amerikos piliečiai, kurie 
čia išgyveno po 15 metų ir 
daugiau. Mat, Hitlerio agen
tai garsina Vokietijoje apie 
laimės šalį. Todėl tie vokie- 

i čiai parduoda savo turtą čia 
' ir traukia į Vokietiją. Pasiro- 
i do, kad Vokietijos agentai ir 
, kelionės kaštus apmoka tiems, 
j kurie patys neturi iš ko užsi- 
į mokėti.

Bet ar tik jie neverks, kuo
met nuvykę Vokietijon pa
matys tikrą Vokietijos žmo
nių padėtį? čionai žmonės ir 
ant “relief” geriau gyvena,

William Warren, 21 metų 
amžiaus, kuris buvo namą už
degęs mėnesis laiko tam at
gal, tapo teismo nubaustas 99 
metų kalėjimu. Mat, gaisre 
žuvo aštuoni žmonės.

Teisėjas Lindsay aštriai pa
kritikavo namo savininka už 
leidimą labai daugeliui žmo
nių gyventi susikimšus. Net 
keliolika žmonių buvo susi
grūdę į vieną kambarį.

—o—
Chicagoje nuo naujų metų 

iki gegužės 9 dienos jau 240 
žmonių tapo užmušta automo
bilių nelaimėse. O per tą 
laiką sužeista virš šeši tūks
tančiai. 61 žmogų užmušė 
kriminalistai ir buvo padary
ta 12,000 apiplėšimų. Tai re
kordas, kuris šiam miestui 
garbės nedaro. Antanas.

Binghamton, N.
Ligoniai Mūsų Mieste

Serga draugė H. Vesienė. 
Turėjo operaciją, dabar įeina 
geryn.

Serga Helen Maldaikaitė, 
kuri yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunuolių kliubo 
narė.

Sunkiai susirgo Rauba. Jis 
yra katalikiškų pažiūrų jau
nuolis. Guli ligoninėje.

Dar tebeserga drg. Simo- 
naitienė. Ji jau senai serga.

Pasveiko draugės E. Vitar- 
tienė ir Nellė Kaminskienė. 
Elz. Tamkevičienė irgi eina 
sveikyn.

Linksma matyt drauges pa
sveikusias. Kurios dar nepa
sveiko, linkiu joms greito pa
sveikimo.

Newark, N. J.
Bronė Šalinaitė ir Sietyno 

Choras
Ši nepaprasta muzikoj-dai- 

lėj mergaitė (dabar jau mo
teris) šiandien švenčia savo 
25 metų muzikos praktikavi
me' sukaktį. Būdama 6 metų 
mergaitė, pradėjo studijuot, 
mokintis meno, muzikos, ir 
mokinosi to sunkiausio moks
lo per 25 metus. Ką gi tai 
reiškia, tiek metų pasišvęnti- 
mo, spėkų, kantrybės? Reiš
kia tą, kad mes šiandien pa
žangioji lietuvių visuomenė 
turime vieną iš aukščiausiai 
išsilavinusių, aukščiausj moks
lą pasiekusią motery, y pato j e 
Bronės Šalinaitčs (Sukackie
nės).

Kuomet ši nepaprastų gabu
mų moteris, būdama tik 6 
metų mergaitė, pradėjo mo
kintis muzikoj tai tuo pačiu 
kartui gimė garsus Sietyno 
Choras Newarke. Tai nepa
prastas supuolimas.

Šia proga Sietyno Choras 
rengia puikiausi koncertą at- 
žymėjimui savo 25 metų la
vinimosi sukakties ir 10 me
tu Bronės šalinaitės vadovavi
mo.

Visa New Jersey lietuvių 
visuomenė kviečiama ta proga 
pasinaudoti ir choras užtikri
na jus, kad girdėsit tokį kon
certą, kokio dar negirdėjote. 
Koncertas įvyks gegužės 25 
d., 180 New York Ave., New
arke, 8 vai. vakare. Apart 
Sietyno, dalyvaus Rusų ir 
Bangos Chorai ir kitos meno 
spėkos. Koresp.

rašo, kad jeigu komunistai 
neapkenčia tautininkų dikta
tūros, tai jie neapkenčia ir 
tautos.

Bet dabar mūsų patarimų 
Lietuvos šelpimo Fondas pa
siuntė šimtą dolerių per Lietu
vos atstovą Raudonajam Kry
žiui šelpti Klaipėdos pabėgė
lius. Ką dabar giedos tie de
šinieji broliai?

Užklausiau draugo, buvusio 
opozicijoje, ką jis mano apie 
“N. G.” ir “N.” ardymą ben
dro darbo. Jis atsakė: Ir tu 
bijotum šokti į smarkią srovę, 
nes prieš ją negalėtum plauk
ti. Tai verčiau stovėk ant 
kranto ir rėk, tai vis kas nors 
į tave pažiūrės.

čia rengiamas Maple Parko 
atidarymas ateinantį sekma
dienį, gegužės 21 d. Rengia
ma su visomis pritariančiomis 
draugijomis. Bus labai žingei
di! pamatyti šitą parką, nes < 
šiemet daug kas naujo pada
ryta. Bil dingai perkraustyti, 
kelmai išrauti.

Prie to, parengime bus gera 
muzika. Gi įžanga visai veltui.

Koresp. Biuras.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga prie ? $ a w i n e r 
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

į Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
I Degtinės, Vynai ir Alus
■| Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra
■ I skersai gatvę nuo Marine budinko,
■ I arti Corona entrance į ferus.

Hl z" \ Fairview Restaurant
■ I V I 110-62 Corona Ave.

■ J CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeycr 9-9115

3

žaidimui vietų, daugiau spor
to ir ilsėjimos centrų, taipgi 
daugiau religijos mokinti,

j negu ten darbininkai, kurie
i uždirba taip vadinamą “gerą
■ algą.”

Detroito Žinios
Michigan Valstijos Lietuvių 

Moterų Konferencijai 
Besiartinant

Gegužės 21 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 25th 
Street ir Vernor Highway, De
troite, įvyks konferencija, ku
rią šaukia Detroito Moterų 
Pažangos Kliubas ir Detroito 
Moterų Lyga.

Šioj konferencijoj yra kvie
čiamos dalyvant visos Mi
chigan valstijos lietuvės mo
terys: pavienės, šeimininkės, 
profesionalės, fabrikų darbi
ninkės ir visuomenės veikėjos. 
Dabartiniu momentu yra bū
tinas reikalas pasitarti seka
mais svarbiais klausimais: 
’ 1. Vokietijos užsimojimas 
pavergti Lietuvą ir atplėši- 
mas Klaipėdos Krašto.

2. Pasaulio taikos išlaiky
mas ir gynimas mažųjų tautų 
nepriklausomybės nuo paver
gtų.

3. Visos Amerikos Lietu
vių Moterų Seimas, kuris 
įvyks New Yorke, rugsėjo 7, 
8 ir 9 dienomis, šiais metais.

4. Lietuvių moterų rank
darbių paroda, kuri įvyks 
Brooklyno Dailės Muzėjuj, vi
są rugsėjo mėnesį.

Taipgi delegatės galės šioj 
konferencijoj iškelti daugiau 
klausimų, kurie bus reikalingi 
apkalbėti.

Todėl, sesutės, mes negalim 
ramiai sėdėti, šių dienų įvy
kiai reikalauja ūmaus veiki
mo. šioj konferencijoj daly
vauk i m visos, išdirbsime tin
kamus planus tolesniam mūsų 
veikimui. Komisija.

--------- o---------

Parengimų Kalendorius
Gegužės 20 d., 7:30 vai. 

vakare, Latužo svetainėj, 
1035 Caniff Avė., įvyks East 
Sides lietuvių komunistų kuo
pos vakaruškos. Prie lietuviš
kos muzikos bus galima šokti 
tikrai lietuviškus šokius. 
Įžanga tik 15 c. 

——-----o----------
Gegužės 30 d. Lietuvių Kon

greso skyrius rengia pikniką 
ant Beechnut Grove. Apart 
geros muzikos, bus taipgi 
graži programa. Įžanga 25c.

--------- o----------
LLD 52 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, gegužės 
20 d., 7:30 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St.

Visi nariai būtinai dalyvau- 
kit, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Kurie dar 
nepasimokėjot duoklių už 
šiuos metus, būtinai pasimo- 
kėkit šiame susirinkime. Taip
gi pakalbinkit naujų narių 
prisirašyti. J. B.

Motinų Dienos Paminėjimas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopos moterų sky
rius minės Motinų Dieną ge
gužės 21 d. Rengiasi nepa
prastai prie šio šaunaus pa
rengimo. Turėsime ir svečių, 
tai bus artistai lošėjai iš 
Scrantono. Jie čia suvaidins 
juokingą komediją “Aš Numi
riau” ir triologą, parašytą Se
no Vinco, “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas.” Taipgi bus daini
ninkų, tai yra, drg. Valukas 
su savo sūnais.

Prašome visus Binghamtono 
lietuvius dalyvauti šiame pa
rengime. Iškilmės atsibus Lie
tuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St. Įžanga nebrangi, tiktai 30 
centų ypatai.

O kurie norės vakarieniau
ti su draugais scrantoniečiais, 
tie tik primokės po 25 cen
tus. Bus gera muzika šo
kiams.

Pusė pelno nuo šio parengi
mo eis Ispanijos veteranams 
kovotojams už pasaulinę de
mokratiją.

—o—
Paskutinis Pakvietimas

Gegužės 19 d., 7 vai. va
kare, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Youth Club ruošia 
labai įdomų parengimą Lietu
vių Svetainėje. Įžanga tiktai 
15 centų ypatai.

Parengime bus rodoma ju
dami paveikslai. Rodys drg. 
A. Klimas, vietinis fotografis- 
tas. šių paveikslų dar niekas 
iš mūsų nėra matęs pirmiau. 
Taipgi bus “card party” ir ki
tokių pamarginimų.

Prašome visus ir visas skait
lingai dalyvauti.

J. K. Navalinskienė.

Lawrence, Mass.
Visokios Žinios

Gal niekur kitur taip neiš
naudojami darbininkai, kaip 
Arlingtono dirbtuvėje. Jei pas 
bosą neįsigysi kokios nors 
“malonės”, tai jeigu ir kas ki
tas padarys blogą darbą, tu 
būsi išvytas iš darbo. Ypač 
antram rūme dalykai taip sto
vi.

Tokiu būdu čia yra sunku 
suorganizuoti uniją. Unijon 
nesirašo tie, kurie gerai su
gyvena su bosais.

Čionai kada tverėme Lietu
vos šelpimo Fondą, tai mūsų 
dešiniausi broliai lietuviai iš
metinėjo ir sakė, kad' čia kur 
nors yra šuniukas pakastas. 
Girdi, negalima tikėti, kad ir 
komunistai stotų už Lietuvos 
gelbėjimą. Mat,xjų laikraščiai

St. Louis, Mo. — Sesijai 
Amerikos Gydytojų Drau
gijos delegatų tapo įteikta 
rezoliucija, kuri reikalauja 
visur priimt negrus gydyto
jus į šią ir kitas gydytojų 
organizacijas.

Jungtinėse Valstijose yra 
per 5,000 negrų gydytojų; 
jie aptarnauja apie 13 mi- 
lionų žmonių. Bet pietinė
se valstijose negrai dakta
rai nepriimami į jokias ben
dras gydytojų organizaci
jas.

/

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias .suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
It senų 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
812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, (N. Y. 
Tel.: Glenmore 8-6111

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.SKELBK1TES “LAISVĖJE”

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 MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

Dienraščio "Laisvės" Naudai
PIKNIKAS BALTIMOREJE

RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25 KUOPA 
» 9

LIBERTY PARK, EASTERN & MOFFETT AVĖS.
ON BACK RIVER CAR LINE, BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, 28 Geg.-May,, 1939
IŠTISA PROGRAMA: Baltimores Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos Lyros Cho
ras, Shenandoah Gjrupe Gerų Išlavintų Dainininkų. Svarbių prakalbą pasakys A. BIMBA, dienraščio 
“Laisves” redaktorius.

Piknikas prasidės 10 v. ryto. Šokiai prasidės 2 v. po pietų.
Pele Lekavičiaus Orkestrą. Bus visokių valgių ir gėrimų.

Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto: 1) $20; 2) $15; 3) $10. Keturios po $5 ir ketu
rios po $2.50. Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

šiemet sukanka 20 metų kaip “Laisve” išeina dienraščiu. Skaitlingai dalyvaukime šiame pikni
ke ir sveikinkime lietuvių liaudies dienraštį 20 metų jubiliejum. RENGĖJAI.

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you will find the park. By trolley, take 28 Backrlvcr 
Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to Stemmers Run which Is about 9 miles 
from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the southwest corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At 
these crossroads turn to the left and ride 8(4 miles, keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to 
to the right and ride a mile to the park.



• >

igMSiiiamgii»aiiiaiiiQinainoinoinaiiiou>Qiii(3iiioiiianiaiiiaiiic3iiiūiiioiiioiiiQHioHiaiH3ii

Ketvirtai, Geg. 18, 1939 LAISVE

Bayonne, N. J.Bostono ir Apielinkės Žinios FRANK DOMIKAITISTo
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sve-
- vi- Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

palaikymui
(116-117)

o

o"

o

o"

o.

s
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algą nuo 
iki šešių 
į metus?
negalėjo 

$75 į sa-

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gcdemino Draugija rengia 

metinį pikniką, šeštadienį, geg. 20 d. 
Gedemino Svetaines kieme, šokiai 
bus svetainėje — tęsis iki vėlumai 
nakties. Pašaliniams, kaipo 
čiams, įžangoj nebus. Kviečiame 
sus dalyvauti. —• U. Švedienė.

(116-117)

Center” Svetainės, 634 Ferry St., 
(užpakalyje). Bus įvairių žaislų, šo
kių, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Svetainė yra naujai išmaliavota, iš
puošta, malonu ten laikas praleisti. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. Vi
sas pelnas skiriamas 
svetainės. — Kom.

BRIDGEWATER, MASS.
Sekmadienį, geg. 21 d., įvyks pik

nikas, Grange Parke. Labai patogi 
vieta piknikams. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Rengėjai — 
ALDLD ir SLA kuopos. (116-117)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

20 d., 180 New York Ave. Pradžiai] 
8 v. v. Įžanga 75c ir 50c.

Šis klasiškas koncertas bus vienas 
Sietyno istorinių kūrinių, kuriuom 
jūs gčrėsitės, klausydami naujų dai
nelių ir matysite daug kitų talentų. 
Dalyvaus Rusų Choras ir Bangos 
Choras. Bus ir solistų, duetų, trio ir 
kvartetų. Prašome nesivėlinti. Šir
dingai kviečią Sietyno Choras. — 
Kom. ' (115-117) |

T

kalinga dėl ekonominio taupu
mo ir mažesnių taksų. Bet 
tas ponas uždarė jau beveik 
visas viešas išeigos vietas, o 
vienok taksai ne mažesni, bet 
didesni. Na, jeigu tie ponai 
kalba apie taupumą ir siūlo 
net apšvietos įstaigas uždary
ti, tai kokiem velniam jie pa
kėlė kauntės šerifui 
keturių tūkstančių 
tūkstančių dolerių 
Nejaugi tas ponas 
pragyventi su apie
vaitę algos, neskaitant kyšių ? 
Visuomenę apiplėšia 
skutimo cento ir vis 
sotūs.įstatymas 

partijom:

iki 
dar

pa- 
ne-

ki- 
ir 

sa

seimelyj ? Kodėl 
visuomenei pa- 

nuomonę apie to- 
įstatymus ? 

už
Kodėl 
kelių 

įstaty-

Reakcininkai Smaugia Dar
bininkų Partijas

Gegužės 14 d. “Boston Ad
vertiser” skelbia, kad guber
natorius Saltonstall pereitą 
penktadienį pasirašė bilių, ku
ris reikalauja, kad individua- 
las kandidatas ar partija 
(mažos partijos) turi gauti 
penkiasdešimt tris tūkstančius 
parašų iki pataps ant balo
to. (Pirmiau buvo -reikalauja
ma /vieno tūkstančio. Kas su
rinkdavo tūkstantį parašų, tas 
galėjo kandidatuoti 
jos urėdus.

Svarbiausia, šis 
yra taikomas šiom
komunistų, socialistų, socialis
tų darbo partijai ir prohibici- 
jos partijai. Šios visos parti
jos pereitais rinkimais gavo 
tik vieną nuošimtį visų balsų. 
Bet pagal naują įstatymą tu
rės surinkti tris nuošimčius 
balsuotojų. Kitais žodžiais 
tariant, visos paminėtos parti
jos pereitais metais rinkimuo
se gavo kartu 14,900. Taigi, 
pagal naują įstatymą, visos 
kartu negalės pastatyti vieno 
kandidato.

Ateinančiais 1940 metais 
šioj valstijoj statys kandida
tus tik dvi partijos: republiko- 
nai ir demokratai. Reiškia, 
visos kitos partijos gyvos 
“palaidotos” politinėj arenoj.

Prieš tokį begėdišką įsta
tymą pirmutinis užprotestavo 
iš Townsend plano valstijos 
sekretorius William II. Mc 
Masters, kurris kelis kartus 
buvo ant baloto kaipo nepri- 
gulmingas kandidatas. Jis pa
reiškė savo proteste, kad ne
žiūrint šio naujo patvarkymo, 
jis Townsend kliubuose ir 
tur surinks 53,000 parašų 
statys savo kandidatūrą į 
lies senatą.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
paliestos partijos užprotes
tuos prieš tuos reakcininkus, 
kurie trempia demokratiją tik 
dėl to, kad laimėjus 1940 me
tų rinkimais sau vietas val
džioj.

Čia noriu piliečiam primin
ti tik tai, kad jie gerai pa
galvotų apie tai. Kas tą viską 
taip sugalvojo ir be jokio pa
sipriešinimo (įvykdo? Kodėl 
spauda tyli, kuomet toki bi- 
liaį būna įnešti ir diskusuoja- 
mi valstijos 
neleidžiama 
reikšti savo 
kius naujus
gubernatorius tik 
dienų po pasirašymo 
mo paskelbia viešai?

Ant šių visų klausimų trum
pai galima atsakyti: Tik to
dėl, kad dabar Massachusetts 
valstiją valdo republikonų 
partija. Valstijos seimelis su
sideda iš republikonų, išski
riant vieną atstovą demokra
tą. Pats gubernatorius yra 
republikonas multi-milionie- 
rius. Spauda priklauso turčių 
klasei. Aišku, kad jie gina 
savo klasę ir pas juos negali 
būti skirtingų nuomonių. Jų 
užduotis neįsileisti į valdžią 
tokio asmens, kuris atstovau
ja darbininkų klasę, nes to
ki žmonės, būdami valdžioj, 
kenkia jų (kapitalistų) inte
resams. Pagaliaus, jie būdami 
absoliutėj didžiumoj valdžioj 
jie ir šeimininkauja savotiš
kai, trempdami demokratijos 
žiedus, kurie anksčiau ar vė
liau sužydės ant viso Ameri
kos kontinento, palikdami re
akcinį vežimą palaikų muzė- 
juje.

Tik pagalvok, pilieti: apsi
rikai pereitais rinkimais bal
suodamas už republikonų ti- 
kietą. Jie dabar atima tau 
tas teises, kurias tu turėjai 
bočių iškovotas!

—o—
Negi Juos Prisotinsi

Nesenai Bostono miesto ma
joras kalbėdamas pasakė, 
kad reikia uždaryti visas šioj 
valstijoj kolegijas, nes tai rei-

—o—
Sugrįžo 

sekmadienį 
radio

per Ig. 
pusvalandį

Geriau
Man 

Choro

geriau

pamo-
nutare

Pereitą 
Kubiliūno 
dainavo neseniai sugrįžus dai
nininkė Ona Kubilienė. Ji 
sudainavo: “Prie Motinos Ka
po” ir “Onutė.’’ Dainininkė 
Kubilienė tūlą laiką buvo ap
leidus Bostoną, todėl visi ntie- 
lai klausėsi jos Rainų, kaipo 
viešnios.

Ypatiškai Kubilienės neteko 
matyti. Gal pasiliks Bostone 
ir linksmins publiką mūsų 
parengimuose? Būtų gerai.

—o—
iš Kaino Prisirengti 
teko būti Laisvės 
pamokose, pereitą

penktadienį. Mačiau chore 
daug naujų veidų, bet kodėl 
Meno Sąjungos vajaus sąraše 
stovi tik klausimo ženklas? 
Tas negerai. Apie naujus na
rius chore turėtų žinoti ir Me
no Sąjungos centras. Prie to, 
ir kitus paskatintų 
darbuotis.

Kaip sykis per šias 
kas Laisvės Choras
dainuoti būsimam “Laisvės” 
piknike Maynarde, liepos 4 d. 
Iš daugelio dainų pasirinko ir 
vieną Sovietų liaudies dainą 
dainuoti piknike: “Jei Karas 
Rytoj.” Ištikro tai nauja dai
na ir be galo melodinga. Gir
dėjau, kad šią dainą piknike 
dainuos visos Naujosios An
glijos chorai sykiu. Tai bus 
nauja daina meno šventėj.

Rodos, jau visi draugai ga
vo tikietų serijas platinti. Da
bar geras laikas juos išpla
tinti, nes šiuo laiku labai daug 
yra pavasarinių parengimų ir 
mažesnių piknikų. Nepa
mirškite, draugai, kad laikai 
nepergeriausi, tad iš kalno 
ruoškimės, kad “Laisvės” pik
nikas būtų pasekmingas.

Jaunutis.

Sena Granata Sprogdama 
Užmušė 7 Vaikus

Bucharest, Rumunija. — 
Vaikai rado žemėje seną 
granatą, užsilikusią nuo pa
saulinio karo, arti Bacau 
kaimo, Globuri apskrityje, 
ir pradėjo žaisti tuom spro
gimu. Granata eksplodavo 
ir užmušė 7 vaikus, nuo 7 
iki 14 metų amžiaus.

Rinkimus Laimėjom, Bet 
Neužtenka

Gegužės 9 atsibuvusiuose 
Bayonnės miestelio valdinin
kų rinkimuose laimėjo Home 
Rule anti-Hague sleitas (ti- 
kietas) didele didžiuma bal
sų.

Šie penki kiek pažangesni 
demokratai laimėjo dėl to, 
kad, viena, priėmė obalsį 
šluot laukan Jersey City fa
šistinio diktatoriaus Frank 
Hague politiką. Ir Bayonnės 
piliečiai didelėj didžiumoj 
tam pritarė. O antra, tai jie 
priėmė su mažais pridėčkais 
Darbo Partijos (Labor Party) 
programą.

O minėtoj programoj yra 
reikalaujama, kad būtų “su
mažinti taksai ant nuosavy
bių, sulaikyta bereikalingas 
miesto pinigų eikvojimas, tuo- 
jaus sumažinta mokestis už 
gasą ir elektrą, aprūpinti be
darbiai, kad būtu užtikrinta f v
civilės teisės baltiems ir juo
diems, rūpintis visuomenės 
sveikata, nuverst lūšnynus ir į 
jų vietas statyt naujus na
mus su žema randa, kurie bū
tų prieinami su mažom įeigom 
žmonėms ir tt.

Kaip matot iš šių kelių 
stambesnių punktų, čia pami
nėtų, tai programa gana gera. 
O mūsų išrinktieji valdininkai 
yra pasižadėję vykdyt viską, 
kas programoj pasakyta.

Bet mes, Bayonnės gyven
tojai, neturim pasitenkint vien 
jų gerais pažadais. Kaip mes 
organizuotai juos išrinkom, 
taip organizuotai turim spirt, 
kad jie pilnai išpildytų savo 
prižadus. Proletaras.

SO. BOSTON, MASS, i
Literatūros Draugijos Moterų 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
18 d., 7:30 v. v., 376 Broadway. Vi
sos drauges dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų svarstyt.

(115-116)

su-

CIementVokietaitis
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro 25 m. Jubiliejus
Ta proga rengiamas nepaprastas 

koncertas ir šokiai. Šeštadienį, geg.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

VARPO KEPTUVĖ
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Tel. Triangle 5-3622

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

iš San Fran- 
dabar daly- 
Konvencijoj 

įvyks

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Prakalbos
Kalbės K. Karosienė 

ciscOy. California, kuri 
vauja Textile Unijos
Philadclphijoj. Prakalbos 
penktadienį, 19 d. geg.-May, 7 v. v.

Fairmount Avė. Kviečiame vi- 
skaitlingai dalyvauti.

(116-117)

735 
sus

KLIUBAS
Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Avė.
Brooklyn, N.Y.

KRAUJO, ODOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, IIEMOR- 
ROIDAI ir kiti MĖŠLAŽARNES 
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
klauskite 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 1.6th 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.

NERVŲ LIGOS,

f

|R ATSARGUS4R SKUBUS KRIAUČIU DARBAkS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Keptuves

|W
M

jgSffi’/y \ • 1

DETROIT, MICH.
Detroito ir apylinkes lietuviams! 

Eastsidės lietuvių Kom. kuopa ren
gia lietuviškas vakaruškas. Bus šeš
tadienį, geg. 20 d., 7:30 v. v. Latozo 
Svetainėje, 1035 Caniff Avė. Įžanga 
15c. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. (116-117)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia vakarėlį, sek

madienį, geg. 21 d. Pas draugus 
Norbutus, 210 Hazle St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti. (116-117)

EASTON, PA. 
Linksmas Vakarėlis

Šeštadienį, geg. 20 d. yra rengia
mas oficialia atidarymas “Workers

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės 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 2-3842

DR. MAXWELL MILLMAN

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

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 
Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

y

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

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

Telefonas EVergreen 7-0986. *

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

x

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETASi

PARAMOUNT CABARET

4

NOTARY 
PUBLIC

VALGIAI IR
GĖRIMAI

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

Sun. all day and night

J

RHEA

Special Rates per Week

Office Phono 
EVergreen §r1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

1

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

js

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 Rolla.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainasu

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

mmw

Telephone
STagg 2-5043

■T

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas inus^ patarnavimas^bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

473 Grand St Brooklyn, N. Y
Trie R. K. O. Republic Teatro

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vi n cas J. Daunora
——_ A P T I.EKCrRIU S . ■ * - f ' 1 ’

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

I



šeštas puslapis LAISV® Ketvirtad., Geg. 18, 1939

N gw Yorko "ff/iiMti Žinios
Ericksonas Formaliai 

Įkaitintas

Aiškins Prieš Ateivius 
Taikomus Bilius

Šį sekmadienį, gegužės 21- 
mą, Brooklyne rengiamos pra
kalbos aiškinti, koki tie prieš 
ateivius taikomi biliai, kaip jie 
atsilieps ant -ateivių piliečiu ir 
ant čiagimių amerikonų, taipgi 
jų pasekmė įvairioms unijoms, 
parapijoms, .k) i ubams ir kitoms 
organizacijoms.

Kalbės J. Siurba, kuris šio 
mėnesio 13 ir 14 dienomis da
lyvavo tuo reikalu sušaukto j 
Skubioj Nacionalėj Konferen
cijoj, Washingtone, ir tapo iš
rinktas į Ateities Veiklos Ko
mitetą. Bus 7:30 vakaro, “Lai
svės” salėj.

New York City

prašymu, 
jam pa
ti ž vi Ik tas 
apmokėti

negali 
pomir-

K. Ka- 
apendiko

LDS 159 Kuopos Veikimas
LDS 159 kuopos susirinki

mas laikytas gegužės 7 d. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Kuopos reikalai buvo aptarti 
rimtai ir draugiškai. Rapor
tuota apie gegužinės apvaikš- 
čiojimą; delegatas išdavė ra
portą; kartu pažymėjo, kad 
daug išlaidų pasidarė suren
giant apvaikščiojimą ir tam 
tikslui paprašė aukų. Kuopa 
iš iždo paaukavo vieną dolerį.

Vienas narys bedarbis atsi
kreipė į kuopą su 
kad kuopa suteiktų 
skolą užsimokėti 
mokestis. Nutarta
jam už devynis mėnesius. Nu
tarta parsitraukti 20 knygu
čių “Saugokitės Vėžio.”

Sekretorius pranešė, kad 
daug narių yra už vilkę mo
kestis. Draugai, stengkitės 
užsimokėti, kad neliktumėte 
suspenduoti, nes atsitikus ne
laimei susispendavę 
gauti nei pašalpos nei 
tinės.

Buvo vienas ligonis, 
nilevičius; turėjo
operaciją. Jam susveikus da
bar nesiranda nei vieno ligo
nio.

Skaitytas atsišaukimas lietu
vių komiteto pagelbai Ispani
jos nukentėjusiems lietuviams, 
tiems, demokratijos gynė
jams, karžygiams. Visi karš
tai tam pritarė. Iš kuopos iž
do paaukota $2 ir svetainės 
savininkas A. Marcinonis au
kavo $2. Marcinonis duoda 
mūsų kuopai veltui svetainę 
laikyti susirinkimus. Taipgi 
niekad neatsisako paaukoti 
darbininkiškam judė j i m u i . 
Reikalui esant, patartina atsi
lankyti pas Marcinonį. Jis už
laiko valgyklą ir užeigą 795 
Washington St., New Yorke.

Aukavusių vardai: LDS 159 
kp. $2 ir A. Marcinonis $2;
J. Grigas 50c ir A. Incas 30c; 
po 25c K. Sungaila, B. Ba- 
leiŠis, A. Dackus, K. Kreivė
nas, M. Barkus, P. Mingila,
K. Danilevičius, M. Bekešius 
ir A. Z.; A. Maurukas 10c. 
Viso $7.15. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

K. Sungaila.

VeteranŲ Sutiktuvės

Parodos Žinios
vojimo, kiti juokauja, kad dėl 
tarpusavinių kumštynių tarp 
jo ir kontraktoriaus Ed Side, 
kuris darė bilietų būdeles, 
nes tuojau po susikumščiavi- 
mo uždarė koncesijas. i

Trečiadienį iškilmingai ati
daryta Sovietų Pavilijonas. 
Vyriausiais kalbėtojais buvo 
Sovietų ambasadorius Umans- 
kis, J. V. komisionierius pa
rodai Flynn ir parodos prezi
dentas Whalen. Jų kalbos 
perduota oro bangomis iš sto
čių WJZ ir WNYC.

Pikietuojef Parodą

Šią savaitę parodoj turėta ir 
nesusipratimų. Pirm a d i e n į 
apie 150 unijistų darbininkų 
išstojo į pikietą, kada jų ai- Į
gos nukapota nuo $7.20 iki I Rooseveltienė.

Kol kas paliesta darži- , Trečiadienį buvo Jersey Ci- 
cementuotojų padėję-I ty diena, kurios iškilmėse, ži- 

panašių mažiau lavin- ' noma, dalyvavo ir mažasis
i Uiti ėriukas Hague.

ši yra Brooklyn©

Parodoj kasdieną būna 
1 imu ir 
dienomis 
ferencija 
įvyko jų 
nį turėjo
lyno moterų kliubai, kurių iš
kilmėse dalyvavo ir ponia

to- 
artimų svečių, šiomis 

vyksta majorų kon- 
ir antradienį ten 

bankietas. Pirmadie- 
savo iškilmes Brook-

Majorai Reikalauja 
Palaikyt WPA

kuri• Majorų konferencija, 
, dabar tęsiasi New Yorke, pa- 
, sisakė už palaikymą WPA. 
■ Dalyvauja 110 majorų iš di- 
« džiausiu Amerikos miestų.

Konferencijai kalbėjo Na
than Strauss, 'J. V. butų ad
ministratorius. Jis pareiškė, 
kad steigimas pigiomis rendo- 
mis namų ir laužymų valy
mas fed erai ės valdžios pagel- 
ba stiprina demokratijos ei
gą mūsų tautoje, kuomet “de
mokratijai gręsia didesnis 
pavojus, negu kada pirmiau.”

Frank Erickson, loterijų ve
dėjas, formaliai įkaitintas 
kreivoj priesaikoj, Long Is
land teisme. Jo advokatas sa
kė, kad jis nekaltas, ir gavo 
12 dienų paduot savo argu
mentus. Bylai nustatyta bir
želio 12 d.

n in k a i,
• jai ir
Į tų kategorijų darbai.

Taip pat uždaryta 6 (Įvairu- į Ši yra Brooklyn© savaitė, 
mų koncesijos. Jų dalininkas tad kasdien programose būna 

! Joseph Rodgers sako, kad dėl ! įvairios šio miesto įstaigos ir 
i didelio inspektorių komanda- I organizacijos.

V | J

Atvyko iš Buenos Aires 
Valentina Venckūnaitė

Progą Praleist Šeštadienio 
Vakarą

Moterims
Lietuvių Moterų 

Kliubo susirinkimas 
virtadienį, geg. 18, 
vai., 419 Lorimer 
čiamos ir ne nares.

įvyks ket- 
vakaro 8 

St. Kvie- 
Valdyba.

PAJIEŠKOJIMAI ;
Pajieškau savo genčių — Felikso • 

ir Antano Stankūnų ir panelės Stan- • 
kytės. Stankytė yra ištekėjusi už • 
gydytojo, pavardės neprisimenu. Kilę • 
iš Paukštelių kaimo, kuršėnų vals- • 
čiaus, išaulių apskr. Taipgi pajieš-Į • 
kau Adomo, Stanislovo ir Antosės’ • 
Radzevičių, jie gyveno Kuršėnuose. • 
Prašau jų pačių atsiliepti, arba kas • 
žinote apie juos, prašau pranešti • 
man, už tai būsiu dėkinga. Turiu la- • 
bai svarbų reikalą su jais. Rašykite • 
laišką arba telefonuokite: 3558 An- • 
napolis. Miss Elena Mikalauskaitė, • 
Wardour Sever Ave., Annapolis, Md. •

(114-116) (•

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Del 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
Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Pereitą trečiadieni laivu 
Uruguay atvyko iš Buenos Ai
res, Argentinos, jauna lietu
vaitė, Valentina Venckūnaitė. 
Ji yra Amerikoj gimusi, to
dėl atvyko čion gyventi, kaipo 
pilietė.

Valentina Venckūnaitė iš 
Amerikos Lietuvon tapo jau
na išvežta 1921 metais. Venc- 
kūnas daugeliui amerikiečių 
tais laikais buvo žinomas, kai
po 
kų 
PO 
na
Pagyvenęs ten tūlą laiką, iš
vyko Argentinon ir ten kadai
se veikė: buvo pirmutinis 
“Rytojaus” administratorius. 
Taigi Valentina Venckūnaitė 
faktinai užaugusi Buenos Ai
res mieste. Kalba gražiai is
paniškai, lietuviškai ir neblo
gai angliškai.

Geriausia proga puikiai 
praleist ateinančio šeštadienio 
vakarą, tai “Laisvės” svetai
nėje. Bus smagus pasilinks
minimo vakarėlis užbaigimui 
žiemos sezono parengimų. Tą 
pramogą rengia liet, komu
nistų kuopa. Visi kuopos na
riai atsiveskite savo draugus 
bei pažįstamus. Pradžia 7 vai. 
Bus muzika, yalto alaus ir už
kandžių. Rengėjai.

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)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Hftw Gaminam valgius ir 
įfl AĮ t u r im e Amerikos 
■■I išdirbimo ir irnpor-

tuotų degtinių, vi- 
I. \ šokių vynų ir gero

lįiąuor# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Pirkinius galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

veikėjas lietuvių darbinin- 
j u dėjime. Kai Lietuva ta- 
nepriklausoma, jis su žino- 
ir dukrele išvyko Lietuvon.

County Ii- 
gegužes 

kapinėse.

Sovietų Sąjungos 
Draugų Vakaras

“Ką bendra Jungtinių Vals- 
tijų-Sovietų kooperacija reikš
tų pasaulio taikai?” Toje te
moje kalbės pasauliniai gar
sūs kalbėtojai ir rašytojai So
vietų Sąjungos Draugų su
ruoštame mitinge ketvirtadie- 

• nio vakarą, gegužės 18-tą. 
Kalbėtojų sąraše randasi 
Sliean, įlindus, Yakhontoff, 
Lamont, Douglass.

Radio Kasdien
d.,

Aido Choro Narią Atydai
Visi Aido Choro nariai ir garbės 

nariai prašomi šio penktadienio va
karą. j choro mėnesinį mitingą. Bus 
svarstoma daug dalykų apie choro 
artimą ateitį. Pradžia 8 vai. vakaro; 
prašome nesivėluoti. — V. B. Kor.

(115-117)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, priežastis 

pardavimo — mirtis šeimynoje. Pra
šome kreiptis prie Autumn Cafe, 
324 Lincoln Ave., kampas Atlantic 
Ave., Brooklyn. Galima matyt nuo 3 
iki 6 vai. vak. (111-116)

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

•Ve tikros 
Vietuviskos 
deg tints’ 
sraigę ir g 

rim'J

Pradedant gegužės 22-ra 
Matusevičiaus vadovauj a m a 
lietuviška radio programa bus 
girdima kiekvieno ryto 9:30 
iš stoties WBNX, 1350 kilo
cycles. šį šeštadienį bus 9-tą > 
valandą. R. V.

Gegužės 17-tos vakarą, Ho
tel Roosevelt, suruošta iškil- 

ingos sutiktuvės sugrįžusiem 
Franco belaisvės vetera

nam. Sutiktuvių rėmėjų ir 
kalbėtojų sąstate randame to
kių žmonių, kaip prof. Ein
stein, kongresmanė O’Day, 

BO. Roosevelt, Pearl Buck 
kitų. Kovotojus už 

demokratiją šiandien aukštai, 
įvertina įvairių pažiūrų ir so-,1 
cialių sričių žmonės. 1

Eksplodavus po biskį išeidi- 
nėjančiam gasui namuose, 56 
E. 3rd St., apdegė Mrs. Bor- 
gerson 
Viršuj 
Plauski 
plozijos.

su dviem dukrelėm, 
gyvenanti Mrs. E. 
tapo partrenkta eks-

ILGW Unija apskričių vadų 
konferencijoj paskelbė planą 
suorganizuot laiškais imančių 
užsakymus krautuvių darbi- 

a ninkus.

Mary Dietrich, 74 m. am
žiaus, 34 Stagg St., mirė ge
gužės 13 d., Kings 
goninėj. Palaidota 
17 d., Linden Hill 

—o—
Staponas Krištaponis, 394 

So. 1st St., Brooklyne, mirė 
gegužės 15 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St. Bus pa
laidotas gegužės 19 d., šv. Jo
no kapinėse. Ponia Vaitku
vienė užprašo visus gimines 
lankytis Stapono Krištaponio 
šermenyse.

—o—
Jonas Vidauskas, 24 mętų 

amžiaus, .380 So. 3rd Street, 
Brooklyne, mirė gegužės 15 
d., Greenpoint ligoninėj. Kū
nas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidotas gegužės 19 d., Alyvų 
kalnelio kapinėse.

Visiems virš minėtiems pa
skutinį patarnavimą suteikia 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Parsiduoda Bar ir Grill (alūdė). 
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)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys. Yra vietos vienam ar dviem. 
Kambarys didelis ir šviesus. Jei pa
geidaujama tai gaspadinė pagamins 
valgį. Su kaina susitaisysime. Atsi
šaukite vakare apie 6-7 valandą po 
antrašu:

MRS. A. CHELLIS
87 Ave., Woodhaven, L. I.

(116-118)
80-55

Pasirandavoja šviesus kambarys, 
gražioj vietoj. Lietuvių šeimyna. Ge
ras važinėjimas Jamaica linija. An
trašas: 88-62 — 76th St., Woodha
ven, N. Y. (Klauskite viršuj) 

(116-118)

Mažai Baudė Liudijusius I 
Prieš Hines’ą

Teisėjas Pecora pereitą an
tradienį nubaudė 
Pompez ir F. N. Ison tik po 
porą metų namų arešto, 
irgi buvo įvelti Tammanės šu
lo Hines’o rakete, bet teisme 
prisipažino ir liudijo valdžios 
naudai, dėlto jiem ir teko 
lengvesnės bausmės, negu ti
kėta.

Alexander

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
KUMPIU—Hams, Picnic-hams, Krapuose 
rauginti; AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau 3 dėžių kiekvienam.

LIT i U ANIAN-AMERICAN 
Impcrt & Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 

REctor 2-2786

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdcdame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick—mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

Kitokį Stiliai
Size-ų 1 iki 12

Plotis AAAAA iki EEE

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Balti, 
Java Brown Kid

Otri

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti 

Amerikos Mandriausi Batai 
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čevcrykai ištisai šeiniai. 

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1,645 License No. L. 886
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Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

SKELBKITES “LAISVĖJE
PiaillWIIIIIIHIMlilllllHIM^

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

Krautuvėj. J

Manhattan Liquor Store I

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

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
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