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“Kur Litvinovas?”
Ką Darys Grigaitis?
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Brooklyne $6.00 

Metams

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

Niekas taip nesisieloja 
dėl Maksimo Litvinovo, 
kaip “Naujienų” laikraščio 
redaktorius. Pastaruoju lai
ku jis nuduoda užmigti ne
galįs dėl buvusio Sov. Są
jungos užsienio reikalų ko
misaro. Tasai žmogus savo 
laikraštyj (iš geg. 18 d.) 
rašo:

“Daugelis dabar klausia: 
kas atsitiko su Litvino- 
vu? . . .”

Tasai “daugelis” — vie
nas žmogus, kurio vardas 
yra P. Grigaitis. Jis pui
kiai žino, kad su Litvinovu 
nieko ypatingo neatsitiko, 
bet, ot, rašo absurdą ir 
tiek! #

Jei Litvinovas galėtų skai
tyti lietuviškai, tai jis, pa
skaitęs Chicagos galvočiaus 
filozofiją, bent gerai pasi
juoktų. Deja, jis lietuviš
kai skaityti nemoka.

Tą pačią dieną, kai Gri
gaitis liejo krokodiliaus aš
aras dėl Litvinovo, pastara
sis sėdėjo drauge su Po
tiomkinu Maskvos Konser
vatorijos salėje ir gėrėjosi 
puikiais Sovietų žemės ta
lentais, kurie pildė koncer
to programą.

Taip rašo Associated 
Press iš Maskvos.

Dabar, matyt, Grigaitis 
vėl pradės plūsti Litvinovą, 
kodėl jis eina į koncertus ir 
kodėl leidžia save matyti 
kitiems žmonėms. Vėl tam 
Chicagos žmogui prisieis 
sirgti ir eikvotis. Gaila jo!

* * *
Gegužės mėn. 20 d. ge

neralinis USA Komunistų 
Partijos sekretorius Earl 
Browderis- šventė savo 48 
metų amžiaus sukaktį.

Browderis šiandien yra 
vienas Amerikoš žymiausių
jų žmonių. Jį gerbia ir my
li ne tik toji 80 tūkst. or
ganizuotų žmonių minia — 
komunistai — kurių galvi- 
nyj jis stovi, bet ir šimtai 
tūkstančių unijistų, profe
sionalų ir šiaip darbo žmo
nių. Į Browderį su pagar
ba atsineša net ir švaresni 
jo oponentai. Jo labai ne
apkenčia tik fašistai ir 
trockistai, aršiausi demo
kratijos ir socializmo prie
šai.

Kur tik Browderis sako 
kalbą, ten milžiniškos mi
nios žmonių. Jo žodis šian
dien yra svarus ir reikš
mingas, kadangi tas žodis 
faktinai yra kolektyviškas 
žodis, sakomas visų komu
nistų ir jų simpatikų var
du. 

♦ * *
Jeigu šiandien USA Ko

munistų Partija yra didelė, 
stipri ir vieninga, tai dėlto 
didžiausias kreditas pri- 

* . klauso josios generaliniam 
sekretoriui, jo politinei iš
minčiai, jo taktui, jo suga- 
bumamą, ir nepaprastai 
energijai, — darbštumui.

Amerikos komunistai ir 
bendrai darbo žmonės gali 
didžiuotis turėdami tokį iš
mintingą ir sugabų vadą, 
kokiu yra Browderis!

Todėl jo 48rnių metų am- 
I žiaus sukaktuvių proga mū- 

sų dienraštis siunčia Earl
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LI. George Smerkia 
Anglų Valdžią, kad 

Ji "Baidosi” SSRS
Anglu Valdžia Nori Sovietų Pagelbės, bet Riečia Nosį ir 

Vengia Sutarties su Ta Galingiausia Šalim
London. — Buvęs Angli

jos užsieninis ministeris 
Anthony Eden kritikavo 
dabartinę Chamberlaino 
valdžią, kad jinai vis ne
daro tarpsavinio apsigyni
mo sutarties su Sovietais. 
Jis nurodė, jog niekur že
mės rutulyj nėra pavojaus 
susikirst Anglijos reikalam 
su Sovietų Sąjungos.

Darbiečių vadas Cl. R. 
Attlee aštriai kritikavo val
džią, kad jinai išsisukinėja 
nuo bendro apsigynimo su
tarties su Sovietais.

Žymiausias seimo libera
lų vadas Lloyd George, an
dai buvęs ministeris pirmi
ninkas, pastatė klausimą: 
Kaip Anglijos valdžia žada 
apgint Lenkiją be Sovietų? 
Jis pabrėžė, jog Sovietai 
turi galingiausią pasaulyje 
armiją ir karinį oro laivy
ną, ir sakė, kad Sovietai vi
somis tomis jėgomis ben
dradarbiautų su Anglija 
prieš užpuolikus, fašisti
nius diktatorius, “jeigu tik 
Anglija sutiktų susitart su 
Sovietais kaip lygūs su ly
giais.”

“Bet mūsų valdžia per 
mėnesių mėnesius žiūrėjo 
šiam galingam dovanam ar
kliui į dantis,” tęsė Lloyd

Lietuva Pasirašė Prekybos 
Sutartį su Naziais; Jie 
Statysią Jai Naują Uostą 
Berlfh. — Hitlerio valdžia 

pasirašė plačias prekybos 
sutartiš su Juozu- Urbšiu, 
Lietuvos užsieniniu minis- 
teriu, ir kaip pranešama, 
tai naziai parodę “didelius 
pagarbos ženklus” šiam 
Lietuvos ministeriui.

Kaip nazių, taip Lietuvos 
tautininku spauda pabrėžia, 
kad susitarta “labai drau
giškai,” ir sako, kad Lietu
va esanti “patenkinta.”

Naziai laikinai paskyrė 
Lietuvai du “laisvus” prie
plaukos ruožus Klaipėdoj, 
iki Vokietija pastatys nau
ją “laisvą” prieplauką Lie
tuvai Klaipėdoje.
Browderiui nuoširdžiausių 
linkėjimų ilgai gyventi, bū
ti sveikam ir vadovauti 
Amerikos darbo žmonėms 
jų kovoje už šviesesnį gy
venimą, už socializmą!* * *

Pirmadienį Madison Sq. 
Gardene sakys kalbas buvęs 
Ispanijos respublikos prem
jeras d r. Negrinas ir už
sienio reikalų ministeris del 
Vayo. Pirmu kartu jie kal
bės dideliam mitinge Ame
rikoj. Nereikia nei sakyti, 
kad kiekvienas, kuris tik 
gali, turi ten būti ir jų iš
klausyti.

George: “Tai niekam neti
kęs politinis nosies rieti- 
tirnas” iš Anglijos valdžios 
pusės: “Jinai nori (Sovie
tų) proletariato pagelbos, 
bet saugojasi, kad jos pe
čiai nedasilytėtų proletaria
to pečių.”

Lloyd George perspėjo 
netikėt šnekomis Hitlerio 
agentų bei nazių šalininkų, 
kurie skleidžia paskalus, 
būk “Sovietai silpni.”

IŠRINKTI VIRŠININKAI 
CIO AUDĖJŲ UNIJOS

Philadelphia, Pa. — Su
važiavimas CIO Audėjų- 
Verpėjų Unijos išrinko E- 
mile Rieve unijos preziden
tu. — Rieve yra pirminin
kas Mezgyklų Darbininkų 
Sąjungos.

Sidney Hillmanas, pirmi
ninkas Amalgameitų Siu
vėjų Unijos, tapo išrinktas 
pirmininku Audėjų Unijos 
Generalės Pildomosios Ta
rybos, ir jis be algos tar
naus šioj taryboj.

Audėjų Unijos vyriausiu 
vice-prezidentu i š r i n k t as 
George Baldanzi ir sekre
torium - iždininku William 
Pollock.

Be to, išrinkta 19 Tary
bos narių.

Paliekami Gen. Frankui 
Italų ir Nazių Ginklai

Madrid. — Vokietija ir 
Italija, pagal sutartį su ge
nerolu Franco, palieka Is
panijos fašistams visus na
zių ir Italų .ginklus, kurie 
buvo vartojami kare prieš 
respubliką: kanuoles, tan
kus, orlaivius ir kitus.

Amerikos Fašistai Skiria 
Gen. Moseley Diktatorium
Washington. — Atsista

tydinęs Amerikos armijos 
kapitonas J. E. Campbell 
paskleidė gandus, būk “150 
tūkstančių ‘raudonųjų ar
mija’ išvien su žydais ren
giasi užklupt ir nuverst šios 
šalies valdžią.”

Dalis tos pasakiškos “ar
mijos” tai būsią, tarptauti
niai liuosnoriai kareiviai 
sugrįžę iš Ispanijos.

Iš sučiuptų susirašinėji
mų tarp kapitono Campbel- 
lio ir kitų amerikinių fašis
tų paaiškėjo, kad jie jau iš 
anksto skyrė generolą Mo
seley vadu ginkluoto sukili
mo prieš Amerikos valdžią 
ir šąlies diktatorium.

Hitleriečiai Tarėsi Nužudyt 
čechoslovakijos ex-Prezi- 

dentą Amerikoj

VALDŽIA SIUNČIA 
MAISTO KASYKLŲ 

STREIKIERIAMS
Harlan, Kentucky. — 

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė atsiunčia maisto pro
duktų streikdojantiem mai- 
nieriam; tie produktai tei
kiami iš federalės valdžios 
turimų valgių perviršių. 
Taigi streikieriai nebus ba
du atgal suvaryti į darbą.

Keliolika tūkstančių an
gliakasių Harlan apskrityj 
jau septynios savaitės ne
dirba. Kompanijos išmetė 
juos iš kasyklų, kad mai- 
nieriai reikalavo pilnai pri
pažint CIO Mainierių Uni
ją; o apskrities ir valstijos 
valdovai neduoda jiem nė 
mažiausios pašalpos.

Visi keliai ir priėjimai 
prie kasyklų apstatyti kul- 
kasvaidžiais.

Audėjų Unija per 2
Metus Išaugsianti 

iki Miliono Narių
Philadelphia, >Pa<—- Pa

sibaigė pirmas steigiamasis 
suvažiavimas CIO Audėjų- 
Verpėjų Unijos. Paskutinė
je sesijoje Sidney Hillma
nas, pirmininkas, Amalga
meitų Siuvėjų Unijos, iš
reiškė viltį, kad iki sekan
čio suvažiavimo 1941 m. ši 
unija turės jau milioną na
rių. ’ A

Hillmanas buvo pirminin
kas Audyklų Darbininkų 
Organizavimo Komiteto, o 
šis komitetas pasidarbavo, 
kad daugiau kaip tūkstan
tis fabrikų padarė sutartis 
su Audėju Unija. Tos su
tarty^ apima 274,000 audė- 
jų-verpėjų.

Savo kalboje Hillmanas 
kreipė, dėmesį į tai, kad 
CIO Audėjų Unija kovojo 
ne tik už savo narių reika
lus: jinai padėjo vesti ko
va ir unijoms, priklausan
čioms Amerikos Darbo Fe
deracijai.

Hillmanas ragino darbi
ninkus audimų pramonės 
bendradarbiaut ir politiniai 
su “visomis pažangiomis jė
gomis,” kurios kovoja prieš 
fašizmo pavojų šioj šalyj.

Pirmas Amerikos “Clippe- 
rio” Skridimas į Europą

■■■■" ' ».
Šiuos žodžius berašant, 

sėkmingai skrenda virš At
lanto Vandenyno į Angliją 
pirmasis amerikinis oro 
didlaivis “Yankee Clipper,” 
sveriantis 41 toną ir pusę, 
varomas inžinais, turinčiais 
1,500 arklių jėgų. Jis stap
telės Azorų salose, Portu
galijoj ir Francijoj.

Šio orlaivio įgula yra ka
pitonas La Porte ir 14 par 
gelbininkų. Orlaivis neša 
187,000 pašto siuntinių į 
Europą.

HARLAN KASYKLOS 
GENGSTERIS PAŠO
VĖ STREIKIERĮ

Harlan, Kentucky. — 
Gengsteris vežikas Tway 
angliakasyklos streiklaužių, 
Tomas Padgett, pamatęs 
tris streikierius, sustabdė 
savo automobilį, iššoko iš 
jo ir grūmodamas revolve
riu suriko: “Jūs mane vadi
note skebu! Aš jus nušau
siu!” Paleido tris šūvius į 
mainierį Eugene McLaugh- 
liną, ir viena kulka peršovė 
jam blauzdą. Pašautasis 
darbininkas dabar ligoninė
je.

Sykiu su šoviku automo
bilyje važiavo šerifas ir vie
nas milicininkas; už 100 pė
dų paskui tą automobilį va
žiavo trokas su 8 milicinin
kais; bet jie visai nemėgino 
sustabdyt ar nuginkluot 
kompanijos gengsterį.

Republikonų Vadai
Darbuojasi Įvesti 

Fašizmą Amerikoj

Washington, — Kongre
sinė Diesb komisija, “tyri
nėjanti p r i eš-amerikinius 
judėjimus,” jau šaukia pa- 
siaiškint ir republikonų 
partijos pirmininką J. D. 
Hamiltoną ir tulus kitus at- 
galeivių vadus, kaip jie 
kursto nuverst Naujosios 
Dalybos valdžią ir agituoja 
krikščionis amerikiečius 
prieš žydus.

Dieso z komisija iki šiol 
darbavosi tik prieš “raudo
nuosius.” Bet dideli dau
giai piliečių pareikalavo iš
tirt fašistinius planus ir 
darbus prieš Amerikos de
mokratiją. To reikalauja ir 
šalies generalis prokuroras 
Fr. Murphy, ir progresyvis 
kongresmąnas H. J. Voor- 
his, ir daūgelis kitų pažan
gesnių politikų.

Todėl kongresinė komisi
ja dabar ir išdavė teismiš- 
kus pakvietimus-subpoenas 
Hamiltonui, buvusiam Ame
rikos generolui Van Horn 
Moseley’ui; buvusiam Indi
anos republikonų sekreto
riui Felixui McWhirteriui 
ir tuliem kitiem fašistuo- 
jantiem gaivalam. Komisija 
turi parodymų, kad jie da
rė kriminalius sąmokslus 
prieš dabartinę Amerikos 
valdžią ir stengėsi sukurs- 
tyt “tikrųjų amerikonų” 
smurtą prieš žydus.

Su ta gauja veikė išvien 
vadas atvirai-fašistinės or
ganizacijos, George Deathe
rage; New Yorko milionie- 
rius D. P. Fierrepont Gil
bert ir eite kitų amerikinių 
fašistų. Gilbert jau paau
kojo bent $9,000 fašistinei 
veiklai.

ORAS
Būsią lietaus.

CIO Audėjų Suvažia
vimas Buvo Didi

Pažangos Jėga
Pasmerkė Fašistą Pasimoįimus; Užgyrė Naujosios Dalybos 

Politiką, Žadėjo Jai Paramą; Reikalauja WPA Darbą
bar, tarnauja tokiems už
puolikams, kaip Japonija, 
Vokietija ir Italija prieš jų 
užpuolamus kraštus.

Audėjų suvažiavimas pa
smerkė fašistinių gaivalų 
bandymus panaikint demo
kratijos pagrindus Ameri
koje.

Jis atsišaukė į šalies kon
gresą palaikyt WPA šalpos 
darbus bent trim milionam 
bedarbių, ir paragino kon
gresą priimt senatoriaus 
Wagnerio įnešimą valdiškai 
aprūpint žmonių sveikatos 
reikalus.

S u v ažiavimas pasmerkė 
Jersey City majorą-hitleri- 
ninką Fr. Hague ir išreiš
kė pagarbą Fr. Murphy’ui, 
generaliam šalies prokuro
rui, kuris gina pilietines 
žmonių teises.
’ Stipri Audėjų Parama 

Naująjai Dalybai
Suvažiavę audė j ai-verpė

jai pasižadėjo dar labiau 
remt Nepartijinę Darbo Są
jungą (Lygą), kuri veikia 
Naujosios Dalybos naudai.

S u v a ž i avimas pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui te
legramą, kurioje gyrė jo 
nuopelnus kaip Naujosios 
Dalybos vado; užtikrino, ; 
kad Audėjų Unija “širdin
gai rems jo valdžią, ir pri
žadėjo darbuotis, kad būtų* , 
įvykdyta jo programa, sie
kianti laisvės, pažangos, 
taikos ir gerovės.”

Audėjų suvažiavimas pa- 
Į smerkė tuos federalius tei
sėjus, kurie uždėjo milžiniš
ką piniginę bausmę Mezgė
jų Unijai už tai, kad ši uni
ja vadovavo sėdėjimo strei
kui prieš Apex mezgyklą 
Philadelphijoj. — Tie tei
sėjai panaudojo Shermano ' 
prieš-trustinį įstatymą kaip 
įrankį * prieš darbininkus. 
Todėl audėjų suvažiavimas . 
pareikalavo, kad kongresas 
pataisytų Shermano įstaty
mą, idant jis daugiau nega
lėtų būt vartojamas prieš 
darbininkus.

Suvažiavę CIO audėjų 
delegatai, be to, priėmė re- 
z o 1 i ucijas, reikalaujančias 
paliuosuot darbininkus poli- 
tinius kalinius iš kalėjimų, , 
ir užtikrint, jog darbinin
kam pašauktiem į karinę 
tarnybą bus sugrąžinti se
nieji jų darbai, kada jie 
pareis iš tos tarnybos. Su
važiavimas taipgi pareiškė, 
jog Audėjų Unija rems Chi
cagos laikraštininkų streiką x 
prieš Hearsto dienraščius ir 
duos paspirties dabar veda
mam marininkų streikui 
prieš Standard Oil kompa
nijos žibalo laivus.

Philadelphia, Pa. — Di
džia pažangos jėga pasiro
dė čia įvykęs suvažiavimas 
CIO Audėjų-Verpėjų Uni
jos. Jis, be kitko, priėmė 
sekamas, rezoliucijas:

Užgyrė prezidento Roose- 
velto taikos politiką ir pa
reikalavo, kad kongresas 
pakeistų vadinamą “bepu- 
siškumo” įstatymą. Suva
žiavimas pabrėžė, jog šis 
įstatymas, kaip jis yra da-

KONGRESO ATGALEIVIŲ 
GRUPĖ PRIEŠ ATEIVIUS K
Washington. — Antrinė 

kongreso teisių komisija 
užgyrė įnešimą H. Smitho 
prieš ateivius nepiliečius ir 
perdavė tą įnešimą pilną
ja! kongresinei teisių komi
sijai.

Kongresmano Smitho su
manymas reikalauja sure- 
•gistruot visus tokius atei
vius, nutraukt jų pirštų at
spaudus ir įvest griežtus 
suvaržymus prieš pažangias 
ir darbininkiškas organiza
cijas.

Antrinė kongresmanų ko
misija, tačiaus, išbraukė iš 
Smitho įnešimo tą punktą, 
kuris reikalauja uždraust 
vilkėt karines uniformas 
vokiečiams naziam ir kitiem 
svetimtau čiam fašistam 
Jungtinėse Valstijose.

Pasaulinė Paroda Siūlo Di
delius Pinigus 5-rią Metą 

Motinai-Mergaitei
Lima, Peru. — Jau devy

nios dienos kaip indijonė 
penkerių metų mergaitė 
Lina Medina pagimdė ma
žytį berniuką. Jinai< ir jos 
kūdikis dar ligoninėje, bet 
gana sveiki.

Mergaitė nesupranta, 
kaip ji tapo motina, ir ne
myli savo sūnaus. Jinai ge
riau žaidžia su lėle.

v Iš pradžių daugelis abejo
jo, ar penkerių metų mer
gaitė galėjo pagimdyti kū
dikį. Bet dabar daktaras 
Geraldo Lozala viešai liu
dija, kad jinai yra kūdikio 
motina. Jis pats patarnavo 
jai prie gimdymo.

Pasaulinė Paroda New 
Yorke siūlo po tūkstantį 
dolerių per savaitę mergai
tei už jos rodymąsi su kū
dikiu. Mažytė motina gau
na ir daug kitų pelningų 
pasiūlymų iš Jungtinių Val
stijų. Bet manoma, jog Pe
ru valdžia (Pietinėj Ame
rikoj) paims savo globon 
auklėt tą motinukę ir kū
dikį. .
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tų Sąjungos santykiai geri, draugiški ir 
nuolatos stiprėja. Trockistai leidžia dar
ban visas savo juodąsias jėgas, kad tik 
tam'pakenkus, kad tik kaip nors pagel
bėjus Hitlerio ir Mussolinio karo agresi
joms.

Lietuvių tarpe trockistų darbą atlieka 
“Naujoji Gadynė,” kuri kiek skirtingiau, 
daugiau paslėptai, bet praveda Trockio 
hitlerišką melų kampaniją prieš komu
nistus ir ypatingai Sovietų Sąjungą.

Kaip Amerika Atrodo 
Ne Amerikiečiui

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .........   $5.50
Brooklyn, N. ¥., per year ...........  $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year ...... $5.50 
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Ispanijos Liaudis Kovoja
Nors Italijos, Vokietijos, Portugalijos 

ir Ispanijos fašistai, su pagelba Anglijos 
ir Francijos valdonų, laikinai pergalėjo 
Ispanijos liaudį, kova • ten nepasibaigė. 
Ispanijos Komunistų .Partija ir kovinga 
liaudis tęsia kovą žiauriose fašistinio 
teroro sąlygose, ginant kiekvieną darbo 
žmonių iškovojimą.

Italijos ir Vokietijos fašistų budelis 
generolas Franco visu pasiutimu nori su- 
krušinti liaudies pasipriešinimą. Tik 
prieš savo “pergalės paradą” Madride 
jis nužudė 8 jaunus ispanus kovotojus. 
Bet tuo jis nenugąsdincf Madrido gyven
tojus, tuojaus naktį pasipylė priešfašis- 
tiniai lapeliai, šaukianti liaudį laikytis 
prieš fašistų gaujas.

Šį vakarą, pirmadienį, didžiulėje New 
Yorko Madison Square Garden svetainė
je, įvyksta susirinkimas, kuriame kalbės 
buvęs Ispanijos liaudies valdžios pirmi
ninkas Dr. Juan Negrin; užsienio minis- 
teris Julio Alvarez del. Vayo ir visa eilė 
kitų kalbėtojų. Čia bus plačiausiai išaiš
kinta Ispanijos liaudies dabartinės ko
vos. New Yorko ir apylinkės lietuviai 
turi geriausią progą išgirsti tiesą.

Naujas Smūgis Hitleriui

Hitleris, ruošdamasis užpulti Lenkiją, 
Lietuvą, Franci ją ir kitas šalis tuo pat 
kartu norėjo užtikrinti savo rubežius iš 
šiaurės pusės. Jis buvo pasiūlęs nepuo
limo sutartį Danijai, Švedijai ir Norve
gijai, tai yra, Skandinavijos šalims, taip
gi ir Suomijai. Švedija ir Norvegija vi
sai nedavė Hitleriui atsakymo. Danija, 
sutinkanti tartis ‘dėl nepuolimo, o Suo
mija, kuri yra kaimininkystėj su Sovie
tų Sąjunga, atmetė Hitlerio pasiūlymą, 
pareikšdama, kad ji turi su SSSR ne
puolimo sutartį ir to jau užtenka. Tai 
dar vienas Hitlerio užsienio politikos 
pralaimėjimas.

Žymaus Kataliko Balsas
Kada fašistinis Detroito kunigas 

Coughlin skleidžia Hitlerio ir Mussolinio 
fašistinę propagandą, kada jis bjauriai 
meluoja' komunistų, Sovietų Sąjungos 
antrašu ir organizuoja juodąsias jėgas 
prieš šios šalies laisvės, demokratijos, 
žmoniškumo tradicijas ir prieš ateivius, 
tat reikia žinoti, kad tai balsas, kuris 
nieko neturi su tikinčiais katalikais dar
bininkais.

visai kitoki balsai girdėjosi. John A. 
Ryan kalbėjo prieš ateivių suvaržymą, 
prieš tuos 60 bilius, kurie yra įnešti į 
kongresą suvaržymui ateivių teisių, 
prieš Hobbs bilių ir kitus. Mes turime 
viltį, kad ponas J. A. Ryan išreiškė di
džiumos katalikų nusistatymą prieš re
akcija ir ateivių suvaržymus.

Nacionaliame Katalikų Suvažiavime

t <

Nusigando Trockistai
Virš keturiolika šimtų žymių Ameri

kos mokytojų, rašytojų ir taip piliečių 
išleido manifestą pasmerkdami fašizmą, 
reakciją, stodami už demokratiją ir lais
vę. Aišku, tie žmonės atstovauja Ameri- 

\ - kos iaudies jausmus ir nusistatymą. Vis . 
daugiau kultūros srity veikėjų pasisako 
prieš barbarišką fašizmą, už Jungtinių 
Valstijų bendradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga taikos ir žmoniškumo gerovei.

Bet greitai prieš tą manifestą išsto
jo trockistai, ponai Max Eastman, Ben
jamin Stolberg ir jiems panašūs keli ele
mentai. Trockistai net savo komitetą 
sudarė, neva “kultūros reikalais,0 o ti
krumoj, tai tie patys paukščiai, kurie 
iek pirmiau buvo sudarę Trockio rei- 
:alais komitetą.
Tiesa, trockistai nesudaro jokios ma- 

sines jėgos, bet jie yra ant tiek sugedę, 
M griebiasi bjauriausių priemonių, 
šnipavimo, diversijų ir Sovietų Sąjungoj 
žmogžudysčių. Jie ir dabar labai nusi
gando, kad pasaulyj auga priešfašisti- 
nis sentimentas, kad Amerikos ir Sovie-

Nazių Tvirtumos Vakaruose
Vokietijos fašistai giriasi, kad jie ant 

Vokieti j os-Franci jos sienos išbūdavo j o 
tokias galingas tvirtumas, kurias niekas 
negalės paimti. 1936 metais Cologne sri- 
tyj šimtai tūkstančių darbininkų dirbo 
ir pastatė 118 fortų. 1937 metais darbi
ninkų. skaičius buvo padidintas ir išbū
davo ta virš 500 fortų. Bet patsai di
džiausias darbas atliktas, tai 1938 me
tais, kada fortifikacijų darbe dirbo virš 
300,000 darbininkų ir daugybė inžinie
rių. Jie virš 400 mylių sienos ilgį paden
gė fortais ir apdrūtinimais. Rheino upė 
vietomis’ turi virš 1,000 pėdų pločio, o 
vokiečių pusėj galingiausi fortai. Tiesa, 
kaip rašo nazių karinis specialistas Wal
ter Stedling, tie fortai gudriai užmasr 
kuoti, viętomis vynuogių sodai, miškai, 
javai, o po žeme yra galingos tvirtumos.

Stedling rašo, kad nazių tvirtumos ei
na net kelis šimtus pėdų po žeme. Ten 
yra plieno ir cemento fortai, kuriuose 
slepiasi įvairios kanuolės, kulkasvaidžiai, 
orlaivių patalpos, elektros gaminimo ma
šinos, valgio ir amunicijos sandėliai, 
vandens patalpos, kareivinės ir visa tai 
yra taip tvirtai įrengta, kad apsaugoja 
nuo kanuolių svaidinių ir lėktuvų bom
bų.

»

Fortai apginkluoti po 220 milimetrų 
gerklėmis kanuolėmis, kurios siekia ųet 
už 25 mylių. Jie apginkluoti trumpomis 
kanuolėmis, apšaudymui priešo arti. Tu
ri 150 ir 75 milimetrines kanuolės atmu
šimui priešo pėstininkų ir tankų. Abel- 
nai, sako, kad nazių tvirtumų volai tie
siai neįveikiami. Ar nazių rašytojas 
perdeda ar nedasako, mes nesprendžia- 
me. Vienok yra aišku, kad naziai daug 
dirbo pastatymui tvirtumų. Jie turi tiks
lą ant jų sulaikyti Francijos jėgas, tuo 
kartu, kada jie kitais keliais, per Švei
cariją, Belgiją puls tą pat, Franci ją arba 
kitus savo kaimynus. Dabartinė karo 
strategija reikalauja to, kad vienoj vie
toj gintis iš savo tvirtumų, tam, kad tuo 
kartu daugiau karo jėgų, sutraukus ten, 
kur vedamas puolimas.

Hitlerio Laisvė -- Yra Vergija
Hitlerio agentai nepertraukiančiai 

kursto Lenkijoj tautų mažumas many
dami, kad jie to pagelba susilppins Len
kiją ir privers pasiduoti nazių reikala
vimams, nusileisti Danzigo ir Lenkijos 
Koridoriaus klausimu. Labiausiai krei
pia agitaciją į vakarų ukrainiečius, ku
rių yra virš 5,000,000 Lenkijoj. Bet na
zių bjaurius pląnus visi jau permato. 
Lenkijos parlamente ukrainiečių atsto
vas Wladimir Celewicz pareiškė:

“Geriausi mes gyvensime su Lenkija 
daikte, negu būsime ‘laisvi’ po Vokietijos 
globa, kas reikštų tikrą vergiją.” Ir to
liau jis pridėjo: “Dabar, po Čechoslova- 
kijos įvykių mes aiškiai matome, ką 
reiškia pasitikėti tautų mažumoms vo
kiečių pagelbai. Iš tų pamokų ukrai
niečiai žmones jau padarė atatinkamas 
išvadas. Jeigu kas iš ukrainiečių šimpa-
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Susipažinimas su Saliūnais
Jeigu jau koks nors Ame

rikos lietuvis pargrįžta į 
Lietuvą, tai kalbėdamasis 
su savo draugais ir pažįs
tamais jis būtinai pamini 
saliūno vard^. Sako, saliū- 
ne buvo taip, buvo anaip, 
to jis valgė, to jis gėrė. Tad 
daugelis lietuvių negali at
spėti, kaip gi iš tikrųjų tie 
amerikoniški saliūnai atro-' 
do.X) kai aš pasisakiau sa
vo pažįstamiems, kad va
žiuosiu į Ameriką, jie mane 
spirte spyrė aplankyti lie
tuviškus saliūnus, bųčernes 
ir graborius, kad pargrįžęs 
atgal į Lietuvą galėčiau 
apie tai jiems papasakoti. 
Pirrpą dieną atvykęs į New 
Yorką, tuoj ir užėjau į vie
ną lietuvišką saliūną, neto
li Grand Stryto.

Pailgas kambarys, kairė
je bufetas su visokiais gė
rimais, dešinėje — sustatyti 
dideli stalai ir maži staliu
kai. Kai mes įėjom vidun, 
prie bufeto ant aukštų kė
džių sėdėjo keli, kiek jau 
įkaušę vyrai ir bandė dai
nuoti. Bet vos tik jie pirmą 
posmą pradėdavo, daina 
tuojau nutrūkdavo. -Jie ta
balo j o kojomis, rūkė papi
rosus ir cigarus. Apačioje 
ties jų kojomis stovi keletas 
spjaudyklių, nuo r ū k oms, 
pelenams ir kitiems nerei
kalingiems daiktams nu
mesti. Bet kažkodėl meta
mi daiktai tiesiai į pastaty
tas spjaudykles nepatenka, 
o gula ant grindų. Tad pa
lei bufeto pakraščius susi
rinkę yrą nemaža šiukšlių, 
kurios ne amerikiečiui tuo
jau krinta į akis.

Prie vieno staliuko, kur 
mes norėjom sėsti, snaudė 
pasirėmęs ant stalo vienas 
pilietis ir, matyt, visai ne
sirengė eiti namo, nors jau 
buvo vėlus vakaras. Bet tas 
viskas dar atrodė paprasta, 
nes ir Kauno arba kokios 
Ukmergės restoranuose pa
našus vaizdas esti. Tik ki
tam saliūne aš pamačiau 
stebuklą. O tas stebuklas 
buvo toks: bufeto gale, lėk
štėse buvo pridėta duonos, 
labai gražios, skaniai kve
piančios dešros, varškinio
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sūrio, silkės ir kitų panašių 
skanumynų. Aš mačiau, kad 
svečiai, čia vadinami kos- 
tiumieriais, prieina prie tų 
išdėliotų skanių valgių, ima 
juos nieko nesiklausę ir 
valgo. Ir, kas keisčiausia, 
už valgį jie nieko nemoka, 
atsilygina tik' už išgertą 
alų. Ir saliūnininkas už tai 
ant jų nesibara. Kai lėkštės 
jau buvo apytuštės, jis vėl 
papjaustė dešros, sūrio, 
duonos, kad kitiems būtų 
ko valgyti. Pasirodo, kad 
Amerikos saliūnuose saliū- 
nininkai savo svečiams duo
da užvalgyt, kad jie labiau 
norptų gerti ir daugiau 
alaus arba degtinės išgertų.

Nei Lietuvoj, nei kitose 
Europos šalyse, kuriose 
man teko važinėti, tokių da
lykų nėra. Jeigu ten saliū- 

Įnininkai taip pat savo kos- 
Įtiumieriam nemokamai duo 
tų užkąsti, tai bematant jie 
subankrutuotų. Net kai aš 
parvažiavęs pasakosiu apie 
tai, jie manim netikės ir 
manys, kad aš juokus kre- 
čiu. Jie sakys: kaip gi val
gis gali būt pigesnis už alų; 
tad išbadėję žmonės pradė
tų eiti į saliūnus valgyti, o' 
ne gerti. Štai čia ir yra 
amerikoniškas stebuklas.

Belankant kitus Brookly- 
no saliūnus, teko dar vieną 
keistą dalyką pastebėti. 
Mums fundi j o pats saliūno 
laikytojas, kai mes išgėrėm 
po du ątiklus, po trečią ga
vom dykai. Nustebęs aš sa
vo draugą paklausiau:

—Ar jis tau dėdė?
—Kodėl dėdė? Aš jo visai 

nė nepažįstų, šitam saliū
ne aš pirmą kartą.

—Tai kodėl jis mums 
fundi ja?

—Ak, tu dėl to klausi ar 
jis man dėdė, — nusijuokė 
atmetęs užpakalin savo gal
vą mano draugas,—kai ku
riuose saliūnuose taip yra 
priimta, kai du stiklu išge
ri, trečią veltui gauni.

Tas man buvo taip pat 
naujiena, Iki šiol aš dar 
niekad nebuvau tokios tai
syklės girdėjęs. Tik pama
nykite, koks amerikoniškų 
saliūnų duosnuma.s, Duoda

dykai užkąsti ir paskum, 
porą stiklų išgėrus dar ir 
alaus užfundija. Kur jau 
Amerika, tai tikrai Ameri
ka, Europoj tokių saliūnų 
nėra. Jeigu jau kur prie 
alaus duoda virtų žirnių 
arba pupų ir tai labai gerai 
esti. Bet užtat Amerikoj 
yra žmonių, kurie gavę al
gą savo uždarbį saliūnuose 
ir palieka, namo vos vieną 
kitą dolerį teparsinešdami. 
Daugely saliūnų ant sienos 
kabo prezidento Roosevelto 
paveikslas, kaip kokioj lie
tuviškoj ministęrijoj. Lietu
voj prezidento paveikslus 
kabinėti karčiamose nepri
imta, tas reikštų garbingo 
žmogaus pažeminimą, o 
Rooseveltas, matyt, tam vi
sai nesipriešina. Matot, vis 
dėlto Amerika yra Ameri
ka, ji turi savo papročius, 
kurie mums, ne amerikie
čiams, o tik laikiniems gri- 
noriams, atrodo labai keis
ti. J. Jurginis.

Nazio Senatoriaus Intri
ga Lenkijos Seime

Varšava; — Vokietys se
natorius Kurt von Hasbach 
užklausė Lenkijos ministerį 
pirmininką, kodėl Lenkų 
vyriausybė išsiuntė 100 vo
kiečių iš Lenkijos pasienio 
su Vokietija į vidūrinę Len
kiją. Jam buvo atsakyta, 
jog tie vokiečiai' buvo na
ziai ir veikėjai prieš Len- 
kiją.

Be to, buvo nurodyta tam 
vokiečiui Lenkijos senato
riui, jog Hitlerio valdžia 
daugmeniškai gabeno ir ga
bena tautiniai susipratusius 
lenkus iš Vokietijos pasie
nio su Lenkija į vidurinę 
Vokietiją.

Statydamas savo klausi
mą, vokietys senatorius von 
Hasbach tvirtino, kad jis 
esąs “ištikimas” Lenkijai. 
Bet tuom klausimu jis no
rėjo duot “argumentą” Hit
leriui, kaip vokiečiai esą 
“persekiojami” Lenkijoj.

Bolivijos Valdžia Linksta 
Prie Berlyno ir Romos

Buenos Aires, Argentina. 
—Pranešama, kad vokiečiai 
naziai labai įsivyrauja Bo
livijos valdžioj, ir jinai ga
lėsianti prisidėt prie Ro- 
mos-Berlyno ašies.

Ateiviai, Budėkite!
Pittsburgh ‘Post-Gazette’ 

geg. 8 laidoj įdėjo bjaurų 
editorialą prieš ateivius. 
Tikrai tai sukiršinantis raš
tas.

Pennsylvanijoj, pasirodo,, 
yra 50,000 ateivių, kurie 
padėti pašalpos sąraše. Iš 
tų 11,000, daugiau kaip 
penkta dalis, Allegheny ap- 
skrityj. Paskelbus šias 
skaitlines, ateiviai būk tai 
pradėję imti pilietines po- 
pieras. Laikraštis labai pa
sipiktinančiai kalba, kad 
jie dabar subruzdo imti pi
lietines popieras ne dėlei to, 
kad jaučia lojališkumą J. 
V., bet dėlei to, kad pro- 
ponuojamu įstatymu bijo 
netekt pašalpos.

“Ir kadangi per 15 metų 
įstatai varžė ateivybę, aiš
ku, kad šie ateiviai jau il
gai gyvena J. V. Jų pasiry
žimas dabar tapti piliečiais 
tai blogi sumetimai, nes jie 
tik susirūpino savo pašalpa 
ir todėl bus prasti piliečiai. 
Tai aiškus prisipažinimas, 
kad jų vienatinis troškimas 
likti J. V. tai vaduojantis 
godumo motyvais. Jie nori 
gauti ką tik gali, bet nenori 
imti nei jokios atsakomy
bės,” sako laikraštis.
. Toliau laikraštis agituo
ja, kad tas sąrašas turi bū
ti gerai peržiūrimas ir pi
lietybė neduodama, nes rei
kia sumažinti naštą Ameri
kos taksų mokėtojų. Reikia 
daugybę išsiųsti. Anot jų, 
nei jokia kita šalis nešeria 
ateivių, bent ne tokioj pro- 
porcijęj, kaip šioji šalis ir 
kačįangi Amerikoj sunki na
šta palaikyti savuosius dar
be ir ant pašalpos, tai šią 
naštą reikia pašalinti.

Kokia bjauri agitacija, 
ypatingai toj apylinkėj, kur 
tokia daugybė ateivių. An- 
gliakasyklose ir geležies 
fabrikuose tieji muskulingi 
ateiviai, kurie atvyko į šią 
šalį pačioj geriausioj svei
katoj, padėjo savo spėkas. 
Jie sukrovė ’neapsakomus 
turtus plieno ir anglies 
kompanijom. Dabar agituo
jama, kad juos badu išma
rinti bei išdeportuoti.

Ateiviai darbininkai, ku
rie persekiojami sykiu su 
s u s i p r a tusiais Amerikos 
darbininkais -abelnai, turi 
nugalėti šį pasimojimą, ku
ris nori atimti iš jų teisę 
gyventi. Juk šiandien atei-

Nicaraguos prezidentas Somoza kalba atstovų bute Washingtone; jis stoja 
už tai, kad per Nicaraguą būtų kasamas kanalas, panašus į Panamos kanalą.

viam, o ryt mums, kitiems 
gręs tas pats, jei bendrai 
susirišę nekovosime prieš 
bile fašistinį žingsnį daro
mą šioj šalyj.

A. Aldeniūte.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. B., Boston, Mass.—Mums 

atrodo, kad nėra naudos vie
nus artistus labai išgirti, o ki
tus lyg ir papeikti. Kurie tik 
patarnauja visuomenei, vi
siems reikia duoti lygus kredi
tas. Todėl atleisite, kad šį sy
kį jūsų straipsnelio negalėsi
me sunaudoti dienraštyje.

Pats Hitleris Šnipinėjo 
Francijos Tvirtumas

tizavo Vokietijai, tai tas yra praeities 
dalykas, dabar mes remsime Lenkiją jos 
kovoje su nazių .Vokietija.”

Kalbėtojas sake, kad jis atstovauja 3,- 
222,000 organizuotų vakarų ukrainiečių. 
Iš jo kalbos galima spręsti, kad nepavy

ko nazių šnipams apgauti net ir naciona
listus ukrainiečius. Kiekvienas mato, 
kad Vokietijos naziai, po priedanga pa- 
liuosavimo tautų Čechoslovakijoj visas 
ten esančias tautas pavergė po fąšistų 
jungu.

Strasbourg, Frajicija. — 
Hitleris su savo generolais 
įlipo į fabriko bokštą Kehl 
mieste, arti Francijos rube- 
žiaus, ir per žiūronus ap
žiūrinėjo Francijos pasieni- 
nes tvirtumas. Tas bokštas 
yra 100 pėdų aukščio, ir to
dėl Hitleris galėjo daug ką 
matyt.
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Kelionė per Švediją 
ir Baltikes Jūrą

Naziai Užplūdę Klaipėdą; Visur Prikaišiota Svastikų ir Hit
lerio Paveikslų; Bjaurios Ceremonijos Pereinant Rubežius; 
Liūdni Pirmieji Įspūdžiai Dzūkijos Krašte; Žmoneliai Labai 

Suvargę, Skundžiasi ir Net Verkia Savo Likimu.
Plaukiant per Atlantiką, 

švedų Linijos laivu “Drott- 
ningholm,” kelionė buvo pa
sakiškai puiki. Kaip laivu, 
taip ir traukiniais važiuojant 
per Švediją, paprastiems 
žmonėms kartais nesupranta
ma, kaip reikia naudotis šve
dų įvairiausiais patogumais. 
Stebėtinas švarumas kiekvie
nam žingsnyj; mandagus šve
dų atsinešimas linkui turistų, 
ir kelionė visur sausžemiu 
Švedijoj skubi, sistematinga— 
jokių sukliuvimų, jokių susi- 
trukdymų.

Tėmijant į Švedijos ūkinin
kus, atrodo, kad kas liečia jų 
planingumą ūkių sutvarkyme, 
veikiausiai jie pralenkia ir A- 
merikos ūkininkus. Namai 
daugiausiai gražaus stiliaus, 
įvairiai nudažyti, raudonomis 
plytomis (čerpėmis) apdeng
ti. šiaudais dengtų stogų ne
teko matyti. Keliai truputį 
siauresni, negu Suvienytose 
Valstijose, tačiau lygūs ir 
gražūs.

Traukiniai, tiek iš lauko, 
tiek iš vidaus, gražūs; ypa
tingai viduj be galo išpuošti, 
—viskas žvilga, blizga, visur 
naudota tas garsus švedų plie
nas, kuris žvilga kaip sida
bras ir nerūdija. . ■

Gal būt prisieis kitą sykį 
plačiau apie Švediją parašyti, 
o šiuo tarpu noriu paminėti 
daugiau apie Klaipėdą ir Lie
tuvą.

Iš Švedijos plaukėm per 
Baltijos Jūrą į Klaipėdą ne
dideliu laivu, ir tik viso labo 
4 keleiviai. Ten irgi kelionė 
buvo graži, jūra buvo rami, ir 
laive jautėmės taip pat jau
kiai. Ten plaukėm 18-ką va
landų.

—o—
Įspūdžiai iš Klaipėdos

Artinantis mums į Klaipė
dos uostą, tuojau pastebėjom 
vokiečių kariškus laivus ir lai
velius, su plevėsuojančiomis 
nazių svastikomis; pakraštys- 
uostas užgrūstas visas kariš
kais laivais. Mes laukiam 
virš poros valandų, kol 
nam mažą tarpą priplaukti 
į kraštą. Vos tik priplaukėm, 
tuojau sugužėjo į laivą vokie
čių muitininkai. Liepia 'atida
rinėti bagažus — prasideda 
revizija ' iškrečia, išgrozdžia 
kiekvieną ryšulėlį, kiekvieną 
pundelį išardo, iščiupinėja, 
apčiupinėja kišenius, suskaito 
iki vienam centui pinigus ir 
čekius.

Aš vežiau keletą pundelių 
iš amerikiečių savo giminėms; 
pundeliai buvo tvarkiai sudo
roti, supakiuoti, — muitinėje 
tapo viskas išardyta, išdras
kyta. Po tokios žiaurios ir 
smulkios kratos nežinojau nei 
kas daryti. Buvo jau bepra- 
dėję rašyti ant mokesčių blan
kų, uždedant mokestis. Bet 
buvo surasta būdas ir tiesio
giniai muito nemokėta...

Po kratos tapome išleisti į 
“laisvę.” Vaikščiojom apie 
8 valandas po/mūsų buvusią 
glauniąją Klaipėdą. Buvo 

’mums keistas vaizdas: svasti
kos, svastikos ir dar sykį 
svastikos. . . Prie kiekvienos 
valdiškos įstaigos stovi karei
vis su šautuvu; krautuvių 
langai nukabinti Hitlerio pa
veikslais ir svastikomis; kny
gynai, laikraščių krautuvės, 
bankai “papuošti” Hitlerio 
paveikslais,—net vienos krau
tuvės lange iškabinta moteriš
kos apatinės drapanos, o ap
link apkaišiota mažomis svas
tikomis. *
< Bandėm susirasti kur nors 
užkąsti — nepavyko. Tik ii- I

gainiui susiradom lietuvišką 
įstaigą — “Pieno Centras,” 
ten gavome užkąst. Ten dir
ba apie trys jaunos lietuvai
tės. Teko su jomis ilgokai pa
sikalbėti; jos nusiminusios. 
Sako: '

—Laukiame, ponas, progos, 
kada gausime mes iš čia pa
sprukti... Mes čia stačiai 
kankinamės; negirdime lietu
viškos kalbos. Jeigu ir kal
basi kur kas, tai tik užkam- 
pėse. ši įstaiga, Pieno Cen
tras, tuojau likviduosis ir tuo
met čia lietuvybės nei dvasios 
neliks.

—O. kur jūs manote iš čia 
vykti, kuomet ši įstaiga lik
viduosis ?—paklausiau.

—Gal būt kuri iš mūs gau
sime darbą Palangoje, nes ten 
atsidarys naujas skyrius Pie
no Centro,—viena iš merginų 
paaiškino.

Truputį užkandę, ruošėmės 
važiuoti į mūsų “didžiąją” 
Lietuvą. ‘ Važiuojant per ru- 
bežių, vėl iš naujo pinigų 
skaitymas, krata, visokį ka
mantinėjimai. Privažiavus 
Lietuvos sieną ir vėl iš naujo 
“velykinė spaviednė:” pinigų 
skaitymas, ilgų aplikacijų pil
dymas ir tt. Užklausus pas 
valdininką, kam čia reikalin
ga tokie .smulkūs formališku
mai, jis atsakė:

—Aš pats nesmagiai jau
čiuosi tokias ceremonijas at
likdamas, bet turiu pildyti sa
vo pareigas.... 1

Nors ir be miego buvau, 
tačiau per rubežius pervažia
vus, atsikvėpiau bent kiek 
laisviau.

Atvažiavus į Kauną, palau
kiau virš dienos savo baga
žų, kuriuos palikau Klaipė
doj, bėt nesulaukiau. Tuomet, 
persiskyręs su savo bendrake
leiviais, leidaus Dzūkijos link. 
Autobusu iš Kauno į Merki-, 
nę ima virš porą valandų. 
Susisiekimas jau neblogas.

—o— 
Susitikimas po 11-kos Metų

Kaip šiandien atmenu, ka- 
gau- 1 da vieną ankstybą vasario ry-

tą, atsisveikinau visus savo 
namiškius ir pažjjstamus. Tuo
met du* mano broliukai gulė
jo siauroje lovutėje ir raičio
josi kaip bekonukai; jiems 
atsisveikint su manim buvo vi
sai nesvarbu, todėl aš jiems 
ramybės nedrumsčiau. Sesuo 
taipgi lopšyje gulėjo. Vyriau
sias brolis turėjo 6 metus.

Šiandien, po 11-kos metų, 
tie patys broliai—jau bernai, 
už mane didesni. Sunku bu
vo pažinti tėvas ir kiti namiš
kiai.

Tą patį ir kitą vakarą susi
renka veismūniškiai kaimynai. 
Ateina stambios, puikios mer
ginos; sveikinasi... Gaila, 
kad nepažįstu... Jos aiškina, 
jog mane gerai atsiminą... 
Sako, “Jūs ty Amerikon ne- 
persimainy. . . Kap rozas, te
kis, kap buvai prieš išvažia
vimų ...”

Bendrai, Dzūkijos žmonės 
suvargę; drapanos beveik vi
sų dzūkų atrodo ubagiškos. 
Viskas, kad plaukus daugiau 
apsikirpę, negu 11-ka metų 
atgal. •

Apart kWų, ateina Povilas 
Mizara (R'oko Mizaros bro
lis). Povilas gabus, iškalbus, 
gerai suprantąs dalykus; ta
čiau suvargęs... Tiek šventą 
diena, tiek šiokiadieniais, visa 
eilė lankytojų sėdi pas mus; 
visi klausinėja, kaip Ameri
ka, kaip “mano” ir “mano” 
giminės, brolis, dėdė?... Ko
dėl jie nerašo? ir tt.

Teko būti Alytuj ir Mer

kinėj. Abiejuose .miesteliupsd 
žmonės atrodo daugiau suvar
gę, negu 11-ka metų atgal. 
Visi skundžiasi savo blogu 
gyvenimu; kiti net verkia su
sitikę.

šiandien jau savaitė, kaip 
parvažiavęs Dzūkijon; bet 
dar nesulaukiau savo bagažų 
iš Klaipėdos; esu parvežęs 
dovanų kaip kam, — žmonės 
ateina jų jau pasiimt, o čia 
dar nėra... Pats irgi parva
žiavau tik su vienais marš
kiniais ir žiuponiuku. Kaip 
kartais net abejoju, ar nepa- 
sirėdys naziai mano žiupo-< 
nais. Jau du sykiu Kaune 
buvau tų savo bagažų, ir vis 
nėra.. .

Lietuvos valdininkai su tu
ristais (ypatingai su ameri
kiečiais) apsieina gana švel
niai. Bet visai kas kita su sa
vo piliečiais.

Oras parvažiavus buvo ga
na gražus ir sausas, bet šio
mis dienomis smarkiai atvėso.

Dzūkijoj, atrodo, truputį 
šilčiau, negu antroj pusėj 
Kauno; dzūkai jau beveik įsi- 
sėję—liko tij< bulvės sodint ir 
grikiai sėt. Nors dar žolė ne
didelė, bet Dzūkijoj veik visi 
gano, nes mažai pašaro turi.

Vaikščiojant po apylinkes, 
matosi kaip kur triobos blė- 
komis apdengtos. Jeigu kuri 
trioba apdengta blėka, tai tas 
ūkininkas, be abejonės, turi 
gražios skolos. Kaip kurie 
ūkininkai turi radio. Kuris tu
ri tokį “cūdauną” instrumen
tą, pas tą sueina visa apylin
kė klausytis žinių. Radijai 
pas ūkininkus tik “ausiniai.” 
Kaune pas valdininkus ma
čiau gražius, garsiai kalban
čius radijus, bet garsiniai kai
nuoja vidutinis apie 400 litų 
(reikia parduoti 4-rios viduti
nės karvės), o tik prie ausų 
prisidedami radijai kainuoja 
apie 80 litų.

Tai tuom sykiu užteks; vė
liau parašysiu daugiau.

P. Baranauskas.

Prastas Vidutinio Anglo Su
pratimas apie Ameriką
Liverpool, Anglija.—Vie

tinis universitetas įteikė 
teisių daktaro laipsnį Jo- 
sephui P. Kennedy, Jung
tinių Valstijų ambasado
riui. £avo kalboj tąja pro
ga ambasadorius patarė‘an
glams susipažint su Ameri
kos istorija ir su amerikie
čių darbais. Jis skundėsi, 
kad Anglijos laikraščiai ra
šo tik apie gengsterių šau- 
dymąsi ir žmogvagystes 
Amerikoj, bet užtyli kitus, 
geresnius įvykius amerikie
čių gyvenime. Tai vidutinis 
anglas ir gauna kreivą su
pratimą apie Jungtines Val
stijas.

Naziai Nelaimėsią “Nervu 
Karo” Prieš Lenkiją

Varšava. — Įvyko didelis 
valstiečių susirinkimas, kur 
kalbėjo jų vadas W. Witos, 
sugrįžęs iš užsienio. Lenkų 
valdžia buvo jį ištrėmus.— 
Valstietis Witos kadaise 
buvo Lenkijos ministeris 
pirmininkas.

Dabartinėje savo kalboje 
jis užreiškė, jog Lenkijos 
valstiečiai kovos už savo 
šalies nepriklausomybę iki 
paskutinio kraujo lašo.

Lenkų valstiečių partijos 
sekretorius Bagninski sa
kė: “Vokietija mėgina mus 
nugalėt, grąsinimais įtemp
dama mūsų nervus ir pa- 
laikydartia tą nervų įtempi
mą. Bet mes parodysime, 
jog Lenkijos valstiečiai turi 
plieninius nervus, kurie ne
pakriks.”

LAISVE

Vilnijos lietuvių poetas.
Vladas Radziulis,

tės darbininkiškam veikime.
Tai tiek šiuo tarpu. Kitu 

Sykiu parašysiu . ką nors iš 
čionykščio gyvenimo abelnai, i 
apie dirbtuves ir apie farme- 
rių gyvenimą, nes čion lietu
vių yra nemažai farmeriau- 
jančių. C. Marcenkus.

Hitleris Apžiūrinėja Tvirtu
mas Francijos Pasienyj

Saarbruecken, Vokietija. 
—Hitleris su savo genero
lais apvažinėja ir apžiūri
nėja naująsias Vokietijos 
tvirtumas palei Francijos 
sieną.

Nazių propagandos mi
nisteris Goebbels tvirtina, 
būk “niekas negalėtų” pra- 
silaužt per tas tvirtumas.

Pratum, Oregon
Pavyzdingas Susirinkimas
LLD 223 kuopos susirinki

mas gegužės 7 įvyko pas 
draugus Murpius, Oregon 
City. Narįų dalyvavo gana 
skaitlingai. Draugas Murpis 
išdavė labai gerą raportą, iš 
ko pasirodė, kad mūsų kuopa 
nors nariais ir ne per didžiau
sia, bet dėl darbininkų judė-. 
jimo gana gerai pasidarbuo
ja. Pereitais metais surengta 
keletas parengimų ir visi vi
dutiniškai nusisekė.

Kas liečia pinigus, tai kuo
pa nelaiko pas save, o išau- 
koja svarbiesiems darbininkų, 
judėjimo reikalams. 1938 m. 
išaukavom virš $50 įvairiems 
tikslams, o šiemet tai nutar
ta dar labiau dirbti.

Plačiai apkalbėta, kaip pa
minėt dienraščio “Laisvės”; ir 
“Vilnies” 20 metų jubilėjų. 
Nutarėm surengti šaunų pik
niką, per kurį bus bandoma 
sukelti kuodaugiausia finansi
nės paramos abiems mūsų 
dienraščiams. Piknikui /bus 
renkamos įvairios aukos, kad 
kaip daugiausiai pelno pada
rius. Tuoj ant vietos keletas 
draugų pasižadėjo prisidėt. 
Draugai Dičkiai duos veltui 
parką piknikui laikyti. Drau
gė Marcenkienė, d. Eželckie- 
nė, d. Murpienė, Abrasai ir 
daugelis kitų draugų pasiža
dėjo kuom nors prisidėti. O 
kas ką aukaus, tai parašysime 
vėliau.

Taipgi nutarėm pakviesti 
draugų portlandiečių kuopą, 
kad prisidėtų prie to taip 
svarbaus parengimo. Diena, 
veikiausia, bus paskutinis ne- 
dėldienis birželio mėnesio. 
Vieta pas Ulckius. Tai visi 
įsitėmykite ir dalyvaukite, nes 
komisija prižadėjo parūpint 
ką tai tokio nepaprasto.

Taipgi nutarėm kviesti 
draugus washingtoniecius, kad 

skaitlingai atsilankytų į minė
tą pikniką,v o mes jiems taip
gi atsilyginsime atsilankydami 
į būsimą jų spaudos parengi
mą. Draugai Murpis ir Lie
kis apsiėmė su washingtonie- 
čiais susirašinėti ir tikrai die
ną pasakyti.

Taipgi organizatorius Am
brasas atsinešė į susirinkimą 
pluoštą iš “Laisvės” prisiųs
tų išl aimėjimo tikietų.. Tai 
ant vietos didžiuma buvo iš
parduota; o kitus pasiėmė dd. 
Murpienė ir Eželckienė. Jos 
prisižadėjo pabaigti * išparda
vinėti.

Mūsų kuopa gavo vieną 
naują narę, tai- draugę Da- 
nielavičienę. Mat, draugas 
Danielavičius ką tik apsivedė. 
Ir nieko nelaukus, draugė 
įstojo į darbininkų judėjimą 
ir pasižadėjo padirbėt, kiek 
gyvenimo sąlygos pavelys. 
Mat, d. Danielavičius yra mū
sų geras , ir nuoširdus veikė
jas. Varde LLD 223 kuo
pos vėlinu jiems laimingo ir 
gražaus ženybinio gyvenimo, 
taipgi nenuilstančios darbuo-

Paterson. N. J.
Patersono Moterų Kliubas 

surengė poniai Ribnerienei 60 
metų gyvenimo sukakties at- 
žymėjimą. Parengimas įvyko 
gegužės 14 d., M. Geciavičie- 
nės “beer gardene.” Susiėjo 
daugelis pažįstamų ir giminių. 
Visi linksmai laiką praleido ir 
linkėjo poniai Ribnerienei il
go ir linksmo gyvenimo. Rib- 
nerienė yra ilgus metus išgy
venus Patersone ir beveik vi
siems Patersono lietuviams 
yra žinoma. Be to, užlaiko 
bučernę ir grosernę ant River 
Street.

—o—
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 84 kuopos piknikas jivyko 
gegužės 7 d. Tą dieną oras 
pasitaikė' gražus ir šiltas, tai 
ir publikos buvo gražios atsi-

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitčmyt, kad šią vasarą dienraščio 
naudai piknikai įvyks sekančiose vietose:

Baltimore, Md., 28 Gegužės-May
1

r Puiki dailės programa; dalyvaus chorai ir mažesnes grupes. Pi
nigines dovanos prie įžangos bilieto. Bus toje pačioje vietoje 

kur pernai:

Liberty Park, Eastern if Moffett Avės.
h

Gera muzika šokiam, skanus valgiai ir gėrimai. Daug svečių iš 
Brooklyno, Philadelphijos ir kitų Pennsylvanijos miestų.

Brooklyn, N. Y., 2 Liepos-July
r 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

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

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

Maynard, Mass., 4 Liepos-July
Tai milžiniškas Bostono apylinkes piknikas. Programoje da
lyvaus daugelis chorų ir pavienių talentų. Stambios piniginės 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma dovana $50 ir 25 smulkesnės.

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.
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.

Philadelphia, Pa., 3 Rugs.-Sept.
Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 
Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie jžan- 
g0S bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

. Eddington, Pa. Mikolaičio Park

ft

'i

v
Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 

daugiau stalų ir priruošta kitokių patogumų.

Trečias puslapis 
====== 
lankę. Nugirdau, kad ir pel
no liks virš $25.

Piknike matėsi svečių ir iš 
kitų miestų, kaip tai, Newar- 
ko ir Passaico.

—o—
Dabar lauksime Lietuvių 

Piliečių Kliubo pikniko, kuris 
įvyks birželio 25 d., ant Vla
do Laurusevičiaus ūkės. Tai 
labai gražioje vietoje. O ka
dangi Piliečių Kliubo piknikai 
visuomet esti didžiausi, tai ti
kimasi, kad ir šiemet šis pik
nikas bus didelis. Kliubas 
kviečia visus ir visas dalyvaut.

—o—
Nugirdau, kad susirgo S. Sa- 

dukas ir tapo nugabentas į 
ligoninę. Vėliname greito pa- , 
sveikimo. J. Matačiūnas..

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

O



Ketvirtas puslapis LAISV® Pirmadienis, Geg. 22, 1939

Pirmoj Gegužės New 
Yorko Paradas

Šiemet į Pirmosios Gegužės 
New Yorko paradą Komu
nistų Partijos Pittsburgh ^5-t as 
distriktas pasiuntė 5 delega
tus tėmyti.

Subatoj, 29 d. balandžio, 
Pittsburgho Carnegės svetai
nėj, užsibaigus Wm. Z. Fos- 
terio Gegužinės mitingui, 11:- 
30 vakare, 5 draugai apleido
me Pittsburghą. Nedėlioj, 2 
vai. po pietų, jau buvome prie 
“Daily Workerio” išleistuvės. 
Užsikėlėmę ant 8-to aukšto ii’ 
radome raštinėj draugę, kuri 
apdalino visiem penkiem po 
tįkietą Pirmosios Gegužės 
paradui (Admission Ticket to 
Grand Stand at Union Sq.)

Nuėję į Central Hotel pasiė
mėm nakvynei kambarius, ap- 
siprausėm, užvalgėm ir vėl 
sugrįžom į “Daily Workerio’’ 
išleistuvę. Sugrįžę susipažino
me su draugu Pikin. Drg. Pi- 
kin kilęs iš Rygos, V. Kapsu
ką gerai » pažinojo, ir kitus 
lietuvius draugus. Drg. Pikin 
gavo pavelijimą iš raštinės ir 
nusivedęs ąprodė “Daily 
Workerio” spaustuvę. Parode 
didžulį presą, kur vienu kar
tu spausdina du laikraščiu ir 
net dviem skirtingom kalbom.

Apvaikščioję “Daily Work
erio” spaustuvę, nuvažiavome 
į Friends of the Soviet Uni
on Kliubą. Ten radome drau
gų, kurie buvo labai drau
giški. Kliubas išpuoštas ir 
švariai užlaikomas, draugai 
irgi švariai užsilaiko. Aplei
dę kliubą, persiskyrėm su 
drg. Pikin ir nuėjome pasilsė
ti.

Ant rytojaus, Pirmą Gegu
žės, apie 12 vai., nuėjome ant 
Union Sq. Priešais Grand 
Stand žmonių buvo jau ke
liolika tūkstančių. Nuo 9-tos 
valandos pradėjo rinktis, kad 
geresnėse vietose galėtų sto
vėti laike praeinančio para
do. Reikia pasakyti, kad la
bai daug komiteto narių buvo. 
Komitetas pats gerai tvarkėsi 
ir žmones mokėjo sutvarkyti. 
Buvo ir policmanų daug, bet 
jie buvo nereikalingi. Orga
nizuoti žmonės moka be po
licijos tvarkytis.

Ant Grand Stand platfor
mos garsiakalbis labai aiškus. 
Per garsiakalbį praeinantis 
paradas kontroliuojamas.

Pirmą 
ant Union 
pirmutinės 
Pirmiausia
jos, AF of L unijos ir kitos 
organizacijos. Maršuojančių 
per Union Square obalsis bu
vo: Fašizmas žemyn, Demo
kratija aukštyn!

Buvo ir kitokių obalsių už 
suvienijimą CIO ir AF of L 
unijų, už boikotą Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos produk
tų; pirmoj vietoj, tai nepirk
ti šilko, be kurio labai leng
vai galima apsieiti. Obalsis 
už vedimą kovos prieš agre
sorius, ir tt.

Parade “dalyvavo” ir Cham- 
berlainas su savo sėbrais — 
Hitleriu, Mussoliniu, Mikado 
ir maažyčiu vengru. Vienoj 
vietoj Chamberlaino tik kau
lai buvo vežami ir vienoj 
rankoj jis laikė seną, nuply
šusį lietsargį. Vienoj vietoj 
buvo nešamos trys smirdin
čios skunkės, su užrašu: “Hit
ler, Mussolini and Mikado.” 
Kitoj vietoj Chamberlainas 
buvo vežamas rankoj laikant 
išskėstą lietsargį. Apie Cham- 
berlainą apstoję trys maži 
bjaurios išvaizdos vyrai: Hit
leris, Mušsolinis, Mikado ir 
dar mažesnis vengrukas. Pa
rade Chamberlainas buvo vie
nodai smerkiamas su jo visa 
agresorių familija.

Apie penktą valandą pasi
rodė didelė raudona vėliava 
su kūju ir pjautuvu, tarpe 
dviejų amerikoniškų vėliavų. 
Garsiakalbio vedėjas prane-

valandą po pietų 
Square pasirodė 
eilės maršuotojų. 
maršavo CIO uni-

šė: Komunistų Partija atmar- 
šuoja. Ant platformos sėdin
tieji žmonės visi sustojo, ke
pures nusiėmė ir laukia prisi
artinant. Komunistai eidami 
pro platformą pakėlė rankas, 
sveikindami partijos ženklu. 
Nuo platformos didžiausias 
sveikinimas rankų plojimu ir 
šauksmu “ura!” Keletas ko
munistų ir ant platformos bu
vo. Jie rankų, pakėlimu svei
kino raudonas vėliavas. Rau
donų vėliavų komunistai šim
tus nešė, raudonavo visas vir
šus, raudonavo visas Union 
Square. Kitoj pusėj matėsi 
dešimčių tūkstančių didžiau
sia simpatija, didžiausias svei
kinimas.

Komunistų Partijos iškabo
se obalsiai buivo: Už unijų 
vienybę, už išlaikymą demo
kratijos, už kovos vedimą 
prieš fašizmą, už kovos vedi
mą prieš agresorius. Man 
pirmą kartą teko matyti su 
šimtais raudonų vėliavų mar- 
šuojant tokią milžinišką mi
nia žmonių, v *»

Praėjus seniem komunis
tam, prasidėjo jaunųjų komu
nistų maršavimas. Jaunuo
sius komunistus minios vieno
dai sveikino, kaip ir senuo
sius. Jaunieji komunistai iš
silavinę, sutartinai žodžiai ir 
rankos dirba: “Down with 
fascism! Up with democra
cy!” Boikotuokite šilką, boi
kotuokite kitus agresorių pro
duktus.

Kiek komunistų dalyvavo 
parade? Mūsų.— delegacijos 
—supratimu, senųjų ir jau
nųjų komunistų buvo 15,600.

Komunistų maršavimas, ko
munistų šimtai raudonų vėlia
vų sužavėjo minias tėmytojų. i* 
žiūrėdamas pamąstai, kad čia--] 
maršu oja 
čių pirmos klasės 
kovotojų už 
mokratijos, i 
kovotojų už viso pasaulio 
žmonių laisvą gyvenimą.

Toliau sekė Abraham Lin
coln Brigados Ispanijos vete
ranų, kurių gana dikčiai bu
vo. Studentų labai daug mar
šavo.

International Workers Or
der organizacijos, profesiona
lų grupės, advokatai, dakta
rai, slaugės, muzikantų gru
pė, ir tt.

Prasidėjo tautinių grupių 
maršavimas. Kelių tautų 
jaunuoliai buvo apsirė
dę su tautiniais k o s ti u - 
mais. Gražiausi kostiumai bu
vo ukrainų. 
kostiumais 
sustojo ties 
ko tautinius 
riom tautom trumpas prakal- 
bėles pasakė. Pavyzdžiui, 
vengrų tautai nurodė, kad jie 
turi versti savo valdžią atsi
mesti nuo Hitlerio ir prisidėti 
prie demokratinių šalių. Vo
kiečių tautos obalsis buvo: 
“Down with Hitler, up with 
democracy!” Toks pat obalsis 
buvo ir italų, tautos: “Down 
with Mussolini, up with de
mocracy !”

Lietuviai maršavo 16-toj di
vizijoj, 4-ta grupė. (17-ta 
divizija buvo paskutinė.) Lie
tuviai maršavo dainuodami. 
Pasirodė labai gražiai. Nuo 
platformos gavo daug pasvei
kinimų. Lietuvių maršavo. di
delė grupė. Per garsiak^lbj 
atkartodavo, kad dar vis lie
tuviai maršuoja. Lietuviai 
maršavo jau sutemus. O dar 
daugiau aptemdino tos rau
donos šviesos, kurias xkomite
to nariai stovėdami šonuose 
švietė nuo platformos. Nebuvo 
galima ne pažįstamų patėmy- 
ti, tik J. Ormaną patėmijau. 
Jis maršavo pirmoj eilėj nuo 
platformos pusės. Tai dar pir
mą kartą ir lietuvių tokią di
delę grupę teko matyti, para
duojant.

Stovėdamas ant platformos 
mąstau: Lietuviai per šimtus 
metų buvo prispausti svetimų
jų. Dabar irgi Lietuvoj negali 
laisvai pasirodyti, laisvai de
monstruoti ! Pasiliuosavo iš 
cariško kapitalizmo, tai pri
spaudė lietuviškas fašizmas 
po smetonišku padu ir lietu
viai savo šalyje per šimtus 
metų neturėjo progos pasiro
dyti viešai, demonstruoti lais
vai. Demokratinėse šalyse 
lietuviai turi progą svietui pa
sirodyti ir nuo svetimtaučių 
dar gauna gražių pasveikini
mų !

Praėjus lietuviam, dar daug 
įvairių tautinių grupių marša
vo. Po tautinių grupių,, dar 
labai daug įvairių organizaci
nių grupių maršavo-

Per Union Square paradas 
ėjo 8 valandas. Užsibaigus 
maršavimui, per garsiakalbį, 
pranešė, kad 250,000 marša- 

' vo. Nenugirdau aiškiai skait
linės organizacijų. Matuo
jančios organizacijos atstova
vo 1,000,000 žmonių!

Kuomet paradas pasibaigė, 
mano draugai skubinosi* namo 
važiuoti, todėl neturėjau pro
gos “Laisvės” išleistuvės drau
gus aplankyti, nei Pasaulinę 
Parodą pamatyti.

Saugoma Rumunijos Atstovy
bė nuo {nirtusiy Bulgaru
Sofija, Bulgarija. — Au

ga bulgarų sąjūdžiai ir de
monstracijos prieš Rumuni
ją, ypač po to, kai Rumu
nijos žandarai sušaudė 22 
bulgarus Dobrudžoj, buvu
sioj Bulgarijos provincijoj, 
kuri-po pasaulinio karą pri
jungta prie Rumunijos. De
monstrantai reikalauja su
grąžint Dobrudžą Bulgari-
IM

minios nenuilstan- j Bulgarijos policija padvi- 
kovotojų, gubintai saugo Rumunijos 

palaikymą de- atstovybę Sofijoj.
laisvę abelnai,---------------------

Roma.— Fašistai skelbia, 
kad per paskutinius 12 me
nesių Italijoj pastatyta 
627,000 naujų automobilių, 
tai 40,000 daugiau negu per 
pirmesnius 12 mėnesių.
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Detroito Žinios
LDS 21 Kp. Susirinkimas, 

Parengimai, Rezoliucija
Mūsų kuopa darbuojasi vi

dutiniškai? žiemos laike na
riai lankėsi į susirinkimus, 
galima sakyti, pusėtinai skait
lingai. i Bet pavasariui prašvi
tus, staiga sumažėjo narių 
skaičius susirinkimuose. Ge
rai yra pasidžiaugti gamtos 
atgijimu nusidavus kur į lau
kus, pievas ar prie upės. Vie
nok nereikia pamiršti savo or
ganizacijos ir susrinkimo. Juk 
vieną kartą į mėnesį pašvęsti 
porą ar trejetą valandų susi
rinkime jau, kaip sau norite, 
gali kiekvienas.

. Gegužės 7 d. į susirinkimą 
labai mažai teatsilankė narių. 
Lai sekami susirinkimai taip 
neįvyksta. Pataisykime, drau
gai, tokį mūsų nerangumą.

Nežiūrint, kad ir neskait
lingas buvo susirinkimas, vis 
tik jis buvo svarbus. Per drg. 
P. Jočionio -pasidarbavimą, 
gauta keturi nauji nariai — 
trys į mūsų suaugusių kuopą 
ir vienas į jaunuolių^ kuopą. 
Jeigu Jočionis gali gauti net 
keturis su syk naujus narius, 
žmogus, kuris yra pririštas 
prie savo didelio kasdieninio 
darbo (biznio), tai kodėl kiti 
mes negalime gauti no’rs po 
du ar po. vieną naują narį? 
įteikia tik noro ir susirūpini
mo mūsų Susivienijimo augi
nimu. O naujų narių galima 
gauti.

A. Gailiušis taipgi šiam su
sirinkime pridavė vieną naują 
narį. Vadinasi, vienu sykiu 
gauta 5 nariai į mūsų kuopą. 
Dabar yra ir kitų mūsų eilė 
tai padaryti.

Dr. D. M. Palevičius prane
šė, kad parengimas, bendrai 
rengtas visų mūsų Detroito 
penkių organizacijų, “Student 
Prince,” pavyko gerai. Nors 
išlaidų susidarą apie septyni 
šimtai dolerių, bet dar ir pel
no liks gražaus kuopoms. Už 
geras pasekmes. šio didelio 
parengimo labai daug reikia 
skirti kredito daktaro Palevi- 
čiaus šeimynai, tai pirmiausia. 
Paskiau seka 
Litvinienė, O. 
Smitrevičienė, 
C. Geraldt 
Šie draugai

darbu rinkime garsinimų pro
gramai. Tuom sukelta stam
bi suma pinigų.

Dr. D. M. Palevičius pa
baigoj raporto išsireiškė: *Jei 
Chicagos kankliečiai turės ir 
ateinančią žiemą ką nors gra
žaus ant rankų, mes dėsime 
pastangų jiems surengti ir vėl 
žygį į Detroitą. Detroito lie
tuvių publika kankliečius pa
mėgo, už tai jiems priklauso 
garbė.

—o—
Pasaulinės Pa- 
Dienos Komite- 
pasielgimą, ne
lietuvių didžiu-

Apkalbėjus 
rodos Lietuvių 
to sauvališką 
priimant trijų
lių organizacijų bendrai atžy- 
mėt Lietuvių Dieną, priimta 
rezoliucija, kuri bus pasiųsta 
per P. Budrį, Lietuvos Konsu
lą, Pasaulinės Parodos Lietu- 
vių Dienos, Komitetui.

Rezoliucija skamba seka
mai :

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 21 kuopos na
riai, Detroit, Mich., savo susi
rinkime, 7 dieną gegužės, ap
svarstėm jūsų negerą elgesį, 
pažeminot mūsų organizaciją, 
LDS, nepriimant į Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos Ko
mitetą jos atstovų, kuri turi 
virš astuonių tūkstančių narių 
lietuvių:

1. Protestuojame prieš to
kį jūsų nedorą pasielgimą, pa
žeminant kitaip mąstančius 
žmones.

2. Pasmerkiame jūsų tokį 
pasielgimą, kuriuo pažemjnot 
mus ir mūsų organizaciją — 
LDS.

3. Jūs taip darydami nega
lite pasitarnauti tautos labui. 
Parodėte savo nesugabumą 
sujungti visus Amerikos lie
tuvius mūsų tautos pagerbi
mui.

LDS 21 Kp. Valdyba: 
G. Nausėda, Pirm. 
.J. J. Butkus, Sekr. 
V. Smalstienė, Ižd.

Kurios tautos su 
apsirengę buvo, 
platforma, pašo- 
šokius. Kaip ku-

J. Nausėda, U. 
Gudaitienė, M. 
M. Padolskis ir 
A. Liminskiūtė. 
daug prisidėjo

Washington. — Keli at- 
galeiviai senatoriai smerkia 
įnešimą senatoriausįnešimą senatoriaus Lee, 
kuris reikalauja, kad val
džia, ištikus karui, imtų 
tam tikras dalis didžiųjų 
privačių turtų šaliai gint.

Montello Parko Atidarymas
IŠKILME BUS 4 DIENAS IR NAKTIS

Gegužes 27,28,29 ir 30 May
Karnivalas, Šokiai, Sporto Žaislai, Prakalbos ir Nusikalė Programa Kasdien.

LITHUANIAN NATIONAL PARK
Keswick Rd., iš Winter St., Montello, Mass.

(

Šeštadienį 27 Geg.-May
Parkas atsidarys 3-čią 

valandą po pietų..

Check Dancing & P. M.
Pirmoji diena, svarbu ^lankyti.

Sekmadienį, 28 Geg.-May
Pradžia 12 vai, dieną.

Piniginės dovanos prie laimėjimo tikie- 
to. Muzikatė programa ir sportas 

3 valandą po pietų.

Svečiai Kalbėtojai

Pirmadienį, 29 Geg.-May
Check Dancing nuo

8 vai. vakaro iki aušrai. <
S u r p r i z a i

Antradienį, 30 Geg.-May
Piknikas nuo 12 vai. dieną.

‘ Check Dancing 4 P. M.
Sporto Žaislai

- - - - - .- - - - - - - - - - - - - -———- - - - - - - - - 1
Naujas ir padidintas Karnivalas per ištisas 4 dienas ir naktis.»

Šokiams Grieš DON RUSSEL’S Orkestrą

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ____  VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$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 Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

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

, Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

mpas-north . 4TO

A

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx: Stout and Extra Ales.

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus. /

Parsiduoda mažytėse bonkutčse ir 10 uncijų bonkutėse

Divonai-Uždangai-Linolijos

| Namų Rakandų Krautuve

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR: 

Hensler 
R. & H. 
Wehle

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

Telephone EV. 7-5471

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

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamąjam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS 
EVergreen 7-6673

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 T. M. 

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.



Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“bufner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimtis be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

» ■

LAISVEPirmadienis, Geg. 22, 1939

Iš New Jersey

—o---
numirė šie

Estate of

į

VALGIAI IR 
gėrimai

Kiekvieną subątą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Mi-
56 
po

PHILADELPHIA, PA.
Antradieni, 23 d. gegužės, 8 vai. 

vakare, Town Hall, 150 No. Broad 
St., įvyks labai svarbios prakalbos. 
Tikslas šių prakalbų yra paremti

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

yra
su reakcija prieš

sveikatos depart- 
kad iš 30,-

O 
vaikščioja, 
yra blogas

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties

N 9.mėnesius, ;
27.6%.

nupuolė iki 20%. 
kad apsivedimai

policijos viršinin- 
irgi rėkia prieš

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, gegužės 24 d., įvyks 

labai svarbus Aido Choro narių su
sirinkimas, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., 7:30 vai. vakare. Tu
rimą svarstyt keletą svarbių dalykų 
pirm negu prasidės repeticijos.

Koįri. (119-120)

Ispanijos veteranus ir pabėgėlius, 
kurių daug randasi Francijos kon
centracijos stovyklose. Kalbės buvęs 
lojalistų valdžios generalis sekreto
rius Julio Alvarez del Vayo. Jis 
dar pirmu kartu kalbės Amerikoj, 
pirmas pasirodymas Philadclphijoj.

Kom. (119-120)

Bus duodamos dovanos, 
geriausia mokes lošt.

bus duodamos pini-
$1 ir žemiau iki 25

NOTICE is hereby given that License No. 
L7!)6 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Leverage 
Control I«iw at 2037 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER 
2037 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L782 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section ' 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1725 Broadwfty, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
SAMUEL'S WINE & LIQUOR STORE, Inc. 

1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y.

Penktas puslapis

Pereitų metų liepos 1 die
ną čia įėjo į galią įstatymas, 
kad visi jaunavedžiai turi 
pereiti daktaro egzaminaciją. 
Negavus nuo daktaro tinkamo 
paliudymo apie sveikatą, neiš
duodamas vedimo leidimas.

Iš sykio tas įstatymas žy
miai nupuldė apsivedimų 
skaičių. Lyginant 1937 m. pir
muosius šešis mėnesius, apsi
vedimai nupuolė 
šį metą jau 
Tai reiškia, 
pradeda vėl

Valstijos 
mentas praneša, 
801 išegzaminuotų ypatų 1.4 
nuoš. rado sergančių sifiliu.

— o—
Buvęs šios valstijos guber

natorius Hoffman jau darbuo
jasi, kad patekti į republiko- 
nų partijos konvenciją dele
gatu ir kad nominuoti Dewey 
į prezidentus 1940 metais.

—o—
Newarko komisio n ie r i u s 

Murphy, A. D. Federacijos 
žmogus, kuris užima finansų 
direktoriaus vietą, tankiai pa
daro nesmagumų kitų komisi
onierių departmentam.

Jeigu jam priduotos bilos 
kiek nors pasirodo neaiškios, 
jis jų neatmoka. Andai su
laikė rankšluosčių bilą, o da
bar sulaikė trokmano bilą. 
Patyrinėjus pasirodė, kad bi- 
la priduota tokio 
vardu, kuris neturi 
troko.

žmogaus 
nei vieno

----- O-----

Essex County

tokios: suktybės 
taip ir tebeina ir 
išeikvoja nemažiau 
sukčius ir abejiem

t

už bendro 
New ark o 

įsteigkime

aukštesnio 
teismo yra paskirtas special 
attorney Dixon, kurio tikslas 
yra tyrinėti Newarko politi
kierių suktybes. Ir tokis ty
rinėjimas jau eina per keletą 
metų. Ir pasekmės to tyrinė
jimo yra 
kaip ėjo, 
tyrinėtojai 
pinigų už 
gerai sekasi.

—o—
Andai įvairių kliubų politi- 

kierkos moterys šūktelėjo: 
“Pameskime politinius skirtu
mus ir griebkimės 
darbo, išvalykime 
sukčių valdžią ir 
švarią valdžią.“

Kaip matyt, tuomi viskas ir 
užsibaigė.

—o—
šiomis dienomis komisionie- 

rius Byrne išleido pareiškimą 
ir labai aštriai pasmerkė vi
sus sukčius ir visuomenės tur
to grobikus. Jis nurodė, kad 
Newarkas apsėstas ne tik ko
rupcijos, bet ir pogrindinio 
pasaulio “gengėm,“ kurįos 
yra susirišę su New Yorko 
pogrindiniu pasauliu.

Taip pat jis pasmerkė poli
cijos departmentą ir savo 
fęentą policijos komisionierių 
Duffy, kuris pats yra įveltas 
į visus didžiuosius šmugelius 
ir visas jo departmentas |Į«tai 
žiūri pro pirštus. Jis taipgi 
priminė Norman Thomas’o 
“keisą,“ kuris pereitą metą 
buvo apmėtytas įvairiais bru- 
dais kalbant Military Parke, 
kuomet policija žiūrėdama į 
tai šaipėsi.

Komisionieriaus Byrne to
kis aštrus ir drąsus pareiški
mas įnešė daug pasipktinimo 
prieš korupciją. Taip pat įne
šė daug gyvumo kovai prieš 
ją.

Manoma, kad tas pareiški
mas atsidurs ‘džiūrėj’ ir komi- 
sionierius Byrne bus' pirmuti
nis ir svarbiausias liudininkas 
to įvykio.

Taip pat sakoma, kad tam 
tikri autoritetingi žmonės at
silankė pas New Yorko spe- 
cialį prokurorą Dewey, kad 
bendrai užvesti kovą su po
grindiniu 
ke.

CHRONIŠKOS nuo

LIGOS

GYDOMOS

. eTa

ra

Telefonas: Humboldt 2-7Q64

DR. J. J. KAŠKIĄUCIUS
pasauliu ir Newar-

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

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

—o---
Dienoj didelis būris 
policistų atliko iš-

Ta- 
be- 
Ta-

S tai u i Šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

Motinų
Newarko 
pažintį ir turėjo “komunijos 
pusryčius.

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

dovanos
$1.00

6.50
2.00

» JfiSl

Il 12 !
Hill

Tose ceremonijose dalyva
vo N. J. gubernatorius ir vys
kupas iš Harrisburg, Pa. 
Taipgi dalyvavo švento Vardo 
Draugijos vadų ir šiaip aukš
tų kunigų.

Iš viršaus atrodė, kad čia 
įvyko paprasta katalikiška ce
remonija. Tačiau prisižiūrė
jus arčiau ir pastudijavus jų 
kalbas, pasirodė, kad tai bu
vo policijos atsakymas į ko- 
misionieriaus Byrne pareiški
mą.

Apart visokių komplimentų 
policijos antrašu, vienas dva- 
siškis šitaip išsireiškė: “Viso
kių ‘žinių’ riksmas lyginasi 
varlių kvarksėjimui balose. 
Jos sudaro didelį lermą, pri
budina mus iš miego, 'bet 
nuostolių nepadaro jokių.’’

Vadinasi, kas kovoja prieš 
korupciją, gengsterizmą ir ki
tokius nukrypimus, tie yra 
varlės! Tas dar sykį parodo, 
kad aukštoji dvasiškija 
labai susijus 
teisingumą.

Newarko 
kas Harris
komisionierių Byrne ir bažija- 
si, kad jo departmentas atlie
ka savo pareigas ię. apie jokį 
gengsterizmą jis nieko,, neži
nąs.

Majoro Ellensteino associa- 
cija išleido literatūrą, kurią 
išnešioja po stubas. To’ lite
ratūroj išdėstoma Ellensteino 
nuopelnai laiko jo majoravi- 
mo.

Taxpayeriu associacijos 
vienos reikalauja, kad trys 
komisionieriai rezignuotų iš 
savo vietų, o kitos rekomen
duoja, kad gubernatorius pa
skirtų Ch. Becker specialiu 
prokuroru, kaip kad New 
Yorke Dewey yra paskirtas, ir 
iš pat pašaknių rautų graftą 
ir gengsterizmą. O trečios 
reiškia pasitikėjimą miesto 
komisionieriam „ir ragina ki
tus pasitikėti, nes, girdi, tyri
nėjimas tik bereikalingas mū
sų pinigų eikvojimas.

—o—
Newarko laikraščiai atkrei

pia atydą į tą faktą, kad kur 
tik pasisuka Housing Autho
rity žmonės pirkti žemes plo
to statymui apartmentinių na
mų, tai visur suranda aukštas 
kainas.

Pavyzdžiui, kur žemės kai
na už akrą užregistruota $2,- 
600, real estate kompanijos 
nori $8,800.

—o—
Sąryšyje su abrūsų šmuge

liu areštuota 4 ypatos. Jų 
tarpe ir vienas klerkas iš Ci
ty Hali, kuris ten dirba apie 
30 metų. Jų keisas jau pra
sidėjo Grand Jury, pirminin
kaujant teisėjui D. J. Bren
nan. Ta pati “džiūrė” spręs 
ir komisionieriaus Byrne iškel
tus klausimus sąryšyje su ko- 
rupcij'a ir pagrindinėm gen- 
gėm. \

\ —o 
Elizabethe prie Housing 

Authority komisijos paskirtas 
lietuvis Juozas Patalkis. Apie 
porą metų atgal jis buvo įsta
tęs kandidatūrą į Miesto 
rybą iš pirmo wardo, kur 
veik visi lietuviai gyvena, 
čiaus nebuvo išrinktas.

To paties wardo Miesto 
rybos narys Fordas |į Tarybos 
posėdį įnešė, kad tikrose ame
rikoniškose šventėse, para
duose nevalia maršuoti su už
sieninių tautų vėliavom, kaip 
tik su amerikoniškom.

Karo veteranai prieš tai 
protestuoja, ir manau, kad jų 
protestas labai vietoj. New 
Jersey valstijoj juk nėra nei 
vieno klausimo, kur nebūtų 
paliesta kitų tautų ateiviai. Ir 
pats p. Fordas pateko į tą vie
tą tik ačiū ateivių balsam, ku
rių didelė didžiuma buvo lie
tuvių.

Ateinančiuose rinkimuose 
lietuviai piliečiai šito p. Fordo 
pasidarbavimo neturėtų pa
miršti.

Andai Singerio siuvamų ma
šinų išdirbystėj du lietuviai 
susikivirčino ir ant vieno gal
vos užpuolė plaktukas. Pasek
mė buvo ta, kad vienas nuva
žiavo ligonbutin, o antras į ci- 
pę. Išimtasis iš cipės labai 
susirūpino savo auka ir paėmė 
“gaspaipę.” Paimtas ligonbu
tin dar ir dabar be žado, 
plaktuko ąuka jau

Nesusivaldymas 
apsireiškimas.

Pereitą savaitę 
lietuviai: J. Miliauskas ir Bar
kauskas. Abu jau pagyvenę 
žmonės.

Harrisone numirė Mik. Sve- 
tulis, irgi jau pagyvenęs žmo
gus. Nepaliko savo jokios šei
mos. Jo žmona mirė apie du 
metai atgal. Paliko tik vieną 
brolį ir dvi seseris.

Ignas.

New Kensington, Pa 
e

Turiu pranešti visiem mūsų 
New Kensingtono ir apielin- 
kės lietuviam, kad LĮ)S 10-ta 
kuopa rengia kazirių parengi
mą 28 gegužės, 1126 — 3rd 
Avė. 
kurie
Dovanos 
gaiš nuo 
centų.

Taigi, draugai ir drauges, 
nepamirškite 28 d. gegužės. 
2 vai. prasidės lošimas, ir ma
tysim, kas bus gabiausias lo
šėjas iš mūsų apielinkės.

LDS 10 Kuopos 
Finansų Raštininkas, 

. C. Stbshinskas.

Turkijos Apsigynimo Sutar
tys su Anglija ir Francija
Istanbul, Turkija. —Tur

kų seimas vienbalsiai už- 
gyrė Turkijos apsigynimo 
sutartį su Anglija.

Turkų valdžios vadai nu
rodė, kaip gręsė Turkijai 
pavojus iš Italijos ir Vokie
tijos pusės; jie priminė, 
kaip Hitleris užgrobė Če- 
choslovakiją, o Mussolinis 
Albaniją, nežiūrint nazių ir 
juodmarškinių prižadų.

Dabar Turkija veda dery
bas dėl apsigynimo sutar
ties su Francija.

RUMUNŲ POLICIJA SU
ŠAUDĖ 20 BULGARŲ

Bucharest, Rumunija. — 
Žandarai sušaudė 20 bulga
rų patriotų, reikalavusių 
sugrąžint Bulgarijai žemes, 
kurios po pasaulinio karo 
buvo atplėštos nuo Bulga
rijos ir prijungtos prie Ru
munijos. 6

KRAUJO/ODOS, NERVU LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNES 
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-Splnduliai, Kraujo ir šlapimo

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrąngų 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.

Harrison, N. J.
Gegužės 15 d. pasimirė 

chael Swetulis, sulaukęs 
metus amžiaus. Gyveno
num. 201 John St. O palai
dotas tapo gegužes 19 et., Ho
ly Cross kapinėse. Laidotu
vėms patarnavo lietuvis gra- 
borius Bernard J. Shawkonis. 
Laidotuvėse žmonių dalyvavo 
gražus būrelis. Rep.

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

Telefonas EVergr«en 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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.

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

VABPO KEPTHVS
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Dr. Herman Mendlowitz 
33 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. ift ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

4
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Aplankykite musų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

t J

- ,———_  ... . w. --— —.., ,---------------- -- —-r-,

MJft ATSARGUS IR SKUBUS KR1AUČIU DARBAS 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

varpo
Kep tuve «

f s

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

a* iii a.
I

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 Rollą.

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

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

M

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ



Šeštas puslapis

T

NwYorto^A^Zlnloi
Išgirskime Svečią KAIP ATRODO SOVIETU PAVILJONAS? Iš Vaidybos Pamoką

Rytoj vakare, gegužės 23 
d., Liet. Amer. Pil. Kliubo sa
lėje įvyks įdomus vakaras. 
Įdomus tuom, kad turėsime 
progą išgirst tik ką atsisupusį 
į šią šalį jaunesnės kartos in-' 
telektualą žurnalistą. Jis mum 
papasakos-skaitys apie Lietu
vos kultūrinius atsiekimus.

Tuomi svečiu-pribuvėliu yra 
Juozas Jurginis, narys Lietu
vos žurnalistų Sąjungos. Bū
damas kultūringu ir kultūrą 
mylinčiu žmogumi, p. J. Jur
ginis mums apie kultūrą ir 
kalbės. Išgirskime jį! 

r

Juozas Jurginis
Apart įdomios paskaitos, 

bus graži programa: Dainuos 
didžiulis Aido Choras ir 
skambusis ensemblis “Aidbal- 
siai.” Bus ir muzikos,—Aldo
na Žilinskaitė ir Lillian Mil- 
čiūtė duos piano solo.

Šį įdomų vakarą ruošia LMS 
CK ir LMS 111-čias Apskritis.

Pradžia 8 vai. vakare.
Įžanga veltui.

Proncė.

Mantono Teismas Bus 
Pirmadienį

Buvusio, federalio teisėjo 
Martin T. Manton teismas 
prasidės pirmadienį, prie fe
deralio teisėjo Chestnut iš 
Baltimorės. Manton kaltina
mas kyšininkystėj ir teismiš- 
kose suktybėse. Jis prašė iš
mest 5 kaltinimus, bet teisė
jas prašymą atmetė. Manton 
atėjo teisman vedinas pen
kiais žymiais advokatais.

Parodos Žinios
Penktadienį Pasaulio' Paro

doj buvo Brooklyno Pilietinė 
Dien#, kuri atžymėta pokiliu, 
jame dalyvaujant preziden
tui Ingersoll ir atstovams virš 
šimto pilietinių organizacijų. 
Atidaryta Pennsylvanijos Bil- 
dingas. Iškilmėse dalyvavo 
gub. Arthur H. James ir kiti 
aukšti valdininkai.

Virš 100 gražuolių merginų, 
besirengiančių “Congress of 
Beauty” programom, paskelbė 
“stapičių” iki bus susitarta 
dėl mokesties už praktikas.
Parodos koncesionieriai kvie

čia 5 metų amžiaus . motiną 
Medina iš Peru. Jai/siūloma 
$1,000 į savaitę.

Jaunuoliai Posėdžiauja
New Yorke ką tik pasibaigė 

komunistinio jaunimo konven
cija. Joj plačiai diskusuota 
Amerikos jaunimo dabarties 
ir ateities reikalai ir patiekta 
planai jaunimo būviui gerint. 
Dabar eina Vaikinų Kliubų 
atstovų posėdžiai, kuriuose 
dalyvauja apie 500 jaunuolių.

Howard Bell, direktorius 
Amerikos Jaunimo Komisijos, 
kuri nesenai apklausinėjo 
(įvairių pažiūrų ir socialio sto-

Į? At • 
■

vio 20,000 jaunuolių, raporta- 
avo, kad “trys iš 10-ties nesi- 

mokina ir neturi jokio darbo, 
1 dalinai dirba, o kiti 6, tu
rintieji darbus,- vidutiniai už
dirba po $13 į savaitę.”

Sovietų Sąjungos Paviliono 
Pasaulinėj Parodoj išbudaVo- 
jimui buvo sunaudota daug 
plieno, plytų ir apmušimui 
800 tonų įvairiausių spalvų 
Sovietų marmuro. Paviliono 
išbudavojimas ir įrengimas, 
sako, atsiėjo apie $4,000,000. 
Kada Pasaulinė Paroda baig
sis, tai šis pavilionas bus nu
griautas, nuvežtas Maskvon ir 
ten išnaujo pastatytas. Pa
saulinė Paroda New Yorke 
pasibaigs, bet Sovietų Sąjun
gos pavilionas šimtus metų 
stovės Maskvoje.

Sovietų Pavilionas yra di
džiausias pastatas, ir gražiau
sias. Tiesa, Trylon yra aukš
tesnis, bet Trylon, tai tik 
bokštas, per kurio apatinę 
dalį įtaisyta eskelatoriai į pe- 
risferą, o jo viršutinė dalis 
tarnaują tik žaibo jėgos pri
traukimui, apsaugojimui Pa
saulinės Parodos pastatų.

Sovietų pavilionas yra pa
statytas pusračio formoj. Jo 
priešakinė dalis tiesiai atsuk
ta linkui Lagoon of Nations, 
tai yra vandens prūdo, kur 
kasdien nuo 9 iki 9:15 vai. 
vakaro “stebuklingai” gra
žiai įvairių spalvų vanduo, 
sulig muzikos garsų, veržiasi 
iš jo pro dūdas ir raketos šau
do į orą. Ir kiekvieną savaitę 
nauja muzika, naujos grožy
bės. Kas tik būna Pasauli
nėj Parodoj, tai vakare trau
kia prie Lagoon of Nations. 
Gi visą laiką lankytojų mi
nios plačiais laiptais masiniai 
eina į Sovietų pavilioną.

Pirmiausiai į eakis metasi 
darbininko statula, kuri stovi 
ant pilono, paviliono viduryj. 
Pilonas, pastatas iš gražaus 
marmuro, turi 259 pėdas 
aukščio; ant jo viršaus stovi

žvilganti, iš nerūdijančio plie
no, 79 pėdų aukščio darbinin
kų statula, kuri dešinėj ran
koj laiko 13-kos pėdų aukščio 
raudoną penkiakampę žvaigž
dę. Nakties laiku žvaigždėj 
dega šviesa ir ji matosi iš toli.

Iš lauko pusės ant Sovietų 
paviliono yra vienuolikos so
vietinių respublikų emblemos. 
Šalimai jų stovi tų tautų dra
bužiuose žmonės. Emblemos 
ir žmonės kiekvienos respu
blikos užima apie .30 pėdų 
pločio ir turi po 13 pėdų aukš
čio.

Jau turėjome tris vaidybos 
lavinimosi vakarus. Pereita, 
panagrinėta pagrindiniai dės
niai, kurie reikalingi geres
niam vaidinimui, šiose lekci
jose .moksliniai buvo išdėtyta, 
kaip galima kalba pralavinti, 
kaip galima kūnas priruošti 
geram vaidinimui. Ypatingai 
imta domėn, tai kaip reikia 
sukurti vaizduotė vaidyboje. 
Pavyzdžiui, kaip reikia sceno
je parpulti, kad atrodytų tu 
kras puolimas ir be susižeidi-

vaidinti, šiose lekcijose bus 
dėstoma vaidinimo pastaty
mas scenoje. Tad aktoriams, 
režisieriams ir šiaip žmonėms 
ši lekcija bus įdomi. Dar ga
lima dalyvaut ir tiem, kurie iš 
pat pradžios nedalyvavo. Lek
cijos prasideda lygiai 8 vai. ir 
baigiasi 10. vai., Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo žemu- 
tinėj svetainėj, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Studentas.

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.

Marmuras yra daugelio 
spalvų. Einant pro sieną, ant 
Sovietų paviliono matai save.

Viduje pusračio yra nuo 
antro aukšto iki žemumos 
pusračio formoj platūs cemen
to laiptai, kurie skiriami amfi
teatrui. čia galės sutilpti iki 
poros tūkstančių žmonių. Pi
lone, į amfiteatro pusę yra 
judžiams įtaisyta rodyti prie
taisas. Vakarais bus rodoma 
judžiai lauko pusėj.

i Į Sovietų pavilioną veda 
Į platūs, apie 100 pėdų ilgi 
marmuro laiptai/. Jau vien 
tas gražiai ir planingai pada
rytas įėjimas daro gerą įspū
di}. Lisenko i r Muravino 
skulptūros yra priešakyje pa
viliono ant tam tikrų pastatų. 
Vienoj pusėj vaizduoja pilie
čių karą, kaip sovietinė liau
dis pasirengus apsiginti, o ki
toje atvaizduoja socialistinę 
statybą. Dešinėj pusėj yra 
Lenino, o kairėj Stalino pa
veikslu atvaizdai.

Abelnai, Sovietų pavilionas 
jau iš lauko daro gražų įspū
dį ir tas dar daugiau ragina 
jį aplankyti.

“Laisvės” Reporteris.

Taip pat jau-turėta pirma 
lekcija apie grimą, čia susi
pažinome su grimo pamati
niais dėsniais. Būtent, kodėl 
reikalinga grimas, kaip jis da
roma, įo tikslas. Ypatingai 
buvo (įdomu, kaip grimu gali
ma pakeisti veido išvaizda, 
grožis ir tt. Sekamose lekcijo
se bus dėstoma tolimesnė eiga 
šių lekcijų. Z

Sekamo pirmadienio lekcija 
bus visiems įdomi — “Vaidy
bos Principai.” Joje bus dės
toma, kas reikia žinoti, kad

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

Lietuvos Pavilionas Jau Atidarytas Publikai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Statyba $41,000,000 vertės 
Battery - Brboklyno Tilto ne
būsianti atidėta dėl Karo De- 
partmento atmetimo paduoto 
plano, sumanytojai įteiksią 
naujus planus.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

IŠRANDA VOJIMAI
Paairandavoja fornišiuotas kamba

rys ir garadžius. Namas turi vėliau
sius įtaisymus. Prašome kreiptis: 
Mrs. Miglin, 130-26 — 115th St., 
Ozone Park, L. L (117-119)

MUSU UŽEIGA
Kai jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę" 
Parodą, 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
Savininkai

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maltavojimo ar popleravlmo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

SKELBKTTES “LAISVĖJE”
Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

Gegužės 20-tą Lietuvos pa
vilionas jau atidarytas plačiai 
publikai. Kaip žinia,- po ofi- 
cialio atidarymo (gegužės 14- 
tą) pavilionas tebebuvo užda
rytas lankytojams, nes jo vi
dus, eksponatai nebuvo baig
ta sutvarkyt.

Išvakarėse, p-lė Avietėnai- 
tė, Lietuvos komisarė parodai, 
pakvietė lietuviškų laikraščių 
atstovus, radio programų ve
dėjus, taipgi paviliono įren
gimo darbuose daug gelbėju
sius žmones pamatyti įrengtą 
parodą. Tūluose skyriuose pati 
p-lė Avietėnaitė, kituose Lie
tuvos konsulas p. Budrys su
teikė platesnių informacijų 
apie pačius eksponatus ir jų 
gamintojus. Aiškino plačiau 
ir apie tuos dalykus, apie ku
riuos jau girdėta kritikos.

Pavilionas randasi gražioje 
vietoje, priešais Tautų Ežerėlį, 
kurio programos laiku p-lė 
Avietėnaitė pertraukė mūsų 
ekskursiją po pavilioną ir pa
kvietė prie lango pamatyt tą 
šių dienų technikos stebuklą.

Paviliono patalpa, kaip ma
žai valstybei, pakankamai di
delė, padori. Jame išstatytų 
eksponatų kiekybė ir kokybė, 
taipgi suderinimas daro gra
žų įspūdį. Tūli eksponatai, 
lietuviška akin$ žiūrint, atro
do perdaug žinomi, pripras
ti, tačiau jie turi tam tikrą 
istorinę reikšmę. Apie juos, 
kaip ir apie visus atskirus sky
rius ateityje teks pakalbėti 
plačiau. Atsilankantiems pa
rodoj reikia aplankyti Lietu
vos pavilioną, nes kiekvienas 
esamas dalykėlis turi ką nors 
bendro su Lietuvos žmoni? 
praeitimi ir šių dienų gyveni
mu.

Paviliono vyriausią vietą už 
ima žemės 'ūkio produktai,

kas labai natūralu žemdirbių 
šaliai. Galvijų ir paukščių 
mėsos ar gretimų produktų, 
taipgi pieno, linų* ir javinių 
produktų gamyba yra pamatu 
Lietuvos ekonomijos. Paskiau 
seka fabrikų ir kaimiečių au
diniai, keramika, medžio dro
žiniai. Tarp jų randi nepa
prastai įdomių ir būdingų da
lykėlių — tai Lietuvos liau
dies grožybiniai kūriniai. Yra 
šis tas ir iš kultūrinio gyveni
mo srities, gražiosios knygos 
leidinių, keli tomai lietuviš
kos enciklopedijos, kuri jau 
davesta iki Faz.; paveikslų 
traukimas ir reprodukcija, ir 
tt.

Atmintinių dalykėlių (sou
venirs) pardavimas ir dabar 
dar nebaigtas tvarkyt. Tam 
esama nemaža kliūčių. Sako
ma, dėžės gali būt atidarytos 
ir daiktai išstatyti tik prie in
spektorių, uždėjus muitinės 
žymes, tad darbas eina tik 
tam tikru laiku, nepaskubiija- 
mai.

Po ekspedicijos, p-lė Avietė
naitė pavaišino iš Lietuvos at
vežtais skanėsiais. Rep.

Šį Vakarą Gardene 
Negrin’o Prakalba

Šio mėnesio 22-rą, Madison 
i Square Gardene, įvyks milži
niškas masinis mitingas, ku
riame vyriausiu kalbėtoju bus 
Dr. Juan Negrin, buvęs mi- 
nisteris pirmininkas lojalistų 
valdžioj karo metu. Sakoma, 
jis iškels įdomių faktų ir svar
bų pareiškimą zkas liečia Is
panijos lojalistų politiką.

Mitingą šaukia’ bendrai Is
panų draugijų Sąryšis, Medi- 
kalis Biuras ir Komitetas Is
panijos Demokratijai Gelbėt.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mine#

Hiqiwr#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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 Barberiai

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie w i n e

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

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

arti Corona entrance j ferus.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant 
110-62 Corona Ave. 

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

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

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

Sun. all day and night

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas. rbus 
užtikrintas ir už prieinamų kainą.

IO VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
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RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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