
KRISLAI
Brounas Tapo Katalikas. 
Tai Kas?!
Turėtų Iš Jo Pasimokinti.
Susikaupkime ir

Prisiminkime Juos.
“Maskvos Pastumdėliai.”

Rašo R. Mizara.

Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos prezidentas, Hey- 
woodas Brounas, priėmė 
katalikų tikybą. Jam kažin 
kaip pasirodė, jog ši tikyba 
yra geresnė negu episkopą- 
lų.

Dėlto “Amerikos” redak
torius rašo:

“Broun buvo žinomas 
kaip labai liberalus, net ra
dikalus rašytojas. Mūsiškių 
komunistų spauda dažnai 
apie jį palankiai rašydavo. 
Įdomu, kaip ji elgsis dabar, 
Brounui tapus kataliku.”\ * * *

O Kaip gi ji elgsis? Pana
šiai, kaip iki šiol. Koks čia 
kam skirtumas, kuriai ti
kybai Brounas priklauso? 
Komunistinė spauda niekad 
žmogaus nepuolė dėl to, kad 
jis yra tos ar kitos tikybos. 
Mums tik svarbu, kaip jis 
veikia visuomeniškai.

Jei Brounas taip gražiai 
darbuosis L,a ikrą štininkų 
Gildijoj ir bendrais reika
lais, kaip iki šiol darbavo
si, mes jį taip pat gerbsime, 
kaip gerbėme.♦ * *

Dabar, kada Brounas pa
tapo kataliku, tai ir “Ame
rikos” redaktorius turėtų 
daug iš jo darbų pavyzdžių 

. paimti. Sakysim: p. Laučka 
privalėtų smarkiau darbuo
tis už tai, kad apvienijus vi
sus lietuvius Lietuvos ne-| 
priklausomybei ginti; už 
tai, kad ir Amerikoje lie
tuviai vieningai stovėtų su 
demokratijos gynėjais. Jei
gu bendra veikla su ko
munistais nesugadino Brou- 
no, tai juk nesugadins ir 
lietuvių katalikų veikėjų.* * *

Rytoj, gegužės 30 d — 
šventė, Memorial Day. Tą 
dieną žmonės prisimena ir 
pagerbia mirusiuosius.

Susikaupkime ir nulenki
me galvas ir mes prieš 
tuos, kurie buvo mums ar
timi, kurie bekovodami už 
darbo žmonių reikalus žuvo 
ir jau daugiau nebeatsikels.

Bet tik to neužtenka: pa
sirūkime tą dieną tęsti tų 
kovotojų nebaigtus darbus; 
pasirįžkime išlaikyti mūsų 
krašte demokratiją; pasi
rįžkime išlaikyti taiką; pa
sirįžkime suvaldyti taikos 
neprietelius, fašistinius ag- 

’ resorius. Jei taip padarysi-1 
me, tai ir tie, ką mirė besi-i 
darbuodami už mūsų visų 
reikalus, nebus mirę veltui.* * *

“Naujienos” rašo:
“Negrin ir Del Vayo esą 

Maskvos pastumdėliai.”
Iš kur “Naujienų” redak

torius tą žino? Ogi jam sa
kė “buvusis sovietų armijos 
generolas Krivitskis” (ku
ris niekad nėra Sovietuose 
buvęs) Šmelka Ginsbergas 
ir “buvęs lojalistų Ispanijos 
ambasadorius Luis Araqui- 
stain!” * * ♦

Grigaitis Šmelką Gins- 
bergą dar vis tebevadina 
“generolu Krivitskiu” ir au
toritetu, nors jau visas pa
saulis žino, jog tai yra pa
prastas padauža.

Kaip toli tasai redakto
rius su tokia kompanija 
nueis?!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telefonas STagg 3-3878.

ANGLIJA ĮTEIKĖ 
SAVĄ SUTARTIES 

PLANĄ SOVIETAM
Sutinka, kad Anglija, Fran
cija ir SSRS Turėtų Išvien

Atremti Užpuolikus

London. — Anglijos val
džia pasiuntė savo smulk
meniškus pasiūlymus Sovie
tam dėlei bendro apsigyni
mo sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos. Pasiūlymai viešai dar 
neskelbiami, bet esą jau ži
nomi svarbieji tų pasiūly
mų punktai, būtent:

Jeigu Vokietija ar Italija 
ar abidvi kartu užpuls ar
ba grūmos užpult Angliją 
ar Franci ją, ar Sovietus, ar 
Lenkiją, ar Rumuniją, tai 
Anglija, Francija ir Sovie
tai turi tuojaus išvien eit į 
apsigynimo karą prieš už
puolikus.

Kaip tik būtų pasirašyta 
tokia Anglijos - Francijos 
tarpusavio apsigynimo su
tartis su Sovietais, tuojaus 
turėtų įvykt pasitarimai 
tarp šių trijų šalių armijų 
generalinių štabų.. Jeigu So
vietai užtikrintų neliečia
mybę Baltijos kraštams 
(kaip kad Lietuvai, Latvi
jai, Estonijai), tai ir Angli
ja ir Francija turėtų gint 
šiuos kraštus su tokia są
lyga, kad jie patys ginsis. 
Jeigu bet kuri nazių ar Ita
lijos užpuolama šalis pati 
nesigintų, tai pagal Angli
jos pasiūlymus, neturėtų to
kią šalį gint ir Sovietais, 
Anglija ir Francija.

Anglijos pasiūlymai, ta
čiau, nežada Sovietam pa
galbos, jeigu Japonija juos 
užpultų.

Lenkija Tvirtai Pasiry
žus Gint Danzigą

Varšava. — Lenkija laiko 
kelias prirengtas divizijas 
savo armijos Pomorzeje, 
Lenkų Koridoriuje, Danzi- 
go pašonėje. Artimoj Lenkų 
prieplaukoj Gdynioj stovi 
du Lenkijos šarvuotlaiviai 
ir trys kiti kariniai laivai- 
naikintuvai; o pajūryje pri
statyta sunkiųjų Lenkijos 
kanuolių, kurios nutaikytos 
stačiai į Danzigą.

Lenkija tvirtai pasiryžus 
neleist Vokietijai užimt 
Danzigo.

11 Mėnesių Karo Muštro 
Atsarginiams Vokietijoj
Berlin. — Visi vyrai jau 

atsitarnavę armijoj, orlai
vy ne arba jūrų laivyne iki 
35 metų amžiaus ir jaunuo
liai virš 17 metų amžiaus 
turės 11 mėnesių nuo atei
nančio lapkričio eit į kari
nes mankštas ir mokybą 
bent po 10 valandų kas mė
nuo, kaip kad įsakė nazių 
vyriausybė. Juos mankštins 
ir mokins smogikų vadai 
neva “apsigynimui.”

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės (May) 29, 1939

Naziai Tvirtina, kad 
Anglija ir Francija 

“Negins” Danzigo

Danzig.— čionaitiniai vo
kiečių nazių laikraščiai va
dina lenkus “bepročiais;” 
rašo, kad Anglija ir Fran
cija “nenorės bei negalės” 
apgint Danzigą ir Lenkijos 
Koridorių nuo Vokietijos, ir 
tvirtina, kad Hitleris “be 
karo” prijungsiąs Danzigą 
prie Vokietijos, nors gal ne 
anksčiau kaip ateinantį ru
denį.

Ginčai Tautų Lygos 
Vadų dėl Alando 
Salt; Ginklavimo

Geneva. — Neoficialiuose 
susirinkimuose Tautų Ly
gos vadų čia eina ginčai, ar 
leist Finijai (Suomijai) ir 
Švedijai aptvirtint ir’ ap- 
ginkluot Alando salas. Tos 
neva “savivaldiškos” salos 
priklauso Finijai ir guli 
tarp Baltijos Jūros ir Both- 
nijos Užlajos, kuri tikru
moje yra tik šiaurinė dalis 
tos pačios jūros. Gana arti 
į rytus nuo Alando salų yra 
Finijos Užlaja (arba įlan
ka), prie kurios stovi Le
ningradas.

Sovietų vyriausybė nuro
do, kad jeigu Alando Sa
los būtų aptvirtintos, tai 
priešas iš jų galėtų uždary
ti išėjimą Sovietų karo lai
vynui iš Finijos Užlajos; 
todėl Sovietai reikalauja, 
kad Tautų Lygos taryba 
bent atidėtų svarstymą Fi
nijos ir Švedijos reikalavi
mo leist joms bendrai ap- 
ginkluot Alando salas.
' Tuo tarpu Finija laivais 
jau gabena į tas salas įvai
rias medžiagas, reikalingas 
statymui tvirtumų.

Maskvos spauda protes
tuoja prieš tokį sauvališką 
Finijos elgimąsi.

Dar Neišvežtas į Vokietiją 
Čechoslovakijos Auksas 

Iš Anglijos Banko
London. — Nors Anglijos 

Banko gubernatorius nu
sprendė atiduot Vokietijai 
$30,000,000 Čechoslovakijos 
aukso iš to banko, bėt auk
sas dar neišgabentas na- 
ziams. Garsus Anglijos po
litikas Lloyd George smer
kia tą sprendimą kaip “plė
šimą;” ir Anglų valdžia gal 
dar mėgins sulaikyt jo iš
vežimą.

VENGRIJA Iš NAUJO 
GRŪMOJA RUMUNIJAI

Buda pešt, Vengrija. — 
Pusiau - valdiški Vengrijos 
laikraščiai vėl grūmoja Ru
munijai ; sako, kad Rumuni
ja būsianti priversta sugrą
žint Vengrijai “vengriškus” 
plotus, kurie buvo prijung
ti prie Rumunijos po pa
saulinio karo.

Lietuva Smarkiai Ap- 
taksuoja Biznius ir 

Profesionalus
- ■!■

Klaipėdos Praradimas Žymiai Sumažino Įplaukas Lietuvos 
Valstybės; Bąsią Padidinti Taksai Ant Alaus ir Papirosų
Kaunas. — Lietuvos val

džia, kaip pranešama, nu
tarė uždėt šiemet dar 25 
procentus mokesčių ant ne
kilnojamojo turto, kapitalo, 
ant biznio pelnų ir ant pro
fesionalų įplaukų (gydyto
jų, advokatų ir kitų), kai
po nepaprastus taksus.

Taipgi pranešama, kad 
bus pakelti taksai ant alaus 
ir papirosų.

Klaipėdos praradimas la
bai apkapojo įplaukas Lie
tuvos valstybės. Todėl Lie
tuvos valdžia jau priversta 
vienu aštuntadaliu numušt 
reikalaujamas sau paja
mas.

USA Ministeris Rei
kalauja Taisyt “Be

pusiškumo” Įstatą
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull, 
su prezidento Roosevelto 
pritarimu, reikalauja, kad 
kongresas pataisytų dabar
tinį “bepusiškumo” įstaty
mą. — Tas įstatymas įpa
reigoja prezidentą auto
matiškai ir lygiai sustabdyt 
praleidimą ginklų amunici
jos ir tūlų kitų karo reik
menų visiem kariaujantiem 
kraštam. — Nuo tokios ne
va “lygybės” šiame įstaty
me ypač nukentėjo Ispani
jos respublika. 1

Ministeris Hull savo laiš
ke senatoriui Pittmanui sa
ko, reikia pataisyt “bepu
siškumo” įstatymą taip, 
kad duot galią prezidentui 
spręst, kada ir kokias karo 
reikmenis stabdyt bet ku
riai iš kariaujančių šalių. 
Nes kaip prezidentas Roo- 
seveltas pareiškė sausio mė
nesį šiemet, tai dabartinis 
“bepusiškumo” įstatymas 
“gali nelygiai ir neteisingai 
tarnaut užpuolikui prieš jo 
auką;” todėl jis turi būt pa
taisytas.

Mažiukė Piktadarė Nušovė
Broliuką ir Nusišovė

Barbourville, Kentucky.— 
Dešimties metų mergaitė 
Elsie Higgins dviem kul
kom nušovė savo broliuką 
Joe, 4 metų amžiaus, o pas
kui suvarė dvi revolverio 
kulkas pati sau į krūtinę. Ji 
dar buvo nuvežta į ligoni
nę, kur ji mirė.

Elsie grūmodavo nužudyt 
du savo broliukus ir sude
gint namus prie Bailey 
Switch, jeigu tik motina iš
važiuos į miestą. Kitas jos 
broliukas, 8 metų, pabėgo 
nuo žmogžudės sesutės.

Lietuvos “seimas”, kuris 
susirinks į nepaprastą sesi
ją biržely j, svarstys nusta
tymą šalies iždo įplaukų ir 
išlaidų.

Pranešimas New Yorko 
Times’ui iš Kauno sako, 
kad “šie Lietuvos valdžios 
žingsniai, taipgi ir užbaigi
mas prekybos derybų tarp 
Vokietijos ir Lietuvos, ‘ap
ramino’ Lietuvos žmones. 
Pinigų ir kredito- paskolų 
dalykas žymiai pagerėjo, 
nes vis daugiau grįžta apy
varton pinigų, kurie buvo 
iš jos ištraukti laike Klai
pėdos krizio.”

Kietosios Anglies
Mainieriai Laimėjo 

Pilną Unijinę Sutartį
New York. — Po ilgokų 

derybų, savininkai kietųjų 
angliakasyklų pasirašė dvi- 
metinę sutartį su CIO Jun
gtine Mainierių Unija. Ši 
sutartis apima 100,000 mai
nierių šiaur-rytinėj dalyj 
Pennsylvanijos valstijos.

Anglies kompanijos pasi
žadėjo imt darban tiktai C 
IO unijistus mainierius.

Neseniai pirmiau savinin
kai minkštųjų angliakasyk
lų pasirašė pilną unijinę 
CIO sutartį su 400,000 mai-' 
nierių.

Niekur nepavyko trockis- 
tams iš vadinamos “progre- 
syvės” mainierių unijėlės ir 
Darbo Federacijos dešinie
siems vadams įpiršt tą men
kutę jų unijėlę neva kaip 
“bendrą mainierių atstovę.”

Mirė Labai Garsus Gydyto-, 
jas C. H. Mayo

Chicago, Ill. — Nuo plau
čių uždegimo numirė dak
taras Charles H. Mayo, 73 
metų amžiaus, vienas iš pa
čių garsiausių gydytojų ne 
tik Amerikoje, bet visame 
pasaulyje.

Jis su lygiai garsiu savo 
broliu dr. Wm. J. Mayo bu
vo įsteigėjai Mayo Klinikos 
Rochester miestelyj, Min- 
nesotos valstijoj. Jų klinika 
paskilbo ypač "operacijomis. 
Į ją per metus suplaukia 
virš 80,000 ligonių iš visų 
pasaulio kampų.
Broliai gydytojai Mayo pa
garsėjo ne tik sėkmingais 
gydymais ir operacijomis, 
bet ir žmoniškumu. Daugelį 
vargšų jie du su savo štabu 
gydė nemokamai, dar net 
piniginiai juos sušelpdami.

ORAS.—Pirmadienį giedra.

Chinai Nori Bendro 
Apsigynimo su SSRS,

Anglija ir Francija

Geneva, Šveic. — Chini- 
jos delegatas Tautų Lygai, 
dr. Wellington Koo pietavo 
su Sovietų delegatu Iv. 
Maiskiu. Jis prašė Maiskį 
pasistengt, kad ir Chinija 
būtų priimta į derybas dėl 
bendro apsigynimo sutar
ties, kuri daroma tarp An
glijos, Francijos ir Sovietų. 
(Sovietai, žinoma, tam ne
sipriešins.)

Dieso “Tyrinėjimų” 
Komisija Pridengia

Nazius-Fašistus
Washington.— Kongresi

nė “tyrinėjimų” komisija su 
Diesu galvinyje paskutiniu 
laiku pašaukė paklausinėt 
G. Deatherage’ą ir porą ki
tų amerikinių fašistų vadų, 
su kuriais veikia išvien re- 
publikonų partijos lyderiai. 
Bet kodėl Diesas juos pa
šaukė? Tik todėl, kad jam 
nebuvo kitokios išeities. 
Nes Jungtinių Valstijų tei
singumo ministeris Frank 
Murphy su savo federaliais 
tyrinėtojais jau kvotė ir' 
kedeno hitlerininkus ir ki
tokius fašistus, ir ruošė ei
lę bylų prieš juos teismuose, 
kaip' prieš kriminalius są- 
m o k si i n inkus, planuojan
čius nuverst šios šalies val
džią.

Tačiaus Dieso komisija 
tik švelniai paklausinėjo 
trejetą antraeilių fašistinių 
vadų ir staiga nutraukė to
lesnius tyrinėjimus. Jinai 
visai nešaukė pasiaiškint 
a t s i s t atydinusį Amerikos 
generolą Moseley ir Fritzą 
Kuhną, nors amerikiniai fa
šistai laiko tą generolą vy
riausiu savo vadu, o Kuh- 
nas yra “triupų tūzas Hit
lerio agentų ir šnipų Jung
tinėse Valstijose.

Naziai ir Italai Bėga iš Paštą 
Sąjungos, kad Ji Neišmeta 

Čechoslovakijos
Buenos Aires, Argentina. 

—Suvažiavime tarptautinės 
Visuotinos Paštų Sąjungos 
delegatai Vokietijos, Itali
jos ir Vengrijos atsisakė 
pasirašyt nąują bendrą paš- 
tinę sutartį; tai todėl, kad 
suvažiavimas nutarė palikt 
Čechoslovakijos vardą tarp 
šalių, priklausančių Visuo
tinai Paštinei Sąjungai.

Lenkai Būsią “Išėsti” iš 
Danzigo, Sako Naziai

Danzig, — Šio miesto na
zių vadai ir spauda teigia, 
jog Danzigo vokiečiai taip 
boikotuos, niekins ir varžys 
lenkus, kad lenkai turėsią 
išsinešdint iš Danzigo pana
šiai, kaip žydai buvo priver
sti iš jo išsikraustyt.

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.

ANGLAI KVIEČIA 
SOVIETUS Į KA
RO MANEVRUS

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Didžiausias Anglų Laikraš-. 
t is Pagerbia Sovietų Mar

šalą Vorošilovą

London. — Anglų valdžia 
pakvietė Sovietų apsigyni
mo komisarą maršalą Kl. 
E. Vorošilovą dalyvaut kai
po stebėtoją didžiuose An
glijos kariniuose manevruo
se, kurie bus daromi atei
nantį rudenį. Bet Sovietuo
se taip pat šią vasarą ar 
rudenį įvyks dideli kariniai 
manevrai, kuriuose Reikėtų 
dalyvaut ir pačiam marša
lui Vorošilovui. Jeigu abie
jų šalių manevrai pasitai
kytų tuo pačiu laiku, todėl, 
abejotina, ar Vorošilovas 
galėtų vykt į Anglijos ma
nevrus. Tuomet Sovietai, 
suprantama, pasiųstų kitus 
aukštus savo karininkus į 
Angliją.

Spėjama, kad Anglijos 
karo jėgų vadai taip pat 
bus pakviesti į Sovietų ma
nevrus.

Didžiausio Anglijos dien
raščio “London Times” dip
lomatinis korės pondentas 
su didele aukšta pagarba 
rašo jame apie Sovietų ar
mijos galvą Vorošilovą: 
“Šaudykime taip tiesiai, 
kaip Vorošilovas, ir jokime 
taip gerai, kaip jis,—tai 
yra troškimas visų naujokų 
kareivių (Sovietuose), nors 
ir nedaug kas sugeba iš
mokt taip tiesiai šaudyt ir 
taip gerai jot, kaip Voroši
lovas.”

“Proporcionaliai” Daugėja 
Anglą Orlaivyno Nelaimės
London. — šiemet per ne

pilnai penkis mėnesius jau 
62 Anglijos kariniai orlai
viai nukrito ir sudužo bei 
sudegė, ir su jais žuvo 108 
lakūnai. O pernai metais 
nelaimėse Anglų orlaivyno 
žuvo 114 lėktuvų su 204 la
kūnais.

Bet Anglijos valdžia sa
ko, jog daugėjimas oro ne
laimių einąs “tiktai pro
porcionaliai” su didėjimu 
oro laivyno, su daugėjimu 
jo lakūnų ir su labai padi
dėjusiu skaičium mylių,, nu
lekiamų pratimuose.

Dabar Anglijos karinis 
oro laivynas turi jau 10 
tūkstančių lakūnų.

Washington. — Republi- 
konų politikieriai rengiasi 
nominuot savo kandidatu į 
prezidentus 1940 m. rinki
mam atžagareivį senatorių 
Vandenbergą iš Michigano.

“LAISVĖ” ŠJ ANTRA
DIENĮ NEIŠEINA

šį antradienį yra legale 
Memorial (Decor ation) 
Day šventė. Todėl “Lais
vė” tą dieną neišeina.
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Džiaugiasi Mažos Šalys
Anglijos imperialistai, spaudžiami dar

bo masių ir pažangesnių politinių vadų, 
pradeda rimčiau kalbėtis su Sovietų Są
junga bendrai kovai prieš karo agreso
rius.
“Anglija nusileidžia Sovietams.’ Čia jo
kio nusileidimo nėra, tik reikalaujama 
to, kas būtinai reikalinga, kad paro
džius juk Anglija ne žodžiais, bet dar
bais rengiasi kovoti prieš fašistus ag
resorius.

Anglijos valdonai priešakyj su Cham
berlain siūlė Sovietų Sąjungai tokią 
vienpusišką sutartį, kad ją niekas ne
galėjo priimti. Anglijos buvo pasiūly
mas, kad jeigu Anglija ir Francija, gin
damos Lenkiją ir Rumuniją, įsivels su 
Vokietija ir Italija į karą, tai Sovietų 
Sąjunga turėtų ateiti į pagalbą, bet ir 
tai nesiunciant savo Raudonosios Armi
jos ir Orlaivyno į Lenkijos ir Rumuni
jos teritoriją, bet tik duodant orlaivius, 
tankus, kanuoles, kitus ginklus, amuni
cijos ir maistą bei žaliadaikčius. Reiš
kia, Sovietų Sąjunga turėtų panešti visą 
sunkumą ant savo pečių, tuo kartu, ka
da ji būtų atstumta nuo tikros kovos. 
Ir dar daugiau, jeigu Sovietų Sąjunga 
gindama tas valstybes būtų Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos užpulta, tai nei An
glija, nei Francija, pagal tą sutartį, ne
privalo teikti Sovietams pagalbos. To
kį begėdišką pasiūlymą tik ir galėjo iš
galvoti, ponas Chamberlain. Suprantama, 
Sovietų Sąjunga tą pasiūlymą atmetė.

Sovietų Sąjungos užsienio politika ir 
troškimai yra aiškūs. Ji pasiūlė tokią 
sutartį, kokia tik ir galima; būtent, kad 
Sovietų Sąjunga, Francija ir Anglija 
pasirašo bendro apsigynimo sutartį ir 
jos visos veikia prieš karo agresorius vi
sur, nepaisant, katra šalis bus įtraukta į 
karą. Prie to, Sovietai siūlo, kad šios 
trys didelės valstybės gintų Baltijos Jū
ros pakraščio valstybes—Lietuvą, Lat
viją, Suomiją, Švediją, Lenkiją, Norve
giją ir Daniją; taipgi ir Juodų Jūrų kai
mynus—Turkiją, Bulgariją ir Rumuni-

Kaip ka](italistų spauda vadina,

Alando Salos ir Sovietų Sąjunga
Alando salų grupė nėra didelė, bet 

jos turi labai didelę karinę reikšmę. 
Alando salų grupė yra Bothnia užlajos 
žiotyse, netoli nuo Suomijos užlajos. Dėl 
šių salų praeityj buvo nemažai kovų. 
Prieš Pasaulinį Karą jos priklausė Ru
sijai. Bet kada pasauliniai imperialistai 
puolė jaunutę Sovietų Rusiją, kada jie 
stengėsi kuo daugiau nuo jos atplėšti, 
pavogti, tai 1921 metais jie tą padarė ir 
su Alando salomis: Tada susirinkę dvi
dešimts dviejų šalių atstovai, perdavė 
Alando salas Suomijai ir suriko, kad jos 
nebūtų apdrūtinamos. Į tą konferenciją 
nebuvo pakviesta Sovietų Sąjunga. An
glijos ir Franci jos imperialistai rūpino
si pavogti salas nuo Rusijos, su ja visai 
Besitariant.

Dabar Suomija eina prie Alando salų 
fortifikavimo. Sovietų Sąjunga kelia 
protestą ir reikalauja iš Suomijos, kad 
ji duotų gvarantiją, kad tos salos nebus 
panaudotos prieš Sovietų Sąjungą, kad 
Suomija neleis ten svetimai valstybei 
įsigalėti. Numatomas pavojus tame, kad 
Suomija^ salas fortifikuoja ne pati viena, 
bet po jos priedanga kokia nors kita 
valstybė—Vokietija ar Anglija. Jeigu 
tos salos bus tvirtai įfortifikuotos, pas
kui ten apsistos kokios nors kitos vals
tybės karo laivynas, tai jis ne tik galės 
visai uždaryti žiotis į Bothnia užlają, bet 
sudaryti pavojų Sovietų Sąjungos' karo 
ir prekybos laivams, plaukiantiems iš Le
ningrado ir Kronštado į Baltijos Jūras.

Štai kodėl Sovietų Sąjunga Turi pama
to kelti protestą prieš Alando salų forti- 
fikavimą, reikalauti iš Suomijos gvaran- 
tijų ir tą klausimą iškelt Genevoj, Tautų 
Lygos posėdyje.

' LAISVI

Kur Link Eis Naujoji Lietuvos 
Vyriausybė

“Žygis” žuvo, Kai Klaipeda Buvo Hitlerio Paimta; Kariuomenes Vadas Gen. Rašti
kis Ima Vairą į Savo Rankas; Generolai Simpatizuoja Liaudininkams; Tautininkų 

Kaip ir Nora; Pavojus Lietuvai iš Kitur; Voldemarininkai—Vokiečių Agentai

(Nuo mūsų Specialio Korespondento)
(Tjįsa)

Ko nori naujoji vyriausy
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Anglijos masėms spaudžiant, Cham- 
berlainas pradeda darytis protingesnis ir 
sukalbamesnis, kaip kapitalistų spauda 
sako, “ima nusileist.”

Tas jo “nusileidimas” yra sveikinamas 
Pabaltijos mažų valstybių ir Juodųjų 

/ Jūrų kaimyniškų valstybių. Gautas pra
nešimas iš Bulgarijos, kad Bulgarijoj 
liaudis ir valdžia džiaugiasi, kad Cham
berlain jau “nusileidžia.” Iš Rumunijos 
atėjo žinios, kad greitai tarpe jos at
stovų ir Sovietų Sąjungos atstovų įvyks 
pasitarimas, kuriame bus kalbama apie 
ekonominius reikalus ir tolimesnį politi
nį bendradarbiavimą. Tarpe Sovietų Są
jungos iš vienos pusės ir Lenkijos, Lie
tuvos ir Estijos atstovų iš kitos jau bu
vo pasitarimų ir jų santykiai glaudžiai 
sutvarkyti. Taigi, stiprėja mažų valsty
bių viltis. Ir ištikro, jeigu. tik Apglija 
ir Francija rimtai nori kovoti prieš ka
ro pavojų, tai ne tik jų pačių gerovei, 
bet ir mažų valstybių saugumui reikia 
kuo greičiausiai priimti Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą, kad suvaldyti fašistinius 
karo pasiutėlius.

Tragedija Jūrų Dugne
Atlanto Vandenyne, netoli nuo New 

Hampshire valstijos pakraščio, įvyko 
baisi nelaimė. Jungtinių Valstijų nau
jintelis submarinas “Squalus” nuskendo 
240 pėdų gilumoje. Submarino nusken
dimo priežastis dar nėra ištirta. Bet vie
na aišku: vienas submarino galas prisi
sėmę vandens, ir ten bus žuvę 26 žmo
nės. Iš kito galo pavyko išgelbėti 33 žmo
nes.

Submarinas yra panašus į dideli caga- 
rą. Jis įrengtas taip, kad gali plaukioti’ 
virš vandens, po vandeniu ir esant rei
kalui nepergiliausiose jūrose gali nusi
leisti ant dugno ir ten gulėti. Submari
nas yra labai sudėtingas karo laivas. Jo 
vidus pilnutėlis įvairiausių įtaisų, maši
nerijos, kiekviena jo pėda išnaudota. 
Submarinas viduje dalinasi į kelis atski
rus kambarėlius, kurie užsidaro vandenį 
neperleidžiamomis durimis. Jeigu atsi
tinka vienoj kurioj vietoj nelaimė, tai 
kitoj užsidaro įgulos nariai ir gali nuo 
vandens išsigelbėti. Kas darosi gretima
me kambaryj, jie mato per storą apvalų 
stiklą, įstatytą duryse. Taip buvo ir su 
submarinu “Squalus.” Vieną jo galą už- 
sėmė vanduo,, kitame gale išliko gyvi 
žmonės ir buvo išgelbėti. Kada bus šis 
submarinas iškeltas į viršų, tada bus iš
tirtos nelaimės priežastys.

“Squalus” yra virš 1,500 tonų įtalpos, 
tai naujausias submarinas, kuris į laivy
ną įstojo šį (gegužės) mėnesį.

Įgulai iš jūros dugno gelbėti pirmą 
kartą praktikoj buvo išbandytas laivo 
“Falcon” naujas prietaisas, vadinamas 
“Chamber,” ką lietuviškai galima 'pava
dinti “kambariu” arba “varpu.” Tas 
prietaisas su vidun įsodintais specialis
tais nuleidžiamas į jūros dugną. Ten na
rūnai pritaiso jį ant submarino tam tik
ros denio vietos, kur yra išsigelbėjimo 
durys. Kada kambarys pritaisytas, kad 
į jį vanduo neįeitų, tai iš submarino iš
eina 8 žmonės, submarinas vėl užsidaro, 
kambarys uždaro savo duris ir keliasi j 
viršų. Taip keturiais atvejais jis iškėlė 
33 žmones, išlupo juos iš mirties nasrų, 
grąžino į gyvųjų, jų mylimųjų tarpą.

Reikia pasveikinti submarino “Squa
lus” įgulą už jos karžygišką užsilaiky
mą, taipgi verti sveikinimo tie, kurie da
lyvavo gelbėjime.

be? Nieks nežino: vyriausybe 
savo deklaracijos nepaskel
bė. Tai. vienintelė, tur būt, vy
riausybė, kuri nieko nepasa
kė, ką jis veiks.
Didelis Sąjūdis Visame Krašte

Vos išėjus atsišaukimui apie 
patriotinio fronto kūrimą, įvy
ko du stambūs mitingai, apie 
kuriuos verta parašyti. Pirma
sis buvo univei'sitete. Studen
tai, susirinkę be partijų skirtu
mo, paskelbė, kad organizuo
ja akademinį Patriotinio Fron
to skyrių. Priėmė visą eilę rei
kalavimų, (iškėlė net amnes
tijos reikalavimą, bet į rezo
liuciją jo neįrašė) pareiškė, 
kad tolimesnis “dabar esančių 
politinių partijų egzistavimas 
nesuderinamas su paskelbtąja 
visų lietuvių vienybe.” Kadan
gi mitinge kalbėjo pats sava
norių organizacijos pirminin
kas ats. pulkininkas Gužas 
(buv. liaudininkas), tai pats 
tas mitingas buvo gana reikš
mingas, ir jo rezoliucija pa
žymėjo 3-me punkte, kad 
“Studentija atsiliepia į Liet. 
Kar.Kūrėjų Savanorių Sąjun
gos atsišaukimą kurti Patrio
tinį Frontą.” Rodėsi, tuojau 
pat prasidės1 Lietuvoje ištisas 
sąjūdis, susirinkimai po susi
rinkimų, susilies visos buvusios 
organizacijos ir pasidarys ti
kroji lietuvių-patriotų vienybė. 
Pulkininkas Zakševičius tuo
jau po to mitingo sekusiame 
dideliame (susirinkime Kaune 

Į Žaliakalnyje kvietė į Patrioti- 
n|i Frontąyvisus, neišskiriant ir 
komunistų. Mitingas praėjo 
nepaprastu pasisekimu, kiek
vienas pulkininko žodis buvo 
palydimas plojimais, žmonės 
pajuto naują atmosferą. Vie
nas kalbėtojų išstojo labai su
sijaudinęs: “Aš nekalbėjau 
dvylika metų, dabar aš vėl 
galiu pasakyti, ką manau. . . ” 
Bet kada susirinkimo buvo pri
imta rezoliucija apie seimo 
paleidimą, apie tikrų demo
kratinių rinkimų paskelbimą, 
apie tautininkų sąjungos ir 
jaunalietuvių organizacijos 
paleidimą, apie visuotinę am
nestiją politkaliniams,— re
zoliucijos iniciatoriai buvo po
licijos suimti, apklausti ir tuoj 
vėl paleisti. O sekančią po to 
mitingo dieną, tautininkai at
sisakė dalyvauti Patriotiniame 
Fronte.

Patriotinio Fronto Galas
Tautininkų cenzūra, kuri vis 

tebeveikė tokiu pat smarku
mu, nebeleido nė eilutės ra
šyti apie, tą frontą, nors pro
vincijoje visur kilo platus ju
dėjimas tam vienybės frontui 
paremti. Buvo tik du moty
vai, kurias tautininkai aiški

nosi dėl to fronto uždraudi
mo: 1) vokiečių atstovo Cech- 
lino demaršas, kad Lietuvos 
ginklavimasis esąs nukreiptas 
prieš Vokietiją ir prieštarau
jąs vokiečių-lietuvių sutarčiai, 
kad patriotinis frontas esąs 
savotiškas liaudies frontas ir 
kad to Vokietija nenorinti ma
tyti savo kaimynystėje, 2) kad 
patriotinį frontą tautininkai 
nori tik tokį, koks palaikytų 
jų vyriausybę, o ne reikalautų 
paleisti seimą ir tautininkų 
sąjungą.I

Vyriausybe Ne Tautininkų 
Rankose

Liaudis laukia jos, balso 
so, reikalauja, kad ji aiškiai 
pasisakytų dėl patriotinio 
fronto ir rimčiau pradėtų lik
viduoti tautininkus. Bet vy
riausybė rimtų žingsnių prieš 
tautininkus nesiima. Šalis rei
kalauja amnestijos, bet vy
riausybė jos neduoda, aiškin
damas], kad dar nepribrendęs 
laikas, kad vokiečiai reikalau
ja amnestijos neduoti, nes Lie
tuvos kalėjimuose dabar sėdi 
beveik vieni revoliucionieriai- 
bolševikai. Prieš amnestijos 
paskelbimą ministrai turi dar 
vieną “vidaus politikos argu
mentą” : jei duosim dabar tuč 
tuojau amnestiją, tai reakcio
nieriai ir vėl prikaišios 1926 
metus. . .
Bet yra dar kai kas. Tai liau

dininku psicho-ideologinis pa
sikeitimas. Jau “žygio” lai
kais jie įrodinėjo, kad su vol- 
demarininkąis dabar jau gali
ma susikalbėti, jie nebe tokie 
pavojingi, tarp jų ir smetoni- 
ninkų esąs didelis skirtu
mas... Komunistai jiems aiš
kino, kad koalicija su volde- 
marininkais pasibaigs taip, 
kaip krikščionių - demokratų 
1926 metų koalicija su tau
tininkais. Pakanka Voldema
rui būti šveicorium tame ka
binete, kur Šleževičius bus 
pirmininku, kad kabinetas da
rytų viską pagal Voldemaro 
norą... Į tai liaudininkai at
sakinėjo, kad dabar jie pasi
mokino, kad už nosies vedžio
ti nesileis, bet taip pat ir ne
duos tokios laisvės, kokia bu
vo 1926 metais!

Kas dėl darbininkų organi
zacijų, tai reikia pabrėžti, 
kad jos visai rimtai įvertina 
dabartinę padėtį ir nesiekia 
to, ko dabartinės sąlygos ne
leidžia. Komunistai šaukia sa
vo narius stoti į šaulių sąjun
gą, remti ginklų fondą, o da
bartinei vyriausybei žada pa
ramą visuose jos žingsniuose, 
kurie tik eis visos tautos ir 
valstybės nepriklausomybės 
gynimo naudai. Charkteringa, 
kad ir politiniai kaliniai siun

čia sveikinimus ministrų

bai, žada pilną lojalumą vy
riausybei ir reiškia norą ginti 
Liet, laisvę su ginklu rankose. 
Dar daugiau : Šiaulių kalėjimo 
politiniai kaliniai aukoja gin
klų fondui ir perka du šautu
vus, prie Frenkelio fabriko su
darytam darbininkų šaulių bū
riui. Iš ko-ko, iš darbininkų 
dabartinei vyriausybei negrę- 
sia joks pavojus tol, kol ji pa
siryžusi ginti Lietuvos laisvę!

Pavojus Ateina iš Kitur

Tautininkai dar nenugin
kluoti galutinai. Jų rankose 
dar yra didžiulis aparatas, 
daugybė priemonių varžyti ir 
slopinti sąjūdį. Ir įdomu, kad 
tą slopinimą ir tautininkai ir 
liaudininkai vienodai argu
mentuoja: vokiečiai neleidžia, 
vokiečia grasina. Bet nėra jo
kios abejonės, kad dabartinių 
tautininkų tarpe yra žmonių, 
kurie nori suvaidinti Hachos 
vaidmenį. Vokiečių agentai 
nenurimsta. Po Lietuvos kai
mus, ypatingai šiaurės Lietu
voje ir Suvalkijoje, slankioja 
agitatoriai, kurie įtikinėja, jog 
vokiečių nėra ko bijoti: ateis 
Hitleris ir padarys tvarką: 
gerų kelių pristatys, skolas 
panaikins, plytų priveš mūro

namus statyti, geras kainas už 
produktus mokės. . . Vokiečių 
gestapo siekia daug aukščiau 
—į pat lietuviškos “gestapo” 
viršūnes. Vokiečių šalininkų 
yra ir generalitete. Ne taip 
seniai prieš Raštikį buvo ruo
šiamas sąmokslas: keli gene
rolai turėjo jį nuversti. Tas 
sumanymas nepavyko. Po to, > 
Raštikis pravedė eilę pakeiti
mų, apsistatę švaresniais žmo
nėmis, atrodo, kad pavojus 
praėjo. O ne taip seniai g. 
Saladžius dar grasino: dar po
ra koncentracinių stovyklų ir 
bus po patriotinio fronto. . . 
Kalbama, kad g. Saladžius, 
gen. Adamkayičius ir dar kai 
kas iš aukštųjų žvalgybos vir
šininkų yra buvę suimti, bet 
netrukus vėl paleisti. Joks 
perversmas prieš dabartinę 
vyriausybę neturėtų pritarimo. 
Karo pavojus — štai esminis 
dalykas, kurio akyvaizdoje 
tikrieji patriotai atideda į $a- 
lį visus grupinius ir net klasi
nius interesus, kad tauta bū
tų kuo atspariausia, kuo vie
ningiausia.

Tadas Blinda.

(Bus daugiau)

Vienintelė. Rumunijai Apsau
ga tai Tik Sovietai •

Bucharest, Rumunija. — 
Jeigu Anglija - Francija ne
padarytų bendro apsigyni
mo sutarties su Sovietų Są
junga, tai nieku būdu nega
lėtų apgint Rumunijos nuo 
Hitlerio, —sako Rumunijos 
politikai.

Klausimai ir Atsakymai

tary-yra

Klausimas
Brangūs Draugai: Mel

džiu man paaiškinti per 
dienraštį “Laisvę” šiuos 
klausimus. Mums tenka su
siginčyti su mūsų priešais, 
kurie galvas guldo už Hit
lerį. Jie sako, kad būk Hit
leris esąs geriausias žmo
gus pasaulyje. Girdi, jis nu
suko ‘sprandą žydam, ban- 
kieriam, katalikiškiems iš
naudotojams ir pakasavojo 
kapitalizmą. Dabar, sako, 
Vokietijoje nebėra milionie- 
rių, nei kapitalistų.

O jeigu jiems sakai, kad 
kapitalistų ten yra, tai lie
pia priparodyti ir kompa
nijų vardus ir jų pelnus. 
Bet aš jų nežinau. Jeigu 
jūs, draugai, galėtumėte 
nurodyt man Vokietijos mi- 
lionierių vardus ir jų pel
nus, aš būčiau jum dideliai 
dėkingas.

“L.” Skaitytojas V. K.
Atsakymas

Keisti tie žmonės, kurie 
mano, kad Hitleris panaiki-* 
no Vokietijoje kapitalizmą. 
Juk fašizmo pats pamatas 

kapitalizmas. Jis įstei-

giamas tam, kad pratęsti 
kapitalistinę santvarką.

Vokietijoje kapitalistai 
tebegyvuoja ir tebegyvena 
išnaudojimu darbo žmonių. 
Mes čia galime paminėti tik 
kelias stambias kompanijas 
ir užteks. Pav., kas šian
dien nėra girdėjęs garsių
jų Kruppo amunicijos fab
rikų? Trustas vardu “Solin
gen” kontroliuoja metalo iš
dirbinių pramonę, elektros 
mašinų gaminimo trustas 
vadinasi “Allgemeine Elekt- 
rische Gesselschaft (AE- 
G)”, Muniche milžiniškas 
mašinų dirbimo fabrikas 
vadinasi “M.A.N.” Automo
bilių kompanija “Adler” 
faktinai turi monopoliją 
ant tos pramonės.

Šitas stambusis kapitalas 
ir yra hitlerio fašizmo ram
stis Vokietijoje.

Po ranka neturime davi
nių, kiek kokiais metais tos 
k a pitalistinės kompanijos 
pasidaro pelnų. Bet kad jų 
pelnai jra dideli, kad tų 
pelnų Hitleris nepanaikino, 
tai gali užginčyti tiktai ig- 
norantas, arba sąmoningas 
Hitlerio agentas.

Lietuvos karo mokyklos pakeliant į karininkus, duoda priesaiką.
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LAISVE Trečias puslapis

Italijos Armija ir
Orlaivynas

Italijos fašistai pučiasi, 
kaip tik įmanydami. Jiems 
pavyko pavergti atsilikusią 
Ethiopiją; jiems ir Vokieti
jos fašistams pavyko užkar
ti fašistų jungas Ispanijos 
liaudžiai, todėl, kad Angli
jos ir Francijos valdonai 
faktiškai padėjo.

Italijos fašistai labai ap
sunkindami liaudį būdavo j a 
galingą karo laivyną, armi
ją ir orlaivyną.

Dabartiniu laiku Italijos 
fašistai vien Europoj laiko 
700,000 vyrų po ginklu ir 
apie 400,000 Ethiopijoj, Li
bijoj ir kitose savo kolonijo
se. Tas labai apsunkina 
Italijos žmones, kurie ir 
taip biednai gyvena. Itali
jos išlavinti rezervai siekia, 
kaip Mussolinis garsina, 5,- 
640,000. Reiškia, gali pas
tatyti apie 7,000,000 armi
ja. Bet pereitame Pasauli
niame Kare italų armija 
prastai atsižymėjo; karei
viai buvo prasti kovotojai. 
Prieš Ethiopiją, kuri netu
rėjo jokio karinio prisiren
gimo, ginklų ir patyrimo, 
Italijos fašistai buvo išsta
tę net 400,000 armiją; 400 
karo lėktuvų; 300 tankų; 
20,000 automobilių; 100,- 
000 kupranugarių, mulų ir 
kitų gyvulių; 1,800 radio 
stočių ir 80,000 darbininkų. 
Tas parodo, kad jie tik dau
gumu savo armijos ir tech
nikos įveikė tuos žmones, o 
ne karo strategija ir suga- 
biais manevrais.

Italijos armija turi: 5,- 
000 sunkiu ir 14,000 lengvų 
kulkasvaidžių; 800 sunkių 
ir 1,900 lauko kanuolių; 1,- 
500 tankų ir nuo 4,000 iki 
5,800 karo orlaivių.

Italijos artilerija nėra

vienoda, todėl, kad daug ka- 
nuolių yra gaminta užsie
ny j, kitų šalių industrijoj. 
Bet ji turi ir savo industri
ją, nors silpnoką. Abelnai 
Italijos armija yra apgink
luota nuo paprastų lauko 
kanuolių iki sunkios artile
rijos.

Italijos armijoj labai ma
žai raitarijos, silpnai pas
tatyta ir mechanizacijos 
transportas. Italijos Tankai 
daugiausiai lengvi, maži, 
skiriami greitam veikimui. 
Ji turi gerai išlavintas kal
nų divizijas ir kalnų artile
riją, kurioms reikėjo veikti 
Ethiopijoj ir atliekami ban
dymai Alpų kalnuose.

Italijos Orlaivynas
Italijos fašistai daug 

svarbos deda į orlaivyną. 
Lakūnai, mechanikai ir or- 
laivyno1 darbininkai bei 
įvairūs specialistai sudaro 
apie 200,000 žmonių, tai di
delė jėga. 1938 metais Ita
lijos fašistai pirmoj eilėj 
turėjo: 760 naikintojus lėk
tuvus; 820 žvalginius ir 870 
bombnešius. Su rezerviniais 
lėktuvais jie skelbia turį 
apie 4,000; o Vokietijos fa
šistai sako, kad 5,800 lėktu
vų.

Ethiopijoj italai neteko 
100 karo lėktuvų; 122 la
kūnus užmuštais ir 76 su
žeistais, kas sudarė apie 
30% ten veikusio jų orlai- 
vyno jėgų. Žinant tą, kad 
ethiopai neturėjo oriai vyno 
ir priešlėktuvinių kanuolių, 
tai galima skaityti dideliu 
nepasisekimu. Ispanijoj Ita
lijos fašistai daug daugiau 
neteko lėktuvų ir lakūnų, 
kaip Ethiopijoj.

Italijos fašistai turi pu- — J • • 1 • -••• t

davojimo industrija. Jie ga
minasi “Savoja,” “Fiat,” 
“Breda,” “Caproni” ir kitos 
rūšies lėktuvus. Jų orlaiviai 
parodė gan geras techniškas 
puses skridimuose į Pietų ir 
Šiaurių Ameriką. Bet Ispa
nijos kare buvo išaiškinta 
ir daug trūkumų. Aviacijos 
industrijoj dirba apie 60,- 
000 žmonių, o abelnai karo 
industrijoj iki 600,000 dar
bininkų, kas parodo didelį 
prie karo prisirengimą.

Italijos Silpnybe
Italijos fašistai garsiai 

šūkauja apie savo jėgas, bet 
tikrumoj yra kitaip. Geo
grafiniai Italija yra apie 
800 mylių ilgio ir 100 mylių 
pločio pussalis, kurį labai 
lengvai gali pulti jūrų lai
vynai ir naikinti kitų šalių 
orlaivynai.

Italija yra biedna šalis. 
Aukso rezervas labai men
kas. Žmonės gyvena didelia- 
me< varge. Italija neturi ža
liosios medžiagos, be kurios 
negalima vesti karą. Iš 34 
skirtingą žaliadaikčių, rei
kalingų karo vedimui, ji tu
ri tik 8 — švino, sieros, šil
ko, kanapių ir kitų mažes
nių. Italijoj 22-jų karo ža
liadaikčių kaip ir nėra, tai—

amunicija, ginklai ir armi
ja būtų priversta pasiduoti.

Italijai stoka ir maisto. Į 
metus jai reikia nemažiau 
80,000,000 kvintalų kviečių, 
o savo pasigamina tik apie 
tris ketvirtadalius. Stoka 
jai daug kitų žaliųjų me
džiagų. Todėl, praeitą me
tą, kada atrodė, kad kils 
karas dėl Čechoslovakijos, 
tai Vokietijos fašistai buvo 
nusigandę, kad Italija ne
galės ilgiau išlaikyti, kaip 
6 mėnesius kare. Žinoma, 
fašistai superka jau dabar 
sau reikmenis, maistą, ža
liąsias medžiagas, kad il
giau galėtų karo laiku atsi
laikyti. Prie to, jie vysto 
savo karo jėgas ir deda vil
tį ant greito karo laimėji
mo. Greitas, netikėtas, stai
gus užpuolimas ant priešo 
ir jo nugalėjimas, tai viena
tinė Italijos fašistų viltis. 
Jie žino, jog ilgą karą ne
galėtų išlaimėti. š.

Steubenville, Ohio Easton, Pa.

mos, žibalo (aliejaus) ir 
daug kitų būtinai reikalin
gų žaliadaikčių.

Pavyzdžiui, į metus Itali
jai reikalinga nemažiau 3,- 
500,000 tonų žibalo, o na
mie pasigamina tik 16,000 
tonų. Anglies j7metus jai 
reikia iki 12,000,000 tonų, o 
namie nepasidaro nei vieno 
miliono tonų; geležies jai 
reikia nemažiau 2,000,000 
tonų; o namie pasigamina 
tik iki 600,000 tonų. Karo 
laiku jų reikėtų. dar dau
giau. Jeigu Italija būtų už- 
blokaduota, negautų tų ža
liadaikčių iš užsienio, tai 

! sustotų jos karo industrija, 
sėtinai galingą orlaivių bu-orlaiviai, tankai, išsibaigtų
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Darbininkas taiso Consolidated Edison Buildingą dioramoj, kuri yra įruošta 
Consolidated Edison Company of New York, Inc., Pavilione Pasaulio Parodoj. 
Tasai pavilionas vadinamas CITY OF LIGHT (Šviesos Miestas). Tai milži
niškas ir labai užinteresuojąs dalykas, su 4,000 pastatų, 130,000 langų, per 
kuriuos šviečia elektros šviesos. Dioramai planus sutaisė Walter Dor win 
Teague ir Frank J. Roorda, jo padėjėjas. Ją pastatė Edward H. Burdick, 
Diorama Corporation of America prezidentas. Kai būsite Pasaulio Parodoj, 

nepamirškit pamatyt šio puikaus vaizdo. įžanga, aišku, veltui.

Harrison - Kearny, N. J.
Gegužės 12 d. čia įvyko pra

kalbos, kurias surengė LLD 136 
kuopa, kurios atsibuvo Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, ku
riose kalbėjo Antanas Bimba. 
Prakalbos pavyko puikiai. Bu
vo ir koncertinė programa, ku
rią išpildė Sietyno Choras iš 
Newar.ko, po vadovyste B. ša- 
linaitės. Choras sudainavo kele
tą maloniai skambančiu daine
lių. Kearny’ės ir Harrisono lie
tuviai Sietyno Chorą labai my
li ir įvertina ir aplodismentais 
Chorą nuo estrados nenorėjo 
paleisti. LLD 136 kuopa taria 
širdingą ačiū Sietyno Chorui 
už gražų patarnavimą.

Kalbėtojas, drg. A. Bimba 
puikiai išaiškino pasaulinę pa
dėtį ; paskui apsistojo ties Lie
tuvos klausimu ir, reikia pasa
kyti, kalbėtojas Lietuvos padė
tį išaiškino taip, kad publika 
jo kalbą užtvirtino aplodismen
tais.

Pirmininkas drg. žolynas at
sišaukė į susirinkimą, pareikš
damas, kad šį susirinkimą atžy
mėtume solidarumu - ir gražiais 
darbais, tai yra, kad paaukau
tume kas kiek galime mūsų bro
liam ir sesutėm, kenčiantiems 
kalėjimuose ir pabėgėliams iš 
Klaipėdos krašto nuo vokiškų
jų fašistų.

Susirinkimui sutikus, daryta 
rinkliava. Aukotojų vardai se
ka :

S. Norauskas $1.00; po 50c.: 
V. Žilinskas, J. Zubreckas, J. 
Paukštaitis. S. Mikionis 35c.; 
po 25c.: V. Kašėta, P. Mikal- 
čius, A. Pietaris, A. Stočkienė, , 
A. Grikis, K. Kuzmickas, Kas
paras, J. Blažiūnas; Vėl poi 50 
centų: O. Lapašauskienė, J. 
Marcinkevičius, P. Bumbulis, 
F. Šimkus, A. Kusi is, F. Jos- 
mantas. P. Sikorskis 75c. Po 
25c.: J. Paknis, J. Gergelienė, 
J. Tumas, W. Sereika, A. Kve
daras, J. Mikšis, O. Arlauskie
nė, P. Ramoška, M. žolynas, J. 
ir M.,Kučinskienė.

Iš viso surinkta aukų $13.35. 
Aukojusiems tariame širdingą 
ačiū I

Pinigus skiriame per pusę— 
politiniams kaliniams ir Klaipė
dos pabėgėliams.

Rengimo Komisija:
K. Kuzmickas, M. Žolinas 
ir V. Žilinskas. ,

Man išvykus po pasaulį ba
stytis ir nustojus į “Laisvę” 
rašinėti, tartum šis miestelis 
jau visai išmirė ir visai žemla- 
pyje jo vardas pasikasavojo. 
O tikrovėje visai taip nėra. 
Čionai žmonės gyvuoja po se- 
novei/su didelėmis plieno lie
jyklomis ir anglies kasyklo
mis.
/^Angliakasiai turėjo ir lai

mėjimų su pripažinimu unijos. 
Jie streiką laimėjo. Bet su 
plieno darbininkais einasi blo
gai. Plieno kompanijos kovo
ja visais galimais būdais, kad 
tik neįsileidus unijos į plieno 
dirbtuves.

Čionai yra CIO unijos ofi
sas, kuris verbuoja kiek galė
damas darbininkus į uniją. 
Abelnai šioje apylinkėje plie
no išdirbystė dirba labaiyšlul 
buodama. O kaip kurios dirb
tuvės visai užsidaro. Dėl to ir 
pas darbininkus nematyti šyp
senos ant veido. Visi nusimi
nę, nuliūdę, tartum būtų ko 
nors prislėgti.

žinoma, yra ir ko nusiminti, 
ba visi atleistieji iš darbo gy
vena ant miesto duonos (“re
lief”). Pavienis žmogus gau
na 2 doleriu į dvi savaites. Iš 
tų pinigų dar turi už kambarį 
užsimokėti. Na, tai ir gyvenk, 
kad nori, Amerikos rojuje!

M. Juozapavičius.

Atsibuvo Linksmas Vakarėlis
• Gegužės 20 dieną, Darbi
ninkų Tarptautinėj Svetainėj, 
K. Partija buvo surengus va
karėlį, kurio pelnas skiria
mas svetainės palaikymui. Iš 
pradžių žmonių atėjo neper- 
daugiausia, bet vėliau susirin
ko pusėtinas būrys. Matėsi 
keleriopų tautų žmonių, kaip 
tai, amerikonų, rusų, ukrainų, 
o lietuvių tai taip, kaip ir vi
sados, buvo daugiausia. V. 
Unikauskui griežiant, visi ben
drai šoko, linksminosi iki vė
lyvos nakties. Rengėjai išsi
reiškė, kad liks gražaūs pel
no, kuris labai reikalingas pa
laikymui svetainės.

Geri Judžiai
Gegužės 19 dieną State 

Teatre pradėjo rodyt gerus 
judžius “Confessions of a Na
zi Spy” (Nazių šnipų Prisipa
žinimai). Svarbiausią rolę vai
dina žvaigždė aktorius Edw. 
G. Robinson. Kurie nesuspės 
pamatyt, tai vėliaus bus gali
ma matyt antros eilės teatruo
se už pigesnę kainą.

Išlindo iš surpaipių ir mūsų 
miesto naziai, nes vienas iš jų 
tarpo, Hitlerio leitenantas, bu
vo pradėjęs su pakelta popie
rine iškaba pikietuot State 
Teatrą. Bet po pusvalandžio 
kažin kur dingo. Spėjama, 
kad demokratinė miesto val-

Rosenz-

dyba nuspyrė vargšą nazį su 
jo hitlerišku obalsiu j sašlavy- 
na.

Tragiškai Nusižudė
Gegužės 17 dieną, visiem 

lietuviam pažįstamas žydas 
nuo Žemaitijos, kuris čia buvo 
pasivadinęs Morris
weig, viengungis, 45 m., nusi
žudė. Pirmiau išgėrė n e persti - 
prių lysol nuodų, o priedui už
sigėrė Sloan’s Linimento. Po 
to nubėgęs šoko ;į Lehigh upę, 
norėdamas prigert, bet toj 
vietoj būta daug dumblo, tai 
jisai įgrimzdo 
kaklui. Pašaukti 
nai Trux ir

tiktai iki 
du policma- 
Montgomery 

stvėrė už apykaklės ir ištrau
kę nugabeno į miesto ligoni
nę. Ten sunkiai pasikankino 
per keturias dienas ir geg. 
21 numirė.

Jisai buvo religinis žmo
gus, gerai lietuvių kalbą var
tojo ir savo laiku, kaip tai sa
kant, buvo bagotas. Jis vertėsi 
pirkdamas ir parduodamas 
stubas, o anais metais girda
vosi, kad jis turi apsipirkęs 
69 stubas ir Atlantic City vieš
butį. Ir šiaip daug pinigų su
kišo į Seitz Brewing Co. alaus 
bravorą, kuris dabar užda
rytas. Na, ir atėjo galas ge
riem laikam.
kelius metus depresija, bedar
bė: Morriso

r.

-.uy 
v.

Per pastaruosius

visas kapitalas 
kaliom nudardėjo velniop. Tai 
bus vienintelė priežastis, dėl 
kurios jis tragiškai nusižudė.

fe

Vienas Užmuštas, .20 Su
žeista, Susidūrus Trauki
niui su Keliamąja Svirtim

Newington, Conn.—Bebė
gant keleiviniam traukiniui, 
jo garvežis atsimušė į dar
binio traukinio nusvirusią 
didelę kelia mąją svirtį 
(kraną). Įsisiūbavusi svir
tis paskui kirto šonan dvie
jų keleivinių vagonų. Taip 
vienas asmuo ir užmuštas 
ir 20 sužeista.

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

Brooklyn, N. Y., 2 Liepos-July
- 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 Maspetli Avės.
Maspeth, L. L, N. Y., netoli Pasaulinių Fėrų, važiuojant iš fėrų 

j 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.
r Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 

Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie įžan-
* gos bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

Eddington, Pa. Mikolaičio Park,

Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 

daugiau stąlų ir priruošta kitokių patogumų.
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Ketvirtas puslapis

Eltos Žinios iš Lietuvos
KAUNAS, 11-V. — Nuo ge

gužės 9 d. “Lietuvos Aidas“ 
, pradėjo eiti per dieną 3 kartus.

Iki šiol “Lietuvos Aidas“ turėjo 
dvi laidas: rytmetinę ir popie
tinę, nuo šiol turi ir. vakarinę. 
Vakarinis “Lietuvos Aido” nu
meris išeina 19 vai.

• KAUNAS, 11-V. — Dailinin
kas Petras Rimša išvyksta į 
Šveicariją spausdinti naują 
Šaulių Sąjungos 20 metų su
kaktuvėms paminėti medalį. Vė
liau P. Rimša Italijoje iš bron
zos liedins savo kūrinius: Karo 
dievaitę, Lietuvos M o k y - 
klą ir keletą bareljefų. Atlie- 
dintoji iš bronzos Lietuvos Mo
kykla bus persiųsta Pittsburgho 
universitetui, kur yra įrengtas 
lietuvių kambarys.

KAUNAS, 11-V. — Birželio 
10 d. Kaune įvyks Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos 
Rotary kliubų konferencija. Ge
gužės 10 d. įvyko Kauno rota- 
riečių kliubo tradiciniai pietūs, 
kuriuos aplankė ministras pir
mininkas gen. Černius; sveiki
nimo prakalboje, tarp kito ko, 
p a s a k ė : “V i s ų visuomenės 
sluoksnių ir visų organizacijų, 
jų tarpe ir rotariečių, parama 
vyriausybei gali daug padėti jos 
siekimus įgyvendinti.“

KAUNAS, 12-V. — Birželio 
23-25 d. įvyksta Lietuvos Šau
lių Sąjungos 20 metų jubilie
jinis rinktinių kuopų ir skyrių 
atstovų suvažiavimas. 23 birže
lio įvyks sporto šaudymo ir šau
lių- chorų varžybos, 24 d.—šau
lių chorų dainų diena 
iškilmingos pamaldos 
das.

ir 25 d. 
ir para-

KAUNAS, 12-V. — 
kolonijoje Klaipėdoje 
tintos visos 
gatvės.

I

KAUNAS, 11-V. — Kipras 
Petrauskas padavė pareiškimą 
įstoti į šaulių Sąjungos eiles. 
Pareiškime K. Petrauskas rašo: 
“Dirbsiu šaulių eilėse, kiek ma
no jėgos leis, mano tėvynės la
bui ir garbei, o lemiamai 
landai atėjus esu pasiryžęs 
aukoti savo gyvybę.“

va- 
pa-

KAUNAS, 11-V. — Trumpų
jų bangų radijo siųstuvas nuo 
gegužės 15 d. dirbs ilgiau. Be 
dabartinės programos jis dar 
perduos ir 21,50 vai. informa
cines žinias.

i

F# j.
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KAUNAS, 11-V. — Vyriau
sioji Seimo rinkimų komisija 
“Vyriausybės žiniose“ paskelbė, 
kad klaipėdiškiai Seimo nariai 
Michael Jurgeleit, Michael Fes- 
ling ir Jonis Pakalnischkies 
nuo kovo 22 d. nustojo buvę 
Seimo nariais ir jie iš Seimo 
narių sąrašo išbraukiami.

Statybos 
suvokie- 

lietuviškų vardų 
Daukanto gatvė pava

dinta Blumenstrasse, Duonelai
čio gatvė—Fliederstrasse, Mik
šio g.—Tulpenstrasse, Sauer- 
weino g.—Lilienstrasse ir Šer
no gatvė—Dakienstrasse. Anks
čiau suvokietintos šios gatvės: 
Prezidento Smetonos Alėja į 
Adolf Hitler Strasse, Liepojos 
gatvė į Hermann Goering Str., 
Dariaus ir Girėno g.—Boyenstr.

KAUNAS, 11-V. — Nors pa- 
vasaris Lietuvoje vėsus, tačiau 
žiemkenčiai labai gražiai atro
do. Vaismedžiai turi užmezgę 
daug žiedų. Laukiama gero der
liaus. Pievos dėl lietaus sto
kos vėlai tepradėjo želti.

KAUNAS, 11-V. — Klaipėdą 
prijungus prie Vokietijos, ten 
gyvenimas žymiai pasunkėjo. 
Sunkių sąlygų nebepakęsdami 
ir tėvynės išsiilgę į Palangą 
naktimis perbėga ne tik suau
gę žmonės, bet ir vaikai. Du 
mokyklinio amžiaus berniukai

namiškius palikę

KAUNAS, 12-V. — Gegužės 
12 d. rytiniu traukiniu iš Var- 
šavos į Kauną grįžo kariuome
nės vadas brig. gen. St. Raš
tikis. Stotyje kariuomenės va
dą pasitiko krašto apsaugos mi-

KAUNAS, 11-V. — Iš span-i 
dos išėjo turizmo draugijos su-Į 
redaguotas anglų kalba infer-1 
macinis leidinys apie Lietuvą I 
“Visit* Lithuania.” Leidinvi vral
Lietuvos
krašto miestų bei vasarviečiųI Klaipėdos 
aprašymas. Leidinys gausiai 
iliustruotas.

Klaipėdoje.

KAUNAS, 11-V. — Gyvento
jų surašinėjimas Vokietijoje pa- 

Leidinyj yra j gal užsiėmimą, kilmę, kalbą ir 
istorinė apžvalga ir j tautybę įvyks gegužės 17 d., o 

> kraštui atidėtas iki 
gruodžio< 1 d. Iki to laiko nori
ma Klaipėdos krašto sumažinti 
kaimų skaičių, sujungiant po 
kelis į vieną. Klaipėdos apskri
tyje tokiu būdu iš 250 kaimų 
beliks tik 73; panašiai sumažės 
ir Šilutės bei Pagėgių apskri
čių kaimų skaičius.

KAUNAS, 11-V. — III -sioms 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybėms, kurios įvyks gegužės 
21-28 d. Kaune, jau užsiregis
travo šios valstybės: Francūzi- 
ja, Italija, Lenkija, Ixitvija, Es
tija ir Vengrija. Tokiu būdu 
su Lietuva jau yra 7 tikri da
lyviai. Šveicarija sutinka daly
vauti, bet prašo apmokėti ke
lionės išlaidas. Portugalai dėl 
tolimos kelionės atsisakė daly
vauti.

KAUNAS, 11-V. — Gegužės 
18 d. Kaune įvyksta Suomijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
studentų konferencija (SELL). 
Tą pačią dieną studentai įteiks 
kariuomenei ginklus. Studentų 
aukos Ginklų Fondui gausiai 
tebeplaūkia. Prie ginklų vajaus 
greta korporacijų prisideda ir 
studentų draugijos, aukodamos 
pagal išgales iš savo kuklių iš
teklių.

KAUNAS, 11-V. — Gegužės 
10 d. prisiekė tautai ir valsty
bei apie 1,200 švietimo Minis
terijos tarnautojų. švietimo 
ministras Bistras savo prakal
boje, be kitko, pasakė, kad jei 
valdininkai duos gerą pavyzdį 
ir po savo tiesioginio darbo, tai 
tas daug prisidės prie geresnio 
auklėiimo.

KAUNAS, U-V. — Kauno 
pašto moterų šaulių būrys “Jū
ratė“ paaukojo Ginklų Fondui 
1,000 Lt. Pilietis Albinas Jan
kūnas Motinos Dienos ir šei
mos Savaitės proga vietoje do
vanos savo motinai paaukojo 
Ginklų Fondui 75 Lt. Vilniečiai 
aip pat gausiai aukoja Ginklų 
ondui. šiomis dienomis atsiun- 

Juozas Jasutis 150 
as ' Kaziūnas—100 

įsiūlytė—75 Lt. ir
Lt.

Lt., An-
Lt., M.

KAUNAS, .11-V. — Staiga 
plaučių uždegimu sunkiai susir
go buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorius, dabar Lietuvos ko
misaras Klaipėdoje, Viktoras 
Gailius.

KAUNAS, 11-V. — šiuo me
tu Klaipėdos mieste tebegyvena 
apie 600 žydų, kurių didžiausia 
dalis yra vargdieniai, negalėję 
apleisti Klaipėdos krašto.

KAUNAS, 12-V. — USA Pa
siuntinybė Kaune praneša, kad 
asmenys, gimę Lietuvoje, jau 
gali vėl įsiregistruoti be pirme
nybės imigracijos vizoms gauti. 
Tačiau, nauji asmenys, kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, nega
li tikėtis sulaukti savo eilės 
laukiančiųjų sąraše anksčiau, 
kaip už vienerių ar daugiau me
tų.

KAUNAS, 12-V.—šiais me
tais 2,316 pradžios mokyklų tu
ri knygynėlius. Knygynėliuose 
yra 914,407 knygų. Kiekviena
me knygynėlyje yra vidutiniš
kai po 393 knygas. Knygų ver
te 2,530,098 Lt.

12-V. — Praėju-
Lietuvoje veikė 

iš jų 305 kaimo

^'KAUNAS, 11-V.—šiais me- 
is visos Lietuvos pradžios mo
kios turėjo turto už 41,314,-

Lt.: nekilnojamojo turto 
ės ir namų)—už 33,489,- 

3 Lt. ir kilnojamojo turto 
(inventoriaus, knygų ir moks

lo priemonių)—už 7,825,651 Lt.

KAUNAS, 
siasi metais 
321 plytinė, 
plytinės. Plytų Gamyba praė

jusiais metais pasiekė 85 mili
jonų arba 60% buvo didesnė 
nei prieš metus. Visos plytinės 
pernai į savo įmones investavo 
apie 1 mil. Lt., tiek pat inves- 
tacijų numatoma ir šiemet. 
Laukiama, kad pramoninės ir 
kaimo plytinės šiemet pagamins 
apie 100 milijonų plytų. Plytų 
pagaminta Kauno apskrityje 
apie 20 mil., Šiaulių apskrityje 
apie 8 mil., Tauragės apskr.— 
7 mil., Mažeikių, Marijampolės 
ir Šakių apskr. po 5 mik, ki
tur po mažiau. Plečiasi ir čer
pių bei tuščiavidurių plytų ga
myba.

$
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Open Day and Night

Special Rates per WeekJ. Jaslcevicius

LST BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

ftl

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. j New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

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

Sun. all day and night

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvania 

užeikite.

GRALIAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del 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. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

LADIES’ DAYS 
f

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

Paprašykite savo bartendcrio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

Vįsoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininko 

Alex Krupavičius 
Manager

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler 
R. & II. 
Wehlc

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

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

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

boro. Tikrai bus Lietuvių Die
na.

y

- S >-< '' - -.......

LAIŠKI
......

nistras ir kiti aukštieji karinin
kai, daug diplomatų ir kitų 
aukštų pareigūnų, būrys vietos 
ir užsienio spaudos atstovų ir 
nemaža kitų žmonių. Gen. Raš
tikis apdovanotas Didžiuoju Po
lonia Restituta ordinu. Lenkų 
spaudos pranešimu dar šiemet 
gen. Raštikį revizituosiąs Smig- 
ly-Ritzas, Lenkijos maršalas.

KAUNAS, 12-V. — žemės 
Banko tarpvadybiniame pasita
rime statybos klausimais nutar
ta pagyvinti esamąjį prie Ban
ko statybos skyrių, kuris jau 
yra įvykdęs daug statybų Klai
pėdoje ir Šventojoje.

KAUNAS, 12-V. — Apskai
čiuojama, kad per paskutinius 
trejus metus gaisrai Lietuvoje 
padarė daugiau kaip 19 mil. li
tų nuostolių. Vien pernai mies
tuose sudegė turto už 3,993,- 
700 Lt. vertės, o kaimuose-y- 
4,902,700 Lt. Prie nuostolių 
padidinimo daug prisidėjo did
žiulis Palangos gaisras. Sude
gusio turto draudimo suma 
miestuose siekė 50 procentų, o 
kaimuose tik 30 procentų.

Amerikoj pastatytas gaisrui gesinti laivelis gabena
mas Į Vladivostoką, Sovietų Sąjungą.

deda sveikti ir jau rengiasi eiti 
į darbą.

J. Šidlauskas, visų vietos pro
gresyvių draugijų narys ir ge
ras finansiškas rėmėjas darbi
ninkiškų reikalų, jau trečias 
mėnesis negali dirbti iš priežas
ties sužeidimo prie darbo ran
kos.

Ig. Lazauskas, mūsų org. na
rys ir geras finansiškas rėmė
jas darb. reikalų, jau antras 
mėnesis guli lovoj suparalyžiuo
tas ir nežinia, kada pasveiks.

A. J. Sikorskis, LDS 66 kp. 
pirmininkas ir Kliubo boardi- 
rektorius, sunkiai susirgo ir ta
po nuvežtas į Mass. General li- 
gonbutį, kuriam padaryta net 
dvi operacijos sykiu. Po opera
cijos ligonis išrodo geriau ir už 
poros dienų grįš į namus.

Virš suminėti ligoniai yra 
dienraščio “Laisvės“ skaitytojai 
ir progresyvių org. nariai, ypač 
draugas Sikorskis, su kuriuo 
man teko dirbti dideliuose pik
nikuose “Laisvės“ ir Am. Liet. 
Kong. šiemet d. Sikorskio jau 
neturėsime, o jo pagelba mums 
yra labai reikalinga. Ypač šie
met, kuomet sukanka 25 m., 
kaip “Lais.“ išeina Brooklyne 
ir 20 m., kaip dienraštis.

Linkiu sergantiems draugams 
greito pasveikimo, ir prašome 
visų draugų aplankyti sergan
čiuosius.

Hudson, Mass

ir visuo- 
reikalai. 
komiteto 

pabėgėlių 
prašant

Be jokių diskušijų 
iš Kliubo iždo $10.

randasi šiuom 
pabėgėlių sto- 
Amerikoniniui 
rūpinasi šclpi-

Aukos Klapėdos ir Ispanijos 
Pabėgėliams' Šelpti

Geg. 21 d. įvyko A. L. Pilie
čių Kliubo mėnesinis susirinki
mas. Užbaigus kliubo reikalus 
svarstyti, neužmiršta 
meniški, labdaringi. 
Skaityta laiškas nuo 
gelbėjimui Ispanijos 
nuo fašistinio teroro, 
paramos, 
paskirta
Pinigai padalinta į dvi dalis: 
5 dol. pasiųsta Lietuvių Komi
tetui, kuris rūpinasi šelpimu lie
tuvių liuosnorių kovotojų už de
mokratiją, kurio 
ląiku Franci joj, 
vykiose ir 5 dol. 
Komitetui, kuris
mu visų pabėgėlių.

Taigi neužmiršta ir Klaipė
dos pabėgėlių nuo nazių teroro 
nukentėjusių. Apsvarsčius jų 
sunkią padėtį, vienbalsiai nu
tarta paaukoti 25 dol. dėl jų 
sųšelpimo. Pinigai pasiųsti į 
Lietuvos Konsulatą New Yorko 
prašant pasiųsti Klaipėdos pa
bėgėlių Šelpimo Komitetui.

Am. Liet. Kongreso vietinio 
skyriaus sekretorius ’ raportavo, 
kad yra rengiamasi prie suren
gimo milžiniško pikniko, kurio 
pelnas yra skiriamas šelpimui 
Klaipėdos pabėgėlių. Į tą dar
bą, yra kviečiama visos Hudso- 
no organizacijos prisidėti.

Pereitame šv. Juozapo pašal- 
pinės draugijos susirinkime, bu
vo skaityta laiškas nuo Am. 
Liet. Kongreso, kviečiant drau
giją prisidėti bendrai prie šio 
darbo. Laiškas sukėlė tarpe 
draugijos narių didelį entuziaz
mą ir ant vietos įgalioti drau
gijos pirmininkas J. Zaparąc- 
kas ir sekretorius B. Malinaus
kas plačiau pasitarti su komi
tetu dėl surengimo pikniko.

Piknikas, numatoma, bus 
milžiniškas, nes jame dalyvaus 
šios kolonijos, net trys mieste
liai: Maynard, Hudson ir Marl-

Serganti Mūsų. Miestelio 
Lietuviai

Šiuomi laiku daug mūsų pro
gresyvių org. narių bei draugų 
sunkiai serga.

Marlboriškis J. Sadauskas, 
sužeistas automobiliu, jau pra-

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Beer 98 North 7th Street
Brooklyn, N. Y.I’orter

Telephone EV. 7-5471

DR. MAXWELL MILLMAN

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

TRAUKINIU EKSKURSIJA
23 d. liepos (July) yra rengiama traukiniu eks

kursija prie Hopatcong ežero, NOLAN’S POINT 
PARK, N. J.

šią ekskursiją rengia LDS 3-čias, ALDLD 2-ras 
ir LMS 3-čias Apskričiai. Visas pelnas nuo šios eks
kursijos yra skiriamas pasveikinimui dienraščio “Lais
ves” 20 metų Jubilėjaus.

Visų didžiojo New Yorko apylinkes draugijų ir 
organizacijų prašome tą dieną niekp nerengti ir šir
dingai kviečiame gerbiamąją šios apylinkes visuomenę 
dalyvauti šioje ekskursijoje.

RENGIMO KOMISIJA

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

417
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

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

iiiBnisiiiGHieme

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
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
Wiliiamsburgh’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
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Clevelando Kronika
Iš LLD. 15-to Apskričio 

Kom. Susirinkimo

Geg. 21 d. įvyko LLD 15-to 
Apskričio komiteto susirinki
mas, kuriame buvo aptarta keli 
svarbūs reikalai. Kalbėta apie 
būsiančią metinę konferenciją, 
kuri atsibus birželio 25 d., ant 
dd. Grynių ūkės, Thompson, 
Ohio. Tą pačią dieną LLD 51 
kp. (tos apielinkės lietuvių far-
merių) rengia pikniką toj pa
čioj vietoj ; tai bus nemažas pa- 
žmonys—vienu kartu konferen
cija ir farmerskas piknikas.

Pikniko rengimo komisija ra
portavo, kad Apskričio piknikui 
vieta ant rugpjūčio 27 d., bus 
Bedford, Ohio, dd. Leverthų 
graži buveinė-daržas. Nutarta 
leisti laimėjimui serijos su pi- 
nigiškomis dovanomis. Todėl 
norima atkreipti gerbiamų kuo
pų veikėjų dėmesis, kad aplai- 
kę tikietus tuojaus paskleistu- 
mėt savo kolonijose. Taipgi 
smagu pažymėti, kad gerb. N. 
A. Wilkelis (graborius) au
kauja padarymą tikietų.

Komiteto pirm. J. įgūdis ra
portavo, kad mūsų apskr. kuo
pos yra nerangios su kolektavi- 
mu mokesčių iš narių ir jų pa
siuntimu į Centrą. Tad komi
tetas ragina kuopų valdybas ir 
pačius narius susirūpinti tuo 
reikalu.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
savo valstijos kongresmanams 
ir senatoriams, griežtai pasisa
kant prieš Hobbs’o ir Dempsey 
bilius, nukreiptus prieš atei
vius. Taipgi komitetas ragina 
kuopas ir pavienius narius 
siųsti laiškus ir telegramas sa
vo valstijos kongreso ir senato 
atstovams.

LLD. 15-to Apskričio 
Kuopoms

Brangūs Draugės ir Draugai! 
Sekančiam kuopos susirinkime 
būtinai paimkit dienos tvarkon 
būsiančios konferencijos klausi
mą ir abelnus Literatūros Drau
gijos reikalus. Narių duoklių 
mokėjimas turi būt pirmoj vie
toj, lygiagrečiai ir gavimas 
naujų narių. Rinkite delegatų 
pilną skaičių ir kp. valdybos 
parūpinkite jiems raportus už 
pirmą pusmetį šių metų vei
kimo.

Gavę nuo Amerikos Lietuvių
Kongreso Ohio skyriaus komi
teto blankas rinkimui aukų
Klaipėdos krašto pabėgėliams, 
pasirodykime darbu jųjų para
mai. Taipgi tą patį padarykim 
ir dėl finansinės paramos Lie
tuvių Komitetui Gelbėjimui Is
panijos Demokratijos. Šie abu 
dalykai yra didelės svarbos ir 
vienas kitam artimi. Gelbėda
mi Klaipėdos krašto ir Ispani
jos pabėgėlius, kartu padėsim 
Lietuvos žmonėms apginti savo 
krašto neprigulmybę.

LLD 15 apskr. sekr.,
J. Mažeika.

Komunistai Rengiasi Prie 
Pikniko

Dabartiniu laiku J. V. Ame
rikos reakcionieriai pina viso
kias darbininkams pavojingas 
pinkles. Pro-fašistiniai kongres- 
manai jau išperėjo apie 70 (įvai
rių bilių suvaržymui, supančio
jimui ateivių ir suvarymui jų 
į koncentracijos stovyklas. Na- 
zinės gaujos, susikoncentravę 
savo spėkas apie Clevelandą, 
daro didelį spaudimą į miesto 
administraciją ir miesto tarybą, 
kad pastarosios suvaržytųpilįe-^ 
čių civiles laisves. \ f

Kad reaguoti į tą visą, kad 
pastoti kelią tam visam, imasi 
pirmučiausiai Komunistų Par
tija. Lietuvių Komunistų kuo
pai irgi prisieina vis daugiau ir 
daugiau kas veikti, reikia dau
giau lapelių išleisti įvairiais 
klausimais. O dabar būtinai ir 
greičiausiu laiku reikia sušauk
ti platus lietuvių masinis mitin
gas protestui prieš tuos ateivių 
teisių varžymo bilius. Tam vi
sam reikia daug’lėšų.

Todėl lietuvių Komunistų

raudonuoju pavojum, laimėjo 
kraugerių fašistų naudai,” sakė 
Dr. Ward.

NEVYKSTA ORO 
PRANAŠAMS

kuopa rengiasi prie didelio pik
niko, kuris įvyks liepos 30 d., 
Mačiutos darže. Pikniko komi
sija rengiasi gabiai, leidžia $40 
vertės išlaimėjimui ir tikietai 
jau skleidžiami. Tik viskas da
bar priklauso nuo mūsų gerų 
draugų, gerų simpatikų, kurie 
prigelbės tuos tikietus išplatin
ti ir padaryti pikniką visuomi 
pasekmingu.

Užsiminęs apie užsienių po
litiką, daktaras sako: “Kuo 
Chamberlainas daugiau daro 
sutarčių ir nusileidimų Hitle
riui, tuo daugiau jam Hitleris 
darosi pavojingesnis. Bet 
Chamberlainui yra daug pavo
jingesnis žlugimas hitlerinio 
fašizmo Vokietijoj, nes kartu 
žlugtų ir apie 256 milionai 
svarų sterlingų Anglijos kapi
talo.”

Drg. Naujokas Serga

Drg. Juozas Naujokas, gyve
nąs 17613 Harland Ave., yra 
senas gelžkelių vagonų taisyto
jas ir važinėja dirbti net į 
Beachgrove, Ind. Jis fenais be
dirbdamas ir apsirgo plaučių 
uždegimu. Liga buvo išsivysčiu
si gana į pavojingą laipsnį ir 
visai mažai tebuvo vilties jo pa
sveikimui. Bet paskutinėmis 
dienomis pradėjo 'eiti geryn ir 
manoma, kad pasveiks.

Toksai apsirgimas, net kitoj 
valstijoj, daugiau 400 mylių 
nuo namų, d. Naujokienei ir 
sūnui Juozui, sudarė daug keb
lumo, kad suteikus atatinkamą 
pagelbą taip sunkiai sergan
čiam.

Linkėtina laimingo pasveiki
mo d. Naujokui.

Ištraukos iš Dr. Ward 
Prakalbų

Kalbėdamas Motinų Dienos 
Taikos Parade, ant public 
square ir jo pagerbimui sureng
tame bankiete, Dr. Harry F. 
Ward padarė daug rimtų parei
škimų, kuriuos nors trumpai čia 
norisi pakartoti.

“Fašizmui padorumas nežino
mas. Todėl ir džentelmeniška 
kova su tais gengsteriais neį
manoma. Kur tik tie baisūnai 
(‘monsters’) įkelia koją, ten 
miršta demokratija.”

Toliaus Dr. Ward įrodinėjo, 
kad čionais stambusis kapitalas 
deda pastangas sumažinimui 
pašalpos bedarbiams ir panaiki
nimui W.P.A., kad tuomj pa
žeidus demokratinės adminis
tracijos ir Naujos Dalybos var
dą. Reakcionieriai, patys didin
dami bedarbę, nori privesti 
Amerikos liaudį prie tokios pa
dėties, kad nors dalinai, ji pra
dėtų j ieškoti išeities fašizme. 
“Todėl,” sako Dr. Ward, “kova 
už išlaikymą pašelpos normos
reiškia kovą už išlaikymą demo-
kratijos. Jeigu didysis kapita
las pajiegtų panaikinti WPA.,

Bankiete, surengtam Dr. 
Ward pagerbimui, dalyvavo 
apie 300, daugumoj vidurinės 
klasės svečių. J. N. S.

J Anglijos Seimą Pravestas 
Dar Vienas Darbietis

Vokietijos astronomai ir 
oro žinovai tvirtino pačioj 
pradžioj šio pavasario, kad 
šiemet nuo gegužės vidurio 
iki liepos pabaigos būsią 
šilta ir saulėta. Tai, girdi 
todėl, kad jau sumažėjo dė
mės (plėtmai) ant saulės.

Bet gegužė jau baigiasi, 
orai vis gi perdaug vėsūs, 
dažnai šalti ir apsiniaukę. 
Bent New Yorke mažai 
žmonių teatsimena tokį ne
smagų gegužės mėnesį, kaip 
šiemetinis.

Taigi nazių pranašai pra
šovė pro šalį.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LDS 3-čio APSKRIČIO PIKNIKAS 

—RUGP. AUGUST 6-tą Į
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

3-čias apskritys rengia pikniką 6 
dieną rugpjūčio, August, P. Vaičio- 
nio Meadow Grove Parke, Cranford, 
N. J. Visų organizacijų prašome virš 
minetoj dienoj nieko nerengti, o da
lyvauti mūsų piknike. Kadangi pasi-' 
taiko keli parengimai vienoj dienoj,1 
žinoma nebūna naudos nei vienam, i 
Vengiame kiek galint, kad neįvyktų1 
keli parengimai vieną dieną. — Ko
misijos narys A. Skairis.

(124-126)

NEW HAVEN, CONN.
Trečiadienį, 31 d. geg. įvyks šo

kiai Indian Grove Parke, West Ha
ven. Grieš Radio orkestrą iš dešim
ties muzikantų, lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga 35c. Šiemet Parkas 
naujai pertaisytas ir bus malonu 
jame praleisti linksmai laiką. Kvie
čiame visus dalyvauti. —- Kom.

(124-126)

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 4 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

London. — Papildomus 
rinkimus seimo atstovo nuo 
Kenningtono, Londono 'da
lies, laimėjo Darbo Partijos 
kandidatas J. C. Wilmot 
prieš konservatų (dešinių
jų) kandidatą karininką A. 
Kennedy. Tai jau antrą sa
vo kandidatą darbiečiai 
pravedė į seimą per vieną 
savaitę.
SiSiiS
Saugokitės Lyties Ligų!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap

sisaugoti.
AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 

sifilį, gonorėja ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

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

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

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

jis pažengtų didelį žingsnį ar
čiau fašizmo J. V.”

J. V. valdžia skiria bilionus 
dolerių kariniam prisirengimui, 
sako Dr. Ward, kad reikale bū
tų galima apsiginti,nuo fašisti
nių agresorių pavojaus. Bet 
mūsų didysis kapitalas pagami
na visą tą, ko tik fašistiniai ag
resoriai reikalauja iš Ameri
kos. Tik Ohio fabrikai, kurių 
didžiuma yra Clevelande ir 
apielinkėj, turi užsakymų už 
milioną dolerių padarymui ka
rinės amunicijos ir mašineri
jos dėl hitlerinės Vokietijos, 
kas daro dar didesnį pavojų 
nuo fašistinių agresorių. “Ko
kia bus baisi tragedija,” sako 
Dr. Ward, “jeigu mes leisime 
čia gaminti amuniciją, nuo ku
rios 'prisieis mirti Ohio vaiki
nams.”

“Tik / ekonominiai kovojant 
bus galima sulaikyti tuos geng- 
sterms,” tęsė Dr. Ward. “Tik 
sulaikymas Californijos alie? 
jaus, kuris suka visą Japonijos 
karo mašineriją prieš Kiniją, 
xuojau padarytų galą tai baisiai 
skerdynei.” Todėl jis atkartoti- 
nai pabrėžė, kad visi piliečiai, 
visos organizacijos ir unijos, 
turi siųsti kongresui rezoliuci
jas, telegramas ir laiškus, kad 
J. V. Amerikos valdžia uždėtų 
embargo ant išvežimo karinės 
amunicijos į Japoniją ir į kitas 
fašistines valstybes. •

“Kiek J. V. progresyvė liau
dis dėjo pastangų, kad priver
tus savo valdžią pataisyti Neu
tralumo Aktą, bet katalikų hie
rarchija, atsišaukdama į tikin
čiųjų jausmus ir baugindama

BROOKLYN, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
OIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Telephone: E Vergreen 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.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNftS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios . ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

,i Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai 1

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

Portsmouth, N. H. — Ma
noma, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybė paskirs pen
siją žmonoms jūrininkų, žu
vusių nuskendusiam e sub
marine “Squalus.”

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW975 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE JORDONE 
d-b-a Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN. Inc.
85 Court St. Brboklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB16843 has been issued to Uie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5012 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the pre
mises.

FRED FIXSEN
6012—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Boardwalk at 35th St., Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CONNELL BOYLE 
Bell Buoy Baths

Boardwalk at 35 th St.
Coney Island Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of tho Alcoholic 'Bever
age Control I,aw at 261 Osborn St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK 
Round Town Bar & Grill-Restaurant

261 Osborn St. Brooklyn, N. Y.

| Namų Rakandų Krautuve |
I A. WEITZNER I 
■■ VERTEIVIS jg

Divonai-Uždangai-Linolijos |
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai •

Virtuvei, Miegamajam Kambariui |
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui ■

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

!■■■
KADA BŪSITE NEW YORKE

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

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius | EVergreen 4-9672

, į,.;*,. į'.jĮ lįfcįidįį&ilr.
V J jYtAlįM ”’'z J Z;’f L ’Pi i l'td

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

11Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

nuo

>«

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

tf Rožančiai ir Kryželiai
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

DIRMAVONfiM

II 12 1

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

$1.00
6.50
2.00

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N

tarpo Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisymo. Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ
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rapor- 
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nuo 
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problema

šioj Jievos ir A- 
pakalnėj.
kaina 
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Kituose

šv. Vardo D-ja turėjo savo 
metinį k balių geg. 26-tą, Kar. 
Angelų parapijinėj salėj.

Pereita savaitė buvo 
lyniečiams saugiausia 
metais mirties atžvilgiu 
rė 494, mažiausias skaičius 
bėgiu savaitės. Tačiau miri-

Lankėsi “Laisvėje”

aukų.- Sutrūkusiuose

45c
viso negu pirmesnę savaitę.

gražiai pasidarbavo

šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Geg. 29, 1939

NewWko*?žiK^jZmit«
"........------------------------- *“-■ ----------"

Petras Katinas, Operetės 
Choro ir Dariaus-Girėno kliu- 
bo narys, išvyksta Lietuvon 
pasisvečiuot.

Keistutis Michelsonas 
Gavo Stipendiją

Keistutis Michelsonas, žino
mas jaunas kalbėtojas ir vei
kėjas, šiomis dienomis iš Co
lumbia Universiteto gavo sti
pendiją tęsti mokslą. Praneš
damas apie paskyrimą, p. 
James P. Gifford, universiteto 
Viršininko padėjėjas, rašo:

“Smagu jums pranešt, kad, 
remiantis jūsų puikiu kolegi
jos rekordu, jums paskirta 
viena iš Fakulteto Stipendijų 
mokslui Teisių Mokykloj 
1939-1940 mokslo metais. . .”

Paskirta $300, kas paden
gia tris ketvirtadalius mokes- 
ties už mokslą, likusius turi 
Pasidėt patsai stipendiatas.

Tai smagi žinia ne vien pa
čiam Keistučiui, ji džiugina 
mus ir visus demokratinio nu
sistatymo lietuvius, su kuriais 
šis jaunuolis gabiai ir pavyz
dingai veikia visuomenės ge
rovei.

Lietuviams Komunistams
Gegužės 29-tos vakaro 8 v. 

įvyks Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkimas ‘Laisvės’

Tiriama, dėl ko sudegė dar 
nebaigti statyt du 6 aukštų 
apartmentai prie 39th ir Skill- 
man Ave., Queens. Iššauktos 
4 kompanijos gaisragesių 
pajėgė išgelbėt.

IŠ SPAUDOS KLIUBO 
VEIKLOS

Kiek Kainuoja Pragyvenimas į Vieną 
Savaitę New Yorko Mieste

čia noriu pažymėti sąlygas 
pavieniui vyrui, kuriam buvo 
dievų lemta, dėl vienokių ar 
kitokių aplinkybinių sąlygų, 
vesti vienuolio gyvenimą.

Kambarys

Pirmiausia pradėsiu 
kambarių, todėl, kad 
ninkui su mažom 
net ai p lengvai ta 
išsprendžiama.

Viena, gal, kad
kas yra didžiausias visoje A- 
merikoje miestas, su 7,346,- 
000 žmonių, ir į jo rinką trau-; 
kia šimtai jaunuolių parduoti 
savo raumenų ir smegenų 
spėkas; antra, komercijos 
miestas su didžiuliu prekybos 
portu; trečia, neturi užtekti
nai žemės, nes jo akmeninius 
krantus laižo ir čiulpia van
duo (turiu mintyj Manhat- 
taną).

$l.T0.
Savaitei $7.70.
žinoma, kaip kas gali turė

ti išimčių, bet norint pilvą ne- 
pykdyt, kad nekeltų streiko, o 
juo labiau revoliucijos, nuo 
kurios gali nukentėti netik 
kūnas, bet ir siela, su mažiau 
apsieit neįmanoma. Restora
nuose ir, kas gali pasidaryti, 
namie ras maiste 

Skalbiniai turi 
ligi 60 centų, 
traukiniu vienos 
savaitei 60c.

Be to, čia bendrai paminė
siu $2 dėl smulkių išlaidų, 
kaip va: drabužiai, čeverykai, 
kirpykla, “klynijimas” drabu
žių, jei priklausote organiza
cijai ar darbininkiškai ar baž
nytinei, jei rūkote—cigaretai, 
kartais sueinate draugą.1— sti
klas alaus, teatras,
gimai-šokiai. Be abejo, 
tos skaitlinės dviejų 
nieko nereiškia, mes, 
riai, tai žinom.

Į savaitę: kambarys 
Valgis . . . .'.............
Skalbiniai ...............
Važinėjimas ...........
Bendri ......................

P-Ie M. Avietenaite 
Grįš Lietuvon

P-lė Avietenaite, \ Lietuvos 
generalis komisaras z Pasaulio 
Parodai, užbaigus Lietuvos 
paviliono įrengimo darbus, to
limesnį paviliono reikalų tvar
kymą pervedė konsulo ir vie
tos katalikų-tautininkų nuda
ryto Liet. Dienos Komiteto ži- 
niąi. Pati išvyksianti Lietuvon 
birželio 2 d.

Jai pagerbt, ir išleistuvėms, 
Parodos Liet. Dienos Komite
tas ruošia bankietą birželio 
1-mos vakarą, Hotel Fifth 
Ave., kampas 9th St. ir 5th

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi .mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. Kreipkitės pasj . G. Kripaitis, 
1337 E. “ 
Culver 
M.

5th St., Brooklyn, N. Y. 
Line, išlipkite ant Avenue 

(121-126)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j "savaitę. 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y. 

Pusė bloko nuo St. George Hotel,
f (121-138)

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

užtikrintas ir už prieinamą kainą.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Įžanga $2.50. Bilietai gauna
mi pas k-to pirmininkę Dr. 
Aldoną šliupaitę ir katalikų- 
tautininkų įstaigose.

Tarp Lietuviu
R.

D-rui M. J. Vinikui pirmi
ninkaujant, š. mėn. 25 d.,
SLA Centro raštinėj įvyko ei
linis Spaudos Kliubo susirin
kimas. Išklausyta įvairių ko
misijų raportai ir rekomenda
cijos. A. B. Strimaitis 
tavo, kad jis stengiasi 
esamus Vilniui Vaduoti 
gos skyrius ir sušaukti 
važiavima. Manoma, kad bus 
galima šioj šaly išlaikyti ak
tingą organizaciją vedimui 
kovos už Vilniaus išliuosavi- 
mą iš okupantų lenkų.

Aptarus Kliubo reikalus, iš
klausytas kun. A. Miluko 
kruopščiai paruoštos paskai
tos “Mūsų rašytojai, leidėjai 
ir visuomenė.” Ją skaitė sve
čias, “Lietuvos žinių” kores
pondentas, Juozas Jurginis.

Autorius savo paskaitoj iš
kelia vargingą lietuviškos kny
gos ir jos leidėjų būklę šioj 
šaly. Jis nurodo, kad desėt- 
kai tūkstančių egzempliorių 
knygos buvo sudeginta ar pūs
ta drėgnuose rūsiuose. Tokios 
nepageidaujamos padėties 
priežasčia jis mato visuome
nės indiferencij.ą ir nedvipras
miškai ją tuo apkaltina.

Vietoje padaryta autoriui 
^keletas pastabų. Pirmiausia 
dėl jo tendencingumo. Perne- 
mier iškeldamas katalikiško
sios ideologijos knygą ir jos I 
leidėjus, jis, sąmoningai ar 
nesąmoningai, praėjo pro dau
gelį pasauliškosios knygos lei
dėjų. Autorius pasižadėjo 
priimti domėn jam padarytas 
sugestijas ir apvalyti savo ra- 
šinĮ nuo šališkumo dėmės. Bu
vo pastebėta, kad autorius 
perdaug kaltina skaitančiųjų 
lietuvių visuomenę dėl knygos 
skurdo, kad ne retai dėl ne- 
pasisekimo yra kalti autoriai 
bei leidėjai, kad tarp užmirš
tų leidinių yra nemažai ir be
verčio šlamšto.

Susirinkimas baigta gražioj 
nuotaikoj, draugiškai visiems 
besivaisinant. A. P.

Galima gauti kambarių 
prie šeimynų, kurios nuomoja 
butą, o jame randasi jiems 
nereikalingi, nena u d o j a m i 
kambariai. Kartais atsitinka, 
kad šeimininkė, be apmokėji
mo, pradeda eiti cenzoriaus 
pareigas ant burdingieriaus 
laiškų, atviručių ir paveikslų, 
kad burdingierius neišklystų 
iš doros kelio, pradeda duoti 
savo nuoširdžius motiniškus 
patarimus, su kuo draugauti 
ir ko vengti (žinoma, kol bur
dingierius jaunas).

Bet kartais užsispyręs ar 
belzabubo apsėstas burdingie
rius turi pašnekesį suraukta 
kakta, pasiima savo kilnoja
mą turtą, atsisveikjna savo 
angelą sargą ir taip palieka 
jos aniuolišką pastogę su šyp
sančia širdžia. Ir eina ten, 
kur jo nudėminga sąžinė lei
džia, vargti 
d omo ašarų

Pigiausia 
New York o 
vaitei.
sunku būtų tokių 
rasti, todėl, kad nėra lango. 
Stoge yra iškirsta skylė dėl 
oro išvėdinimo. Jei lyja ar 
sniegti, tai ir tą skylę reikia 
uždaryti. Bet jei nėra skylės 
stoge, tai yra aukščiau durų 
langutis į koridorių (sveikatos 
departmentas to reikalauja). 
Mat, visi turi kvėpuoti tyru 
oru. Tokiuose kambariuose 
spokso dieną naktį 25 
elektros lemputė, kuri 
šviesos kaip ir Lietuvos 
nyčioje degantis aliejus 
šv. sakramento.

Sienos maliorių matę 
seniai, jų paviršius
margas, nes dažų spalva, kur 
dulkių nenugraužta, iš fizinės 
pereina į cheminę. Jų pavir
šius, rodos, kaip ir kalėjimo 
pilkų sienų, karčiai juokiasi iš 
savo
tinko plyšiuose bacilos tancių 
šoka, 
mo auka įkošti ar įČiaudi, o 

(saulutės spinduliai bejėgiai į 
tą bakterijų urvą įsiveržti.

Kambariai, kurių nuoma 
trys ar pusketvirto dolerio sa
vaitei—žmoniški; turi maudy
nes, bendrą alėj telefoną, pa
prastai žmonišką švarą. Ypa
tingai pas skandinavų 
kiečių tautos žmones 
ir pavyzdinga švara.

Valgis
Valgis New Yorko 

darbo žmogui turi 
daugiau nei dolerį į dieną.

Pavyzdžiui, ] 
sinų sunka 5c, 
20c, kava 5c; viso 30c.

Pietūs: virta jautiena 
sriuba 10c; viso 45c.

Vakarienė: daržovės 
pienas 5c; viso 35c.

Į dieną: 30c pusryčiai, 
pietūs, 35c vakarienė;

Sykiu ................ $13.80

New Yorko mieste gyveni
mas iš tavęs ir manęs mažiau
sia turi gaut $13.80 savaitei.

Gegužes 20-tą richmondhil- 
liečiai A. ir O. Vėnskūnai mi
nėjo vedybinio gyvenimo 25- 
tą sukaktį. Ta proga giminės 
ir draugai jiems surengė šau
nų pokilį. 

* * *
Brooklyno lietuvių 

Apreiškimo Parapija 
metų sukaktį 
30-tą. 

* '■

Maspethietė 
ištekėjo už Albino 
Brockton, Mass. 

*

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

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

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

ir pavieniu.

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND
aucrA

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius

šio

katalikų 
mini 25 
mėnesio

*
Urbonaitė
Radžio, iš

)EREWSKIS SUSIRGO 
SAVO KONCERTE

Ignace Jan Padarewski, pa- 
skilbęs lenkas pianistas, suim
tas širdies atakos parkritęs 
aslon geg. 25-tą prieš savo 
koncertą Madison Square 
Gardene. Koncertas atšauktas, 
o senelis pianistas paguldytas 
ilsėtis.

Padarewskio išgirst buvo 
susirinkę keliolika tūkstančių 
publikos, šis yra jo 20-tas 
maršrutas Amerikoj. Abejo
jama, ar jis begalės daugiau 
maršrūtuot, nes jėgos mažė-

Jis yra 78 metų amžiaus.

šeštadienį, gegužės 27-tą, 
lankėsi Brooklyne “Laisvės” 
skaitytojas iš Bristol, Conn., 
draugas Juozas Marshalonis. 
Draugas Marshalonis atvažia
vo į Brooklyną atlankyti savo 
dukrelę, kuri čia gyvena. Jis 
taipgi
Bristole ir pardavė Maynardo 
pikniko tikietukų, už kuriuos 
pinigus atvežė į “Laisvės” ofi
są?

* *
Avižoniai, ridge- 

susilaukė dukre-woodieciai, 
lės. Laimingai auklėti!

mūsų 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

LIETUVIŲ ATLETU
KLIUBAS i

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Avė. 
Brooklyn, N. Y.

i

Penktadienio popietį buvo 
užėjęs “Laisvėn” Ch. K,'war
ren. Jis jau nuo Naujų Metų 
nesveikuoju, nedirba. Jaučią-1 
sis gerėliau ir tikisi už savai
tės kitos galėsiąs šiek 
dirbti.

palaikoma paprastais “šal
čiais,” tad patariama “šalčių” 
neužleist. Gimimų buvo 708.

Skarlatina susirgo 84, ty
mais 118, kokliušu 20. Tai dar 
gana>po daug, vienok mažiau,

VALGIAI IR 
GARIMAI

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.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL 

uline

Litpwro

Savininkai

Fairview Restaurant

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

arti Corona entrance į ferus.

110-62 Corona Ave.

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

Geri Stoikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

alaus, i
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 8ts. 
Gerai Patyrę Barberlal

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-717*
Tel. Triangle 5-3622

LOGAN BAR and GRILL
VINCAS KARLONAS

Didelė ir gražiai Įrengta svetainė baliams, 
vestuvėms ir Įvairioms parems. Gera virtuvė, 
todėl ypač patogi salė vestuvėms ir parems.

Pakeliui per Maspethą važiuojant j 
PASAULINĘ PARODĄ

Dancing Wednesday, Friday and Saturday
Kartono Įstaigos antrašas:

61-28 GRAND ST. MASPETH, N. Y
LABAI PATOGŪS PRIVAŽIAVIMAS IŠ VISUR

Oi VIENATINIS LIETUVIŠKASO«
KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai Z 

paramount cabaret
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojlmo 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

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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