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KRISLAI
Lietuvių Tautos Balsas, 

Kurį Išreiškė Keistutis 
Michelsonas.

G. B. Shaw 82 Metų 
Amžiaus.

Nerūko, Negirtuokliauja 
ir Nevalgo Mėsos.

Rašo R. Mizara.

Saulė slepiasi už did
miesčio dangorėžių. Pačiam 
New Yorko miesto centre 
milžiniška žmonių minia 
užplovusi didelę aikštę ir 
apylinkines gatves. Aukš
tai iškelta Kristofo Kolum- 
buso statula ramiai žiūri į 
banguojančią šimtatūkstan
tinę minią, į plačią tribū
ną, kurioj stovi parinktiniai, 
demonstracijos vyrai ir mo
terys, suėję pareikšti, var-| 
de tos minios, savo pasi
bjaurėjimą niekšiškais 
lerio darbais Europoj.

* * *
Kalba garsioji kino 

tistė Blančė Jurka; kalba 
kunigas, kalba visuomeni
ninkas, ugningai šaukiasi į 
pasaulį sunaikintos Čecho- 
slovakijos patrijotas, kalba 
gerbiamas New Yorko 
miesto majoras La Guar
dia. Visi smerkia Hitlerį, 
visi unisonu protestuoja 
prieš banditiškus jo žygius. * * *

Štai demonstracijos pir
mininkas iššaukia jauną, 
gražų vyrų — Am. Lietu
vių Kongreso Brooklyno 
skyriaus pirmininką, Keis
tutį Michelsoną. Jis kalba 
lietuvių vardu. Karštai pro
testuoja prieš Klaipėdos pa
grobimą; šaukia ginti Lie
tuvos n e p r i k 1 a u somybę. 
Garsiakalbis nešioja šio jau
no ir talentingo lietuvių 
tautos sūnaus skardų pro
testą; žmonės ploja, pritar
dami Lietuvai ir smerkda
mi jos nevidonus!

Kaip gražiai, kaip žmo
niškai mūsų ALK skyrius 
pasireiškė šitoj demonstra
cijoj ! * ♦ *

Žymiausias šių dienų pa
saulio dramaturgas, George 
Bernard Shaw, jau 82 metų 
amžiaus.

Jis rašo 50-tą savo vei
kalą apie Karolį II-rąjį. To
kio amžiaus žmogus, o vis 

'rašo, dirba!
Bet Shaw ne pirmas toks 

žymus dramaturgas, kuris 
taip ilgai gyventų. Sofoklis 
sulaukė 89 metų amžiaus ir 
vis rašė, o Voltairė mirė 
turėdamas 84 metus.

50 scenos veikalų, gilių, 
ilgų, gražių veikalų. Na, o 
kiek jis parašė šiaip knygų 

• bei rašinių periodinei spau
dai!
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Ruoškimės “Laisvės” 
Bendroves (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

DIDELIS SUKRĖTIMAS LIETUVOS VALDŽIOJ
Japonai Žada Užimt Chang- gen Franco įžengė į Madridą; TrOcklStU 

shą ir Hengchową • m ® ,
Shanghai, kov. 28. — Per 

savaitę šturmavimų kari
niais lėktuvais ir artilerija 
japonai užėmė chinų did
miestį Nanchangą, Kiangsi 
provincijos sostinę.

Chinai, pasitraukdami, 
susprogdino tiltą per Kan 
upę ir padegė daugelį svar
besnių rūmų mieste.

Japonai garsinasi, kad jie 
greitu laiku užimsią Chang- 
shą ir Hengchow miestus 
Hunan provincijoj.

Hitleris Kaposiąs Galvas 
Slaptus Radio

uz

Berlin. — Komunistai ir 
kiti kovotojai prieš nazius 
Vokietijoj turi slaptas ra
dio stotis. Jos skleidžia ži
nias apie žmonių bruzdėji
mą prieš nazių režimą ir 
perduoda prieš - naziškus 
pranešimus iš užsienių. To
kios žinios dažnai sklei
džiamos iš kilnojamųjų ra
dio stotelių automobiliuose 
ir slaptose patalpose.

Todėl Vokietijos “teisin
gumo” ministerija dabar 
paskelbė, kad tokie slapti 
radio žinių skleidėjai bus 
aštriai baudžiami — nuo 
15 mėnesių kalėjimo iki gal
vos nukirtimo.

Anglai Nušovė Araby Sukilė- 
liy Vadą Palestinoje

♦ ♦ *

Keistas tas Anglijos airis 
dramaturgas. Jis nevalgo 

; mėsos, negeria alkoholinių 
gėrimų ir nerūko! Tūli ma
no, kad dėlto Shaw taip il
gai gyvena ir gražiai atro
do. Bet pats dramaturgas 
to nemano.

Jeruzalė. — Anglijos ka
riuomenė apsupo vieną kai
mą šiaurinėje Palestinoje, 
idant suimt arba sunaikint 
ten arabus sukilėlius prieš 
anglų-žydų v i e š p a tavimą 
tame krašte.

Su sukilėliais kaime bu
vo ir Abdul Rahim Haj 
Mohammed, kuris pasirašy
davo kaip “vyriausias ko- 
mandierius arabų revoliuci
nių jėgų Palestinoje.” Jis 
mėgino pabėgt pro anglų 
kariuomenės lanką, ir tapo 
nušautas.

Abdul Rahim buvo labai 
religingas m a h o m e tonas, 
bet kovingas žmogus ir la
biau apsišvietęs, negu dau-

Mes, griešninkai, kurie guma kitų arabų vadų Pa
nešame laisvi ' nuo šmoto lestinoje.
mėsos, stiklo alaus ir taba-[ Anglai suėmė vieną nu- 
ko, žinoma, turime savo šauto Abdul Rahimo drau- 
nuomonę dėlei žmogaus ii- gą, žemesnį arabų vadą.
go amžiaus. Mes, pavyz-j— ~B- ...... r-----
džiui žinome žmonių, ką su- (tijos skyrius kvietė dra- 
laukė virš 100 metų am- maturgą atvykti Amerikon, 
žiaus, bet kurie naudojo ai- Jis daugmaž taip atsakė: 
koholinius gėrimus, valgė į Jei as norėčiau būti pakar- 
mėsą ir mirė su pypkės ci- 
buku dantyse. ♦ ♦ ♦

Shaw seniau dažnai iš- 
juokdavo amerikiečiup. 
Kartą ADF Colorado vals-
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l L Z A.

■■MOKA

tas, tai geriau važiuočiau 
Airijon, o ne pas jus, į 
Ameriką.

O visgi vėliau jis tą savo 
nusistatymą sulaužė ir 
Ameriką aplankė.

-Buržujų Taryba Pasidavė; Ispanijos Iš
davikas Generolas Miaja Pabėgo

Šaika Respublikos Išdaviką Pulk. Casado ir Gen. Miajos 
Iškėlė Baltas Pasidavimo Vėliavas Madride

Madrid, kov. 28. — Ispa
nijos respublikos išdaviko 
generolo Miajos neva “apsi
gynimo” taryba jau užleido 
Madridą, senąją Ispanijos 
sostinę, fašistams; ir gene
rolo Franco kariuomenė iš
kilmingai įmaršavo į Mad
ridą.

(Ta neva “šalies gynimo 
taryba,” susidedanti iš troc- 
kistų, anarchistų, dešiniųjų 
socialistų ir fašistinių bur
žujų, kiek pirmiau nuvertė 
respublikos valdžią, vado-

vaujamą premjero Negrino, 
ir j ieškojo būk tai “garbin
gos” taikos su generolu 
Franco.)

Gen. Miaja, vedęs pasida
vimo derybas su Franco, 
pabėgo. Likusioji tarybos 
valdyba iškėlė Madride bal
tas vėliavas, kaip ženklą 
pasidavimo fašistams.

Pirm miesto atidavimo 
fašistam, dar išdavikiškoji 
taryba p a t a rė žmonėm 
“bėgt iš jo į rytus,” nuo 
įžengiančios generolo Fran
co ir Mussolinio armijos.

Portugalija Nepasitiki Ka
ziais ir Italy Fašistais

Lisbon, Portugalija. — 
Portugalų valdžia nepasiti
ki Italijos ir Vokietijos fa
šistais, įsigalinčiais Ispani
joje. Tai nutarė sustiprint 
senuosius “draugiškumo” 
ryšius su Anglija (kuri nu
duoda esanti Portugalijos 
“globėja”).

Portugalijos valdžia pasi
rašė nekariavimo sutartį su 
generolu Franco; bet ir 
Franco jau nepasitikįs Mus- 
soliniu ir Hitleriu kaipo 
“gero velyto jais” Ispanijai.

Naziai Areštuoja Daugiau 
. Kunigy ir Vienuolių

Senatas Nutarė $513,- 
188,882 Amerikos Ar

mijai per Metus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas beveik be 
jokių ginčų užgyrė Roose- 
velto reikalavimą paskirt 
$513,188,882 šios šalies ar
mijos reikalams per valdiš
kus metus, prasidedančius 
nuo liepos 1 d. šiemet; tai 
$19,574,500 daugiau, negu 
kongreso atstovų rūmas bu
vo nubalsavęs.

Senatas savo tarimą per
davė atstovų rūmui iš nau
jo spręsti. Iš senato užgir- 
tos pinigu sumos armijai 
turėtų būt dastatyta ir 784 
naujoviškiausi kariniai lėk
tuvai.

Daugelis republikonų ir 
atgaleivių demokratų sena
torių dažnai kandžioja pre
zidentą Rooseveltą už jo 
žmoniškesnę užsieninę poli
tiką; bet kas liečia pačios 
Amerikos “naminį” gynimą, 
tai ir tokie senatoriai mato, 
kad Roosevelto politika yra 
teisinga. Tad jie ir nubal
savo skirt Amerikos armi
jos reikalams didesnę sumą 
pinigų, negu bet kada pir- 
miaus “ramiais laikais.”

Brazilija Pageidaujanti 
Žemdirbių iš USA

Rio de Janeiro, Brazilij 
—Brazilų vyriausybė sako, 
kad jinai mielu noru priim
tų žemdirbius ateivius iš 
Jungtinių Valstijų ir skirtų 
jiem po 40 iki 50 akrų že
mės tinkamos lauko ūkiui.

a.

ORAS
Trečiadienį vėsu ir būsią 

lietaus, 
ras.

— N. Y. Oro Biu-
I

1'

Francūzy Žinovai Sako, 
kad Hitlerio Armija 

Yra Silpnoka
Paryžius. — Kariniai 

Franci jos tėmytojai matė, 
kaip Vokietijos armija 
įžengė į Čechoslovakiją; jie 
stebėjo ir susikirtimus tarp 
vengrų ir Hitlerio remia
mos Slovakijos kariuome
nės; ir tie francūzai tėmy
tojai atrado, kad Vokietijos 
karinė mašina nėra jau to
kia baisi; sako, jinai yra 
blogai organizuota, prastai 
vadovaujama ir negali pri
lygt Vokietijos 1914 metų 
armijai.

Visa tai matę, Franci jos 
karininkai tvirtina, kad da
bartinė Vokietijos ' armija 
neturi daugiau jėgos, kaip 
1917 metais, kuomet kaize
rio karinė jėga buvo 
gana ištaškyta.

Frankfurt prie Main, Vo
kietija. — Naziai areštavo 
kelis katalikų kunigus ir 
franciškonus vienuolius. Sa
ka, kad jie, kaipo jaunuolių 
mokytojai, “baisiai tvirkdę 
mergaites ir berniukus.”

Bet hitlerininkai, kaltin
dami tuos dvasiškius, čia 
jau patys save išsiduoda, 
pareikšdami, kad šie kuni
gai ir vienuoliai, “gaudami 
nazių valdžios finansinę pa
ramą, tačiaus, kurstė žmo
nes” prieš Hitlerio valdžią.

(Išvadas aiškus. Jie suim
ti už tai, kad nepritarė na
zių smurtui.)

EXTRA
Naziai Pasinešę Grobt Dan- 
zigą ir Lenkų “Koridorių”

jau

Padvigubinti Sovietą Pava
sariniai Pasėliai

Maskva. — Pernai rude
nį “žiemkenčiai” kviečiai ir 
rugiai pusėje europinės So
vietų Sąjungos nukentėjo 
nuo perdaug ankstybų šal- 
nų-gruodų ir nuo pervelybo 
sniego. Užtat dabar Sovie
tuose dveja tiek padidinti 
pavasariniai laukų užsėji- 
mai; ir 483,000 traktorių 
dviem pakaitom kasdien 
dirba pavasariniams pasė
liams.

O šiemet Sovietai turi 
37,000 daugiau traktorių 
negu pernai.

Berlin, kov. 28. — Vokie
tijos spauda vis smarkiau 
spiegia prieš tariamus “len
kų žiaurius žingsnius prieš 
vokiečius Lenkiškame Kori
doriuje.”

Pranešama, kad Hitlerio 
valdžia išleido ultimatumą, 
griežtą reikalavimą, Lenki
jai užleist naziams Danzigą 
ir tą “koridorių.”

Lenkija Ir Vokietija tel
kia savo kariuomenę į tos 
srities pasienius, iš vienos 
ir antros pusės.

Vokietijos naziai skubin- 
sis apsidirbt su Danzigu ir 
visu “Lenkišku Korido
rium” į jūrą pirma, negu 
Lenkija paspėtų padaryt 
karinę sąjungą su Anglija 
ir Franci j a.

Jeruzalė. — Arabai suki
lėliai Palestinoje dar du žy
dus nušovė ir du sužeidė.

Berlin, kov. 28. — Naziai 
jer savo spaudą šūkauja, 
<ad Lenkija neapginanti 
vokiečių turto, sveikatos ir 
gyvybės Lenkijoj. Naziai 
staugia, kad būk lenkai už- 
puldinėją ir mušą vokiečius 
vaikus ir moteris vien už 
kalbėjimąsi vokiškai.

s __________

Žmonių Sujudimas dėl Klaipėdos Atidavi
mo Suardė Kn. Mirono Ministerių Kabine
tą; Nauju Premjeru Paskirtas Gn. Černius
P-s Smetona Spiriamas Sudaryt Valdžią iš Įvairių Partiją 

Žmoniy, kad Geriau Atsilaikyti prieš Naziy Pavoją
Kaunas.— Klaipėdos per

leidimas Vokietijai sujudi
no plačiuosius sluoksnius 
Lietuvos žmonių, o žmonių 
subruzdimas krato Smeto
nos valdžią. Dėl Klaipėdos 
atidavimo Hitleriui jau su
griuvo ligšiolinis Lietuvos 
ministerių kabinetas, kurio 
pirmininkas buvo kunigas 
Vladas Mironas.

Mirono ministerių kabi
netas pasitraukė kovo 27 d., 
ir p. A. Smetona iš pra
džios pakvietė generolą 
Stasį Raštikį, vyriausią ar-

Gen. Raštikis Šaukia 
Vienybėn dėl Lietu
vos Nepriklausomybės

mijos komandierių, sudaryt 
naują ministerių kabinetą 
ir būt jo premjeru. Bet ge
nerolas Raštikis neapsiėmė. 
Tad p. Smetona pavedė ge
nerolui Jonui Černiui, gal
vai generalio armijos šta
bo, suorganizuot naują mi
nisterių kabinetą ir būt jo 
pirmininku.

“Manoma, kad gen. Čer
nius priims į savo kabinetą 
ir buvusios opozicijos na
rius,’/ kaip rašo New Yorko 
Times ko respond entas: 
“Klaipėdos praradimas su
stiprino (žmonių) pageida
vimą Lietuvoje, kad valdžia 
būtų pastatyta platesniais 
pamatais, ir dėlei to' jau 
įvyko pasikalbėjimų” (tarp 
Smetonos valdininkų ir tu-* 
lų kitų partijų vadų).

“K 1 a i p ėdos praradimas 
iššaukė politinį krizį,” kaip 
sako amerikinė žinių agen-

Kaunas.— Generolas Sta
sys Raštikis, vyriausias ko- 
mandierius Lietuvos armi- 
jos, kalboj per radio pareis-, tūra United Press praneši-
kė, kad Lietuva turi laiky
tis “praktiškos, lanksčios 
politikos, kaip kad parodė 
paskutiniai įvykiai.” O na
mie, jis sakė, turi būt dis
ciplina, tvarka ir vienybė 
tarp visų sluoksnių žmonių; 
taip pat reikią stiprint eko
nomines, dvasines ir kultū
rines šalies jėgas.

“Nauja valdžia,” pasak 
generolo Raštikio, vyriau
sio armijos komandieriaus, 
“bus sudaryta naujais pa
grindais.” Kartu gen. Raš
tikis atsišaukė aukų šalies 
gynimo fondui, Lietuvos 
nepriklausomybės išlaiky
mui.

EINAMA PRIE CIO IR 
D. FEDERACIJOS VIE

NYBĖS UNIJŲ

Boston, Mass. — Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas Wm. Green pa
reiškė, kad CIO “turi” pa
naikint savo organizaciją ir 
leist “sugert” CIO unijas į 
Federaciją.

Washington. — Amerikos 
darbo ministerė Frances 
Perkins tvirtina, kad tikrai 
einama prie Darbo Federa
cijos ir CIO unijų apsivie- 
nijimo. 

' ______
Maskva, kov. 28. — Pa

grįstas pamatas platesnei 
prekybai tarp Sovietų Są
jungos ir Anglijos, atvykus 
Anglijos už jūrinės preky
bos ministeriui Hudsonui.

me iš Kauno: “Tas krizis 
privertė pasitraukt (Miro
no) ministerių kabinetą; jis 
taipgi privedė prie to, kad 
dabartiniai valdžios vadai 
‘nutarė sudaryt naują val
džią,’ kurioj apsivienytų 
‘visos’ politinės partijos... 
Ir naujasis ministerių ka
binetas būsiąs sukurtas 
tautinės vienybės pagrin
dais,” rašo United Press.

Armijos žmogus, genero
las Černius paskirtas mi
nisterių pirmininku todėl, 
kad “gręsia pavojus nazių 
v i e š p a t avimo” Lietuvoj, 
kaipo pasėka Klaipėdos ati
davimo Vokietijai.

Generolas Černius yra 41 
metų amžiaus, ėjęs mokslus 

■ Francijoj ir Belgijoj. Ge
neralio Lietuvos armijos 
štabo galva jis buvo nuo 
1935 m. sausio mėn. iki šiol. 
Jis dar niekada pirmiau ne
dalyvavęs politiniuose da
lykuose.

Atrodo, kad Stasys Lozo
raitis taps užsienio reikalų 
ministerių naujame kabine
te. Jis neseniai buvo pas
kirtas Lietuvos atstovu Ro
mai, bet dar neužėmė tos 
vietos. Paskutinėmis dieno
mis p. Smetona paskyrė Lo
zoraitį vest tolesnes dery
bas su Vokietija.

Maskva, kov. 28.— Sovie
tai stiprina ginkluotas savo 
jėgas pasieniuose Rumuni
jos, Estijos ir Latvijos.
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Žaizdos, Kurias Tautininkai 
Padarė Klaipėdoj

Mes jau ne kartą “Laisvėje” rašėme, 
kad Lietuvos tautininkai, savo’ grubna- 
giškumu, savo žioplujnu ir teroru daug 
Klaipėdos krašto gerų lietuvių pastūmė
jo į nazių glėbį. Kad taip yra, tai pasa
ko ir geras Lietuvos, klaipėdietis, p. A. 
Baltris. Jis rašo straipsnį “Lietuvos Ži
niose” (kovo 13, š. m.) apie “Kauno nu
sikaltimus” Klaipėdos krašte. Aišku, p. 
Baltris negalėjo kaltinti tautininkų re
žimo, kadangi jo straipsnis nebūtų pa
matęs Lietuvoj saulės šviesos. Jis todėl 
visur vartoja “Kaunas,” bei “Didžioji 
Lietuva.”

“ Mes paduosime skaitytojui visus “di- 
"džiuosius tautininkų griekus,” kuriuos 
"jie atliko Klaipėdos krašte. Štai jie:

“Štai, kame Kauno ir Didžiosios Lie
tuvos į Klaipėdos kraštą ir į klaipėdiš
kius prasikaltimai:

“1. Nepripažino ir nesitaikė į tai, kad 
, Klaipėdos krašto namiškiai lietuviai yra 
formuoti visiškai kitokios praeities ir ti
kybos, negu Didžioji Lietuva. Didžiosios 
Lietuvos lietuviai, 95 nuoš. katalikiški, 
neturi to, ko reikia, kad, atėję i šį kraš
tą, atatiktų jo namiškius žmones ir ga
lėtų juose Lietuvai laimėjimų pasiekti.

“2. Neišpažino ir nepripažino tai, kad 
iš Didžiosios Lietuvos į kraštą nešant 
tai, kas jam kultūriškai svetima ir tiky- 
biškai neprieteliška, tas krašto namiš
kius žmones nuo Lietuvos atbaido ir į 
vokiškąją pusę nuvaro.

“3. Centro įstaigas krašte pavertė į 
krašto namiškių.

“4. Neišpažino, nepripažino ir nesitai
kė į tai, kad iš Klaipėdos krašto namiš
kio lietuvio, kaip dalykai yra, jokiu bū
du nepadarysi Didžiosios Lietuvos tipo, 
lietuvį, nei atvirkščiai, nes tam perskir- 
tingos abiejų praeitys ir tikybos. Kau
nas viską taip darė, tarsi tų skirtumų 
nėra, tarsi krašto namiškiai lietuviai yra 
visiškai tas pat, kaip į kraštą nešamoji 
Didžioji Lietuva.

“5. Kaunas neišpažino ir nepripažino 
Jr nesitaikė į tai, kad ką iš Centro įstai
gos krašte tarnaujančių krašto namiškių 
^perkeliant kur nors į Didžiąją Lietuvą, 
reikia čia tokias jam sąlygas, kultūriniai 
ir tikybiniai, sudaryti, arba tik į tokias 
jau esamas nukelti, kad jis čia jaustųsi 
jaukiai, maloniai, gal dar geriau, negu 
pas save namie. Kėlė vis tiek kur, bile į 
Didžiąją Lietuvą, dažnai net taip, kad 
ištiktasis pasijuto beesąs sau vienas vi

siškai jam svetimoj kultūroje ir tiky
boje.

“6. Kaunas neišpažino ir nepripažino 
. ir nesitaikė į tai, kad krašto namiškis 
lietuviškumas savo kovoje su krašto vo
kiškąja puse ir su vokietinimu tik tegali 
laikytis ir laimėti, jei, priėjus prie Lie- 

, tuvos valstybės, iš jos pusės krašte iš
pildomos tam atitinkamos ir tam pade
dančios sąlygos.

K “Klaipėdos kraštui 1923 m. priėjus 
/ prie Lietuvos valstybės, Kaunas jame 
| rado didelį namiškį lietuvišką turtą, ap- 
I link “Prūsų Lietuvių Susivienijimą” ir 

“Prūsų Lietuvių Balsą” vieningai ir 
stipriai susitelkusias namiškių lietuvių 

■'tūkstantines mases. Keliu per šitą turtą, 
'tinkamai jį naudojant ir laipsnis po 
laipsnio plėtojant, su laiku buvo galima 
visą kraštą atlietuvinti ir lietuvišku pa
daryti. Per 15 metų tikrai. Tiktai vieno 

reikėjo. Reikėjo, kad Kaunas ir Didžio
ji Lietuva tai pamiltų ir mylėtų. Tai tas 
ir yra pati šaknis Didžiosios Lietuvos 
prasikaltimo Kl. kraštui.

“c) Kaunas ir Gubernatūra ir visi iš 
Didžiosios Lietuvos atkeltieji ‘veikėjai’ 
vertė klaipėdiškius įtikėti, kad Didžio
sios Lietuvos lietuviai esą visiškai tokie 
pat lietuviai, kaip vietinieji, kad čia nesą 
jokių skirtumų, kad dėlto nešimas Di
džiosios Lietuvos į kraštą klaipėdiškiams 
esąs tik laimėjimas ir pažanga.

“(Kaip tu įtikinsi, kad pats gyveni
mas visai priešingo rodo!)

“d) Kaunas ir Gubernatūra ir visi jų 
iš Didžiosios Lietuvos atkeltieji ‘veikėjai’ 
viską darė, ką tik savo keliu galėjo, kad 
krašto namiškius lietuvius privertus su 
atsinešdinančiąja Didžiąja Lietuva į vįe- 
ną sumišti ir vienu būti.

“e) Ką tik Kaunas iš savo pusės galė
jo, jis viską darė, kad Kl. krašto namiš
kis lietuviškumas ir savo balsu nekalbė
tų. (Nesą jei jis kalba—tai atsinešdinan- 
čioji Didžioji Lietuva neatrodys čia na
miškė). Visa Lietuva ir patys klaipėdiš
kiai turi girdėti tą vieną, kad čia viskas 
esąs vienas tas pats lietuviškumas, be jo
kių skirtumų.

“f) Kaunas per Klaipėdos radio stotį 
daro taip, kad ir per čia Didžioji Lietuva 
save pačią krašte turėtų ir girdėtų. Vis
ką ir čia vadovauja ir lemia taip, kad 
krašto namiškysis lietuviškumas neatro
dytų skirtingas nuo Didžiosios Lietuvos. 
Klaipėdiškiai namiškių lietuvių tegirdi 
vos tik rytinėse pamaldose, vokiškuose 
pranešimuose, ir bažnytinėse pamaldose 
dalinai. Visą kitą daro ir kalba beveik 
tik vien Didžioji Lietuva (iš Kauno ir 
per atkeliamuosius). (Klaipėdiškiai jau 
iš balso ir iš tarmės atsiseka, kas klai
pėdiškis, kas iš ten).

“g) Save pačią benešdama į Kl. kraš
tą, Didž. Lietuva neišvengia, kad kartu 
su tuo ir savo popiežiškąją tikybą neša į 
kraštą. Su tuo sutampa šitos bažnyčios 
geidimai, visa, kas nekatalikiška, ‘at
versti’ į Rymo bažnyčią. O kadangi Kl. 
kraštas, be mažų išimčių miestuose, jau 
per 400 metų grynai evangeliškas, tai 
kaip čia Rymo bažn. susivaldys į tai ne- 
metusi savo geidimų akis! Ir kaip ji liks 
neišnaudojusi tokią tam dabar besitai
kančią progą.”

Čia p. Baltris paliečia daugiau-mažiau 
kultūrinę gyvenimo pusę. Jei paimsim 
politinę—dar skaudesnių dalykų maty
sime. Smetonos režimas laikė Klaipėdos 
krašte beveik visą laiką karo stovį; jis 
persekiojo pažangesnius žmones, o hit
lerininkams - voldemarininkams leido 
veikti laisvai. Tas viskas labai piktino 
Klaipėdos krašto žmones; tas stūmė juos 
į nazių pusę.

To viso pasekmės — žinomos. Jos bai
siai liūdnos, jos Lietuvai tragiškos!

Su Kuo: Su Sovietų Sąjunga, ar 
Nazių Vokietija?

P-nas Zigmas Jankauskas, tautininkų 
veikėjas, rašo “Vienybėje” straipsnį ir 
reiškia savo nuomonę klausimu, su kuo 
Lietuva turėtų susidėt: su nazių Vokieti
ja ar Sovietų Sąjunga. Ir jis mano, kad 
“Lietuvos nepriklausomybei atėjus pavo- 
jun, daugumas bus linkę veikti su So- 
vietyi Sąjunga, negu su Vokietija.” Ra
šytojas toliau šitaip žymi:

“Nekurie paklaus kodėl? Atsakymas, 
todėl, kad dauguma lietuvių tiki, kad 
lietuviams patekus po vokiečiais, neteks 
savo kalbos, papročių, kultūros ir tt. 
Vokiečiai nori ir daro visą tą, kad sve
timi patekę jų “globon” trumpu laiku 

^pavirstų vokiečiais. Tuo tarpu Sovietų 
Sąjungoj, kuri lietuviams per daug me
tų buvo pažįstama kaip Rusija, arčiaus 
yra pažįstama ir nėra tiek pavojinga 
lietuvių ištautėjimui. Laisvė, tautybės iš
laikymas Sov. Sąjungoj yra lengvesnis 
negu Vokietijoj. Nes Sov. Sąjunga ne
turi ir nereikalauja to, kad prisidėję 
prie jos tautos ir valstybės būtinai pa
taptų rusais. Tautybės apsisprendimas 
Sov. Rusijoj yra laisvas, viskas kas rei
kalinga, tai nuoširdus prisidėjimas, 
bendrų įstatymų pildymas, veikimas iš
vien visų gyventojų ir žmonių gerovei, 
apsigynimui nuo išlaukinių priešų ir 
tt.... Kaip lietuvių patarlė sako: “iš 
skausmų į garbę.” Taip ir Sov. Rusijos 
gyventojai turėjo daug skausmų nuken
tėti, žiaurumo panešti, bet pasilikusieji

LENKIJA visą laiką buvo nusistačius 
prieš SSSR. Keletas metų 
atgal pasirašė su Sovietais

Lenkija, tai Lietuvos kai
mynas ir veikiausiai apie 
ją lietuvių spaudoj buvo 
daugiausiai prirašyta, dau
giausiai prikalbėta, bet tuo 
pat kartu labai daugelis 
lietuvių mažai tikrų faktų 
žino. Gal būt todėl, kad 
daugelis mano, kad Lenkija 
yra Lietuvos priešas ir to
dėl apie ją neverta nei ži
noti. O žinoti reikia apie 
draugus ir priešus. Paga
liau, dabartiniu laiku Lie
tuvos didžiausias priešas 
yra Vokietija, kuri baigia 
praryti Lietuvą ir tuo kar
tu ruošiasi užpulti ir Len- 
kiją.
Plotas, Turtai ir Gyventojai

Lenkija užima 150,013 
ketvirtainių amerikoniškų 
mylių plotą ir turi 34,221,- 
000 gyventojų. Ilgiausi jos 
rubežiai, tai su Vokietija, 
kurie po čechoslovakijos 
pavergimo, sudaro apie 1,- 
700 amerikoniškų mylių. 
Vokietija apsupa Lenkiją iš 
pietų ir vakarų, o Rytų 
Prūsai iš šiaurių ir Lenkų 
Koridorių iš rytų. Į rytus 
nuo Lenkijos yra Sovietų 
Sąjunga—Sovietų Ukraina 
ir Sovietų Baltarusija, su 
jomis siena tęsiasi veik 1,- 
000 mylių. Lietuvos ir Len
kijos siena sudaro 525 kilo
metrus, Apie 270 mylių. 
Pietuose Lenkija rubežiuo- 
jasi su Vengrija ir Rumu
nija, kur jos sienos yra nuo 
150 iki 200 mylių ilgio, o 
pat šiaurėje, per Vilnijos 
kraštą ji prieina prie Lat
vijos, kur siena yra 75 my
lios ilgio. /

Lenkijos valstybė susior
ganizavo apie 966 metus,! 
tai yra veik tūkstantis me
tų atgal. 1795 metais įvyko 
jos ir Lietuvos paskutinis 
pasidalinimas tarpe Austri
jos, Vokietijos ir Rusijos ir 
nuo tada Lenkijos nebuvo. 
Po Pasaulinio Karo, 1918 
m. ji atgavo savo tautinę 
laisvę. Pagal Versailles su
tartį Lenkija buvo sudary
ta iš buvusių po Austrija, 
Vokietija ir Rusija žemių. 
Nuo Vokietijos ji gavo 6,- 
973 ketv. mylias plotą, nuo 
Austrijos—30,914 ir nuo 
Rusijos, pavergiant Vaka
rų Ukrainą gavo 101,196 
ketv. mylias. 1920 metais 
generolas Želigovskis pa
griebė Vilnijos kraštą su 
sena Lietuvos sostine Vil
nium, kuris sudaro 11,140 
ketv. mylių plotą.

Lenkija yra pavergus di
delius plotus svetimų že
mių, daugiausiai Vakarų 

Ukrainos, Baltrusijos, Lie
tuvos, dalį Vokietijos ir če
choslovakijos. Ir todėl jos 
gyventojus sudaro daug 
skirtingų tautų. Iš 34,221,- 
000 gyventojų, tik 20,000,- 
000, pagal pačių lenkų davi
nius, kalba lenkiškai. Len
kijoj yra apie 8,000,000 uk
rainiečių; 3,000,000 baltaru
sių; 3,000,000 žydų; 1,200,- 
000 vokiečių; nuo 300,000 
iki 500,000 lietuvių; 300,000 
čekų, dar yra rumunų ir 
vengrų. Lenkijos valdonai 
tautų mažumas persekioja 
ir tas sudaro Lenkijos silp
nybę, nes daugiau kaip 
trečdalis gyventojų yra ne
pasitenkinę.

Lenkija yra žemdirbystės 
šalis, bet tuo kartu turi 
stiproką ir industriją. 65% 
gyventojų užimti žemdir
byste. Dirbamos žemės yra 
apie 45,000,000 akrų. Girios 
didelės ir turtingos, suda
ro 18,000,000 akrų, žemė 
derlinga. 1937 metais ji su
ėmė : 78,263,000 bušelius 
kviečių; 253,139,000 buš. ru
gių; 65,221,000 buš. miežių; 
181,191,000 buš. avižų; 1,- 
175,054,000 buš. bulvių ir 
2,718,000 buš. cukrinių run
kelių.

Tais pat metais turėjo: 
3,822,000 arklių; 10,194,000 
galvijų; 3,024,000 a v iu, 
383,000 ožkų ir 7,055,000 
kiaulių. Lenkija į užsienius 
parduoda ne tik duonos, bet 
ir mėsos, sviesto ir gyvu
lių.

Lenkija turtinga ir gam
tiniais iškasamais turtais. 
Galicijoj yra žibalo, tik jo 
gamyba nepastatyta gerai, 
1936 metaiš pasigamino 3,- 
777,000 bačkų aliejaus po 
48 galionus. Tais pat me
tais ji pasigamino: 29,748,- 
000 tonų anglies; 466,000 
tonų geležies; 582,000 tonų 
špyžo; 1,222,000 tonų plie
no; 92,000 tonų cinko; 15,- 
000 tonų švino ir 85,000 to
nų po tašo. Lenkija turi ga-- 
lingą audimo ir verpimo 
industriją, kuri turi 47,000 
staklių ir apie 3^000,000 
špūlių. Vien Lodzio miesto 
stipri industrija.

Lenkijos geležinkeliai su
daro 11,235 mylias, o plen
tai 141,000 mylių. Automo
bilių skaičius siekia iki 30,- 
000. Ji turi 66 keliauninkų 
ir prekybos laivus, kaip ku-z 
rie galingi. Jie visi sudaro 
apie 196,000 tonų įtalpos.

Armija, Orlaivynas ir 
Laivynas

Lenkijos armija taikos 
metu turi 312,000 oficierių

gyventi sulauks geresnę laimę. Tokia 
žmonių buvo ir tokia turi būti jų istori
ja. Iki šiol žmonių istorijos geriaus nie
kas negalėjo pakreipti, tinkamiaus jos 
nustatyti.”

Pasakyta daug tiesos. Mes, tačiau, ma
nome, kad Lietuvai nereikėtų eiti nei 
“po vokiečiais,” nei “po rusais.” Jai rei
kia gyvuoti nepriklausomai. Tačiau, kad 
tą nepriklausomybę išlaikius, ji turi eiti 
su tom tautom, kurios kovoja prieš na
zių agresorius, prieš Hitlerį. Tų tautų | 
tarpe kaip tik ir yra Sovietų Sąjunga.

Mirono Valdžia Pasitraukė
Associated Press agentūra praneša iš 

Kauno, kad kunigo Mirono valdžia (mi- 
nisterių kabinetas) atsistatydino. Naują 
valdžią Smetona pavedęs sudaryti gene
ralinio štabo viršininkui, generolui Jo
nui Černiui. Toliau sakoma, kad bus de
dama pastangų sudaryti platesnę val
džią, įtraukiant jon ir opozicinių parti
jų žmones.

| ir kareivių; išlavanti rezer
vai siekia iki 3,500,000 vy
rų. Armijoj yra 7,000 len-
gvų ir 4,300 sunkių kulkas- 
vaidžių; 430 sunkių ir 1,- 
350 lauko kanuolių; 900 
tankų ir 1,600 orlaivių.

Lenkijos armija yra mo
derniškai apginkluota, ji 
turi karo industriją, gami
nasi nuo šautuvų iki sunkių 
kanuolių, nuo kulkasvaidžių 
iki tankų ginklus. Turi ir 
medžiagos. Lenkijos tankai 
ir karo lėktuvai yra pirmos 
rūšies. Ąbelnai, armija gin
kluota neprasčiau už Vokie
tijos armiją.

Lenkija turi ir jūrų lai
vyną, kuris, žinoma, negali 
prilygti prie Vokietijos. Jos 
laivai maži: 4 didesnės rū
šies naikintojai; 5 mininin
kai; 3 submarinai; 2 kraš
tų apsaugos laivai; 4 minų 
šlavikai; 2 minų statytojai 
ir 1 mokinimosi laivas. Bet 
jos laivai moderniški, grei
ti. “Grom” ir “Blizkovica” 
turi po 2,000 tonų; ginkluo
ti 7 kanuolėmis po 120 mi
limetrų, 6 tūbomis torpedas 
leisti; turi po 54,000 arklių 
jėgą ir išvysto iki 43 mylių 
į valandą.

Lenkija per metų eilę bū
davo j o ir tvirtumas išailgai 
Vislą, Narevą ir Nemuną. 
Ji pastatė galingas tvirtu
mas prieš Vokietiją ir So
vietų Sąjungą.

Lenkijos karo industrija 
yra galinga, gamina para
ką, dinamitą, grantas, viso
kią amuniciją, tankus, ka- 
nuoles ir keturi fabrikai 
karo lėktuvus bei jiems 
motorus. Vien nuo 1923. 
metų Lenkija pasibudavojo 
33 įvairius karinius fabri
kus. Lenkijos karo išlaidos 
didelės. Gyventojai ruošia
mi karui. Rezervistai turi 
įsakymus į artimuosius mo
bilizacijos punktus pribūti 
laiku. Fašistai turi savo or
ganizacijas liaudies nepasi
tenkinimo n u s 1 o p inimui 
strelcų sąjunga turi 230,- 
000 narių; valstiečių jau
nimo—60,000 narių, paskui 
seka skautai, moterų orga
nizacijos ir kitos.

Lenkijos Politika
Lenkijoj viešpatauja fa

šistinė diktatoriška vald
žia, bet ji nėra taip žiauri, 
kaip Vokietijos fašistų. 
Lenkijos gyventojai dar vis 
naudojasi šiokiomis - tokio
mis rinkimų laisvėmis ir 
tankiai išrenka savo atsto
vus į valdvietes.

Lenkija nuo pat savo at
siradimo buvo vakarų im
perialistų įrankis, prieš So
vietų Sąjungą. -<Lųį9—1920 
metais ji atvirai kariavo 
prieš Sovietus. Paskui per

nepuolimo sutartį ir nese
nai ją atnaujino. Lenkijos 
valdonai priešakyj su pulki
ninku Juzef Beck, genero
lu Slawoj - Skladkovski ir 
maršalu (diktatorium) 
Rydz-Smigly laikosi neva 
“nesikišimo politikos,” tai 
yra neina nei su demokra
tinėmis šalimis prieš Vokie
tiją, nei su Vokietija. Bet 
ši maska nupuolė 1938 me
tais, kada Lenkija išvien su 
Vokietija ir Vengrija už
puolė Čechoslovakiją. Bet 
Lenkija nuo Čechoslovaki
jos gavo tik mažą kampelį 
ir nusivylė.

Tuo kartu Lenkijos val
donai pamatė, kad Vokieti
jos fašistai ruošiasi atimti 
nuo jų Lenkų Koridorių, 
kuris išvestas vakarine Vis- 
los puse iki Baltijos Jūros, 
kur lenkai pasistatė galin
gą prieplauką Gdynę. Mat, 
tas koridorius atkerta Ry
tų Prūsiją nuo Vokietijos 
ir Hitleris negali tą pakęs
ti. Pirmiau Lenkijos ir Vo
kietijos fašistai tarėsi, kad 
geruoju išrišti tą klausimą 
—Lenkija grąžina Vokieti
jai koridorių, o Lenkija į 
Baltijos Jūrą kelią pasida
ro per Lietuvą. Dabar gir
dimi garsai net apie tai, 
kad vokiečiai sutinka ati
duoti Lenkijai Liepojaus 
prieplauką, Latvijoj, prie 
kurios lenkai gaus kelią per 
Lietuvą. Vienaip ar kitaip 
įsigalėję Vokietijos fašistai 
Klaipėdoj ir smaugdami 
Lietuvą, veikiausiai jie ge
ruoju ar piktuoju bandys 
atsiimti Lenkų Koridorių. 
Hitlerininkai jau dabar 
prieš Lenkiją vartoja tą pat 
taktiką, kurią jie vartojo 
prieš Čechoslovakiją—kurs
to tautų mažumas, kad jos 
iškeltų obalsį atsiskirti 
nuo Lenkijos. Tokiu būdu 
jie mano sudaužyti Lenki
ją jeigu ji geruoju nesusi
tars su Hitleriu.

Po karo Lenkija turėjo 
sutartį su Franci j a bend
ram veikimui. Paskui Len
kija, Rumunija ir Čechos- 
lovakija buvo sudarę bend
rą suokalbį prieš Sovietų 
Sąjungą, neva po priedan
ga apsigynimo. Bet ta su
tartis nustojo vertės, kada 
Lenkija užpuolė ant Čecho
slovakijos. Šiomis dienomis 
Anglija ir Francija siūlė 
Lenkijai dėtis į bendrą blo
ką prieš Vokietijos fašistų 
agresijas, bet Lenkijos po
nai nepriėmė pasiūlymą.

š.

Klausimai ir Atsakymai
Kokios opozicinės partijos čia turima 

galvoj, mums kol kas neaišku. Jei ma
noma įsileisti valdžion voldemarininkus, 
tai dalykai Lietuvoj blogės. Tačiau, jei 
manoma įsileisti liaudininkai, socialde
mokratai ir krik-demai, tai, reikia tikė
tis dalykų ėjimą geresnėn kryptim

Tuojau, po Urbšio apsilankymo Berly
ne ir pasirašymo po Klaipėdos atidavi
mo Vokietijai aktu, mes sakėme, jog ši 
valdžia atgyveno savo dienas ir turi 
trauktis šalin. Tokia valdžia, kuri pati 
vyksta Berlynan ir pasirašo atidavimą 
šalies krašto agresoriškai valstybei, gy
vuoti juk negali; ji nustoja bet kokio 
tautoje pasitikėjimo.

Geras dalykas, atėjęs i Kauno,.bus šis: 
kariuomenės vadas, generolas Stasys 
Raštikis pareiškęs, jog Lietuvos karino-' 
menė gins Lietuvos nepriklausomybę, 
jei ant jos puls išlaukinis priešas.

Tai džiuginąs dalykas. Jei generolas 
Raštikis nepakeis savo žodžių, jei taip 
ištikrųjų bus, tai teks tik pasidžiaugti.

KLAUSIMAS
Gal žinote, ar yra koks 

nors apskaitymas, kiek finan
siškai yra vertos Jungtinių 
Valstijų mokyklos, tai yra, 
kiek į jas pinigų įdėta?

ATSAKYMAS
Kadangi mokyklos nėra 

pardavinėjama savastis, nei
gi už jas taksai mokama, tai 
sunku atspėti jų vertę. Ištie- 
sų visai tikro apskaitymo nė 
nėra. Tačiau abclnai apskai
toma, kad mokyklų būdingai 
ir įrengimai bus verti apie t 
$9,900,000,000. šita suma 
apima vertę kaip viešųjų, 
taip privatiškų ir bažnytinių 
mokyklų.

\ Varsa va. — Lenkijos vai
zdžia tebekalba apie “gerų 
santikių” palaikymą su Vo-

• kieti j a, bet supranta, kad 
naziai vis tiek užims “Len-

i kijos Koridorių” į jūrą.
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Darbininku Vadove
Kovo 27 suėjo mėnuo, kaip amžinai mus 

apleido Nedežda Krupskaja, tačiau gailus 
liūdesys tebeslegia mintį prisiminus tą nuo
stolį. ■ ’jįjį

Kas buvo toji moteriškė, kuri paliko apie 
save nemirtiną atmintį milionuose darbo 
žmonių visame pasaulyje?

Arti pažinojusieji Krupskają sako, kad 
ji buvo paprastai, neišdidžiai atrodanti, kuk
li moteriškė, inteligentiška ir drąsi revoliu
cionierė. Apie save jinai labai mažai te-

Nadėžda Krupskaja

LAISVĖ

t

A. Jonikienė Sustos 
Keliose Vietose

Newarkan viešnia kalbėtoja 
nuvyks trečiadienį, bal. 5-tą.

Philadelphietės tariasi dėl 
galimybių pakviest d. Jonikienę 
prakalboms ar draugiškai suei
gai — pasitarimui. ' Rodos, 
kad viešnia galės ten nuvykt 
velykų dieną, bal. 9-tą. O tai 
labai patogi diena viešnagėn.

Grįždama Chicagon pakelyje 
ji dar sustos Bingham tone, Ro- 
chestery, Pittsburghe. iCleve- 
landietės, rodos, irgi ką nors 
planavo, bet mums apie tai lig 
šiol nieko nepranešė.

Virš minėtų kolonijų drau- 
gės-draugai prašomi tėmyt iš 
savo miesto pranešimus dėl ga
lutinų žinių apie d. Jonikienės 
atsilankymą ir pasidarbuot už 
tų vakarų sėkmingumą.

S. Sasna.

prasitardavo tai raštuose, taip kalboje, tar
si, kad ji būtų mažyte dalimi viso bendro 

4 gyvenimo, kuriam ji visa priklauso. Net 
atsiminimuose apie Leniną ji rašo tik apie 
jų abiejų darbą. Ir ištiesų nedaug dienų ji 
tegalėjo išgyventi sau, nes 50 iš 70 metų 

\ savo gyvenimo pašventė kovoms už liaudies
išlaisvinimą ir švietimui.

• Per daug metų ji dirbo slaptos Komunis
tų Partijos sekretorės darbą. Caristinės 
priespaudos laikais Rusijoj tai buvo be galo 
sunkus ir atsakomingas darbas. Svarbios 
partinės informacijos ateidavo ne tik viso
kiausiais rankraščiais. Jos ateidavo įvairiau
siomis slaptomis šifromis ir nematomu raša
lu rašytos ant sklypelių paprastos popieros 
ar laikraštinių iškarpų. Ji turėdavo jas iššif
ruoti, išversti paprastojon kalbon ir sykiu 
su Lenino patarimais ir pastabomis perduoti 

r partijiečiams ir per juos masėms Rusijos 
darbininkų po visą didžiulę šalį. Tame dar
be ji pažeidė savo akis, bet užtai minioms 
darbo žmonių pagelbėjo pamatyti šviesą ir 
kelią į laimingą, naują gyvenimą. Nadeždos 
pažeistas akis kapitalistinė spauda ne kartą 
pašiepė “negražiomis,” tačiau liaudžiai jos 
buvo taip gražios ir mielos, kaip vaikams 
būna mielomis raukšlėtos motinos rankos.

Leniną ji susiėjo mokykloj, kur jinai, kai
po jauna mokytoja, vedė slaptą propagan
dos darbą. Apsivedė būdami ištrėmime. Jos 
gyvenimas išmargintas tremtinės pergyve
nimais. šimtai suvargusių tremtinių, atvy
kusių pas Leniną pasitarti, perpildytuose jų 
namuose rasdavo malonią užuvėją ir moti-, 
nišką atydą. Ji neapsakomai daug padėjo 
Leninui ne tik didžiąjame partijos darbe, 
bet ir rūpestingu dabojimu jo sveikatos.

Lenino partijos vadovybėj Rusijos darbi
ninkams laimėjus revoliuciją ir paėmus ga
lią į savo rankas, draugė Krupskaja nesi
skundė senatve, nenuėjo pasilsėti, bet sugrį
žo dirbti švietimo darbą, tik šiuo tarpu jau 
ne kaipo slapta propagandiste, bet kaipo 
socialio švietimo direktorė. Ji buvo labai su
sidomėjus ir užimta milžinišku darbu nu
galėt beraštystę tarp 40 milionų tuomet bu
vusių beraščių žmonių.

Apie reikalą šviesti moteris Krupskaja 
* sakė: “Moteriške,, kuri šiūruoja mūsų grin

dis, privalo turėt galimybę siekt aukštesnio 
mokslo, jeigu jinai to nori ir turi gabumo.” 

Krupskaja likosi našlė 55 metų amžiaus.
* Ji turėjo teisę pereit pensijon, bet ji tęsė 

darbą iki paskutinei savo ligai. Veikiausia ji 
ilgėjosi Lenino ir jautėsi vieniša neturint 
vaikų. Kalbėdama jaunimo konferencijai, ji 
kartą pasakė, kad ji ir Leninas būtų mylėję 
turėt vaikų. Bet jie turėjo visą savo gyve
nimą paaukot revoliucijai, kad nušlavus ca
rizmą ir išnaudojimą, sutverus visuomenę, 
kurioj iškilo skirtinga, laisva, naujosios ga
dynės šeimyna.

1 ' šiandieną, dėka Lenino partijos—Komu
nistų Partijos—vadovybei, ant šeštadalio 
pasaulio panaikintas išnaudojimas žmogaus 
žmogumi ir budavojama laimingas gyveni
mas. Kadetą gyvenimą pratiesti ir į kitus 
penkis šeštadalius pasaulio, kur milionai 
žmonių vaitoja nuo fašizmo ir kapitalizmo 
priespaudos, privalome kiekviena paaukoti 
nors dalelę savo gyvenimo ugdymui tų idė
jų, kurioms Krupskaja paaukojo 50 metų. 
Tai būtų geriausis paminklas tai didžiajai 
liaudies švietėjai ir laisvintojai. Mažytė.

w. *

Tęsiame Pradėtą Darbą
NEW HAVEN, CONN. — 

Kovo 1 dieną atsilankymas 
draugės A. Jonikienės į mūs 
koloniją padarė gerą įspūdį į 
mūs moteris. A. Jonikienė 
daug mums aiškino apie svarbą 
moterų organizavimosi ir apie 
ateinantį Moterų Seimą, taipgi 
ir apie moterų Rankdarbių ir 
Kultūrinio Darbo Parodą.

Mes, newhavenietes, pasiža- 
dam remti visu kuom taip 
prakilnų moterų pradėtą dar
bą.

Kovo 23 d. LLD moterys tu
rėjome susirinkimą pas d. B. 
Vikšrienę. Nutarėme stot į va
jų sukelt finansų Moterų Sei
mui. Buvusios susirinkime mo
terys pasiėmėm darbus finansų 
reikale ir greitoje ateityje tiki
mės pribūti su finansine para
ma tam svarbiam darbui.

Padiskusavome ir apie kliu
bo tvėrimą, bet kliubo tvėrimą 
palikome vėliau, prie geresnių 
aplinkybių.

Moterų Komiteto Sekr.
J. žolynienė.

GLORIA DICKSON

Ji/paroduoja naujos mados 
“toyo” šiaudinę skrybėlę, kuri 
apsupa jos veidą lyg vainiku. 
Briauna yra padabinta rožėmis 
ir užlaida lengvai pridengia jos 
veidą ir kaklą iki pečių. Vėliau
sia ji vaidina judyje “Jie Pa
darė Mane Kriminalistu.”

Indų senojo tikėjimo mo
ters, eidamos gamint valgį, 
ima 10 minučių tyliam apsi- 
mąstymui, kurį vadina puja. 
Taipgi, jos nusimaudo prieš 
einant gamint valgį.

Tibetiečių moters gali vesti 
du ar tris savo brolius, nes ten 
apsivedimas neskaitomas ko
kia tai - šventenybe (sakra
mentu).

Kiekvienas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Plaukų Pražilimas
Jei kas mums parodytų 

plauką per didžiai padidinan
čius stiklus, mikroskopą, mes 
aiškiai matytumėm, kad jis 
yra sudėtas iš trijų skirtingų 
sienų. Pirmutinė, laukinė sie
na, yra žvynuota, šie žvynai 
yra sudėti iš tos pačios me
džiagos, kai ragai, arba mūs 
rankų ar kojų nagai. Antra 
siena yra daugiau gyslota, su
dėta iš pailgų celių, kuriose 
randasi dažas arba spalva. 
Trečioji siena, arba vidurys 
plauko, yra sudėtas iš mažų, 
apvalių celių, kurios irgi turi 
šiek tiek spalvos. Kada šios 
spalvos nebelieka ir jos vietoj 
celės prisipildo oru, tada 
plaukas mums išrodo baltas.

Daktarai ir specialistai yra 
bandę tūkstančiais įvairių eks
perimentų sužinot ar yra ar 
nėra galima natūraliai atgrą- 

j žinti spalvą plaukų, kurie jau 
yra pabalę arba pražilę. Jie 
yra tiek išbandę, kad žino, 
jog plaukai pražyla arba iš
puola ar nuplinka. Katro 
žmogaus plaukai pražyla, re
tai kada rasi, kad jis ir nu
plinka. Kada vienas pasirodo, 
tai retai kada kitas pasirodo. 
Plaukas pradeda prarasti sa
vo spalvą palei šaknis, nes iš 
šios vietos, iš plaukų šaknų, 
spalva yra teikiama.

Galvos odos sveikata turi 
visą bendrą su plaukų sveika
ta ir jų gražumu.

Plaukų pabalimas arba pra
žilimas nėra liga, kaip daug 
Žmonių mano. Plauko medžia
ga nepersimaino kaip jis ne
betenka spalvos, tik tankiai 
plaukai palieka sausesni ir 
stambesni, negu jie pirma bu
vo. Pražilimas yra natų ralis 
dalykas, kada jis atsiranda 
vėlesniame amžiuje, arba ka
da yra paveldėta, tai tankiau
siai atsiranda tame pačiame 
amžiuje, kada atsirado pas tė
vus. Pražilimo amžius būna 
nuo dvidešimts metų, bet tan
kiausiai yra matoma nuo ke- 
turiasdešimts metų vyrams ir 
rečiau atsiranda moterims, ne
gu vyrams.

Katrie tankiai vartoja am- 
moniją mazgojant plaukus ar
ba tankiai ima pigius permi- 
nentus, kurie turi daug am- 
monijos, praranda šiek tiek 
spalvos ir plaukų sveikatos. 
Taipgi randasi moterų ir dar 
tankiau vyrų, vartojančių 
plaukų vaistus, kuriuose ran
dasi nemažai alkoholio arba 
cologne.

Vienas kirpėjas išbandė, 
kad šie vaistai pagreitina 
plaukų pražilimą. Jis išbandė 
ant vieno žmogaus šiuos vais
tus. Jis juos vartojo tik ant 
dešinės pusės galvos ir per 
kiek laiko pastebėjo, kad ant 
šios pusės pasirodė daug dau
giau žilų plaukę, nei ant kai
rės pusės.

Yra atsitikimų, kad žmonės 
greit pradeda žilti po smar
kios ligos. Po smarkios ligos 
žmogui, katras dar yra jau
nas, trisdešimts penkių metų 
arba jaunesnis, kartais plau
kai atauga vietoj tų, kur iš
slinko, ir taipgi tankiai praži
lę atgauna savo spalvą. Pra
žilimas taipgi tankiai pasirodo 
tiems, katrie yra silpnakrau- 
jai, rūpestingi, iš nuovargio. 
Katriems beveik antsyk pra
žyla plaukai, tiems daugiau
siai taip atsitinka nuo smar
kaus nervų sukrėtimo, kadan
gi vietoj spalvos plaukas pri
sipildo oro pūslėmis. Taipgi 

gali paeiti nuo įvairių viduji
nių arba laukinių ligų, kaipo 
nuo daug- pleiskanų.

Ne, mes negalim atnaujinti 
spalvą pražilusiuose plaukuo
se, bet žmogus gali apsaugot 
ir sulaikyt nuo pražilimo tuos 
plaukus, kurie dar nėra pra
žilę.

Dažnai plaukus šlapinti nė
ra sveika, nes kada plaukai 
būna šlapi, jie neišleidžia aly
vą, kuri yra reikalinga plau
kams.

Galvos oda turi būti taip 
pat prižiūrėta, kai daržas, ku
riame plaukas auga vietoj 
augalo. Jei daržą apleidi, au
galai tuojau nebėgai gerai 
augti. Taip pat ir plaukai: jei 
plaukai ir galvos oda nėra 
čysta, nešukuojama su šuko
mis arba su šepečiu, tuoj atsi
randa pleiskanos, žili plaukai, 
plaukų smukimas. Plaukams, 
taip pat, kaip daržui, yra rei
kalinga oro ir saulės, žmo
gus turi kepurę dėvėt tik ta
da, „kada yra reikalinga, kaip 
nuo šalčio apsisaugojimui, o 
šiaip tai yra galvai sveikiau
siai būt be kepurės, kad gal
va gautų užtenkamai oro ir 
saulės. Kepurės, kurios užsi- 
mauja labai stipriai nėra ge
rai, nes jos sulaiko kraujo cir
kuliaciją ir taipgi plauko šak
nis negali gaut užtenkamai 
reikalingo maisto. Per laiką 
tokis plaukas numiršta ir iš
puola.

Visuomet atsiminkit, jog 
gali plaukus prižiūrėt, kad jie 
taip greit nepražiltų, bet kada 
jau pražyla, spalvos, nebegali 
atgaut.

Ann J. Baltrus.

A. JONIKIENĖ

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Tarpe

Maršrutą Baigiant

Einant prie maršruto pabai
gos, pasidalinsiu įspūdžiais su 
“Laisvės” skaitytojomis. Jau 
trumpai rašiau “Vilnyj,” bet 
kol kas čionai yra. daugiau 
“Laisvės” skaitytojų, tad, ro
dos, apie Naujosios Anglijos 
moterų veikimą gal būtų svar
biau kalbėti per “Laisvės” 
špaltas.

Be kelių išimčių, prakalbos 
visur buvo skaitlingos, ypač 
moterų visur dalyvavo didelis 
skaitlius. Kur tik buvo gali
ma, turėjome vien moterų pa
sikalbėjimus ar tą patį vaka
rą po prakalbų ar sekantį 
vakarą. Tas davė progą pa
tirti, kas kur veikiama mote
rų klausimais.
Veikimas Nedaug Tesiskiria 

nuo Vidur-Vakarinių Valstijų
Moterų Veikimo

Palyginus su vidur-vakari- 
nių valstijų lietuvių moterų 
veikimu, rodos, didelio skirtu
mo nėra; visur tos pačios pro
blemos. Ten, kur randasi 
bent kelios draugės, dirban
čios tarp moterų, darbas nei 
kiek neapleistas. Vietomis, 
kaip ir vidur-vakaruose, vei- 
kiapia labai gražiai, o vieto
mis neišsijudina, nesiranda 
norinčių vadovauti.

Tose vietose, kur draugės, 
vietoj aimanavusios apie pra
eitį, žiūri į ateitį ir ne tik 
žiūri, bet veikia, kad ta at
eitis būtų šviesesnė, malones
nė, kad nepasiliktų progreso 
užpakaly, ten jau randasi

A. Jonikienė Kalbės 
Ir Brooklyne

Grįždama iš sėkmingo pra
kalbų ir pasitarimų su moteri
mis maršruto Naujojoj Angli
joj, A. Jonikienė, chicagietė 
moterų darbuotoja, sutiko su
stot ir Brooklyne su jo apylin
kėmis savaitei laiko.

Ta proga brooklynietės ren
gia jai prakalbas šį sekmadie
nį, balandžio 2_rą, 3 v. po pie
tų, Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė.

čia taip pat kalbės ir dakta
rė Aldona šliupaitė, žymi lietu
vių sveikatos patarėja ir visuo
menininke. Ji duos patarimų 
tais sveikatos klausimais, kurie 
paliečia vyrus ir moteris, tad 
visi, vyrai ir moterys, kviečia
mi atsilankyt. įžanga nemoka
ma. Brooklynietė.

So. Boston, Mass.
Ateinantį nedėldienį, balan

džio (April) 2 d., 3 v. po pie
tų, 376 Broadway, įvyks platus 
moterų susirinkimas, kurį šau
kia Literatūros Draugijos Mo
terų Skyrius ir N. A. L. Mo
terų Sąryšis. Dalyvaus ir d. M. 
K. Sukackienė iš Worcesterio.

šiame susirinkime turėsime 
aptarti būsimo' nacionalio Lie
tuvių Moterų Seimo ir Rank
darbių ir Kultūrinio Darbo Pa
rodos reikalus, taipgi prisireng
ti prie apvaikščiojimo Motinų 
Dienos, ir daug kitų svarbių 
dalykų.

Todėl visos moterys, kurios 
tik įdomauja minėtais klausi
mais, yra kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus draugiškas 
pasikalbėjimas. H. T.

į naujai sutverti moterų kliubai 
arba gerai veikia moterys at
skirose ALDLD moterų kuo
pose. Apie atskirų kolonijų 
veikimą pakalbėsim kitame 
straipsnyje.

Visur Žingeidauja Seimu

Visur moterys gerai atsine
ša link šaukiamo Lietuvių 
Moterų Seimo rugsėjo 7, 8 ir 
9. Čia moterys, rodos, dau
giau kaip vidur-vakaruose, 
užsiiminėja rankdarbiais ir 
jau plačiai kalbama apie 
rankdarbių parodą. Nekurto
se vietose jau darbuojamasi 
sukelti finansų kaip Seimo 
šaukimo komitetui, taip ir sa
vo delegačių pasiuntimui.

Ko Trūksta Sekmingesniam 
Veikimui

Vienur matosi trūkumas 
prasilavinusių moterų, kad 
davus moterų judėjimui vado
vybę; kitur, kad ir yra dau
giau patyrusių, bet trūksta 
drąsos atsistoti ir vadovauti. 
Visur į akis durte duria tas 
lavinimosi klausimas — kadrų 
auklėjimo klausimas. Bent 
keliose vietose, einant disku
sijoms apie tvėrimą moterų 
kliubo, arba didesnį veikimą 
ALDLD kuopoj moterų klau
simais, moterys visos pritaria 
tam darbui, bet kada reikia 
išrinkti komitetą, kad darbą 
pradėjus, nei viena nedrįsta 
apsiimti ir aiškinasi, kad 
nemokėsiančios duoti tinkamą 
vadovybę. Tad ir pasilieka 
nepradėtas darbas.

(Bus daugiau)

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
(tąsa)

Jie tęsė rašymą, nuduodami nepaisymą 
vienas kito.

Staiga Sadovskis priėjo prie Kostios.
“Už ką jie jums dovanojo vienus metus?”
Kostia nusišypsojo. “Todėl, kad suorga- • 

nizavau mažytį išvažiavimą ant kranto, kur 
gulėjo rąstai.”

“Oh, tai jūs buvote, kuris leidote rąstus' 
upe?” stebėjosi Sadovskis.

“Taip, aš nusileidau net iki to.”
“Būkime atviri. Neįsižeiskite, bet jūs esa

te vagis, ar ne ? ”
“Taip, tai mano profesija per paskutinius 

aštuoniolika metų, turiu už garbę jums pra
nešti.”

Sadovskis pragriebė Kostiai už rankos ir, 
visas sujudęs, tarė:

“Bet kaip pradėjai dirbti, sakyk man? 
Kodėl sutikai dirbti?”

“Kam jūs manęs klausiate tokių dalykų? 
Aš nežinau, ką atsakyti. Nesu juk Dostojev- 
kis, po velniais!”

“Jūs nesuprantate nei prakeikto klausi-* 
mo,” piktai šovė Sadovskis ir atsitraukė.

‘Ne‘ žinoma, kad ne. Aš esu paprastas 
ignorantas,” atsakė Kostia.

Ir vėl jie abudu sugrįžo prie rašymo. Kos
tia užbaigė savo raportą, padėjo datą, pa
rašą ir tarė, pats sau:

“Tai puikią plunksną turi tas ponas inži
nierius. Parker išdirbystės. Gaila... Na, 
nieko, ji bus mano kad nors.”

“Ką jūs sakote?” užklausė Sadovskis.
“Nieko svarbaus—tik išreiškiu savo jaus

mus,” atsakė Kostia ir pamerkė akim.
Baltųjų Jūrų Kanalo laboratorijoj buvo 

peržiūrinėjami įvairūs modeliai kanalo 
struktūrų. Maksimas Ivanovičius ir kiti iš 
laboratorijos darbavosi su moliu ir cemen
tu, kada Sadovskis atvyko su Gromovu. Sa
dovskis užsilaikė liuosiau laboratorijoj, čia 
jau buvo jam priprasta atmosfera.

“Mano aprokavimai turės būti pertikrin
ti,” kalbėjo jis, “nenoriu padaryti klaidos.”

Gromovas nieko neatsakė. Galima, kad 
buvo perdaug pavargęs. Rankoje jis laikė 
tris lakštus popieros. Skaitė jis, ir klausėsi 
kalbos.

Maksim Ivanovičius priėjo prie jų. “štai, 
jums, drauge Maksimai,” kalbėjo Gromov, 
“Raportas biskelį sutrumpintas.”

Sadovskis susimaišė. Velniai žino, ką tas 
Ivanovičius sakys. Jis turi aštrias akis. Jis 
paėmė tuos tris lakštus peržiūrėjimui.

“Pasiskubinkite, draugai,” tarė Gromov ir 
išėjo. Ivanovičius padavė Sadovskiui jo ra
portą pirma pasverdamas jį rankoje.

“Jūs žinote, aš nenoriu skverbtis į jūsų 
asmeninius jausmus, tačiau jūs negalite taip 
elgtis su mumis!”

Sadovskis staiga išplėšė raportą iš jo ran
kų.

“Kaip ilgai jūs jau esate šioj stovykloj?” 
jis užklausė.

“Tris metus, mano drauge,” atsakė Mak
simas.

“O kiek dar laiko turite tarnauti?”
“Visai nieko.”
“Kaip tai?”
“Aš pasilieku iš savo liuoso noro čia dirb

ti,” atsakė Maksimas tvirtai ir aštriai.
* * ♦

Gromov sėdėjo ant krašto stalo Kostios 
barake. Barako įnamiai apstojo jį aplinkui.

“Už jūsų pasidarbavimą rąstų leidime 
mes nuimame tris mėnesius nuo jūsų baus
mės,” kalbėjo Gromov.

Garsūs aplodismentai pasipylė iš visur.
“Ura! Meskime viršun vadą!”
“Palaukite! Dar vieną minutę!”
Jie vėl apsiramino.
“Kas statys pylimus ant kranto kanalo?”
“Mes! Mes tą atliksime.”
“Na, tai gerai. O dabar galite jau mane 

mesti.”
Jie pagriebė Gromovą ir išmetė porą kar

tų oran. Smagumas, juokai. Barakas ūžė. 
Kostia tuo tarpu miegojo. Triukšmas jį išbu
dino. Jis šoko iš lovos ir sušuko: “O kas su 
manim?”

Bet niekas jo negirdėjo per triukšmą.
“Neužsimoka tikėtis dėkingumo iš tų 

žmonių,” jis zurzėjo ir vėl atsigulė užsi
traukdamas antklodę ant galvos.

Už poros minučių, tačiaus, jis vėl pašoko 
ir pagavo Gromovą jau išeinant.

“Čia barake baisiai nuobodu, vade,” jis 
prabilo.

“Ar ištikro?” juokėsi Gromov.
“Aš kada tai gana gerai vartojau armo

niką,” kalbėjo Kostia lyg sapne. “AŠ duo
čiau pusę savo gyvenimo, jeigu gaučiau ar
moniką į savo rankas.” s

“Gerai, aš pažiūrėsiu,” atsakė Gromov.
(Bus daugiau)
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Ką Stalinas Pasakė SSSR Komu 
nistų Partijos Kongrese

Amerikos Lietuviu Kongresas
Brooklyno Skyrius

Chicago, III
Žuvo

Žemiau talpiname trumpą sutrauką 
J. Stalino kalbos, sakytos 18-tajam So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos 
Kongrese, įvykusiam prieš kovo mė
nesio vidury Maskvoj. Kalba labai žin
geidi ir pamokinanti, todėl raginame 
mūsų skaitytojus ją ne tik skaityti, o 
ir studijuoti.—“L.” Red.
Penki metai prabėgo nuo to, kaip įvy

ko Komunistų Partijos 17-tas Kongre
sas. Kaip matote, tai netrumpas laiko
tarpis.

Per tą laikotarpį pasaulyje spėjo daug 
kas pasikeisti. Valstybių tarpusaviai 
santikiai daugeliu atžvilgių pasidarė vi
sai kitoki. Tad koki pakitimai tam laiko-

J. STALINAS

tarpy tikrai įvyko tarptautinėj situaci
joj? Koki pakitimai įvyko mūsų šalyje?

Kapitalistinėms šalims tas laikotarpis 
buvo aštriausių apsireiškimų laikotar
piu kaip ekonominėj, taip ir politinėj 
srityse. Ekonominėj srityj kapitalisti
nėms šalims šitas laikotarpis buvo de
presijos laikotarpiu, o pradedant jo an
trą pusę, po 1937 metų—ir naujo eko
nominio krizio laikotarpiu, su nauju in
dustrijos kritimu Jungtinėse Valstijose, 
Anglijoj ir Francijoj—taigi laikotarpis 
naujų ekonominių painiavų.

Politinėj srityj šis laikotarpis buvo 
aštrių politinių konfliktų laikotarpiu. Į 
Jau antras metas kaip eina nauji impe
rialistiniai karai, apimanti žemės plotą 
nuo Shanghajaus iki Gibraltaro ir įtrau
kę nemažiau, kaip 500 milionų gyvento
ją

Europos, Azijos ir Afrikos žemėlapiai 
prievarta pakeisti. Visa pokarinė siste
ma, taip vadinamas taikos režimas, su
krėsta pačiuose pamatuose.

Sovietų Sąjungai kaip tik priešingai. 
Šis laikotarpis buvo augimo ir gerlaikio 
laikotarpiu, laikotarpis tolimesnio kultū
ros ir ekonomijos plėtimosi, laikotarpis 
tolimesnio augimo jos politinės ir milita- 
rines jėgos, laikotarpis jos kovų už iš
laikymą pasaulinės taikos. Tokis tai ben
dras paveikslas tarptautinės situacijos.

Dabar panagrtnėkim konkrečius davi-. 
nius, liečiančius tarptautinę situaciją.

Ekonominis krizis, prasidėjęs antram 
pusmety 1929 metų, tęsėsi iki pabaigai 
1933 metų. Šiam kriziui praėjus, prasi
dėjo lėtas atgijimas ir sykiu lėtas indus
trijos pakilimas. Bet šis industri
jos atgijimas neišsivystė į gerlaikį, kaip 
paprastai atgijimai išsivystydavo.

Kaip tik priešingai, pradedant 1937 
metų antrą pusmetį, pasireiškė naujas 
krizis, kuris pirmiausia supurtė Jungti
nes Valstijas, o paskui perėjo į Angliją 
ir Franciją ir į kai kurias kitas šalis. 
Tuo būdu kapitalistinės šalys nespėję 

z kaip reikiant atsigauti nuo smūgių pir- 
mesnio krizio, kaip štai veidas veidu su
sidūrė su smūgiais naujojo ekonominio 
krizio.

Tokia padėtis, suprantama, turėjo pa
didinti nedarbą. Bedarbių skaičius ka
pitalistinėse šalyse, nupuolęs nuo 30 mi
lionų 1933 metais iki 14 milionų 1937 
metais, dabar, pasireiškus naujam eko
nominiam kriziui, ir vėl pakilo iki 18 
milionų. Būdingoji ypatybe naujojo kri
zio yra tame, kad jisai skiriasi nuo pra
ėjusio krizio daugeliu atžvilgiais. Ir tie

atžvilgiai ne geriau, bet blogiau rodo.
Pirmiausia, naujasis krizis prasidėjo 

ne po industrijos gerlaikio, kaip tai bu
vo 1929 m., bet perėjus į depresiją, kuri 
betgi nebuvo pasiekus gerlaikio. O tai 
reiškia, kad dabartinis krizis bus daug 
aštresnis ir jį nugalėti, palyginus su pra
ėjusiu krizių, bus kur kas sunkiau. .

Kita, dabartinis krizis išsiveržė ne tai
kos metu, bet antro imperialistinio karo 
metu, kuris jau eina; kuomet Japonija 
jau antri metai kariauja su Kinija, dis- 

' organizuojant neribotas Kinijos rinkas 
ir darant jas beveik neprieinamom kitų 
šalių prekėm; kuomet Vokietija ir Itali
ja nacionalę ekonomiją jau pakeitusios 
karine ekonomija ir jau išsėmusios sa
vo žaliavos ir piniginius išteklius; kuo
met likusios didžiosios kapitalistinės ša
lys taipjau pradeda persiorganizuot ant 
karinių pagrindų.

O tas reiškia, kad normaliu būdu išsi
nerti iš dabartinio krizio kapitalistai ne
turės tiek išteklių, kiek jie turėjo pabai
goje praeito krizio.

Pagaliaus, skirtumas dar ir tame, kad 
dabartinis krizis ne generalio pobūdžio, 
o kol kas, apima tik vyriausia ekonomi
niai stiprias šalis, s kurios dar nevisiš
kai pakeitusios nacionalę ekonomiją ka
rine ekonomija. Kas liečia agresines ša
lis, kaip Japoniją, Italiją ir Vokietiją, 
kurios jau visiškai persiorganizavusios 
karo pagrindais, dėlei įtempto pasiruo
šimo karui, dar nepasieke krizio laipsnį 
viršprodukcijos, bet sparčiais žingsniais 
prie to artinasi.

O tas reiškia, kad kuomet ekonomi
niai galingos neagresinės šalys pradės 
išsinerti iš dabartinio krizio, tuomet 
agresinės šalys, karui pasiruošimo įkarš
ty j išeikvojusios žaliavų ir aukso rezer
vus, įsmuks į nepaprastai aštrų krizį.
PRANAŠAUJA NAZIŲ VOKIETIJAI 

KRIZĮ
• »

Visa tai aiškiai pasirodo, kai mes pa
žiūrėsime į davinius kapitalistinių auk
so rezervų, esamų kapitalistinėse šaly
se, ir kurie, remiantis seno auksinio do- 

sudarė 12,980,000,000 dole
rių bendrą sumą. Iš tos sumos Jungti
nės Valstijos aukso turėjo (skaitant mi- 
lionais) 6,649, Anglija—2,029, Franci ja—
l, 769, Olandija—289, Belgija—373, Švei
carija—387, Vokietija—16, Italija—123, 
Japonija—273.

Rugsėjo mėnesį 1938 metais, bendras 
aukso rezervas siekė 14,301,000,000 dole
rių vertės. Matomi aukso rezervai da
linosi taip: Jungtinės Valstijos turėjo 
8,126, Anglija—2,396, Franc i ja—1,435, 
Olandija—595, Belgija—318, Šveicarija 
—467, Vokietija—17, Italija—124, Japo
nija—97. (Ir šiam atvėjuje skaitlinės pa
remtos milionais aukso doleriais).

O štai dar kelios skaitlinės iliustruo
jančios padėtį industrinio krizio kapita
listinėse šalyse ir dinamikas industrinio 
progreso SSSR. Imant industrinės ga
mybos daugį, palygintą su nuošimčiais 
1929 metų gamybos daugio, tai Jungti
nės Valstijos gamino 66.4 nuošimčius 
1934 m., 75.6 nuošimčius 1935 m., 88.1 
nuošimčius 1936 m., 92.2 nuošimčius 
1937 m. ir 72 nuošimčius 1938 m.

Anglija gamino 98.8 nuošimčius 1934
m. , 105.8 nuošimčius 1935 m., 115.9 .nuo
šimčius 1936 m., 123.7 nuošimčius 1937 
m. ir 112 nuošimčių 1938 m.

Francija gamino 71 nuošimtį 
67.4 nuošimčius 1935 m., 79.3 
čius 1936 m., 82.8 nuošimčius 
ir 70 nuošimčių 1938 m.

Italija gamino 80 nuošimčių
93.8 nuošimčius 1935 m., 87.5 nuošimčius 
1936 m., 99.6 nuošimčius 1937 m. ir 96 
nuošimčius 1938 m.

Vokietija gamino 79.8 nuošimčius 1934 
m.z 94 nuošimčius 1935 m., 106.3 nuošim
čius 1936 m. ir 117.2 nuošimčius 1938 m.

Japonija gamino 128.7 nuošimčius 
m., 141.8 nuošimčius 1935 m., 151.1 
šimčius 1936 m., 170.8 nuošimčius 
m. ir 165 nuošimčius 1938 m.

SSSR gamino 238.3 nuošimčius 
m., 293.4 nuošimčius 1935 m., 383.3
šimčius 1936 m., 424 nuošimčius 1937 m. 
ir 477 nuošimčius 1938 m.

(Bus daugiau)

ALK BROOKLYNO SKYRIAUS SUŠAUKTO MASINIO 
MITINGO VIENBALSIAI PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

Amerikos Jungt. Valst. Valstybes Sekretoriui 
Cordell Hull 
Washington, D. C.

Lietuvių masinis mitingas, sušauktas pastangomis Ame
rikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus, kovo 27, 1939, 
Grand Paradise, Brooklyn, N. Y., išklausęs eilę kalbų apie 
hitlerines Vokietijos žygius, idealizuodamas Amerikos kovas 
už savo nepriklausomybę ir aukštai brangindamas josios de
mokratiją, vienbalsiai dėkavoja Jungtinių Valstijų valdžiai 
už nepripažinimą hitlerinei Vokietijai užgrobimo Klaipėdos 
teisėtu, ir sykiu prašo Jus panaudot savo aukštą įtaką užta
rimui Lietuvos josios pastangose išlaikyt sąvo nepriklauso
mybę.

Automobiliaus Nelaimėj 
M. Jurgelioniene

šeštadienį, 25 kovo, M. Jur- 
gelionienė, “Naujienų” admi
nistratorė, A. Nausėdienė (bu
vusi Kukutienė), L. Nemčiau- 
skaitė ir Bernotaitė važiavo 
automobiliu į Detroitą, kur 
tos pačios dienos vakare turė
jo įvykti “Naujienų” bankie
tas.

Netoli nuo Kalamazoo, Mi
chigan, Jų automobilis įsirėžė 
i traukinį.
katastrofa. Marija 
nienė ant vietos užmušta, A. 
Nausėdienė sunkiai sužeista, 
keli jos kaulai perlaužti. Vai
ruotoja Bernotaitė ir daininin
kė Nemčiauskaitė lengviau su
žeistos.

Tuo pačiu auto turėjo 
žiuoti Nora Gugienė, bet 
laimei ji susirgo ir todėl 
važiavo.

Pasekmčje—baisi 
Jurgelio-

lerio verte,

1934 m., 
nuošim- 
1937 m.

1934 m.,

1934 
nuo- 
1937

1934 
nuo-

K. MICHELSONAS, Pirm.
J. KUODIS, Sekr.

Lietuvos Prezidentui A. Smetonai
Kaunaš,x Lietuva

Brooklyno lietuvių masinis mitingas, sušauktas pastan
gomis Amerikos' Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus, ko
vo 27, 1939, Grand Paradise svetainėj, Brooklyn, N. Y., iš
klausęs eilę kalbų apie hitlerinės Vokietijos atplėšimą nuo 
Lietuvos josios vienatinio uosto Klaipėdos, vienbalsiai pa
reiškiame sekamą:

7 1. Lietuvos vyriausybė skaudžiai nusikalto krašto nepri-
f klausomybei, be protesto iš Klaipėdos pasitraukdama ir savo pa- 
Krašu tą Hitlerio grobį legalizuodama.

2. Lietuvos vyriausybė yra kalta, kad iki šiol nesistengė 
į sudaryt bendro apsigynimo sutarčių su kitomis valstybėmis.

3. Lietuvos vyriausybei karštai patariame nors dabar j ieš
kot susitarimo su kaimyninėmis valstybėmis bendram apsigyni
mui ir užtarimo iš tolimesnių šalių.

a 4. Reikalaujam kuo greičiausiai paliuosuot iš Lietuvos ka
lėjimų visus priešfašistinius politinius kalinius, kad jie galėtų 

savo likusias jėgas pridėt prie Lietuvos liaudies kovų už iš
laikymą šalies nepriklausomybės.
r. 5. Reikalaujam tuojau atsteigt Lietuvos liaudžiai demokra- 

3 tines teises ir laisves.
f' 6. Reikalaujam tuojau leist Lietuvos liaudžiai pilnai lais- 
/ vu demokratiniu keliu įsisteigt demokratinę valdžią, kuri turėtų 
Į pilną, pasitikėjimą visų krašto liaudies sluoksnių.

7. Pasižadam teikt Lietuvai visokiausios paramos josios 
kovoj už išlaikymą nepriklausomybės.

K. MICHELSONAS, Pirm.
J. KUODIS, Sekr.

Į AMERIKOS LIETUVIUS
Brooklyno lietuvių masinis mitingas, sušauktas pastango

mis Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus, ko
vo 27, 1939, Grand Paradise svetainėj, Brooklyn, N. Y., vien
balsiai ragina Amerikos lietuvius visose kolonijose tuojau or
ganizuot visų sriovių bendrus komitetus, šaukt masinius mi
tingus, aiškint dabartinę Lietuvos nepriklausomybei gręsiančią 
Europos padėtį, ir gaivint lietuvių ūpą ir pasirįžimą už para
mą Lietuvai josios kovose dėl išlaikymo nepriklausomybės ir dėl 
atsteigimo demokratijos.

Susirinkimas taipgi ragina ALK Centro Komitetą kuo stro
piausiai rūpintis sustiprinimu savo skyrių, organizavimu naujų 
ten, kur jų dar nėra, tuomi apvienijant visus demokratinio nu
sistatymo Amerikos lietuvius.

P Susirinkimas mato, kad pasaulis yra išvakarėse didelių isto- 
/ rinių įvykių, ir todėl Amerikos lietuviai turime budėt, turime 

atsistot ant tvirtų didelio organizuoto demokratinio kūno kojų!
K. MICHELSONAS, Pirm.
J. KUODIS, Sekr.

Cleveland© Kronika
Ar Žinote, Kas Bus Balandžio 

9 Dieną?
Tai bus puikus koncertas, 

rengiamas Lyros Choro. Prie 
to parengimo, mes lyriečiai 
smagiai rengiamės, ir darbuo
jamės perstatyti kuo geriau
siai. Atsilankę tikrai pasilinks
minsite, užgirsite ne tik chorą 
dainuojant, bet bus ir taip du
etų, solų, muzikalūs ir kitokios 
programos.

Po koncerto galėsite puikiai 
pasišokti prie puikios 6 kaval- 
kų orkestros, kuri grieš lietu
viškus ir angliškus šokius.

Tik nepamirškite, kad paren
gimas atsibus nedėlioj, balan
džio (April) 9 dieną, 5:30 v. 
po pietų, Liet. Svet., 6835 Su
perior Ave. Įžanga 
kiams 25c.

Visus užkviečiam 
kuoskaitlingiausiai.

manote, kad kai “April fool 
day,” tai komitetas ir “fooli- 
na?” O, visai ne! Nereikės 
įžangos mokėti įeinant, nei iš
einant. Šokiai rengiami dėl pa
stiprinimo Lyros Choro, dar 
daugiau, negu jis yra dabar ir 
dėl gavimo dar daugiau narių.

Tad, draugai, suaugę ir jau
nuoliai, visi viską pametę tą 
vakarą eikite tiesiai į šokius. 
Šokiams grieš Lindy’s Orkes
trą. Rengimo Komitetas.

Chinų Partizanai Užmušė
458 Japonus

35c, šo-

atsilankyti

Casper.

Dėl Lyros Choro
Yra rengiama šokiai subatoj, 

balandžio (April) ,1 dieną. 
Įžangos visai nebus visiem.

O kodėl taip? Jūs, draugai,

Chungking, Chinija. — 
Chinų kareiviai, persirengę 
paprastais drabužiais, veik
dami mažais greitais būre
liais, užpuolė japonus Wu- 
hu, Nanking ir Lishui apy
gardose ir užmušė 458 japo
nus.

Chinų kariuomenė sulai
kė japonų žygiavimą į va
karus nuo Lunghai geležin
kelio.

va- 
jos 
ne-

Koresp.

Chicagoje Puikiai Pavyko Pro
testo prakalbos prieš Klaipė

dos Užgrobimą
CHICAGO, Ill.—22 d. kovo 

Lietuvių Auditorijoj įvyko 
masinis susirinkimas tikslu 
užprotestuoti prieš Klaipėdos 
pagrobimą. Mitingą sušaukė 
Chicagos Skyrius Amerikos 
Lietuvių Kongreso. Pirminin
kavo Stalioraitis. Protesto mi
tingas buvo labai pasekmių-

gas. Dalyvavo apie 800 žmo
nių.

Kalbėjo advokatas K. Gu
gas, “Vilnies” redaktorius L. 
Pruseika, Dr. A. Montvidas 
(Chicagos skyriaus pirminin
kas), Dr. V. Šimkus ir prof. 
P. Douglas.

Publika buvo laba) susi
graudinusi ir pasipiktinusi 
hitleriniais grobikais. Visi kal
bėtojai pasakė geras prakal
bas. Gerai kalbėjo ir prof. 
Douglas, tik vienu atveju jis 
pasielgė netiksliai.

Priimta atatinkamos rezo
liucijos, kurios pasiųsta Lietu
vos valdžiai ir Jungtinių Val
stijų valstybės sekretoriui.

Reikia priminti, kad “Nau
jienos” šias prakalbas negar
sino. Tiktai paskutinę dieną 
jos pranešė apie jas ir tai dar 
su nevykusiomis kritikomis, 
pastabomis.

Už dviejų dienų, kovo 24, 
toj pačioj Lietuvių Auditorijoj, 
įvyko masinis susirinkimas, 
kurį sušaukė Klaipėdos komi
tetas. Tą mitingą labai smar
kiai garsino “Naujienos” ir 
“Draugas.” žmonių buvo kur- 
kas mažiau, negu pirmam su
sirinkime. Kalbėjo klerikalų 
vadas L. šimutis, sandariečių 
vadas M. Vaidyla ir P. Gri
gaitis. Buvo dar keli kiti kal
bėtojai: Visi kalbėtojai neblo
gai atliko savo užduotį, tiktai 
P. Grigaitis šūkavo prieš So
vietų Sąjungą ir tuo save su
kompromitavo.

Patarimai, Kaip Patapti Piliečiu

Jas.

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

How to Become a Citizen of the United States
Ją išleido F. L. I. S.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
\ Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliais-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “Laisves” J

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

i DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

• Šauni Dailės Programa ;
J Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi- •
• me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. J
• Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus •

Šokiams įžanga 40c. ifADTll C1 9 C 
Vakarienei 85c. RAKI U



Trečiadienis, Kovo 29, 1939 r EAISV1 Penktai p talapii

Cliffside, N. J.
Apie Mykolą Mažeiką.

M. Mažeika gimė 1869 m., 
gegužės 10 d., numirė vasario 
18, 1939 m., nesulaukęs pil
nai 70 metų. Paėjo iš Lietu
vos, Šiaulių apskričio, Viekš
nių parapijos. Dar jaunas bū
damas apleido Lietuvą, išva
žiavo į Latviją, Liepojun. Ten 
pagyvenęs keletą metų, su
grįžo į Lietuvą ir apsivedė da
bartinę draugę Mažeikienę.

Pagyvenęs Lietuvoj trumpą 
laiką, Mykolas ir vėl išvažia
vo į Liepojų. Ten gyvendamas 
ir dirbtuvėje dirbdamas, su
sipažino su socialdemokratų 
partija, prisirašė prie jos ir

slaptus gėrimus pardavinėjo, o 
tais laikais Komunistų Parti- 
tijos nariams buvo draudžia
ma tokias įstaigas laikyti. 
Bet M. Mažeikos tas neat
šaldė nuo komunistų. Nors 
tais laikais pas M. Mažeika 
laikydavo susirinkimus visos 
organizacijos ir Komunistų 
Partija, ir iš to po susirinkimų 
jis darydavo gerą biznį, ir 
nors prie Komunistų Partijos 
Cliffsidėj priklausė Steponavi
čius, Butkus ir Prūseika, bet 
kai buvo skilimas ir didžiuma 
cliffsidiečių nuėjo su skloka ir 
bandė draugą M. Mažeiką iš
traukti iš revoliucijinio judėji
mo, bet jiems tas nepavyko. 
Mykolas Pasiliko ištikimas 
Komunistų Partijai iki pasku
tinės gyvenimo valandos.

Bayonne, N. J. Japonija Neduoda Naziam 
Tsingtao ir Kiaochow

M. Mažeika

Nors, tiesa, paskutiniais lai
kais Mykolas buvo labai pra
dėjęs gerti. Pats virdavo ir 
pats gerdavo, bet po karčia- 
mas nesilankydavo ir pinigų 
neišleisdavo. Todėl paliko šu
tau pinęs šiek tiek kapitalo ir 
porą stubų dėl draugės Ma
žeikienės, kuriai nereikės 
vargti. Mykolas buvo geras 
“Laisvės” ir “Vilnies” rėmė
jas. Skaitė “Laisvę” ir “Vil
nį” nuo pat įsikūrimo. Jis la
bai neapkentė komunistų prie
šų, daugiausia sk-lokininkų, 
vadindavo juos išdavikais.

v Buvo surengta “parė” (ka
da? — Red.) paminėjimui 
Onos Sakaučienės gimimo die
nos. Dalyvavo gražus būrelis 
draugų ir draugių. Visi gra
žiai linksminosi. Be to, buvo 
pakviesti keli draugai bei 
draugės pakalbėti. Visi linkė
jo tai draugei ilgo gyvenimo.

Buvo nepamiršti ir mūsų 
broliai lietuviai, kurie už lais
vą žodį ir už reikalavimą tei
sių, nieko blogo niekam nepa
darę, turi ilgus metus kentėti 
kalėjime. Taigi, prisiminus po
litinius kalinius Lietuvoje, bu
vo paprašyta aukų iš dalyva
vusių svečių. Buvo apie dvi
dešimt asmenų ir suaukavo 
$5.20. Aukavo sekamai: po 
$1, F. Muzikevičiai ir J. Stan
kaičiai; po 50 centų, K. čiur- 
lis, Adomavičius, Višniauskai 
ir Ona Sakaučienė, po 25 cen
tus, Basilius, Petrilienė, O. Te- 
nienė ir J. Milmantai.

Ačiū aukotojams.
J. Stankaitienė.

Shanghai. — Hitlerio val
džia priminė Japonijai, jog 
tai būtų “geras ženklas,” 
jeigu Japonija sugrąžintų 
Vokietijai Tsingtao ir 
Kiaochow salas. Naziai sa
ko, kad jie “atgal perleis
tų” Japonijai Tsingtao ir 
Kiaochow žemes, kai Vokie
tija gautų kolonijų iš An-

glijos ir Franci jos.
Tsingtao ir Kiaochow 

pirm pasaulinio karo buvo 
Vokietijos kolonijos, o po 
karo teko Japonijos “glo
bai” kaip mandatas.

Japonijos valdžia dabar 
atsakė Vokietijai, kad tos’ 
vietos yra Chinų žemė; to-1 
dėl Japonija negalinti per-' 
leist jas Vokietijai.

VELYKOM SPECIALAI
_______________ i...... ..................................................................................................................................................

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo
Stebukliniai Medaliai nuo___
Daimantiniai žiedai nuo................$6.75
Rankiniai Laikrodėliai nuo............ $1.95
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

Kai 1931 m. buvo skilimas

kovojo prieš carizmą, Rusijos 
valdžią.

Kai 1903 m. prasidėjo areš
tavimai socialdemokratų par
tijos narių, Mykolas Mažeika 
turėjo slaptai išbėgti į Ame
riką. Paliko savo draugę Ma
žeikienę ir vieną sūnų Liepo- 
„ ije. Atvažiavo į New Yorką. 
Čia pagyvenęs, metus sunkiai 
dirbdamas, sutaupinęs kelius 
dolerius, parsitraukė savo mo
terį ir sūnų Steponą.

Čia gyvendamas susilaukė 
antro sūnaus Kazimiero. Abu
du sūnus užaugino darbinin
kiškoj dvasioj. Steponas skai
to “Daily Worker” ir priklau
so prie LDS 115 kuopos ant 
aukščiausio laipsnio.

M. Mažeika apleido New 
Yorką 1907 m. Atvažiavo į 
Cliffside, N. J. čia gyveno iki 
mirties.

M. Mažeikai rūpėjo revo
liucinis darbas, čia dirbo dirb
tuvėse už pečkurį (fireman). 
Tai buvo sunkus darbas ir la
bai ilgos valandos.

1912 m. jis pirmutinis pra
dėjo organizuoti SLA 70 kuo
pą. Tais laikais tai buvo la
bai bedieviška organizacija, 
bet Mažeika buvo pirmutinis.

1915 m. susiorganizavo Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos (LDLD) 77 kp. M. 
Mažeika buvo pirmutinis na
rys ir buvo jos nariu iki mir
ties.

1917 m. susiorganizavo So
cialistų Partijos kuopa. Ma
žeika buvo pirmutinis S. P. 
narys. Buvo nariu iki 1919 m. 
Kai buvo skilimas S. P., M. 
Mažeika pasiliko su Komunis
tų Partija. Priklausydamas 
Komunistų Partijoj visados 
platindavo komunistinę litera
tūrą ir kitus ragindavo pla
tinti.

1929 m. M. Mažeika buvo 
areštuotas už platinimą “Dai
ly Worker”. Bet tas jo nenu- 
gązdino, kaip platino, taip ir 
platino komunistišką literatū
rą.

1931 m., kaip buvo skili
mas tarpe komunistų ir sklo- 
kininkų, tai M. Mažeika pa
siliko su komunistais.

Cliffsidėj Komunistų Parti
ja tuo laiku turėjo 14 narių 
lietuvių. Iš 14 narių, tai mes 
pasilikom 5 Komunistų Parti
joj, o 9 nariai nuėjo su but- 
kiniais.

Tiesa, tuo sykiu M. Mažei-

tarpe komunistų ir sklokinin- 
kų ir kai komunistai laimėjo, 
tai M. Mažeika labai nusi
džiaugė ir pasiuntė pasveiki
nimą su $25.00 dėl “Laisves”.

Draugas M. Mažeika nu
mirė, bet jo gerieji darbai pa
siliks atmintyj ant visados. 
Ilsėkis šaltoje žemelėje, jūsų 
noras ateityj išsipildys.

G. Stasiukaitis.

PRIEŠ VOKIETIJOS 
PABĖGĖLIUS

Washington. — Kiek pa
tirta, tai 83 procentai.ame
rikiečių yra priešingi lais
vam atidarymui durų į Am
erika žmonėms iš Vokieti
jos, nežiūrint, kaip naziai 
ten juos persekiotų.

Cleveland, kov. 27.—Pra
sidėjo suvažiavimas CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos.
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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 
sifilj, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties, gyvenimų, 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 $1.00. (I Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvertų popierinį do
lerį ir savo aiškų adresų, ir greitai 
gausite knygų.

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

BROOKLYN, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne, 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

“YANKEE CLIPPER” 
AZORUOSE

Horta, Azorų Salos, kov. 
27. — Didis keleivinis lėk
tuvas “Yankee Clipper” čia 
atskrido 2,880 mylių per 17 
valandų ir 30 minučių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mų, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas jvyks 

31 d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai ir 
draugės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. — Sckr. (74-76)

NEWARK, N. J.
Sietyno choras rengia smagų 

kortavimo ir bingo vakarą, jvyks 31 
d. kovo, penktadienio vakare, 8 vai. 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Bus skanūs užkandžiai ir laimėto
jams dovanos. Įžanga 35c. Visus 
širdingai užkviečia Sietyno Choras. 
— Mario Paukštaitis. (74-76)

BRIDGEWATER, MASS.
Penktadieni, kovo 31 d., 7:30 v. v. 

Piliečių Svet., kalbės drg. Z. Janau- 
skas, “Liaudies Balso” vedėjas iš 
Toronto, Canada. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(74-76)
o

ka buvo suspenduotas Komu
nistų Partijoj, nes, mat, tais

Iš Argentinos
Nusišovė Jauna Lietuvė

i Vasario 24, 1939 Buenos 
Aires Chacarita kapuose tapo 
palaidota Ona Dževečkytė- 
Mežanskienė, 37 m. amžiaus, 
dieną prieš tai revolverio šū
viu į smilkinį tragingai užbai
gusi savo gyvybę savo bute, c. 
M. Brin 848, Bs. Aires.

Velionė Argentinoje išgyve
no virš 10 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Naciūnų kaimo, Pa
biržės v., Biržų apskrities, kur 
pasiliko jos motina, tėvinas, 
sesutės, broliai.

Argentinon atvyko drauge 
su savo vyru Boleslovu Me- 
žanskiu, kuris savu laiku dir
bo valstybinėje Mihanovich 
laivų statybos bendrovėje. Ji
nai baigė siuvimo akademiją 
ir visuomet dirbo kaipo siu
vėja. Prieš keletą metų ji per
siskyrė su savo vyru, kuris pa
likęs namus apsigyveno atski
rai. Pernai suėjo gyventi su 
kitu vyru, kuris yra portugalų 
kilmes.

Visas palaidojimo išlaidas 
apmokėjo dabartinis velionės 
vyras ir brolis Jonas Rožėnas. 
Paskutinėmis dienomis atrodė, 
kad ir Ona Mežanskienė bus 
patenkinta gyvenimu, nes bū
davo linksma ir kalbi. Ji jau 
nekalbėdavo taip, kaip prieš 
keletą metų, k ado, rodydama 
iš savo siuvamos mašinos išim
tą revolverį sakydavo, kad 
vieno šūvio pakaks gyvenimui 
užbaigti. . .

Argentinoje dideliame nu
liūdime pasiliko velionės bro
lis Jonas Rožėnas su žmona 
Rosa Balionaitė - Rožėniene ir 
ištekėjusi sesutė Julia Rože- 
naitė-Boručienė.

Keli autai palydėjo į kapus 
ir ant tragingai žuvusios Onos 
kapo, tapo sudėta keli gyvų 
gėlių vainikai ir pastatytas 
kryžius.

Ilsėkis amžinai, tragingai 
užbaigusi audringą gyvenimą 
Argentinoje, kurios pilka že
melė tave priglaudė.

Ona Rakauskaitė.

Garsinkite savo biznį dien-
laikais jis užlaikė smuklę ir raštyje “Laisvėje”.
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RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju. 

t

• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati
nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 
balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”

iki

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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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
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Vincas J. Daunora.
APT I E KO RIU S    ;   

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

2 9 ,‘B E D F O R D ^AVE 
.MPĄSjNORTH. 4W GATVCsįSL -

□337

Jūs 
departmentų. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks kų ar ne.

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels.............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(šalinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, 'kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
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 5-6111

CHARLES
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barborial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tari» Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

' iVARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr 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.

Siunčiamo duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo^ suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwWko^/ažgteZiriloi IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 j mėnesį. Iš New Yorko gali
ma privažiuoti 14 St.-Canarsie lini-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
K. Petrikiene Beveik 

Pasveiko
Draugė K. Petrikienė jau 

beveik pasveiko, nors gydyto
jas dar vis draudžia jai išeidi
nėti iš namų bei sunkiau dirb
ti. Neveizint visko, šiomis die
nomis ji buvo atsilankiusi 
“Laisvėje” ir namie jau gali 
triustis, šj tą dirbinėti.

Drg. Hathaway Hippodrome

Am. Liet. Kongreso Prakalbos

Clarence Hathaway, “Daily 
Worker’io” vyriausias redak
torius, ateinančio ketvirtadie
nio vakare, lygiai kaip 7:30, 
kalbės didžiuliame Hippodro
me, New Yorke.

Pirmu atveju drg. Hatha
way aiškins New Yorko Val
stijos Komunistų Partijos susi
rinkusiems funkcionieriams 
partijos nusistatymą ryšyj ko
vos demokratijos su fašizmu.

Antru atveju bus kalbama 
apie dabartinę Europos situa-' 
ciją.

Hippodrome randasi ant 
43rd St. ir 6th Ave., New 
Yorke.

Bado Streiku Laimėjo
Keturių dienų bado streiko 

pagelba, Beth David Hospital 
aptarnautojai iškovojo sau 
unijos pripažinimą ir geres
nes darbo sąlygas.

Darbininkų unijos lokalas, 
žinomas kaip “Association of 
Hospital ant Medical Employ
ees,” laimėjo 7 dienas į me
tus apmokamų šventadienių, 
teisę spręsti priežastis iš dar
bo paleidžiamų aptarnautojų, 
teisę turėti darbininkų nusi
skundimų komitetą, ir teisę 
turėt uniją.

60 darbininkų bei aptarnau
tojų, dirbančių toje ligoninė* 
je, atsisakė nuo duodamo 
jiems valgio, laike jų 12-14 
darbo dienos valandų, kol li
goninės ponai nepradėjo de
rybų su unija. Nuo aptarnavi
mo ligonių jie neatsisakė.

Henry W. Wenning, prezi
dentas New Yorko valstijos 
CIO organizacijos, vedė dery
bas su ligoninės administraci
ja, kad streikas būt užbaigtu.

Bessie Hanan, unijos loka- 
lo atstovė, pareiškė, jog unija 
dės pastangas darbininkams 
iškovoti didesnes algas ir pa
gerinti darbo sąlygas. Iki šiol 
Beth David ligoninės darbi
ninkai ten dirbdavo po 12 ir 
daugiau valandų į dieną ir te
gaudavo tik $35 mėnesinės al
gos. Rep.

Rabinas Prisipažino Vagystėj
Žydų dvasiškis . William 

Margolis, gyvenantis 227 W. 
46th St., New Yorke, teisme 
prisipažino kaltu bandyme 
pavogt automobilį, kurį jis bu
vo pasirandavojęs iš transpor- 
tacijos kompanijos pereitą va
sarą. Rabinas padėtas po 
$2,500 kaucijos iki teismo.

Velnias “sukuso” ir dvasiš
kius. . .

Svarbi Konferencija
Amerikos Lygos už Taiką ir 

Demokratiją New Yorko sky
rius laikys savo konferenci
ją balandžio 1 d., š. m., Mec
ca Temple, 133 W. 55th St., 
New York.

Lietuvių organizacijos kvie
čiamos imti dalyvumą, pri- 
siunčiant savo atstovus. Kon
ferencijos pradžia lygiai 9 
vai. ryte.

S. PETKIENĖ SERGA
Jau kelinta diena stipraus 

“šalčio” pagauta draugė S. 
Petkienė, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo narė. Ran
dasi namie, 645 Central Avė., 
Ridgewoode. Linkiu greit pa
sveikti. Draugė.

Pirmadienį, kovo 27, Grand 
Paradise salėje, Brooklyne, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno skyrius turėjo vie
ša susirinkimą Lietuvos klau
simu. Dėlei labai prasto oro 
(lijo), žmonių nesuėjo tiek, 
kiek tikėtasi. Tačiau mitingas 
buvo pasekmingas.

Pirmininkavo Am. Liet. 
Kongreso Brooklyno skyriaus 
pirmininkas d. Keistutis Mi- 
chelsonas.

Pirmininkas, pasakęs tinka
mą įžanginę kalbą, pirmuti
niu kalbėtojumi iššaukė Ame
rikos Vokiečių Kultūrinės Ly
gos atstovą Erich Saeger’ą, 
kuris pasakė rimtą kalbą apie 
Vokietijos nazius ir jų atsira
dimo istoriją. “Vokietija nėra 
Hitleris, o Hitleris nėra Vo
kietija,” aiškino tas vokiečių 
tautybės demokratiškai nusi
teikęs žmogus. Jis sakė, jog 
Vokietijos žmonės, liaudis, 
laukia tik tinkamo momento, 
kad galėtų parodyti banditui 
Hitleriui, kur jo yra tikroji 
vieta. Kalbėtojo nuomone, na- 
ziams galas ne už kalnų.

Antruoju kalbėtojumi buvo 
Jonas Siurba, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo sekreto
rius. Kalbėtojas aiškino vo-' 
kiškų kryžiokų Lietuvai ir 
lietuviams padarytas skriau
das praeityje, surišdamas da
bartinius Hitlerio kryžiokiš
kus barbarizmus, ryšyj su nai
kinimu mažųjų jo kaimyniškų 
šalelių.

J. Siurba davė sveikos kri
tikos kinkadrebiams mūsų 
“patriotams,” kurie skelbia 
svietui, būk su Hitleriu gali
ma susitaikyti “kultūringu 
būdu.”

Trečiuoju kalbėtojumi sekė 
lenkų demokratinio fronto lai
kraščio “Glos Ludowy” redak
torius Tadeusz Radwanski. Jis 
kalbėjo apie būtiną reikalą 
visų tautų demokratiniai nusi
stačiusių žmonių vieningumo 
ir kovą prieš barbariškąjį fa
šizmą.

Paskutiniuoju kalbėtojumi 
buvo drg. A. Bimba, dienraš
čio “Laisvės” redaktorius. Jis

ilgoj ir energingoj savo kalboj 
aiškino, kad Hitlerio mėsinė- 
jamos mažosios tautos negali 
ramiai sau laukti kokių ten 
stebuklų, kad Hitleris “sužmo- 
nės” ir nustos draskęs mažų
jų tautų kūną. Kalbėtojas sa
kė, jog fašizmas, kaip “filoso
fija,” kaip judėjimas, rymo 
ant sunaikinimo ir pavergimo 
silpnesnių tautų. Kalbėtojas 
įrodė citatomis iš fašistų spau
doje skelbiamų “filosofijų,” 
jog pavergimas ir ginklu išžu
dymas silpnesnių tautų, yra 
jų vyriausiu . dėsniu. Jie vieni, 
kaip “tobuliausia rasė”, išnai
kinę kitas tautybes, dominuos 
pasaulį. . .

Drg. Bimba šaižiai pašiepė 
tuos mūsų brolius lietuvius bei 
vadus, kurie dedasi labai rim
tais ir tuomi savo “rimtumu” 
tiesia kelią fašizmui. Jo nuo
mone, visos užpultosios tau
tos, ir kurioms gręsia užpuoli
mas, nevilkinant turi burtis į 
bendrą jėgą ginkluotam apsi
gynimui nuo pasiutusio fašiz
mo.

Baigiantis susirinkimui, bu
vo priimtos trys atatinkamos 
momentui rezoliucijos. (Jos 
telpa “Laisvėj,” kitame pus
lapyje).

Aukos Lėšų Padengimui.

M. Liepa '$2.00; John Aleksiuk, J. 
Žaidė, S. Tenis, P. Kapickas, A. 
Bimba, S. Sasna, J. Orman ir Tau
ras — po $1; A. Balčiūnas 65c; po 
50c: M. Baltulioniūtė, R. Mizara, P. i 
Buknys, J. Gasiūnas, V. Michelso- ■ 
nas, X, J. Steponaitis, V. Čepulis, 1 
Laimikis, D., G. Warison, J. Bunze, 
J. Siurba, J. Kuodis, P. Mikalaus
kas, P. Lileikis, J. Balčiūnienė, K. 
Meškevičius, K. Joneliūnas, J. Čes- 
na, F. Vaitkus, A. Briedis, P. Va- 
reška; po 25c: P. Gustaitis, S. Griš- 
kus, J. Klimas, F. Bernot, J. Lauri
naitis, Al. Mitchell, L. Čelis, K. Bal
čiūnas, Laukaitienė, P. Cibulskis, P. 
Šolomskas, K. Levanas, A. Skairius, 
J. Letunik, A. Petraitis, A. Menke- 
liūnas, F. Dūlis, P. Taras, J. Visoc
kis, A. Bieliauskas, B. Daugirda, J. 
Stankaitienė, Draugas, P. Baranaus
kas, Belskus, J. Bepirštis, J. Gužas, 
Užupinskas, J. Urbonas, J. Kovas, 
V. Rudaitis, G. Kuraitis, John Cha- 
lis, Plečkauskas, Andruškevičius, 
Babravičienė, Cibulskienė, Grubis, 
P. G., J. Liudvinskas. Viso $41.03.

Tūli žmonės duodami po kvoderį, 
atsisakė duoti savo vardą užrašyti.

Širdingai ačiū visiems!
Rep.

J. Jurevičius Pardavė 
Saliūną

Šiomis dienomis Jonas Ju
revičius pardavė savo saliūną, 
kurį laikė po num. 148 Gra- 
tan St. Tą vietą nupirko Ne
llie Zymbrowska.

Dabar ten už baro dirba 
Juozas Judžentas brooklyniš- 
kiams gerai žinomas gabus ar- 
tistas-lošėjas komiškų rolių.

Rep.

$4,000 Už “Narsumą”
Peilių duelyje už merginą 

Nathan Orlikoff, 23 metų jau
nuolis, gyvenantis 1635 Union 
Avė., Brooklyne, mirtinai su
pjaustė tūlą Julius Bernstei- 
n’ą.

Garsusis kriminalių bylų ve
dėjas advokatas Samuel S. 
Leibowitz, teisme pareiškė, 
kad Orlikoff turėtų būt pagir
tas už herojiškumą, o ne ka
lėjimai! kišamas. Bet teismas 
sako turįs “drąsuolio” krimi
nalius rekordus iš anksčiau, ir 
jį padėjo po $4,000 kaucijos 
iki teismo.

REIKALAVIMAI
Atydai auklėtojoms, virėjoms, na
mų prižiūrėtojoms ir tt. Dabar gali
ma gauti darbą namuose su kamba
riu ir be kambario. Geras atlygini
mas. Ateikite pamatyt mus šian
dien. Livingston Agency, 118 Li
vingston St., Brooklyn, N. Y. Tele
phone: Tr. 5-8980. (73-75)

Reikalinga auklėtojų, virėjų, na
mų prižiūrėtojų. Geros vietos. Gera 
alga. Gali būti patyrusios ir nepaty- 
rusios. Prašome kreiptis pas: Miss 
Falk’s Agency, 161 Livingston St., 
kampas Smith St. B’klyn. Telefo
nas: Tr. 5-7162. (73-75)

Uždraudė Pikietuot Daktarą
Tūlas Riskin, nepatenkintas 

jam padaryta operacija, kurią 
jam darė Dr. J. E. Sheehan. 
Ryšyj su tuo, Riskin nutarė 
daktarą užpikietuoti kaip 
“pragaištingą” jo sveikatai. 
Jam gelbėjo pikietuoti du jo 
giminės. Bet dalykui atsidūrus 
teisme, teisėjas Louis B. Brod
sky pripažino William Riskin 
kaltu betvarkės kėlime, nors 
bausmę suspendavo.

Irgi Problema
Pasaulio Fėruose manoma 

turėti gražuolių merginų te
atrus, kuriuose jos linksmins 
atsilankiusius žiūrovus (žiūro
vės vargiai ten eis). Tuo rei
kalu dabar eina svarstymai ir 
apkalbinėjimai įvairių “mora
lybės saugotojų”, nuo kiek 
moterų nuogumas' skaitomas 
nuogumu ? Kiek turi būt per
matomi muslinai, kiek didu
mo fygos lapai. . .

Nuo Neturinčio Negausi
Philip Schuman, paliegęs 

bedarbis, esantis ant šalpos, 
kreipėsi į Brooklyno aukštes
nįjį (supreme) teismą, prašy
damas jį paliuosuoti nuo ali- 
mento, kurį jis turėjo mokėti 
savo žmondi $5 sumoje į sa
vaitę. Nepadarius to formalu
mo, jis galėjo gaut kalėjimo.

Jo žmona yra savininkė 
$6,800 vertės namo.

Lankėsi
šeštadienį, kovo 25, lankėsi 

“Laisvės” įstaigoj svečias Geo. 
Skinzera iš Bristol, Conn. At
sinaujino prenumeratą ir pa
aukojo mašinos išmokėjimui^ 
50c. ir “Laisvės” Suvažiavimą 
pasveikino $1.00. Drg. Skin
zera veik kas metą atvažiuoja 
asmeniškai atsinaujinti prenu
meratą ir pasveikinti “Lais
vę”. Beje, sykiu suį drg. Skfrz\ 
zera buvo ir drg. Maršalionis, 
kitas nuolatinis “Laisvės” rė
mėjas. L. K.

Puiki Vieta
< Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Barėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

Mirė
Mirė Lillian Slaney, 23 m. 

amžiaus, gyveno N. -25 Ellard 
Ave., Great Neck. Mirė Nas
sau Hospital, Mineola, L. I., 
sekmadienį, kovo 26 d. Lai
dotuvėse įvyks ketvirtadienį, 
kovo 30 d., 10 vai. ryto Mt. 
St. Mary’s kapinėse, Flushing, 
L. I. Kūnas pašarvotas po virš 
minėtu antrašu.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Kovo 25 d. mirė Rodrick 
Sutherland, 59 metų amžiaus.

Palaidotas kovo 28 d., Šv. 
Traicės kapinėse.

Šermenimis ir laidojimu rū
pinosi P. Shalins (Šalinskas), 
kurio įstaiga randasi 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven,

IL. I.

ja, išlipant ant Graham Ave. sto
ties. Vieta vienas blokas nuo sto
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (72-77)

PARDAVIMAI
Bar-Grill, Restaurantas, Bankie- 

tam Salė, gyvenimui kambariai. Tik 
5 minutės nuo Pasaulinės Parodos. 
Parduodam iš priežasties nesveika
tos. Kaina $4,500—įihokėti cash 
$3,000. Lease ir žema renda. Tik 
Principalai. Box S, 1323—3rd Avė., 
New York, N. Y. (72-74)

PAJIEŠKO.IIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, 

‘ merginos arba našlės be vaikų, nuo 
145 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ii- romantiš
ką gyvenimą. Pageidaujama, kad 
būtų blaivų ir laisvų minčių ir kuri 
supranta klasių kovą. Su pirmu laiš
ku prisiųskite ir savo paveikslą, ku
rį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Rašykite: Chas. Strauss, P. O. Box 
414, Thomas, W. Va. (70-75)

Pajieškau Magdelenos Šulinskai- 
tės ir Vinco Kazakevičiaus. Abu pa
eina nuo Nendrinių Kaimo, Pilviš
kių parap., Suvalkų rėdybos. Jie pa
tys arba žinanti apie juos malonėkit 
man pranešt, nes turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite šiuo antrašu: Ma
rijona Liaudanskienė (Karpavičiū
tė), 24 Patman St., Hartford, Conn.

(69-74)

Dr. Herman Mendlowitz
88 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.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 Iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

i

Joseph Zeidat į
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-^ ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Žmones, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
' 709 'Grand Street Brooklyn, N. Y.
arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kortinus ir 

ir kitus langų 
parčdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam »vj 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra

HMes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 8 guzlkais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžial prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. Ėst since 1889
MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

H




