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Geriau Negu

Pardavimas.
Gelbėsime Hitlerio

Aukas.
Rašo A. B.

Mūsiškė Smetonos paseX 
kėjų spauda pradėjo ramin- . 
ti lietuvius. Liepia nealasa- į 
voti prieš Hitlerį. Ypatin-J 
gai “Vienybės” redaktorius 
Vitaitis šitokią filosofiją 
nori amerikiečiams įpiršti.

Tai klaidinga ir pavojin-į 
ga filosofija. Hitleris kai; 
tik to ir nori. Jis nori, ka<

mirštu visas'skriaudas. p“‘ l GENEROLAS FRANCO, ĮŽENGĘS 1 MADRIDĄ 
' UŽKŪRĖ BAISŲ TERORĄ PRIES VISUS 

RESPUBLIKOS GYNĖJUS
Jūs pamirškite, užmiki-' 

te ir miegokite, o Hitleris 
lups jums nuo nugaros vi-, 
sus devynius kailius! I 

# * * /
Hitleris yra tarptautini^ 

banditas. Tą dabar visi ži
no. Nei jį nuraminsi, nei (jį 
patenkinsi. Bandė Cham
berlain ir Daladier, bet nie
kas iš to neišėjo. '

Bendė hitlerininkus paĮ- 
tenkinti ir nuraminti ir ta 
pati Smetonos valdžia. Da> 
vė visokias jiems koncesi
jas Klaipėdoje. Bet ar ji 5 
nurimo? Visi žino, kad ne
nurimo. K. '

j). V *
Nors ir laikai blogi ir są

lygos sunkios, bet girdėtis, 
kad d. Janausko misija pas 
mus pusėtinai sekasi. Jis 
rašo d. Šolomskui, kuris jo 
maršrutą tvarko, kad jau 
turįs padaręs “L. B.” finan
sinės paramos už tris šim
tus dolerių.

Jei viskas eis, kaip iki 
šiol, tai šis jo maršrutas ga
li duoti “L. B.” ir visą pus- 
tūkstantį dolerių. « * *

Kai mes sakome, kad Lie
tuvai reikia jieškoti drau
gų ir prietelių tose šalyse, 
kurios nusistatę prieš fa
šistinius a g r e s o r i us, tai 
“Vienybėje” tūlas Gražulis 
šaukia: “Isterija!”

Gal ir isterija, bet visgi 
daug geriau negu pardavi
mas Lietuvos Hitleriui. Tie, 
kurie klūpčioja prieš Hitle
rį, kurie šmotais atidavinė- 
ja jam Lietuvos kūną ir 
ruošia kapą pačiai Lietuvos 
n e p r i k 1 a usomybei, daug 
sunkiau nusideda.* * *

Bet mes nemanome, jog 
tai isterija. Jei taip, tai ir 
“Vienybės” redaktorius yra 
tas baisusis isterikas. Ir 
štai faktas, kaip kumelys.

Kovo 26 d. Brooklyno su
sirinkimas atsikreipė'į Am
eriką, Angliją, Franciją, 
Lenkiją ir net į Sovietų Są
jungą, kad jos užtartų Lie
tuvą. Už tą rezoliuciją kal
bėjo ir balsavo ir Vitaitis, 
ir kun. Balkūnas, ir 
broliai, kurie už tai 
apšaukia isterikais. ♦ ♦ *

Juozas Stilsonas išvedė iš 
A. L. Kongreso Brooklyno 
skyriaus visą savo vaiską, 
kuomet buvo pakeltas klau
simas, kad Lietuvai reikia 
jieškoti talkininkų savo ne
priklausomybės išlaikymui. 
Jis tai skaitė parsidavimu 
Sovietų Sąjungai ir Lenki
jai.

Betgi kovo 26 d. jis jau 
balsavo už kreipimąsi prie 
tų šalių ir prašymą jų už
tarimo.

Kur kas yra matęs dides- 
’ nį veidmainiavimą?

kiti
mus

K1 a i pėdoje hitlerininkai 
jau pradėjo terorą prieš lie
tuvius. Jau šimtai lietuvių 
sulaikyta ir uždaryta kalė
jimuose.

Mums amerikiečiams rei
kia galvoti apie gelbėjimą 
anų mūsų brolių. O skaičius 
Hitlerio aukų nuolat didės. 
Juk lietuviai nenurims. Jie 
kovos už savo teises.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Šimtai Tūkstančių
Lenkų Armijos prie

Nazių Rubežiaus

rraplėsta Lietuvos Valdžia
Suimta Tūkstančiai Komunistų, Socialistų ir Kitų Respub- 

likiečių; Žmonės Sako, kad Jie Tapo Parduoti
Handaye, Franc. - Ispani- į va d i na mos “apsigynimo” 

jos pasienis. — Kaip tik ge
nerolas Franco su savo is
panų ir italų fašistų pulkais 
užėmė Madridą, senąją Is
panijos sostinę, tuoj aus 
pradėjo žiaurų terorą prieš 
visus fašizmo priešus. Daro 
įsiutusias ablavas prieš ko
munistus, socialistus ir žy
mesnius r e s p u b 1 i kiečius 
abelnai, ir areštavo jau 
tūkstančius Ispanijos Liau
dies Fronto veikėjų.

Madrid. — Pulkininko 
Casado ir generolo Miajos 
vadinama “šalies gynimo 
taryba” atidavė fašistam 
Madridą be pasipriešinimo.

(Ta taryba, nu vertųsi re
spublikos valdžią, susidarė 
iš trockistų, dešiniųjų so
cialistų ir fašistinių buržu
jų. Jinai pasakojo, kad, gir
di, todėl nuvertė respubli
kos valdžią, vadovaujamą 
premjero Negrino, idant iš- 
gaut “garbingą” taiką iš 
generolo Franco.)

Į Madridą įžengė 200,000 
Ispanijos ir Italijos fašistų 
kariuomenės. Pirmieji 
įmaršavo Italijos juodmarš- 
kiniai. Pagal įsakymą deši
nioji socialisto Juliano Bes- 
teiro, tarybos vidaus reika
lų ministerio, buvo iškeltos 
baltos pasidavimo vėliavos.

Vos fašistam įžengus į 
Madridą, tuoj aus išsivertė į 
gatves būriai slaptos fašis
tų “penktosios eilės,” kuri 
visą laiką veikė prieš Ispa
nijos respubliką. Šie slap
tieji fašistų būriai dabar iš
ėjo viešumon ginkluoti šau
tuvais, kulkasvaidžiais ir 
bombomis.
M A D RIDO TVIRTUMOS 
CIELYBĖJ ATIDUOTOS 

FAŠISTAM
Valencija, Ispanija.—Ge

nerolas Miaja (respublikos 
išdavikų komandierius) įsa
kė likučiams respublikie- 
čių armijos numesti ginklus 
ir pasiduoti fašistam Va- 
lencijoj; ir pats nežinia kur 
pabėgo; paspruko ir tūli ki
ti aukštieji valdininkai iš

j v d u i n d niuo minu
tarybos.

Tokią liūdną užbaigą jie 
priruošė didvyriškam res- 
publikiečių karui prieš fa
šistus, po 32 mėnesių kar
žygiškos kovos prieš gene
rolą Franco ir gaujas Mus
solinio ir Hitlerio fašistų.

Dauguma Madrido pilie
čių jaučia, kad jie liko 
“parduoti” generolui Fran- 
co’ui. Žmonės mato, kad fa
šistams būtų reikėję dar 
mėnesių darbo, iki jie būtų 
galėję prašilaužt per Mad
ridą saugojančias tvirtu
mas. Vadinamoji “apsigy
nimo” taryba atidavė tas 
tvirtumas generolui Fran- 
co’ui ne tik ne pralaužtas, 
bet ir ne paliestas.

GEN. FRANCO SKER
DŽIA IŠDUOTUS RE- 

SPUBLIKIEČIUS

Valencija, Ispanija, kovo 
29. — Trockistų-buržujų ne
va šalies “gynimo” komite
tas jau atidavė fašistam 
Valenciją.

(Ispanijos karas baigiasi, 
rašo N. Y. Post, bet fašistai 
tik pradeda skerst respubli
kos gynėjus.)

NAZIAI APKERTA MUSSO
LINI, SAKO PARYŽIUS

Paryžius. — Franci jos 
valdžia ketina derėtis su 
Mussoliniu, kai jis “aiškiai 
perstatys” jai, ko jis nori iš 
Franci jos.

Francūzų valdovai 
duot Italijai šiokių 
nuolaidų. Tuo pačiu 
jie s te n g i a s i nusilpnint

Hitle-

linkę 
tokių 
laiku

Mussolinio “ašį” su 
riu.

Valdiški Franci jos 
raščiai nurodinėja,

laik- 
kad 

Hitleris vis apkerta Musso- 
linį. Jie sako: Kuomet Mus
solinis reikalavo nuolaidų 
Tunisijoj, “Francūziškoj” 
Šiaurinėj Afrikoj, Džibuty, 
“Francūziškoj” Somalijoj ir 
Suezo Kanale, tuo laiku 
Vokietija užvaldė didelę da
lį Dunojaus upės klonio.

Kai Mussolinio fašistai 
šaukė atimt iš Franci jos 
Nice, Korsiką ir Savoy, tai 
Hitleris “sugėrė” čechoslo- 
vakiją ir uždėjo savo lete
ną ant Rumunijos. Italijos 
valdžia per eilę metų skai
tė Dunojaus klonį “savo 
plotu,” bet naziai baigia už- 
valdyt tą plotą.

Varsa va, k o v. 29. — Di
desnė pusė lenkų 500,000 ar
mijos sutraukta į pasienius 
Lenkijos “koridoriaus.” 
Lenkija bijo, kad naziai bi
le kada gali užpult Danzi- 
gą ir prijungt tą “korido
rių” prie Vokietijos.

Margonin, Lenkija.—Len
kai išbeldė langus vokiečių 
krautuvių čia ir daugelyj 
kitų miestų, bet vokiečių 
spauda tyli apie tai.

Anglija ir Francija Pertraukia Derybas 
Su Sovietais dėl Bendro Veikimo Prieš 

Hitlerį; Pataikauja Mussoliniui
o

Maskva. — Pora savaičių 
atgal Anglijos ir Franci jos 
valdovai buvo pradėję kal
bint Sovietų Sąjungą į ben
drą veikimą .pastot kelią 
Hitlerio žygiavimui prieš 
silpnesnes šalis, į rytus ir 
pietus. Tada Anglų ir Fran
cūzų valdžios buvo nugąs
dintos nazių ultimatumu 
(griežtu reikalavimu) Ru
munijai.

Dabar gi Anglijos minis
teris pirmininkas Chamber- 
lain ir Franci jos premjeras 
Daladier jau atlėžo, ir ma
tyt, pertrauks pasitarimus 
su Sovietais dėlei nazių 
sustabdymo.

Kas “suramino” Anglijos 
ir Franci jos valdovus, tai 
Mussolinio kalba, pasakyta 
praeitą sekmadienį. Fran
cūzų ir Anglų valdžios 
džiaugiasi, kad Mussolinis 
“gana švelniai” statė savo 
reikalavimus toj kalboj, 
kas liečia Tunisiją, Džibu
tį ir Italų “teises” Suezo 
Kanale.—šiuom kanalu jun-

Roosevelt Reikalauja 
45,000 Toną Laivų

Washington. —• Preziden
tas Rooseveltas reikalauja, 
kad šalies kongresas užgir- 
tų statymą Amerikai 45,- 
000 tonų įtalpos karinių 
didlaivių. Nes Japonija jau 
budavojasi tokio dydžio ka
ro laivus.

Japonai tuomi laužo Wa- 
shingtono sutartį, kuri 
draudė didesnius kaip 
000 tonų įtalpos karo 
vus.

uz- 
35,- 
lai-

Roma. — Mussolinis savo 
kalboj didžiavosi Madrido 
užėmimu kaip Italijos lai
mėtu karu.

Berlin. — Vokietija per
sergėjo Lenkiją neklausyt 
“svetimšalių sirenų,” o lai
kytis vieno fronto su Vo
kietija. Nazių spauda tebe- 
staugia apie “žiaurų” vo
kiečių persekiojimą Lenki
joj.

Varšava. — Lenkija juo 
smarkiau ginkluojasi ir ža
da “pamokint” nazius, jei
gu jie peržengtų Lenkijos 
sieną.

giasi Viduržemio Jūra su 
Raudonosiomis Mariomis.

Sovietų vyriausybės dien
raštis “Izviestija” dėl to 
vadina dabartinius Anglijos 
ir Franci jos valdovus “bai
liais ir munichiečiais.” O 
Sovietų Komunistų Partijos 
vyriausias laikraštis “Prav
da” šitaip atsiliepia apie 
tuos politikierius:

“V a d inamos demokrati
nės šalys neparodė pasiprie
šinimo Vokietijai, darančiai 
užpuoli mus Centralinėje 
Europoje. Anglijos ir Fran
ci jos valdiška spauda buvo 
sukėlus trukšmą po pasku
tinių įvykių, bet tas trukš- 
mas jau nutilo; ir visai ne
matyt jokios naujos linijos 
nei Anglų nei Francūzų už
sieninėje politikoje.”

Sovietų žmonės pradeda 
jaust, kad nėra jokios vil
ties bendram tarptautiniam 
veikimui prieš fašistus už
puolikus, kol dabartiniai 
Franci jos ir Anglijos valdo
vai liksis galioje.

12,000 Klaipėdiečių 
Perbėgo į Lietuvą

Kaunas. — Iš Klaipėdos 
krašto nuo nazių pabėgo į 
Lietuvą dvylika tūkstančių 
žmonių, tarp jų trys tūks
tančiai žydų. Tai nemažas 
apsunkinimas Lietuvai. 
Reikia bėgliam patalpų ir 
maisto; reikia jiem 
ir užsiėmimų.

Klaipėdos miesto 
kuose ir dirbtuvėse 
apie 8,000 žmonių. Tai Klai
pėdos prijungimas Vokieti
jai kirto smūgį ir Lietuvos 
pramonei abelnai.

Lietuvos valdžia svarsto 
planus savo pramonei pra- 
platint.

surast

fabri- 
dirbo
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ŽMONĖS PRISPYRĖ SMETONĄ PRISIIMT | 
MIN1STERIŲ KABINETĄ DU LIAUDININ

KUS IR DU KRIKŠČ.-DEMOKRATUS
Dėl Klaipėdos Atidavimo Sujudusios, Minios Reikalavo 

Visu Partiją Valdžios—Ginti Šaliai nuo Hitlerio
Kaunas. — P-s Smetona —Kazys Bizauskas, krikš-

buvo priverstas padaryt čionis-demokratas; už sieni-
nuolaidą žmonių reikalavi
mams — pertvarkyt val
džią, įleist į vyriausybę 
įvairių partijų žmones.

Tuo būdu kovo 28 d. ir 
sudarytas iš trijų partijų 
naujas ministerių kabine
tas, kurio pirmininkas yra 
generolas Jonas Černius, 
galva armijos gen e rali o 
štabo.

Į perorganizuotą Lietu
vos valdžią įeina kaipo mi
nisterial pora liaudininkų, 
pora krikščionių-demokratų 
ir pora tautininkų-fašistų. 
(Bet į šį “sudėtinį”- minis
terių kabinetą smetoninin- 
kai neįsileido socialistų nei 
komunistų.)

Augustino Voldemaro lie
tuviški naziai mėgino pa- 
grobt Lietuvą į savo nagus, 
bet jiem nepavyko. Lietuvos 
valdžia suėmė ir įkalino 
daugelį tų Hitlerio agentų.

SUDĖTIS NAUJO LIETU
VOS MINISTERIŲ 

KABINETO
Kaunas. — Naujas Lietu

vos ministeris pirmininkas 
yra generolas J. Černius; 
karo ministeris gen. Kazys 
Musteikis; vice - premjeras

PASMARKĖJO VENGRŲ KA
RAS SU SLOVAKAIS

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia griežtai pa
reikalavo, kad Slovakija už
leistų savo didoką pasieninį 
plotą “Rusinijai” (Karpa- 
to-Ukrainai), kuri jau už
imta Vengrijos. Slovakų 
pasiuntiniai atmetė šį rei
kalavimą; tai ir pasinauji- 
no kova kanuolėmis, tan
kais ir orlaiviais tarp Ven
grijos ir Slovakijos.

Slovakai bombarduoja 
vengras įsiveržusius į Slo
vakiją ties Bunkos; nukau
ta du vengrai ir padegta du 
namai Bunkos miestelyje.

Hitleris buvo žadėjęs už- 
tikrint Slovakijai rubežius. 
Iki šiol, tačiau, jis nestabdė 
vengrų užpuolimo ant Slo
vakijos.

Atvyko į Budapeštą Hit
lerio propagandos ministe
ris Goebbels pasikalbėt su 
Vengrijos valdžia. Gal jis 
patarsiąs Vengrijai nesi- 
briaut giliau j Slovakiją.

ORAS
Būsią lietaus. — N.

Oro Biuras.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v ažia vimui, 
balandžio 23, Brook- 
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

nis ministeris Juozas Urb
šys, tautininkas - fašistas; 
švietimo ministeris Leonas 
Bistras, krikščionis - demo
kratas; finansų ministeris 
generolas Jonas Sutkus; vi
daus reikalų ministeris ge
nerolas Kazys Skučas; žem
dirbystės ministeris Jurgis 
Krikščiūnas, 1 i a udininkas; 
teisingumo ministeris An
tanas Tamošaitis, liaudinin
kas; kitas ministerių kabi
neto narys yra Kazys Ger
manas, tautininkas - fašis
tas (kurį Associated Press, 
matyt, per klaidą taipgi va
di n a “š v i e timo ministe- 
riu”).

Taigi naująjį Lietuvos 
ministerių kabinetą sudaro 
du liaudininkai, du krikš
čionys - demokratai, du 
tautininkai - fašistai ir ke
turi generolai.

Tie generolai tai savotiš
ka paslaptis; nėra žinios, 
kokią partiją jie remia ir 
kokią politiką jie seka.

(Daugelis Lietuvos kari
ninkų, kaip žinoma, prita
rė hitleriškam Voldemaro 
nusistatymui; todėl ne pro 
šalį bus kitų partijų minis- 
teriams budėt, kad genero
lai ministerial neiškirstų 
šposo.)

Amerikinė žinių agentūra 
Associated Press ir New 
Yorko Times specialis ko
respondentas pranešimuose 
iš Kauno storai pabrėžia, 
kaip giliai ir plačiai subruz
do Lietuvos žmonės, kad 
Klaipėda atiduota Vokieti
jai. Iš visų Lietuvos kampų 
pasipylė reikalavimai pra- 
platint Lietuvos valdžios 
pagrindą, sudaryt įvairių 
partijų valdžią, idant su
telkt visas Lietuvos dvasi
nes, ekonomines ir karines 
jėgas tikriau gint šalies ne
priklausomybę. žmonės rei
kalavo visų partijų val
džios, kad galima butų at
remt dar didesnį nazių pa
vojų pačiai Lietuvos nepri
klausomybei, po Klaipėdos 
praradimo.

Taip Smetonos partija, 
kuri pati viena valdė Lie
tuvą per paskutinius 13 me
tų, ir liko dabar priversta 
prisiimt bent liaudininkus 
ir krikščionis demokratus į 
ministerių kabinetą.

Apramint žmonių sąjū
džius prieš fašistų val
džią, tai p. Smetona paskel
bė ir ūkininkų skolų numu- 
šimus 20 iki 50 procentų.
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Po Dvejų Metų ir Devynių 
Mėnesių

Pagaliau Ispanijos fašistai, su pagal
ba Italijos ir Vokietijos fašistų, paėmė 
Madridą. Dabar, vadinasi, Ispanijos re
spublika jau yra žlugusi. Ji žlugo po 
apie dvejų metų ir 9 mėnesių sunkios, 
ištvermingos kovos tarpe fašizmo ir de
mokratijos jėgų.

Jei nebūtų atsiradę pačių respublikos 
gynėjų eilėse išdavikų, jei nebūtų atsi
radę Miajų ir Casadų, aišku, fašistai 
Madrido dar nebūtų ir dabar paėmę. At
siminkim, Madridą Franco paėmė be 
vieno šūvio iššovimo. Kitais žodžiais, 
Casado ir Miaja, kurie, nuversdami Neg- 
rino vyriausybę, sakėsi tai darą tikslu 
Madridą apginti, jį išdavė.

Liepos 18 d., 1936 metais, kai gen. 
Franco, kurstomas ir remiamas Romos 
ir Berlyno, pradėjo sukilimą prieš res
publiką, Madrido vyriausybė tuomet ma
žai ką turėjo: tik mases žmonių. Nei 
ginklų, nei armijos nebuvo. Daugelis fa
šistinių elementų tuomet manė, kad 
Madrido vyriausybė neatsilaikys nei ke- 
letos mėnesių. Ką gi nelavinti darbinin
kai su valstiečiais gali padaryti prieš 
armiją, prieš moderniškus ginklus. Ma
sės žmonių, tačiau, ginančios respubliką 
parodė pasauliui, ką jos gali padaryti!

Jei demokratiniai kraštai, kaip Fran- 
cija, Anglija, Amerika ir kiti, būtų bent 
nuošaliai stovėję nuo tų kovų, nebūtų 
padėję fašistams, tai ir tuomet respub
lika veikiausiai būtų pasekmingai laimė
jusi Ispanijoj. Deja, nesikišimo politika, 
kurią palaikė Anglija ir Franci j a, ne- 
utralybės aktas, kurį palaikė Ameriką, t 
davė galimybių Ispanijos fašistams gin
kluotis ir gauti daugiau visokių reikme
nų, kuomet respublikai gelbėjo (kol ne
buvo užblokaduota) tik Sovietai, Mek
sika ir keletas kitu kraštu! v v

Ispanijos liaudis turėjo sandraugas tik 
masėse viso pasaulio žmonių. Tos ma
sės pasiuntė tūkstančius savo geriausių 
sūnų padėti respublikai. Tos masės rėmė 
visomis išgalėmis respublikos gynėjus. 
Tos masės ir šiandien stovi glaudžiai su 
Ispanijos liaudimi, ant kurios fašistas 
Franco uždėjo savo kruviną leteną.

Be abejo, dabar Ispanijoj bus negir
dėtos pasauly skerdynės. Inspiruojamas 
Mussolinio, Franco skers kiekvieną, ku
ris pasirįžusiai kovojo už respubliką.

Tiesa ir tai, kad užgrobimas fašistais 
Ispanijos sustiprino fašistinį agresorių 
pasauliniai. Už keletos dienų ar savai
čių M u s s o 1 i n i s pareikalaus suvesti 
sąskaitas su Francija; jis reikalaus ati
duoti jam tūlas kolonijas. Jis jausis kul
kas stipresnis, užvaldęs Ispaniją, sustip
rinęs savo politiką pašonėj Franci jos 
respublikos.

Už tą visą, ką Francija, Anglija ir 
Amerika padarė (arba geriau sakant ne
padarė) Ispanijoj, pasaulio demokratija 
turės atsakyti.

Ispanijos respublikos kovotojų pastan
gos apginti savo kraštą, jų pasišventi
mas laisvei, jų didvyriškos kovos niekad 
pasauly nebus pamirštos. Jos švies kitom 
tautom, rodydamos kelią, kaip reikia 
ginti savo tautą, savo laisvę nuo raz- 
baininkų.

Pralietas Ispanijos kovose darbo žmo
nių kraujas, padėtos tūkstančių jaunų 
vyrų gyvybės niekad nežus; tas viskas 

bus juo didesniu įkvėpimu pasaulio žmo
nėms, kovojantiems* už laisvę ir demo
kratiją.

Marija Jurgelionienė
Vakar dienos “Laisvėje” buvo rašyta, 

kad automobiliaus nelaimėje tapo už
mušta “Naujienų” administratorė Ma
rija Jurgelionienė. Nelaimė įvyko vasa
rio 25 d., velionei važiuojant į Detroitą, 
kur ji turėjo dalyvauti tūloj • pramogoj, 
suruoštoj “Naujienų” naudai.

Marija Jurgelionienė turėjo 52 metus 
amžiaus. Plačiajai Amerikos lietuvių 
visuomenei josios vardas mažiau žino
mas; jis tačiau gerai buvo žinomas Chi- 
cagos lietuviams, kur ji berods daugiau
siai gyveno. Ten ji dalyvavo visokiuose 
visuomeniškuose darbuose. “Naujienose” 
ji dirbo nuo 1922 metų. Dirbo ne tik 
kaipo techniška darbininkė, kaipo admi
nistratorė, o ir kaipo literatė, rašinėda- 
ma tame dienraštyj ir redaguodama mo
terų skyrių.

Politiniai velionė buvo socialistinių pa- 
žvalgų. Tūlą laiką ji ėjo pareigas LSS 
Pild. Kom. sekretorės.

Nors skiriamės pažvalgomis, visvien 
tenka mirusia jai M. Jurgelionienei ati
duoti didelis kreditas už josios pastan
gas dirbti visuomeniškuos darbuos. Ji 
dar turėjo energijos ir būtų galėjusi 
daug darbuotis, jei ne tragiška mirtis, 
be laiko išskynus! ją iš Amerikos lietu
vių tarpo.

Danzigas—Sekantis Hitlerio 
Kąsnis?

Tūli spėja, būk Hitleris nesiskubinsiąs 
grobti iš Lenkijos Danzigą. Jie mano, 
kad neužilgo gali būti taip, kad naziai 
bandys Lenkijai atiduoti kokį kitą gaba
lą žemės (gal Lietuvą), o patys gražiuo
ju, be didelio triukšmo paimsią Danzi
gą ir visą Lenkų Koridorių.

Tačiau bėgamieji faktai rodo priešin
gą. Nazių spauda jau pradėjo kaukti, 
būk, girdi, lenkai terorizuoją vokiečius 
Koridoriuj... Nors pasaulis su tokiais 
durnais išgalvotais nazių “argumentais” 
jau apsipratęs, tačiau jie veikia. Logiš
kai kalbant, išeina taip: Jeigu vokiečiai 
Danzige yra puolami, tai naziai, vokiečių 
gelbėtojai, turi ten eiti ir tvarką pada
ryti. O kaip jie eis, jei ne su ginklu?!

Taigi tas viskas ir rodo, kad Hitleris 
dabar galanda dantis Danzigui ėsti. Ga
limas daiktas, jis tą bandys gyveniman 
pravesti pirmiau, negu Lenkijos ponams 
pavyks su kuria nors stipresne valstybe 
gynimuisi susitarti.

Jiems Neįveikti Sovietų Ukrainą
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 

18-tame Suvažiavime iš Sovietų Ukrai
nos pranešimą darė Chruščevas. Jis savo 
raportą pradėjo pareiškimu:

“Ukrainiečių liaudis su neapykanta 
atsineša linkui buržuazinių nacionalis
tų, visų tų suniekšėjusių šnipų, visuo
menės išmatų... Ant ukrainiečių balta
gvardiečių deda savo viltį lenkai, vokie
čiai fašistai ir jų štabai. Su pagalba tų 
išgamų ne kartą priešai jau bandė pa
vergti Ukrainos liaudį. Nepavyko ir tas 
niekados nepavyks! Kiekvieną, kas tik 
atkiš savo nagus linkui Ukrainos liau
dies laisves, laukia likimas niekšiškų uk- 
rainiškų baltagvardiečių; kiekvienas bus 
sunaikintas, kaip pasiutęs šuo!”

Toliau Chruščevas aiškino milžiniškus 
Ukrainos atsiekimus, kaip Ukrainos 
liaudis, apsivalius nuo trockistų, sustip
rėjo ir daugiau apsivienijo.

Sovietų Ukrainos industrija yra galin
ga. Bėgyj antro penkmečio, špižo gamy
ba padidėjo du kartu. Vien tik Makejeve 
metalo gaminimo Kirovo vardo fabrikas 
du kartus daugiau pagamina špižo, kaip 
visi Lenkijos fabrikai sudėti į daiktą. 
Tas jau parodo, kaip galinga Sovietų 
Ukrainos industrija. Ukrainos plieno ga
myba į metus tiek padaro, kaip į daik
tą sudėjus visą Italijos, Japonijos ir 
Lenkijos plieno gamybą. Mašinų gamy
ba 30 kartų yra didesnė, negu ji buvo 
prieš revoliuciją 1913 metais, arba du 
kartus didesnė,- negu Lenkijos gamyba.

97 nuošimčiai Sovietų Ukrainos visų 
valstiečių, turinčių 99.7 nuoš. visos dir
bamos žemės, yra apsivieniję į kolcho-
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Hitleris Pragoj su savo sėbrais “studijuoja” Europos žemėlapį,, mintyda
mas, kad pirmiausiai reikės nuryti Klaipėda. Tą jis ir padarė.

Latvija, Estija ir 
Suomija

Tai trys valstybės prie 
Baltijos Jūrų, kurios savo 
n e p r i k 1 ausomybę atgavo 
dėka Rusijos revoliucijai. 
Jos visos susiorganizavo 
ant buvusios po Rusija že
mės. Latvija yra į šiaurės 
nuo Lietuvos, prie Latvijos 
dar į šiaurės Estija, o kitoj 
pusėj Finijos užlajos yra 
Suomija (Finlandija).

Latvija
Latvija yra didesnė už 

Lietuvą. Ji užima 25,402 
ketvirtainiškas amerikoniš
kas myl. žemės plotą ir turi 
1,950,000 gyventojų. Ji tu
ri keturis sausžemio kaimy
nus—pietuose jos siena yra 
su Lietuva, .kuri turi 570 
kilometrų (apie 300 mylių) 
ilgio; rytuose rubežiuojasi 
su Lenkija ant 105 kilome
trų, taip pat ant 351 kilo
metrų su Sovietų Sąjunga; 
šiaurėj su Eštija ant 375 
kilom. Iš vakarų pusės 494 
mylių ilgio ji prieina prie, 
Baltijos Jūros ir tas Latvi
jai plačiai atidaro duris į 
pasaulį. Ji turi puikiausias, 
dar Rusijos išvystytas, Ry
gos ir Liepojaus prieplau
kas ir visu pakraščiu visą 
eilę antraeilių prieplaukų.

Latvija yra žemdirbystės 
šalis, augina įvairius javus, 
bet Rygoj, Mintaujoj, Lie- 
pojuj ir kitur turi ir fabri
kų. Linai vienas iš labiau
siai auginamų augmenų. 
1937 metais ji pagamino

apie 40,000,000 svarų linų. 
Tais pat metais suėmė: 5,- 
272,000 bušelių kviečių; 11,- 
260,000 buš. rugių; 7,580,- 
000 buš. miežių; 19,590,000 
buš. avižų ir 59,210,000 buš. 
bulvių. 1935 metais medžių 
išvežimas siekė 1,035,000 
tonų. Ji turi nemažai ar
klių ir gyvulių. Trys dar 
Rusijos išbūdavoti gelžke
liai jungia miestus, o 5 led
laužiai palaiko Rygos prie
plauką atdarą laivams ir 
žiemos laiku.

Latvijoj viešpatauja fa
šistinė valdžia priešakyj su 
Ulmanisu, taip, kaip Lietu
voj su Smetona. Latvijoj 
įsigalėję dar nuo kryžiokų 
laikų vokiški baronai, viso
kį kardininkų liekanos, ir 
jie suka tą šalį į Vokietijos 
pusę. Latvijos prekyba 1936 
metais siekė 948,429 latsų 
vertės įvežimą ir 1,567,103 
latsų išvežimą. Ji išveža žu
vis, žemdirbystės gaminius, 
o perkasi industrinius pro
duktus.

Latvijos armija yra 28,- 
000 oficierių ir kareivių, ke
li desėtkai tankų ir 100 ka
ro lėktuvų. Išlavinti rezer
vai siekia 225,000. Turi fa
šistinę organizaciją “Aisar- 
gas” su 26,000 narių, pana
šią į Lietuvos Šaulius. Turi 
2 submarinus, 3 naikintojus 
ir 4 pagelbinius karo lai
vus. Karinės industrijos ne
turi. Latvija gali pasitar
nauti priešams, kaipo punk

žus. 1933 metais jie turėjo 39,000 trak
torių, o dabar jau turi 90,000! Kombai
nų skaičius pasiekė 28,800! Jie turi tūks
tančius kuliamu mašinų ir šimtus tūks- c- v
tančių kitų žemės ūkio mašinų. Žemės 
apdirbimas ant 82 nuoš. yra mechani
zuotas, atliekamas pagelba mašinų. Gy
vulių kiekis smarkiai paaugo. Darbinin
kų ir kolchozninkų gyvenimas pasidarė 
geresnis, smagesnis ir ilgesnis.

A p š v i e t a, kultūra, pasiekė aukšto 
laipsnio. Vidurinių mokyklų dabar yra 
2,531; studentų skaičius pasiekė 1,709,- 
000. Aukštų mokyklų 1914 metais buvo 
tik 19 su 26,000 studentų. Dabar yra 121 
mokykla su 122,000 studentų. Bėgyj pir
mos penkmetinės iš tų mokyklų išėjo 
39,000 specialistų; o antroj penkmetinėj 
jau 64,000.

Plečiasi tinklas teatrų, operų, judžių 
ir radio. Myli ukrainiečių liaudis savo 
praeitį. Tik šiomis dienomis Kijeve mi
nint Taraso Ševčenkos 125 metų sukak
tį susirinko iki 200,000 žmonių į mitin
gą.

Toliau draugas Chruščevas perėjo prie 
atmušimo kalbų, apie fašistų agresijas 
ir planus pavergti Sovietų Ukrainą. Jis 
sakė:

“Fašistų pasiutėliams, kuriems sap

nuojasi Ukrainos kviečiai, mes galime 
pasakyti: ‘ukrainiškam kepalui burnos 
neišsižiok.’ (Delegatai pasileido juokais.) 
Ukrainos liaudis pati myli baltą duoną, 
ir ji duos per murzą tam, kas kiš savo 
kiaulišką snukį į Ukrainos sovietinį dar
žą!...

“Lai žino ponai savininkai Karpatiš- 
kos Ukrainos, to vabalėlio, apie kurį kal
bėjo Stalinas, kad Ukrainos liaudis pa
sirengus drąsiai atremti visus priešus, 
kurie bandys savo purvinais batais min
džioti šventą socialistinę Sovietų Ukrai
nos žemę! (Plojimas.)

“Toje kovoje Ukrainos liaudis mušis 
petys petin su didžiąją rusų liaudimi, 
kuri jau ne kartą atėjo Ukrainos liau
džiai į pagalbą jos kovoje prieš Ukrai
nos priešus!

“Ukrainos liaudis vienybėje su didžią
ją rusų liaudim ir visomis Sovietų Są
jungos tautomis yra neįveikiama!”

Delegatas baigė savo kalbą karštai 
sveikinamas Komunistų Partijos dele
gatų ir susirinkusių galerijose svečių.

Sovietų Ukraina užima 443,100 ket- 
virtainiškų mylių plotą, tai yra du kar
tu daugiau, kaip Vokietija (be pavergtų 
kraštų), ir ji turi apie 40,000,000 gyven
tojų.

35,800,000 buš. bulvių. Tu
rėjo 730,000 gyvulių; 216,- 
000 arklių; 585,000 avių; 
244,000 kiaulių ir 1,248,000 
paukščių. Estonijoj yra taip 
vadinamo uolinio aliejaus, 

j Ji turi ir prekybos laivyną, 
I pagal tokią šalį, gan didelį. 
1937 metais turėjo 143 gar
laivius ir žibalu kūrenamus 
laivus su 157,800 tonų įtal
pa. Automobilių skaičius 
siekia 3,800 auto. 1936 me
tų užsienio prekyba siekė 
1,168,734 kronų įvežimą ir 
730,497 išvežimą. 

r V
Valdžia pusiau fašistinė, 

panaši į Latvijos ir Lietu
vos. Armija yra iš 16,000 
oficierių ir kareivių, taipgi 
110,000 išlavintų rezervų. 
Turi 6 kanuolinius laivus, 4 
naikintojus, 2 submarinus 
ir 22 kitus mažesnius lai
vus. Anglijoj jai būdavo j a 
dar kelis submarinus ir nai
kintojus. Savos karo indus
trijos neturi. Prieš liaudį 
turi kariniai-fašistinę “Kai- 
tselitų” organizaciją, kurios 
narių skaičius siekia 50,000 
žmonių.

Suomija
Suomija yra gan stambi 

valstybė savo plotu, nes ji 
užima 134,557 ketvirtainiš
kas mylias, arba veik sep
tynis kartus didesnė už Lie
tuvą. Bet gyventojų yra tik 
3,670,000. Tai šalis plačiai 
prieinanti prie jūrų ir turi 
didelių ir mažų ežerų, ku
rie užima apie 18,000 ketv. 
mylių, veik septintą dalį ša
lies. Suomijoj yra smarkių 
upių, kurios gali pasitar
nauti vandens varomoms 
elektros stotims. Dabar jų 
pajėgą naudoja medžio in
dustrijai. Suomija turtinga 
giriomis, turi išvysčius me
džių industriją. Į metus iš
kerta apie 1,143,000,000 ku- 
biškų pėdų medžių, bet dar 
daugiau užauga. 1935 me
tais medžių išvežimas siekė 
$58,245,000 vertę.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

tas užpuolimui ant Sovietų 
Sąjungos.

Estija
Estija užima 18,355 ket

virtainiškas mylias žemės 
plotą ir turi 1,130,000 gy
ventojų. Sausžemio pietinė 
siena eina su Latvija, o ry
tinė ant 300 kilometru su 
Sovietų Sąjunga. Imperia
listų užpuolimo laiku ant 
SSSR ji tarnavo Anglijai ir 
generolui Judeničiui, kaipo 
užpuolimo punktas prieš 
Leningradą. Estijos šiauri
nė ir vakarinė pusės ant 
725 mylių ilgio prieina prie 
Finijos Užlajos ir Baltiškų
jų Jūrų. Reiškia, ji turi la
bai platų į jūras išėjimą. 
Valdo Osel ir Dago stam
bias salas. Turi dar Rusijos 
laikais išbudavotas Pernau, 
Worms, Tallin (buvusį Re
vel), Baltikos prieplauką ir 
kitas. Dar Rusijos praves
ti gelžkeliai jungia miestus.

Estija žemdirbystės šalis, 
bet ji turi industrijos ir 
žvejybos pramonę. 1937 me
tais suvalė: 2,433,000 buše
liu kviečiu; 6,044,000 buš. V t Z f '

rugių; 4,038,000 buš. miežių; 
8,214,000 bušelių avižų ir

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS.

Aš atvažiavau i 
galiai 1906 metais 
džiau 1910 metais.

šią šalį le- 
ir apsi ve-1 
Susilaukiau į

šeimynos, 4 vaikus, ir 1920 me
tais išsiėmęs leidimą išvažia-' 
vaus Į Lietuvą su šeimyna. Iš
gyvenęs apie metus ir pusę iš-i 
važiavau j Kubą, iš Kubos slap
tai atvažiavau Į Ameriką 1925

metais. O dabar atvažiavo 3 
vaikai, kaipo čiagimiai. Bet mo
teris tebėra Lietuvoj. Norėčiau 
sužinoti, kaip aš turėčiau lega
lizuotis? Patarkit kaip?

Skaitytojas.

ATSAKYMAS.
Dar vasario 16 d. šį jūsų 

klausimą buvome pasiuntę Fo
reign Language Information 
Service (FL1S) ir kovo 22 d.
gavome sekamą atsakymą:

“Mes turime jums pasakyti, 
kad bet koks ateivis, kuris ne
legaliai pateko į Jungtines Val
stijas po liepos 1, 1924, gali bū
ti deportuojamas. Tas, kad jūs 
pirmiau legališkai gyvenote 
Jungtinėse Valstijose ir susi
laukėte keturių vaikų, nepakei
čia to fakto, kad jūs galite būti 
deportuojamas.

“Iš jūsų klausimo mes su
prantame, kad jūsų vaikai pi
liečiai, ar kaikurie iš jų jau 
yra sulaukę 21 metus amžiaus. 
Tas reiškia, kad vienas iš jų 
gali paduoti prašymą, kad val
džia leistų jums įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas, kaipo “pre
ference” kvotinis imigrantas. 
Tas taipgi reiškia, kad jums 
nėra reikalo grįžti Lietuvon ga
vimui leidimo, įvažiuoti į Jun
gtines Valstijas, bet galite nu
vykti į Kanadą ir iš ten jūsų 
vaikai jus parsitrauks.

“Paduodamas apeliaciją, jū
sų sūnus (arba duktė) turi iš
pildyti specialę blanką, vadina
mą “Form 633.” Kopiją šitos 
formos gali gauti Immigration 
and Naturalization Service, 
Boston, Mass. Kitas visas in
strukcijas ras toje blankoje.”
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DETROITO ŽINIOS!
Iš LLD 52 Kp. Susirinkimo

Kovo 18 d. kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Visi 
dalyviai atydžiai svarstė kuo
pos ir organizacijos reikalus. 
Delegatų ir komitetų raportai 
buvo plačiai apkalbėti.

Vajaus darbas eina viduti
niai. šiame susirinkime prisi
rašė du nauji nariai.

Iš finansų raštininko rapor
to pasirodė, kad kuopos iždas 
tuščias. Organizacijos nariai 
turėtum kreipti daugiau aty- 
dos į mūsų parengimus. Rei
kalinga kokiu nors būdu su
kelti finansų. Yra keletas už
silikusių nemokėtų bilų. Jos 
turi būti apmokėtos.

Atst. Liet. Dem.’ delegatai 
raportavo iš Kongreso vieti
nio skyriaus susirinkimo. Su
sitarė visuose klausimuose, 
apart vieno, būtent, buvęs pa
duotas sumanymas, kad pa
aukauti keletą dolerių jau
nuolių žurnalui, “The Voice 
of Lithuanian Americans.” 
Kongreso ižde randasi $63.75. 
Nekurie delegatai pasiprieši
nę aukauti dėl “Voice.” Kai- 
k tiri e delegatai neįvertina 
jaunuolių leidžiamo “Voice” 
tikslo.

Jaunuolių žurnalo “Voice” 
leidėjai yra skirtingų pažiūrų, 
nėra kokios ten vienos parti
jos leidžiamas, daugiau be- 
partyviškas. Leidėjų yra tiks
las supažindinti čiagimius su 
Lietuvos praeities istorija, su 
lietuvių papročiais, veikimu 
anapus vandenyno, žurnalas 
“Voice” prisideda prie to dar
bo, kurį Kongresas atlieka.

Paskutiniame leidinyje žur
nalo “Voice” yra įdomus 
straipsnis, parašytas K. Mi- 
chelsono ir John Ormano: 
“Memel and Lithuania” 
(Klaipėda ir Lietuva). Tai 
vertas perskaityti kiekvie-

buojasi sušilęs ir galima tikė
tis, kad darbas nebus veltui. 
Vakarą rengia ALDLD 188 
kp. ir LDS 86 kp. Tikietai jau 
parsiduoda, iš anksto po 35c.

D. D. Kliubo Susirinkimas
Kovo 26 d. įvyko susirinki

mas ir iš raportų pasirodė, 
kad kliubas gyvuoja gerai fi
nansiniai ir narių skaičium. 
Civilių Teisių Gynimo atstovas 
pranešė, kad lanko susirinki
mus ir platina leidžiamą laik- 
raštuka. v

Kliubas turi lavinimosi mo
kyklą penktadienių vakarais 
nuo 8 vai. ir ateina 5 laikraš
čiai į kliubą kas savaitė. Pra
mogų komisija rengiasi prie 
savo baliaus balandžio 15 d. 
vakare, įvyks kliubo name.

Reporteris.

Pranešimų Kalendorius
Ketvirtadienį, kovo 30 d., 8 

vai. vakare, 4959 Martin St., 
Komunistų Partijos West 
Saidės sekcija šaukia tarptau
tinį masinį susirinkimą, tikslu 
sulaikyti Hitlerį. Kalbės įvai
rių tautų kalbėtojai. Lietuviš
kai kalbės Dr. M. D. Palevi- 
čius.

Įžanga dykai.
Kviečia Komitetas.

—o—
šeštadienį, balandžio 1 d., 

7:30 vai. vakare, draugijų 
svetainėj, 4097 Porter Street, 
įvyks Detroito rasėjų ratelio 
nepaprastas narių susirinki
mas. šis susirinkimas yra la
bai svarbus. Bus renkama 
nauja ratelio valdyba. Kurie 
priklausot, visi dalyvaukit,

taipgi, kurie norėtumėt prisi
rašyti, priimami dykai.

Laikinas Raštininkas, 
J. Bubliauskas. 

--- O---
Nedėlioj, balandžio 2 d., 

10 vai. iš ryto, finų svetai
nėj, 5969 — 14th St., įvyks 
konferencija prisire n g i m u i 
prie ap vaikščiojimo 1-mos 
Gegužės. Delegatai, .kurie 
esate išrinkti iš organizacijų, 
dalyvaukite.

—o—
Nedėlioj, balandžio 2 d., 

1:30 vai. po pietų, 4097 Por
ter St., įvyks LDS 2.1 kuopos 
susirinkimas.

—o—
Antradienį, balandžio 4 d., 

7:30 vai. vakare, 4097 Porter 
St., įvyks Komunistų Partijos 
West Saidės kuopos susirinki
mas. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. B—kas.

Balandžio 1 d. 8 vai. vaka
re įvyks paskaitos apie svei
kata, duos Dr. A. J. Andrews 
pažangus dentistas. Įvyks 
1035 Caniff, rengia LDS. 86 
kp., įžanga į paskaitas veltui. 
Po paskaitų bus vakarienė. Ti- 
kietas 30c., kas norės.

Balandžio 2 d. 10 vai. ryte 
LDS 86 kp. mėnesinis susirin
kimas svetainėj 1035 Caniff 
Avė. Visi nariai dalyvaukite.

Balandžio 3 d. įvyks nomi
nacijos į Michigan valstijos 
teisėjus ir kitokius urėdus.

Student Prince operetė 
įvyks jau už poros savaičių, 
3500 Elmwood St. Carpa
thian Hall. Tikietai prie durų 
bus dikčiai brangesni. Todėl 
pirkite iš anksto. Galima gau
ti pas Dr. Palevičių, A. Depšį, 
J. Alviną ir daugelį kitų.

Alvinas.

Ne išnagrinėjus priežasčių, su 
alasu dalykų nepataisysime. 
Buvo laikai, kuomet mūsų 
tautiečiam sekėsi: saliūno, bu- 
čerio, siuvėjo ir kitam biznyj. 
Tada juk mes išeiviai buvom 
jauni, netrūko ' darbų ir pini
gų ; galėjom tik lietuviškai 
kalbėti. Dabar peršokus ŠO
JO metų tarpą, atsiduriame 
gadynėje čeinštorių ir super- 
štorių; šalies kalba patapo ir 
mūsų, o centas trečdaliui mū
sų pasidarė dideliu pinigu, 
čia šiame klausime nėra kalti 
lietuviai, bet moderninis ka
pitalizmas, prieš kurį visiem 
reikia jungtis į kovą.

—o—
“Lietuvių žinios” gal ir ne- 

sužiniai tam pačiam editoriale 
apie kun. Coughliną šiaip pa
sisako: “Kun. Coughlinas pra
deda teisybę apie jį (žydą.— 
J. M.) pasakyti per oro ban
gas. Kas atsitinka? Pasi
girsta didžiausias givalt? No
rima atimti jam teisę oro ban
gomis naudotis!”

Kad kun. Coughlin kur 
nors būtų pasakęs teisybę 
apie žydus, “new deal” de
mokratus, Roosevelta ir komu- 
nistus, tai būtų 8 pasaulio 
stebuklas. Taigi “L. ž.” taip 
rašydamos pasitarnauja de
mokratijos priešams, o kun. 
Coughlinas tokiu yra.

—o—
Iš patikėtinų šaltinių suži

nojau, kad iki šiol buvęs “de
mokratu” Smetonos kavalie
rius įstojęs republikonų par
tijom Republikonai miesto ir 
valstijos valdžioj, tai pas juos 
ir lakalas. Jau prieš kovo 22 
d. balsavimus Burtonas nau
jam rekrutui bliūdą zupės1 
pasuko, kitaip medalio savi
ninkas nebūtų tiek agitacijos 
už bankierius pasakęs. “Kur 
laka, tam ir loja,” sako lietu
viškas posakis. J. M.

Lawrence, Mass. Link Unijų Vienybės

Clevelando Kronika

VAKARUŠKOS

Jas rengia Amerikos Komu
nistų Partijos Lawrence sekci
ja (bet kada?—Red.). Tai 
bus puikus parengimas, šo
kiai, vakarienė, koncertas, 
krutami paveikslai ir tiktai už 
25 centus įžangos.

I

Kviečiame skaitlingai daly
vauti visus Lawrence lietu
vius. Ypatingai turėtų daly
vauti visi partijos nariai ir 
simpatikai.

Taipgi lietuviai komunistai 
sueikite 6 vai. vakare, nes tu
rėsime susirinkimą, turime 
daug svarbių dalykų apsvars
tyti.

Parengimas ir susirinkimas 
bus Komunistų Svetainėje, po 
num. 233A Chestnut St.

Kviečia Komitetas.

Washington. — Amerikos 
darbo ministerė Frances 
Perkins sako, kad jau pa
daryta pažangos dėlei ap- 
sivienijimo Amerikos Dar
bo Federacijos su CIO, ne
žiūrint dar tebesančių rim
tų skirtumų.

Madrid, Ispanija. — Jau 
du kartus pasiuntiniai Ma
drido neva “apsigynimo” 
tarybos atsilankė pas gene
rolą Franco.

Atrodo, jog trumpiausiu 
laiku bus atiduotas fašis
tams dar likęs ketvirdalis 
buvusios Ispanų respubli
kos.

Waterbury, Conn.

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

Tarbes, Francija. — Nu
griuvo daugybė sniegų nuo 
kalno ir palaidojo Bareges 
kaimą. Žuvo per 30 žmonių.
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R Al STAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasauli ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.
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nam lietuviui, kurie gali 
skaityti angliškai. Tame 
straipsnyje nušviečiama, kaip 
Klaipėdos kraštas yra dras
komas nuo penkiolikto šimt
mečio lenkų, vokiečių, rusų, 
švedų“, kryžuočių ir kitų bar
barų. Tai pasibaisėtinas kan
kynes yra iškentėję lietuviai 
tame krašte.

Jaunuoliai dalyvauja Kon
greso parengimuose su daino
mis, chorai niekados neatsisa- 

- ko, prisideda prie sukėlimo 
finansų. Tie delegatai, kurie 

t priešinas, kada jaunuoliai at
sikreipia prie organizacijų, 
kad paremtų jų leidžiamą 
žurnalą “Voice,” turėtų dau
giau jų darbą įvertinti. Jau
nuoliai dar nepajėgia savom 
spėkom palaikyti žurnalą 
“Voice.” Organizacijos, ku
rios išgali, neturėtų atsisaky
ti nuo aukavimo. jaunuoliams 
palaikyti ant toliau žurnalą 
“Voice” reikalinga parama. 
Neturėtų būti sulaikytas, bet 
turėtų būti padidintas, page-

X rintas ir platinamas tarp čia- 
gimio jaunimo.

Dienraščio “Laisvės” Ben
drovės suvažiavimo pasveiki
nimui surinkta aukų $7.

Kuopa yra padariusi vieną 
gerą tarimą, būtent, kurie 
šios kuopos nariai serga, ne
gali dirbti, tai kuopa apmoka 
jų duokles iš iždo. Už P. že
maitį nutarė apmokėti duok
les. Drg. žemaitis yra su
žeistas troko pereitą rugsėjo 
mėn.

a, * Kuopos Koresp. J. B.
------ o------

“Baudžiavos Nuotakos”
Jau tik veik savaitė liko iki 

eastsidieČių būsimo didžiulio 
ir žingeidaus veikalo lošimo 
“Baudžiavos Nuotakos.” šis 
veikalas naujas ir dar pirmu 
sykiu bus statomas Detroito 
kolonijoj balandžio 9 d., 5 vai. 
vakare, 3014 Yemans svetai- 
nėję. Veikalo režisierius dar-

r ĮPC* v1 i ■/ '
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Raudonas Baubas ir 57,218
Kovo 22 d. torių-rep. Bur- 

tono mašina, užsukta su de
magogiškais prižadais iš vie
nos pusės, o iš kitos—“raudo
nu baubu,” kad tik Komunis
tų Partija priešinga “7.4 le
vy,” laimėjo specialiuose bal
savimuose su apie 30,000 bal
sų didžiuma.

Paskutinėm savaitėm prieš 
balsavimą Burtonas sumobili
zavęs visą City Hali mašiną 
su 12,000 municipalių darbi
ninkų, Chamber of Com
merce, tris vietos * didlapius, 
Reakcinę Piliečių Lygą ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršylas, kad dirbtų už jo 
skymą apdėti smulkių nuosa
vybių savininkus didesniais 
mokesčiais bankierių naudai.

Municipaliam darbininkam 
Burtono “ukazas” buvo gauti 
10 pil. balsuotojų parašų, 
kad jie balsuos už viršminėtą 
“levy.” Didlapiai kas dieną 
bubnijo, kad visi su majoru, 
išskyrus komunistus. Visur 
nuneigta Darbo Nepartinė Ly
ga, kuri vadovavo balsavimų 
kampaniją prieš torių-Burtono 
mašiną.

Melų ir demagogijos pagel- 
ba laimėję gub. Bricker-Tafto 
išrinkimu, naudojo tą patį bū
da ir dabar. Bet nežiūrint 
tokios melų ir “raudono bau
bo” kampanijos, 57,218 pilie
čių balsavo prieš Burtono 
“levy.”

Ward 30 ir Komunistų Partija
Ward 30, kur Andrew R. 

Onda, pavieto sekr. Komunis
tų Partijos, pereitais metais 
tik pora šimtų balsų nebuvo 
išrinktu į miesto tarybos na
rius ir yra numatomas kan
didatas šiais metais, Burtono 
mašina aplaikė smūgį, kuo
met už jo “levy” balsavo 3,- 
870, o prieš 4,385 balsai, čia 
Burtono raudonas baubas lai

mėjo tiek, kiek Zablackas 
ant muilo.

Pamoka Ateičiai

Jei organizuotų darbininkų 
jėgos būtų vieningai dirbę, 
kaip Komunistų Partija savo 
lapeliuose nurodinėjo, Burto- 
no-torių mašina kovo 22 d. 
balsavimuose būtų buvus su
mušta ir lengviau būtų gali
ma ateinantį rudenį Burto na 
nublokšti į sąšlavyną, išren
kant pažangų žmogų į Cle
velando miesto majorus. A. 
D. F. viršininkai pasirodė po
litiniais streiklaužiais pilnoj 
to žodžio prasmėj. Nuo jų 
neatsiliko net tūli klebonai. 
Šv. Jurgio par. kleb. Vilkutai- 
tis su Smetonos kavalierium 
bendrai. šaukė vienas parapi
joms, o antras skaitytojus 
balsuoti už bankierių “levy.”

Pilietis.

Mirė Aleksandra Kazlauskas
šeštadienį, kovo 25, palai

dojo A. Kazlauską. Velio
nis mirė sulaukęs 52 metų. 
Gyveno pavienis. Amerikoj 
paliko seną motinėlę 75 metų. 
Motina gyvena Wilkes-Barre, 
Pa. Dėlei silpnos sveikatos 
motinėlė negalėjo atvažiuoti į 
Clevelandą palaidoti mirusį 
sūnų. Velionio sesuo S. Žilins
kienė, švogeris Žilinskas, sū
nus ir duktė Žilinskai atvažia-. 
vo iš Wilkes-Barre palaidot 
savo dėdę A. Kazlauską.

Draugo A. Kazlausko 
Biografija

Iš Lietuviškų Dirvonų
Vietos “Lietuvių žinios” 

kovo 17 d. laidoje parašė 
editorialą: “Išmokime iš Ki
tų.” O kas gi tie kiti, kuomet 
pas mus “savas pas savą” 
idėja nevyksta? Randame 
tenai atsakymą: “sekime ge
rus kad ir žydų pavyzdžius.” 
čia neblogai pasakyta, tik 
bėda, kad su tuo pasakymu 
dalykas neišsiaiškina.

Jos tenai aiškiną Hitlerio 
ir Coughlino puolimus ant 
žydų maždaug šiaip: vienam 
žydą paspaudus, o kitam 
prieš žydus žodį ištarus, klau
syk “didžiausis alasas pasau
lyj.” Tai sulig “L. ž.” pro
tavimo, jei obalsis “savas pas 
savą” lietuviuose nesikūnija 
gyveniman, kelkime triukšmą, 
kad pasaulis girdėtų—ir da
lykas išrištas. Ar taip yra?

—o—
Tūkstančiai mažų krautuvi

ninkų ir profesionalų skursta 
šalyje, jų tarpe ir lietuviai.

Drg. A. Kazlauskas į Ame
riką atvyko apie 35 metai. Iš 
Lietuvos paėjo Grinkiškiu pa
rapijos ir Grinkiškiu kaimo. 
Amerikoj gyvendamas velio
nis per 20 metų dalyvavo pro
gresyvių darbininkų judėjime.

Ypatiškai d. A. Kazlauską 
pradėjau pažinti Clevelande, 
lietuvių socialistų 3-čioj kuo
poj. Taip pat jis buvo narys 
Mirtos Choro ir ten daug pa
dėjo veikti. Kuomet socialis
tų kairysis sparnas perėjo į 
Komunistų Partiją, velionis 
buvo Komunistų Partijos na
rys ir 1919-1920 metais drg. 
Kazlauskas būdavo pirma 
ranka platinimui ^literatūros. 
Vėliau tarpe progresyvių lie
tuvių išsivystė ginčai ir susi
organizavo A. D. A. Draugi
ja. Jis buvo narys ir čia ve
lionis veikia.

Per paskutinius kelius me
tus velionis aktyviai jokioj 
grupėj neveikė, bet šiaip pa
dėdavo tarpais teatrus sulošti.

Vėliausiu laiku, kuomet d. 
A. Bimba Clevelande komu
nistų kuopos parengime sakė 
prakalbą, drg. Kazlauskas bu
vo, bet nusiskundė nelabai 
esąs sveikas. Nusiskundė tu
rįs širdies ligą. Todėl apsir
gęs greitai pasimirė.

Iš namų lydint, atsisveiki
nant su velioniu, draugas I. 
Krasnickas sudainavo “Kuo
met mes draugą laidojom,”

Prakalbos Klaipėdos ir Visos 
Lietuvos Klausimu

2 d. balandžio kalbės drau
gas A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn, N. Y. 
Įvyks 8 valandą vakare, 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius. Visi Water- 
burio lietuviai kviečiami daly
vauti šiose prakalbose.

Kadangi Klaipėdos kraštas 
yra užimtas Vokietijos po Hit
lerio komanda, gal už dienos 
kitos visa Lietuva patekti po 
Hitlerio leteną. Ir kas tame 
yra kaltas? Kalbėtojas plačiai 
apie tai aiškins. Taigi, visi Wa- 
terburio lietuviai būkite šiose 
svarbiose prakalbose.

Kviečia,
Amerikos Lietuvių 

Kongreso Skyrius.
INAZIŲ PASAKA APIE 
“TEISĖTĄ” ČECHOSLO- 
VAKIJOS UŽVALDYMĄ

Washington. — Vokieti
jos atstovas Jungtinėms 
Valstijoms, Hans Thomsen 
pareiškė, kad, girdi, Vokie
tija “turėjus teisę” užimt 
Čechoslovakiją. Thomsen 
nušnekėjo, kad Čechoslova- 
kijos sostinė Praga tai esąs 
“senas vokiškas miestas ir 
joj 1348 metais įkurtas se
niausias vokiškas universi- 
tetas.’'

Pasak to nazių atstovo, 
tai cecham būsią “geriau” 
priklausyt Vokietijai, negu 
būt laisva tauta; ir Vokie
tija duodanti jiem čechiš- 
ką “kultūros-kalbos autono
miją” (savivaldybę).
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• “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.

Office Phone
EVergrecn 8-1090

<♦>

<!>

>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

GRAND CHAIR CORP.

<♦>

pianu skambino A. Vilkeliene. 
Trumpai kalbėjo d. D. Pe
trauskas, suminėdamas apie 
velionio gyvenimą. Ant kapi
nių prie karsto kalbėjo Eva 
Siman.

Draugą A. Kazlauską pa
laidojo Brooklyn Heights ka
pinėse. Laidotuvių direktorius 
buvo N. A. Vilkelis. Į kapi
nes palydėjo velionį daugiau 
25 automobilių. Taip pat 
geras skaitlius pažįstamų ir 
draugų velionį lydėjo.

I. A. V.

Lyros Choro Parengimas
šeštadienį, balandžio 1 d., 

Lyros Choras turės balių ir 
šokius Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79th St., va
kare. Girdėjau, gaspadinės 
rengia labai gerus užkan
džius šiai vakaruškai. Taip 
pat bus gera muzika šokiams.

Todėl seni ir jauni sueikite 
ir smagiai sau laiką praleisite. 
Sako, kad į šią vakarušką visi 
gali eiti be rūpesčio, “April 
fool” nebūsią. Įžanga visiems 
veltui. I. A. V.

A. PETRAITIS
409 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės 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.
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Ką Stalinas Pasakė SSSR Komu
nistų Partijos Kongrese

Chicagos Žinios
HITLERIO SULAIKYMO 

DEMONSTRACIJA 
BALANDŽIO 1

svetainėje. Visi dalyvaukite.
Bedarbis.

(Tąsa)

Iš šios skaitlinių lenteles pasirodo, 
kad Sovietų Sąjunga vienintelė pasau
lyj šalis, kuri ekonominio krizio visai ne
jaučia ir jos industrija visais tais metais 
dideliais šuoliais nuolat kyla.

Iš šios skaitlinių lentelės taipjau aiš
kiai matyt, kad naujas ekonominis kri- 
zis jau prasidėjęs ir vystosi Jungtinėse 
Valstijose, Anglijoj ir Francijoj. Iš tos 
pačios lentelės aiškiai galima matyti ir 
tai, kad 1938 metuose pasireiškė indus
trinio kritimo požymių procesas Itali
joj ir Japonijoj, kurios daug anksčiau 
savo nacionalę ekonomiją buvo pakeitu
sios karine ekonomija.

Pagaliaus, toj pačioj lentelėj galima 
pastebėt, kad Vokietijos, kuri kariniais 
pagrindais persiorganizavo vėliau už Ja
poniją ir Italiją, gamyba dar rodo ten
denciją pakilimo, bet jau labai menką 
ir visai panašią į tą, kokia matėsi pasta
raisiais metais Japonijoj ir Italijoj. To
dėl nėra jokios abejonės, kad Vokietijos 
gamyba irgi ims kristi, kaip ji jau krin
ta Japonijoj ir Italijoj. Tik dėka nenu- | 
maty tiem įvykiam, Vokietijos industrija 
galėtų tokio likimo, bent tuo tarpu, iš
vengti.

Ką reiškia pakeitimas šalies ekono
mijos karine ekonomija? Tas reiškia, 
kad visa industrija įgauna vienpusišką 
karinę kryptį visame kame, kad padidin
ti gamybą karui reikalingų daiktų, bet 
netinkančių žmonių naudojimui; viso
kiam atsitikime apribavimą produkcijos 
plataus naudojimo gaminių rinkai. Tai
gi reiškia žmonių suvartojimo sumaži
nimą ir tuo iššaukimą šalyje ekonomi
nio krizio. Tokis tai konkretus pavęiks- 
las naujojo ekonominio krizio, kuris da
bar vystosi kapitalistinėse šalyse.

Visai natūralu, kad tokiem reiškiniam 
pradėjus liesti ekonominius reikalus, ne
bus apsieita be dar didesnio paaštrini- 
mo santykių tarpe valstybių. Jau pra
eitas krizis perpašė kortas ir gerokai 
paaštrino kovas už rinkas ir už šaltinius 
žalios medžiagos. Japonijos pagrobimas 
Mandžūrijos ir šiaurinių Kinijos provin
cijų, Italijos užgrobimas Ethiopijos— 
yra aiškiu atspindžiu tarpvalstybinių ko
vų jautrumo. Naujasis ekonominis kri
zis turės vest ir tikrai veda į dar aš
tresnes imperialistines kovas.
PATIEKIA AGRESYVUMO ISTORIJĄ

Dabar jau ne konkurencijos už rinkas, 
ar prekybos karo, ar dumpingo klausi
mas. Šie kovos metodai jau senai pripa
žinta atgyvenusiais savo laiką. Dabar 
klausimas per naują pasaulį perdalinti, 
klausimas naujų įtakos sričių ir naujų 
kolonijų atsiekiant kariniu veikimu.

Japonija pateisina agresinius savo 
veiksmus tuo argumentu, kad sudarant 
devynių valstybių sutartį, ji buvus nu
skriausta ir neleista jai išplėsti teritori
ją Kinijos sąskaita, kuomet Anglija ir 
Francija apsirūpinusios milžiniškiausiais 
kolonijų plotais.

Italija prisiminė, kad ji buvus apgau
ta dalinantis grobį baigus pirmąjį impe
rialistinį karą ir spiriasi, kad ji turin
ti atsilygint pati sau išlaidom Anglijos 
ir Franci jos.

Vokietija, smarkiai imperialistinio ka
ro ir paskui Versaliaus taikos rezultate 
nukentėjus, prisidėjo prie Japonijos ir 
Italijos, ir reikalauja teritorijų Euro
poj ir grąžinimo prarastų kolonijų, ku
rias iš jos atėmė laimėjusios pirmą im
perialistinį karą valstybės.

Tokiu tai būdu pradėjo formuotis 
agresinių valstybių blokas ir taip iške
liant pasaulio per naują padalinimo 
klausimą karinėm priemonėm.

štai svarbiausi įvykiai, įvykę mūsų 
svarstomu laiku, pažymį pradžią nau-

I jojo imperialistinio karo.
1935 metais Italija užpuolė Ethiopiją 

. ir ją pagrobė.
1936 metų vasarą Italija ir Vokietija 

suorganizavo karinę intervenciją Ispa
nijoj, Vokietijai- įsidrūtinant Ispanijos 
šiaurėj ir ispanų Morokkoj, o Italijai 
jsidrūtinant Ispanijos pietuose ir Balea- 
rinėse, salose.

Japonija pagrobus Mandžūriją, 1937 
metais įsibriovė į Kinijos šiaurę ir vidu

rį, pagrobė Pekingą, Tientsiną, Šancha
jų ir pradėjo iš užimtų vietų spausti 
laukan užsieninius konkurentus.

Pradžioje 1938 metų Vokietija pagro
bė Austriją, o rudenį tų pačių metų at
plėšė nuo čechoslovakijos Sudetų sri
tis (o dabar ir visą čechoslovakiją pa
grobė.—“L.” red.). Pabaigoje 1938 me
tų Japonija pagrobė Cantoną, pradžioje 
1939 metų užgrobė Hainan salą.

Ir taip nepatėmijamai prasidėjęs ka
ras išsiplėtė, kad dabar jo orbite įtrauk
ta 500 milionų gyventojų, ir užima te
ritorija nuo Tientsin, Šanchai ir Canto- 
no, eina per Ethiopiją ir siekia Gibral
tarą.

Pasibaigus pirmam imperialistiniam 
karui, pergalingos tautos, i pirmoj eilėj 
Anglija, Francija ir Jungtinės Valstijos, 
tarpvalstybiniams santikiams tvarkyti 
įkūrė naują sistemą, taip vadinamą, po
karinę taikos sistemą.

Ši sistema rėmėsi vyriausia Devynių 
Valstybių Paktu Tolimuose Rytuose ir 
Versailiaus taika, su keliom paskirom' 
taikos sutartimi, Europoj.

Tautų Lyga turėjo pareigą reguliuot 
tarpe valstybių santikins, neišeinant iš 
rėmų kalbamdš sistemos, remiantis tau
tų bendru frontu, kolektyviai ginti vals
tybių saugumą.

Tačiau trys agresingos valstybės ir jų 
pradėtas imperialistinis karas apvertė 
ragožium visą tą pokarinę taikos siste
mą.

Japonija skutais pavertė devynių vals
tybių paktą, o Vokietija ir Italija Versa
liaus taiką. Ir kad turėti liuosas rankas, 
šios trys agresingos valstybės paskui pa
sitraukė iš Tautų Lygos.

Tuomi naujasis imperialistinis karas 
pasidarė, faktu.

Mūsų laikuose nesą taip lengva staigr 
pasiliuosuot nuo visko ir stačia galva 
pultis karan, nepaisant jokių sutarčių ir 
nekreipiant atydos į visuomenės nuomo
nę.

Buržuaziniai politikieriai tuo atžvil
giu labai atsargūs. Atsargūs ir fašisti
niai viršytos. Štai kodėl fašistiniai vir
šytos, pirma negu pultis į karą, nuspren
dė padirbėti, kad patraukt visuomenės 
nuomonę savo pusėn, suklaidint ją ir 
paskui apgaut.

Argi karinis Italijos ir Vokietijos blo
kas eina prieš Anglijos ir Francijos in
teresus Europoj? Tikrai, tai nesą jokio 
bloko!

“Mes” neturim karinio bloko. Viskas 
kas pas “mus” yra, tai tik nekalčiausia 
“Berlyno-Romos ašis.” Tai taip sakant, 
tik tam tikra geometrinė formula, tu
rinti reikalą su ta ašimi. (Delegatuose 
juokas).

Ar yra Vokietijos, Italijos ir Japonijos 
karinis blokas atkreiptas prieš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Francijos interesus 
Tolimuose Rytuose? Nieko panašaus!

“Mes” neturim jokio karinio bloko. 
Viskas ką “mes” turim, tai tik nekaltą 
“Berlyno-Romos-Tokio trikampį.” Tai 
yra tik. menkutis geometriškas dalykė
lis. (Gilus delegatų juokas).

Ar kariaujate prieš Anglijos, Franci
jos ir Jungtinių Valstijų interesus? Ne
sąmonė !

“Mes” kariaujame prieš Kominterną, 
ne prieš šias valstybes. Jeigu netikit, 
skaitykit “Kominterno paktą,” pasira
šytą tarpe Italijos, Vokietijos ir Japoni
jos.

šitai kokia paika apgaule ponai agre
soriai tarėsi paveikti visuomenės nuomo
nę. Bet tai labai nevykęs kamuflažas, 
nes be galo juokinga medžiot Kominter
no “centrus” Mongolijos tyrupse, Ethio
pijos kalnuose ir ispanų Morokkos brūz
gynuose? (Juokas).

Karas nepermaldaujamas. Jį negalima 
pridengti nė jokia skraiste. Jokia “ašis,” 
jokis “trikampis” ir jokie “Kominterno 
paktai” negali paslėpti fakto, kad šiam 
periode Chinijos plačias teritorijas pa
grobė Japonija, kad Ethiopiją užgriebė 
Italija, kad Austriją, Sudetų sritis (ir 
visą Čechoslovakiją) pagrobė Vokietija, 
ir kad Vokietija su Italija pagrobė Is
paniją. Visa tai padaryta prieš interesus 
neagresingų valstybių.

(Bus daugiau)

Čekai, Slovakai, Lietuviai, 
Žydai ir Amerikinių Organi
zacijų Atstovai Laike Svarbią 

Konferenciją Prisirengimui
Prie Demonstracijos

Kovo. 22, mokykloj po ad
resu 2548 S. Homan Ave., į- 
vyko labai svarbi konferenci
ja sušaukta čekų Nacionalio 
Susivienijimo. Buvo atstovai 
čekų, lenkų Darbo Unijų Są
jungos atstovas, Amerikos 
Demokratijos ir Taikos Lygos 
atstovas. Taipgi atstovai nuo 
lietuvių laikraščių: “Vilnies”, 
“Naujienų” ir nuo Dariaus- 
Girėno Posto.

Pasitarimo konferen c i j ą , 
kad bendrai veikti Hitlerio su
laikymui, atidarė ir vedė Ju
lius J. Heger.

Nuo Amerikos Taikos ir 
Demokratijos Lygos raštinin
kas Gilbert Rocke padarė pra
nešimą, kad jo atstovaujama 
organizacija ir kitos organiza
cijos jau turi sudarę komitetą 
Hitlerio sulaikymui ir ruošia 
demonstraciją ateinantį šešta
dienį. Jis kvietė sudaryti ben
drą komitetą iš visų atstovau
jamų tautų ir surengti didelę 
bendrą demonstraciją Chica
go j.

Po trumpų diskusijų jo pa
siūlymą priėmė. Išrinkus ko
mitetą demonstracijos suren
gimui ir abelnai prieš nazių 
agresijas, konferencija išsi
skirstė. Nuo lietuvių į komite
tą įėjo: W. B. Sabastian, nuo 
Dariaus-Girėno Posto; nuo 
“Vilnies” F. Abekas ir nuo 
“Naujienų” P. Grigaitis.

Komitetas atsišaukia į visas 
tautines mažumas Chicagoj, į 
visus demokratiją mylinčius 
žmones balandžio 1 d., 2 vai. 
po pietų dalyvauti “Hitlerio 
Sulaikymo’’ demonstracijoj.

F. A.

lUžmuše Kazlauską

Plačiai * žinomas lietuviam 
bridgeportietis, James Kaz
lauskas, užmuštas automobi- 
liaus ties 32nd ir S. Halsted 
St.

Kaip ten pasitaikė, nežinia. 
Sako, jis taisęs automobilių 
prie šalygatvio ir kitas auto
mobilis jį partrenkęs.

Jo kūnas randasi Phillips 
koplyčioj, 3307 S. Lituanica 
Avė.

Ink vestas James Kazlausko 
žuvimo priežasties įvyko Phil
lips koplyčioj.

Jonas.

Gal Maršuos j Washingtona
Del WPA Darbų

Ką Žmones Kalba

Amerikos Lietuvių Kongre
so surengtose prakalbose bu
vo labai daug žmonių. Teko 
pasikalbėti su daugeliu žmo
nių ir išgirsti visokių nuomo
nių.

Vienas žemaitis stato klau
simą, per kokį uostą važiuoti 
Lietuvon? Jei Klaipėda nazių 
rankose, gal reikės važiuoti 
per Liepojų? Kitas, lyg juo
kaudamas atsako, kad reikė
sią važiuoti per Danzigą, nes 
Lenkija artesnė Lietuvai, negu 
Vokietija.

Kas tai pastebėjo, kad visi 
to vakaro kalbėtojai mokinosi 
vienoj mokykloj ir todėl jie 
galėjo sudaryti “bendrą fron
tą”. Ištikrųjų, K. Gugis, Dr. 
A. Montvidas, L. Pruseika ir 
Dr. V. Šimkus mokėsi Liepo- 
jaus gimnazijoj.

Profesoriaus Douglas pra
kalba visiems patiko, tik ne ta 
jos vieta, kur jis išsišoko prieš 
Sovietų Rusiją.

Daugelis rūgo jo, kad “Nau
jienos” tik vieną kartą pagar
sino Kongreso prakalbas. 
“Naujienų” redaktoriai suran
kioja visokių žinelių apie pa
res, apsivedimus ir tam pana
šiai. Bet apie Kongreso pra
kalbas “nežinojo”.

Reporterėlis.
Iš “V.”

LIETUVOS ŽINIOS
I 

Kaip Dirbami Viešieji Darbai ,
KAUNAS.—žiemos nedar- ( 

bas ir darbininkų sunkus gy
venimas verčia viešuosius dar
bus dirbti dar žemei kietai 
įšalus. Dabar viešuosius dar
bus dirba didelis darbininkų 
skaičius.

Didelis sąjūdis už viešų darbų 
reikalavimą

Cook apskričio Workers 
Alliance skyriai laiko susirin
kimus del WPA darbų klausi
mo. Tiek bedarbiai, tiek dir
bantieji prie WPA, stropiai i- 
masi veikti, kad išreikalauti iš 
kongreso dar $150,000,000 
viešiem darbam.

Cook apskričio Workers 
Alliance komitetas žymi, kad 
visur didelis sąjūdis ir žmo
nės pasirengę maršuoti į 
Washingtoną. 'Sako, šimtai iš 
čia darbininkų patrauks sosti
nės link, kad padaryti spaudi
mą į senatorius ir kongresma- 
nus, jog balsuotų už Roosevel- 
to reikalavimą.

Ponai senatoriai labai skam
biai kalba apie taupymą. Bet 
kodėl jie to taupymo nenori 
pravesti savo sąskaitomis. Jie 
gauna geras algas ir sočiai pa
valgę. Mes jiem nepavydim, 
bet tenka pasakyti, jog pras-. 
ta ekonomija taupymą pra
vesti žmonių alkinimu ir laip
snišku marinimu.

Ateinantį antradienį įvyks 
Workers Alliance 29-to sky
riaus susirinkimas “Vilnies”

Petro Vileišio aikštę lygina 
su vagonėliais ir kastuvais per 
100 darbininkų. Lampėdžiuo
se, norint išvengti galimų Ne
muno potvinių, darbininkai 
vagonėliais veža žemę ir daro 
pylimus. Prie šių darbų jau 
kelinta savaitė dirba per 500 
darbininkų. Čia dirbantieji 
darbininkai iš Kauno atveža
mi ir parvežami savivaldybės 
sunkvežimiais. Dėl trumpų 
dienų anksčiau jie darbą pra
dėdavo 5 vai. ryto, o dabar 
7 vai. ryto ir dirba iki 3 vai. 
p. p. Darbas vykdomas akor- 
diniai. Per 8 darbo valandas 
darbininkai uždirba nuo 2\/-) 
iki 4 litų. Anksčiau, kai buvo 
trumpesnės darbo valandos, 
niekas neuždirbdavo daugiau 
3 litų. Darbas įšąlusioj žemėj 
labai sunkus, menkas uždarbis 
darbininkų tarpe kėlė nepasi
tenkinimus. Dabar šis reika
las tik iš dalies sunormuotas, 
bet galimas dalykas, kad dar
bai greit bus baigti, nes tuoj 
darbininkai mieste gaus pel
ningesnio darbo prie statybų.

250 darbininkų dirba prie 
akmenų, tašymo. Jų uždarbis 
kiek geresnis.

Nemažas darbininkų skai
čius dirbo prie Nemuno ir 
Nerie^ santakos, bet šiems 
darbams skirtos lėšos jau pa-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN star 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

„ Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

sibaigė ir, nors tik įpusėti, 
darbai buvo nutraukti.

83 inteligentai bedarbiai 
dirba įvairiose savivaldybės 
įstaigose. Jų uždarbio vidur
kis sudaro 6 litus dienai. Tie
sa, imant su akmenskaldžiais 
ir eilinių bedarbių dirbančių 
prie viešųjų darbų, uždarbis 
dienai išvedamas 4.95 litų.

Washington. — Ispanijos 
ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms, F. de tos Rios 
užginčija pranešimus, kad 
Madrido “gynimo” taryba, 
nuvertus respublikos val
džią tenai, žada atiduot ge
nerolui Franco’ui “10,000 
įkalintų komunistų.”

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

A®

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

j *-------------------------------------------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

Patarimai, Kaip Patapti Piliečiu
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 “Laisvės” 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

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

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

šokiams įžanga 40c 
Vakarienei 85c. • KARTU $1.25
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Ketvirtai., Kovo 30, 1939

LATVIJA, ESTIJA IR SUOMIJA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Suomija rytų .pusėj rube- 
žiuojasi ant 1,566 kilometrų 
su Sovietų Sąjunga, taip 
pat šiaurių-vakarų pusėj 
ant 920 kil. su Norvegija ir 

į vakaruose ant 536 kilome
trų su Švedija. Jos vandens 
rubežiai yra 1,646 kilome
trai. Ji prieina prie Šiau
rių Didjūrio, Bothnios ir 
Finijos Užlajų, kurios yra 
dalimis Baltijos Jūrų. Suo
mija turi gerų prieplaukų— 
Helsinki (buvęs Helsingfor- 
sas), Wiipund (Viborgas), 
Hango, Nystad, Nikolaink, 
Gulu ir kitas.

Abelnai, Suomija yra ir 
’ žemdirbystės šalis, nepai

sant, kad jos šiauriai šalti, 
bet pietai tinkami javams.
1936 metais ji suvalė 148,- 
100 tonų kviečių; 324,000 
tonų rugių; 188,000 tonų 
miežių; 651,100 tonų avižų 
ir 1,322,000 tonų bulvių.

Ji turi daug gyvulių ir 
gerai pastačius pieno ir 
sviesto gamybą. 1935 me
tais Suomija turėjo 360,000 
arklių; 1,820,000 gyvulių; 1,- 
024,000 avių ir 510,000 kiau
lių. 1936 metais ji išvežė į 

1 užsienį 5,574 tonų mėsos; 
13,978 tonų sviesto, 4,927 
tonų sūrio ir nemažai kitų 
valgomų produktų. Ji yra 
gerai pastačius ir briežukų 
industriją.

Ji turi 3,550 mylių gelž- 
kelių, 20,000 mylių plentų ir vų būdavojimui ir eilę kitų, 
stiproką prekybos laivyną.
1937 metais Suomija turė
jo 292 garu varomus laivus 
su 479,988 tonų įtalpa ir 51 
žibalu kūrenamus laivus su 
25,926 tonų įtalpą ir aps
čiai žėglinių laivų su 44,000 
tonų įtalpa. 1936 metais iš-

♦ vežimas siekė 15,403,159 plieno. Vysto elektros sto- 
markių, įvežimas 7,455,377 tis ir kitas įmones, 
markių.

Rumford, Me

LAISVI Penktai poilapii

Suomijoj 1918 metais bu
vo įsikūrusi Sovietų val
džia, bet savoji buržuazija 
su pagelba kaizerinės Vo
kietijos baisiai žiauriai ją 
pasmaugė. Tūkstančiai 
draugų žuvo! Buvo įsigalė
jusi fašistinė diktatūra, bet 
dabar yra reakcinė buržu
azinė valdžia, kur šiek-tiek 
dar yra demokratinių lais
vių. Užsienio politikoj ji 
buvo susirišus su Vokieti
jos fašistais, nusistačius 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
daugiau įsigalint demokra
tiniam protestui, kiek atša
lo nuo Vokietijos.

Suomija turi 29,400 ar
miją ir 260,000 išlavintų re
zervų, 190 karo lėktuvų, 50 
tankų, 50 sunkių ir 112 lau
ko kanuolių ir apie 1,500 
k u 1 k a s v a idžių. Jos jūrų 
spėkos silpnos, kaip ir 
mažų valstybių; bet ji 
2 kraštų apgynimui 
vuočius, 13 kanuolinių
vų, 6 naikintojus, 6 minų 
statėjus, 5 submarinus, 15 
kraštų apsaugos laivų, 16 
upių ir pakraščių karo lai
vų ir apie 34 torpedinių ka- 
terų. K a r i n i a i-fašistinė 
“Ščiuskorsų” o r ganizacija

į turi apie 100,000 narių.
Suomija turi ir savo kari

nę industriją, ji pasibūda
vo j o du fabrikus šautuvų 
gaminimui, 1 parako, 2 
amunicijos, 3 fabrikus lai-

Philadelphia, Pa
“Laisvės” Piknikas

Ateinantį pirmadienį, balan
džio 3 d., d. P. Buknys atveš 
“Laisvės” Philadelphijos pikni
ko tikietus ant L.D.L.D. 10 
kuopos susirinkimo. Į šį susi
rinkimai yra kviečiami visi mū
sų organizacijų nariai ir “Lais
vės” skaitytojai. Kiekvieną me
tą draugės ir draugai padeda 
surengt sėkmingus piknikus, 
tai ir šiemet pagelbėkit; ateikit 
ir pasiimkit įžangos tikietu- 
kus. šiemet yra įvairios ir pa
traukiančios dovanos. Susirin
kimas įvyks 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave.

nistų Internacionalas padaręs 
klaidų, už tai taip įsigalėjo Hit
leris su Mussoliniu; kiti labai 
nusiminę, kad bus puolimas ant 
Sovietų Sąjungos ir ji gali žlu
gti ; kiti Lietuvos klausimu aiš
kino, kad Smetona kitaip nieko 
negalėjo padaryt su Klaipėda, 
nes nesą jiegos atsilaikyti prieš 
Hitlerį. Dar viena mintis, buvo, 
kad gal ir Sovietai atiduos Uk
rainą Hitleriui. Perdaug drau
gai įsibauginę.

Jie pamiršta, kad tais lai
kais, kaip Vokietijos socialde
mokratai pardavė per du sy
kius revoliuciją, jie lošė parda- 
vikų rolę, tai juos 
Internacionalas ir 
darbininkų akyse, 
draugai ir drauges,
munistų Partijos nariai, nelan
ko partijos generally mitingų 
ir masinių prakalbų, jie visa
dos štokuos platesnio žinojimo. 
Užtai šių prakalbų drg. Hatha
way nereikia užmiršti.

Buvo^ susirinkę apie 40 daly
vių. Turėtume tankiau rengti 
diskusijas. Kitų draugų sėdėji
mas namie ir nepaisymas vei
kimo neužtikrins jų ateities ge
roves. Rep.

Komunistų 
nu maskavo
Jei mūsų 

o ypač Ko-

kitu 
turi 
šar- 
lai-

g “Laisvės” piknikas įvyks 3 
u. rugsėjo Mikolaičio farmoj— 
toj pačioj vietoj, kurioj atsibu
vo pereitais metais. Taipgi drg. 
P. Buknys padarys svarbių 
pranešimų. Gaukit naujų narių 
į L.D.L.D. 10 kp.
Philadelphijos 

kestra ir
Simfonijos Or- 
Koncertas

d., trečiadienį* 
. organizacijos,

Įvyks šeštadienį, bal. 1 d. Kliube, 
408 Court St., pradžia lošimo 6 v. v. 
Šokiai 8 v. v. Įžanga 25c asmeniui. 
Prašome visų dalyvauti šiame pa
rengime, nes bus duodama dovanos 
ant kiekvieno stalo, kur bus pada
ryta daugiausia punktų. — Kom.

(75-77)

NEWARK, N. J.
Newarko ir apylinkės lietuvių 

Veikiantis Komitetas rengia masinį 
susirinkimą Klaipėdos klausimu. 
Kalbės J. Tysliava, J. Valaitis, p 
Klinga, J. Stilsonas ir vietinis klebo
nas Kelmelis. Bus ir kiti kalbėtojai. 
Įvyks balandžio 2 d., 2 vai. po pietų/ 
Šv. Jurgio Svet, 180 New York Avė.1 

(75-77)

VELYKOM SPECIALAI

Taikos metu jos industrija 
aprūpina armiją.

Suomijoj yra rūdos, iška
samų gamtos turtų, tai pas
kutiniais laikais pradėjo 
budavoti metalo fabrikus, 
kurie į metus duos 12,000 
tonų vario ir 75,000 tonų

Easton, Pa.
Iš Rumfordo Veikimo

LDS 28 kp. turėjo susirinki
mą 26 d. kovo. Susirinkimas 
buvo didelis ir gyvas, kas labai 
pagirtina.

Po susirinkimo turėjome len
gvų užkandžių, kuriuos nariai 
patys atsinešė. O ant alučio 
draugai susimetė ant vietos ir 
atrodė, kad buvo visi užganė
dinti.

Po valgių turėjo pasikalbėji
mą su jaunuoliais dėl tvėrimo 
LDS jaunuolių kuopos. Pasek
mės buvo puikios. Iš jaunuolių 
keli pasakė, kad mums reikėjo 
tokios kuopos jau 10 metų at
gal. Tai vis mūsų senesnių vei
kėjų apsileidimas. Laikinu pir
mininku išrinktas Dominikas 
Levi, puikus ir gabus jaunuolis. 
Jis pasižadėjo dirbt, kol išbū
davęs LDS jaunuolių didžiau
sią skyrių Rumforde.

Pirmutinis mitingas bus ba
landžio 2 d., 7:30 v. v., šven-i’š Pašalpos 
to Roko Svetainėj. Visus kvie- išvystyti kovą už Scanlon 
čiame. Kurie jaunuoliai nori bilių No. 206, kuris pilnai at- 
prisirašyti, ateikite į šį susirin- sako į bedarbių reikalavimus, 
kimą. Pirmininkas turės visas, Taip pat tas bilius reikalauja 

‘' > visiems su-
| laukusiems 60 metų amžiaus 
po $60 mėnesiui.

Visi lietuviai, bedarbiai ir 
dirbantieji, kuriems tik laikas 
leis, kviečiami dalyvauti de
monstracijoje, kad padarius ją 
sėkmingą. •

Karl Wilson, 
Workers’ Alliance Sekr.

S.

Bedarbių Demonstracija
Workers’ Alliance of Easton 

(Bedarbių Organizacija) ren
gia demonstraciją priešais be
darbių šelpimo namą, North
ampton ir Bank Streets, penk
tadienį, kovo 31 d., 2:30 vai. 
po piet. Ši demonstracija yra 
šaukiama tikslui, kad užprotes
tavus prieš gub. James propo
ziciją paskirti tik $129,000,000 
pašalpai per ateinančius du 
metu. Apskaitliuojama, kad to
kia suma yra toli gražu nepa
kankama, ir jeigu net dabarti
nę vargingą pašalpą išlaikius, 
tai dar truks bent apie $100,- 
000,000.

Workers’ Alliance nori pri
minti gub. James, kad jis prisi
laikytų savo pažadų, padarytų 
laike rinkimų kas liečia bedar
bių šelpimą. Tikslas yra, kad 
sukėlus simpatiją Workers’ Al
liance patiektiem planam, kad 
prašalinus visą eilę “čizlerių” 

Departmento, ir

informacijas iš centro ir jau- senatvės pensijos 
nuolių komiteto.* * *

ALDLD 34 kp. turėjo silkių I 
vakarienę kovo 19 d. Publikos 
nedaug buvo; pelno liko apie 

' $15 su virš. 
* * *

Darbai prastai eina. Viena 
popierinė tebestovi uždaryta, o 
Oxford Paper Co. tai dirba po 
penkias dienas į savaitę. Bet 
vis dar išmeta po kiek už var
tų. O tuos, kurie pasilieka, vis 
daugiau apsunkina ir jie turi 
padaryti darbus tų, kuriuos pa
leido. Ten Buvęs.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Balandžio 12
Philadelphijos
unijos ir Ispanijos pagelbos ko
mitetas rengia vieną iš gra
žiausių koncertą 
Philadelphijos salėj, 
of Music,

WATERBURY, CONN.
Fools Day Ban kietas

Balandžio 1, šeštadienį, 774 Bank 
St., įvyks gražus bankietas ir šo
kiai. Pradžia 8 v. v. Skanūs valgiai: 
Spagetai su lietuviškais grybais. 
April Fools, bus į gerąją pusę, turė
sit surprizą. Rengėjai Liet. Litera
tūros Draugijos. Visus kviečia Ren
gimo Komisija. Įžanga tik 35c. 
giai dykai. (75-77)

Daimantiniai žiedai nuo

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasiniųJūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 
Stebukliniai Medaliai nuo....

Rankiniai Laikrodėliai nuo.............$1.95
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

daiktų »

Val-

CLEVELAND. OHIO
šeštadienį, balandžio 1 d., įvyks 

Lyros Choro naudai šokiai 
Svet., 920 E. 79th 
bus. Šokiams grieš 
tra. Pradžia 8 v. v. 
dalyvauti. — Kom.

L. D. 
St. Įžangos na- 
Lindy’s Orkes- 

Kviečiame visus 
(75-76)

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

31 d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York
draugės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. — Sekr. (74-76)
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Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu

206 WEST FRONT STREET
»

Broad 
naudai iš 
kurių yra

vieną iš
puikiausioj

Academy
ir Locust, 8

Ispanijos!
500,000

Franci jos Valdžia Dvivei- 
džiauja prieš Mussolini

Avė. Draugai ir

Mateušas Simonavičius

baisi yra

šiame
100 Phi- 

orkes- 
politi- 

smuiki- 
daugiau 

75c,

pabėgėlių, 
Franci jo j.

Tu nekaltu žmonių 
padėtis. Tarp jų, sakoma, ran
dasi ir lietuvių. Francijos re
akcinė valdžia neduoda jokios 
pagelbos tiems nelaimingiems 
žm o n č m s. A ts i m i n.k i t,
koncerte grajys virš
ladelphijos simfonijos 
tros muzikantu ir du 
niai pabėgėliai artistai 
ninkai grieš, ir bus 
dalyvių. Įžanga bus 50c 
$1.00 ir $2.00 tikintas, 
viai nepraleiskite šio puikaus 
koncerto, viena, o kita — jūs 
paremsit nelaiminguosius pa
bėgėlius į Franci ją.

Kalbės C. A. Hathaway

Balandžio 8 d., Town Hali, 
150 N. Broad St., Phila., .kal
bės vyriausias “Daily Worker” 
redaktorius C. A. Hathaway 
klausimu: “Kur link Hitleris 
maršuos dabar?” Prakalbos 
prasidės 8:15 vai. vak. Lietu
viai nepraleiskit progos išgirst 
gabiausį kalbėtoją, kuris kal
bės’ir apie Lietuvą. Labiausiai 
mūsų organizacijų nariams rei
kėtų būti.

Susirinkimas ir Diskusijos

Pereitą sekmadienį, 26 d., 
kovo turėjom visuotiną organi
zacijų susirinkimą, po-kurio tu
rėjom diskusijas Lietuvos ir vi
so pasaulio klausimais.

Buvo visokių nuomonių apie 
fašistų puolimus ant silpnesnių 
tautų. Vieni sakė, kad Komu-
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Pinehurst, N. C. — Pre
zidento Roosevelto sūnus 
Elliott nelabai gražiai el
giasi. Jis palankus kan
didatūrai atgaleivio demo
krato vice-prezidento Gar- 
nerio į šalies prezidentus 
1940 m. rinkimuose.

Paryžius, kov. 27.—Fran- 
! ei jos valdžia pareiškė, kad 
jinai neužleisianti Italijai 
“nė vieno colio” Francijos 
žemės; bet sutinka derėtis 
su Mussoliniu dėlei jo “tei
sių” praplatinimo Tunisijoj, 
Džibutyj ir tūlose kitose 
Franci j os koloni j ose.

NEWARK, N. J.
Sietyno choras rengia 

kortavimo ir bingo vakarą, įvyks 31 
d. kovo, penktadienio vakare, 8 vai. 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Bus skanūs užkandžiai ir 
jams dovanos. Įžanga 35c. 
širdingai užkviečia Sietyno 
— Marie Paukštaitis.

smagų

laimėto- 
Visus 

Choras.
(74-76)

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Danzig. Turtingesni len
kai jau iškraustė savo man
tą iš “laisvojo” Danzigo 
krašto; bijo, kad Hitleris 

"Lietu- gali bite kada užimt Danzi-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME JSITĖMYT1!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šomo nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mą, 
ril.

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 2 d., 2 
vai. po ’pietų, 1415 S. 2nd St. Na
riai prašomi ateiti į šį susirinkimą, 
atsiveskite ir naujų narių. Taip pat 
prašome narius užsimokėti už 1938 
ir 1939 m., kurie dar nėra užsimo
kėję. -r— Tureikis. (75-77)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 2 d., 2:30 vai. 
po pietų, S. Bakanausko Svetainėje. 
Po susirinkimo turėsime paskaitą 
sveikatos klausimu, skaitys drg. E. 
Kindar. Kviečiamo ir pašalinius 
eiti pasiklausyti. — Valdyba.

(75-77)

at-

ELIZABETH, N. J.
LDS jaunuolių kp. ir LDP Kliu- 

bas rengia Card Party ir Šokius.
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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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

priežasties slogos—šalčio
Giluiti te šiandien, tiktai 75 centai.

BRIDGEWATER, MASS.
Penktadienį, 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)

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

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
lyn© 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.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.’
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

■err

įfin ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAIS 

™ NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAIŠTINGĄNtBUS oUNKUo, KADA VALGYS! SKANIĄ IK MAISTINI

VARPO
Ii __  Keptuve®
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padarau 
paveika- 
krajarug 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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 5-6191

' r?'*
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Rūgšti rugine, 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-pyragųPineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New York,
Vogė Drabužius

Atėjo, Bet Nesitikėjo
Frank Zelinski, 18 metu 

jaunuolis, kuris atėjo į Brook
lyn© teismabutį pasiklausyti 
kitų bylų eigos, ten pat tapo 
areštuotu ir padėtu po 50,0(10 
kaucijos. Jaunuolis kaltina
mas užpuolime ir apiplėšime 
svaiginančių gėrimų sandėlio 
klerko Benjamin Garfinkel. 
Garfinkel teismabutyj pamatė 
Frank Zelinski ir pažino, kad 
tai tas pats asmuo, kuris jį 
puolė ir apiplėšė.

Jaunuoliui primetama 
daugiau nusikaltimų.

už

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį lankėsi “Lais

vėj” d. Alice Jonikienė. Ji 
ką tik sugrįžo iš prakalbų 
maršruto Naujoj Anglijoj. Sa
ko, tarp moterų geras ūpas ir 
didelis susidomėjimas būsimu 
Lietuvių Moterų Seimu atei
nančio rugsėjo mėnesį, Brook- 
lyne.

A. Jonikienė kalbės brook- 
lyniečių suruoštose prakalbose 
šio sekmadienio popietį, Pil. 
Kliube. Ten taip pat kalbės 
daktarė Aldona šliupaitė.

Žadama Paleist 65,000 
WPA Darbininku

reakciniams 
nutarus ne-

Keistučio Michelsono Kalba, Pasakyta Columbus1 
Circle, New Yorke, Laike Pereito Šeštadienio 

Priešhitlerines Demonstracijos

Mūsų Miesto Sveikatingumas

Washington© 
kongresmanams 
duot Roosevelt© reikalaujamą 
sumą pinigų viešiems dar
bams, daugybė darbininkų at
sidurs visiškų bedarbių eilėse. 
Iš tos priežasties vien tik New 
Yorko mieste neteks darbų 
65,000 darbininkų, kurie iki 
šiol vis šiaip taip galėdavo 
sudurti galą su galu.

Miesto valdžia sako, kad ji 
jokiu būdu negalėsianti gel
bėti bedarbių, nes ji neturinti 
pakankamai finansų.

Darbininkų Susivienijimas 
(Workers Alliance), bedarbių 
ir dirbančiųjų WPA darbuose, 
rengiasi stoti kovon su reakci
niais Washington© ponais, 
kad apsiginti nuo alkio ir 
skurdo. Tas Darbininkų Susi
vienijimas šaukia visus darbi
ninkus telktis po Workers 
Alliance vėliava ir kartu ko
voti už teisę dirbti ir gyventi.

Workers Alliance pastaruo
ju laiku turi balsavimą-atsi- 
klausimą WPA darbininkų, ar 
jie sutinka, kad milionai dar
bininkų masiniai būtų palei
džiami iš WPA darbų. Kuo
met bus gautas darbininkų su
tikimas, kad jie nesutinka eiti 
į bedarbių eiles, tai tuomet 
bus ruošiamas bedarbių mar
šas į Washington, su reikala
vimu teisės dirbti.

Lietuviai bedarbiai ir WPA 
darbininkai taipgi privalo tu
rėti artimus ryšius su Workers 
Alliance organizacijos arti
miausiai esančiais skyriais, 
kad bendrai galėjus prisidėti 
prie tos svarbios kovos.

Bedarbis.

Gerb. Pirmininke 
ir Piliečiai:

Šio miesto Am. lietuviai daly
vauja šioje milžiniškoje de
monstracijoje, kad viešai pa
reikšt savo pasipiktinimą ir 
protestą prieš fašistų agresiją 
Europoje. Kartu su broliais 
čechoslavais, šiandien mes, 
lietuviai, kenčiame vėliausiai 
mums suteiktus smūgius bar
bariškos nazių Vokietijos. Su
draskymas čechoslovakijos 
ir užgrobimas Klaipėdos įtiki
no viso pasaulio lietuvius, kad 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
čielybei gręsia pavojus. Bile 
momentu Lietuva, kaip ir ki
tos mažos tautos Europoje, 
gali tikėtis daugiau grasini
mų, daugiau agresyviškumo iš 
Hitlerio pusės.

r
Mes, Amerikos lietuviai, šio

je demonstracijoje griežtai 
atsisakome pripažint Hitlerio 
grobį teisėtu, ir pasižadame 
dėti visas pastangas teikimui 
visokiariopos pagelbos mūsų 
broliams lietuviams Europoje. 
Visais mums galimais būdais 
padėsime jiems ne tik atgau
ti atplėštas nuo jų teritorijas, 
bet tuom pačiu sykiu remsime 
demokratiją, kurios galutinu 
tikslu yra nugalėjimas bei su
triuškinimas paties pragaištin
gojo fašizmo.

Mes norime visiems demo
kratiją mylintiems žmonėms 
aiškiai pareikšti, kad Lietu
vos valdžios kabinetas, kuris 
nutarė atiduot Klaipėdą Hit
leriui, tai darė ne liuosu no
ru, o Hitlerio grasinimų verčia
mas. Kaip Hitleris grasino 
Pragos sulyginimu su žeme, 
kuomet čechoslovakija neno
rėjo jam pasiduoti, taip jis 
grasė ir Kaunui sunaikinimu, 
jei Lietuva neišpildys jo rei
kalavimų ir užmačių. Maža 
ir taiką mylinti lietuvių tauta, 
grasinama, buvo priversta nu
sileisti galingam ir 
namam užpuolikui.

Šiąja proga mes 
mingai sveikiname
Valstijų tvirtą ir ne dvipras- I 
mį nusistatymą šiame krizyje. | 
Amerika dar sykį įrodė pa- , 
šauliui, kaip ji brangina de- į 
mokratijos principus, kuriais , 
vaduojantis, iškovota jos pa- 
čios nepriklausomybė, ir kad ; 
tie principai dar tebegyvuoja 
Amerikos žmonių protuose. 
Ir tą visiems viešai parodo, 1 
kuomet yra reikalas, šios 
šalies Valstybės Department© 
atsisakymas pripažinti čecho
slovakijos sudraskymą, ir toly
gus atsisakymą užgirti Klai
pėdos užgriebimą yra milži
nišku smūgiu nazių Vokietijai.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas, susidedantis iš atstovų 
didžiausių lietuvių organiza
cijų Amerikoje, ir kurio var
du aš čia kalbu, pasižada vi-

veikti 
tautu

ap-

sais galimais būdais 
Lietuvos ir kitu mažu 
savistovumo ir čielybės 
saugai, kad jos, visos bendrai
imant, drūtintų ir gintų viso 
pasaulio demokratiją kovoje 
prieš pragaištingąjį fašizmą.

Mes, Amerikos lietuviai, 
šaukiamės į visus demokrati
ją mylinčius žmones, įimant ir 
mūsų Jungtines Valstijas, sto
ti į kovą sulaikymui Hitlerio, 
sulaikymui fašizmo!

Mūsų miesto sveikatos ko- 
misionierius dr. John L. Rice 
skelbia, kad pereitą savaitę, 
baigiant kovo 25 dieną, jis su
rinko sekamus duomenis apie 
žmonių sveikatingumą :

14 naujų susirigimų difteri- 
ja.

280 naujų susirgimų plau
čių įdegimu, iš kurių 54 mirė.

Epidemiškoji škarletina pa
sidaugino 22 naujais susirgi
mais.

Viso mirimų pereitą savaitę 
buvo 572, prieš pereitų 
tuo pačiu laiku 622.

Nuo plaučių įdegimo 
umonia) pereitą savaitę

Du jaunuoliai areštuoti ir : 
kaltinami drabužių vogime. 
Jais yra Walter Rutkowski, 
27 metų, benamis; kito pavar
dė Eugene Szcepanski, 19 me
tų, gyvenantis 61—22 Borden 
Ave., Maspeth, L. I.

Juos kaltina tūlas Nabart 
Kabašenkas (gal lietuvis?), 
būk paėmę 5 eilutes drabu
žių iš jo krautuvėlės, kuri 
randasi 57-69 59th St., Mas- 
pethe.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, 
Yra 
$25 
ma 
ja, 
ties, 
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N, 
Y. (72-77)

garu šildomi, 
šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
į mėnesj. Iš New Yorko gali- 
privažiuoti 14 St.-Canarsie lini- 
išlipant ant Graham Ave. sto- 

Vieta vienas blokas nuo sto-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, 

merginos arba našlės be vaikų, nuo 
45 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ir 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)

SAUGOKITĖS ŽENGDAMI... e ,

NEPASIVĖLINKITE

PIRKITE VELYKOM

metu

(pne- 
mirė

nepasoti-

džiaugs-
Jungtinių

Saugumo {spėjimas
Šio sezono laikotarpiu pavo

jus vaikams daug didesnis, ne
gu kitais sezonais. Sulyg polici
jos patyrimų, daug daugiau 
įvyksta nelaimių važiuotėje pa
vasaryje dėl sekančių priežas
čių :

Neatsargus gatvių skersavi- 
mas.

Bėgimas nuo šaligatvio.
Ėjimas skersai, kuomet 

lias atdaras važiavimui.
Žaidimas viduryj atviro 

lio.
Važinėjimas dviračiais ir 

žinėjimas ritenukais.
Tėvai visuomet privalo savo dien. 

vaikus įspėt, kad jie žinot, kas 
ir kur pavojinga. Tai tėvų pa
reiga. Vaikai turi žinoti, kur 
galima ir kur negalima žaisti.

Vaikai neturi būt leidžiami 
žaisti atviroje, gatvėje, kur va- 
žiuotė nesulaikyta.

Vaikam reikia nurodyti arti-'
. v .. imiausi žaidimo centrai.
Traffic Precinct '

,ke-

Gimimų bėgyje minėtos sa
vaitės buvo 827. Pereitoji sa- I 
vaite gimimais viršijo užper- 
eitąją savaitę 22.

Tūlas Wilbert J. Alsdorf, 
buvęs publiškos mokyklos per- 
dėtinis, vogė pas jį vaikų, su
dėtus taupymui centus. Teis
mas už tai jį nuteisė 1 metui 
kalėti.

REIKALAVIMAI
ke- Atydai auklėtojoms, virėjoms, na- 

j mų prižiūrėtojoms ir tt. Dabar gali- 
*•- 'ma gauti darbą namuose su kamba- 
C1U"iriu ir be kambario. Geras atlygini- 

j mas. Ateikite pamatyt mus šian- 
. 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., 

I kampas Smith St. B’klyn. Telefo- 
I nas: Tr. 5-7162. (73-75)

Užsmaugė Kūdikį
Septynių mėnesių kūdikis, ' 

priklausęs šeimai vardu Tron- 
die, kuri gyvena 1411 Astor 
Ave., Bronx’e, rastas už
smaugtu ant šaligatvio sto
vinčiam vežimėlyj. Manoma, ' 
jog smaugikas yra koks nors 
pamišėlis.

CAMEO THEATRE

Vaizdas iš filmos ‘‘Aleksandras Nevskis,” kuris dabar 
yra rodomas Cameo Teatre, New Yorke; tai puiki 
filmą, verta pamatymo.

RADAU AKINIUS
Pereitą sekmadienį McCad- 

din salėje radau akinius. Kas 
pametėte, tai kreipkitės pas 
Jankauską, 166 So. 2nd St. 
Brooklyn, N. Y., vienais laip
tais i viršų.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

OTHER STYLES

‘5 J6
SIZES 1 TO 12 

WIDTHS 
AAAAA 
to EEE

/ Step-in with loop-holes. Black, White, Blue,
cd-Hiy Wine Kid 3}% to 10; AAAA to Q 96 j

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai šeiniai. Prirenkami per X-Ray.

663 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus z 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Augustu

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. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

Didžiausia, 
Žemiausiom 

Kainom,

Didžiausias 
Pasirinkimas 
VisokiŲ Rūsių 

GerimŲ

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

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes 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 guzikais Single Breasted,

Sportiftko ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

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

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

yra
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Pasitikimiausia
Likeriu Krautuve 
W illiamsbur ghe

Tel. Evergreen 7-1645

License No. L-886

264 Grand Street
Kampas Roebling St. Brooklyn, N. Y.

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

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 
parėdalus 
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 
pirkaite.




