
KRISLAI
“Aušra Vakaruose.” 
Dar Ne Demokratija. 
Atsiklaupė, bet Pralošė. 
Nelaimės Giesmė.

Rašo A. B.

Drg. Dominikas Šoloms-
kas paruošė didelį pluoštą 
vaizdų iš Prancūzų Didžio
sios Revoliucijos. Nuo tos 
revoliucijos pradžios šiemet 
sukanka lygiai 150 metų. 
Tuos vaizdus jis pavadino 
“Aušra Vakaruose.”

Jie neužilgo tilps “Lais
vėje.” Joks kitas lietuviš
kas laikraštis neduoda savo 
skaitytojams tiek daug ir 
tokių gražių dailiosios lite
ratūros pasiskaitymų, kaip 
“Laisvė.” Mes tuomi di
džiuojamės. #

Beje, d. Šolomskas pra
dėjo dažniau išbandyti savo 
gabumus grožinės literatū
ros dirvoje. Jam pusėtinai 
sekasi trumpus apsakymė
lius rašyti.

Nuo savęs vėlinu jam pa
sisekimo tolimesnėse pa
stangose toje be galo pla
čioje ir derlingoje dirvoje.

sįc * ĄS

Susidarymas Liet u v o j e 
naujo kabineto Smetonos 
globoje dar nereiškia Lietu
voje atsteigimą demokrati
jos. To reikia nepamiršti. 
Reikalavimas atst e i g i m o 
Lietuvoje pilnos demokrati
jos tebėra mūsų visos veik
los dienotvarkėje.

Tiesa, kad į naująjį ka
binetą įėjo po du žmones iš 
liaudininkų ir krikščionių 
demokratų partijų. Bet jo
kių demokratinių rinkimų 
nebuvo. Lietuvos liaudis 
neturėjo jokios progos iš
sireikšti vyriausybės suda
rymo reikalais.

* *
Generolas Miaja nusisuko 

nuo Ispanijos liaudies ir at
siklaupė prieš gen. Franco. 
Prašė jo susimylėjimo. 0 
žmonėms žadėjo laimėti iš 
Franco “garbingą taiką.”

Bet kruvinasis Franco 
nei iš vietos nesijudino, jo
kiems Miajo maldavimams 
nenusileido. Miaja • turėjo 
sėsti į orlaivį ir lėkt iš Is
panijos, nešdinti savo kuda- 
SIU.

Tai pamoka visiems, ku
rie fašistinius banditus 
bando perkalbėti geruoju.

Hitleris, Franco ir Mus- 
solinis tesiskaito su spėka. 
Kai jie gaus skaudžiai muš
ti, tai nusiramins, arba nu- 
sinešdins kur pipirai auga.* * *

“Prezidentas” Hacha sa
ko, kad dabar čechoslova- 
kijai bus daug geriau ir 
gražiau “bujoti” Vokietijos 
globoje. Ji nebepadarysian
ti tokių klaidų, kokias pa
darius pirmiau, būdama ne
priklausoma.

Ta Hacha giesmė yra 
Hitlerio padiktuota.* * *

Tiek to su Hacha. Mums 
labai pikta, jog panaši gies
mė jau aidė j a ir iš Kauno. 
Kauniškės telegramos ra
mina lietuvius ir bando 
jiems įkalbėti, kad Klaipė
dos netekus būsią Lietuvai 
geriau ir lengviau.

Tai irgi Hitlerio padik
tuota giesmė. Nejaugi Lie
tuvos nepriklausomybė tik 
ant popieros bepalikta?

Sei, Kauno ponai, jūs už
sidarykite burnas ir nebe- 
nuodykite lietuviškos sie
los!

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 
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LENKIJA GERINA 
RYŠIUS SU LIE
TUVA IR S.S.R.S.

Lenkų Valdžia Ordinu Pager
bė Lietuvos Atstovą

Varšava. — Lenkijos val
džia veikliai veda derybas 
dėlei platesnės prekybos su
tarties su Sovietų Sąjunga. 
Pagal tą sutartį būtų že
miausiai numušti muitai už 
produktų - dirbinių įveži
mus iš vienos šalies į antrą.

Lenkų vyriausybė taipgi 
gerina savo ryšius su Lie
tuva, akivaizdoje pavojaus 
iš Vokietijos naziij puses. 
Tuom sumetimu Lenkijos 
ambasadorius Berlyne, Jo
sef Lipski apdovanojo Lie
tuvos atstovą Vokietijai, 
pulkininką Kazį’ Škirpą 
aukštu Lenkijos ordinu, va
dinamu “Didžioji Juosta 
Atsteigtos Lenkijos.”

Tai dar pirmu kartu Len
kija šitaip pagerbė lietuvį 
po to; kai tapo sumegsti 
diplomatijos ryšiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Angly Politikieriai Nenori 
Lenku ir Rumunų Sutar

ties su Sovietais
London. — Anglijos po

litikieriai stengiasi paveikt 
Lenkiją ir Rumuniją, kad 
jos nedarytų tarpsavinės 
apsigynimo sutarties su So
vietų Sąjunga. Pasak jų, 
tai tokia Lenkų ir Rumunų 
sutartis su Sovietais, girdi, 
“pakenktų” Lenkijos ir Ru
munijos vardui.

Anglų politikieriai sklei
džia girdus, būk Lenkija ir 
Rumunija “nenorėtų,” kad 
Sovietų armija įžengtų į tas 
šalis, net eidama atremt 
Hitlerį. Tačiau tię politikie
riai pageidauja, kad Sovie
tai duotų Lenkijai ir Ru
munijai orlaivių, tankų ir 
kitų karo reikmenų prieš 
užpuolikus nazius...

Texas Seimelis Perša Gar- 
nerj į USA Prezidentus

Washington. — Texas 
valstijos seimelis nominavo 
J. N. Garnerį, Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentą 
kaip demokratų kandidatą 
į prezidentus 1940 metų 
rinkimam. Texas seimelis 
savo tarime sako, kad Gar
ner esąs “gabus politikas ir 
šalies iždo taupytojas.”

Bet kas gi tikrumoje yra 
Garner? Keno kaštais jis 
žada taupyt šalies iždą? Jis 
yra vadas dešiniųjų demo
kratų, kurie šaukia taupyt 
jždą kaštais bedarbių; ku
rie reikalauja griežtai ma- 
žint arba panaikint WPA 
pašalpinius darbus.

ORAS
Tarpais apsiniaukę ir šil

čiau.—-N. Y. Oro Biuras.

Sovietu laivas Rodina atvyko j Ameriką, atgabendamas dalykų Sovietų Pa- 
vilijonui Pasaulinėj Parodoj New Yorke.

Generolas Franco Sušaudys Desetkus, gal ir Šimtus Tūkstan
čiu Ispanijos Karžygių Respublikos Gynėjų

Madrid, Ispanija. — Ge
nerolo Franco fašistai suė
mė dar 100,000 respublikie- 
čių, centralinėje Ispanijoje. 
O šią Ispanijos dalį be pasi
priešinimo atidavė fašis
tam neva šalies “gynimo” 
taryba, vadovaujama gene
rolo Miajos ir pulkininko 
Casado. — Taryba, suside
danti iš trockistų, anarchis
tų, dešiniųjų socialistų ir 
fašistinių buržujų, kaip ži
noma, nuvertė respublikos 
valdžią, kurios premjeras 
buvo dr. J. Negrin.

Ši taryba skelbė, kad ji
nai norinti išgaut “garbin-

Vienijasi Lenkai prieš 
Nazių Pavojų

Varšava. — Pas Lenki
jos prezidentą Ig. Moscickį 
atsilankė Valstiečių Parti
jos vadai, grupė universite
tų profesorių ir įvairūs ki
ti žmonės iš vadinamos 
opozicijos, ir pasižadėjo vi
somis jėgomis ginti Lenki
ją, jeigu Hitleris pradėtų 
žygį prieš ją.

Lenkų Socialistų Partija 
jau pirmiau pareiškė, kad 
darbini nkai žūt-būtiniai 
gins Lenkijos nepriklauso
mybę. — Socialistai, beje, 
reikalavo sudaryt bendrą 
visų partijų valdžią stip
resniam šalies suvienijimui 
prieš grūmojančius užpuoli
kus.
žydai Pasižada Besąlygi

niai Gint Lenkiją nuo
Nazių

Žydai per savo laikraštį 
“Nasz Przegląd” pareiškė, 
kad jie “be jokių apsiribo
jimų, besąlyginiai atsiduo
da Lenkijos respublikai”, 
ginti ją visomis jėgomis.

Žydai primena, kad nors 
yra lenkų išsišokimų prieš 
žydų tautą,, bet tai esą tik 
atskiri išsišokimai. Lenki
jos žydai nori tuos išsišoki
mus užmiršt, ir sako, jo^ 
lenkiškų fašistų veiksmai 
prieš žydus “neturi nieko 
bendra su kilnia dvasia 
Lenkijos istorijos.” 

gą” taiką iš generolo Fran
co. Bet jinai gėdingai pa
sidavė fašistam. Sykiu ta 
taryba atidavė į generolo 
Franco nagus ir 350,000 so
cialistų, komunistų ir kitų 
respublikos gynėjų. Tuos 
kovotojus taryba sugrūdo į 
kalėjimus ir stovyklas. Ko
dėl? Todėl, kad jie išstojo 
prieš atidavimą . fašistam 
Madrido, Valencijos ir cen- 
tralinės Ispanijos abelnai.

Tai dabar fašistai turi 
jau pusę miliono respubli- 
kiečių kalinių; ir generolas 
Franco pasinešęs sušaudyt 
desetkus, gal šimtus tūks
tančių tų demokratinės re-

NAUJAS LIETUVOS MI
NISTERS KABINETAS 
NORI SEIMO RINKIMŲ

Kaunas. — Lietuvos neva 
“seimas” per penkias minu
tes užgyrė Klaipėdos perlei
dimą Vokietijai.

Ateinančią savaitę gene
rolas Jonas Černius, nauja
sis ministeris pirmininkas, 
padarys pareiškimą “sei
mui” apie Lietuvos valdžios 
politiką abelnai.

Kas atsitiks su Smetonos 
dabartiniu “seimu” ? Jis 
susidaro tik iš Smetonos 
tautininkų-fašistų. Ir nau
jasis ministerių kabinetas 
negalės ilgai bendradar
biaut su tokiu “seimu,” 
kaip rašo New York Times 
korespondentas.

Į naująjį ministerių ka
binetą įeina du liaudininkai, 
du' krikščionys demokratai, 
du tautininkai - fašistai ir 
ketvertas generolų. Politinė 
tų generolų nuotaika tikrai 
nežinoma, nors naujasis 
ministeris pirmininkas ge
nerolas Černius, sakoma, 
daugiau palankus draugiš
kumui su Sovietais negu su 
Hitleriu.

Iš pranešimų Amerikos 
spaudai matyt, kad nauja
sis ministerių kabinetas no
rėtų rinkimų naujo Lietu
vos seimo; bet p. Smetona 
atranda, kad seimo rinki
mai šiuo momentu būtų 
“nepraktiškas” dalykas.

spublikos gynėjų.
Fašistai ketina mirčia 

bausti visus tuos, kurie bu
vo “sukilėliai” prieš juos; 
kurie “iš pasalų” šaudė fa
šistus arba kurie abelnai 
kenkė generolui Franco’ui 
užkariaut visą Ispaniją.

Respublikos išdavikas ge
nerolas J. Miaja lėktuvu 
pabėgo į Algeriją, afrikinę 
Francijos koloniją; bet du 
kiti žymieji respublikos iš
davikai, pulkininkas Casa
do ir dešinysis socialistas 
Jul. Besteiro nepaspėjo pa
sprukt ir liko fašistų areš
tuoti Valencijoj.

Naziai Grąsina "lenky 
Koridoriui”

London. — Žinios iš Var- 
šavos rodo, kad Vokietijos1 
valdžia išstatė Lenkijai ši
tokius pasiūlymus (tikru
moj reikalavimus):

Perleist Vokietijai Dan- 
zigo kraštą; duot Vokieti
jai pravest automobilinį 
vieškelį skersai Pomorze, 
per vadinamą “Lenkų Ko
ridorių,” ir leist pačiai Vo
kietijai valdyt ir tvarkyt tą 
vieškelį; ir “pataisyt” Len
kijos santikius su Sovietais 
(tai nu si s t aty t Lenkiją 
prieš Sovietus ir panaikint 
Lenkijos nepuolimo - neka- 
riavimo sutartį su Soviet1 
Sąjunga).

P a s k u tinėmis dienomis 
Vokietija sukaupė milžiniš
ką daugybę kanuolių, lėktu
vų ir kitų karo pabūklų į 
Lenkijos pasienį. Tuom na
ziai daro spaudimą Lenki
jai, kad jinai priimtų Hit
lerio reikalavimus kas lie
čia Danzigą ir “Lenkų Ko
ridorių.” Tuomi didžiuliu 
sukaupimu karinių medžia
gų naziai taipgi stengiasi 
atgrąsint Lenkiją nuo apsi
gynimo sutarties su Angli
ja ir Franci j a.

London. — Anglijos val
džia r e k r u t u o j a 210,000 
naujų kareivių, kaip “pilie
čių” armiją gint šaliai nuo 
Hitlerio ir Mussolinio.

ANGLIJA IR FRANCIJA SIŪLO LEN
KIJAI PAGELBĄ PRIEŠ VOKIETIJA, 

BET PALIEKA DANZIGĄ NAZIAMS
0 Naziai Planuoja Žygį Kaip 

Tik prieš Danzigą
London, kovo 31. — An

glijos valdžia nusprendė eit 
Lenkijai į talką, jeigu na
ziai užpultų Lenkiją.

Šiuos žodžius berašant, 
Anglijos premjeras Cham
berlain tariasi su artimiau
siais sau ministeriais apie 
“smulkmenas”: kaip, kada 
ir kokiu būdu Anglija ka
riškai padėtų Lenkijai, jei
gu Hitleris užpultų Lenkus.

Francijos valdžia sutinka 
išvien su Anglija taip gint

E X T R A
Lenkija Turi Priešintis Na- 

ziams, Jei Nori Anglų 
Pagelbos

London, kov. 31.—Angli
ja tik tuomet duos karinės 
talkos Lenkijai, jeigu Len
kija pati kariaus prieš Vo
kietijos nazius, kai jie ka
riškai įsiveržtų į Lenkiją, ir 
jeigu Francija tuomet eitų 
išvien su Angliją ginti Len
kiją nuo Hitlerio, — kaip 
kad-pareiškė Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain Anglų seime.

Vadinasi, Anglijos žada
ma parama Lenkijai pri
klauso nuo dviejų dalykų: 
nuo pačios Lenkijos gink
luoto pasipriešinimo na- 
ziams ir nuo Francijos ėji
mo išvien su Anglija.

Varšava. — Vokiečiai na
ziai įvairiuose Lenkijos 
miestuose pradėjo nešioti 
baltas pančiakas, kaip hit- 
lerizmo ženklą. Bet lenkai 
supuola ir numausto jiem 
tokias pančiakas. Po to, kai 
kurie naziai suranda tik 
vieną savo čeveryką, o ki' 
—nė vieno.

 f kija, dalim buvusios Čecho- 
CHAMBERLAIN IŠ ANK- Slovakijos, ir pagal šią “su-
STO PAVEDA DANZIGĄ 

HITLERIUI
London, kov. 31. — An

glija, pasak jos premjero 
Chamberlaino, negins Dan
zigą nuo Vokietijos. Cham
berlain palieka Danzigo 
klausimą išspręst per “de
rybas” tarp Lenkijos ir Vo
kietijos.

MUSSOLINI “LAUKSIĄS” 
DESĖTKUS METŲ

Reggio, Italija, kov. 31.— 
Mussolinis mato, kad Fran
cija be kovos neužleis savo 
kolonijų Italijai. Tai jis čia 
savo kalboj pareiškė, jog 
“Italija yra pasiryžus lauk
ti kad ir desetkus metų”, 
iki jos reikalavimai bus pa
tenkinti. •

Tuo pačiu pradėjimu 
Mussolinis apšaukė “kvai
liais žmones anapus Alpių 
kalnų” (tai francūzus).

i i. n ti.^i .( ĮĮIiĮjįi

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

Lenkiją nuo Hitlerio, kaip 
ją gins Anglija.

Anglijos ambasadorius 
Varšavoj Howard Kennard 
sako I>enkijos valdžiai pri
imt Anglijos planą dėlei 
I^enkijos gynimo.

Bet Anglijos valdžia ne
žada padėt Lenkijai išlai
kyt Danzigą kaip “laisvą” 
miestą.

Danzige, pagal Tautų 
Lygos nustatymą, lenkam 
buvo pripažinta lygios tei
sės su vokiečiais. Bet naziai 
vokiečiai jau iššlavė lenkus 
iš Danzigo valdybos vietų ir 
visaip persekioja ir nieki
na ten lenkus.

(Danzigo prijungimas 
prie Vokietijos tai sekantis 
nazių planuojamas žygis. 
Lenkijai labai rūpi, kad 
Danzigas su savo prieplau
ka pasiliktų bent oficialiai 
“laisvu” miestu; bet būtent 
šiuo opiu Danzigo klausimu 
Anglija ir nežada Lenkijai 
pagelbos, kaip rodo naujau
si pranešimai iš Londono.)

Varšava. — Lenkai per 
šešias dienas sunešė val
džiai savo auksinius laikro
dėlius, sidabrinius daiktus, 
perlus, deimantus ir kitus 
brangumynus iki 7 milionų 
dolerių vertės; visa tai au
koja į šalies gynimo fondą 
prieš nazius.

Klaipėda-Naziy Pozici
ja prieš Lenkus

London. — Anglijos val
džia nė vieno piršto nepa
judino už Klaipėdos išlaiky
mą Lietuvai. Bet Anglų val
dovai mato, jog naziai, už
imdami Klaipėdą, žymiai 
sustiprino savo karinę po
ziciją prieš Lenkiją.

Šiomis dienomis Hitleris 
padarė “sutartį” su Slova- 

tartį” Slovakija tapo kari
nis nazių laukas.

Taip naziai, užimdami 
Klaipėdą ir faktinai užval- 
dydami Slovakiją, apsupa 
Lenkiją iš trijų pusių, iš 
strateginiai-karinio atžvil
gio.

Kaip tik Hitleris užvaldė 
Klaipėdą, tuoj pradėjo ten 
statyt pajūrio ir kitas tvir
tumas, kurios bus ginkluo
tos toli šaunančiomis ka- 
nuolėmis.

Anglijos ir Francijos val
dovai suprato, jog Lenkija 
gali tapt Hitlerio auka; o 
jeigu jis įsigalėtų Lenkijoj, 
tai dar didžiau sustiprėtų 
prieš Angliją ir Franci ją.

Taigi įvykiai Klaipėdoj 
ir Slovakijoj ypač paveikė 
Anglijos ir Francijos valdo
vus, kad jie jau siūlo Len
kijai karišką paspirtį, jeigu 
naziai užpultų Lenkiją.



Antras pnalapia LAISVE šeštad., Balandžio 1, 1939 f

JAISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY

The L a i s t e, I n c.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-8878
President - - - Jos. Kairys 
Vice-President - - A. Lideikis 
Secretary-Treasurer - D. Sholl 
Editor - - _ - Roy Mizara

000,000 tiems patiems darbams. Šiuo 
tarpu kongreso reakcininkai sutiko pa
skirti $100,000,000, bet ne reikalautą su-

Jei jie šitaip dalyką ir užbaigs, tai 
greitu laiku prisieis paleisti iš WPA 
darbų apie pusė miliono darbininkų. Va
dinasi, prisieis įstumti tokis skaičius 
darbininkų į skurdą ir vargą.
Um? • W**.- ' • -• (..«.'<>■

Ką ponai kongresmanai mano tuomi 
atsiekti? Prie ko jie kraštą mano pri
vesti? !

Rumunija Prie
Savo Kapo

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

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

Act of March 3, 1879.

Ispanijoj ir Klaipėdoj
Užgrobęs Ispaniją, Mussolinis, per sa

vo generolą Franko, įvedė pasauly ne
girdėtą terorą: žudo vyrus, žudo mote- < 
ris, žudo visus, kurie tik gynė savo 
kraštą, gynė respubliką.

Neiškenčia ir Gana!
■BT-— — r. ■ - '

“Vilnies” korespondentas rašo apie 
prakalbas (Chicagoj), kuriose kalbėjo 
“Sandaros,” “Draugo” ir “Naujienų” re
daktoriai. Masinis mitingas buvo su
ruoštas Klaipėdos klausimu. Be šitų, 
kalbėjo dar prof. Smeral.

“Reikia sakyti,” rašo korespondentas, 
“jog visi jie (kalbėtojai) gerai, tinkamai 
tokiam mitinge kalbėjo, išskyrus f*. Gri
gaitį.”

Pastarasis... atakavo Sovietų Są
jungą!

Nereikia nei aiškinti, kad šimtai 
tūkstančių Ispanijos respublikos kovo
tojų bus nugalabinta.

Užgrobęs Klaipėdą, Hitleris daro tą 
patį su lietuviais. Tiesa, apie žudymą 
kol kas nesigirdi, bet areštų, įkalinimų 
nekaltų žmonių—baisi banga. Ir kalina 
tuos pačius žmones, kurie nei šiaudo ne
pakėlė prieš Hitlerį, kurie ramiai pasi
davė, kurie kalti tik dėlto, kad jie gimė 
lietuviais, kad jie kalba savo įgimta kai- . 
ba!

Ką tas parodo? Ogi tai, kad fašizmas 
šiandien kaip žvėris. Kur tik jis pasi
suks, ten plėš, naikins, kankins nekal
tus žmones.

Verta pastebėti ir tai: kai Mussoli- 
nis grobė Ispaniją, tai Lietuvos tauti
ninkų spauda jį visaip rėmė, o lojalistus 
bjauriojo. Jei Mussolinis nebūtų Ispa
nijos užgrobęs, veikiausiai ir Hitleris 
nebūtų drįsęs grobti Klaipėdą, nebūtų 
buvę ir tų baisių aukų, kokios šiandien 
daromos Klaipėdos Krašte.

Mes tuomet sakėme: tie, ką remia 
Mussolinį Ispanijoj, remia Hitlerį Klai
pėdos Krašte. Kurie kovoja prieš Mus
solinį Ispanijoj, tie kovoja prieš Hitlerį 
Klaipėdoj. Dabar jau ir dkliausias gali 
pamatyti, jog tai buvo tiesa!

Pradėjo “Šviesti”
Argentiniečių “Momentas” aprašo tri

jų lietuvių kunigų atvykimą į Buenos 
Aires. Jie sušaukę vietinių lietuvių mi
tingą ir žadėję jiems stebuklus padaryti, 
tik, žinoma, lietuviai turį sudėti jiems 
pinigų. Dėl to “Momentas” rašo:

“Čia tai per dideli pažadai. Taip įr 
pirmieji ‘dvasios vadai’ ir J. Janilionis, 
atvykę į Argentiną žadėjo pristatyti vi
sokių bažnyčių, mokyklų ir tam pana
šiai, bet ant nelaimės viskas atvirkščiai 
išėjo, suteršė lietuvių vardą, išeikvojo 
virš 300,000 pesų pinigų, kuriuos gavo 
iš Lietuvos, suardė tarp lietuvių santai
ką, darydami visokias provokacijas ir 
įskundimus. Panašias gerybes ir nuopel
nus gali suteikti ir dabartiniai ‘dvasios 
vadai’, kurie iš pat pradžių labai daug 
žada ir reikalauja pinigų. Būkime atsar
gūs!”

Įdomu tai, kad šitie nauji pribuvėliai, 
užuot pasmerkus kunigo Janilionio dar
bus, jį teisino. Tokiu būdu jie netiesiogi
niai, matyt, pasisakė nemaną būti geres
niais už aną. Jeigu taip, tai kaip jie ga
li gauti Buenos Aires lietuvių pasitikė
jimą, kaip jie gali tikėtis paramos?

Rumunijos valstybė išau
go po pereito Pasaulinio 
Karo. Bet jos valdonai 
priešakyje su karalium Ka
roliu stumia ją į grabą. Po 
to, kaip Hitleris pavergė 
Čechoslovakiją, tai jis gar
siai sušuko, kad jam reika
linga Rumunija, jos derlin
gi laukai ir žibalas, kuris 
taip labai .reikalingas Vo
kietijos karo agresoriams.

Atrodė, kad Rumunija 
priešinsis. Ji yra strategiš
koj pozicijoj, prie Sovietų 
Sąjungos, prie Juodųjų Jū
rų, jai pavojus tik nuo Ven
grijos iš vakarų pusės, ar
miją ji turi pusėtinai galin
gą. Bet vėliausios žinios 
parodė, kad Rumunijos val
donai pasidavė Vokietijos 
fašistams. Jie pasirašė taip 
begėdišką ir išdavikišką su
tartį, kad nuo dabar Hitle
ris bus pilnas bosas Rumu
nijos ekonominiame, finan
siniame, politiniame ir už
sienio gyvenime. Pagal tą 
sutartį Rumunija sutinka:

Plėsti žemdirbystę, miškų 
industriją, žemės ūkio in
dustriją, žemės ūkio indus- 
trijė ir prekybą vesti su 
Vokietija. Pirkti mašinas 
iš Vokietijos; sudaryti vo
kiečių, rumunų bendras ko
misijas gaminimui spirito 
DobrudijOj; kromiumo—Bo- 
nase; mangago Varea-Dor- 
nej srityj ir alumino indus-

nusistačiusių žmonių laimė
jimo. Antra, jie bijojo dėtis 
su Sovietų Sąjunga ben- 
ram apsigynimui, nes pati 
Rumunija pagrobė 1919 
metais turtingą Sovietų 
Besarabijos provinciją. Jie, 
vieton dėtis į bendrą bloką 
prieš Vokietijos fašistus 
agresorius, tai metėsi į na- 
zių glėbį.

Hitleris Naikina Sutartis
Vokietijos fašistams se

kasi, kad to nori pasauli
niai kapitalistai. Vokietijos 
fašistai puola, grobia, nai
kina tautų laisvę, o Angli
jos ir Franci jos kapitalistai 
tik šneka, bet rimtai nieko 
nedaro. Pereitas pasaulinis 
Karas baigėsi Versailles 
sutartimi. Ten buvo padik-

diktuota pasauliui Angli
jos, Francijos, Italijos, Ją- 
ponijos ir Jungt. Valstijų 
kapitalistų valia.

Hitleris baigia naikinti 
tą sutartį. Iš Versailles Su
tarties jau 264 punktus Vo
kietijos fašistai panaikino. 
Jiems dar lieka 176 punk
tai ir jų tarpe būtent:

Nustatyti rubežiai tarpe 
Vokietijos ir Belgijos; Nu
statytas Vokietijos atsine- 
šimas į Luxemburgą; ati
davimas Franci j ai Alsace ir 
Lorraine provincijų; prave- 
dimas per Vokietiją Lenki
jos koridoriaus; atidavimas 
Danijai Schleswigo; pasida
linimas tarpe Anglijos, 
Francijos ir jų talkininkių, 
buvusių Vokietijos koloni
jų-

Kaip atrodo, tai neilgai 
Anglijos ir Francijos val
donai ramiai miegos. Grei
tai Hitleris atsisuks ir prieš 
juos, kad galutinai išmetus 
už tvoros visus Versailles 
Sutarties punktus.

Japoniškas Gailestingumas
“Mūsų imperatoriškoji 

šeima visuomet skyrė daug 
dėmesio liaudžiai. Jo didy
bė imperatorius ir impera- 
torienė aukojo pinigus žu- 
vusiems mūšiuose palaidoti. 
Jos didenybė imperatorienė 
suteikė daug pyragaičių su 
imperatoriaus herbais įni
rusiems nuo žaizdų karinin
kams, kareiviams ir polici
ninkams.”

(Japonų žurn.:
“Dabartinė Japonija”)

LIETUVOS ŽINIOS
KAIP NAZIAI VEIKIA 

LIETUVOJ

Kovo 4 dieną Kaune įvyko 
Lietuvos vokiečių ‘Kulturver- 
bando” skyrių atstovų suvažia
vimas, kuriame dalyvavę 38 
įgaliotiniai. Suvažiavimui pa
darė pranešima “Ęulturverban- 
do” p-kas, fon Reichertas, ku
ris ypatingai pabrėžė neseniai 
min. p-ko pareiškimą spaudai, 
kad nacionalsocializmas nėra 
Lietuvos santvarkos sąlygose

kas užkįiuvo už bėgių ir buvo 
vietoje užmuštas. Dėl to ne
laimingo įvykio tieson buvo
patrauktas šoferis K. Miški
nis, kam jis nesilaikęs judėji
mo taisyklių, leidęs per aukš
tai krauti daiktus ir darbinin
kui ant tų daiktų sėdėti.

Apygardos teismas šoferi 
Miškinį pripažino kaltu ir nu
baudė 6 mėnesiais paprasto 
kalėjimo, bet nuo bausmės 
lygtinai atleido.

Scenelė Tramvajuje
Viena. Tramvajuje du 

keleiviai: austras ir vokie
tis. Sustojimo vietoj pirma
sis lipa iš vagono laipteliais. 
Vokietis jaudinasi.

—Greičiau lipkit!—šau
kia jis. Paskui, dantis su
kandęs, kužda pats sau:— 
Negaliu suvirškinti tų aus- 
trijokų.

Austras ramiai atsigręž
ta į vokietį ir ironiškai sa
ko:

—Jeigu jau jūs mus pra
rijote, tai jau malonėkite ir 
suvirškinti. '

(“Deutsche Volkszeitung”, 
Paris).

Netylėsiąs
Išklausęs Daladiero kalbos, Mussolinis 

pareiškė:
“Sutartys ar ne sutartys, o mes (su

prask, Italijos fašistai) nebūsime Vidur- 
žeminių Jūrų kaliniai.”

Kitais žodžiais, Mussolinis pareiškė, 
jog jis kovosiąs už jo įsileidimą į val
dymą Suezo kanalo ir dėl kolonijų.

Hitleris nenori būt “kaliniu Europoj,” 
Mussolinis nenorįs būti “kaliniu Vidur- 
žeminėse Jūrose.” Abu galanda gin
klus, abu ginklais grąso pasauliui.

Tačiau, jei tik Londono ir Paryžiaus 
viešpačiai, užuot tiems pasaulio bandi
tams pataikauti, imtųsi griežtų žygių, 
tai abu nuleistų tuos ginklus ir viskas 
būtų ramu!

Komedijos Vargstančią 
Žmonių Lėšomis

Atsimenam, kai prez. Rooseveltas -rei
kalavo kongreso paskirti nemažiau 
$875,000,000 WPA darbams pinigų. Kon
greso reakcininkams pavyko tuomet nu
kirsti $150,000,000. Jie aiškinosi, jog 
prezidentas darąsis per daug išlaidus.

Bet prezidentas Rooseveltas nenusp 
minė. Jis matė, kad, palikus dalykus 
taip, kaip kongresas padarė, prisieitų iš 
darbų paleisti milionus darbininkų—pri
sieitų palikti milionus žmonių be duo
nos,

Tuomet jis ir vėl pareikalavo $150,-

Darbščiausioji Šiuo Tarpu 
LDS Kuopa

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” rašo, kad šiuo tarpu darb
ščiausia Susivienijimo kuopa yra 76-toji 
(Brighton Park srityj, Chicagoj). Darbš
čiausia ta prasme, kad ji šiuo metu, kai 
LDS veda stropų v,ajų už įrašymą kiek 
galint daugiau vaikų į organizaciją, 
daugiausiai jų gavo. Tenka pastebėti, 
beje, jog Darbininkų Susivienijime dar 
vis yra 91-na kuopa, neturinti nei vieno 
vaiko, kai 102 kuopos jau turi po kiek 
tiek vaikų. '

Toliau “Tiesa” šitaip rašo:
“Pažvelgiame dabar į skaitlines. 76 

kuopai skirta 6 vaikų kvota, o jinai jau 
gavo 18 vaikų ir mano dasivaryti net 
iki 30. Visos kitbs kuopos labai toli nuo 
jos atsilikę. Jaunuolių ir augusių prira
šinėjimo darbe jinai taipgi neužsileidžia 
kitoms kuopoms. Tai pavyzdingiausia 
kuopa, iš kurios turėtų visos kitos gero
kai pasimokinti.

“Viršminėtos kuopos konkurentė yra 
chicagiškė 53 kuopa, net visu trečdaliu 
narių didesnė. Jai buvo skirta 10 vaikų 
kvota, tai dabar jau išpildė, įrašė 10 vai
kų. 5 kuopa, Philadelphijoj gyvuojanti, 
vaikų {rašinėjime- lenktyniuoja su 53 
kuopa. Jai buvo skirta 4 vaikų kvota, bet 
jatf gavo 10. vaikų. Sykiu stovi 65 kuopa, 
,Kenosha, Wise., prirašiusi 10 vaikų; 55 
kuopa, Claveland, Ohio, prirašiusi 8 vai
kus; 1 kuopa, Brooklyn, N. Y., prirašiu
si 7 vaikus. Kitos po mažiau.”

LDS Centro Valdyba arba Centro raš
tinė turėtų dėti didžiausių pastangų, kad 
privertus bevaikes kuopas jų įsigyti!

t rijoj. Bus sudaryta bend
ra iš vokiečių-rumunų ko
misija žibalo gamybai. Tar
pe Vokietijos ir Rumunijos 
įvedama industrinė koope
racija. Suteikiama Vokieti
jai ant Juodųjų Jūrų pa
kraščio laisvė statyti prie
plaukas, įrengimus ir san
dėlius. Vokietija pristatys 
Rumunijos armijai ginklus 
ir amuniciją, karo laivynui 
reikmenis ir orlaivius. Vo
kietijos priežiūroj bus vys
tomi Rumunijos gelžkeliai 
ir plentai, suprantama, lin
kui Sovietų Sąjungos, kad 
užpuolus Sovietų Ukrainą, 
su kuria Rumunija rube- 
žiuojasi. Rumunijoj bus 
statomi fabrikai tik pagal 
Vokietijos generolo Goerin- 
go planą. Įvedama koopera
cija tarpe Vokietijos ir Ru
munijos bankų. • Ant galo, 
Vokietijos karo specialistai 
bus Rumunijos armijoj ir 
orlaivyne.

Iš šios trumpos sutraukos 
tos sutarties mes matome, 
kad Rumunija nustoja eko
nominės, finansinės, kari
nės ir politinės laisvės! Ji 
tampa Vokietijos pusįauko- 
lonija. Aiškus dalykas, kad 
Vokietijos fašistai ant to 
neapsistos, kad jie sieks, 
kad galutinai ją prijungus 
prie Vokietijos, ką jie pada
rė ir Čechoslovakijoj.

Ar Rumunija galėjo išsi
gelbėti nuo Vokietijos fa
šistų? Taip! Ji turi apie 
20,000,000 gyventojų, jos 
armija ir oriai vynas 
pusėtinai galingi, ji yra prie 
Sovietų Sąjungos, jai į pa- 
gelbą būtų atėjus ir Fran
ci j a ir Anglija. Bet Rumu
nijos fašistiniai valdonai 
nenori Vokietijos fašistų 
susmukimo, jie gera valia 
atidaro naziams kelią į Ru
muniją, atidaro duris jos 
pavergimui! Viena todėl, 
kad jie bijo savo šalies dar
bo masių ir demokratiniai

prieštaraujantis. Toliau kalbė
tojas pareiškė, kad Lietuvos 
Voki ečių “Kulturverbandas” 
gali viešai pareikšti, jog taip' 
pat prisideda prie “visų vokie
čių ideologijos” — prie nacio- 
nalsocializmo ir siūlė suvažiavi
mui ta prasme priimti rezoliu
ciją.

Fon Reicherto ir kitų buvo 
daug kalbėta apie Lietuvos vo

kiečių mokyklų ir vid. pasų rei
kalus. Buvo pasakyta apie lig
šiolines pastangas pas min. 
p-ką ir kitur. Labiausia buvę 
puolami tie Lietuvos vokiečiai, 
kurie nenori prisidėti prie sug- 
leichšaltunginto “Kulturverban- 
do”. Siūlytą jiems atimti vokie- 
tybės pobūdį...

Priimtos rezoliucijos. Visų 
pirma nutarta, kad Liet, vokie
čių “Kulturverbandas” reiškia 
savo ištikimybę nacionalsocia- 
lizmui — “visų vokiečių ideolo
gijai”. Toliau nutarta išplėsti 
vokiečių pradžios mokslą Vir
balyje, Jurbarke, Vištytyje, 
Su v. Kalvarijoje, Marijampo
lėje, Tauragėje ir . Kudirkos 
Naumiestyje ir 1.1. Vokiečių 
mokyklų ir kitais reikalais su
važiavimas taip pat nutarė nu
siųsti telegramą vyriausybei.

Kovo 5 d. taip pat įvyko pir
mą kartą. Lietuvoje vokiečių 
amatininkų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie 50 dalyvių. 
Suvažiavimas sukviestas “Kul- 
turverbando” iniciatyva. Nu
tarta prie “Kulturverbando” 
sukurti vokiečių amatininkų 
sekciją. Tarp kita ko, skųstasi 
taip pat, kad esą skiriant ama
tininkų korporacijos narius, bu
vo skirti be lietuvių amatinin
kų taip pat ir žydų amatinin
kų atstovai, o vokiečių amati
ninkų visai nepastebėta Lietu
voje.

Per Neapdąirumą Žuvo 
Darbininkas

Prieš kurį laiką vienu auto- 
sunkvežimiu iš Sodinsko bal
dų dirbtuvės buvo vežami bal
dai 'į Šančių progimnaziją.

Aąitosunkvežimyje, ant bal
dų f viršaus važiavo atsisėdęs 
da/rbininkas Br. Stasiukevi- 
či.Us. Autovežimiui važiuo
jant pro žaliąjį tiltą, geležin
kelio bėgių apačia, darbinin-

Nors Čechoslovakija Hitlerio praryta, tačiau San 
Francisco Parodoj, cechų atstovas iškelia čechoslo- 

vakijos vėliavą greta Amerikos vėliavos.

Klausimai ir Atsakymai
Ilgo Laiko Ūkės Paskolos
Klausimas: Suprantu, jog 

Federal Housing Administra
tion skolina pinigų tiesiog 
ūkininkams ir žmonėms, ku
rie ketina nusipirkti ūkį. Kur 
žmogus gali prašyti tokios pa
skolos ?

Atsakymas: Federal Hou
sing Administration neskolina 
pinigų pačiam ūkininkui ar 
norinčiam būti ūkininku. Bet 
apsaugoja privatiškas paskolų 
įstaigas prieš nuostolius ant 
paskolų ūkininkams, tokiu bū
du yra lengviau ūkininkams 
gauti paskolas.

—o—
Kanados Naturalizuoti Žmo
nės Priskaitomi prie Kvotos

Klausimas: Mano brolis yra 
naturalizuotas Kanados pilie
tis, nori atvykti ir apsigyventi 
čia. Ar jis įleidžiamas kaipo 
nekvotinis imigrantas ?

Atsakymas: Ne. Tik vieti
niai gimę kanadiečiai n etų r 
skaitytis su kvota, prašydami 
įleidimo į Jungt. Valstijas. 
Tavo brolis turi prašyti imi
gracijos vizos po kvota tos 
šalies kur jis gimęs.

Įleidimas Agrikultūristų
Klausimas: Turiu ūkę Nau

joj Anglijoj ir gražiai gyve
nu su savo šeimyna. Noriu 
parsitraukti vedusią giminę, 
su diploma iš agrikultūriškos 
mokyklos Europoje. Ar tas 
duoda jam kokią pirmenybę?

Atsakymas: Imigracijos Įs
tatymas iš 1924 m. pareiškia, 
kad prityrę agrikultūristai, 
jų žmonos ir vaikai po 18 me
tų gauna pirmenybę kvotoje 
(seka tėvus ir vyrus Amerikos 
piliečių), bet šitas įstatymo 
aprūpinimas dabartiniu laiku 
ne labai pagelbsti aplikan- 
tams, kurie yra prityrę agri
kultūristai. Kaip tamsta gerai' 
žinai, čia dabar daugiau ūkės 
darbininkų nereikia, ir dėlto 
jie turi prisiekti, kad netaps 
visuomeniškomis sunkenybė
mis atvykę.

Pasiųsk afideivitą tavo gi
minei, užrašyk, kiek pinigų 
turi, ir kad stengsies jam gau
ti darbą jo amate. Atsimink, 
kad imigrantas iš anksto ar
ba prieš atvažiavimą neturi 
turėti darbo kontrakto. *

F. L. I. S.
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VI. Audronaša.
Motinos Tragedija

Kada naktis per uolienas atbrido 
Tyliai, tyliai lyg niekšas prie spynos, 
Mano mintis sustingo prie Madrido, 
Prie Karabančelio gatvės kruvinos.

Atsimenu tą vakarą siaubingą,
Kai laižė liepsnos miesto kvartalus, 
Kai močios rankoj kūdikis sustingo, 
O kraujas tiško, lyg smuklėje alus.

Bučiavo ji sukepusias jo lūpas
Ir glostė drebančia ranka jo veidą. 
Paskui kančios agonijoj suklupus, 
O kūdikio iš rankų nepaleido.
Mačiau, kai gatvėmis paskui klajojo. 
Aplink ją skraidė šrapnelių spiečius. 
Ji eidama, tai verkė, tai kvatojo 
Ir dangstė skepeta vaiko pečius.
Tiktai kai priešo ją kulka nuskynė, 
Klajojant kartą miesto pakrašty,— 
Krauju pažliugo jos liesa krūtinė, 
Sustingo veidas šventoje rimty. . .
Ak, motina, tu motina ispanų!
Tavo tragedijos man nepamiršti.
Tavo tragedija — kartu ir mano, 
Nes kaip karžygė tu už laisvę miršti.

(Iš “Mūsų Jaunimas.”)

Nerimtas Himno
Darkymas

“Tėvynės” 46 nr., 1938 m., tilpo p. Nado 
Rastenio neva angliškas vertimas Vinco Ku
dirkos lietuvių tautos himno. Kaip toli tasai 
“vertimas” nuo originalo, matysite iš čia pri
dėto lietuviško vertimo, kurį padariau iš p. 
N. Raštelio angliško teksto.

> Geresnei skaitytojo orientacijai, paduodu ir
V. Kudirkos originalį himną:
Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme, 
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. 
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės.
Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Nado Rastenio “vertimas”:
Sveika triumfuojanti Lietuva, 

Senų (žilų) didvyrių žeme!
Iš tavo praeities tavo sūnūs te visad 

Jų stiprybę ir garbę semia.
Tegul tavo vaikai visad seka

Jų drąsiuosius tėvus: 
Pasiaukojimu jų kraštui 

Ir geraširdingumu kitiems.
Tegul mūsų mylimo kranto saulė
Šviečia mums visados;

Tegul pasitikėjimas
Ir tiesa

Nušviečia mūs takus.
Tegul meilė tėvynės
sustiprina mūs širdis ir rankas:

Tegul mūs žemė
Būna visad

Rami ir vieninga!
Na, sakykite, kokia nauda iš tokio “verti

mo”? Jei tai būtų kokia nors paprasta “Olia 
drilia-lia” dainuška, nieko nesakyčiau. Bet 
dabar, kada angliškai kalbančiai lietuvių jau
nuomenei siūloma toksai “tautos himnas”, ku
ris jokio panašumo originalui neturi, tai, ma
nau, laikas užprotestuoti prieš tokį nesąži
ningą dokumento darkymą! Jeigu vargšas 
Vincas Kudirka pamatytų taip iškoneveiktą jo 
Tautišką Giesmę, jis tikrai savo grabe apsi
verstų.

Dr. A. Petriką.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
KALENDORIUS 1939 METAMS. Paruošė 

spaudai ir išleido Argentinos Lietuvių Balsas, 
Buenos Aires, Argentino. 96 pusi. Kaina ne
pažymėta.

Be kalendorinių žinių, telpa keletas infor
macinių straipsnių ir eilėraščių. Matyt, kalen
dorius buvo ruošiamas išeinant grynai iš srio- 
vinių sumetimų: skyriuje “Lietuvių Visuome
niškos Įstaigos” nėra suminėta kitų laikraš
čių, apart “Balso,” tarytum kitokių lietuviškų 
laikraščių Argentinoje ir nebūtų. Technika 

v silpna.

Tarasas Ševčenka: Uk
rainos Liaudies Dainius

Kuriems teko kada nors užeiti į Amerikos 
ukrainiečių svetaines, bei bibliotekas, tie ne
galėjote nepastebėti ant sienos kabančio at
vaizdo senyvo žmogaus, pusplikiu galva, žilais 
ant burnos užkritusiais ūsais, malonaus vei
do. Tai atvaizdas Taraso Ševčenkos, didžiojo 
Ukrainos liaudies dainiaus.

Kovo 9 d. sukako lygiai 125 metai nuo gi
mimo to genijalaus vyro, kuris pas ukrainie
čius užima pirmą vietą.

ševčenko buvo dainius, kurio kuriniai šaukė 
pavergtą Ukrainos liaudį prie kovos, prie pa- 
siliuosavimo iš baudžiavos ir tautiniai.

Bet Ševčenko daugiau negu tik poetas. Jis 
buvo ir revoliucionierius, kankinys už savo 
tautos žmonių laisvę.

Ševčenko gimė 1814 metais baudžiauninko 
šeimoj. Tarnaudamas pas savo poną Engel- 
gartą tarnu, gavęs progos gyventi Vilniuj, 
Varšavoj, Peterburge, jis, su pono leidimu, 
prisiplakė prie menininkų, pas kuriuos mokėsi 
piešti. O vėliau dailininkas Briulovas ir poetas 
Žukovskis, susidomėję šito žmogaus gabumu, 
Ševčenką iš jo pono išpirko- už 2,000 rublių. 
Tada jis pradėjo smarkiai mokintis, susipa
žinti su literatūra, su klasikais.

Pradėjus jam veikti su tų laikų žymiais 
proto vyrais ir kovotojais prieš carizmą (čer- 
niševskiu ir ,kt.), Ševčenka keliais atvejais 
buvo areštuotas. Mirė jis vasario 26 d., 1861 
metais. Vadinasi, tuojau prieš panaikinimą 
baudžiavos, prieš kurią jis tiek daug kovojo.

Minint 125 metus nuo Ševčenkos gimimo, 
Kijeve, Sovietinėj Ukrainoj, jam pastatytas 
milžiniškas, gražus paminklas. Paminklo ati
dengimo proga susirinko apie 200,000 žmonių 
pagerbti dainių.

Dalis Ševčenkos Ukrainos—toji, kur vieš
patauja sovietai,—šiandien yra laisva ir lai
mingai gyvendama gerbia savo didvyrį. Bet 
toji Ukrainos dalis, kuri yra Lenkijos, Rumu
nijos, Vengrijos nelaisvėj, dar vis kenčia 
priespaudą ir skurdą.

Theodor Dreiseris 
Apie SSSR

Daugelis žmonių mano, .kad Theodor Drei
ser yra žymiausias Amerikos rašytojas—žy
mesnis ir už Upton Sinclair, Sinclair Lewis, 
Pearl Buck ir kitus. Dėl to mes nesiginčysim 
ir ne tiek, pagaliau, tai ir svarbu. Svarbu, 
kad šis “Amerikos Tragedijos”, ir daugelio 
kitų veikalų autorius dažnai pasisako ir po
litiniais visuomeniniais reikalais. Nelabai se
nai šis rašytojas pareiškė savo nuomonę apie 
Sovietų Sąjungą ir Amerikos spaudos link 
jos nusiteikimą, žemiau paduodam trumpas 
iš jo rašinio (kuris tilps specialiai pritaiky
tame SSSR pavilijonui Pasaulinėj Parodoj 
New Yorke leidiny) ištraukas:

Kas liečia Rusiją ir jungtines Valstijas, vi
suomet tikėjau ir tikiu, kad ateis diena, kuo
met Amerikos žmonės, atsikratę išdavingos 
spaudos, dominuojamos fašistiniųy^palinkimų 
finansinės oligarkijos, pakels tos oligarkijos 
melų ir propagandos skraistę ir savo akimis 
pamatys tikrai demokratinę svarbą to didžio 
socialio eksperimento, kuris, kaip man atrodo, 
siekiasi pagerint visos žmonijos būklę.

Reikia pasakyti, kad mūsų spauda nuo pat 
1917 metų, ir radijas nuo 1926 metų, jau ne
kalbant apie judžius ir dogmatinio religingu
mo vadus, beveik vienbalsiai smerkė ir netei
singai kalbėjo apie kiekvieną Rusijos pastan
gą, kuria imtasi gerinti tos šalies milionų 
žmonių būklę.

Pavyzdžiui, nors Rusija paskelbė, kad su 
1940, metais duona tenai bus taip lygiai pri
einama visiems gyventojams, kaip prieinamas 
oras ir vanduo—bet Amerikos spaudoje apie 
tai nė žodžiu neprisiminta. Mūsų duonos trus- 
tas, palaikantis 9 centų kepalėliui kainą, kris
tų apoplekcijos trenktas, jeigu tokią žinią pa
skelbtų. Ką? Manot, duonoj nėra grafto? Gal 
manot netunka duonos taksom šešiasdešimtis 
Šeimų?

Ir taip, mūsų spauda nutyli apie visą Tre
čiąjį Penkmetinį Planą. Kad Rusijoj jau pa
daryta labai didelė pažanga ir vis didesnė da
roma, tai jau nėra jokios abejonės. Jeigu ne
būtų daroma pažanga, tai kam tuomet—Angli- 
j a, Japonija, Italija ir Vokieti
ja ir sykiu visos fašistinės valstybės—degtų 
prieš ją tokia nesuvaldoma pagieža ir noru 
užpulti ją ir į skeveldras ją paverst? Ar tai 
ne požymiai įtikinimo, kad Rusijoj daroma 
jnilžiniškas progresas?...

LAISVE

TEN, KUR ŽMONĖS LAIMINGAI GYVENA...

Tai~Hetuviy tautos broliai baltarusiai taip gražiai šoka savo tautiškus šokius! Pa
veikslas paimtas iš Gomelio, Sovietų Baltarusijos, kur nesenai įvyko liaudiškų šo
kių vakaras.

Bet, kaip man išrodo, ypač pastaruoju lai
ku, mūsų laisva ir pusėtinai apsišvietus liau
dis nepriims už tiesą tą bjaurų suokalbį ir 
planuojamą jos nenaudai atmainą, tą visuoti
ną skurdą ir priespaudą. Gali būti, kad poli
tiniai ji sukils, prie balsavimų urnų paims 
galią į savo rankas, į atsakingas valdžios vie
tas sudės anti-fašistus, ištrenks iš kaimų, 
miestų, valstijų ir nacionalių vietų paskirtus 
politikierius, redaktorius, teisėjus, didžiųjų 
korporacijų ir holding kompanijų įtaką, jų 
valdininkus ir jų pastumdėlius. Taip įvykus, 
tada pamatysim naują Amerikoj gyvenimą. 
Pamatysim laisvą, visuomenės kontroliuojamą 
radiją, spaudą, judžius ir dar toliau, visuome
nės kontroliuojamas utilitines įstaigas, kurios 
rūpinsis, kaip joms pridera, gamyba patenkint 
visuomenės praktikinius reikalus, o ne krauti 
lobius grupėm nieko neveikiančių besmegenių, 
šiandieninių rojalistų.

Ir kuomet taip pas mus, Amerikoje, įvyks, 
tada jūs pamatysite tikrąjį amerikiečių atsi- 
nešimą linkui Rusijos. Tada susidarys jiem 
proga studijuot ir pasinaudot Rusijos atsieki- 
mais, kad įvykdint—neatsteigt, nes iš tikro, 
jos niekad nebuvo—demokratiją naudai ken
čiančiųjų, kad komfortas ir malonumas gla
monėtų ne kelis—bet daugelį—jei žmoniška 
taip išsireikšti—visus!

Skaičiau-Mačiau
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras Veikia 

Vaidyba mūsų tarpe eina geryn. Vaidybos 
jėgos gerėja ir didėja. Paskutinis Lietuvių 
Liaudies Teatro parengimas, po vadovyste re
žisieriaus Jono Valenčio, parodė, jog Brook- 
lyne yra vaidybos artistų, žinoma, čia reikia 
priminti, kad Stanislavskio spektaklyje daly
vavo vaidinime pačios geriausios, rinktinės 
mūsų jėgos.

Didelė dėka Jonui Valenčiui, kuris parinko 
tinkamus gabalus iš žymiausių klasikų (vei
kalų), jis sukuopė daugiausia prasilavinusius 
vaidintojus ir sunkiausias, svarbiausias, roles 
vaidino pats. Jonas Valentis per eilę metų lan
kė dramos, vaidybos profesijos mokyklą, šioj 
srityj jis yra profesionalis vaidyla, aktorius. 
Ir kas turi atydžias akis, tas mato ir atskiria 
lavinto aktoriaus vaidinimą.

Šiame vaidinime dalyvavo Aldona Šertvie- 
tytė, kuri jau antri metai lanko vaidybos- 
dramos mokyklą. Taip pat dalyvavo mūsų sce
nos gabiausi ir daugiausiai prityrę vaidylos,

“Aleksandras Nevskis” —Kova su Kryžiokais
Judis gamintas Mosfilm 

Studijos.' Direktūra — Serge
jaus Eisensteino ir D. I. Vas- 
silievo. Muzika — S. Proko- 
vievo. Vaidina N. Čerkaso- 
vas, N. P. Okhlopkovas, A. L. 
Abrikosovas, D. N. Orlovas, 
V. K. Novikovas, N. N. Ars- ' f
ki ir daug kitų pasižymėjusių 
aktorių,

“Aleksandras Nevskis” yra, 
jei ne (geriausia, tai viena iš 
geriausių istorinių filmų, ga
mintų ne tik Sovietų Sąjungoj, 
bet pasaulyje, šios filmos tu

rinys yra vienas iš didžiųjų 
mūšių su kryžiokais. Geriau 
sakant, tai vaizdas istorijoj 
žinomo “mūšio ant ledo,” ku
ris įvyko balandžio 5 d., 
1242 metais.

Trylikto šimtmečio Rusija 
dar nebuvo sujungta, stipri 
valstybė. Kaip ir kitos vals
tybės, Rusija buvo pasidali
nusi į daugelį kunigaikštijų. 
Šiuo laiku ją buvo nuterioję 
ir totorių puolimai.

Bet vyriausiu Europos prie
šu tuo laiku buvo teutonai-

kaip tai J. Kačergius, A. Rainienė, M. Paukš
tienė, N. Pakalniškis, A. Pakalniškienė, D. 
Veličkienė. Visi jie pasišventusiai savo parei
gas atliko. Ir Lietuvių Liaudies Teatro Ko
mitetas visiem, o ypatingai Jonui Valenčiui, 
didžiai dėkingas už tą kultūrinį-meninį pasi
šventimą ir gerai atliktą darbą.

Šį darbą, kuomet judėjime pasirodo talen
tai, kuomet atsiranda naujų meno-kultūros jė
gų, turėtų širdingai priimti visas mūsų orga
nizuotas judėjimas. Jei mūsų vaidyba pakyla, 
jei daroma progresas, tai garbė visam mūsų 
judėjimui. Minėtą spektaklį’ ir kitos organiza
cijos turėtų suruošti, pasikviesdamos Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidintojus.

“Farmazonai” Greit Bus Gatavi
Sekantis Lietuvių Liaudies Teatro vaidini

mas, tai garsi komedija “Farmazonai”. Šiam 
veikalui režisieriauja Juozas Kačergius. Vai
dinime dalyvauja geri vaidintojai. Apie pa
baigą balandžio veikalas galės pasirodyti. Or
ganizacijos, kurios .norėtų šį veikalą perstaty
ti, turėtų greitai atsiliepti.

Vaidybos—Dramos Lekcijos—Mokykla
Visi žinome, jog pagerinimas vaidybos, mū

sų teatro, reikalauja žinojimo apie teatrą ir 
vaidybą. Galvota ir kalbėta apie šią mūsų 
problemą daug kartų. Pagaliaus jau einame 
prie eksperimento—išbandymo.

Su pabaiga balandžio, gegužės ir pradžia 
birželio, Lietuvių Liaudies Teatras deda visas 
galimas pastangas suruošimui eilės lekcijų pa
čiais pamatiniais vaidybos-dramos klausimais. 
Lekcijas duos teatro mokyklas lankę ir-dabar 
lankanti mokytojai.

Pradžiai, išbandymui, lekcijos bus duoda
ma (1) vaidybos, (2) grimo (stage make-up) 
ir (3) dikcijos. Planuojama apie septynios 
(7) lekcijos. Viena lekcija į vakarą—nuo 8 
iki 10 vai. vakare. Manoma pasirinkti ketvir
tadienių vakarus. Šios pamokos organizuoja
ma mokyklose naudojama sistema. Ne kurso, 
bet lekcijų pamatais.

Šias lekcijas galės lankyti kas nori, užsi
mokanti po 25c už kiekvieną atsilankymą. 
Ypatingai jauni žmonės turėtų domėtis šiomis 
lekcijomis. Be lavinimosi, be žinojimo, nei su 
geriausiais talentais nieko didelio nepadarysi
me. Šią problemą Lietuvių Liaudies Teatro 
veikėjai ir vaidintojai numato. Todėl ir imasi 
ją išrišti.

V. Bovinas, L.L.T. Sekr.

vokiečiai kryžiokai. Kryžio
kai, po priedanga krikščiony
bės platinimo, siautė Europoj 
kaipo koki baisūnai daugiau, 
kaip du šimtu metų. Jų ju
dėjimas prasidėjo su pabaiga 
11-to šimtmečio. Religija, 
nuodėmių atleidimas, kova 
prieš bedievybę — buvo kry
žiokų obalsis. Vokiečiai kry
žiokai dėvėjo baltus ploščius, 
ant jų ploščių, buvo prisiūta 
(ant peties) juodi kryžiai. Po 
tais ploščiais jie nešiojo gink
lus. Kryžiokai turėjo savo 
armiją iš prastų kareivių ir 
karžygių. Istorija sako, jog 
jie turėję kai kuriais laikotar

piais net 100,000 raitosios 
(kavalerijos) armijos ir 600,- 
000 pėstininkų .

Bet tikras tikslas jų buvo ne 
tikėjimas, bet grobis. Kryžio
kai, kaip kad dabartinis Hit
leris, plėšė turtus iš užkariau
tų kraštų, naikino tautas, de
gino kaimus ir miestus. Kry
žiokai daugiau, kaip per du 
šimtu metų užpuldinėjo Lietu
vą ir draskė, plėšė jos turtuk 
Lietuviai daugelį kartų sumu
šė kryžiokus. Didžiausi smū
gį kryžiokai gavo nuo lietu
vių 1410 metais, žinomam 
Žalgirio mūšyj, kuriame Vy
tautas vadovavo.

Tryliktame ši m t m e t y j e 
(1242) vokiečių ordenas 
(kryžiokai) užkariavo, nuga
lėjo daug kraštų, per Baltiką 
jie veržėsi į Rusijos provinci
jas. Rusijos centras tuo lai
ku buvo Novgorode. Mask
va jau buvo užkariauta ryti
nių priešų. Kryžiokai paėmė 
ir degino Pskovą. Pskovo 
miesto gaspadorius nesiprieši
no. Kaip kad dabartiniai iš
davikai, jis pavedė miestą 
priešam. Pskove apsidirbę, 
kryžiokai ėjo ant Novgorodo. 
Bet čia buvo kunigaikštis 
Aleksandras Nevskis. Jis bu
vo jau sumušęs švedų antpuo
lius. žmonės juo pasitikėjo. 
Jis suorganizavo rusų žmones 
krašto apgynimui. Ir, balan
džio 5, 1242 metais, pasitiko 
kryžiokų karžygių armiją ant 
užšalusio ežero Peipus. Šia
me mūšyje Aleksandro Nevs
kio vadovaujami rusai sumu
šė kryžiokus. Didelė dalis 
kryžiokų armijos, bebėgda
ma, pralaužė jau betirpstan
tį ežero ledą ir prigėrė.

šis istorinis klimaksas su
kurtas filmoje “Aleksandras 
Nevskis.” Sukurtas labai ge
rai. Judžio gaminimui buvo 
atbudavotas trylikto šimtme
čio miestas Novgorod, katedra 
ir kiti vaizdai. Specialiai pa
daryta tų laikų drabužiai, ke
purės, ginklai. Virš 2,000 
žmonių kostiumuose dalyvau
ja filmoj. žodžiu, judis mus 
nukelia į trylikto šimtmečio 
gadynę. \

“Aleksandras Nevskis” taip 
pat parodo Sovietų judžių 
technikinį išsivystymą. Judis 
darytas vasaros metu, ta- 
čiaus jo vaizduojamas laikas 
yra žiema. Ant ežero ledas, 
sniegas naudota dirbtiniai. 
Ypatingai Rusijoj, balandžio 
penkta—dar žiema, ledai ne
ištirpę.

Kaip kad sako pats judžio 
direktorius, Sergėjus Eisen
stein, “mano tema—yra patri
otizmas.” Bet ne fašistinis 
patriotizmas. Patriotizmas ne 
plėšimui kitų kraštų, pavergi
mui tautų, bet išlaikymui sa
vo tautos nepriklausomybės, 
išdidumo, lygybės. Judis la
bai atitinka šių dienų laikui. 
Trylikto šimtmečio kryžiokai, 
tai šių dienų fašistai. Kaip 
anie plėšė tautas, taip šie da
bar plėšia. Kryžiokai nešė 
kryžių savo ženklu. Fašistai 
taip pat atžymi save svastika 
—panašiu ženklu. Kryžiokai 
savo žiaurumus teisino nuodė
mių atleidimu, o šių dienų fa
šistai taip pat savo brutališ- 
kurną teisina mažų tautų 
“apgynimu.”

Eisensteinas savo filmą bai
gia : “Tas, kas kels kardą 
prieš mus, pats kris nuo kar
do.” Tai persergėjimas fa
šizmui.

Judis “Aleksandras Nevs
kis” reikia kiekvienam ma
tyti. V. Bovinas.
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Ką Stalinas Pasakė SSSR Komu 
nistų Partijos Kongrese

(Pabaiga)
Vienok nereikia užmiršti, kad tas pavo
jingas politinis lošis, kurį pradėjo nesi
kišimo politikos sekėjai, gali baigtis di
dele nenauda jiem patiem. Tokį tai su
daro vaizdą šiuo tarpu dominuojanti ne
sikišimo politika ir tokia politinė situa
cija kapitalistinėse šalyse.

Į valstybių santikius karas įnešė naują 
situaciją.

Valstybių santikiuose viešpatauja ne
rimas ir netikrumas. Sugriovus pokari
nės taikos sistemą, sutrempus elementa
rius tarptautinės tiesos principus, karas 
dabar iškelia tarptautinių sutarčių ir 
priedermių vertės klausimą.

Pacifizmas ir nusiginklavimo skymai 
mirę ir palaidoti. Jų vietą užėmė ginkla
vimosi pasiutimas. Ginkluojasi visi, di
delės ir mažos valstybės, jų tarpe ir tos, 
ką praktikuoja “nesikišimo” politiką.

Niekas daugiau nebetiki glūdžiom 
kalbom, kad Municho koncesijos agre
soriam ir Municho sutartis būtų pradė
jus naują “nuraminimo” erą.

Nemažiau, negu kitos šalys, tam ne
betiki ir patys Municho sutarties signa- 
toriai, Anglija ir Francija.

Suprantama, Sovietų Sąjungai neįma
noma ignoruot tuos piktą nešančius 
įvykius. Juk netenka abejot, kad bile 
karas, kad ir mažiausias agresorių pra
dėtas, nors ir atokiausioj pasaulio ker
tėj, yra pavojumi taikingom šalim.

Sovietų Pozicija
O dabar tas pavojus dar rimtesnis, 

nes jisai kyla iš naujojo imperialistinio 
karo, kuris jau apėmęs 500 milionų Azi
jos, Afrikos ir Europos žmonių. Tad ne
žiūrint, kad mūsų šalis dėjo ir deda di
džiausias pastangas išlaikymui taikos, 
bet tuo pačiu sykiu buvo priversta visom 
jėgom stiprint Raudonąją Armiją ir 
Raudonąjį Laivyną.

Iš kitos pusės, kad konsoliduoti savo 
tarptautinę poziciją, Sovietų Sąjunga 
ėmėsi ir kitų žygių. Pabaigoje 1934 me
tų prisidėjo prie Tautų Lygos. Nežiūrint 
jos visų silpnybių, Sovietų Sąjunga ma
nė, kad ji vistiek dar gali būti tinkama 
vieta numaskavimui agresorių, dar gali 
būt šiokis tokis taikos įrankis ir nors 
silpnas, bet visgi gali būt varžtas sulai
kymui karo.

Sovietų Sąjunga laikosi nuomonės, 
kad tokios rimties laikuose, nors ir 
silpnute tarptautinė organizacija, vistiek 
turėtų būt palaikoma.

1935 metų gegužės mėnesį pasirašė su 
Francija pagelbos paktą prieš galimą už
puolimą. Tuo pačiu laiku panašus pak
tas pasirašyta su Čekoslovakija. 1936 
metais kovo mėnesį Sovietų Sąjunga pa
sirašė savitarpio apsigynimo paktą su 
Mongolijos Liaudies Respublika. 1937 
metais rugpjūčio mėnesį pasirašyta ne
puolimo sutartis su Chinijos respublika.

Per visą šį neramų laiką tarptautiniu 
atžvilgiu Sovietų Sąjunga laikėsi tokios 
užsieninės politikos, kad kaip nors iš
saugoti taiką.

Užsieninė Sovietų Sąjungos politika 
aiški ir suprantama:

1) Mes stojam už taiką ir už sutvirti
nimą bizniškų santikių su visom valsty
bėm. Tokia tai mūsų pozicija ir mes jos 
laikysimės su kiekviena valstybe, kuri 
tik laikysis panašių santikių Sovietų Są
jungos atžvilgiu ir nesikėsins prieš mū
sų šalies interesus.

2) Mes stojam už taikius, artimus ir 
kaimyniškus santikius su visom mūsų

kaimyniškom valstybėm, kurios tik ru- 
bežiuojasi su SSSR. Tokia tai mūsų po
zicija ir mes jos laikysimės, kol mūsų 
kaimynai laikysis panašių santikių So
vietų Sąjungos atžvilgiu ir kol jos nesi
kėsins tiesioginiai ar netiesioginiai pa
neigti Sovietinių valstybių integralumą 
ir rubežių saugumą.

3) Mes stojam už davimą pagelbos 
tautoms, užpultoms agresorių ir kurios 
gina savo šalies nepriklausomybę.

4) Mes nesibijom agresorių grūmoji
mų ir pasirengę į agresoriaus vieną ka
rinį smūgį atsakyti dviem smūgiais, ku
ris tik išdrys pasikėsinti prieš Sovietų 
Sąjungos rubežių neliečiamybę.

Tokia tai Sovietų Sąjungos užsieninė 
politika. (Griausmingas ir ilgai tęsąs 
plojimas).

Sovietų užsieninė politika remiasi tuo:
1) Jos augančia ekonomine, politine ir 

kultūrine jėga;
2) Moraline ir politine vienybe mūsų 

sovietinės visuomenės.
3) Mūsų šalies žmonių draugingumu;
4) Raudonąja Armija;
5) Morale parama visų šalių darbo 

žmonių, kuriems taika yra gyvingos 
svarbos;

6) Taikos politika;
7) Sveiku protu valstybių, kurios vie

nu ar kitu sumetimu nesuinteresuotos 
taikos drumzdimu.

Užduotys mūsų Komunistų Partijos 
užsienio politikos sferoj tokios:

1) Sekti ir ateityj mūsų taikos politi
ką ir stiprinimą bizniškų santikių su vi
som valstybėm;

2) Būti atsargiem ir neleist karo in- 
stigatoriam įtraukt mūsų šalį į konflik
tą, kurie papratę svetimais pirštais iš 
ugnies pasižert sau karštų kaštonų;

3) Stiprint Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno jėgą iki aukščiausio 
laipsnio;

4) Stiprint mūsų tarptautinius drau
gingumo ryšius su visų šalių darbo žmo
nėmis, kurie suinteresuoti taika ir drau
gingumu tarpe visų tautų.

Kas liečia Sovietų Sąjungos vidaus 
padėtį, tai reikia žymėti, kad laikotarpis, 
apie kurį dabar kalbam, duoda vaizdą 
tolimesnio progreso visose ekonominio 
gyvenimo srityse, tolimesnio kultūros 
augimo ir stiprėjimo mūsų šalies politi
nės jėgos.

Ekonominiam vystymesi svarbiausi at- 
siekimai laimėta tame, kad industrija ir 
agrikultūra baigta pastatyti ant naujo- 
vinės technikos.

Ant kiek Sovietų Sąjungos industrija 
ir agrikultūra pasirėmus naujoviškesne 
technika, ant tiek ji pasidarius pažan
gesnė už tas šalis, kuriose sena mašine
rija trukdo produkciją ir tuo apsunkina 
įvedimą naujoviškos technikos.

Socialiam ir politiniam vystymesi svar
biausi atsiekimai laimėta tame, kad vi
siškai išgyvendinta išnaudotojų klasės 
likučiai; sulieta į bendrą darbo žmonių 
frontą darbininkai, valstiečiai ir intelek
tualai; moraliai ir politiniai sustiprinta 
sovietinė visuomenė ir sukonsoliduota 
draugingumas Sovietų šalies tautų.

To rezultatas yra galutinas sudemo- 
kratinimas mūsų šalies politinio gyveni
mo ir sutvėrimas naujoš konstitucijos, 
kuri yra demokratiškiausia visam pasau
lyje.

O viso to išdavu yra, būtent, tas, kad 
visiškai nusistovėjo mūsų vidaus padėtis 
ir vyriausybė sutvirtėjo taip, kad bile 
pasaulio šalis gali mums to pavydėti.

Nauja Kometa Gavo So- 
vietiečio ir Ameri

kiečio Vardą
Sausio 19 d. š. m. tapo 

atrasta nauja kometa. Ją 
atrado Sovietų Sąjungos 
pilietis Kozik ir keliom va
landom vėliau Amerikos 
pilietis Peltier iš Delphos, 
Ohio. Abu atradėjai yra 
as t ro no mai-mėgėjai, ne 
profesionalai. Kometa gali
ma matyti tik per telesko
pą. Ji buvo netoli Pegaso 
žvaigždyno, šiaurės pusėje.

Peltier dieną dirba dirb
tuvėje: išgalvoja ir piešia 
vaikams žaislus; dirbtuvė 
pagal jo piešinius padirba. 
Vakarais jisai medžioja po 
dangų kometas. Ši kometa 
tai jau yra septinta jo at
rasta per 23 metus. Kai jis 
kometų medžiokle pasižy
mėjo, tai Princetono uni
versitetas jam paskolino te
leskopą 15 metų atgal. Jis 
turi 39 metus amžiaus. Sa
vo atradimą jisai tuoj aus 
raportavo Harvardo uni
versitetui.

Amerikos mokslo žinios 
nepaduoda smulkmenų apie 
Koziką, tik pasako, kad ir 
jis yra mėgėjas-astrono- 
mas. Jis savo atradimą ra
portavo Pulkovos Observa
torijai, kur astronomas 
Bieliavsky viską pertikrino, 
patvirtino, surašė astrono- 
minius-matematinius davi- 
nius. Šituos dav inius 
pertikrino H a r v a rdo 
Universitetas ir patvirtino, 
kad tuo laiku iš Sovietų ša
lies žiūrint turėjo būt ko
metos pozicija lygiai tokia, 
kaip rodo tie daviniai. Ko- 
zikas pamatė tą kometą ke
liom valandom pirmiau. 
Harvardo Observatorija ir 
“pakrikštino” ją šiuo sudė
tiniu vardu: “Cosik-Peltier 
Comet.”

Mums keblumo yra: kaip 
ištai;t tą vardą? Cosik—tai 
rodos bus: Kozik. Peltier— 
lyg francūziškas vardas; 
jei taip, tai reikėtų tarti: 
Peltjė. Taigi būtų “Kozik- 
Peltjė kometa.”

lifornijos Technologijos In
stituto Palomar kalno Ob
servatorijoje, sausio 17 d. 
patėmijo tą baisią eksplozi
ją žvaigždės, j Šviesa gal 
šimtus milionų sykių dides
nė, negu mūsų saulės. Per 
tris dienas žvaigždė pasida
rė daug didesnė, šviesesnė 
(12-to didumo).

“Nova” reiškia nauja. 
Šios rūšies žvaigždė esanti 
aštuoniolikta iš eilės, kaip 
yra pažymėta astronomijos 
istorijoje.

Yra visatoje tam tikri 
plotai šviesos. Seniau ma
nydavo astronomai, kad ten 
yra baisiai dideli plotai 
liuosų gazų; vadindavo ū- 
kanomis — nebulae. Geres
niais teleskopais pradėjo to
se ūkanose rasti gumulus— 
žvaigždes—saules.

Ši prof. Zwicky’o paste
bėta eksploduojanti žvaigž
dė yra viduryje vienos ūka
nos. Ūkana, kaip žinome, 
tamsią naktį būna matoma 
kur lankose. Panašiai išro
do už bilionų mylių esanti 
kiti pasauliai. Daugybė 
saulių per tą tolį mums iš
rodo kaip mūsų lankos 
ūkana (migla). Galingi te
leskopai pradeda atskirti 
kai kurias žvaigždes; nors 
dar kita ūkanos dalis tebe
lieka ūkana, bet manoma, 
kad ji visa susideda iš dau
gybės žvaigždžių, tai yra 
saulių. Tai ne taip įstabu. 
Bet įstabu, kad ten žvaigž
dė staiga užsidega, baisiai 
šviesi pasidaro.

J. Baltrušaitis.

FRANCIJA DERĖSIS 
DĖL DAIKTIŠKŲ ITALI

JOS REIKALAVIMŲ

Paryžius, kov. 28.—Fran
ci jos vyriausybe pareiškia, 
kad Italiją turi pasakyt, ko 
jinai tikrai reikalauja iš 
Francijos; tik tuomet, gir
di, Franci j a eisianti į dery
bas dėlei Mussolinio reika
lavimų, kad Franci j a pa
darytų Italijai nuolaidas 
Tunisijoj, Džibuty j ir Suezo 
Kanale.

Ištižusi Žvaigždė
Pereitais ir šiais metais 

astronomai turi daug rū- 
pesties apie tolimą, baisiai 
didelę, kaip jie vadina, “su- 
per-novą”—n a u j ą žvaigž
dę, ypač jos ištižimą, eks
ploziją.

Ta žvaigždė taip toli— 
r y t u o se,—kad paprastom 
akim negalima matyti. Pro
fesorius Fritz Zwicky, Ka

PALAIDOJO PAČIĄ 
GYVĄ

Oklahoma City, Okla., 
kov. 29. — R. W. Cun
ningham teisme prisipaži
no,kad jis primušė, bet dar 
gyvą palaidojo savo pačią, 
įversdamas ją į “sursų” 
griovį.

Klaipėda. — Naziai sku
biai stato tvirtumas Klaipė
dos pajūryje.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Wilkes-Barre, Pa.
Šauni ALK Skyriaus 

Konferencija
Kovo 26 d. čia įvyko ALK 

vietinio skyriaus metinė kon
ferencija. Konf. buvo atsto
vauta 61 delegato nuo 19 
organizacijų su virš 700 na
rių. Konf. visais atžvilgiais 
buvo aiškiai konstruktyvė ir 
nepaprastai harmoninga. Be
tvarkant delegatų mandatus, 
kalbėjo visa eilė draugų, visi 
linkėdami, kad Kongresas ir

jo skyriai ant visados pasi-buvo neveiklus. Jeigu komite- 
liktų gyvuoti mūsų išeivijoj, j tas surengė 4 pramogas, tai 
nes tokia organizacija mūsų vjsos davė nuostolių. Komite

tas savo “garbei” teturėjo 
konf. pranešti, kad skyrius

nes tokia organizacija mūsų
tautai visados buvo ir visa
dos bus reikalinga. Jeigu per
eitų metų bėgiu skleidėsi pa
vienės mintys, kad Kongre
sas, o ypač mūsų skyrius, ne
sąs reikalingas, tai dabar de
legatų kalbos, ir vėliau konfe
rencijos veikla, parodė, kad 
tokiai minčiai nėra pamato 
įsigyvendinti.

Raportai pereitų metų ko
miteto parodė, kąd skyrius 
labai silpnai įrėši; komitetas

turi apie $35 skolų (šioje 
skoloje įskaityta organizacijų 
narinės mokestys, kurios ne-* 
siųstos centrui, bet neįskaity
ta kom. narių išlaidos). Su
prantama, komitetas susilaukė 
aštrios kritikos. Tačiaus ko-

dės” kaičią nusvėrė “pusiau- 
pusiau.”

Kad skyriaus reikalus su
tvarkyti drūčiau, kad skyrius 
galėtų liuesai ir plačiai veik
ti ateityje, konf. nutarė, kad 
skyriaus komitetas būtų toks 
didelis, kiek organizacijų da
lyvavo konf. Kitaip sakant, 
komitetai! įeina kiekviena or
ganizacija su vienu atstovu. 
Nuo dabar komitetas susidės 
iš 19 narių. O jeigu vėliau įsi
rašys ir daugiau organizacijų, 
tai ant tiek ir komitetas pa
didės.

Konferencija užgyrė ir ke
lias rezoliucijas, Klaipėdos ir 
Lietuvos klausimais.

Šiame skyriuje priklauso 
taipgi įvairių organizacijų. Šį
sykį jos visos harmoningai 
konferenciją atlaikė. Tegul 

mitetui paaiškinus, kad ir or- bus gera žinia “Keleiviui”, 
ganizacijos buvo apleidusios l^ad mes jo vadovaujamam 
kojnitetą, pamiršo skyriaus | skyriui pasekėm.

[reikalus, tai konferencija “be- .....P?.?®“1*“*8,

New Britain, Conn.
Iš Drg. Z. Janausko Prakalbų

Kovo 24, vakare,' drg. Ja- 
nauskas pasakė plačiai turi
ningą prakalbą. Plačiais gyve
nimo vaizdais nupiešė šių lai
kų pasaulinę padėtį ir mūsų 
lietuvių tautos bėdas. Plačiai 
ir aiškiai nupasakojo, kodėl 
fašizmas taip drąsiai maršuo- 
ja pirmyn ir turi savo žygiuo
se pasekmes. Ir kaip demo
kratinių šalių pilioriai, demo
kratijos frazėm prisidengę, 
dirba dėl fašizmo už išgelbė
jimą kapitalizmo.

Drg. Janauskas yra nuo
seklus kalbėtojas ir turi ora- 
toriškus gabumus.

Dėl to, kolonijų draugams, 
kur da bus rengiamos prakal
bos, patartina pašvęsti ener
gijos ir rengti ant kiek galima 
plačias prakalbas.

Po prakalbų buvo duoti 
klausimai, į kuriuos drg. Ja
nauskas atsakė taip, kaip ge
riau ir nereikėjo atsakyti. Da 
vienas tautin-katalikas neno
rėjo pasiduoti, jausdamas sa
vo prote stiprumą, bet apsiri
ko, nes ant galo sutiko su kal
bėtojo atsakymu.

Publikos buvo nedaug, bet 
visi liko pilnai užganėdinti.

Taipogi buvo renkamos au
kos dėl “Liaudies Balso”. Po 
$1 aukavo: J. šiopys, S. Jur- 
kiunas, Z. Jasekas ir V. T. 
Jokymas; A. Bakevičius 50c.; 
po 25c., E. Valaitienė, K. Re- 
meitienė ir J. Šebeda. Smul
kių 45 c.

Ant rytojaus draugai Ba
kevičius ir Remeitis pagelbėjo 
pereiti per ngkuriuos biznie
rius ir stubas, ir aukavo se
kanti po $1: P. Vyšniauskas, 
J. Vaitkevičius, E. M. ir A. 
švirinas; po 50c. J. Ragelis, 
A. Strazdas, M. Klukaitis, 
G'orson ir G.; po 25c.: S. Va- 
lauskas ir S. Diskevičius, Bu- 
dreckas 20c.
. Sykiu prakalbų ir per stu
bas surinkta viso $12.90.

“Liaudies Balsui” gauta 2 
nauji skaitytojai ir 2 atnau
jinta. Jokymas,

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Brooklyn. N. Y.

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. nj. to
11 p. m. After 11 p. in. for gents

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

Sun. all day and night

GRAND CHAIR CORP.
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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Penktai ptulapii

SVARBUS PRANEŠIMAS A. Matulis metams $3.50
A. Zavišius metams 3.50

Philadelphijos, Camdeno, Bal- 
timorės, Chesterio, Eastono ir 

Readingo Draugams 
bei Draugijoms

Gerbiami Draugai:
. LDLD 6-to apskričio komi

teto posėdyj, kuris įvyko 19- 
tą dieną kovo, tapo nutarta 
šaukti Jaunuoliu Konferenci- 
ją 23 dieną balandžio, 735 
Fairmount Ave., Philadelphia. 
Pa.

Kaip matote, draugai, lai
kas labai trumpas ir mes pri
valome stvertis už tuoj autinio 
darbo, kad prisiųsti kuodau- 
giausia jaunuolių konferenci- 
jon nuo šių draugijų: LDLD, 
LDS, chorų ir meno ratelių.

Į paminėtų draugijų kuopas 
bus atsikreipta ir su laiškais. 
Bet mes matom reikalo atsi
kreipti į jus, draugai ir drau
gės, ir per dienraštį “Laisvę,” 
kad nieko nelaukę, rinktumė
te delegatus į Jaunuolių Kon
ferenciją.

Juo bus delegatais skait- 
lingesnė konferencija, tuo mū
sų darbas bus našesnis, tuo 
jaunuolių ūpas bus kiltesnis. 
Pasirįžkime, kad kiekvienas 
miestas, kiekviena kuopa ar 
choras, neištiktų neprisiuntę 
delegato Jaunuolių Konferen
cijom

LDLD 6 Apskr. Org.,
Senas Vincas.

ir aukojo $1.50.
J. B. Paserpskis 3.50

ir aukojo ............... 1.00
J. Kreivėnas ir P. Ka
lanta po $1 ............. 2.00
Newarke sukelta $28.00 
Elizabethe ........... 10.75
Jersey City .... 15.00

J. P.

Nashua, N. H.
Iš Atsibuvusių Draugės A.

Jonikienės Prakalbų
Draugė Jonikienė pasakė 

gerą prakalbą apie sveikatą 
ir belaikį didelį mirtingumą 
motinų ir kūdikių. Ji pripa
rodė skaitlinėmis tuos belai
kius mirtingumus iš priežas-

rauskas ir Mr. & Mrs. Kaz
lauskai; po 25c: F.'Buslavi- 
čius, P. Buslavičienė, M. Ja- 
nienė, V. Kašieta, J. Kvara- 
ciejus, M. Stanopedis, J. Vir
bickas, W. Valentukevičius, 
Ag. Rašylinienė, J. Simutis, 
L. Barauskienė, Mrs. Lepše- 
vičienė, A. Judickas, Mrs. Ju- 
dickienė, J. Treinavičienė ir 
V. Briedis. Atsiprašom tų 
draugų, katrie neužrašyta ar
ba neteisingai užrašyta.

Mitinge Dalyvavęs.

Hitleris Klaipėdoj Jau, 
Trėškia Žydus

Klaipeda. — Naziai čia 
panaikino visus tuos įstaty
mus, kurie Lietuvos globoje 
saugojo žydų teises. Dabar

kviečiame visus atsilankyti ir sma- &
giai laiką praleisti. — Rengėjai.

(76-77)

HARRISON-KEARNY, N. J. 4
ALDLD 136 kp. susirinkimas * 

įvyks sekmadienį, 2 d. balandžio,’ « 
2:30 vai. po pietų, 15-17 Ann St., 
Harrisone. Visi draugai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes « 
yra daug svarbių reikalų. — K. K.1 g 
Sekr. (76-77) J

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, bal. 2 d., 10 vai. ryto. į 
O’Donnell Hall, . 20 High St. Kvie-j 
čiame narius skaitlingai dalyvauti,! 
užsimokėti duokles ir taip pat atsi
veskite ir naujų narių į susirinki
mą. — Kom. (76-77)

1 
4
4
4
4
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VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 

Stebukliniai Medaliai nuo ....
Daimantiniai žiedai nuo $6.75

$1.95
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00
Rankiniai Laikrodėliai nuo

Kaip Turime Atžymėti “Laisves” 
20-metinį Jubilėjy?

Dvidešimt metų tam atgal, 
mažas būrelis draugų susi
rinkome New Britain, Conn., 
pas draugą Jokimą ir disku- 
savom, ar galės ilgai “Lais
vė” eiti dienraščiu. Dvidešimt 
metų atgal, tai buvo Palme- 
rio laikai. Reakcija tuomet 
siautė visu pašėlimu. Komu
nistų Partija tik pradėjo 
tvertis. Visas progresyvis 
judėjimas buvo sutrenktas nuo 
reakcijos smūgio. O čia drau
gai iš “Laisvės” užsimanė 
“Laisvę” paversti' dienraščiu!

Neatmenu, ką mes nutarė
me, bet “Laisvė” iš savaitraš
čio tapo dienraščiu ir per 
dvidešimt metų nesusirgo, 
kad būtų negalėjus pasiekti 
savo skaitytojų. Ne tik kad 
nesusirgo, bet tapo sveikiau
sias ir stipriausias dienraštis 
Amerikos lietuvių respubliko
je!

Kaip mes turime atžymė
ti “Laisvės” dvidešimt metų

i sukaktuves? Mano manymu,
1 būtų geriausia, kad kiekvie- 
i na kolonija, kur randasi bū
relis lietuvių, surengtų bent 
kokią pramogėlę dėl “Lais
vės” naudos. Tose pramogė
lėse draugai turėtų atžymėti, 
kiek dienraštis “Laisvė” per 
dvidešimt metų davė nau
dos darbininku klasei. To
kiuose parengimuose reikia 
stengtis kuo daugiausia užra- 

i šyti savo draugam dienraščio 
“Laisvės.”

Aišku, didesnės kolonijos 
turėtų didesne skale rengti 
parengimus. Nėra abejonės, 
kad atsiras tokių kolonijų, 
kur susidėję rengs dvi-trys ko
lonijos. Bile tik rengs.

Tokis planas, rodos, labai 
lengvas. O iš jo būtų didelė 
nauda vietos draugam, nes 
tai gera proga paskleisti ap- 
švieta ir nemažai sustiprintum 
savo dienraštį “Laisvę.”

Jaunutis.

ties stokos medikalės priežiū
ros. Ji priparodė, kokios kla
sės ir pagal kokį uždarbį dau
giausia miršta tų nelaimingų 
motinų ir kūdikių. Kur ma
žiau žmonės uždirba, tai ten 
didesnis nuošimtis esti miri
mų iš priežasties negalėjimo 
pasisamdyti arba pasišaukti 
gydytojo. Tuo tarpu šimtai 
gydytojų neturi ką veikti.

Kaip tą viską pagerinti ?y 
Juk iš dausų niekas neiškris. 
Draugė Jonikienė sakė, kad 
tiktai vienu būdu galima tą 
viską pagerinti arba atsiekti, 
tai per organizaciją. Todėl ji 
kvietė moteris ir vyrus orga
nizuotis į apšvietos kliubus, 
apšvietos organizacijas. Fak
tais priparodė iš savo apylin
kės, kur buvo suorganizuoti 
tokie kliubai. Jie daug gero 
atliko.

tokie įstatymai panaikinti 
kaipo priešingi Hitlerio 
“įstatymams,” kurie andai 
buvo Nurnberge paskelbti 
prieš žydų tauta.

Tik keletui dienų praė
jus nuo Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Vokietijos, 
jau visu griežtumu veikia 
nazių patvarkymai prieš 
klaipėdiškius žydus.

(Nuo nazių į Lietuva pa
bėgo 3,000 žydų pirma, ne
gu Hitleris užėmė Klaipė
da.)

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. — 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. Kviečiame ir pašalinius at
eiti pasiklausyti. — Valdyba.

(75-77)

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

bas rengia Card Party ir Šokius. 
Įvyks šeštadienį, bal. 1 d. Kliube, 
408 Court St., pradžia lošimo 6 v. v. 
Šokiai 8 v. v. Įžanga 25c asmeniui.1 
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.
Pavykus Dalis Maršruto
Kovo 17 dieną buvo sureng

ta susirinkimėlis, pasitikimui 
d. Z. Janausko, “Liaudies 
Balso” atstovo iš Kanados.

Nors susirinkimas buvo 
šauktas ant greitųjų, vienok 
susirinko nemažas būrelis ge
ros valios draugų ir kiekvie
nas gražiai atsiliepė į d. Ja
nausko atsišaukimą.

Ant rytojaus, J. Lupsevi- 
čiui tarpininkaujant, Janaus- 
kas aplankė ir tuos draugus, 
kurie susirinkime nedalyvavo.

Elizabeth’o draugai pana
šaus susirinkimo nesušaukė, 
vienok proga pasinaudoję nu
vykom ir ten į keletą vietų.

Pirmiausia užeinam pas 
barzdaskutį J. Visbarą; mat, 
buvo šeštadienio vakaras, tai 
pas jį pereina daug lietuvių. 
Kaip patsai Visbara, taip ir 
kiti draugai sutiko mūsų sve
čią gana draugiškai.

Vėliau užėjom pas draugus 
KruČius. Jiems mūsų atsi
lankymo tikslas buvo aiškus, 
tuoj draugė Krutienė pagami
no biskį užkąsti ii’ pradėjo 
svečią klausinėti, ar senai iš 
Lietuvos ir iš kokio krašto. 
I š s i a i škinus pasirodė, kad 
abu esą iš vienos vietos. Būtų 
buvęs žingeidus ir ilgas pasi
kalbėjimas, bet mūsų buvo 
tikslas kuo daugiausia aplan
kyti mūsų draugų.

Užeinam ir pas Ig. Bėčį. 
Draugas Bėčis, mėsą sukapo
jęs, kirvį pasideda, rankas 
apsišluostęs pasisveikina su 
mumis ir pradeda d. Janaus- 
kui klausimus duoti. Kiek pa
sikalbėjus, turėjom skirtis ir 
keliaut toliau, ir draugai Bė- 
čiai labai sportiškai svečią at
sisveikino.

Kovo 19 Janauską beve
žant į New Yorką ant sto
ties M. Dobinis sako: “Susto
kim pas A. Matulį Jersey-C-i-

ty. Jis irgi sportas vyras.” 
Matulį randam jau prie durų 
važiuot į susirinkimą į Brook- 
lyną. Pasiaiškinus, ko atėjom, 
gerai, sako, einam pas kitus 
mūsų draugus. Nueinam pas 
draugą Paserpskį. čia ran
dam keletą draugų. Vieni pre
numeratas atsinaujina, kiti 
aukoja, treti norėtų pasikal
bėti, bet svečias paaiškina, 
kad mažai turi laiko ir tuoj 
su draugais atsisveikinę išei
nam.

Pravažiuodami pro šalį, su
stojam pas draugą A. Zavi- 
šių, “Liaudies Balso” skaity
toją. Draugas Zavišius sako, 
šia, drauge, penkinė, atnau
jink man “L. B.”, o dalį auko
ju tolimesniam jūsų veikimui.

Tai taip pas Newarko ir 
apielinkės draugus apsilanky
mas baigėsi. Matulis ir Ja- 
nauskas nuvažiavo į New 
Yorką, kuriame vieni gyvena 
ir džiaugiasi, o kiti varge ir 
ašarose paskendę.
Kas ir Kiek Aukojo Newarke

’ Po $2—A. Dulskis ir A. 
Kazlauskas, XX—$5, J. Sta- 
nelis—$1.55, P. Janušauskas 
—$1.30; po $1: M. Dobinis,
J. Skrinska, J. Blažiūnas, J. 
Paukštaitis, J. Lupševičia, S. 
Lukoševičius, Stelmokai, V. 
Morkus, J. Mikšys, J. Kamins
kas, J. šleinys; po 50c: O. 
Astapukienė, M. Vitkauskas,
K. Anuškis ir M. Paukštai- 
tienė; V. Žilinskas 30c; po 
25c: Raitenis,- Janušienė, O. 
Jankauskienė.

Kas ir Kiek Aukojo 
Elizabethe

Ig. Bėčis $2; A. Paulaus
kas ir O. Virvyčienė po $1; 
A. Saulėnas, J. Uolos, J. Vis- 
baras, Ch. Saiman, A. Skab
rius, B. Krutienė, J. Usonis 
po 50c. P. Poškus atsinaujino 
“L. B.” prenumeratą už $3.50.

Jersey City sekami draugai 
užsijM?enum«rava-“L. -13.”:

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J 32 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 361 DeKalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NAT T. SPERLING 
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

Už tai d. Jonikienė ragino ir 
Nashua moteris organizuotis į 
kliuba, nelaukti, kad kas ki- 
tas dėl jų ką padarytų. Pa
čios turi imtis už darbo.

Drg. J. Eger pažymėjo, kad 
tos moterys, kurios sutinka 
stoti į kliuba, bus šaukiamos 
į susirinkimą. Todėl, mote
rys, nesnauskite. Reikia rei-

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.

BALTIMORE, MI).
Šį sekmadienį, balandžio 2 dieną 

Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St.,
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ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels.............$27.50

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

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

kalauti, kad toks susirin
kimas būtų sušauktas kuo- 
greičiausia ir kad apšvietos 
moterų kliubas būtų suorga
nizuotas.

Antroje temoje draugė Jo
nikienė kalbėjo apie tą di
delį lietuvių moterų suvažia
vimą, kuris įvyks šią vasarą 
Brooklyne. Ragino pasiųsti 
k u o d a u g i a u s i a delegačių.

Dabar jūs Nashua moterys 
parodykite, kad ir jūs galite 
daug ką nuveikti. Parodyki
te, kad ir jūs galite veikti dar 
gal geriau už kitų miestų mo
teris. Nuo savęs manau, kad 
jos gali daug nuveikti.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. Surinkta 
$10.55. Aukojo sekamai:

Po 50c: J. Egeris, K. Ba-

įvyksta vietinio Lyros Choro mėne
sinis susirinkimas. Jo pradžia 7:30 
vai. vakaro. Svarbu ne tik chorie- 
čiams, bet ii' simpatikams dalyvauti. 
Daug ir daug didesnių bei mažesnių 
planų ateičiai šios organizacijos iš
dirbti reikės. — Sekretorė. (76-77)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė 

rengia didelį balių, šeštadienį, balan- 
džia 1 d. Laisvės Choro Svct., 57 
Park St. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (76-77)

EASTON, PA.
šeštadienį, bąlandžio 1 d. yra ren

giamas smagus vakarėlis į kurį 
kviečiama visi dalyvauti. Rengia 
Lietuvių Komfrakcija. Įvyks seno
joj Piliečių Kliubo buveinėje, užpa
kalyje 634 Ferry St. Prasidės kaip 
7:30 vai. vakare ir tęsis iki vėlumai. 
Bus įvairių skanių užkandžių ir iš- 
sigėrimų. Įžanga veltui. Širdingai

WATERBURY, CONN.
Fools Day Bankietas

Balandžio 1, šeštadienį-, 774 Bank 
St., įvyks gražus bankietas ir šo
kiai. Pradžia 8 v. v. Skanūs valgiai: 
Spagctai 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. Val
giai dykai. (75-77)

1; Estate of Shalin’s Funeral Home j

PIUS W.SHAL1NS
j (Jalinskas) !
j Unlicensed Undertaker j

Vestie E. Davis, Mgr. <;
Puikiai įruošta Lietuvių

! LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

;l Woodhaven, L. L, N. Y.

! Kurie nenorite šermenis laikyt j 
j namuose, laikykite šioje šermeni-j 
jnėj. Šermenines (koplyčias) pa-j 
j rūpiname Williamsburghe arba j 
j bile dalyje New Yorko ir. Brook-j 
< lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-j 
Imais šermenim ir laidotuvėm yra j 
j patenkinti visi, kurie tik d avė j 
|į mums progos patarnauti. I;

Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Patarimai, Kaip Patapti Piliečiu
Angly 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.

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

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 fanfilijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu 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 A ve., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore i-6111

CHARLES
Ur-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVĖ
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- 
Kčiam 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 paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
I Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWko^i^jZliilos
Ožkų Pienas Vaikams

Apie 150 melžiamų ožkų 
aprūpina reikalaujančius ož
kų pieno newyorkieeius. Trys 
ožkų pieno pieninės yra re-

o

T

V

LiamsiiioiiiaiiioiiiaiiiaiiioiiioiiiaiiiaiiiaiiiBiiigiiiaiiiaHisiiioiiisiiioiiioiiioiiioiiioiiiaiiLz
ia

FRANK DOMIKAITIS

Rytoj Dr. A. Šliupaites ir 
A. Jonikienės Prelekcija- 

Prakalbos Pil. Kliube
Daktarės Aldonos šliupai- 

tės prelekcija apie sveikatą ir 
Alices Jonikienės, chicagietės, 
prakalbos įvyks jau rytoj, sek
madienį, balandžio 2-rą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan
ga nemokama. Vyrai ir mo
terys, suaugusieji ir jaunimas, 
kviečiami atsilankyti. Rengia 
Liet. Mot. Apšvietus Kliubas.

D-rė duos patarimų, kaip 
saugoti savo sveikatą medika- 
lišku ir higienos atžvilgiais, o 
iš viešnios kalbėtojos išgirsi
me apie valstybės ir visuome
nės rolę toj srityje.

Rengėjos.

PAŠAUKĖ MACY’S SU 
UNIJA DERYBOMS

Majoras LaGuardia sušaukė 
Macy departmentinės krautu
vės ir CIO atstovus pasitarimui 
Miesto Salėje pereito penkta- 
dien. rytą, kad atnaujint dery
bas tarp unijos ir firmos dėl 
atnaujinimo kontrakto, kuris 
pasibaigė pereitą trečiadienį. 
Unijistai yra nutarę skelbt 
streiką, bet jis atidėta savaitei, 
kad duot progą firmai susitart 
be streiko.

Judis Apie Mussolinio Maršą 
Ant Francijos

“Mes norim Tunisijos,” šau
kia kardu barškinantis Beni
to Mussolini.

“Francija kovos už kiekvie
ną colį teritorijos,” sako 
Francija.

. Taigi, po 6 mėnesių taip 
vadinamos “Municho Taikos” 
Francijai graso nauji karo de
besiai ir visame pasaulyje 
jaučiamas dėlto susirūpini
mas.

Kad atvaizduoti visą tai 
judžiuose, “March of Time’s” 
judžių paveikslininkai darba
vosi Tunisijoj ir Viduržemio 
Jūros srityje kelis mėnesius. 
Tie paveikslai dabar ro
doma visuose trijuose Embas
sy Teatruose, Broadway ir 
46th, Broadway ir 72nd, ir 
33 W. 50th St., N. Y.

Gaisro D-to Viršininkai 
Nusikapojo Algas

Atsiliepdami į majoro atsi
šaukimą gaunantiems virš $5,- 
000 algos į metus nusikapot 
algas, kad išlaikyt visuomenės 
įstaigas nuo siaurinimo teikia
mos pagelbos, 230 Gaisro De- 
partmento viršininkų liuosno- 
riai sutiko nusikapot algas 5 
nuošimčiais vienų metų laiko
tarpiui. Tą pasekę 185 Pol. 
D-to viršininkai.

Dėkodamas tiems viršinin
kams, budžeto direktorius 
Dayton tačiau pastebėjo, kad 
daugelis tų valdininkų, kurie 
labiau už šiuos išgalėtų tai 
padaryti, nesiskubina.

Kailiasiuvių Unija išgavo iš 
miesto X-Ray paveikslus vi
siems 15,000 tos unijos narių. 
Tai pirma unija atsiekusi to
kios miestavos pagelbos savo 
nariams. Tas padės kovot 
prieš džiovą ir daug kitų ligų.

Trys tūkstančiai unijistų 
drabužių valytoj ų-dažyto j ų 
skelbs streiką šį pirmadienį, jei 
firmos neišpildys reikalavimų.

Subves Traukinių Nelaimėje 
Sužeista 70 Žmonių

Mažiausia 70 žmonių, tūli 
pavojingai, sužeista ištikus 
traukinių nelaimei ant Inde
pendent Subves linijos prie 
Steinway "ir 4Gth Sts. stoties, 
Astorijoj, Queens, pereito ket
virtadienio vakaro 5:58 vai., 
pačiu skubos laikotarpiu, ka
da traukiniai prisibrukę žmo
nėmis.

Iš sužeistų 23 nuvežta į li
gonines, 47 apžiūrėta ant vie
tos. Mažesnių užgavimų bei 
sukrėtimų aprok įjojama į po
rą šimtų.

Nelaimė buvo pirma mies
tą voj subvėj nuo jos atidary
mo rugsėjo 10, 1932 m. Vie
nas traukinys, sukdamasis, 
smogė į kitą, kuris buvo užsi
likęs dėl kokio netikslumo

stabdymo aparate . Vedama 
tyrimas.

Nelaimės vieton suvažiavo 
iš apylinkės ligonbučių 20 
daktarų, 7 ambulansai, 3 spe- 
cialės pagelbos trokai, gaisri
ninkų būrys ir 10 policijos ra
dio mašinų. Pirbuvo ir majo
ras LaGuardia. Prie stoties su
sirinko apie 2,000 minia, tūli 
susirūpinę grįžtančių namiš
kių padėtimi, ir šiaip tėmyto- 
jai .

Trenksmas buvo toks dide- 
1 lis, kad žmonės tapo išmesti iš 
sėdynių ir sėdynės nusfikalio- 
tos. Langų stiklai išliko nesu- 
dužę ir tas, veikiausia, pali
ko sužeidimų skaičių daug 
mažesnį, negu galėjo būti, jei 
stiklai būtų sudužę.

New Yorko Komunistes Ren
gia Masinį Mitingą Pagerbt 

Nadeždą Krupskają
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Moterų Komi
sija rengia masinį mitingą pa
gerbt Nedeždą Krupskają, 
Lenino našlę, kuri mirė perei
to vasario 27-tą, Maskvoj, su
laukus 70 metų. Jis bus ba
landžio 7-tos vakarą, Webs
ter Hall. N. Y. Įžanga 25c.

Earl Browder, Komunistų 
Partijos general is sekretorius, 
ir Močiute Ella Reeve Bloor 
bus vienatiniais to vakaro kal
bėtojais. Taipgi bus ir meniš
ka programa.

gistruotos N. Y. Miesto Svei
katos Departmente, kaip pra
neša dr* Rice, sveikatos komi- 
sionierius. Nors ožkų pienas 
labai populiarus Šveicarijoj, 
Italijoj, Vokietijoj, Franci j o j, 
Norvegijoj, Ispanijoj, taipgi 
J. V. kai kuriose dalyse, ta
čiau didžiajame New Yorke jo 
tesunaudojama tik apie 250 
kvortų į dieną.

Visos minėtos pienines pris
tatinėja “certified” pieną, o 
viena iš jų ir pasteurizuotą. 
Tos pieninės turi prisilaikyti 
tų pat higienos taisyklių, kaip 
ir karvių pieną pristatančios 
pieninės. Ožkų pienas dau
giausia esąs perkamas vai- 
k ams.
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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

eL c-jL

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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DR. MAXWELL MILLMAN

Gegužinės Žinios Lyons Atšipo Dantis
Vadovaujanti architektai pla

nuoja įrengimą Bendros Gegu
žinės Komitetui ir garbės daly
viams pastolio (reviewing 
stand) šiaurinėj dalyje garsio
ji© Union Square. Pastolis bus 
nepaprastas, atvaizduos Pasau
linę Parodą ir jos varsas pri
taikytomis varsuotomis švieso
mis. Tai nauja, lyg šiol nebūta 
įdomybė.

Nėra ir klausimo, kad Ben
dros Gegužinės paradas bus 
taip pat įspūdingesnis už visus 
buvusius savo naujoviškiausiais 
“floatais,”* iškabomis, kostiu
mais ir daugiu dalyvių.

Obalsiai ir visa kita ryšyje 
su paradu bus galutinai nutar
ta Bendros Gegužinės konfe
rencijoj, kuri šaukiama šešta
dienį, bal. 8-tą, 1 vai. po pietų, 
Hotel (Center, 108 W. 43rd St., 
N. Y. Organizacijom išsiųsta 
apie 10,000 kvietimų. Kas ne
gavo, rašykite: David Leeds, 
Suite 1009, 125 W. 45th St., 
N. Y., arba telefonuokite: 
BRyant 9-7977.

Bronx prezidentas James J. 
Lyons ketvirtadienį pasiūlė 
Sąmatų Tarybai panaikinti 
miestavą radio stotį, WNYC, 
iš kurios duodamos progra
mos akstiną geros, prieš liau
dį atsakomingos valdžios idė
ją ir abelnai demokratiją ir 
progresą. Jis buvo išsižiojęs 
gana daug nukąst, bet atšipo 
dantis.

Penkiolika balsų prieš du 
atmesta jo pasiūlymas panai
kint radio stotį. Ištiesų, būtų 
gėda, kad didžiausis miestas 
pasaulyje, neva dėl taupini- 
mo lėšų, būtų uždaręs radio, 
kuomet paprasti biznieriai iš-, 
laiko. Jis taip pat norėjo ne
leisti paskirt vėžio tyrėjui pa
dėjėją su $2,500 metinės al
gos, ir čia prakišo. Jį rėmė tik 
Queens prezidentas Harvey.

STYGŲ ORKESTRUS 
PRATIMAI

Stygų orkestros pamokos 
įvyks pirmadienį, balandžio 
(April) 3-čią, “Laisvės” sa
lėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Pradžia 8 vai. vakaro.

Gerbiami stygininkai prašo
mi susirinkti kuo daugiausiai. 
Ateikite visi, kurie užsiregis
travę ir kurie dar neužsiregis
travę, bet norėtumėt būti Lie
tuvių Stygų Orkestro j. Atsi
neškite ir savo muzikalius in
strumentus.

Geo. Klimas.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Šv. Vincento Draugystės kvoteri- 
nis susirinkimas įvyks 1 d. balan
džio, šeštadienio vakare, 7:30 vai. 
Zabielskio Svetainėje. Bus svarbių 
nutarimų. Kviečia Komitetas.

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko gali
ma privažiuoti 14 St.-Canarsie lini
ja, išlipant ant Graham Ave. sto
ties. Vieta vienas blokas nuo sto
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (72-77)

Maršuos už Darbus
Brooklyniečiai WPA darbi

ninkai neatsilieka nuo visoj ša
lyje vedamo balsavimo dėl 
maršavimo į Washingtona už 
darbus. Numatoma, kad balsa
vimuose dalyvaus arti visi 24,- 
000 WPA darbininkų, dirban
čių apie trijuose šimtuose 
Brooklyne esamų projektų.

1LGWU Lokalas 9-tas išmo
kėjo savo bedarbiams nariams 
$10,000. Moka mažiausia po 
$25 ir aukščiau sulyg šeimos 
padėties ir įplaukų bedarbių 
fondan, kurin dirbanti nariai 
moka po $2.50.

Brooklyne tikimasi 3,500 
batsiuvių (stitchdown) darbi
ninkų streiko nutrūkus dery
boms su' organizuotom ir at
skirom firmom.

EGZAMINUOJA

Sutvarkome
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AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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.

Darb. Mokykloj Prelekcija 
Apie Nazių Šnipus

Tikimasi labai įdomių, nau
jų davinių išgirsti apie nazių 
šnipų veiklą Darbininkų Mo
kyklos reguliarėj šeštadienių 
popiečių klasėj—forume ba
landžio 1-mą, 2:30 po pietų. 
Prelekcija duos Lowell Wake
field. Įžanga 25c. Bus mo
kyklos prelekcijų salėje, 2- 
ram aukšte, 35 E. 12th St., 
N. Y.

Gaisras Išgujo Iš Namą
Elektros šapoj, 59-63 Throop 

Ąve., kilęs gaisras anksti ket
virtadienio rytą išgujo iš na
mų apylinkės gyventojus. 
Daugelis dar tebemiegojo ir 
gaisrininkų prikelti, nakti
niuose, skubino gatvėn. Bijo
ta, kad gaisras padegs ir gy
venamus namus, kurie didžiu
moj yra seni, greit deganti. 
Padaryta $75,000 nuostolių.

Blue Jay Inn
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 nuo Easton, Pa., į New Yorką pakeliuje 
užeit pasimatyt ir pasivaišint visokiais gėrimais ir valgiais.

Lankydamies j* svečius iš Benni ylvanijos į New Yorką arba iš 
New Yorko į Pennsylvaniją vclykų šventėse, užsukite, o mes 

būsime prisirengę jus pasitikt.

Surinkta 20,000 parašų po 
peticijomis, reikalaujančiomis 
geresnių algų knygynų tarnau
tojams. ~

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniai) 

puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pake'turienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-ral vai. ryto. Įžaija veltui.—No Cover Charge.

Viešbučio Astor darbinin
kai, atstovaujanti 39 tautybes, 
suaukojo $1,573 Europos pa
bėgėliams nuo fašizmo šelpti.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkltės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina j paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų) 

50c. Persiuntimą apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Visokios Rūšies žolės.
Receptų Ekspertai. įsteigta 1903.

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

VELYKŲ
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną 
Geriausia 
Pirkti

Lietuviškame
Monopolyje

Pasirinkimas Didelis
Tūkstančiai įvairių rūšių 

degtines, vyno ir šiaip 
visokių saldžių gėrimų.

Nesiduokite suvedžioti, pas 
mus kainos žemiausios.

•

Republic Liquor Store
415-17 Kcap Str.
arti Grand Street

Skersai gatvę nuo RKO teatro
Tel. Evergreen 7-2089 

Lie. L72

Savas pas savą—Lietuvis 
pas lietuvį

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 8-7179
Tel. Triangle 6-3622

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. 23rd Street

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIŲ KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadienį

' Svečiuodamiesi Brooklyne velykų šventėje, pamatykite 
. lietuvišką kabaretą.
Amerikos išdirbių™ ir importuoti vynai, konjakai, degtinės ir alus

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street, prie R. K. O. Republic Teatro

l

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 
yra padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted, 

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
lAi Irti lūl IflRAi MMIAi WWIAHAiinilAiyy wytAiWWMMVMYWMMIAiMMiOiVM

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 kortlnus ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
plrksite.

SKELBKITES “LAISVĖJE"




