
KRISLAI
Andersoniūte Dainuos.
Lietuviškas Emilijus

Ludvigas.
“Polonia Restituta”

Škirpai.
Pripažįsta.

Rašo R. Mizara.

Velykų sekmadienį (bal. No. 78
9) Amerika girdės dainuo
jant garsiąją dainininkę, 
Marijaną Andersoniūtę.

Žymiausias pasaulio or
kestrų vadas, Artūro Tos
canini, kadaise daug maž 
taip pasakė: p-lė Anderso- 
niūtė yra tokia dainininkė, 
kokia per šimtmetį atsiran
da tik viena.

* * *
Dėl šitos genijalės daini

ninkės krašte kilo didelis 
skandalas. Am. Revoliuci
jos Dukterų organizacija 
atsisakė jai išnuomuoti 
Konstitucijos Salę Wash
ingtone dėl to, kad daini
ninkė negrė.

Negalėdama įtikinti, jog 
reakcininkės blogai daro, 
prezidento Roosevelto žmo
na, kultūriška ir šviesi mo
teriškė, apleido tą organi
zaciją su protestu.

Tuomet vidaus reikalų 
sekretorius Ickes pasiūlė 
Andersoniutei Lincoln Me
morial (Washingtone), kur 
jinai ir dainuos. Ten telpa 
apie 50,000 žmonių. Be to, 
dainos bus transliuojamos 
per radijų.

Vadinasi, visas dalykas 
susidarė taip, kad p-lė An- 
dersoniutė išėjo laimėtoja, 
o sustoržievėjusios “revo-1 
1 i u c i j o s dukterys” 
smūgį į tarpakį.

* * * *
Skaitau “Kultūroj” jau

no, bet gabaus Lietuvos ra- 
šytojo, Juli aus Butėno, 
straipsnį apie Joną Gaida
mavičių, žymųjį varpinin
ką. Įdomus straipsnis.

Julius Butėnas — lietu
viškas Emilijus Ludvigas. 
Jam geriausiai sekasi rašy
ti žmonių biografijos. Ir jis 
tai rašo: išknisa iš užuo
maršties užsipelniusius tau
tai vyrus, parodo jų darbus 
ir pastato prieš visuomenės 
akis tokiais, kokiais jie bu
vo, kokiais yra.

Tik nelabai senai sužino
jau, kad Julius Butėnas— 
vargingosios Dzūkijos sū
nus; iš Galintėnų kaimo, 
nelabai toli Alytaus.

* * *
Amerikoj šiuo tarpu tą 

rolę vaidinti pasiėmė dr. A. 
Petriką; jis taipgi baigia 
rašyti žymių Lietuvos vyrų 
biografijų rinkinį. * * *

Varšavos ponai apdova
nojo Lietuvos ministerį 
Lenkijai, p. Kazį Škirpą 
“Polonia Restituta” ordinu.

Jei p. Škirpa būtų geras 
Lietuvos patrijotas, tai jis 
būtų pasakęs:

“Ponai, užuot davę man 
ordiną, suteikit laisvės ma
no tautiečiams Vilnijoj, ku
rios jie taip trokšta...”

Deja, p. Škirpa to pasa
kyti nedrįso! x * * *

Šių dienų momentas rei
kalauja, kad tarpe Lietu
vos ir Lenkijos žmonių bū
tų atsteigta kuoglaudžiau- 
sia harmonija; kad jie ga
lėtų iš vien priešintis ben
dram priešui, — vakarų sli
binui, kuris vadinasi naziz- 
mas.

♦ ♦ ♦

Pradedam spausdinti dar

gavo | ei ja išdavė
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ANGLIJA, FRAKCIJA IR SSRS PRIEŠ HITLERIO ŽYGIUS
Sovietai Sveikina Anglijos Pareiškimą 
“Sustabdyt” Hitlerį, bet Abejoja, ar An-

glija ir Francija Vykdys Prižadą
Jei Anglija ir Francija Pildys Savo Žodj, Sovietai Eis 
Išvien su Jomis prieš Nazių Pavojų Silpnesnėm Šalim

Maskva. — Sovietų poli
tikai sveikina Anglijos mi- 
nisterio pirmininko pareiš
kimą, kad Anglija išvien 
su Francija gins Lenkijos 
nepriklausomybę nuo Hit
lerio.

Sovietų Sąjunga jau se
nai siūlo bendrą valstybių 
veikimą sustabdyt Hitlerį. 
Anglija iki šiol atmetė to
kius pasiūlymus; bet dabar 
Anglijos užsieninis ministe- 
ris lordas Halifax jau du 
kartus pasikvietė Sovietų 
ambasadorių Iv. Maiskį 
Londone tartis apie pastoji
mą kelio Hitleriui, t

• Bet kad Anglija ir Fran- 
Čechoslovakiją

ir Klaipėdos kraštą Vokie
tijai, tai yra rimtų abejo
nių. Sovietuose, ar Anglijos 
ir Franci jos valdovai tikrai 
vykdys savo prižadą gint 
Lenkiją, jei naziai ją už
puls.

Tačiaus, Anglijos premje
ro Chamberlaino prižadas 
ginti Lenkiją jau laužo 
“Municho dvasią,” dvasią 
pasidavimo Hitleriui. To
dėl Sovietai sveikina tą pri
žadą, ir jie bendradarbiaus 
su Anglija ir Francija prieš 
nazius užpuolikus, jeigu pa
sirodys, kad tai ryžtas An
glų ir Francūzų valdovų nu
sistatymas, o ne vien pliki 
žodžiai.
ANGLŲ VALDŽIA TA
RIASI IR SU SOVIETAIS 

PRIEŠ NAZIUS
London. — Atsakydamas 

į darbiečių atstovų klausi
mus Anglijos seime, minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lain sakė, kad jo vyriausybė 
tariasi su kitų kraštų val
džiomis, “taip pat” ir su So
vietų Sąjunga, kas liečia 

vieną Julmio (žuvusiojo Is
panijoj už demokratiją) ra
šinį, “Internacionalas Kar
cery.” Tai vienas iš ilges
niųjų to rašytojo originali- 
nių kūrinių.

Beje, kovo 30 d. sukako 
lygiai metai, kai Julmis, be
kovodamas prieš fašizmą, 
žuvo Aragonos fronte, Is
panijoj. z/

* * *

Brooklyno “Vienybė” ra
šo:

“Lietuva sudarė tautinės 
vienybės vyriausybę...”

Vadinasi, pats fašistų 
laikraštis netiesioginiai pri-. 
pažįsta, kad iki šiol Lietu
voj vyriausybė buvo ne tau
tinės vienybės, o tautinio 
skaldymo vyriausybė. 

užkirtimą kelio Hitleriui į 
Lenkiją ir kitas silpnesnes 
šalis.

Chamberlainas leido su
prast, kad “gal” būsiąs su
darytas bendras Anglijos, 
Franci jos, Lenkijos ir So
vietų Sąjungos frontas “su
stabdyt Hitlerį.” Tada Len
kijos nepriklauso mybė 
(gal) būtų užtikrinta pasto
viai, o ne tik “šiuo tarpu, 
laikinai, kol tęsis derybos” 
tarp minimų šalių.

(Sovietai jau seniai siūlė 
bendrą apsaugą nuo - nazių 
Bet Anglijos ir Franci jos 
valdovai nesutiko. Kuomet, 
po Čechoslovakijos užgrobi
mo, naziai stačiai grūmojo 
Rumunijai, Sovietai ragino 
sušaukt Anglijos, Franci- 
jos, Sovietijos ir kitų trijų 
kraštų konferenciją sulai
kyt Hitlerį, tai Anglijos 
valdžia atrado, kad Sovietų 
pasiūlymas esąs “peranks- 
tybas.”)
Į  - -    ■ I. I ■ I I  ...........................       *.............1 ■ .

Rumunija, Lenkija, Ju
goslavija su Francija 

Prieš Hitleriečius
Paryžius. — Francija pa

darė plačią prekybos'sutar
tį su Rumunija. Tuomi žy
miai nusilpnino Vokietijos 
biznio sutartį su Rumunija. 
Vokietijos sutartis reiškė 
faktiną Rumunijos pavergi
mą naziams ne tik ūkiškai, 
bet ir politiniai. Tai Rumu
nijos vadai dabar džiaugia
si, kad Francija liuosuoja 
Rumuniją iš nazių užka- 
riamos nevalios.

Francija taipgi žada pa- 
sitarnaut Lenkijai ir Ju
goslavijai sumegst naudin
gus prekybos ir pramonės 
ryšius su Rumunija. O visa 
tai reiškia kirtimą nazių 
įtakos tame krašte.

USA Kongresmanai Nu
tarė Išmest 500,000 iš 

WPA Pašalpos Darbų
Washington. — Susi bur

dami atžagareiviai demo
kratai kongresmanai su re- 
publikonais, dauguma balsų 
nuskėlė 50 milionų dolerių 
nuo prezidento Roosevelto 
reik alau j amų $150,000,000 
pašalpiniams WPA dar
bams iki liepos 1 d.

Tuom tarimu kongreso 
atstovų rūmas išmeta 500 
tūkstančių bedarbių iš šal
pos darbų.
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Japonija Užėmė Francuos 
Salas; Franci j a Priešinsis

Anglija Žada Lenkijai Pagelbą tik “Šiuo 
Tarpu,” ir jeigu Naziai Grūmotų Sunaikint

Tokio. — Japonija pri
jungė sau septynias Sprat
ly Salas, priklausančias 
Franci jai nuo 1933 m. Tos 
koralinės salos per 50 metų 
nuo jų atradimo skaitėsi 
niekam n e p r i k 1 a usomos. 
Bet 6 metai atgal Francija, 
su Jungtinių Valstijų prita
rimu, prijungė sau Sprat
ly Salas.

Minimos salos yra už 500 
mylių nuo Filipinų Salų,- 
už 300 mylių nuo Francijos 
kolonijos Indo-Chinos, už 
640 mylių nuo Anglijos ko
lonijos Singapore,' už 70 
mylių nuo Jungtinių Vals
tijų salos Guamo ir už 1,500 
mylių nuo Japonijos arti
miausios salos Formosos.

Labar Japonų užgrobtos 
Spratly Salos tinka kaip 
submarinų ir orlaivių sto
vyklos, ir Japonija gali iš 
tų salų grąsint savo lėktu-

Žinios iš Lietuvos
0-------------------------------------------------------

Dvylika Tūkstančių Pabė
gėlių iš Klaipėdos Krašto

Reikalingi Pagelbos
Kaunas, kovo 30. — Pir

momis Klaipėdos perleidi
mo dienomis tūkstančiai 
žmonių paskubomis, neor
ganizuotai pabėgo į Kretin
gą, Palangą, Tauragę ir 
Kauną.

Dabar vyksta tvarkinges
nis likusių valdininkų, įvai
rių įstaigų ir mokyklų iš- 
kraustymas. P r i s kaitoma, 

| kad pabėgėlių yra per dvy
liką tūkstančių. Daug lietu
vių darbininkų pasilieka 
Klaipėdoje.

Raudonasis Kryžius, Šau
lių Sąjunga ir kitos organi
zacijos bei įstaigos sudarė 
Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti komitetą. Lietuvos vi
suomenė gausiai aukoja pa
bėgėliams remti. Juos visus 
reikia aprūpinti maistu, bu
tais ir darbu. Sunkioje Lie
tuvai valandoje ‘ tikimasi 
Amerikos lietuvių vieningu 
veiksmu moralės ir mate- 
rialės tėvynei paramos.

Netikri Gandai apie Klaipė
dos Vertinimą Lietuvoje 
Kaunas, kovo 30 d.—Už

sienio spaudoje pasirodžiu
sios žinios, kad atsakingas 
Lietuvos vyriausybės narys 
dėl Klaipėdos netekimo pa
reiškęs, kad Lietuva esą nu
sikračiusi nereikalingo ba
lasto, yra nedraugingos 
Lietuvai spaudos paleistas 
prasimanymas - komenta
ras, su teisybe nieko bendro 
neturįs.

ORAS
Šį pirmadienį abelna gie

dra.

vais ir submarinais koloni
joms Anglijos ir Francijos 
ir amerikinei Guam salai. 
Spratly salose gausingai 
auga bananos, kokosinių 
palmių riešutai ir saldžio
sios bulvės.

Francijos Atsiliepimas
Paryžius. — Francijos 

vyriausybė pareiškė, jog 
Spratly s a 1 os priklauso 
Franci j ai, o ne kam kitam, 
ir žadėjo daryt “tinkamus 
žingsnius” sugrąžint tas sa
las Franci j ai.

J a p o n i j a pasinaudojo 
tuom, kad Francija išvien 
su Anglija įsivelia į kivir
čus su Hitleriu. Japonų po
litikieriai mato aštrėjančius 
kivirčus tarp Mussolini o ir 
Francijos; tai jie tikisi, kad 
Francija nedrįs pasiųst sa
vo karo laivyną prieš Ja
poniją dėlei Spratly salų 
atgriębimo.

Anglija Padėty Lenkam Gint 
Danzigą ir “Koridorių”

London. — Ar Anglija ir 
Francija duotų talkos Len
kijai, jei Hitleris užsimany
tų prijungt “laisvąjį” Dan- 
zigo miestą prie Vokietijos 
bei užgrobt “Lenkų Korido
rių” - Pomorzę?—Taip. An
glija ir Francija eitų pagel- 
bon Lenkijai atlaikyt Dan
zigą ir “koridorių” nuo na
zių, jeigu Lenkija manytų, 
kad Hitlerio pasimojimas 
ant Danzigo ir “korido
riaus” grūmoja Lenkijos 
nepriklausomybei, ir jeigu 
Lenkija kariškai gintų 
Danzigą ir tą savo “ko
ridorių.” Šitokį užtikrini
mą davė Anglijos užsienių 
reikalų ministerijos vedėjas 
A. Cadogan, pasišaukęs 
Lenkijos ambasadorių gra
fą Ed. Raczynskį.

Diena pirmiau Anglijos 
ministeris pirmininkas N. 
Chamberlain žadėjo Lenki
jai pagelbą tik. gint jos ne
priklausomybę, bet nedavė 
jokio užtikrinimo Danzigui 
ar “Lenkų Koridoriui.” Bet 
naziai taip pasileido plūsti 
Angliją ir grąsint jai už ža
damą pagelbą Lenkam, jog 
Anglų valdžia dabar sustip
rino ir praplėtė savo priža
dą Lenkijai.

Jungtinės Valstijos Pripažino 
Gen. Franco Valdžią

Washington. — Kad pa
sibaigė pilietinis karas Is
panijoj, tai ir Jungtinės 
Valstijos pripažino genero
lo Franco valdžią tenai.

t

Pačią Lenkijos Nepriklausomybę
Anglų Spauda Sako, kad Anglija Neprižada Gint Danzigą 

Nuo Nazių ar Užtikrint Lenkijai Pomorzę--“Koridorių”
| Bet šiame Chamberlaino 
prižade yra dalykų, kuriuos

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain prižadėjo Len
kijai karišką pagelbą kol 
kas tik laikinai, jeigu šiuo 
tarpu Hitleris užpultų Len
kiją, o lenkai gintųsi. Iš 
Chamberlaino žodžių ma
tyt, jog Anglija eitų talkon 
Lenkijai tik tada, jeigu na
zių žygis grūmotų pačiai 
Lenkijos nepriklausomybei.

Lygiai tokiomis sąlygo
mis ir Francija eitų pagel- 
bon Lenkijai, kaip Anglų 
premjeras Chamberlain pa
reiškė seime. Jis sakė:

“Jeigu koks veiksmas 
aiškiai grąsintų Lenkijos 
nepriklausomybei ir Lenkų 
valdžia, todėl, atrastų, jog 
būtinai reikia priešintis 
tam žygiui, tai Anglijos 
valdžia jaustų savo pareigą 
tuojaus duot Lenkijos val
džiai visą paramą, kokią 
tik Anglija gali.”

Hitleris Iškeikė Angliją 
Už Žadamą Jos Pagelbą 

Lenkijai
Berlin. — Hitleris pasakė 

labai piktą, keikiančią kal
bą prieš Angliją. Jis įnirto 
prieš Angliją todėl, kad 
Anglų valdžia žadėjo ginti 
Lenkiją nuo nazių. Taip 
Hitleris kalbėjo, nuleidžiant 
vandenin naują užbaigtą 
karo laivą “Admiral von 
Tirpitz,” 35,000 tonų įtal
pos.

Hitleris užreiškė,kad jis 
jau panaikina savo karinio 
laivyno apribojimo sutartį 
su Anglija. Jis plūdo Angli
ją kaip “apgavikę ir grobi- 
kę” ir Tėkė, kad Anglija 
“nori apsupt” Vokietiją; tai 
todėl, girdi, Anglija “kurs
to” prieš Vokietiją mažes
nes šalis (kaip kad Lenki
ją). Čia jis pagrūmojo tom 
šalim (Lenkijai, Rumuni
jai) “nežarstyt savo nagais 
žarijų” pagal komandą di
džiųjų valstybių (Anglijos 
ir Francijos).

Hitleris šaukė, kad Vo
kietija bile kada prisiren
gus ir pasiryžus kariaut su 
Anglija; o su naziais eis 
Italija. Jis smerkė Angliją 
ir kaip “komunistų—Sovie
tų draugę.” Hitleris pabrė
žė, kad Vokietija ir toliaus 
eisianti tuo pačiu keliu kaip 
iki šiol; esą, mes visiškai 
nepaisome Anglijos “šne
kų” ir “popiergalių” (su
tarčių). ' Hitleris taipgi di-

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

galima dvejopai suprast. 
“London Times,” paprastai 
išreiškiantis Anglų valdžios 
mintį, todėl, rašo, jog tas 
prižadas “neuždeda Angli
jai pareigos gint kiekvieną 
colį dabartinių Lenkijos 
rubežių. Svarbiausias žodis 
šiame pareiškime tai ne 
(Lenkijos) čielybe, bet jos 
nepriklausomybė.”

“Londono Times” taipgi 
pabrėžia Chamberlaino pa
tarimą Lenkijai “derėtis” 
su Vokietija kai kuriais 
klausimais.

Anglų premjero Cham
berlaino “prižadas neįpar
eigoja Angliją eit karau dėl 
Danzigo ar Pomorze” (kuri 
žinoma kaip “Lenkų Kori
dorius”), — rašo lordo Bea- 
verbrooko laikraščiai ir tū
li kiti anglų spaudos orga
nai.

Anglijos valdžia jau se
niai paskleidė nuomonę, 
kad Danzigas turėtų su
grįžt Vokietijai, kaipo “vo
kiškas miestas.” Spėjama, 
jog ir dabar, šį pirmadienį 
atvykus Lenkijos užsieni
niam ministeriui J. Beck’ui 
į Londoną, Chamberlainas 
ragins Lenkiją kuo grei
čiausiai susi derėt su na
ziais dėlei Danzigo. Anglų 
valdovai rokuoja, kad vadi
namo “laisvo” miesto Dan
zigo prijungimas prie Vo
kietijos tai dar nebūtų grū
mojimas Lenkijos nepri
klausomybei; todėl Anglija 
neprivalanti duot Lenkijai 
pagelbos atlaikyt Danzigą 
nuo nazių.

Naziy Sąmokslas Atplėšt Pa- 
tagoniją nuo Argentinos
Buenos Aires, Argentina. 

—Tapo atidengtas slaptas 
vokiečių nazių planas už- 
valdyt Argentinos provinci
ją Patagoniją pervest ją 
Vokietijai. Tuos nazius Hit
leris finansavo ir ginklavo.

Argentinos valdžia suėmė 
tenykščių nazių galvą Alf
redą Muellerį, Heinrichą 
Jurges’ą ir eilę kitų hitleri
ninkų.

Philadelphia, Pa. — Uni
versiteto studentas Gil. 
Hollandersky surijo 25 gy
vas auksines žuvytes.

džiavosi, kad naziai padėjo 
generolui Franco’ui laimėti 
karą.
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LAISVE I

Vaizdas iš Stop-Hitler parado, Įvykusio už pereitą šeštadienį New Yorke, kur 
dalyvavo ir lietuviai, vadovaujami Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno 
skyriaus.Sovietą Užsienio Politika

Savo istoriniame raporte draugas Sta
linas Komunistų Partijos 18-tam suva
žiavimui suteikė gilų ir visapusišką ana- 
lizą tarptautinės padėties ir su ypatin
gu aiškumu suformavo pamatus ir prin
cipus Sovietų Sąjungos užsienio politi
kos. Stalino mintis aiškiai nušvietė pai
nią tarptautinę šių dienų politiką. Stali
no analizas tarptautinės padėties atvaiz
duoja mintis ir jausmus visos progre- 
syvės žmonijos. Stalino mintis apgink
luoja viso pasaulio dirbančiuosius teori
niu tvirčiausios jėgos ginklu tam, kad 
sudaužyti išnaudotojų apgavimą ir vesti 
sėkmingą kovą už geresnę ateitį.

Naujas ekonomins krizis purto pama
tus galingų kapitalistinių valstybių — 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, Franci jos. 
Pūvanti kapitalistinė tvarka negali duo
ti darbo ir duonos 18,000,000 bedarbių. 
Ypatybė dabartinio krizio, prasidėjusio 
laike antro imperialistinio karo, yra sa- 
vaimi charakteringa. Valstybės —'agre
soriai, suspėjusios pertvarkyti savo eko
nomiką ant karo reikalų, vykinančios 
pasiutusiu greitumu apsiginklavimo pro
gramas, dar nejaučia krizio; todėl tų ša
lių fašistiniai valdonai ant visų kryžke
lių giria savo tvarką. Apverktini štuk- 
dariai! Bet jie negali paslėpti, kad Ita
lijoj ir Japonijoj gamyba jau puola, o 
Vokietiją laukia tas pats...

Krizis labai paaštrina tarpe imperia
listinių valstybių santikius. Prekybos, 
muito ir pinigų kova peraugo į karo 
veiksmus. Kraujuose ir liepsnoje užgimė 
antras imperialistinis karas. Italijos už
puolimas ant Ethiopijos; Italijos-Vokie- 
tijos intervencija Ispanijoj; Japonijos 
įsiveržimas į šiaurinę ir Centralinę Chi- 
niją; Vokietijos fašistų pavergimas Aus
trijos ir Čechoslovakijos; pernešimas Ja
ponijos agresijų į Pietų Chiniją—toki 
laipsniai naujo karo. Ir su kiekvienu mė
nesiu didėja plotas naujo imperialistinio 
karo.

Agresorių valstybės dafo savo tarpe 
suokalbius ir blokus. Jos bando paslėpti 
savo planus “geometriškomis formalio
mis,” melaginga “prieškominternine” 
demagogija. Stalino aštrus pajuokimas 
išblaškė ir ištaškė tas agresorių priemo
nes; negailestingai juos numaskavo.

Antras imperialistinis karas dar ne
virto visapasauliniu karu. Karą pradėjo 
agresoriai, pirmiausiai prieš Anglijos, 
Franci jos ir Jungtinių Valstijų reikalus. 
Bet pastarosios traukiasi atgal, kapitu
liuoja kiekvienoj progoj. Tokis pasielgi
mas neagresyvių valstybių yra išaiškina
mas ne vien baime tų valdonų revoliuci
jos, atsitikime naujo pasaulinio karo. 
Municho neagresyvių valstybių politikos 
pamatas yra siekis—pasukti antrą im
perialistinį karą į joms pageidaujamą 
vagą.

Stambūs imperialistiniai draskūnai 
nuo senai priprato sudrutinti savo pozi
cijas, uždegdami nesutikimus tarpe kitų 
valstybių. Tas senas jų principas: “skal
dyk ir valdyk” nuolatos lošė svarbia ro
te j^ politikoj. Dabar ta politika, ant 
greitųjų pritaikoma, atsigaivino po vė
liava “nesikišimo” ir “neutraliteto.” 
Reikšmę tų žodžių pilniausiai atidengė 
drg. Stalinas savo kalboje.

“Nesikišimo” politika reiškia nusileidi
mą agresoriams, plėtimą karo,—tai yra, 
pavertimą jo į pasaulinį karą. Nesikiši
mo politikoj kiaurai matosi siekimas,—

nekenkti agresoriams atlikti jų juodą 
darbą, sakysime, nekenkti Japonijai įsi
velti į karą su Chiniją, o dar geriau su 
Sovietų Sąjunga; sakysime, nekenkti 
Vokietijai įklimpti į Europos reikalus, 
įsivelti į karą su Sovietų Sąjunga; leisti 
visiems karo dalyviams giliai įklimpti į 
karo tinklą, patylomis kurstyti juos prie 
to, o paskui, kada kariaują užtektinai 
nusilpnės,—išstoti scenoj su naujomis jė
gomis, žinoma, išstoti ‘taikos reikaluose,” 
ir padiktuoti nusilpusiems karo daly
viams savo sąlygas.

Ir pigu, ir malonui
Ypatingai charakteringu pavyzdžiu 

bus tokios Municho “taikos” politikos 
dirbtinas sudarymas taip vadinamos 
“Ukrainos problemos.” Tuojaus po Če
choslovakijos sudraskymo iškilo daugiau 
kaip nužiūrimas skandalas apie “Ukrai
nos klausimą.” Rugsėjy, 1938 metais, 
buržuazinė spauda Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų “netikėtai” surado 
žemlapy Ukrainą! Ir tuojaus toje spau
doje prasidėjo platus rašymas apie tai, 
kuris visada baigdavosi vienoda daina: 
vokiečiai, paėmę į savo rankas Karpatų 
Ukrainą, pavers ją į savo bazę ir štai 
tada užpuls Sovietų Ukrainą. O Karpatų 
Ukrainoj, toj “bazėj”, gyvena viso 700,- 
000 žmonių ir net nėra gelžkelio, kuris 
perkirstų tą mažytį plotelį!

Draugo Stalino žodžiai apie karpatiš- 
ką “vabaliuką,” prie kurio kaip kurie 
pasiutėliai, matomai, mano prijungti 
slonių, iššaukė nuoširdų juoką visos So
vietų liaudies. Mūsų liaudis turi gerą 
humoro jausmą ir myli pasijuokti iš juo
kingų dalykų. Garsiausiai pasijuokė 
gentkartės laisvųjų zaporogiečių — da
bar laisvi ir laimingi žmonės socialisti
nės Sovietų Ukrainos, kuriuos karpati- 
nis vabaliukas pasididžiuodamas kviečia 
pasekti jį ir leisti uždėti ant kaklo fa
šistinį jungą. Bet jeigu tikrumoj atsi
ras pasiutėlių, kurie užsimanys užpulti 
Sovietų Ukrainą, tai “galima neabejoti, 
kad mūsų šalyje atsiras reikalingas skai
čius nuraminančių kovotojų prieš tokius 
pasiutėlius.” į

Nužiūrimas skandalas, sukeltas euro
pinės ir amerikinės buržuazinės spaudos 
apie nesančią “ukrainišką problemą”, 
aišku, turėjo tikslą užnuodyti atmosfe
rą Sovietų Sąjungos — Vokietijos santi- 
kių. Panašiais nevykusiais būdais pro
vokatoriai manė sukelti Sovietų šalies 
neapykantą prieš Vokietiją, o iš kitos 
pusės, pastumti Vokietiją į žioplą ir ne
apmąstytą žygį. O kada nei vienas nei 
kitas neįvyko, tai provokatoriai prasi- 
plepėjo: jie pradėjo garsiai skųstis, kad 
Vokietija daro jiems nesmagumą, kad ji 
pasisuko ne į rytus, bet į vakarus ir 
reikalauja sau Anglijos ir Francijos ko
lonijų. Paveikslas tinkąs dievams!

Vienok, tas nusivylimas “taikingų” 
karo provokatorių yra jau ne pirmas. 
Žinoma, kad pereitais metais europinė ir 
amerikinė buržuazinė spauda su įprastu, 
jai įkirumu rašė apie “neišvengiamą Ja- 
ponijos-Sovietų Sąjungos karą” grei
čiausiu laiku. Rami ir kieta Sovietų Są
jungos taikos politika, niekais pavertė 
tuos provokacinius manevrus. Kada gi 
provokatoriams pavyko pagauti ant savo 
meškerės kai kuriuos pusgalvius iš Ja
ponijos karo logerio, tai jie buvo greitai 
išgydyti nuo greito pasiutimo Sovietų 
“gydytojais” Chasan ežero srityj!

Gudri staliniška užsienio politika mo
ka laiku permatyti ir išvengti sugalvotų 
provokacijų. Ir. lai imperialistai ant vi
sados atmeta savo viltį tame, kad jiems 
kada nors pavyks apgauti Sovietų liaudį 
veidmainiškais manevrais ir priversti ją 
traukti iš ugnies imperialistams kašto
nus! Ir juo greičiau autoriai “nesikiši
mo” politikos tą supras, tuo bus geriau 
jiems patiems. “Didelis ir pavojingas 
politinis žaislas, pradėtas ‘nesikišimo’ 
šalininkų, gali pasibaigti jų pačiu dide
liu pralaimėjimu”,—pareiškė Stalinas.

Sovietų Sąjunga užtektinai tvirta, kad 
apsiginti nuo bile priešo arba priešų blo
ko. Sovietų Sąjunga galinga tuo, kad ji 
sunaikino trockiečių-buchariniečių šnipy 
šaiką, kad ji nuolatos muša ir naikina 
šnipus, diversantus ir žmogžudžius, pri
siunčiamus iš . kapitalistinių šalių. So
vietų Sąjunga galinga savo augančiu 
ūkiu, politine ir kultūrine spėka, mo
ralia vienybe ir neįveikiamu tautų drau
giškumu. Sovietų Sąjunga turi neįvei-

Bulgarija ir Turkija per
eitame Pasauliniame Kare 
buvo Vokietijos ir Austri
jos pusėj. Jos karą pralai
mėjo ir Turkija daug nu
stojo. Turkija tik dėka So
vietų Sąjungai išsigelbėjo 
nuo galutino likvidavimo.

Bulgarija
Bulgarija yra Balkanų 

valstybė. Ji užima 39,814 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi 6,170,300 gyventojų. 
Rytų pusėj ji prieina ant 
31.1 kilometrų ilgio prie 
Juodųjų Jurų, turi geras 
prieplaukas, Varną, Burgas 
ir kitas. Šiaurių pusėj, dau
giausiai Dunojaus upe ji 
rubežiuojasi su Rumunija 
ant 602 kilometrų ilgio; va
karų pusėj jos kaimynu yra 
Jugoslavija, su kuria siena 
tęsiasi ant 564 kilometrų; 
pietų pusėj ji rubežiuojasi 
ant 488 kilometrų su Grai
kija, taip pat pietų-rytų pu
sėj ant 235 kilometrų su 
Turkija.

Bulgarija seniau buvo 
pavergta Turkijos, bet ka
da Rusija 1877-1878 metais 
sumušė Turkiją, tai ji pa- 
liuosuota nuo Turkijos. 
1912 metais Bulgarija, 
Graikija, Serbija ir Juod
kalnija visos susimetė ir 
skaudžiai sumušė Turkiją. 
Bet vėliau jos talkininkės ir 
Rumunija sumušė Bulga
rija, nepasidalindamos aL 
imtomis žemėmis. Gal todėl 
Bulgarija praeitame kare 
keršydama Serbijai ir Ru
munijai stojo Vokietijos 
pusėn.

Bulgarija yra žemdirbys
tės šalis. 1936 metais ji su
ėmė 1,614,000 tonų kviečių; 
202,700 tonų rugių; 335,000 
tonų miežių; 135,000 tonų 
avižų; 887,000 tonų kornų; 
121,000 tonų bulvių ir 30,- 
000 tonų tabako.

Ji turi eilę didelių mies
tų: Sofiją, Plevną, Silven, 
Šumlą ir kitus, kur yra ne
mažai fabrikų, kurie paga
mina fabrikatų. Bulgarija 

kiamas karo jėgas ant sausžemio, ore ir 
jūroj. Šalis socializmo remiasi užsieny 
brolišku solidarumu su dirbančiaisiais 
visų kitų kraštų ir valstymėmis, kurios 
nenori karo.

Galinga socialistinė valstybė, vesdama 
savo nepriklausomą ir taikos politiką, 
įieško ne karo, bet taikos. Sovietų Są
jungos tautos nenori svetimų žemių, ne
žiūri į kaimynų turtą. Gilus įsitikinimas 
socializmo sistemos pirmenybėj suteikia 
mums pasitikėjimą, kad mes būsime per
galėtojais pasauliniame lenktyniavime s 
mirštančia kapitalistine tvarka. Ir bū
tent todėl sąlygose prasidėjusio antro

turi ir anglies kasyklas. 
1936 metais pasigamino 1,- 
626,000 tonų anglies. Turi 
ir geležies fabrikų.

Jos gelžkeliai sudaro 1,- 
998 mylias. Bet Dunojaus 
upė tarnauja dideliu van
dens keliu, o Juodųjų Jūrų 
prieplaukos taip pat. Bul
garija turi prekybos ir ka
ro laivų.

Po Pasaulinio Karo Bul
garijai buvo leista turėti 
tik 20,000 armiją. Bet ji 
sekdama Vokietiją likvida
vo tą sutartį ir dabar po 
ginklu turi 52,000 oficierių 
ir kareivių. Jos išlavinti re
zervai siekia 650,000 žmo
nių. £

Bulgarija neturi daug 
tankų ir lėktuvų, bet taip 
jos armija yra aprūpinta 
gerais ginklais. Su pagelba 
Vokietijos kapitalistų ji 
vysto vario ir geležies in
dustriją ir ginklų gamybą 
namie. Jūrų laivynas jos 
mažas, turi 3 kamuolinius 
laivus, 4 naikintojus ir 4 
submarinus bei keletą kitų 
pagelbinių laivų.

Bulgarijoj yra karaliaus 
Boriso valdžia. 1923 metais 
baisiai žiauriai nuslopino 
darbininku sukilimą ir nuo V C-
to laiko viešpatauja reakci
ja.

Bulgarijos politinis nusi
statymas nėra aiškus, ji tu
ri su Rumunija, Graikija ir 
Turkija — Balkanų valsty
bių apsigynimo sutartį, bet 
tuo kartu Bulgarijoj vis 
daugiau įsigali Vokietijos 
k a p i t a listai ekonominiai, 
kurie stengiasi ją palaikyti 
savo priklausomybėj ir po
litiniai. Karinės jėgos ji pa
ti viena neturi, bet su ki
tomis susidėjus galėtų savo 
tautinę laisvę apginti. Ne
senai Sovietų Sąjunga siū
lė sudaryti bendro apsigy
nimo sutartį Juodųjų Jūrų 
kaimynams—Turki j ai, Bul
garijai, Rumunijai, į ją 
įtraukiant Graikiją ir ben
drai su SSSR gintis. Tokia 

sutartis daug duotų Bulga
rijai ir kitoms valstybėms, 
bet pasiūlymas nerado rei
kalingo pritarimo.

Turkija
Turkija savo laiku buvo 

galinga valstybė, daug že
mių užkariavus Azijoj, Bal
kanus Europoj, bet nuolati
niai jos karai su Rusija ir 
praeitas Pasaulinis Karas 
ją padarė vidutine valstybe.

Dabar Turkija užima 
294,492 ketv.' mylias—9,257 
Europoj ir 285,235 Azijoj. 
Plotu ji vis vien yra dides
nė už Vokietiją ir su jos 
pavergtomis ’Austrijos ir 
Čechoslovakijos žemė m is. 
Gyventoju ji turi 13,660,- 
000.

Turkijos vandens sienos— 
Juodomis Jūromis ir Vidur
žemio Jūromis — yra 3,455 
kilometrai (apie 2,000 my
lių) ilgio. Europoj, Balka
nuose, ant 235 kilometrų ji 
rubežiuojasi su Bulgarija ir 
205 kilometrais su Graiki
ja. Pietuose ant 665 kilome
trų su Sirija, kuri yra 
Francijos kolonija, ir ant 
389 kilometrų su Iraku, ku
ris yra Anglijos kolonija. 
Rytuose rubežiuojasi ant 
370 kilometrų ilgio su Ira
nu (Persija) ir šiaur-rytuo
se ant 602 kilometrų su So
vietų Sąjunga. Prieš Pa
saulinį Karą ji turėjo Siriją 
ir kitas žemes, kas sudarė 
710,224 ketv. mylių ir 21,- 
300,000 gyventojų.

Turkija yra žemdirbystes
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Prašau gerbiamos Redak
cijos paaiškinti man per 
“Laisvę” arba laišku. Aš iš
dirbau vienoj vietoj metus 
ir aštuonius mėnesius. Ar 
aš galiu gauti inšiurance 
kompensašion. Aš turiu ke
lius šimtus dolerių banke. 
Bosas mokėjo už mano in- 
šiurancą. Dėkavoju iš kal

imperialistinio karo Sovietų valstybė t 
rėš daug atsargos ir proto, kad nepasi
duoti provokatoriams įtraukti ją į karo 
sūkurį.

Bolševikų Partija ramiai veda Sovietų 
socialistinį laivą per audras ir šturmus 
dabartinės tarptautinės padėties. Geni- 
ališkas mūsų laivo kapitonas neatitrau
kia nuo horizonto savo akių; jis ramiai, 
kietai laiko mūsų laivą ir veda prie ga
lutino tikslo. Viso pasaulio dirbantieji su 
viltimi žiūri į pergalingą Sovietų laivą; 
su didele pagarba mini laivo vadovo 
vardą.

(Iš “Pravdos”)
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Nebuvo Laiko
—Ar ponia pastebėjai nu

merį mašinos, kuri tamstą 
apvertė?—klausia policinin
kas.

Nukentėjusioji: “Ne, aš 
nespėjau pamatyti. Bet pa
siutusi mergina, kuri val
dė mašiną, dėvėjo modernų 
kostiumėlį iš taftos, spor
tišką skrybėlaitę iš juodų 
šiaudų, kiaulės odos piršti
nes ir žoržetinį melsvą ša- 
likutį su rausvom gely-
tėm ... ”

Rado Išeitį
—Klausyk, Pramik, vogti 

negalima — tai didelė nuo
dėmė; bet tu nueik į moky
tojo sodą, p riskink obuolių, 
bet jų neimk. O aš eisiu vi
siškai atsitiktinai pro šalį 
ir juos rasiu.

Pasiteisino
Policija pagavo du vagis.
—Aš nepavogiau šitos 

karvės, — teisinasi pirma
sis,—ji yra mano, aš ją nu
sipirkau, kai ji buvo dar 
maža telyčia ir užsiauginau.

Jį paleidžia. Tuomet an
trasis drąsiai sušunka: “Ši
tas šautuvas yra mano, aš 
jį nusipirkau, kai jis buvo 
dar mažas revolveris.”

Baime
Tėvas nori apvesdinti sa

vo žiopląjį sūnų.
—Na, nebūk toks naivus, 

į—sako jis jam,—aš gi taip 
|pat apsivedžiau.

—Tau nebuvo taip baisu, 
—atsako sūnus, — tu vedei 
mamą, o aš turiu vesti visai 
svetimą moterį...

Senukas sėdi prie kros
nies, staiga sušunka: “Mo
čia, krepšys dega.” Ji ne
girdi. “Močia, jau grindys 
pradeda degti!” Ji dar ne
girdi. “Tai bjaurybė tingi
nė, jei tuoj neateisi, su
degs visas namas.”

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

no. Aš esu “Laisvės” skai
tytojas, bet nedėkite mano 
pavardės.

Skaitytojas.
Atsakymays

Visas klausimas labai ne
aiškus. Neaišku, ar jūs te
bedirbate, ar jau netekote 
darbo. Neaišku, apie kokį 
inšiurincą jūs kalbate.

Todėl atleisite, kad ir at-
sakyti į jūsų klausimą ne
galime. Patariame kreiptis 
savo mieste prie bedarbių 
organizacijos, jeigu esate' 
bedarbis, ir jums paaiškins, 
kur ir kaip gauti visas rei
kalingas informacijas. O 
jeigu pas jus nėra bedarbių 
organizacijos, tai galite pa
siteirauti Komunistų Parti
jos vietinėje raštinėje. Ten 
veikiausia kas nors patars, 
prie kokios vietinės valdiš
kos įstaigos atsikreipę gau
site reikalingus paaiškini
mus.
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Leninas Slapstos Nuo 
Kerenskio Valdžios

LAISVE

(Iš Krupskaja atsiminimų)

Rugpjūčio 25 dieną pra
sidėjo puolimas v generolo 
Kornilovo ant Petrogrado, 
kad išvaikyti Sovietus, pas
maugti revoliuciją. Petro
grado ir Viborgo darbinin
kai puolėsi apgynimui Pet
rogrado. Pasitikti Kornilo
vo jėgas, taip vadinamą 
“Laukinę Diviziją,” mes pa
siuntėme savo agitatorius. 
Kornilovo armija labai grei
tai kriko. Tikro užpuolimo 
taip ir negalėjo būti. Gene
rolas Krymovas, kuris ko
mandavo korpusą, pasiųstą 
ant Petrogrado, nusišovė: 
Man prisimena išvaizda vie
no mūsų jauno viborgiečio 
darbininko. Jis dirbo sky
riuje likvidavimo berašti- 
jos. Pirmųjų eilėse jis išėjo 
į frontą. Ir štai grįžta iš 
fronto su šautuvu ant pečių 
ir atsiskubina į miesto mo
kyklą. Mokykloj stokavo 
kreidos. Įėjo, dar pavargęs, 
kampan pastatė šautuvą, 
nusibraukė per kaktą ir 
kalbą apie kreidą...

Leninas turėjo slapstytis 
ir gyveno netoli stoties Raz- 
livo būdoje. Toliau ten gy
venti jau nebuvo galima, 
artinosi ruduo. Leninas nu
sprendė persikelti gyventi 
Finlandijon — ten jis norė
jo parašyti savo knygą 
“Valstybė ir Revoliucija,” 
kuriai jau buvo surinkęs 
daug medžiagos ir apgalvo
jęs iš visų pusių. Finlandi- 
joj buvo parankiau sekti ir 
laikraščius. N. A. Emelija- 
nov gavo jam pasportą, 
kaipo Sestrecko darbininko. 
Leninui uždėjo parūką ir 
nugrimeravo. Dimitrius Ili- 
čas (Lenino brolis) ir Leš- 
čenko, senas partijietis nuo 
1905 metų, buvęs sekreto
rius mūsų bolševikiškų lai
kraščių, pas kurį tankiai 
Leninas nakvodavo, nuva
žiavo į Razlivą ir nutraukė 
Leniną, mat prie pasporto 
reikėjo pridėti jo paveikslą. 
Draugas Jalava, finas, tar
navęs už mašinistą ant Fi- 
niško Gelžkelio, kurį gerai 
žinojo draugai Šotmanas ir 
Rachija, — apsiėmė pervež
ti Leniną, kaipo garvežio 
pečkurį. Taip ir buvo pada
ryta. Susisiekimą su Leni
nu palaikė partiečiai per 
Jalavą ir aš tankiai turėda
vau pas jį užeiti, kad gauti 
Lenino laiškus. Draugas Ja
lava gyveno tada Viborgo 
miesto daly j.

Kada Leninas apsigyveno 
Helsingforse, tai jis pri
siuntė chemišku rašalu ra
šytą laišką, kuriame prašė 
atvažiuoti, pranešė antrašą 
ir net planą nupiešė, kaip jį 
rasti nieko neklausus. Bet 
džiovinant ant lempos tą 
laišką, kad būtų galima 
perskaityti — sudegė plano 
galas. Emelijanovai gavo ir 
man pasportą, kaipo Sest- 
rorecko darbininkės — se
nės. Aš persirišau skepetai
te per smakrą ir nuvažia
vau į Razlivą, pas Emelija- 
novus. Jie pervedė mane 
per rubežių; pasienio gyven 
tojams užtekdavo tik pas
porto sieną pereiti. Paspor
tą peržiūrinėjo kokis tai 
oficierius.

Reikėjo mišku eiti apie 
penkis verstus, kad pasie
kus nedidelę gelžkelio stotį 
Olilą. Viskas pavyko gerai.

Tik nudegęs galas plano 
kiek sudarė nesmagumo, il
gai vaikštinėjau gatvėmis, 
kol susiradau reikalingą 
gatvę.

Leninas labai nusidžiau
gė. Matyti buvo, kaip jis ne-i 
rimavo gyvendamas slaptai, 
kuomet kova reikalavo, kad 
jis būtų jos centre. Aš jam 
papasakojau viską, ką tik 
žinojau. Helsingforse išgy
venau dvi dienas. Leninas 
palydėjo veik iki gelžkelio. 
Susitarėme, kad vėl pas jį 
atvažiuosiu.

Antru kartu pas Leniną 
buvau už dviejų savaičių. 
Kaip tai pavėlavau ir nu
sprendžiau nesustoti pas 
draugus Emelijanovus, o 
pati eiti iki Olilos stoties. 
Girioje buvo tamsu — vėly
vas ruduo. Kojos klimpo 
smėlyj. Pasirodė, kad pa
klydau ir sujudau. Bet at
einu į Olilą, o traukinio nė
ra. Jis pribuvo dar tik už 
pusės valandos. Vagonai 
buvo pilnutėliai prisikimšę 
kareivių ir jūreivių. Buvo 
tokis susigrūdimas, kad vi
su keliu prisiėjo stovėti.

Kareiviai savo tarpe at
virai kalbėjo apie sukilimą. 
Ir kalbėjo tik apie politiką. 
Vagonas vaizdavo karštai 
įkaitusį susirinkimą. Nieko 
daugiau iš civilių čia nebu
vo. Buvo įėjęs kokis tai vie
nas civiliai apsirengęs vy
ras, bet išgirdęs, kaip jūrei
viai pasakojo apie tai, kaip 
jie revoliucijos laiku prieš 
carą, Viborge mėtė oficie
rius iš laivų į jūras, pasi
klausė ir pirmoje stotyj iš- 
sėdo. Į mane niekas nekrei
pė atydos.

Kada aš papasakojau Le
ninui apie tai, ką kalbėjo 
kareiviai ir jūreiviai, tai jo 
veidas surimtėjo. Ir paskui 
ką jis nekalbėjo, bet veidas 
pasiliko pirmesnėj išraiškoj. 
Matyti buvo, kad jis vieną 
kalba, o kitą mąsto.

Rugsėjo 13-14 dienomis 
Leninas jau rašo laišką 
partijos Centro Komitetui: 
“Marksizmas ir Sukilimas.” 
Pabaigoje rugsėjo jis persi
krausto iš Helsingforso ar
čiau Petrogrado į Viborgą. 
Iš ten jis rašo laišką Smil
gai į Helsingforsą (Smilga 
buvo pirmininkas Finlandi- 
joj vieno rajono kareivių, 
laivyno ir darbininkų Sovie
to), apie tai, kad reikia vi
są atydą įdėti paruošimui 
Finlandijoj stovinčių karei
vių ir laivyno nuvertimui 
Kerenskio valdžios. Rašo 
apie tai, kaip reikės organi
zuoti naują valstybės apa
ratą, kaip pagal naujus bū
dus organizuoti mases, kaip 
naujai perausti visą “visuo
menės audeklą,” — kaip sa
kydavo Leninas. Apie tai 
jis nepaliaujančiai mąstė, 
apie tai jis rašė ir straips- 
nyj: “Ar išlaikys bolševikai 
valstybinę galią?” Rašė at
sišaukime į valstiečius, ka
reivius, laiške į Petrogrado 
konferenciją, visur jis tą 
mintį pravedė, kad reikia 
pasiruošti paėmimui galios 
į liaudies rankas; tuo pat 
kartu rašė nariams Centro 
Komiteto, Petrogrado Ko
miteto, Maskvos Komiteto 
ir nariams Bolševikų Par
tijos Petrograde ir Mas
kvoj.

Anglijoj dabar skubiai dirbamos vaikams nuo dujų 
apsaugoti maskos. Paveiksle matoma vaikutis, ap
vilktas su 20-tojo* amžiaus “civilizacijos pabūklu.”

Hartford, Conn.
Iš mūsų kolonijos darbininkų 

Judėjimo
. Kovo 22 d. atsibuvo prakal

bos, kurias surengė ALDLD 
68 kuopa dėl kanadiečio drg. 
Z. Janausko. Valig paprastos 
dienos vakaro, tai žmonių bu
vo nemažinusia.

Prakalba visiems patiko. 
Mat, kaipo geras žinovas apie 
Lietuvos padėtį ir paskutinius 
jos įvykius, drg. Janauskas 
daugiausia apie tai ir kalbėjo. 
Kalbėtojas, paremdamas gy
vais faktais, pasmerkė tauti
ninkų valdžią priešakyj su 
Smetona už atidavimą na- 
ziam Klaipėdos. Tai tokia 
valdžia esanti daugiau nie
kas, kaip tik gauja sabotaž- 
ninkų, kuri rengiasi sunaikin
ti šalies nepriklausomybę. Ir 
dar pastebėjo, kad prie tų 
darbų yra prisidedančių ir 
šioj šalyj, kaip tai, Tysliavos, 
Vitaičiai ir Stilsonai, kurie 
jau buvę nusibaladoję ir Ka
nadoj su tais pačiais reika
lais. Bet darbininkai turėtų 
gerai suprasti, kokiems inte
resams jie tarnauja.

Taipgi prisiminė ir apie ki
tas Europines šalis. Daugiau
sia pasmerkė Franci ją su 
Anglija už pagelbėjimą Hit
leriui sutrempti demokratiš
kas šalis, kaip tai, Ispaniją, 
Čechoslovakiją ir visas kitas, 
kurios jau randasi po fašiz
mo letena. Nors jau dabar 
ponas Chamberlainas būk pri- 
sipažįstąs, kad likosi Hitlerio 
apgautas. Kalbėtojas Cham- 
berlainą prilygino prie tos 
vargšės mergaitės, kuri, turė
dama septintą kūdikį, sakosi, 
kad ji tapo apgauta. Klau
sytojai iš to turėjo smagaus 
juoko.

Baigdamas kalbėti, drg. 
Janauskas prisiminė apie Ka
nados padėtį ir darbininkų 
persekiojimus, kurie nori or
ganizuotis į darbinink iškas 
organizacijas. Bet abelnas 
darbininkų susipratimas vis- 
tiek auga.

O kas link lietuviose išsi
vystymo darbininkiško judėji
mo, tai yra kreditas amerikie
čiams už pagelbėjimą finan
sais leidime “Liaudies Balso,” 
kuris du sykiu į savaitę pra
neša teisingus dabartinius 
nuotikius, ir tuo patim šaukia 
vienytis į bendrą frontą prieš 
išnaudotojus.

Pabaigęs kalbėti, atsikrei
pė į susirinkusius finansiškos 
paramos palaikymui “Liau
dies Balso.” Pirmininkas drg. 
J. Kazlauskas paprašė porą 
rinkikų ir buvo renkamos au
kos.

Aukavo šios ypatos: F. Ra
manauskas $2; po $1: O. Ru- 
džinskienė, A. Klimas, J. Ai- 

bavičius, W. žaltauskas, J. M. 
Pilkauskai, F. Bacis, K. Vil
kas, O. Visockienė ir M. Mar- 
gaitienė; po 50c: J. Margai- 
tis, J. Kazlauskas, A. Toto- 
rėlis ir J. Mitusa; po 25c: K. 
Mičiuta, A. žoliniokas, S. Ma- 
kaveckas, O. Krasnickienė, K. 
Bražauskas, P. Polazi; smul
kių 30c. Viso $14.80.

Ant rytojaus drg. Janaus
kas, pagelbstint vietiniam drg. 
A. Klimui, perėjo biznierius ir 
šiaip geros valios lietuvius. 
Aukavo šie: A. Ramaška $3; 
po $1: V. Visockis, V. Ra
manauskas, J. Beržinis, J. 
Siaurusaitienė, Wm. Januške
vičius; J. Bernotas 50c. Vi
so surinko $8.50. O Laisvės 
Choras paaukavo veltui sve
tainę prakalboms.

Ir šie draugai .prenumera- 
vosi “Liaudies Balsą”:

B. Videikis ant metų $3.50 
J. Urbonas pusei metų 1.75 
Diamond Grill metams 3.50 
P. Giraitis atsinaujino 3.50 
Tai viso hartfordiškiai pa

rėmė “Liaudies Balsą” su 
$35.55.

Galima iš to suprasti, kad 
prakalbos iš visų atžvilgių 
pilnai pavyko.

, Aš tariu širdingai ačiū var
dan kanadiečiu tiems, kurie 
parėmėte finansiškai ir priė
mėte draugiškai drg. Z. Ja- 
nauska. c. 

—o---
Streikuoja

Trokų kėravotojai rengiasi 
streikuot, pasibaigus metiniam 
kontraktui. Dabar darbininkai 
reikalauja atnaujinti kontrak
tą trim metam ir didesnio už
mokesčio. Vieton 60c ant va
landos, reikalauja 75c, ir su
mažinti darbo valandas: kur 
buvo dirbama 54 valandos 
savaitėje, dabar nori 48 va
landų. Jeigu darbdaviai’ su 
tuo nesutiks, bus iššauktas 
streikas.

Jo pasekmes pranešiu vė
liau. Nemunas.

Gen. Franco Išsižada 1,000 
Žydų Ispanijos Piliečių

Esančių Rumunijoj
Bucharest, Rumunija. — 

Apie 1,000 žydų Ispanijos 
piliečių gyveno Rumunijoj. 
Kai Rumunija pripažino 
generolo Franco valdžią, 
tai jo atstovas pareikalayo, 
kad šie žydai remtų Ispani
jos fašistus ir permainytų 
savo pasportus, atsimesda- 
mi nuo Ispanijos respubli
kos, o pripažindami fašis
tų vyriausybę Ispanijoj.

Bet kad ispaniški žydai 
Rumunijoj atmetė šį pasiū
lymą, tai dabar gen. Fran
co atstovas pareiškė, jog Is-

Waterbury, Conn.
Vilijos Choras Atžymėjimui 

25-kių Metų Savo 
Gyvavimo

Kovo 25 d. rengė margumy
nų vakarą, arba “minstrel 
show.” Margumynų vakaras 
buvo įvairus, ir publikai labai 
patiko, nes buvo girdėt per 
kelias dienas žmones kalbant 
apie margumynus.

Prirengimui margumynų 
vakaro daugiausia triūso'pri
dėjo Vilijos Choro mokytojas 
Klemensas Strižauskas. Jo pa
sidarbavimu buvo tinkamai 
sutaisytos tikros lietuviškos 
gužynės, su stambiais pamar- 
ginimais.

Vakarą atidarė pats Vilijos 
Choras, sudainuodamas tris 
daineles. Po tam buvo tinka
mai sulošta komedijėlė “Dvi 
Kūmutės.” Lošėjos K. Yanke- 
liunienė ir B. Satulienė publi
kai labai patiko, žmonės tu
rėjo gardaus juoko. Vilijos 
Choras pasirodo ant scenos, 
sudainuoja “Vakarinę Dainą” 
ir “Per Girią, Girelę.” Pirmu
tinius du punktus dainuoja vi
sas choras, kitus du punktus 
dainuoja motina bardama sa
vo dukrelę, kam dukrelė vai
kštinėja su berneliu po raselę 
su šlapiu vainikėliu. Kitus 
punktus dainuoja dukrelė, at
sakydama motinai, kad ji vai
kštinėjo ne su berneliu, bet 
su broleliu.

Sudainavo K. Yankeliunie- 
nė ir V. Krastnitskas komišką 
duetą “Kur Tu Buvai, Dieduk 
Mano.” Susirinkusieji irgi tu
rėjo gardaus juoko. Edwar- 
das Dvilinskas sugrojo du du
etu ant armonikutės, su lūpo
mis, labai gerai, publika iš
šaukė jį kelius kartus ir rei
kalavo, kad grotų daugiau. 
Richard Yenkeliūnas pašoko 
porą “tap dance” solo. Pub
likai irgi patiko ir privertė 
antru kartu pakartoti. Bever
ly Trask pašoko porą klasiš
kų šokių. Jei ši mergaitė ne
sustos lavinusis, tai iš jos bus 
gera šokikė. Visi trys virš pa
minėti yra jaunuoliai. Garbė 
tėvams, kad stengiasi vaikus 
taip gražiai mokinti.

Išeina ant scenos du jau
nuoliai A. Strižauskas ir Dvi- 
linskiutė, sudainuoja Įabai vy
kusiai duetą meilliodamies. 
Tuo kartu choras sueina ant 
scenos ir pradeda juoktis iš 
jų meilavimosi. Jie pabėga 
nuo scenos, choras dainuoja, 
“Neveskie Vaikine Tokios Pa
čios.” V. Krastnitskas ant 
smuikos pagrojo, o keturios 
poros pašoko “Noriu Miego.” 
Penki piemenėliai, būtent, E. 
Dvilinskutis, P. Moroziukas, 
du Yenkeliunukai ir Satuliu- 
kas, su botagais ir su krep
šiais ant pečių, basi, suplyšu
siais drabužiais, sudainavo dvi 
daineles, “Mažas Piemenėlis” 
ir “Kur Tu Buvai, Kiškel Ma
no.” Publikai taip patiko, kad 
per penkias minutes nepalei
do jų nuo scenos.

Merginų Choras sudaina
vo dvi daineles, “Prirodino 
Man Bernelį” ir “Matušaitė 
Miela.” Dainavimas išėjo pa
girtinai gerai. Vyrų trio dai
navo dvi daineles nekaip. Su
dainavo duetą B. Satulienė ir 
Olga Trask, gerai, duodu kre
ditą už tai.

Užbaigiant programą Vili“ 
jos Choras sudainavo “Noriu 
Miego,” aštuonioms mergi
noms šokant.

Tai pirmas tokis naujoviš
kas vakaras pas mus buvo 
rengtas. Patariu ir kitoms ko
lonijoms mainyki parengimus.

Dalyvavęs.

panijos fašistų valdžia išsi
žada jų kaip savo piliečių; 
ir tie žydai lieka “bevalsty- 
biniais.” Tai reiškia, kad 
fašistu ojanti Rumunijos 
valdžia gales juos varžyt ir 
persekiot, kaip tik norės, ir 
jie negaus jokio užtarimo 
iš Ispanijos naujos valdžios.

Žinios iš Lietuvos
VĖL APTIKTAS NAUJAS 

V AMŽ. KAPINYNAS
VERŠVUOSE

Praėjusiais metais Veršvuo
se, beimant graužą Kauno sta-
tybai, rastas didelis senovinis 
kapinynas. Pernai jame buvo i 
ištirti 86 III-IV amž. kapai, 13 
arklių kapų ir 16 degintinių 
žmonių kapų. Pastarieji kapai 
priklauso XI-XII amž.

Šiomis dienomis, pradėjus 
imti graužą, maždaug už 400 m 
į pietų vakarus nuo pernai ty
rinėto kapinyno, vėl aptiktas 
kitas V amž. kapinynas. Ka
dangi graužo vežimo darbų ne
įmanoma sustabdyti, nors iri 
žiemos metu tenka gelbėti ka-' 
pinyną ir vykdyti kasinėjimus. 
Lig šiol jau ištirta keli V amž. 
kapai, kuriuose aptikta gana 
įdomių radinių: žalvarinių 
juostinių apirankių, ornamen- 

' tuotų skersiniais brūkšneliais ir 
rombais, gintarinių karolių, 
grandinėlių, įmovinių kirvių, 
ietigalių, peilių ir kt.

Šia proga tenka padėkoti dar
bininkam, kurie, aptikę kapus, 
tuojau pranešė V. D. Kultūros 
muziejaus priešistoriniam sky
riui, kuris dabar toje vietoje ir 
vykdo kasinėjimus.

LIŪDNI PALEMONO VAKA
RĖLIO ATGARSIAI

Praėjusių metų spalių 30 d. 
viena jaunuomenės organizaci
ja Palemono pradžios’ mokyklos 
salėje surengė vakarėlį su vai
dinimu ir šokiais. Vakarėliui 
jau įpusėjus ir pradėjus vyk
dyti antrąją programos dalį— 
šokti, vakarėlio dalyvių tarpe 
pasirodė neblaivių svečių, ku
rie pradėjo vieni su kitais ki
virčytis, bartis ir rengėsi muš
tynėms. Kivirčams akstiną su
darė toji aplinkybė, kad į va
karėlį atėjus grupė jaunuolių 
iš Petrašiūnų, o tarp petrašiū
niečių ir palemoniečių jaunuo
lių jau iš anksčiau buvęs anta
gonizmas vienų prieš -įeitus, bu
vę nesuvestų sęskaitų. Tie pe- 
trašiūniškiai ir kivirčus pradė
ję, užkabindami griežiką Juozą 
Dementavičių. Kadangi užpuo
likai buvę jau išsiėmę peilius, 
tai ir užpultasis Juozas De
mentavičius numetė muzikos 
instrumentą, o išsitraukė iš .ki
šenės lenktinį peilį, ir pradėjo 
juo švaistytis.

K. Songaila ir K. Zumaras 
Dementavičiaus buvo sužaloti, 
o Stasys Rinkevičius nudurtas 
vietoje, nes peilis tarp šonkau
lių lindo ir palietė širdį.

Juozas Dementavičius ligi 
teismo buvo laikomas kalėjime,

Dienraščio “Laisves”:

BANKIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 

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

DIDELE IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

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

šokiams įžanga 40c. IfADTIl O C
Vakarienei 85c. KARIU

Trečias puslapis

o kovo 6 d. Kauno apygardos 
teismo teisiamas.

Teisman buvo pašaukti dau
gelis to vakarėlio dalyvių budy
tojų, viso apie .40 žmonių.

Liudytojų daugumas liudijo 
palankiai kaltinamiesiems; gir
di, petrašiūniečiai pradėję ka
binėtis, komandavoti, o nužu
dytasis St. Rinkevičius buvęs 
jau seniai žinomas mušeika ir 
nenuorama; Rinkevičius su 
draugais irgi buvę peilius jau 
išsitraukę, bet Dementavičius 
vikriau apsisuko.

Teismas priėjo išvadą, .kad 
iš tikrųjų Dementavičius buvęs 
užpultas ir Rinkevičių nužudęs 
besigindamas ir del to jį nu
baudė švelnia bausme — ketu
riais mėnesiais paprastojo ka
lėjimo, bet į tą bausmę įskaitė 
ligi teismo atkalėtą laiką ir jį 
iš kalėjimo paleido.

Su Juozu Dementavičium dar 
buvo kaltinami Jonas Demen
tavičius ir Antanas Tamošiū
nas, tai juodu abu išteisinti.

KELIOLIKA METŲ MYLĖJO 
IR KARTU GYVENO, O 

ATSISKYRĘS PRA
DĖJO MUŠTI

Petrė Gerulaitytė, per 40 
rpetų amžiaus, dar Didž. karo 
metu būdama Rusijoj susipaži
no su Volpe, tai kartu sugrįžo 
Lietuvon ir ligi šiol gyveno tai
koje. Juodu taip gerai sugyve
nę, kad Gerulaitytė Volpei pa
skolinus ir 2< tūkst. lt. savo su- 
taupų. Neseniai Gerulaitytė nuo 
Volpės turėjo atsiskirti, bet pa
skola pasilikus. Vieną vakarą 
netoli kalėjimo Gerulaitytė gat
vėje susitiko Volpę ir paprašius 
grąžinti paskolintus jam 2 tūk
stančius litų.

Į Gerulaitytės prašymą Vol
pe atsakė smūgiais — jis smar
kiai ilgametę savo draugę pri
mušė. Kai prie šaukiančios 
merginos pradėjo rinktis žmo
nės, tai Volpė ją mėginęs įvilk
ti į kiemą ir paslėpti, bet viskas 
išėjo aikštėn ir Volpė buvo pa
trauktas tiesom

Kauno apylinkės teismas už 
tai Volpę nubaudė 7 paromis 
arešto.

Apylinkės teismo sprendimu 
šalys buvo nepatenkintos ir pa
davė apeliacijos skundus. Volpė 
prašė išteisinti, o Gerulaitytė— 
smarkiau nubausti.

Apygardos teisme Gerulaity
tės skundą palaikė adv. Dz. To
liušis, o Volpės—adv. Kolevzo- 
nas.

Apygardos teismas apylinkės 
teismo sprendimą patvirtino, 
bet Volpei bausmę padidino ligi 
vieno mėnesio paprasto kalėji
mo. '
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
s

1.
Pažvelkite į jį iš tolo: virš jo stogų, 

medžių, bokštų pamatysite viešpataujant 
du reakcijos simbolius: baltą bažnyčią 
ir kalėjimą.

Revoliucijos sūnau, vistiek kur tu be
būtum—tolimoj Amerikoj, Azijoj ar 
Francijoj—jei tu iš Lietuvos, tu būsi 
girdėjęs apie Šiaulių raudonuosius mū
rus, apie kalėjimą. Jame gyveno ir gy
vena geriausi iš geriausių—revoliucijos 
vaikai. Šiaurės Lietuvos kaimams šis ka
lėjimas yra virtęs baubu: Jie stebisi:

—Vokiečių artilerija sugriovė miestą. 
Kodėl nesugriovė kalėjimo?

Lietuvos revoliucijos istorike! Kai tu 
gimsi, ir kai-kada nors rašysi Lietuvos 
revoliucijos istoriją, tu atrasi dokumen
tuose, kad bjauriausios žvalgybos pro
vokacijos įvykdavo Šiauliuose, o tų pro
vokacijų aukas prarijo jis, Šiaulių kalė
jimas.

Mano mieste! Ir kam aš gimiau tavo 
pašonėj!

Kalėjimas ir bažnyčia tavo valdovai.
Tu—teroro vainikas.
Tu visos Lietuvos herbas—kalėjimas ir 

bažnyčia.
Tik jūs gerai įsižiūrėkite iš tolo...

2.
Vienuma gali suėsti žmogų. Man ro

dos chiniečių išradimas—kankinti žmo
gų, lašinant šalto vandens lašus ant pa
kaušio—labai menkas. Lašanti vienuma 
—daug daugiau kankins. Štai jau trečia 
para, leidos ir tekėjo saulė, o pilkoj tam
soj karcery laša ir laša vienuma ant ma
no galvos. Minutė. Minutė. Lašas. Lašas.

Kalėjimas nebedomina ir nebegązdina i 
manęs. Jame ne pirmą kartą apgyven
dintas; jame žuvo man tas pavasariškas 
laikas, kuris vadinamas ankstybąja jau
natve. Dabar žinau visas smulkmenas: 
Žinau, kada bus švilpukas keltis, žinau, 
kodėl trinksi karcerio lubos—antrame 
aukšte nešioja į kameras rytinę kavą, 
juodą ir karčią. Žinau, kaip gauti slap
ta į karcerį tabako, nes karcery uždraus
ta rūkyti. Taip pat žinau, kada prie kar
cerio durų priselins sargas, tykiai kaip 
katė—šnipinėti.

Bet vienuma! Juoda, nebylė.- Ar pasiu
to, nejaugi tie juodvarniai nieko nebe- 
baus šią savaitę karceriu? Nors įgrūstų 
kokį plėšiką ar vagį... Nejaugi visą ter
miną priseis sėdėti vienam, visai vienam.

Kas iš to, kad akmeniniame karste 
žinau, kad ten toli—milionai. O čia vie
nas su nebylia tamsta, sienom ir alkiu.

Dabar viršuj tranko duris — žinau — 
dalina paštą. Mano draugai skaitys laiš
kus ir laikraščius... O aš šioje švininėje 
tamsoje neturiu ką rūkyti, nėra į ką 
tarti žodį, net galvoti nebėra apie ką.

Viršuj varsto duris. Vienam rašo se
suo—kambarėlis ne kūrentas... Anė va
kar ištekėjo...

O karcery laša ir neišlaša pilkuma ir 
vienatvė.

laimės draugą, sargas užtrenkia ir užra
kina duris. Tamsa, kaip replės vėl apglė
bia mus.

3.
Baltijos Vaikai

Nė nežinojau, kad Simas moka taip 
muzikaliai kalbėti. Štai jis sako:

—Vakar Bolių viršininkas vėl nubau
dė. Bet tu juk žinai Bolių: atkirto vir
šininkui į akis...

Nuobodulys gali iš proto išvaryti: Čia 
reikia arba pasakoti arba klausyti. Sa
vo naująjį draugą pvavaišinu sutaupytu 
tabaku jį taupiau kokiam vagiui ar plė
šikui, o sulaukiau Simo. Surūkėme po 
ištisą “bankrutką”—dabar turime lauk
ti, iki draugai iš antrojo aukšto vėl at
siųs. Simas ką tik iš kameros, pasakoja 
paskutines naujienas:

—Vakar mūsų kameroj buvo viršinin
kas.
'Viršininkas įsakęs surinkti visas ka

meroj turimas knygas, norįs perkontro- 
liuoti.

—Kągi mes beskabysime?...-—rūpina

—Sveikas!—taria iš tamsaus kampo 
Simas naujai įgrūstam. Bet į jo žodžius 
nėra atbalsio.

—Ar ilgam?—klausia vėl Simas. Bet 
vietoj atsakymo, nepažįstamasis prieina 
ir paduoda ranką. Mudu apsto j am nepa
žįstamąjį, pristumiam prie lango, kur 
per geležies langines prasiskverbia pora 
spindulių. Prieš mus: varinio veido vy
ras, garbiniuotais lininiais plaukais. Iš 
po melsvo kostiumo jaučiasi muskulai, ■ 
užsigrūdinimas ir jaunatvė.

—Kodėl nekalbi, išdidus?—pykstame 
mudu.

—Mine en ymare!
Mudu persimetame žvilgsniais: mudu 

nesuprantam. Kokios čia komedijos?
—Iš kur esi?
—Mine en ymare!
Kokia čia jis kalba šneka, nejaugi 

svetimtautis? Simas tarsteli porą žodžių 
žydiškai, bet nepažįstamasis žiūri į lan
gą. Simas nerimsta:

—Vilke, gal jis francūzas? — kameroj 
mane vadina “Vilku” arba net “Senu 
kalėjimų Vilku.” Aš vieną sakinį temoku 
francūziškai. Kažkur skaičiau apie Na
poleono kareivį—belaisvį rusuose, tai gi 
atsimenu tokį sakinį:

—Par la f rance?—bet svetimtautis ne
supranta.

—Sprichst du deutsch?—ne, jis ir vo
kiškai nesupranta, šypsos droviai. Simas 
dar bando:

—Ty russkij?
—Niet ponimaju!—atsako darkyta ru

sų kalba. Mudu išbandėm visas kalbas, 
kurių nors vieną žodį teko girdėti, bet 
susikalbėti negalim. Mudu net nežinom, 
iš kurio jis krašto. Bet Simas — ne mo
lio Motiejus, įremia pirštą svetimtaučiui 
į krūtinę, duoda pusę “bankrutkės.” Sve
timšalis traukia dūmą, vėl šypsos, kaip 
vaikas. Simas klausinėja:

—Germanija? Italija? Anglija?
Svetimšalis purto galva: “No!” išpu

čia dūmus, praveria tamprias, kaip gu
ma, lūpas, įbedžia pirštą sau į krūtinę, 
ir mes sužinom:

—Semi! Finliandija! Somija!
Palengvėjusiom širdim mudu pereinam 

skersai karcerį: Acha!
—Ar žinai, Simai—jei jis suomis, tai 

susuk dar vieną “bankrutkę...”
Simas suka “bankrutkę,” bet staiga 

apsiniaukia, nes daugiau gi nieko nebe
įstengia susikalbėti. Simas piktas, vaikš
to skersai ir išilgai karcerio ir kažką 
galvoja—gal apie paskutinį tabaką gal
voja, gal apie suomi. Tariu:

—Nesučiulpk vienas! Juk be tavęs dar 
yra suomis ir aš!

Simas atiduoda bankrutkę man. Parū
kęs, duodu suomiui. Šis griebia, kaip al
kanas duoną, ir kartoja: “Mine suomi! 
Helsinki!” Linksmas rūko prie lango 
suomis. Plačiais žingsniais vaikšto piktas 
Simas; timpteliu jį už skverno: “Kas 
tau, Vilke,—nedūk!”—nervinasi jis.

—Palauk!—sakau jam. — Kur taip 
skubi—į traukinį?... Nebijok, traukinys 
vėluojasi... Simas nusišypso: “Na?”

—Ar žinai Simai, kažkada—o gal tik 
prieš du metu,—mokiaus vieną svetimą 
kalbą. Nemanyk, ne prastoje vietoje mo
kiaus—mokiaus pačioje sostinėje. Tu sė
dėjai IX-me forte? Ne? Na tai forte 
tunelio gale, kur keturiolikta kamera— 
aš tą kalbą mokiaus. Kokį šimtą žodžių 
aš dar išstenėsiu. Pakalbinkim jį...

Suomis* į mus žiūri bailiai, gal čia są
mokslas koks.

si Simas, bandydamas užlipti ant palan
gės.

Bet atsidaro karcerio durys, Simo žo
džiai nutrūksta. Įstūmęs mums naują ne

—Ar du sjoman?—klausiu suomį. Suo
mis ištiesia ranką:

—Ja! Jag sjoman av Helsinki! (Taip! 
Aš esu jūrininkas iš Helsinkio!)

Simas pripuola prie mūs, išskečia akis. 
Aš išdidžiai dėbteliu į Simą, lyg norėda
mas pasirodyti: Matai, ir aš šį tą moku.

—Vilke, kokia čia kalba?—Aš neatsa
kau, jis spiriasi: “Vilke, sakyk gi jau, 
sakyk, kokia čia alba, kur tu ją išmokai?

—IX forte. Et! Ši kalba neturi vardo. 
Bevardė.

(Bus daugiau)

Jersey City, N. J.
Šmugelis

West New York yra arti
mas Jersey City kaimynas. 
Pašalpų biure iškilo aikštėn 
didelė vagystė, šmugelis. Su
areštuota beveik visi pašalpų 
biurę dirbą žmonės. Miestas 
turi nuostolių $600,000. Vals
tija buvo suspendavus miestą 
nuo pašalpos teikimo, ir apie 
1,500 žmonių, kuriems būtinai 
reikalinga pašalpa, pašalpos 
negavo.

Taksos

Paprasti biedni žmonės ne
gali išsisukti nuo mokėjimo 
miestui taksų. Tačiau stambio
sios kompanijos tuos dalykus 
lengvai apeina. Miesto admi
nistracija nors kovoja, kad 
privertus didesnes korporaci
jas mokėti užvilktas taksas, 
bet nėra taip lengva jas ap
galėti, kadangi susiduria su 
tokiu pat stambiu kapitalu, 
kuris nusako miesto tvarka, C- 7 

finansus.
Jersey City miesto adminis

tracija turi kelias bilas stam
bių kompanijų, kurių nemo
kėtos taksos siekia keletą šim
tų tūkstančių dolerių, ir vie
na iš tų kompanijų šiomis die
nomis sutiko atmokėti užvilk
tų taksų $241,144.55 už 1937 
1938 ir dalį 1939 metų. Ta 
kompanija yra Eastman Ko
dak.

Gclžkelių kompanijos labai 
dideles sumas skolingos mies
tui taksomis. Tačiau su mo
kėjimu ir pinigų gavimu iš 
minimų . kompanijų esąs labai 
sunkus dalykas.

Skundžia

Vokiečių American Bund 
užvedė bylą sumoje $500,000 
prieš Newarko laikraštį “Ne
wark Ledger.’’ Bundo virši
ninkai sako, kad šis laikraštis 
savo špaltose, editorialuose 
esąs juos apšmeižęs.

Kuomi ši byla pasibaigs, tai 
ateitis parodys. Tačiau, rei
kia nepamiršti to fakto, kad 
minimi Bundo vadai New Jer
sey valstijoj per aukštai šoka.

- Garu Inžinas

J. T. Soltman sako, kad 
Hobokene pirmas garu varo
mas inžinas buvo pabudavo- 
tas Colonel J. Stevens 1825 ir 
pirmutiniai garu varomi inži- 
nai pradėjo traukinius vežti 
1818. Aišku, kad 1825 -me- 
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tais jau gariniai inžinai buvo 
biskį geriau patobulinti negu 
1812.

Pirmas laivas, “ferry,” ga
ru varomas pradėjo p 1 a ų- 
kioti skersai Hudson upę, 
tarpe Hoboken ir New Yor- 
ko 1811 m. ir, sakoma, buvo 
pirmutinė ferry pasaulyje va
roma garu tais laikais.

Kova

Bušų kompanija nori gauti 
leidimą per Holland tunelį 
vežti žmones į Pasaulinę Pa
rodą New York an. Hudson & 
Manhattan Tube kompanija 
kovoja visais jai galimais bū
dais, kad busų kompanija ne
gautų leidimo. Mat, čia pa
liečia Tube kompanijos kišenių. 
Tube kompanijos troškimas, 
kad tik jos traukiniais visi ke
liauninkai važiuotų į New 
Yorką, ir tik jai vienai būtų 
didelis pelnas, nepaisant, kad 
jos traukiniai tik pasiekia 
New York Cortland St., o bu- 
sai eitų tiesiai į Pasaulinę Pa
rodą ir tas palengvintų va
žiuotojams be persikėlimo ir 
klaidžiojimo. . .

Pelnas

Iš Trenton pranešama, kad 
už svaiginančius gėrimus New 
Jersey valstijoj įplaukos pa
kilo pereitais metais ant 
$218,558. Per metus laiko 
valstija surinko taksomis už 
svaigalus $8,734,562.

Nuosavybių taksos pakilo

pereitais metais ant $13,477,- 
038.

Well, kaip pasirodo, tai 
valstijos įplaukos už įvairius 
dalykus kyla, bet darbo žmo
nių algos traukiasi.

K. Biuras.

Wilkes Barre, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Mūsų mieste ir apielinkėje 
pradėjo jieškot-šnipinėt tų, 
kurie, jų manymu, dirba 
priešvaldišką d arba, suprask, 
organizuoja dar b i n i n k u s . 
Įsteigė tam tikrą’ komitetą ir 
tas čia šnipinėja.

Ir kada jie tą darbą pra
dėjo, tai per radio buvo rė
kiama tokie nepamatuoti da
lykai prieš raudonuosius, kad 
net pikta darosi klausant tų 
kalbų.

Teko sužinoti iš vienos 
ypatos (mokytojos), kad .mū
sų miestelyj yra susidarusi 
patriotiška grupė, vadinama 
“minute men” iš 100 žmonių, 
kurie tyrinėja darbininkišką 
veikimą. Ir, jų pasigyrimu, 
jie turį jau surašę savo kny
goje visus veiklesnius žmo
nes ir jie sako žinosią, kaip 
su jais susitvarkyti.

—o—
Mieste ir apįelinkėj nazių 

Bundas organizacija pradėjo 
smarkiai veikti. Tai visokį 
patriotai ir net kokį ten ty
rinėjimo komitetą sudarė ir 
pradėjo kampaniją prieš kla
siniai sąmoningus darbinin
kus ir ateivius, duodami pro
gą fašistams ramiai darbuo
tis.

—o—
Workers Alliance organiza

cija smarkiai darbuojasi, kad 
iškovot daugiau pinigų dėl 
WPA darbų. Jeigu tas nepa
vyks, tai šiomis dienomis bus 
paleista iš šių darbų milžiniš
kas skaičius darbininkų šioje 
apielinkėje. Yra rengiamasi 
prie masinių susirinkimų, de
monstracijų, kur ir lietuviai 
turėtų skaitlingai dalyvauti.

—o—
čia planuojama įvest- tokis 

įstatymas, kad kurie gauna tą 
bado pašalpą, būtų išvaryti į 
darbus, bet už tuos darbus ne
gaus daugiau mokesties, kaip 
pirmiau gaudavo.

Finleyville, Pa.
Kovo 26 d. tapo išvežta 

Monongahela ligoninėn Izabe
lė Lekavičiūtė, duktė drg. D. 
P. Lekavičiaus. Susirgo aklo
sios žarnos uždegimu (apen
diksu). Operaciją padarė pir
madienį, kovo 27 d., daktarai 
Urbons ir Stevenson.

Ligonė turėsianti išbūti li
goninėje dešimt dienų. Pas
kui bus parvežta namo.

Prieš porą savaičių čia pasi
mirė senmergė milionierka 
Anna George, sulaukus apie 
80 metų amžiaus. Gyveno sa
vo labai didelėj farmoje, už
laikė daug darbininkų. Jos 
farma buvo labai moderniška 
ir viskas labai čystai užlaiko
ma.

Reikia pripažinti, kad ta se
nutė visgi buvo geros širdies 
moteriškė ir visai nepamirš
davo biednų. Padėkavonės 
dienoje ir prieš Kalėdas ji

duodavo užsakymą bučeriams 
Monongahela City, kad duo
tų varguoliams prirengtas mė
sos beskes, taip pat ir su gro- 
serninkais.

Anna George priklausė prie 
visokių kompanijų ir jos že
mėje šiandien yra apsigyve
nusių lietuvių, kurie turi savo 
namukus, daugiausia Court- * 
ney, Pa.

D. P. L.

Paryžius, kov. 31.—Fran- 
c i j o s p o 1 i t i kieriai žada 
“draftuot” (kaip ir prievar
ta prispirt) dabartinį jos 
prezidentą Al. Lebruną vėl 
kandi datuot į Francijos 
prezidentus.

Paryžius, kovo 31. — Vo- ' 
kieti jos atstovybė Franci
joj per spaudą išplūdo 
Ameriką kaip “besmegeniš- 
ką demokratiją,” ir ypač 
išniekino prez. Rooseveltą.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Inside Phone
EVergreen 4-6485

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS

Office Phone
EVergreen 8-1090

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

Kovo 26 diena A. L. Kon
greso vietos skyriaus įvyko 
konferencija ir buvo gana 
skaitlinga. Daug delegatų bu
vo nuo skirtingų organizacijų.

šioje konferencijoje nebuvo 
tokių arba nedrįso kelt 
triukšmą. Likosi nutarta 
daug svarbių dalykų, ir yra 
vilties, kad šis svarbus dar
bas bus varomas pirmyn be 
jokių kliūčių.

—o—
Balandžio 30 dieną LLD 12- 

to apskričio bus. pusmetinė 
konferencija. Konferencijai 

j pasibaigus, bus koncertas ir 
labai žingeidus . ir juokingas 
veikalas, kurį suvaidins drau
gai serantoniečiai.

Kuopos būtinai prisiųskit 
reikalingą skaičių delegatų. 
Taipgi kviečiame ir nedelega- 
tus skaitlingai dalyvauti.

Lietuviai darbininkai, ne
laukiant nieko, stokit į Komu
nistų Partiją, nes matot, ko
ki laikai artinasi mūsų apie- 
linkėj. Tik vadovybėje ga
lingos KP galėsim geriau ko
vot prieš fašizmą ir kitokias 
skriaudas, už savo ir kitų dar
bininkų būvio pagerinimą. . .

—o—
Labai smagu matyt, kad 

draugai serantoniečiai pradė
jo tankiau rašinėt į dienraštį 
“Laisvę.” Kažin ar nebūtų 
laikas ir mūsų draugams ir 
draugėms atbust ir imt pavyz
dį nuo Scrantono draugų,? 
Man rodos, jau laikas pasi
sakyt, kad jau mes perilgai 
miegojom. Todėl, draugai, 
prie darbo. Sužinojęs.

RHEA

Special Rates per Week

Brooklyn, N. Y

Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., 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.

M
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Pirmad., Balandžio 3, 1939

Bulgarija ir Turkija
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

šalis. Prieš pereitą Pasau
linį Karą ji buvo labai atsi
likusi, valstiečiai labai var
gingai gyveno, moterys bu
vo pavergtos, tamsybe ir 
atsilikimas, purvas ir skur
das viešpatavo. Bet kada 
1922 metais Turkijai padė
jo Sovietų Sąjunga apsigin
ti nuo Graikijos, tai po to 
ji vadovystėj Kemal Ata- 
turko (Kemal Pašos) pada
rė milžinišką progresą įvai
riose gyvenimo šakose. Ji 
išbūdavo  j o nemažai fabri
ku, vilnos, medvilnės ir ki- 
tu. Pasistatė kelias elek
tros gaminimo stotis, įvedė 
verstiną mokinimąsi, pa- 
liuosavo moteris iš senos 
vergijos ir daug atliko kitų 
žygių.

Bet vis tiek Turkija yra 
žemydirbystės šalis. 1937 
metais ji suėmė: 80,281,000 
bušelių kviečių; 64,120,000 
bušelių miežių; 19,917,000 
bušelių kukurūzų, 16,500,- 
000 busi, avižų; 277,000 buo- 
les medvilnės, pusėtinai 
daug tabako, razinkų ir 
įvairių sodinių vaisių.

Tais pat metais ji turėjo: 
647,000 arklių; 57,000 asi
lų; 1,150,000 kupranugarių; 
800,000 galvijų; 6,100,000 
avių; 22,000,000 ožkų. Į vie
nus metus pagamino 16,000 
tonų vilnų ir 5,000 tonų 
kupranugarių plaukų.

Turkijos žemė gausinga 
ir iškasamais turtais; ten 
yra kromio, vario (kaparo), 
švino, asfalto, aukso, sida
bro, fosforitų, žibalo ir kitų 
turtų, tik gamyba dar ma
žai išvystyta.

Turkijos gelžkeliai yra 
4,088 mylios. Plentai dar tik 
dabar vystomi. Ji turi aps
čiai gerų jūrų prieplaukų. 
Oras šiltas. 1937 metais 
Turkija turėjo 173 laivus su 
200,000 tonų įtalpa, prie to 
daug burinių laivų.
Armija, Laivynas,, Politika

Turkijos armija taikos 
metu turi 30,000 oficierių ir 
170,000 eilinių. Jos išlavinti 
rezervai siekia 1,000,000 
žmonių; o orlaivyne yra 
8,000 lakūnų ir mechanikų. 
Armija gerai apginkluota, 
turi 400 karo lėktuvų ir sie
kia dar 600 pasistatyti. Tū
lus ginklus pasidaro namie.

Turkijos jūrų laivynas 
turi: 1 šarvuotį; 2 kruze- 
rius; 9 naikintojus, 5 sub- 
marinus; 4 kanuolinius lai
vus; 3 minų statytojus; 8 
priešsubmarininius laivus ir 
19 kitokių pagalbinių karo 
laivų.

Turkija su Kemal Paša 
laikėsi draugiškuose santi- 
kiuose su Sovietų Sąjunga. 
Ačiū SSSR ji apsigynė nuo 
Graikijos ir kitų užsienio 
imperialistų, p a s i liuosavo 
nuo vergiškų sąlygų, ku
rias norėjo ant jos uždėti, 
atgavo teisę ginkluoti Dar- 
danellų ir Bosforo perlajas/ 
ir tt. K

Kada Kemal Paša mirė, 
tai į Turkiją pradėjo verž
tis Vokietijos kapitalistai 
ir karininkai į armiją ir 
laivyną. Bet tuo kartu Tur
kija siunčia į kitas šalis 
savo karininkus, mokosi ir 
nori išlavinti savo kadrų, 
kad pasiliuosavus nuo fa
šistų karininkų reikalo. Vo
kietijos imperialistai dar 
prieš pereitą Pasaulinį Ka
rą veržėsi linkui Turkijos 
gamtinių turtų, naziai tą 
pat daro.

Detroit, Mich.
Kovo 26 d. įvyko lietuvių 

masinis mitingas, kurį sušau
kė ALK vietinis skyrius. Tas 
mitingas buvo šauktas labai 
ūmai ir smarkiai rengtasi. 
Mat, Hitleris užgrobė Klaipė
dos kraštą.

ūmai buvo išgarsinta per 
lietuvių radio programas ir 
per WWJ radio, tai yra, “De
troit News.” Taipgi visuose 
vietos laikraščiuose tilpo pa
garsinimas. Dar buvo suspė
ta pasiųsti į “Vilnį” ir “Nau
jienas’ ’ pagarsinimas.

Nežiūrint, kiek pastangų 
dėta, bet žmonių nebuvo tiek, 
kiek tikėjomės. Ar visi nusi
gandę Hitlerio bijosi eiti į 
prakalbas ?

Pirmininkavo skyriaus pir
mininkas Pr. Jočionis.

Aido Choras atidarė mitin
gą su Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Labai puikiai su
dainavo. Ačiū Walteriui Gu- 
gui ir jo choristams.

Tiesa, Lietuvos himną tur
būt pirmu kartu dainavo Ai
do Choras. Bet labai gerai 
sudainavo. Mat, turbūt, lie
tuviai jaunuoliai turi savo 
protėvių instinktą ir be dide
lio prisirengimo puikiai su
dainavo.

Kalbėjo Dr. Jonikaitis. Rei
kia pasakyti, kad nors praei
tyj rėmė Smetonos valdžią, 
bet šiuo tarpu atėjo ir kalbė
jo Lietuvos klausime, nežiū
rint, kad ir ALK skyrius šau
kė. Jam reikia sakyti ačiū!

Kalbėjo ir D r. Simms, M. 
Kemešicnė, skyriaus sekreto
rė. O ilgiausiai kalbėjo Dr. 
Palevičius.

Buvo skaityta pora prisiųstų 
telegramų. Jas prisiuntė A- 
merikoj gyvenančių Lietuvos 
žydų federacijos sekretorius 
Frank Epstein, pridėdamas ir 
varde Sidney Hillman, Eli Sin- 
toff, Dr. M. Sudarsky kaip 
centro valdybos narius. Kita 
telegrama nuo tos pačios or
ganizacijos vietinio skyriaus.

Aukų surinkta padengimui 
lėšų $6.04.

Lietuviai turėtų geriau su
sirūpinti Lietuvos likimu.

Dalyvis.
-----O-----

Rezoliucija Lietuvos Klausimu
Mes, Detroito ir apielinkės 

lietuviai, susirinkę masiniam 
1 mitinge, kurį sušaukė ALK 
Detroito Skyrius, 26 d. kovo, 
Lietuvių Svetainėj, griežtai 
protestuojame prieš Vokieti
jos užpuolimą ir Lietuvos val
džios nusileidimą ir atidavi
mą Vokietijai Klaipėdos kraš
to, nes tas pastate į rimtą pa
vojų visos Lietuvos nepriklau
somybę.

Mes reikalaujame, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
leistų tuojaus sudaryti koali
cinę vyriausybę iš visų esamų 
partijų ir jai užleistų savo 
vietą. 

I

Taipgi reikalaujame ginti 
Lietuvos žemę visa turima jė
ga ir numatoma pagelba, jei 
Vokietijos armija kėsinsis eiti 
gilyn Lietuvoj.

Pr. Jočionis, Pirm.
—o— 

Hon. Cordell Hull 
Secretary of State, 
Washington.

Dear Mr. Hull:
We, the Lithuanians of De

troit, Mich., gathered at mass 
meeting at Lithuanian Hall, 
26th of March, 1939, called 
by American Lithuanian Con
gress, Detroit Section, to pro
test against Nazi Germany’s 
aggression on Lithuania, ask 
you as Secretary of the Unit
ed States of America, please 
do your utmost in your power 
to help Lithuania in her 
greatest crisis.

Frank Yochonis,
Chairman.

Newark N. J.
Atvyksta Jonikienė 

a ______
A. Jonikienė, viešnia chi- 

cagietė, viena iš žymiausių lie
tuvių moterų veikėjų, atvyks
ta į New arką šį trečiadienį, 
balandžio 5-tą. Ji dar pirmu 
kartu bus mūs mieste ir gal 
ne greit vėl turėsime progą 
su ja pasitarti, ją išgirsti. Dėl
to visi ir visos norintieji d. Jo
nikienę išgirsti, su ja pasima
tyti, būkite balandžio 5-tos 
vakarą St. Georges Hall, 180 
New York Ave., Newarke.

Pradžia lygiai 8 vai. vaka
ro. K.

A.L.D.L.D. REIKALAI
12-tam Apskrityj

Balandžio 30 dieną įvyks 
12 Apskričio pusmetinė kon
ferencija, todėl visose kuopo
se šiuom klausimu reikalas 
susirūpinti. Būtinai išrinkite 
delegatus, prirengkite rapor
tus iš kuopų veikimo, ir duo
kite gerų sumanymų dėl atei
ties veikimo šiame apskrityje.

Toliau, pažiūrėkime kuopo
se ar mes išpildėm metinės 
konferencijos tarimus. Nors 
jau laiko nėra daug ligi kon
ferencijos, bet kad kuopose 
būtų imtasi už darbo, būtu 
galima dar daug kas nuveikti. 
Norint, kad kuopų raportai 
gražiai skambėtų, tai turim 
pasidarbuoti ligi konferenci
jos.

Duoklių Mokėjimas už 
Šiuos Metus

Draugės ir draugai, nieko 
nelaukiant, mokėkime savo 
duokles, nes mes visi žinom, 
kada duoklių laiku nepasimo- 
kam, tai labai trukdom Centro 
Komitetą svarbiam darbe. Mes 
žinom, kad, norint gaut laiku 
žurnalą “Šviesą” ir knygas, 
Centro Komitetas turi turėt 
pinigų. Todėl mokėkim duok
les, kaip greit galima.

L.L.D. 12-to Apskričio pik
nikas įvyks gegužės 30 dieną 
Inkerman, Pa. Kuopose būti
nai reikia darbuotis, kad pik
nikas būtų pasekmingas. Bejtf, 
kai kurios kuopos pageidauja 
bendrai rengt pikniką su aps
kričiu. Ka sakot, kitos kuo- 4. Z
pos, apie tokį sumanymą ? ’

L.L.D. 12-tas Apskritis ren
gia pikniką dėl dienraščio

LAISVI

“Laisvės”, kuris bus liepos 
16-tą dieną. Visose kuopose 
duokite gerų sumanymų savo 
delegatams, kurie dalyvaus 
pusmetinėj konferencijoj, kad 
kaip geriausiai galėtume pri
sirengti prie pikniko.

Apskričio valdyba nori su
rengti milžinišką pikniką, to
dėl mes pageidaujam, kad ir 
kuopos mums patiektų savo 
planus šiam taip svarbiam 
darbui.

viška visuomene, pasinaudoki
te šia proga, nepraleiskite ne
atsilankę.

12 Apskričio Rast.,
J. T. V.

PenLta* poalapin

VELYKOM SPECIALAI

Pasibaigus mūsų konferen
cijai, bus labai puikus koncer
tas ir sulošta viena iš juokin
giausių komedijų, “Aš Numi
riau.” Taip pat bus monolo
gas “Koks Tėvas, Toks ir 
Vaikas.” čia bus tokių juokų, 
kokių Wilkes-Barre da nebu
vo. Tą viską atliks draugai 
serantoniečiai.

Prie tam, bus daug skam
bių dainų ir muzikos. O kas 
nežino mūsų skambių dai
nininkų, kaip S. Kuzmickas iš 
Shenandoah, V. Valukas iš 
Scranton ir daug kitų, ku
riuos atsilankę turėsite progos 
išgirsti ?

Vietos ir apylinkės lietu-

L I C E N S ES
NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A 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 
3G1 DeKalb Ave.Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

art! Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dieną ir nuo ,7—8 vak.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenuę J 

Kampas E. 23rd Street

NAUJOJE VIETOJE^

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną valygyda* 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

M—m —u----n—m —ra—ra—n—ra---- ra—ra—-ra—u—n—-h---- m—iki---- ra---- ra—ra—ra—ra— -o—

Telefonas: Humboldt 2-7964 |

■

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVk 

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytom.

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.

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

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Jalinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Kurie nenorite šermenis laikyt 

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

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barboriai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo..........$1.25
Stebukliniai Medaliai nuo....................... 25
Daimantiniai žiedai nuo................. $6.75
Rankiniai Laikrodėliai nuo............. $1.95
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

wsassa

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

Jūs esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu
206 WEST FRONT STREET

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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 Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorko^^fcZliiios
Majoras Nukirto ir Savąją 

Algą, kad Duoti Pinigą 
Visuomenės Reikalam

Pasižvalgius Po Didmiestį
Per apie pusę šimtmečio 

šeštąja Avenue (Manhattane) 
Pasiūlydamas miesto reikalų į kursavo viršutiniai traukiniai,

vedimui budžetą sekamiems arba, kaip lietuviai
metams, majoras La Guardia 
pasiūlė numušti ir savo algą 
10-čią nuošimčių, kad galėtų 
daugiau skirt įvairiems ki
tiems departmentams, nuo ku
rių palaikymo esamoj 
arba praplėtimo 
klauso visuomenės 

Budžetas yra 
136.89. Bendrai 
$3,843,560.25 daugiau, 
buvo dabar galiojantis 1938- 
39 budžetas. Tačiau nuo tūlų 
departmental nutraukiama net 
$5,209,871.31 (nuo visų bend
rai).

Po daugiau gaus: Ligon- 
bučių Gaisragesių, Sveikatos, 
Parkų, Butų ir Bildingų, Pa
taisos, Labdarybės ir Kūdikių 
Gerovės, 
Aukštesnių 
Planavimo 
partmentai 
misijos.

Po mažiau gaus: Majoro 
Ofisas, Policijos, švaros, Vie
šų Darbų, Rinkimų, 
Vandens, Gaso ir 
Magistratų Teismai, Nejudo- 
mo Turto, ir Miesto Raštinės 
departmental ir įstaigos.

Majoras taip pat pasiūlė 
panaikint majoro padėjėjo 
vietą su $13,000 metinės algos 
dėl taupinimo. Buvęs toj vie
toj Henry H. Curran grįš tei
sėjų suolan. Vieton samdyti j 
atskirą padėjėją, majoras nu
matęs jau esamą miesto val
dininką įgaliot veikt majoro 
padėjėju ir dalyvauti Sąmatų

vadina, 
’ eleveiteriai (elevated trains).
Kadaise jie buvo savos rūšies 
miestui papuošalu. Kiekvienas 

j atvykęs iš kitur, norėdavo pa
sivažinėti viršum miesto. De- 

skalėj i ja, su laiku ir geriausias daly- 
daug pri- 

gerovė.
$593,824,- 
reikalauja 

negu

Finansų, Pensijų,
Mokslų, Miesto 

ir Turgaviečių de- 
ir įstaigos bei ko-

Įstatų, 
Elektros,

kas išeina 
buvo ir su 
požeminiai 
veikti, kai 
sai, pasidarė ne-

racijaus Greeley statula vos 
buvo įmatoma. Dabar bus ki
taip. Visa Horacijaus Gree
ley aikštė bus padabinta, .pa
puošta. Ji darys gražaus įs
pūdžio.

Šioje aikštėje nepaprastai 
daug žmonių susiburia dieno
mis. Atsiminkim, čia t. v. 
“shooping distriktas,”—did
žiausios miesto departmenti- 
nės krautuvės, čia yra eilė di
delių viešbučių.

Senasis Pašto Pastatas

Tik Trys Savaitės Beliko 
Iki Didžiosios Iškilmės 
-“Laisvės” Bankieto

“Laisves šėrininkų su- c

Subves Nelaimė dar 
Neišaiškinta

Padarius galutinus apskai-

tebėra 
kas iš-

atrodo 
vis
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

u
o

o
o

Na, 
diena.” 

' Avenue 
I giamas 
kur ne 
žies.

jam “sūdna 
einu šeštąja

iš mados. Panašiai 
šituo pabūklu. Kai 
traukiniai pradėjo 
pradėjo veikti bu-

eleveiteris 
naudingas.

ir atėjo
Andai
ir stebiuosi: jau bai- 
visiškai nuimti. Tik 
kur stovi šmotai gele- 

Riogso milžiniški gele
žies stulpai! Kai kurie jau 
guli nuversti ir laukia vežimo, 

šeštoji Avenue dabar bus 
graži. Apačioje baigiama kas
ti “subvė”. Už kokio pusme
čio šeštoji Avenue galės pra
dėti konkuruoti Penktajai 
Avenue.

Greeley Square

Toje vietoje, kur skersuo
ja Broadway ir šeštoji Avė., 
gal pastebėjote, stovi graži 
statula. Tai žymaus amerikie
čio Horacijaus Greeley’o. Jis 
buvo zeceris, buvo redaktorius 
—žymus žmogus, kuris su Ka
roliu Marksu susirašinėdavo. 
Tuo vardu pavadinta toji aik
štelė.

Kol šeštąja Avenue ėjo vir
šutinis traukinys, jis perdaug 
nuslopino pačią aikštę ir Ho-

Keliaunu Broadve link pie
tų. Ateinu prie miesto rotušės. 
J pietus nuo jos, tik skersai 
parkelio, kadaise stovėdavo 
senoviško stiliaus pastatas— 
tai didysis miesto pašto pasta
tas. Dabar tik trupinėliai jo 
griuvėsių. Sienos jau nuvers
tos ir toj vietoj bus parkelis, 
sujungtas su pirmiau buvusiu 
miesto rotušės parkeliu.

Senai šis pašto pastatas jau 
nebuvo reikšmingas. Dabar 
didysis miesto paštas yra ties 
Pennsylvanija geleži nkelio 
stotimi, Aštuntoj Avenuėj.

Taigi ir čia, prie miesto ro
tušės bus įdėta grožio: erdvės, 
medelių ir gėlių.

Galima būtų daug parašyti 
apie mūsų Brooklyną, apie 
Manhattarią, apie kitus “bo
rus.” Visur gražinama. Nori
ma pasitaisyti, kad atvyku
sieji į pasaulio parodą “atei
viai” turėtų kuo pasigrožėti, 
pasidžiaugti. Tegu jie nema
no, kad mūsų miestas nepro
gresuoja.

Didžiausia brooklyniečių iš
kilmė—“Laisvės” bankietas— 
jau tik už trijų savaičių. Jis 
įvyks balandžio 23-čią, Ideal 
Ballroom, 151 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Tą pat dieną įvyks ir me
tinis
važiavimas, Pil. Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Į šias dvi didžiąsias iškil
mes rengiasi lietuviai ne vien 
Brooklyne, bet ir kitose arti
mose ir tolimose lietuvių ko
lonijose. Jau dabar turime ži
nių, kad dalyvaus svečių iš 
visos Naujosios Anglijos, 
Pennsylvanijos ir, gal, iš to
liau. Apie artimuosius kaimy
nus, gyvenančius Connecticut, 
New Jersey ir pačioj N. Y. 
Valstijos rytinėj dalyje ir 

'abejoti netenka, jie visada 
skaitlingai dalyvauja savo 
dienraščio metinėse iškilmėse.

čiavimus, surasta, kad Inde
pendent Subvės nelaimėj per
eitą ketvirtadienį sužeista 243 
žmonės. Didžiuma nukentėjo 
lengviau, bet 14 dar 
ligoninėse. Mirčių kol 
vengta.

Nelaimės priežastis
neaiški. Tyrinėtojai dar 
neatrado, dėlko neveikė auto
matiški stabdytuvai, kurie tu
ri ant vietos sulaikyti traukinį 
per arti priėjusį prie kito 
traukinio.

Pirmasis traukinys, kurį 
operavo William Abresca, su
ki i u vo ant staigaus užsisuki
mo. Paskui j jį einantis trau
kinys, operuojamas per Paul 
Tomshaw, smogė į pirmąjį. 
Tomshaw sako, matęs raudo
ną signalą ir jo traukinys bu
vęs sulaikytas išėjus iš Stein
way stoties, bet jį vėl 'palei
dęs šviesai pasikeitus žalia.

N-d-r-s.

Tarybos posėdžiuose su spfep- . jU0(jęS. Klausiame, kas atsiti-į žeista. Drg. Norkus skundėsi;
* su' ! ko. Sako: kad labai šoną skauda ir au-

Majorato budžetas nukapo
ta nuo $118,120 iki $100,771. 
Ton sumon įeina visų majoro 
ofiso darbininkų ir valdininkų 
algos. Savo algą majoras nu
mušė nuo $25,000 iki $22,500 
metams. Tai atrodo ne men
ka alga, tad bus 
lyginti su seniau 
algomis. Apie tai 
ras, pasiūlydamas 
mą algos, pasakė sekamai:

“Majoro ofiso darbas yra 
padaugėjęs priešingai jo išlai
kymo lėšų mažėjimui. 1931 
metais, kada vietos ekonomi
nės sąlygos buvo kur kas blo
gesnės, negu jos yra šiandien, 
majoro alga buvo $40,000 ir 
visos lėšos majoro ofiso užlai
kymui buvo $159,960. O 1939- 
40 m. majoro alga bus $22,500 
ir viso ofiso užlaikymo lėšos 
$100,771.”

Kaip žinia, majoro kalba
mu laiku visa miesto valdžia 
buvo tammaniečių rankose.

įdomu pa
buvusiomis 
pats majo- 

nusimuši-

Drg. Antoinette Wolfe 
Ligoninėje

—Nežinau nei pats. Vakar 
’ dirbau darže, pasidarė akyse 

žalia, pradėjo mirgėti ir nieko 
neatsimenu. Namiškiai sako, 
kad aš kritau, bet pats nieko 

i neatsimenu.
veikiausiai, 
krisdamas i 
visą dieną 
čiausi, bet 
geriau.

Taigi šiuo tarpu drg. Gaš
kauskienė jaučiasi geriau, tai 
Gaškauskas nusiskundė savo 
nelaime.

Pasikalbėję nuvažiavome 
pas drg. Rugienių. Jį radome 
darže bestovintį ir žiūrintį, 
kaip drg. Karpus jo rožėm 
šakas karpo ir labai “pavož- 
nai” jas paėmęs į šalį meta. 
Pirmiausiai klausiame, kaip 
sveikata. Sako, būtų pusė bė
dos, bet kojos skauda, ypa
tingai naktimis miegoti negali, 
turi keltis ir miklinti jas. Šiaip 
išrodo gerai, seka “Laisvę” ir 
įdomaujasi mūsų darbininkiš
ku judėjimu.

syse ūžia. Dar nežino, kaip 
greit galės darban eiti.

V. Paukštys.

Lietuviams Komunistams

9 
o

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.

y
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DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

, Jeigu kritau, tai, 
liežuvis išsikišo ir 

sukandau. Paskui 
labai prastai jau- 
dabar jau truputį

Lietuvių Komunistų Kuopos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
balandžio 3-čią, “Laisvės” sa
lėje. Visi būkite. Valdyba.

• Bankiete bus trumpa, bet 
įspūdinga meno programa, 
kurią išpildys Antanas Viš- 
niauskas iš Bayonne; Aldona 
Klimaitė, Aidbalsiai, Alekas 
Velička ir Petras Grabauskas, 
brooklyniečiai. šokiams gries 
Jono Mikalausko orkestrą.

Bilietai gaunami jau dabar 
“Laisvės” raštinėj ir pas pla
tintojus. Vakarienei bilietas 
85c., koncertui ir šokiam 40c., 
kartu $1.25. Visi prašomi įsi
gyti bilietus iš anksto.

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi inteligentiškos lietuvaites, Ire

na 18 metų ir Juzė 80 metų, ne
senai atvykusios iš Kauno, jieškom 
gyvenimo draugo. žinom lietuvių, 
rusų ir vokiečių kalbas. Norim 
apsivesti su inteligentiškais ir pa
siturinčiais vyrais. Tautybė ir tiky
ba nesvarbu. Zablauskas, 24 Hed
ley St., Providence, R. I....... (77-79)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

| VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIU KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadienį

Svečiuodąmiesi Brooklyne velykų šventėje, pamatykite 
lietuvišką kabaretą.

Amerikos išdirbinio ir importuoti vynai, konjakai, degtines ir alus

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

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

Didžiausia Didžiausias

E

Savaitiniams IšmokėjimamsSutvarkome

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 

PRIRINKTAIS AKINIAIS
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WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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.

VISIEM MOŠŲ RĖMĖJAM
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» 
>
»

> 
» 
»

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, 

2! Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
! pasiūti dėl jūs atydžial prižiūrint.
i Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 

ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
i 670 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES H

yra

Cor. Manhattan Avė.
Ėst. since 1889

Drg. A. Wolfe (Minkauskie- 
nė), “Laisvės” skaitytoja iš 
Coney Island sekcijos, tapo 
nuvežta į Jewish Hospital of 
Brooklyn. Ji jau senokai sir- 
ginėjo, bet dabar gydytojai 
pripažino, kad turi būt pada
ryta operacija ant apendiko. 
Rašant šiuos žodžius, operaci
ja dar buvo nepadaryta, todėl 
platesnės žinios bus vėliau 
pranešta.

Drg. J. Norkus Gerokai 
Aplamdytas

27 d. kovo sužinojome, 
kad drg. J. Norkui važiuo
jant į darbą į jo mašiną dide
lis trokas įvažiavo, todėl ant 
rytojaus nuvykome aplankyti. 
Pasirodė, kad jau antra sa
vaitė stuboj randasi, negali 
darban nuvykt. Mat, kada tro
kas smogė į vidurį jo mašinos, 
tai jį taip sutrenkė, kad be są
monės paliko. Buvo nuvežtas 
ligoninėn, o paskui parvežtas 
namo. Mašina irgi labai su-

Žemiausiom
Kainom A Pasirinkimas

Pasitikimiausia
likeriu Krautuve
W illiamsburghe

Atlankius Gaškauskus ir 
Rugienių

26 d. kovo nuvykome į Hun- 
tingtoną atlankyti draugus 
Gaškauskus ir Rugienių. Mat, 
drg. Gaškauskienė vis dar ne
sijaučia tinkamai. Bet šį sykį 
jau ir Gaškauskas nusiskun
dė. Užklausus, kaip viskas, 
draugas Gaškauskas parodė 
liežuvį, kuris buvo visas pa-

Atsikratykite Riebumą
Lalbinkitės su Antl-riebumo arbata: • 
prlimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. "Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus Jei nebūslto 
patenkinti. Didele dėžė (100 gramu)

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

/

Tel. Evergreen 7-1645

Visokių Rūšių 
Gėrimų

License No. L-886

264 Grand Street
Kampas Roebling St Brooklyn, N. Y

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. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kortinus ir 

ir kitus langų 
parėdai us 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite Šį ku
poną ir -jūs gausite 
16% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

SKELBKITES “LAISVĖJE




