
KRISLAI
Kur knyga tarpsta. . 
Da vienas pasiūlymas. 
Socialistai unijose. 
Prie suvažiavimo. 
Pakils naujos bangos.

Rašo A. Ik

Sovietų valdžia pradėjo 
spausdinti naują laidą Puš
kino raštų. Ar žinote, kad 
šios laidos jau laukia vienas 
milionas skaitytojų, gatavai 
knygą užsisakę ir už ją už-
simokėję?

Išleidžiami raštai ir gar
saus ukrainų liaudies poeto 
Ševčenkos. Juos išanksto 
užsiprenumeravo pusė mi- 
liono skaitytojų.

Tai kur knyga tarpsta ir 
bujoja. Amerikoje tik patys 
populiariškiausi kūriniai 
viršija šimtą tūkstančių ko
pijų.

“Tėvynės” redaktorius 
Jurgelionis siūlo SLA. vi
sai perorganizuoti Centrą. 
Nors penki Pildomosios Ta
rybos nariai, pagal jo pla
ną, turėtų būti nuolatiniai, 
samdyti, pilnai apmokami 
Centro darbininkai. Ban
kuose esanti tokia tvarka. 
Jo supratimu, ji pritiktų ir 
Susivienijimui.

Kažin kiek tas pagelbėtų. 
Centras virstų centru kovos 
už vietas. Masinei organi
zacijai vargiai tas išeitų ant 
gero.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui (LDS.) tokių 
persiorganizavimų nereikia. 
Jis ir taip gražiai stovi ir 
auga.

Mūsų brolių socialistų už
silaikymas darbo unijose 
yra labai prastas. Jau dvie
jose unijose jie sukėlė ne
rimą ir vaidus.

Iš United Office and Pro
fessional Workers unijos 
jau ištraukė kelis lokalus. 
O Southern Tenant Far
mers uniją stengiasi atplėš
ti nuo C.I.O.

Tas jų kairumas ,veda 
juos iš kelio į pelkes. O dar
bininkams dėl to tenka nu
kentėti.

Toks kairumas, aišku, yra 
vanduo ant fašistų malūno.

Visai nebetoli “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas ir 
didysis metinis bankietas. 
Tuojau išauš balandžio 23 
diena.

Norime turėti gerą, 
skaitlingą suvažiavimą. To 
trokšta kiekvienas laisvie- 
tis.

Todėl reikia visiems dar
buotis. Ypač visi šėrininkai 
iš plačios Brooklyno apylin
kės privalo dalyvauti.

Pribus draugų ir iš toli
mesnių vietų, bet nusveria- 
ma jėga yra brooklyniškiai 
ir jų artimi kaimynai.

New Jersey visai arti. 
Kiekvienas šėrininkas iš 
Newarko, Elizabetho, Pa- 
tersono, Bayonnės ir kitų 
punktų turėtų suvažiavi- 
man pribūti.

Kol kas tik iš vienos ki
tos vietos girdisi draugų su
sirūpinimas suvažiavimo 
pasveikinimu. Kai kur ir 
aukų renkama dienraščiui.

Chicaga žada gerai pasi
rodyti.

Bet kodėl -tik Chicaga? 
Kodėl Detroitas ar Cleve- 
landas negalėtų sukirsti 
Chicagos?«»Tuose dviejuose 
miestuose “Laisvės” skaity
tojų daug daugiau, negu 
Chicago je.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 87 Telefonas STagg .7-3878.

RUMUNIJA REIKALAUJA ANGLIJOS
UŽTIKRINIMO; ANGLIJA DVEJOJA

a---------------------------------------------

London, bal. 12 — Rumu
nija įteikė Anglijai statų 
reikalavimą, kad Anglija 
dar šią savaitę užtikrintų 
apgynimą Rumunijos čiely- 
bės ir nepriklausomybės 
nuo Vokietijos ir tikrai pa
sakytų, kokiomis priemo
nėmis Anglija žada gint 
Rumuniją, jeigu naziai ją 
užpultų.

Jeigu Anglija neduos Ru
munijai tokio užtikrinimo 
iki sekmadienio, tai jau pir
madienį Rumunijos valdžia 
turės pasiduot politiniai- 
ekonominiams Hitlerio rei
kalavimams ir daryt su 
juom sutartį, kaip Rumu
nijos valdovai perspėja An- 
giiją.

Pirmadienį Rumunijos 
užsieninis ministeris Gre
gor Gafencu važiuoja į Ber
lyną pasikalbėt su Hitleriu 
ir jo užsieniniu ministeriu 
von Ribbentropu.

Anglijos valdžia iki šiol 
tik abelnai kalbėjo apie Ru
munijos gynimą nuo naz1’ 
bet nedavė jokio daiktiško 
Rumunijai užtikrinimo. Dar 
ir šiuos žodžius berašant, 
Anglų ministeris pirminin
kas Chamberlain ir kiti val
dovai tebesvyruoja. Vyriau
sias jų rūpesnis dabar tai 
draugiškai susiderėt su 
Mussoliniu.

Vokietija ir Italija 
Ruošiasi Pasida
linti Jugoslaviją

London. — “Manchester 
Guardian” gavo žinių, kad 
Hitleris ir Mussolinis pla
nuoja pasidalint Jugoslavi- 
j ą. Tada, sako, Vokieti j a už
imtų Jugoslavijos provinci
ją Kroatiją, o Italija užval
dytų kitą Jugoslavijos dalį 
—Dalmatiją, palei Adriati- 
ko Jūrą.

Sutelkta daugiau Vokieti
jos kariuomenės pietinėj 
Austrijoj, palei Jugoslavi
jos siena.

AFRIKOS MAHOMETO
NAI PRIEŠ MUSSOLINI

Egiptas. — Visoj šiauri
nėj Afrikoj sujudo maho
metonai prieš Mussolinį, 
kad jis užgrobė Albaniją,

I kurios dauguma gyventojų 
yra mahometonai. O Mus
solinis andai garsinosi kaip 
mahometonų “globėjas.”

Ispanijos liaudies kovos 
istorija dar neparašyta, ne

baigta. Šis baisus karas ir 
fašistų laimėjimas buvo tik
tai vienas tos didvyriškos 
kovos epizodas. Jų bus dau
giau. Pakils naujos bangos. 
Iš naujo išsiverš socialiai 
vulkanai. Vienas iš tų vul-
kanų nušluos fašistinį 
smurtą.

To mes tikimės ir lauki' 
me. Tas drąsina nepulti nu
siminimam
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Bulgarija Uždarė Hit
lerininkų Partiją

Sofija, Bulgarija. — Jau 
pirmiau Bulgarijos valdžia 
uždarė visas nevaldiškas or-! 
ganizacijas, apart Bulgari
jos nazių partijos. Dabar 
gi uždaro ir nazių organi
zaciją ir grūmoja išmest vi
sus tuos valdininkus, kurie 
nepasitrauks iš nazių par
tijos.

Bulgarijos naziai pasku
tiniu laiku varė vajų už 
nuvertimą Bulgarijos da
bartinės valdžios.

HITLERIS TIKRAI SUSI- 
KIRSIĄS SU LENKIJA

Berlin. — Šičia viešpatau
ja nuomonė, kad Vokietijos 
susidūrimas su Lenkija ne
išvengiamas, ir sakoma, 
kad tai galėsią įvykt greitu 
laiku.

Naziai įnirtę prieš Lenki
ją, kad jinai atsisakė “susi
derėt” su jais kas liečia 
Danzigą ir Vokietijos vieš
kelio pravedimą • skersai 
“Lenkų Koridoriaus”; juo 
labiau jie nerščia prieš Len
kiją, kad jinai padarė tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su Anglija. Bet nazių val
dovai vis dar tikisi, kad 
Lenkija pabijosianti jų ir 
gal nusileisianti.

Kada Lenkai Eitų Talkon 
Anglijai ir Rumunijai

Varšava. — “Jeigu' Ang
lijai ir Rumunijai grūmotų1 
užgrobimas (iš Hitlerio ir 
Mussolinio pusės), tik tada 
Lenkija turėtų užimt tam 
tikrą poziciją” dėlei tų dvie
jų šalių gynimo, pagal Len
kijos sutartis padarytas su 
Anglija ir Rumunija, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas.

Bet dar nėra oficialiai 
skelbiama, ar Lenkų val
džia galutinai užgyrė tas 
sutartis.

Cechai Taikėsi Nužudyt 
Hitlerį, Jąją Žudiką K

London, bal. 12. — Keli 
cechai dare pasimojimą nu
žudyt Hitlerį, kada jis kal
bėjo Wilhelmshavene pra
eitą mėnesį, šeši cechai dėl 
to suimti ir, sakoma, prisi
pažino. Du pabėgo į Holan- 
diją.

Cechai tykoję nudėt Hit
lerį už tai, kad jis užgrobė 
Čechoslovakiją.

Istanbul, Turkija. — So
vietai pasiuntė keturis sa
vo karo laivus per Darda- 
nellų sąsmaugą į Vidurže
mio Jūrą.

ORAS
Dalinai debesiuota ir vėsu.

Roosevelt Išvien su
Demokratijom prieš

Hitlerį ir Mussolinį
Washington. — Prezi

dentas Roosevęltas pareiškė 
Amerikos spaudos atsto
vams, kad jeigu kils europi
nis karas, tai šios šalies įsi
vėlimas į tą karą neišven
giamas, bet Jungtinės Vals
tijos tada kovos išvien su 
Anglija ir Franeija prieš 
Hitlerio ir Mussolinio fašis
tinę mašiną.

Praeitą sekmadienį pre

Chamberlain Taikstosi Mussoliniui; Itali
ja Atsiuntė Daugiau Kareivių į Ispaniją

London, bal. 12. — Itali
jos atstoyas “užtikrino” 
Chamberlainą, Anglijos mi- 
nisterį pirmininką, kad Ita
lija “negrobsianti” jokių 
kraštų, prieinančių prie Vi
duržemio Jūros; ir Cham- 
berlainas tuomi patenkin
tas. Jis jieško “draugišku
mo” su Mussoliniu. Anot 
Chamberlaino, tas draugiš
kumas su Italija “stotųsi 
kūnu,” jeigu Italija bent 
pradėtų atšaukt savo armi
ją iš Itpanijos. Tada Angli
ja pilnai pripažintų Italijai 
Albaniją.

Italijos valdžia prižadėjo 
Anglijai pradėt atšaukimą 
savo kariuomenės iš Ispa
nijos po gegužės 2 d. Bet, 
sako, italų armija turi pa
silikt ten iki tos dienos ir

Lenkija Sumobilizavo 
Apie Milioną Armijos
Varšava. — Lenkija pa

šaukė tuoj aus į armijos tar
nybą atsarginius (rezervis
tus) nuo 43 iki 48 metų am
žiaus; liepia eit į kariuome
nės tarnybą net tiem, kurie 
pirmiau buvo laikomi neti
kusiais kareiviaut.

Lenkijos atsarginiai .pa
prastai buvo šaukiami į 
mankštas tiktai vasarą bei 
rudenį, o dabar keliais mė
nesiais anksčiau.

Skaičiuojama, kad dabar 
Lenkų armija turi apie mi
lioną kareivių. Jinai buvo 
dalinai mobilizuota jau dvi 
savaitės pirmiau, po to kai 
Vokietija “patarė,” kad 
Lenkija pripažintų naziam 
Danzigą ir leistų jiem pra- 
vest automobilinį vieškelį 
iš didžiosios Vokietijos per 
“Lenkų Koridorių” į Rytų 
Prūsiją. Naziai norėjo būti 
tiesioginiais valdovais ir 
tvarkytojais to planuojamo 
vieškelio skersai Lenkijos 
Pomorze.

Paryžius, bal. 12.—Fran
ci jos karo laivai išplaukė iš 
Toulono uosto su slaptais 
įsakymais, kur, kada ir kaip 
jie turėtų pastot kelią Mus
soliniui.

zidentas, atsisveikindamas 
Warm Springs, Georgia, 
ketino sugrįžt ten rudenį, 
“jeigu mes neturėsime ka
ro.”

Dabar prez. Rooseveltas 
paaiškino, kad jo pastaba 
Warm Springse, Georgijoj, 
buvo1 taikoma daugiau Hit
leriui ir Mussoliniui negu 
kam kitam.

daly vau t fašistų laimėjimo 
parade prieš respublika.
MUSSOLINIS SIUNČIA 

DAUGIAU SAVO AR
MIJOS ISPANIJON

Paryžius. — Nors Italija 
prižadėjo Anglijai pradėt 
traukt juodmarškinių ka
riuomenę iš Ispanijos po 
gegužės 2 d., bet Mussolinis 
dabar atsiuntė dar daugiau 
savo armijos į Ispaniją.

Tuo pačiu laiku Ispanijos 
fašistai su Italijos ir Vokie
tijos nazių specialistų pa- 
gelba sparčiai būdavo ja 
tvirtumas Ispaniškoj Mo
rokko j prieš Francūzišką 
Morokko.

Generolas Franco reika
lauja pervest jam Anglijos 
valdomą Gibraltarą ir dalis 
Francūziškos Morokko.

Italija Sutelkė Milioną 
Armijos, 200 Laivą
Roma. — Fašistų valdžia 

pašaukė į armiją atsargi
nius (pirmiau atsitarnavu
sius kariuomenėje) iki 59 
metų amžiaus. Ir jau dabar 
Mussolinis turįs po ginklais 
daugiau kaip milioną vyrų. 
Daugiausia jų sutraukta į 
Franci jos pasienį.

Baigtinai priruošta veiki
mui daugiau kaip 200 Itali
jos karinių laivų, ir skelbia
ma, kad Mussolinis bile ka
da galėtų pasiųst į mūšius 
3,500 naujoviškų orlaivių.

Juodmarškinių laikraš
čiai persergėja Angliją ir 
Franciją, kad greitai galės 
pasidaryt tų šalių karo lai
vams “nesaugi” vieta Vi
duržemio Jūroj, jeigu tie 
laivai “landys kur nerei
kia.” Tuomi fašistai sten
giasi atgrasint Anglijos ir 
Franci]os ka*ro laivus nuo 
Graikijos pakraštinių van
denų. Jie grūmoja ir Grai
kijai neįsileist tų laivų į jos 
prieplaukas.

Athenai, Graikija, bal. 12. 
—Graikų vyriausybė pa
siuntė armiją į Albanijos 
pasienį, kur sutelkta pulkai 
Italijos kariuomenės.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

ANGLIJA NORI, KAD SSRS GINTŲ RU
MUNUS, BET VENGIA SUTARTIES 

---------------- -—s
Mussolinis Gąsdina Graikiją 

Nepriimt Anglijos Laivų

Roma. — Graikijos atsto
vybė sakė, kad Graikija ne
žada leist Anglijo> karo lai
vam naudotis sala Corfu ar 
kokia kita Graikijos žeme, 
kaipo atrama Anglijos lai
vynui.

Taip Graikijos atstovas 
aiškinosi Mussolinio val
džiai, kada ji pagrūmojo 
Graikijai karo veiksmais, 
jeigu Graikija prisiimtų Į 
salą Corfu ar kur kitur ka
rinius Anglijos laivus.

ALBANIJOS UŽGROBIMAS
SUJAUDINO LENKIJA

net nėra kaip siūlytis.
Maiski sakė, kad jis čia 
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tas žygis įvarė nemažai bai- ^bai tiktai, kaipo asmuo, 
mės ir Lenkijai. Bijo, kad nes neturi šiuom klausimu 
Hitleris taip nepadarytų su tikrų patvarkymų iš Mask- 
Danzigu ir su Lenkijos vos- Račiaus, jis pridūrė, 
“Koridorium.” jog Sovietai palankiai svar-

Varšava. — Kad Musso
linis urmu užėmė Albaniją.

mės ir Lenkijai. Bijo,

“Goniec Warszawski” ra
šo: “Albanija buvo paskuti
nė Europoj šalis, kurią gali
ma buvo užimt be didelių 
karinių pastangų. (Romos- 
Berlyno) “Ašies” rykliški 
apetitai, vienok, atrodo 
anaiptol nepasotinti... Tie
sioginiai gręsia visuotinas 
karas,” sako tas Varšavos 
laikraštis: “Ir karas dabar 
atrodo neišvengiamas.”

Nevyksta Anglijai Patraukt 
Bulgariją prieš Nazius

Sofia, Bulgarija. — Ang- 
lija per savo atstovą Ren-1 suėmė kelis lenkų veikėjus, 
die jau kelis kartus mėgino! Naziai smogikai fotografa-
įtraukt Bulgariją į sutartį 
su Rumunija ir Turkija ap
sigynimui nuo Hitlerio. Bet 
Bulgarijos valdžia vis atsi
sako eit į bloką su kitomis 
šalimis prieš pavojų iš na- 
zių pusės.

Tai vis dar manoma, jog 
karo atsitikime Bulgarija 
remtų nazius.

Jugoslavija “Eisianti su 
Italija,” Sako Fašistai

Roma. — Italijos spauda 
rašo, kad Anglija ir Franei
ja sengėsi patraukt Jugo
slaviją į savo pusę ir nusta
tyt ją prieš Italiją; bet, gir
di, Jugoslavija atmetė tas 
Anglų ir Prancūzų “piršly
bas”; pasak fašistų, tai Ju
goslavija atrado, kad jai bū
sią “geriau” eiti su Italija 
ir Vokietija.

Berlin, bal. 12.— Vokie
tija jau turi tokias sutartis 
su Rumunija ir kitomis 
Balkanų šalimis, kad jinai 
naudodama tų kraštų gam
tos turtus, per dvejus me
tus tiek sustiprėsianti, jog 
toliau nebijosianti Anglijos 
ir Franci jos, kaip tvirtina 
nazių valdininkai.

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

London, bal. 12. — Ang
lijos užsienių reikalų minis
teris lordas Halifax pasi
šaukė Sovietų ambasadorių 
Iv. Mąiskį ir teiravosi, kiek 
Sovietų Sąjunga padėtų 
gint Rumuniją, jeigu naziai 
ją užpultų.

Bet tas Anglų ministeris 
ir šį kartą nesiūlė Sovietam 
tarpsavinės, bendros apsi
gynimo sutarties su Angli
ja, Franci j a ir Lenkija ir 
kitomis šalimis, ' kurioms 
grūmoja Hitleris ir Musso
linis.

Sovietų ambasadorius 
Maiski priminė Anglų mi- 
nisteriui Halifaxui, jog Ru
munija iki šiol dar niekada
neprašė Sovietų pagelbos 
prieš nazius. Tai Sovietams

— , jįs prįdūrė,
jog Sovietai palankiai svar
stys pasiūlymus kas liečia 
gynimą Rumunijos ir kitų 
kraštų, kuriems gręsia už
puolikai fašistai. Sovietų 
Sąjunga, atsižvelgs į tokius 
pasiūlymus vis tiek, ar juos 
darys Rumunija, Anglija, 
Franeija ar kiti kraštai, sa
kė Maiski.

Naziai Keršija Lenkam 
- Areštuoja J y Vadus;

Žada Suvaldyt Lenkiją
Varšava. — Vokiškoj 

Aukštojoj Silezijoj naziai 

vo lenkus katalikus daly
vavusius lenkiškose pamal
dose per Velykas. Tos foto
grafijos pasiųstos į Hitlerio 
slaptosios policijos archy
vus.

Lenkiškoj Aukštojoj Si-
lezijoj vokiečiai naziai jau
nuoliai draskė nuo sienų ir 
tvorų iškabas, šaukiančias 
pirkt valstybės paskolos 
bonus Lenkijai gint. Lenkų 
vyriausybė suėmė daugelį 
tokių draskyto jų.

Nazių radio stotis Glei- 
witze, Vokiškoj Silezijoj, 
šaukė vokiečius, gyvenan
čius Lenkiškoj Silezijoj, fo- 
tografuot ir surašinėt to
kius lenkus, kurie persekio
ja vokiečius. Persekiotojais 
vadina ir tuos, kurie nu- 
mausto baltas pančiakas 
nuo vokiečių kojų. Mat, 
baltos pančiakos tai hitleri
ninkų ženklas Lenkijoj.

TURKIJA PADEDA 
RUMUNIJAI

Bucharest, Rumunija. — 
Turkija sutiko praleist Ru
munijai karinę ir kitokią 
pagelbą per Dardanellų są- 
smaugą, kuria jungiasi 
Juodosios Marios su Aege- 
jaus Jūra.
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Praryjo Lindbergho Šmeižtus
Pereitą rudenį, kada Vokietijos fašis

tai draskė Čechoslovakiją, kada Sovietų 
Sąjunga buvo pasirengus pirmoji ateiti 
jai į pagelbą ir šaukė Franciją ir Angliją 
išvien stoti ir sulaikyti fašistinius agre
sorius, išėjo ant scenos amerikietis la
kūnas Charles Lindbergh ir apšmeižė 
Sovietų Sąjungos orlaivyną. Jis skelbė, 
būk Sovietų prasti lėktuvai ir lakūnai. 
Už tą šmeižtą jis gavo pasmerkti visos 
pažangios spaudos. Net Amerikos avia
cijos specialistai jam priminė Sovietų 
lakūnus, kurie nugalėjo Šiaurių Polių, 
atskrido iš Maskvos į Jungtines Valsti
jas, kad rusai Seversky ir Sikorsky, avi
acijos specialistai, Amerikoj yra gabiau
si, tai kodėl rusai negali būti gabūs savo 
tėvynėj. , -

Lindbergh prisidėjo prie fašistų, kad 
sudraskyti Čechoslovakiją, kad apšmeiž
ti Sovietus, kad raginti Hitlerį: “Mar
guok ant Sovietų, jie silpni, jų orlaiviai 
blogi, lakūnai netikę!” Ir už tai Lind- 
berghas gavo nuo Hitlerio medalį.

Bet štai prabėgo tik keli mėnesiai ir 
Anglijoj, ir Francijoj vėl visi karo spe
cialistai ir politikai kalba, kad tik So
vietų Sąjunga turi galingiausią, gerai 
išmuštravotą ir apginkluotą Raudonąją 
Armiją, kad tik jos orlaivynas gali su
valdyti Hitlerį. Kur gi dingo Lindber- 
ghas su savo pranašystėmis? Užmiršo 
jį tie patys, kurie pirmiau jo pasakas 
kartojo ant visų kampų! Niekas daugiau 
nesiskaito su Lindbergho pareiškimais. 
Visi lemenai išmetami į gurbą, kada sul
tys išspaustos. Ir Lindbergho melų sul
tys buvo reikalingos Municho “taikos 
darytojams.” Dabar jau kitas pučia vė
jas ir jis nereikalingas.

Kodėl Tik Komunistams?
Iškaneveikęs komunistus, Chicagos 

“Draugas” (bal. 10 d.) šitaip rašo:
“Jeigu komunistai, ištikrųjų, Lietuvai 

gero linki ir lietuvišką darbą dirbti nori, 
tai dabar proga pasirodyt—dėt ir rinkt 
aukas dėl Klaipėdos tremtinių ir apsi
gynimo fondo” (turbūt norėta pasakyti: 
Klaipėdos tremtiniams ir apsigynimo 
fondui.—“L.” Red.)

Mums nesuprantama, kodėl katalikų 
dienraštis tą “progą” siūlo tik komunis
tams, o ne visiems Amerikos lietuviams? 
Kodėl jis nesiūlo tos pačios progos kata
likams, tautininkams, sandariečiams, so
cialistams ir nepartiniams? Juk šis dar
bas yra visų. Skubus ir svarbus darbas. 
Ir tai yra ne tik proga, bet pareiga! Pa
reiga kiekvieno žmogaus, kuriam rūpi 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas.

Klaipėdos tremtiniams aukas rinkti' 
komunistai ne tik niekad nėra atsisakė, 
bet beveik patys pirmutiniai iškėlė tąjį 
klausimą ir ragino visus Amerikos lie
tuvius tam tikslui uoliai darbuotis, au
koti.

Vakar dienos “Laisvėje” tilpo žinia, 
kad Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
paskyrė Klaipėdos tremtiniams šelpti 
$100. Nereikia nei aiškinti, kad tai tik 
pradžia. LDS kuopos paseks Centro Val
dybos pavyzdžiu ir aukos. Aišku, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas nėra ko
munistinė organizacija, bet “Draugas” 
ją nuolat tuo vardu krikštija. LDS su
daro visokių politinių pažvalgų ir tiky
binių įsitikinimų žmonės. Ši organizaci
ja norėjo nuoširdžiai dalyvauti Lietuvių 

Dienos suruošime pasaulinėj parodoj 
New Yorke, bet reakciniai katalikų ly
deriai užsispyrė jos neįsileisti. Na, ir 
tam pritarė ir pats “Draugo” redakto
rius !

Būtų malonu, kad LDS pavyzdžiu pa
sektų ir LRKSA ir SLA. Dar būtų gra
žiau, jei šie visi trys Susivienijimai, kai
po labdaringos organizacijos, sudarytų 
bendrą komitetą Klaipėdos krašto trem
tiniams arba pabėgėliams šelpti. Tokis 
komitetas galėtų kur kas daugiau ir pa- 
sėkmingiau darbuotis. Ką “Draugas” 
pasakys į tai?

Komunistai niekad neišstojo nei prieš 
ginklavimosi fondą. Faktinai, buvo atsi
tikimų (pereitų metų kovo mėnesio die
nomis), kai komnistai tam fon
dui aukojo. Jie, tačiau, nori, kad tos 
aukos, kad tie ginklai būtų sunaudoti 
tam tikslui, kam renkami. Jie nori, kad 
aukojami centai ir doleriai, būtų ištik 
rujų suvartoti gynimui Lietuvos nepr 
klausomybės.

Taigi, dėl tos “progos,” kurią “Drau
gas” siūlo komunistams, tenka trumpai 
tiek pasakyti: toji proga yra visiems ly
gi ir visi turėtų ja pasinaudoti. Daugiau: 
tai ne proga, ale pareiga kiekvieno lie
tuvio, kuriam rūpi Lietuvos nepriklauso
mybės išlaikymas!

Chicagos katalikų dienraštis to neti 
retų pamiršti!

Kodėl Hitleris Bijo Ilgo Karo?
Fašistinė Vokietija yra daug didesnė 

ir gyventojais skaitlingesnė už prieška
rinę Vokietiją. Ji sutvirtėjo pavergdama 
Austriją ir Čechoslovakiją. Ji turi ga
lingą industriją, metalo, anglies, miško, 
derlingų laukų, bet vis vien tai permažai 
ilgam ir dideliam karui.

Pavergimas Čechoslovakijos padidino 
Vokietijos plieno gamybą ant 10 nuo
šimčių; suteikė Hitlerio iždui virš $100,- 
000,000 aukso, kuris buvo veik visai tuš
čias; davė į metus apie: 1,500,000 tonų 
kviečių, 1,200,000 tonų avižų, 1,500,000 
tonų rugių, 1,000,000 tonų miežių, 10,- 
000,000 tonų bulvių, 5,000,000 tonų cuk
rinių runkelių. Milionus gyvulių, arklių, 
avių ir kiaulių. Apie 10,000,000 tonū ang
lies; 15,000,000 t. kitokio kuro ; 500,000 to
nų geležies; 1,000,000 tonų špižo, 1,200,- 
000 tonų plieno ir 200,000 tonų žibalo.

Bet vis vien Vokietija buvo ir yra silp
na visoj eilėj sričių. Jai duonos neužten
ka; neturi ji žibalo, kuris reikalingas 
tankams, lėktuvams, motoriniams dvira
čiams, automobiliams ir kitoms maši
noms. Priseina jį gamintis iš anglies, 
kas reikalauja apie 1,000,000 darbininkų 
ir daug anglies sunaikinimo. Ji neturi 
medvilnės, kuri reikalinga drabužiams ir 
parakui. Ji neturi žvilgančių metalų— 
vario ir daugelio kitų. Abelnai, Vokieti
jai yra stoka 28 įvairiausių metalų, ku
rie yra reikalingi karo ginklams ir amu
nicijai!

Jeigu atsiminti tą, kad aukso rezervai 
vis vien galėtų patenkinti tik kėlės sa
vaitės laiko, tai bus aišku, kad nežiūrint, 
kaip mandravoja Vokietijos fašistai, jie 
yra ant molinių kojų. Jie negali išlaikyti 
ilgą ir didelį karą.

Italija yra dar silpnesnė žaliosios me
džiagos klausimais. Iš Italijos Hitleris 
nieko negalėtų gauti, bet dar jau turėtų 
daug padėti. Abejotina ir apie Italijos 
armijos kovingumą. Pereitame pasauli
niame kare* italai labai prastai pasirodė.

Štai kodėl Hitleris ir jo generalis šta
bas bijosi ilgo karo. Jie garsiai šaukia, 
ginkluojasi, kad savo priešą j kelias die
nas, į’savaites sumušus, nes ilgas karas, 
tai Vokietijos pralaimėjimas. Bet gi Is
panijoj ir Chinijoj jau įrodyta, kad nė
ra galima greitai karą baigti.

Tiems, Kurie Neva Nenori Karo
Amerikoje šiuo tarpu visur diskusuo- 

jamas karo klausimas. Bendrai paėmus, 
nuomonės dalinasi daug-mažx į dvi. Vie
ni, kurie sakosi nenorį matyt šią šalį 
įtrauktą į pasaulinį karą, pasakoja, būk 
Amerika neturinti kištis į europinius 
reikalus, net tas ją įvels į pasaulinį karą. 
Kiti, kuriems primetama norėjimas ka
ro, teigia, kad Amerika privalo, kol dar 
nepervėlu, kištis į Europos reikalus, tai 
karo gali nebūti.

Kolumnistas Heywood Broun, todėl, 
mūsų nuomone, labai teisingai nurodo, 
kad tie žmonės, kurie sakosi nenorį ma-
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CIO prezidentas Lewis kalba kietosios anglies kasėju unijos atstovams apie 
derybas su samdytojais dėl naujo kontrakto; senasis išsibaigs balandžio 30.

ŠYPSENOS
Senų Panų Rojus

Italams Abisinija sudaro 
labai daug rūpesčių. Dabar 
joje randasi apie 27 tūks
tančiai italų. Dauguma tų 
italų yra jauni vyrai, ku
riems pats laikas vesti. Abi
sinijoj baltų moterų labai 
maža, o vesti juodžiukes ne
leidžia rasiniai įstatymai.

Bejieškodama išeities iš 
susidariusios padėties italų 
propaganda pradėjo naują 
kampaniją šūkiu moterims: 
“Važiuokite į kolonijas! 
Ten jūsų laukia vedybų lai
mė !”

Sutartis Tarpe Lietuvos ir 
Nazių Vokietijos

žemiau talpiname oficialį. 
tekstą sutarties, padarytos 
tarp Lietuvos ir nazių Vokieti-j 
jos Klaipėdos klausimu. Imam 
iš “Liet. Aido” (nr. 133, ko
vo 23 d.) laidos:

Berlynas III 23 Elta. Kovo 
22 d. 23,55 vai. Berlyne tarp 
Lietuvos delegacijos pirminin
ko, užsienių reikalų ministro 
J. Urbšio, ir nepaprasto Lietu
vos pasiuntinio ir įgalioto mi
nistro Vokietijai K. Škirpos iš 
vienos pusės, ir Vokietijos už
sieniu reikalu ministro von 
Rjbbentropo iš antros, Vokie
tijos užsienių reikalų, ministeri
joje pasirašyta šitokio turinio 
sutartis su priedu, (neoficiali- 
nis vokiškojo teksto verti
mas) :

“Vokietijos reicho Kancleris 
ir Lietuvos Respublikos Prezi
dentas nusprendė valstybine 
sutartimi sutvarkyti Klaipėdos 
krašto grįžimą į Vokietijos 
reichą, tuo pačiu esančius tarp 
Vokietijos ir Lietuvos klausi
mus sutvarkyti ir tuo būdu ati
daryti kelią draugiškam susi
darymui santykių tarp abiejų 
kraštų. Tam tikslui jie pa
skyrė įgaliotinius:

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas :

Lietuvos užsienių reikalų 
ministrą J. Urbšį ir nepapras
tą Lietuvos pasiuntinį bei įga
liotą ministrą Vokietijai K. 
Škirpą.

Vokietijos reicho Kancleris:
Vokietijos užsienių reikalų 

ministrą J. von Ribbentropą, 
kurie, pasikeitę savo įgalioji
mais, sudarytais gera ir tin
kama forma, susitarė dėl šių 
nuostatu : c-

1 Straipsnis
Versalio sutartimi nuo Vo

kietijos atskirtas Klaipėdos 
kraštas, skaitant nuo šios die
nos, vėl sujungiamas su Vo
kietijos reichu.

2 Straipsnis
Iš Klaipėdos krašto bus tuč 

tuojau evakuotos lietuvių ka
rinės ir policinės pajėgos. Lie
tuvos Vyriausybė rūpinsis, kad 
evakuojamas kraštas būtų pa
liktas tvarkingoje padėtyje. 
Abi šalys, kiek tai reikalinga, 
paskirs komisarus, kurie tu
rės įvykdyti perdavimą tų ži
nybų, kurios nepriklauso Klai
pėdos krašto autonominėms 
įstaigoms.

Sutvarkyti kitiems iš suve
reniteto pakeitimo išplaukian
tiems klausimams, lygiai kaip 
ir pilietybės klausimams, re
zervuojamas atskiras susitari
mas.

3 Straipsnis
ūkiniams Lietuvos intere

sams paboti Klaipėdoje Lie
tuvai bus įsteigta laisva uosto 
zona. Detalės bus skyrium 
sutvarkytos pagal šio susitari
mo priedo pagrindus.

4 Straipsnis
Savo nutarimui dėl draugiš

ko santykių tarp Vokietijos ir 
Lietuvos plėtimo sustiprinti 
abidvi šalys įsipareigoja nesi
imti jėgos viena prieš kitą ir 
neremti bet kurio iš trečiosios 
pusės prieš vieną iš šalių krei
piamo jėgos pavartojimo.

5 Straipsnis
ši sutartis įsigalioja, ją pa

sirašius.
Šiam "patvirtinti abiejų pu

sių įgaliotiniai šią sutartį pa
sirašė.

Pagaminta dviem origina
lais, vokiečių ir lietuvių kal
bomis.

Berlynas, 1939 m. kovo 
mėn. 22 d.”

PRIEDAS
prie 1939 m. kovo mėn. 22 d. 

lietuvių-vokiečiu sutarties
3 straipsnio

Pagrindiniai dėsniai lietuvių 
laisvo uosto zonai įrengti Klai
pėdoje.

L Vokiečių Uosto Valdyba 
Klaipėdoje, kuri perima Klai
pėdos krašto sujungimo su 
Vokietijos reichu pasekmėje
reicho nuosavybėn pereinan
čio ligšiolinio Lietuvos valsty
bės turto Klaipėdos uoste val
dymą, sudarys su Lietuvos ir 
Vokietijos bendru sutarimu 
įsteigtiną su vyraujančiu lie
tuvišku kapitalu bendrovę 
(Klaipėdos Uosto B-vę) pri
vatinės teisės sutartį apie že
miau išvardintų uosto įrengi
mų Klaipėdoje perleidimą ir 
privilegijuotą naudo jimąsi. 
Šitoje sutartyje bus sutarta 
kas seka:

1. Uosto valdyba perleidžia 
Klaipėdoje Uosto Bendrovei 
išsinuomotinai 99 metams 
Klaipėdos uosto pakankamos, 
dar arčiau susitartinos, ap
imties įrengimų, žemės ir 
vandens plotų naudojimą. 
Uosto Bendrovė įpareigota

tyti šią šalį įsiveliant į pasaulinį karą, 
tikrumoj stoja už Įsivėlimą jos į karą. 
Tie gi žmonės, kurie stoja už tai, kad 
Amerika dabar įsikištų į europinius rei
kalus, nenori karo ir prieš jį kovoja.

Tai tikra tiesa! Tokia milžiniška ša
lis, kaip Amerika, tokia įtakinga šalis 
gali suvaidinti milžinišką vaidmenį pa
saulyj ir užkirsti karui iškilti galimybę, 
jei ji tuojau, laiku pradėtų tam darbuo
tis.

Tegu, sakysim, Amerikos vyriausybė 
griežtai ir drąsiai pasisako už sudarymą 
kolektyvinio taikos saugumo, tegu ji su- 
d x o bendią fiontą su Anglija, Franci-

[leisti naudotis .uosto įrengimais 
'•visiems visuotino susisiekimo 
reikalams.

2. Nuoma, atsižvelgiant Į 
Lietuvos vyriausybės padary-

Kalbama, kad ryšyj su ta 
kampanija pastebimas dide
lis senų panų judėjimas Ita- 
Ii j o j.

tas uosto srityje investaci- 
jas, laikoma atlyginta.

3. Klaipėdos Uosto Bendro
vė perima jai išsinuomotinai 

! perleistų plotų ir įrengimų už
laikymą, veikimą ir eventualų 
tolesnį praplėtimą. Uosto 
rinkliavos imamos bendrovės. 
Šitų rinkliavų dydis nustato- 

Imas Uosto Valdybos, pasire
miant Bendrovės pasiūlymais.

II.
1. Klaipėdos Uosto Bendro

vei bus suteiktos toli einan
čios mokesčių lengvatos.

2. Įrengiamos laisvosios sri
tys, dėl kurių padėties ir ri
bų reikia susitarti.

3. Muitų kontrolė vykdoma 
laisvosios srities sienoje. Ki
tais atžvilgiais visos vokiečių 
suvereninės teisės išnuomota
me plote ir laisvosiose srity
se lieka nepaliestos.

4. Susisiekimas su laisvo
siomis sritimis bus geležinke
lio susisiekimu su Kretinga 
tuo būdu palengvintas, kad 
laisvas nuo muito prekių tran
zitas prieinamais tarifais už
darais traukiniais bus įvestas 
pagal tikslesnį susitarimą tarp 
dalyvaujančių lietuvių ir vo
kiečių žinybų. Taip pat ki
toks susisiekimas (vandens ir 
sausumos keliais) tarp Lietu
vos ir laisvų zonų bus paleng
vintas kiek tatai galima vo
kiečių taisyklių ribose.

5. Kilę iš lietuvių laivų 
stovėjimo Klaipėdos krašto 
vandenyse klausimai, ypač 
kiek tai liečia mokesčibs, bus 
sutvarkyti palankiausiu būdu 
atitinkamų lietuvių ir vokie
čių įstaigų.

Biurokratizmo žydėjimo 
Gadynėj

Kauno oficiozas paskelbė 
tokią žinutę iš provincijos. 
K. Naumiesty statomas til
tas. Per tą tiltą galima eiti 
tik pėstiems. Ūkininkui bū
tinai reikėjo pervesti karvę. 
Tačiau čia susidūrė su rūs
čia biurokratizmo ranka: 
karvės vest nevalia. Kai 
ūkininkai tryse karvę nešte 
pernešė, pareigūnas stovėjo 
ir šypsojosi. To instrukci
joj nesą numatyta, tad gal 
būt ir galima.

(“Kuntaplis”)

Vienoda Proga

Ant kapo du airiai 
Pluoštes gėlių dėjo, 
Ir užkastam draugui 
Kažin ką kalbėjo. . .
Ant gretimo kapo 
Chinas, ryžius barstė 
Ir tyliai, be kvapo, 
Savo rankas narstė.
Anuodu stebėjos
Iš chino keistumo,
Ir jie j*o užklausė 
(Dėlei žingeidumo) :
—Ar manai, kad tavo 
Tas miręs bėduolis 
Kelsis valgyt ryžių, 
Kaip kokis baduolis?...
—Kada jūsų mielas 
Eis uostyt gėlelių, 
Tai manasis kelsis 
Užvalgyt ryželių.

Nugirdo Šaipokas.

Klausimai ir Atsakymai
*

KLAUSIMAS

Gerbiama Redakcija: Ar 
galėtumėte paaiškinti, kuri 
šalis yra didesnė, Britanija ar 
Chinija? Būsiu dėkingas.

Skaitytojas.

ATSAKYMAS

Neaišku, ar jūs turite min
tyje tik pačią Angliją, ar vi
są Britanijos imperiją. Jeigu 
turite mintyje tik Angliją 
tai, žinoma, Chinija už ją 
daug didesnė.

Štai kaip dalykai stovi: An
glija teturi 37,794,003 gy
ventojus ir apima tiktai 50,-

1874 ketvirtainių mylių žemės 
plotą.

Tuo tarpu Chinija (įskai
tant ir Mandžuriją) turi 457,- 
835,475 gyventojus ir apima 
4,480,992 ketvirtainių mylių 
žemės plotą.

Bet jeigu imti visą Britani
jos imperiją (su visomis jos 
kolonijomis), tai Britanija tu
ri 494,870,104 gyventojus ir 
apima 13,243,240 ketvirtainių 
mylių žemės plotą.

Pernai mokslininkai ren
gė minėjimą šimto metų su-

ja, Sovietų Sąjunga ir kitom taiką my
linčiom tautom. Tuojau, matytume, fr 
šistiniai agresoriai nuleistų savo snapus 
ir taika būtų užtikrinta.

Bet jei Amerika nieko nesakys; jei ji 
pasirinks izoliaciją, jei ji sakys, tegu 
Europa žinosi, mes nesikišim į jos rei
kalus, tai, žinoma, tas tik paakstins ag
resorius ir greit gali uždegti pasaulį 
karo gaisru. O kai Europoj karas iškils, 
kai jis palies ir Aziją ir Afriką, tai, ži
noma, nereikia nei sakyti, kad tuomet 
ir Amerika nuo jo nebus liuosa.

Taigi šiandien prie karo veda izoliaci
ja, o ne kolaboracija (bendras veikimas) 
su taiką mylinčiom tautom!

kaktuvių celių arba narve
lių teorijos. Tai yra: šimtas 
metų atgal pradėta aiškin
ti ir tyrinėti, kad gyvių ir 
augalų kūnai susideda iš 
daugybės dalelių, kurias 
pavadino narveliais arba 
celėmis.

Pernai patirta, kad 60 
metų senumo tabako sėklos 
gerai išdygo ir tabakas už
augo.

Narveliai (celts) atskirti 
nuo augalo buvo galima 
gyvais išlaikyti ilgiau, kaip 
vienus metus.
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Šveicarija, Albanija 
ir Graikija

Albanija
Albanija savo “nepriklau

somybę” gavo po 1912 metų 
Balkanų karo, kada Turki
ja buvo sumušta. Ji randasi 
į rytus nuo Adriatiko Jū
ros. Jos sausžemio kaimy
nais yra Graikija ir Jugo
slavija. Albanija užima 10,- 
639 ketv. mylių plotą ir tu
ri 1,100,000 gyventojų, tai 
yra, per pusę mažesnė už 
Lietuvą žemės plotu ir gy
ventojais.

Albanija turi keturias 
prieplaukas, 1,300 mylių 
plentų, bet neturi visai gelž- 
kelių. Šiltas kraštas. Žem
dirbystė pamatas žmonių 
gyvenimo. Gyventojus su
daro albanai, turkai, grai
kai ir jugoslavai.

Karalystė, ją valdo kara
lius Zog, neva “nepriklau
soma,” bet tikrumoj yra 
Italijos fašistų pusiau ko
lonija. Italijos fašistai įsi
galėję Albanijoj ir iš ten 
siekia veržtis giliau į Bal
kanus. Albanija užlaiko 
15,000 armiją, kuri prastai 
ginkluota, daugiausiai įvai
rių rūšių ir senais ginklais.

Šveicarija
Šveicarija yra kalnų ša

lis. Ji randasi tarpe trijų 
didelių valstybių: Franci- 
jos, Vokietijos ir Italijos. 
Šveicarija užima 15,940 
ketv. mylių žemės plotą, tai 
yra, mažiau, kaip Lietuva. 
Jitur i 4,066,000 gyvento
jų. Jos ryt-šiaurinė siena 
ant 510 kilometrų ilgio yra 
su Vokietija; vakarinė ant 
573 kil. su Francija ir pie
tinė ant 740 kilometrų su 
Italija.

Šveicarija yra demokra
tinė respublika. Ji išsilaikė 
neutrališka ir pereitame 
Pasauliniame Kare, nors 
aplinkui ją ėjo didžiausi 
mūšiai. Jos gyventojai kal
ba vokiečių, francūzų ir ita
lų kalbomis ir visos skaito
si tam tikruose apskričiuo- 
se valdiškomis. Veik pusė 
gyventojų kalba vokiškai.

Šveicarija yra industri
jos, žemdirbystės, gyvulių 
ir sodų šalis. 1935 metais 
ji suėmė: 162,500 tonų 
kviečių; 31,800 tonų rugių; 
20,200 tonų avižų; 678,000 
tonų bulvių. Bet Šveicari
joj žemdirbystė yra sunki, 
kalnai ir uolos, todėl išvys
tyta pieno gamyba. 1936 m. 
ji į užsienį išvežė 18,477 to
nų sūrių ir 5,368 tonus su- 
tirštyto pieno.

1936 metais ji turėjo 
139,493 arklių; 3,342 mulų, 
1,567,000 gyvulių; 175,400 

avių; 217,738 ožkų ir 875,- 
200 kiaulių.

Šveicarija yra industrinė 
šalis, ypatingai gamyboj 
mažų dalykų. Vien laikro
džių gamyboj dirba 48,000 
darbininkų. 1936 metais į 
užsienius buvo išvežta 19,- 
550,690 laikrodėlių, kurių 
vertė siekė 151,570,000 
frankų. Šveicarija daug 
gamina šilko, kurio į užsie
nius išveža apie 40,000,000 
frankų vertės į metus. Šo
kolado išvežta apie 22,000,- 
000 franku vertės, v

Ypatingai Šveicarijoj 
lankosi daug turčių, nes 
kalnų oras sveikas. Ji turi 
per 8,000 viešbučių su 62,- 
000 patarnautojų. Šveicari
ja turi antrą pasaulyj brie- 
žukų gamybos industriją.

Jos siauri ir platūs gelž- 
keliai sudaro tik 3,637 my
lias ilgio. Vieškeliai turi 
10,180 mylių; kur veikia 1,- 

1220 busų ir 17,600 automo
bilių. Šveicarijoj yra ir iš
kasamų gamtos turtų, bet 
daugiausiai iš šviesių me
talų. Šveicarija prie jūrų 
neprieina, ji turi tik kelis 
didelius ežerus, jų tarpe 
Genevos ežerą.

Šveicarijos valdžia mato 
pavojų iš Vokietijos ir Ita
lijos fašistų pusės ir stato 
tvirtumas ant savo sienų ir 
didina armiją. Pirmiau ji 
veik neturėjo armijos, buvo 
tik milicija, bet dabar turi 
26,000 armiją ir 450,000 iš
lavintų rezervų. Jos armi
joj yra 2,000 sunkių ir 4,- 
000 lengvų kulkasvaidžių; 
172 sunkių ir 424 lauko ka- 
nuolių ir 300 karo lėktuvų 
su 5,000 lakūnų ir specia
listų. Ypatingai 1 atydos 
Šveicarija kreipia į miestų 
apgynimą nuo priešo karo 
lėktuvų. Tam tikslui lavina 
piliečius, stato priešlėktuvi
nes kanuoles. Iš kiekvieno 
100 gyventojų skaičiaus 5 
ar 15 turi būti pasirengę 
priešorlaiviniam veikimui.

Graikija
Graikija yra Balkanų 

valstybė. Senovėj Graikija 
buvo labai didelė ir kultū
ros centras. Komos imperi
ja ją nugalėjo, o viduram
žiuose turkai galutinai pa
vergė. 1821-1829 metais ji 
sukilo prieš Turkiją, pade
dama Francijos, Anglijos 
ir Rusijos pasiliuosavo.

Dabar Graikija užima 
50,257 ketv. mylių plotą ir 
turi 7,150,000 gyventojų. 
Graikija yra pačiame pieti
niame Balkanų kampe, oras 
šiltas, jos žemė yra ant

Typiska mėnesines algos sąskaita dviejų Vokietijos jūreivių: kairėj jūreiviui 
išmokėta 7.83 markės (amerikoniškais: $3.12) už mėnesio darbą; dešinėj: 
10.62 markės ($4.24). Tai gerbūvis prie nazių valdžios!

kontinento ir veik šimto sa
lų ir salelių. Graikija turi 
daugybę prieplaukų ir jų 
gali turėti šimtus, nes jos 
užlajos, jūrų pakraščiai 
tam labai tinkami. 1935 
metais Graikijoj vėl atstei- 
gta monarchija ir viešpa
tauja karininkų reakcinė 
diktatūra.

Graikija žemdirbystės ir 
industrijos šalis. 1937 me
tais ji suėmė: 23,743,000 
bušelių kviečių; 2,531,000 
buš. rugių; 9,269,000 buš. 
miežių; 8,226,000 buš. avi
žų; 7,538,000 buš. kukurū
zų ir 160,697,000 svarų ta
bako. Tais pat metais 380,- 
000 akru žemės buvo užim
ta alyvų auklėjimu; kas da
vė daug aliejaus. 1935 me
tais Graikija į užsienius iš
vežė 41,736,000 svarų aly
vų aliejaus. Graikijoj daug 
suima mandarinų, orančių, 
obuolių, grašių, figų, rie
šutų ir kitų vaisių.

1935 metais Graiki ja tu
rėjo 361,377 arklius; 957,- 
233 gyvulius; 8,185,123 
avis; 5,285,907 ožkas; 630,- 
000 kiaulių; 623,640 asilų 
ir 17,000 mulių.

Jos industrija 1934 me
tais davė: 147,000 tonų ge
ležies; 30,700 tonų rūdos 
kromiumo; 151,000 tonų 
piritų; 8,400 tonų švino; 
104,000 tonų žibalo ir 96,- 
000 tonu druskos, c

Graikijos gelžkeliai su
daro tik apie 2,000 mylių; 
bet ji turi tvirtą prekybos 
laivyną. 1937 metais ji tu
rėjo 587 garlaivius su 1,- 
842,336 tonų įtalpa ir 26 
žibalu kūrenamus laivus su 
13,199 tonų įtalpa, prie to 
apsčiai būrinių laivų.

Graikijos armija turi 
j 63,000 oficierių ir eilinių 
! karių. Jos rezervai 600,000' 
vyrų; orlaivyne yra iki 6,- 
000 žmonių ir 150 karo lėk
tuvų. Graikija yra užsa
kiusi apie 200 lėktuvų An
glijoj ir Vokietijoj, nes sa
vos karo industrijos neturi.

Graikijos jūrų laivyne 
yra: 1 senas šarvuotis; 2 
kruizeriai; 21 naikintojas; 
6 submarinai ir keletas ki
tų karo laivų, bendrai 50,- 
000 tonų įtalpos. Laivyne 
tarnauja 4,600 oficierių ir 
jūreivių. Graikija yra už
sakius Anglijoj, kelis nau
jus naikintojus.

Graikija pereitame Pa
sauliniame Kare gan vėlai 
stojo talkininkų pusėn. Po 
karo ji buvo užpuolus Tur-
kiją, bet skaudžiai nuken
tėjo prie Smirnos, kur tur
kai suvarė į jūras graikų 
armiją arba suėmė į nelais
vę. Dabar ji yra nariu Bal
kanų Antantės, kurią su
daro : Turkija, Bulgarija, 
Graikija ir Jugoslavija.

Š.

Detroito Žinios
Su vėluotas Pranešimas iš 

Parengimo, Įvykusio 
Vasario 19 d.

Lietuviu komunistų vardu 
rengtas pokilis įvyko Ham- 
tramcke, Yemans svetainėje. 
Buvo renkamos aukos ir dabar 
paskelbiu aukotojų vardus.

Po $1 aukojo Joe Birštonas 
ir D. Marcinkevičius. Po 50 
centų aukojo: V. Žilinskas, K. 
Ramanauskas, O. Jakštienė, J. 
Kupronis, P. Urbant, J. Jekne- 
vičius, K. Linkimas, P. Liben, 
F. Biržinis, A. Geševičius, J. 
Taukevičius, Bubliauskas, D. 
Tatonienė, J. Radzevičius, A. 
Gotautas ir Jan. Lobikis; po 25 
centus: Andro Kvietinskas, M. 
Padolskis, Milen Gerich, M. 
Smitrevičienė, A. Ragis, C. 
Nausieda, Just. Kazakevičius, 
Valantinienė ir J. Jcskus.

Komunistai taria širdingai 
ačiū visiems aukotojams. Nors 
tą dieną oras buvo labai bjau
rus, bet publikos atsilankė ga
na daug. Tas parodo, kad lie
tuviška publika remia Komu
nistų Partijos veikimą.

Newark N. J.
Mirė Marijona Kalvaitienė, 

žmona B. Kalvaičio, lietuviš
kos užeigos savininko. Mari
jona buvo dienraščio “Lais
vės” skaitytoja.

Velionė pašarvota namuose 
ir bus palaidota ketvirtadie
nio, balandžio 13, 9:30 vai. 
ryte, Arlington© kapinėse. 
Prašome pažįstami ir draugai 
dalyvauti Marijonos Kalvai- 
tienės laidotuvėse. Rep.

WORCESTER, MASS.
9 d. balandžio pas mus kal

bėjo drg. Z. Janauskas, Kana
dos “Liaudies Balso” adminis
tratorius. Savo kalboj puikiai 
perstatė vargą ir kovas Kana
dos darbininkų, nurodydamas 
“Liaudies Balso” nuveiktus di
džius darbus, be kurio būtų ne
galimas vieningas veikimas te
nai gyvenantiems lietuviams už 
bendrą frontą prieš fašizmą.

Antroj temoj drg. Janaus
kas kalbėjo apie įvykius Euro
poj. Kalbėjo labai gerai. Jo 
kalbos visi atydžiai klausėsi. 
Jis klausimus labai gerai ri
ša ir yra nepaprastai geras 
kalbėtojas.

Buvo renkamos aukos para
mai* “Liaudies Balso”, surinkta 
$16.50 ir visos surinktos aukos 
atiduota dėl “L. B.” Aukojo po 
$1: Z. Dvareckas, J. Dovidonis, j 
J. Tauras, P. šiušąs, J. Daugie-
la; po 50c: K. Kosulis, J. Skliu
tas, A. Čeponis, J. Jurčius, J. 
žalimas, D. G. Jusius, B. Miza- 
ra, P. Banionis, P. Butkevičius,
L. Valančauskas, A. Pilkaus
kas, M. Mazurkienė, A. Kala- 
kauskienė, J. M. Lukas, J. J. 
Bakšys ir N. Kudarauskas; po 
25c: V. Jančius, A. Zaruba, P. 
Jocius, Ig. Lozoravičia, P. Sa
dauskas, J. Senkus, F. Lavas, 
J. Kasputienė, E. Trasikienė,
M. Novikienė, M. Sukackienė, 
M. Kižienė, D. Lukienė.

šias prakalbas surengė 11 ir 
155 LLD kuopos ir padarytas 
išlaidas padengs abi kuopos 
bendrai. Tai yra gražus kultū
ros ir apšvietos darbas. Ant 
vietos ir dėl Kanados “Liaudies
Balso.” čion išreiškiu aukoto
jam širdingiausį proletarišką 
ačiū.

* s!: *
Worcesterieciai ir mūsų apie- 

linkės kolonijų draugės ir drau
gai nepamirškite, kad 16 d. ba
landžio, 4 vai. po pietų, prasi
dės Olympia Parke “Laisvės” 
naudai šaunus bankietas, kurį 
mūsų apielinkės visos koloni-
jos rengia bendrai, čia turė
sim daug svečių, ir smagiai 
laiką praleisim. Nepraleiskit 
šios progos. J. M. L.

Bet, draugai ir draugės, ne
užtenka ateiti į komunistų pa
rengimą. Reikia visiems ma
siniai stoti į Komunistų Parti
ją. Mes Detroite turime net 
dvi lietuviškas komunistų kuo
pas. Kviečiame visus stoti į 
mūsų eiles ir bendromis spėko
mis darbuotis.

Lietuviu, Kuopos
Or g aniza t o rius.

Kuopos Mitingas
LLD 52 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, balandžio 15 
d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai, rinkimas dar
bininkų dėl 16 ir 23 dd. paren
gimų. Kurie esate paėmę tikie- 
tų serijas 10 Apskr. paren
gimo, sugrąžinkite šiame susi
rinkime.

Dabar eina LLD vajus, va- 
jininkai atsiveskit naujų narių. 
Kurie nepasimo.kėjot duokles už 
pereitus ir šiuos metus, pasimo- 
kėkit šiame susirinkime.

Sekr. J. B.

Tai kaip ten nebus blusų, 
utėlių ? Beje, da ir kiaulę pe
nimą stuboj peni.

Tai da jeigu stuba su ka
minu, tai da šiaip taip. O 
jeigu dūminė, tai jau geriau 
tvarte gyvent.

Didžiuma Lietuvos kaimie
čių dar ir dabar, jau nusenę, 
d a nėra ragavę vištienos. Pa- 
vyzdin, mano uošvė nergavus. 
Ji sako bridintusi, bijotų, jai 
geriau juoda duona su van
deniu, negu vištiena!

Laikrodžių neturi ir jų ne
pažįsta. Pavyzdin, mano bu
vusi mergina, jau virš 20 me
tų ir mokykloj buvusi. Aš pa
rodžiau jai laikrodėlį, tai ji 
susisarmatino ir atsiprašė, kad 
nepažįsta. Jų laikrodis tai 
gaidys po pečium. Kaip tik 
prieš dieną, tai jau kad už
riks! Jie jau žino, kad rei
kia keltis. Bet da ir turi iš- 
rokavimą, pirmi gaidžiai, an
tri ir treti.

Stalą tiesia du syk ant me
tų—kaip kunigas kalėdoja ir 
ant kūčių prieš kalėdas. Ir 
da kad kunigą pagerbti, tai 
padaro generališką ruošą 
stuboj, iš po lubų voratinklius 
su šluota išdrasko, jų lizdus 
sunaikina ir ant molinių pa- 
dlagų pabarstė geltonu smė
liu. O kunigo jie bijo, kaip 
velnias kryžiaus. Mat, jie 
persistato, kad jie dideli grieš- 
ninkai, o kunigai tai šventi.

Utėlės Apsėdo
Aš apsinakvojau pas savo 

gerą pažįstamą prietelių. Jis 
mane paguldė stuboj. Atsi
kėlęs pajutau, kas čia man 
kutena pečius. Sarmatinuos 
kasytis. Išėjau už kluono, 
nusivilkau apatinius marški
nius, žiūriu, kad 4 keršos utė
lės laipioja. O nuo blusų tai 
net marškiniai taškuoti, ku
riuos tuoj į žemę pakasiau.

Ir ne tik pas jį vieną, ai e 
pas visus tas pats mano tė
viškėj.

Aš klausiau savo motinos, 
kada jie prausiasi, maudosi, 
tai ji sako, kad tik ant Ve
lykų. Reiškia, sykį į metus.

Ūkininkas turi 10-12 vištų. 
Kiaušinius parduoda. Turi 
vieną karvę, sviestą parduo
da, kokį kilą į tris mėnesius. 
Aš klausiau kelių ūkininkų: 
“Kodėl patys nevalgot, juk 
jūs turite ir apetitą?” žino
ma, kad ir jiem būtų gardu, 
bet kas mokesčius užmokės, 
dukrelėm skarikes nupirks?

Tai jie ir prisimena dar ca
ro laikus. Sako, tai būdavo 
nuvažiavai į girią, prisidėjai 
malkų vežimą ir gauni kokį 
rublį ar daugiau. O dabar 
prie šitos valdžios, kad ji kur 
prasmegtų, neduoda nė eglių 
šyčkų prisirinkti už dyką, ar
ba supuvusį kelmą išsikasti, 
vis reikia pirkt.

Šnipai Persekioja
Jie sako, dabar Lietuvoj šni

pų privisę be galo daug. Jie 
šnipais vadina šaulius. Ir vie
nas papasakojo tokį atsitikimą.

Viena moteris, našlė, nu«- 
nešė porą kilų sviesto ir 30 
kiaušinių į Kauną parduoti, 
nes Kaune brangiau gauna. 

Už 20 centų daugiau nešė net

Scranton, Pa.
MANO ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS

Kaimiečių Skurdas
Lietuvos stuba-grinčia pa

statyta iš apvalainų medžių, 
biskį aptašytų šonų, ir tarpe 
medžių įdeda po biskį sama
nų, kad vėjas nepūstų. Išker
ta 4 mažus langelius, kurie 
niekad neatsidaro. Prie lan
gų stalas, pusėtinai drūtas. 
Apie stalą du suolai po pusę 
pėdos storio. Tamsesniam šo
ne 2 lovos, viena prie kitos, 
ir kampe pečius iš molio pa
darytas. Jį pasidaro patys. 
Padlagė irgi molinė. Po pe
čium skylė, kurią vadina “po- 
pecelium.” Tai ten vištų na
mai, kurios ten gyvena žie
mą ir vasarą. Pora juodų 
puodų, ir pora molinių bliū- 
dų. šaukštų tai pagal šeimy
ną, kožnam po vieną, šaukštai 
mediniai, kuriuos patys pasi
daro. Vienas peilis duonai 
atriekti.

Tai visi kaimiečio rakandai- 
fornišiai. Man teko pas vie
ną kaimietį vakarieniauti. Ka
dangi aš pas jį užtrukau, o jie 
rengėsi valgyti, tai ir mane 
paprašė, nors ir nenorėjau.

Taigi, pripylė vieną didelį 
bliūdą zacirkos, padėjo ant 
vidurio stalo, padalino po vie
na šaukštą, žinoma, svečiui 
davė balčiausią. šeimininkė 
nusiskundė, kad malūnininkas 
nesumalė smulkiai miltų, ku
rie buvo pilni žemių, o karvė 
davė mažai pieno, tai zacir- 
ka buvo tik pusiau žilai bal- 
tyta.

Nu, ir valgom. Kožnas šė
miam iš bliūdo ir nešam ties 
savim. Bliūdas pradėjo tuš
tėti, ale ties kožnu buvo po 
balikę. Mat, paki daneši, tai 
po lašą nukrinta ir susidaro 
bala. Tą išvalgėm, įpylė ki
tą ir vėl išnaujo.

Tat ir nedyvas, kad Lietu
voj šlapinąs į lovą iki 15 me
tų jaunuoliai. Bet ten mažai
ką ir kenkia tom jų lovom. 
Lovos iš lentų sukaltos, matra
cai iš šiaudų, padlagės moli
nės, išdžiūsta, kaip nieko ir 
nebūta.

Stuboje Gyvuliai
Karvė apsiteliavo, tai atne

šė dvi drangas nuo vežimo, 
pririšo vieną prie kitos, pada
rė stubęj tvorą ir karvę su te- 
liuku į stubą ant burdo atve
dė. O jei avelė apsiėriuoja, 
ir ją į stubą, kad nesušaltų 
mažyčiai. Ba tai ūkininko vi
sas turtas.

Nu, taip ir gyvena per žie
mą. ūkininkas jeigu turi 5 
mažyčius savo šeimynos, 10- 
12 vištų, karvė su teliuku, 
avelė su ėriuku, tai šeimyna 
didelė, o tik vienas kambarys.

Kairėje Sir Nevile Henderson, Anglijos amba- 
dorius Vokietijoj tuojau, kai tik jis grižo Ang- 
lijon raportuoti valdžiai apie Vokietijos nazių 
užgrobimą Čechoslovakijos.

25 kilometrus.
Pardavus savo tavorą, ji 

grįžo namo ir rado pundelį 
pad rokuotų popierų ir pasiė
mė kaipo brangenybę, nes 
kaime popierų stoka. Ir ji 
laikėsi sau, niekas nežinojo, 
o ji pati buvo beraštė, druko 
nepažino. Ale pas ją stuboj 
buvo vakarėlis, kur viso kai
mo jaunuoliai buvo susirinkę. 
Jiem besilinksminant, pritrū
ko rūkomos popierikės, tai 
moteriškė ir pasiūlė tą, kurią 
buvo radus Kaune. Vaikinu
kai susidraskė, naminio taba
ko susisuko ir užsirūkė. O vie
nas, jos tikras pusbrolis, šau
lys, paklausė, ar ji turi dau
giau. Ji jam atnešė vieną 
čielą popierą. Jis paėmė, su- 
siviniojo ir išėjo. Ant ryto
jaus kratą padarė ir suranda 
pas ją daugiau tų popierų. 
Išgabena į Kauną ir mūčina 
3 mėnesius. Ir kiek ta mo
teriškė gavo guminių lazdų, 
kad pasakytų, kur ji jas gavo.

I Visas kaimas buvo pasipikti
nęs tokiu jos pusbroliu šauliu, 
o tokių šaulių yra daug.

Ženybos
Lietuvoj daug yra atpuskų, 

atlaidų, nu, ir traukia jauni
mas virtinėmis savęs pasirody
ti ir kitų pamatyti. Daugiau
sia stovi ant rinkų susigrupa
vę kaimais ir rodo vieni kitiem 
merginas, bernus. “Va, toji 
nors negraži, ale turi gerą pa
segą, rodos, apie 800 ar 1,000 
litų.” “Mergina nekokia, ale 
pasoga gera.” štai, va, kito 
kaimo vyrukas įieško mergi
nos. “Nors biskį raupuotas, 
ale gyvenimas geras, vienas 
pas tėvus, 14 hektarų lauko, 
tėvai seni, tuoj mirs ir paso- 
gos mažai nori. Ale biskį 
kurčias, kuprotas.” Nu, ir 
eina per šerengą kožnas.

Rudeniop, kada laukai ap
dirbti, daugiausia utarninkais 
arba ketvergais, pasiima jau
nikis ženotą su geru liežuviu 
piršlį, bačkutę alaus, literį 
valstybinės ir važiuoja pas 
merginą, kurios jis visai nepa
žįsta, o tik ant rinkos matęs. 
Piršlys pradeda girti jaunikį. 
Mergina nepažįsta, nenori, o 
tėvai: “Ką tu, padla, mes ta
ve visada šersime ir rengsime! 
Ko, oficieriaus nori ? Eik, kad 
ima, liksi, pasensi.”

Mergina noroms-nenoroms, 
tėvų varoma, eina. Apsiveda. 
Vyras gavo pasoga i)’ pačią: 
pasoga jau paskirta vyro se
seriai. Taip ir eina, gal koki 9 
kaimai apsiveda su ta pačia 
pasoga, iš rankų į rankas. Bė
da tiem, kurie turi daugiau 
mergaičių, negu bernaičių. 
Kaip ženijas, tai ir sako, kad 
stuba dega, nes Lietuvoj greit 
dega, stogai šiaudiniai. O stu- 
bos neapdraustos. Reiškia, tė
vam prapultis. P. V.

Nuo Red. Iš tiesų liūdnas 
čia mūsų korespondento nu
pieštas vaizdas. Lietuvos var
guolių gyvenimas be galo sun
kus. Ir kultūros pakilimas te
bėra žemas.

Tačiau negalima sakyti, jog 
visi Lietuvos žmonės taip bai
siai gyvena. Yra ir geriau gy
venančių ūkininkų.
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
■.......... ............. .

Hudson, Mass.

(Tąsa)

Matyt, ir kiti darbininkai galvojo, 
kaip ir mes. Visur tęsė streiką, niekur 
nesiderčjo. Praeina dvi ar trys dienos. 
Mūsų partija, šaukia susirinkimus. Sė
dim, klausom. Skaito naujus aplinkraš
čius: Jcas nesilaikys partijos instrukcijų 
apie streiką—mesim iš partijos. Priešai 
streiku nori pakirsti visokią demokratiš
ką pusiausvirą, kad palengvintų na- 
ziams! 'Ą

Bet savaitė po savaitės tęsėsi streikas.
Pagaliau, baigėsi. Algos vistiek liko 

numuštos. Bet mūsų litografija laikėsi 
išvien su komunistais, ir mudu su Willi 
atsiekėm to, kad pasibaigus streikui, į 
litografiją negrįžom nė vienas dirbti. 
Nuėjom į uostą. Iš partijos mus neiš
metė.

Atsimenu gražų 1933 m. birželio ry
tą. Prie sodų spinduliavo upė, kaip ju- 
dąs veidrodis. Žydras dangus virš sodų 
priešpiečiais tapo vosilkiniu. Rodos ne 
saulė, o pati žemė glostančią šilumą 
siuntė. Bet jūs, draugai, ir patys žinot, 
ką reiškia pavasaris, jaunatvė ir kovos 
džiaugsmas...

Važiavau per priemiestą dviračiu.
Sutinku Waite rį, Grossą—visi pažįs

tami. Bet priemiestis ne mūsų—komu
nistų. Kai Hitleris tik pradėjo galvas 
kapoti, mes Dancige be jokio susitarimo 
pasikeitėm šūkiais; Važiuoju: pavasaris, 
medžiai, jauni darbininkai, vaikai. Štai 
Grossas šaukia:

—Kur važiuoji, Paul? Morgen Paul? 
Freiheit!—Laisvė!

—Rot Front!—atsakau jam jojo šū
kiu.

Walteris sustabdo: su savo mergužėle 
supažindina. “Mudu abu be darbo”— 
sako jiedu- Kai sėdu vėl važiuoti, jiedu 
mosuoja nosinėlėm, o mergaitės bliūzelė 
žydra, kaip ir dangus virš galvų.

Užmiesty tuščias plentas, paplentėj te
legrafo stulpai geležinėm šakutėm ir 
farforinėm skujom. Visu paupiu plen
tas tuščias, už stulpų žaliuoja pievos, o 
viršuj saulė.

Skrendu ir šypsaus, kaip gražu skristi 
kilometrą kitą, kaip vėjui! Pralekiu pu
sę kilometro ir sudrebu: plento rave 
dvylika rudmarškinių. Ant plento su
kloti karabinai. Taigi, susitikau akis į 
akį su mirtim: jie perdaug arti, gal šim
tas metrų. Bėgsiu atgal—nušaus iš už

pakalio. Skrisiu į juos—galas. Smage- 
nyse užvirė: Pauliau, šį kartą motinos 
baimė išsipildys.. . Kągi gelbės mano du 
pistlėtai prieš dvyliką karabinų.

Sustoju. Nulipu nuo dviračio,'pažvelg
siu nors į priemiestį: toli. .. Rudmarški- 

I niai čia pat. Pamojavau priemiesčiui at
sisveikinimo signalą- Sekundą laukiu. 
Trys rudieji su karabinais eina artyn. 
Priemiesčio gatvės gale keli žmonės: ju
da, sustoja, pažiūri, nueina!

Artinas rudieji. Nebėgu. Apžiūriu re
volverius: šiaip ar taip mirtis.

Rudieji čia pat. Pasislepiu antroj 
plento pusėj, jie šaudo. Atsakau dviem 
šūviais.

Priemiesty kažkas sumyšta.
Pagaliau, iš priemiesčio išsineria juo

da minia—plūsta plentu artyn. “Vėl ru
dieji!”—pagalvojau. Bet išsiskiria apie 
dvidešimt dviratininkų, virš galvų suka 
raudoną nosinuką—skrenda į mane. Vi
si kartu praūžiant pro dvyliką žudikų: 
šie tyli, nejuda, kaip jaučiai žiūri į mus 
per kaktas.

—Šaunus vyras Paulius!—ploja man 
j per petį dviratininkai. Ir visi jie komu

nistai.
Vakare grįžau pavargęs.
Grįžau į Leckau, pas motiną. Ateina 

Willi; ateina Emma: “Pauliau, ar jie ta
vęs nesužeidė?” Visas priemiestis kalba: 
“Pauliui ne vieta esdekuos- Pauliui pas 
mus būti: jis net nuo dvylikos nepabėgo: 
vos dešimtį žingsnių radom prie jų.. .”

Po to Willi sako: “Gaila—tu pavar
gęs, Pauliau. Tu negalėsi eiti.”

—Aš galėsiu...
—Willi? Kur tu jį vėl vesi? Jis vos 

šį rytą išliko gyvas! Ir vėl!.. .”—prieši
nas Emma. Willi šypsosi: “Pašokti eisi
me.”—Emma netiki. Motina netiki. Tė
vas sėdi, rūko pypkę, gyslotom rankom 
laiko laikraštį—jam vistiek. Išeinant 
tarpdury Willi sako:

—Šią naktį sekretorių puls...

Į sekretoriaus butą atsivedžiau šešius 
savo būrio vyrus. Iš kitų turėjo ateiti 
dvylika, teatėjo devyni.

Draugai! Bjaurios, anot Simo, pas 
mus buvo dienos. Kaip tvanas kyla ru
dieji. O mūsų tarpe tai šen, tai ten— 
panika ir išdavimas. Iš Willi būrio aną 
savaitę trys vyrai užsivilko rudus marš
kinius. Sugrįžti iš kur nors, žiūrėk: jau 

į koks pasitraukęs.
(Bus daugiau)

Clevelando Kronika
Paminėjimui Gegužės 

Dienos Masinis Mitingas

Šį metą bus masinis mitin
gas paminėjimui darbininku 
šventės Pirmos Gegužės, balan
džio 30, Music Hall Public Au
ditorium, 2:30 vai. po pietų. 
Dabar fašistai, Hitleris ir 
Mussolinis, visu įšėlimui puo
la Europoj mažąsias tauteles ir 
vieną po kitai jas jau užgrobė 
ir pavergė, atimdami joms lai
svę ir nepriklausomybę. Fašis
tai, užkariavę mažąsias taute
les, bandys pulti bile vieną iš 
didžiųjų valstybių, veikiausia

bus A. W. Mills, Ohio 
valst. organizatorius Komunis
tų Partijos. Taip pat bus .kul
tūrinė programa su dainom.

“May Day” mitingą rengia 
Komunistų Partija. Įžangos bi
lietai labai prieinami, tik 25c 
y patai.
Išgirskite Prakalbą per Radio

Penktadienį, bal. 21, per ra
dio WGAR 5:30 vai. po pietų, 

' kalbės John Williamson, sekre- 
' torius Komunistų Partijos 
\ Ohio valstijoj. Ši prakalba yra 
j labai svarbi visiem paklausyti, 
į Todėl nepraleiskite laiko vel-

Pirmos 1 mininku

puls Sovietų Sąjungą, nežiūrė
dami to, kad ten patiems fašis
tams gali būti pabaiga, galas.

Ši gegužės diena yra viso pa
saulio darbininkų tarptautinio 
solidarumo. Todėl mes darbi
ninkai, kad sulaikyti Hitlerį ir 
Mussolinį, karo provokatorius 
ir plėšikus, kurie dabar jau yra 
užsimoję pradėti pragarišką 
karą žudyti milionus žmonių 
karo fronte, kitus badu marin
ti užfrontyj, turim dalyvauti 
šiame masiniame mitinge pro
testui prieš fašistus. Turime

tui, bet išgirskite komunisto 
prakalbą.
Svarbu ALDLD 190 Kuopai

Draugai, ALDLD 190 kuopos 
pereitą savaitę susirink, ne
įvyko, taip pat ir delegatus ne
galėjom išrinkti į A. L. Kong. 
Ohio skyriaus konferenciją, 
kuri bus balandžio 30 dieną. 
Konferencija bus Liet. Darb. 
Svetainėj, 920 E. 79th St. Pra
sidės 11 vai. ryte.

Ši Kongreso konferencija 
yra labai svarbi šiuo niomen-

gelbėti visais galimais būdais 
toms tautoms, kurios dabar ūž

tu, todėl būtinai kuopos val
dyba turi dalyvauti. I. A. V.

pultos ir žiauriai draskomos ___________
fašistų.

Siame mitinge bus žymūs Chacagoje yra 8000 el- 
kalbStojai: Robert Minor, Na- 18 . f dl
čionaiio Komiteto Komunistų gerųjų laikų. Apie 80 
Partijos narys, ir Andrew On- • jų iš kiekvieno šimto, sako- 
da, Cuyohoga County sekreto-i ma, nedirbtų kad ir žmoniš- 
rius Komunistų Partijos. Pir- ■ ko darbo.

Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas Pittsbur
gh© ir Apielinkės Lietuviam, 

o Ypatingai Moterims

16 d. balandžio, 1 vai. dieną, 
1320 Middle St., North Side, 
Pittsburgh, kalbės drg. A. Jo
nikienė iš Chicagos. Draugė 
Jonikienė yra “Vilnies” dien
raščio Moterų Skyriaus redak
torė. Drg. Jonikienė šiuo tar
pu važinėja s u prakalbų 
maršrutu po dideles ir mažas 
lietuvių kolonijas.

Mes kaip žinom, drgė Joni
kienė senai dirba darbininkų 
judėjime ir turi daug patyrimo 
apie įvairius klausimus, su ku
riais mes, ypatingai moterys, 
turim susipažint. Taigi, ne
praleiskit geros progos, nes ne- 
tankiai pasitaiko tokių gerų 
progų.

Drgė A. Jonikienė plačiai ap
važinėjo Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijas ir New Yor- 
ko valstijoj pasakė gerokai 
prakalbų. Taipgi ir Pittsburgho 
nepamiršo aplankyt. Mes turim 
stengtis skaitlingai susirinkt, 
pagerbt viešnią iš tolimos ko
lonijos, ir išgirst jos kalbą. 
Taigi, 16 d. bal. būkite visos 
Pittsburgho ir apielinkės mo
terys, kuriom tik aplinkybės 
pavelija. Atsilankę nesigailėsit, 
išgirsit daug naujo.

KViečia skaitlingai atsilan
kyt, Rengimo Komisija.

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

Mūsų Naujienos
Balandžio 9 d. buvo su

rengta per ALDLD 103 kuopą 
draugui Z. Janauskui, “Liau
dies Balso” administratoriui, 
prakalbos. Nors ta diena ne
labai buvo tinkama dėl pra
kalbų, bet žmonių prisirinko 
pusėtinai ir d. Janauskas pa
sakė gerą ir įspūdingą pra
kalbą apie Kanados lietuvių 
gyvenimą ir veikimą, taip pat 
palietė ir pasaulinį kapitalis
tinį surėdymą.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos dėl “Liaudies Balso,” 
surinkta $6.

Draugas V. Rimkus, Esso 
gazolino stoties vedėjas, pa
klojo $5 ir sako, “bus už ‘Liau
dies Balsą” ant metų, o kas 
lieka, bus auka.”

Draugė M. Aleksiandrienė 
iš Sudbury, Mass., užsirašė 
“Liaudies Balsą” ant pusės 
metų, $1.75. Reiškia, d. Ja
nauskas iš Hudsono išsivežė 
$12.75. Visiems, kurio auka
vo ir kurio atsilankė į pra
kalbas, tariame ačiū.

—o—
Kovo 10 d. mirė Andrius 

Stasiulevičius. Tai vienas iš 
pirmutinių, Hudsono lietuvių 
gyventojų. Paliko liūdėsyj sa
vo žmoną, 4 dukteris, visos 
ženotos, du sūnų — Joną ir 
Juozapą.

Nors velionis Andrius me
tais nebuvo labai senas, bet 
dirbtuvėj dirbant per daugelį 
metų, darbininko sveikatą iš
sunkė dar be laiko.

Andrius išdirbo vilnos iš- 
dirbystėj ir toj pačioj kom
panijoj 39 metus, už tai kom- 
panas ir menedžeris nupirko 
gražių gėlių vainikus.

Velionis Andrius per dauge
lį metų gyvendamas ir tokią 
gražią šeimyną auklėdamas, 
pergyveno visokių sunkeny
bių, bet būdamas jaunas ir 
stiprus, visuomet tuos sunku

mus išlaikydavo su šypsą ant 
veido.

Nors Andrius nebuvo pamo
kintas, kaip kiti, bet jisai su
prato neblogiau darbininkų 
reikalus, kaip kiti mokinti. Jis 
priklausė su visa šeima viso
se vietinėse pašelpinėse drau
gijose, už ką jam suteikė 
paskutinį patarnavimą lietu
viai gausingai atlankydami ir 
nupirkdami gražių gėlių vai
nikus. Buvo desėtkai vaini
kų : nuo žentų ir dukterų, gi
minių ir draugų.

Velionis Andrius buvo links
mo būdo, su visais gražiai su
gyveno.

Palaidotas tapo su visom 
bažnytinėm ceremonijom, ko
vo 13, Švento Mikolo Kapi
nėse. Nors tą dieną oras bu
vo labai blogas, snigo ir pus
tė, bet į kapus palydėjo 15 
automobilių, 

u
Velionis A. Stasiulevičius iš 

Lietuvos paėjo Turloniškių 
kaimo, žiežmarų parapijos, 
Vilniaus rėdybos.

—o—
L. E. Johnson, anglas apy

jaunis žmogus, prarado savo 
regėjimą, buvo nustojęs vil
ties, kad jam nebus galima 
daugiau vaikščiot ant gatvės 
be kitų pagelbos. Bet atsira
do geros širdies žmonių, su- 
aukavo $300 ir papirko tam 
tikrą pritaikytą ir išmokintą 
šunį Elaine dog, Morristown, 
N. J., ir dabar su pagelba to 
šunies gali eit ant gatvės ir 
per gatvę.

—0---
Kovo 13 buvo šio miestelio 

rinkimai į valdvietes. Laimėjo 
republikonai. Taip pat laimė
jo ir vienas lietuvis, kuris bu
vo ant republikonų tikieto, J. 
Salsetavičius-Salsett.

Hudsonietis.

Didžiajame New Yorke 
yra 6 tūkstančiai judamųjų 
paveikslų teatrų ir teatrė- 

'lių.

Shenandoah, Pa.
Balandžio (April) 15 d., 

7:30 vai. vakare, LDS kamba
riuose, 9Į/2 E. Center St., bus 
prakalbos kurias rengia ALDL 
D 9-tas Apskritys. Kalbės drg. 
Z. Janauskas iš Kanados, 
“Liaudies Balso” administrato
rius. Drg. Janauskas yra geras 
kalbėtojas ir pirmu kartu lan
kysis šioje apielinkėje. Tad, 
draugai ir draugės, susirinkit 
skaitlingai išgirst prakalbas, 
įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

Tad penktadienį, 14 d. ba
landžio, ALDLD 13 kuopa 
rengia d. Janauskui prakal
bas. Jos įvyks *1 :30 vai. va
kare, buvusiame Lietuvių Pi
liečių Kliube, užpakalyj, 634 
Ferry St.

Kviečiame visus lietuvius iš 
Eastono ir apylinkių skaitlin
gai dalyvauti prakalbose ir 
išgirsti daug ką naujo. Įžan
ga nemokama.

Kviečia Rengėjai.

Easton, Pa.

Pernai Vokietija pirko iš 
užsienio 600 procentų dau
giau aliejaus-žibalo, negu 
1933 metais; tai smarkiai 
padidintiem karo tikslam.

ATVAŽIUOJA SVEČIAS Iš 
KANADOS

Penktadienį, balandžio 14 
d., Eastoną aplankys tolimas 
svečias. Tai bus d. Zigmas 
Janauskas, iš Kanados, kana
diečių leidžiamo laikraščio 
“Liaudies Balso” administra
torius. Esame tikri, kad d. 
Janauskas atveš mums glėbį 
žinių iš Kanados lietuvių gy
venimo, taipgi palios ir kitus 
pasaulinius įvykius. Visur 
yra kalbama, po d. Janaus- 
ko apsilankymo, kad jis yra 
gabus ir nuoseklus kalbėtojas.

Tcl.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadieni 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

:NEV BRITAIN, CONN.— ■ —~

Milžiniškas Metinis Koncertas
Rengia LMS. 4-to Apskričio 5 Chorai ir Stygų Orkestrą; Dainuos Du šimtai Balsų Kartu

Sekmadienį, 23 Balandžio-Apr ii
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 354 PARK ST., NEW BRITAIN, CONN.

Programa Prasidės 2:30 Vai. po Pietų. Įžanga 35c., Rezervuotos Sėdynes 50c.

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vad. V. Visockio, dalyvaus šioje programoje.

Gerbiamieji:—Sekanti chorai sudarys puikiausia programa, kokios Conn, valstijoj nėra buvę. Hartfordo Laisvės Choras ir Stygų 
Orkestrą, vad. V. Visockio, New Haveno Daina Choras, vad. J. Latvio, Waterbury’o Vilijos Choras, vad. (,. Strižausko, New Britatno 
Liaudies Vaidintojų Grupė, vad. N. Payne, ir visiškai naujas Liet. Jaun. Aido Choras iš Torringtono, vad. V. Visockio.

Pribūkite laiku, išgirsite 200 balsų dainavimų ir kartu paremsite chorus.

* M
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Lawrence, Mass
žinios iš Mūsą Miesto.

Balandžio 2 d. buvo sureng
tos prakalbos drg. A. Janaus- 
kui, “Liaudies Balso” adminis
tratoriui iš Kanados. Drg. Ja
nauskas pirmoje savo kalboje 
nušvietė Kanados žmonių gy
venimą, taip pat ir lietuvių. Jis 
parodė, .kaip sutartinai lietu
viai dirba ir darbas eina pasek
mingai. Bet atsiranda keletas 
fašistinių elementų, kurie nori 
sugriauti arba supjudyti lietu
vius. Jie pasikviečia talkon to
kį Vitaitį, Smetonos kavalierių.

Bet jie savo tikslo vis tiek 
nepasiekia, nes Kanados lietu
viai pažįsta tokius broliukus, 
tai ir nepaiso.

Drg. Janauskas taipgi labai 
gražiai nušvietė Lietuvos įvy
kius, kaip Lietuvos tautininkų 
fašistų Smetonos valdžia ati
davė Klaipėdą Hitleriui. Jeigu 
būtų buvus Lietuvos valdžia ki
tokia, ne fašistinė, bet demo
kratinė, tai to nebūtų buvę.

Paėmęs “Bostono Post” ir 
bevartydamas lapus, užtikau 
lietuvių kunigo Virmausko išsi
reiškimą kas link Klaipėdos. 
Net baisu, kaip tas kunigėlis 
neturi sarmatos taip kalbėti. 
Tai tas pats kunigas, kuris ka
daise buvo Lawrence, o dabar 
So. Bostone Šv. Petro para
pijoje kunigauja.

Antgalvis padėtas toks: “Ku
nigas Mato Užgrobime Klai
pėdos Smūgį Raudoniesiems.” 
Laikraštis sako:

“Nors jis pasmerkė Hitlerio 
užgrobimą Klaipėdos ir kitų 
Europos žemių, kunigas F. A. 
Virmauskas, Šv. Petro Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios So. Bosto
no, pasakė vakar, jog geriau 
turėti valdžią nazių, negu ko
munizmo terorą, kurį Hitleris 
nuslopino.

“Kunigas Virmauskas paaiš
kino, kad Hitleris, pasigėręs 
spėka, bandys padaryti Vokie
tiją galinga imperija ir užims 
tas žemes, kurios jam reikalin
gos. Betgi, kunigas pridūrė, 
taip ilgai, kaip Hitleris turi 
galią, komunistai teturi ma
žai progos valdyti Europą.”

Išeina, pagal Virmauską, kad 
gerai, kad ifitleris užgrobė 
Klaipėdą, ir įitas Europos ša
lis.

Tai ot ko susilaukė So. Bos
tono pavapijonai. Jis gatavas 
visus savo parapijonus parduo
ti fašistiniams banditams. Toks 
fašistuojantis kunigas turėtų 
būti pasiųstas pas Hitlerį.

Gegužės 7 d., 2 vai. po pietų, 
penkios pašalpinės draugijos 
rengia puikų koncertą. Daly
vaus geriausi dainininkai ir 
dainininkės, kaip tai: Ig. Ku
biliūnas, lietuvių radio valan
dos vedėjas, J. Tamulionis, na- 
švietis, B. Petrukevičius, K. 
Valungevičius, N. Morkevičiū- 
tė, seserys černauskaitės, sese
rys Kirmeliūtės ir eilė kitų.

Taigi, 
bus gera 
tyti savo 
koncertą.

Lawrence lietuviams 
proga išgirsti ir ma- 
akimis tokį didelį 

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR » _____
Parsiduoda Fauna

Arba Parandavojama
Namas

tik namą, nes pats juom negaliu 
naudotis, turiu dvi farmas, o gyve
nu tik ant vienos.

Dėl platesnių informacijų, prašo
me kreiptis: Simonas 
Marlboro, N. Y.

Sandaras, 
(87-92)

LINDEN, N.
bal. 15 d.
Bus sulošta dviejų ak- 

“Žemaitės Apsiriko.” 
135 kp. Linden Hali,

įvyks teat-

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. linksmos pavasari

nės vakaruškos, 15 d. bal., 7:30 v. 
v., S. Bakanausko Svet. Įžanga 25c. 
Bus gera orkestrą, grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius prie Frank 
Sikoros orkestros. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir 
praleisti laiką. — Kom.

LDS Jaunuolių Kom. Narys pš 
Brooklyno. Bus A. ir J. Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., pradžią 
5 v. v. Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

(87-89)

graži svetainė. Po perstatymo bus • • • 
šokiai prie geros orkestros. Nusipir
kite bilietus iš anksto 85c; prie du 
rų $1.00. Kviečia Komitetas.

(87-88)

linksmai 
(87-88)

Parsiduoda vaisių-fruit Farma, 63 
akrai žemės, naujas gyvenimui na
mas, devyni kambariai, vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visada karš
tas vanduo. Elektros šviesa. Nauja 

* barnė ir vištininkas. Užsodinta vyn
uogėm, obelim, vyšniom, slyvos, ser
bentais, avietėm ir kitais vaisiniais 
medžiais. Nuo pat ankstyvo pavasa
rio iki pat vėlybo rudens gausiai yra 
vaisių pardavimui. Parduot lengva. 
Yra sriaunus šaltinis, galima pada
ryt geras vasarines maudynes ir iš- 
vystyt farmą laikymui vasarotojų, 
o namas tam labai tinkamas. 12
mailių nuo Newburgh miesto. Kai
na tik $7,000, parduodu pigiai, nes 
noriu gauti įmokėjimą pusę kainos 
$3,500. Likusius leisiu ant lengvų 
išmokesčių.

O jei kas norėtų vientik namo 
randavot, tai galėčiau išrandavot

šeštadienį, 
ras ir balius, 
tų komedija 
Ruošia LDS
Wood Ave. ir 16th St. Pradžia 7 
v. v. Dainuos Bangos Choras iš Eli- 
abetho, vad. A. Klimaitės. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti. Šo
kiams grieš A. Smelskis ir jo Am
bassadors Radio orkestrą. Įžanga 
45c. Šokiams 25c. (87-88)

MINERSVILLE, PA.
Liet. Kom. kuopa ir LLD 14 

rengia Bingo Party ir šokius šešta
dienį balandžio 15 d., 7:30 v. v. Ci
tizen Club Svet. Bus gražių praizų. 
Šokiam grieš gera orkestrą. Taipgi 
bus skanių valgių ir gėrimų. Įžan
ga 25c. Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti parengime.

kp.

LLD 14 kp. rengia prakalbas, ba
landžio 16 d., sekmadienio vakare, 
7:30 vai. Citizen Club 
drg. Z. Janauskas iš 
yra geras kalbėtojas. 
Amerikos ir Kanados
buotę. Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti pra
kalbose. Įžanga veltui. — Rengėjai.

(87-88)

Svet. Kalbės 
Kanados, jis 
Kalbės apie 
lietuvių dar-

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Politiškas Kliubas rengia 

savo metinę vakarienę, bal. 15d. 
Gedemino Svet., 575 Joseph Ave., 
6:30 v. v. Šokiai po vakarienes. 
Įžanga 50c. Minimas Kliubas netik 
duoda visada gerą vakarienę, bet 
būna dar ir prie vakarienės. Kvie
čiame narius ir ne narius dalyvauti. 
—Černiauskas, Kom. Narys

(87-88)

PHILADELPHIA,
Bal. 15 d., šeštadienį, 11 vai. ry

to ir balandžio 16 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto prie 735 Fairmount Avė. 
įvyks Tag Day (rinkliava) nukentė
jusioms nuo karo Ispanijoj, kurie 
dabar randasi Francijos koncentra
cijos kempėse, jų tarpo randasi 
daug lietuvių. Kurie apsiėmėte pa
rinkti aukų per kelias valandas, ne
pamirškite ateiti. Kviečiame ir tuos, 
kurie neapsiėmė, bet turi liuoso lai
ko parinkti. • (87-88)

PA.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas J. Gluoksnį, 1256 Diamond Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turėsime daug svarbių reikalų svar
styti kas liečia pavasario sezoną. 
(Diena? — Adm.) (87-88)

CLEVELAND, OHIO
Margučių Vakaras. Įvyks 15 d. 

balandžio, šeštadienio vakaro, pas 
A. Pečiurą, 4089 E. 139th Si. Ren
gia Corletto Moterų LDS 138 kp. 
Pelnas skirtas Ispanijos grįžusiom 
liuosnoriam. Vakarienė nemokama. 
Bus gera muzika šokiam. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Auka 15c.

(87-88)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, bal. 16 d. įvyks svar

bios prakalbos Sveikatos ir Jaunuo
lių klausimu. Rengia Liet. Darb. Su- 
siv. 24 kp. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. Į., temoje: 
“Jūsų Sveikata Moderninės Medici
nos Šviesoje” ir Walter Kubilius,

WORCESTER, MASS.
“Laisvės” Naudai Vakarienė

Sekmadienį, balandžio 1G d. įvyks 
“Laisvės” naudai vakarienė. Bendrai 
rengia LLD Worcesterio ir apylin
kės kolonijų kuopos. Visi rėmėjai j Bružausko. 
yra kviečiami dalyvauti. Olympia 
Parke. Programa prasidės 4 vai. 
I*) pietų. (87-89)

BRIDGEPORT, CONN. .
Bridgeport© Jaunuolių choras ren

gia Koncertą ir šokius, šeštadienį, 
bal. 15 d., Liet. Jaunų Vyrų D-jos 
Svet., 407 Lafayette St. Programą 
išpildys Jaunuolių Choras, vad. P.

vietinis Rusų Choras, i 
susidedantis iš 55 dainininkų kartu j 
ir Stygų orkestrą, vad. T. Bakutos. j 
— Kviečia Rengėjai. (87-88) |

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykiteIHENRY NARINS & SONS J

Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų
LDS CONN. VALSTIJOS 

Konferencijos Delegatam ir 
Apskričio Valdybos Nariam

LDS 5-to Apskr. metine konfe
rencija įvyks sekmadienį, bal. 16 d., 
10:30 vai. ryto, 57 Park St., Hart
ford, Conn. Visi 
nariai ir kuopų 
laiku. Kviečiame 
silankyti kaipo
Ypatingai kviečiame jaunuolius LDS 
narius ir ne narius, nes konferenci
joj dalyvaus du jaunuolių veikėjai 
V. Zablackas ir J. Orman iš Brook
lyn, N. Y., kurie supažindins atsi
lankiusius su jaunuolių veikimu ki
tuose 
A. T.

Apskričio valdybos 
delegatai pribūki t 
ir šiaip narius at- 
svečiais-delcgatais. |

miestuose po visą šalį.
(87-89)

DETROIT, MICH.
Balandžio 16 d. bus perstatyta 

“The Student Prince,” labai graži 
operete. Rengia Detroito Kultūros 
ir Meno Spėkos. Pradžia 3 vai. p. p. 
Carpathia Hali, 3500 Elmwood Ave.,

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, bal. 16 d. 

Phila. organizacijos rengia prakalbas 
drg. D. M. Šolomskui, kuris kalbės 
apie bilius prieš ateivius, miesto car
ter; ir pasaulinę situaciją. Lietuvių 
salių negalėjom gauti, tad priversti 
rengti prakalbas 735 Fairmount 

| Ave., 2:30 vai. po pietų. Tai bus 
| svarbiausios prakalbos šių dienų 
■ svarbiausiais klausimais. Eikite į 
prakalbas ir raginkite kitus.

Pastaba lietuvių komunistų na
riams. Po šių prakalbų įvyks labai 
svarbus susirinkimas visų lietuvių 
komunistų su drg. D. M. Šolomsku.

1 Būtinai visi dalyvauki!. (87-89)

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, bal. 16 d., bus rodo

ma operetė “Nebaigta Kova,” trijų 
veiksmų. Rengia Liet. Apšvietos 
Draugystė. Po vaidinimo bus šokiai. 
Liet. Svet., 243 Front St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Operetėje yra 23 dainos, taip pat 
yra ir daug šokių. “Nebaigta Ko
va” paimta iš 1905-6 revoliu
cijos Lietuvoj. Parašė Senas Vincas. 
Įžanga 35c. — Kom. (87-88)

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

o 
o

O

O

o

o

o

O

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano
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FRANK DOMIKAITIS
417

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

M

U

O

įj

5
oROCHESTER, N. Y.

A. Jonikienė, Chicagos lietuvių 
dienraščio “Vilnios” redakcijos dar
bininke ir Moterų Skyriaus vedėja, 
taipgi Komiteto Šaukimui Amerikos 
Lietuvių ‘ Moterų Seimo pirmininkė, 
pirmu kartu atvyksta į mūsų mies
tą. Jos prakalbos įvyks
dienį, 14-tą balandžio, 8 v. v. Gede
mino Salėj, 575 Joseph Avė. Kalbės 
apie visuomenes sveikatos ir jauni
mo padėtį Jungtinėse Valstijose. 
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti. 
—L. Bckėšienė. (86-88)

o

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Deks- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsiduoda visur; klaus
kite taip: DEKEN’S OINTMENT, 
kaina 75 centai ir $1.50, arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

BAN K! ETAS
Estate of Slialin’s Funeral Home

Sekmadienį, 23 d. Balandžio

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Aves., Brooklyne

Dienraščio “Laisvės

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto
Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

O

o

o

-»

|l x

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šalinaitės, 
dainuos šiame bankiete gražiausias lietuvių liaudies dainas.

e Taipgi programoje dalyvaus A. Višniauskas, ba-
• ritonas, iš Bayonne, N. J., Aldona Klimaitė, kolara-
• tūra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos
• duetus.
• ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Šokiams įžanga 40c. Į7ĄDTII C I OC 
Vakarienei 85c. RAKIU <|)I.Zj

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

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

Yorko iki\ Easton 
pakeliui užeiti.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

šį penkta- O

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

PIUS W. SHAUNS
(Šulinskas), 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
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 

jxfkinti visi, kurie tik davė 
ms progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-97/0

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.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
4651 E. Stilas St., 8 v. v. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — J. Mic- 

įkus, Sekr. (85-87)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, April 13, 1939, kaip 
8 vai. vak., 376 W. Broadway. Visi 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes 
turim svarbių reikalų apsvarstyti. 
Po susirinkimo bus galima pasilink
sminti — pasišokti ir užkąsti. Atei
kite visi. — J. Shukis, Sekr.

(85-87)

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

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

JONAS STOKES

O

O

o

o

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

o

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

o

Lankydamles į svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Fennsylvaniją 

užeikite.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

512 Marion St., kamp. Broadway ji 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- IĮ 
way ir Chauncey stočių DMT Line

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore K-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

M ūsų 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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.



peštas puslapis LAISVE Ketvirtad., Baland. 13, 1939
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Svarbus Pranešimas 

Visiems
Buvo ir yra daug rašoma ir 

kalbama apie Amerikos Dar
bo Partiją. Bet nebuvo kalba
ma apie jos parengimą.

Štai, 15 d. balandžio, Ame
rikos Darbo Partijos Lietuvių 
Skyrius 11-me Distrikte ren
gia balių Lietuvių - Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Ave., Brook lyne. V. 
Retikevičiaus orkestrą grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. O įžanga labai priei
nama: vyram 25c, moterim

Už Dešimties Dienų
Jau tik 10 dienų beliko iki 

didžiųjų “Laisvės” iškilmių— 
suvažiavimo ir bankieto. Iš 
viso ko matyt, kad jom abiem 
energingai rengiamasi ne tik 
pačioj įstaigoj ir arti jos esa
mų brooklyniečių, bet taip 
pat ir net gana tolimose lie
tuvių kolonijose.

“Laisvės” knygvedė Marytė 
Sinkevičiūtė sako, kad šiomis 
dienomis nepaprastai sparčiai 
parsiduoda šėrai. Mat, dau
gelis i suvažiavimą atvyks 
dar pirmu kartu ir, kaip jie 
patys rašo, nori dalyvaut ja-

Nuteisė už Sukimą 
Algą Minimumo

Nathaniel Breath, vice pir
mininkas Picardy Mills, Inc., 
3611—14th Ave., Brooklyne, 
federalio teisėjo Inch nubaus
tas užsimokėt .$3,000 baudos 
ir padedamas trim mėnesiam 
namų arešto. Sykiu nustaty
ta $12,000 suspenduotų bau
dų, kurias jis bus priverstas 
sumokėt, jei vėl būtų surasta, 
kad jis nemoka 25c į valan
dą minimum mokesties, taip
gi būtų baudžiamas kaipo 
antru syk prasikaltęs.

Menininkų Vakaras
LMS 3-čias Apskritys ren

gia liaudies dainų vakara, ku- 
ris įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 16-tą, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 6:30. Įžanga 35c.

Liaudies dainas išpildys se
kamos spėkos: Aido Choras, 
Sietyno vyrų trio, Pirmyn 
Choro merginų kvartetas, en- 
samblis Aidbalsiai. Bus ir ki
tokių įvairenybių. šokiams 
bus puiki orkestrą.

Šio vakaro tikslas—sukelti 
■finansų palaikymui stygų or
kestrus, kuria dabar rūpinasi

k

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

50c. Persiuntimų apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. įsteigta 1903.

Clement Vokietaitis DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

>
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-0986

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

168 GRAND
Brooklyn,

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Brooklyn, N. Y.

STREET
N. Y.

GRAHAM AVENUE

Tinm Iii 111 ,hr—n »h».

237

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

15c. Taipgi bus laimimas ra
dio setas vertės $75, vėliau
sios išdirbystės.

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti ir links
mai laiką praleisti.

Komisija.

DVYLIKA POLICISTŲ 
PRARADO DARBUS

Apeliacijų teismas pereitą 
antradienį užgyrė pravarymą iš 
tarnybos miesto policijoj 12- 
kos policistų, kaltinamų ėmus 
kyšius nuo advokato, surišto 
su “Ambulance chasers” rake
tų. Valentine buvo juos su
spendavęs tuojau po iškėlimo 
jų raketieriškų ryšių.

Chaperau ir Mrs. Lauer 
Nuteisti už Šmugelį

Chaperau, ekspertas šmu- 
gelninkas, nuteistas 5 metus 
ir 3 dienas kalėti ir sumokėti 
$5,000 piniginės baudos.

Mrs. Elma N. Layer, New 
Yorko Valstijos Aukščiausio 
Teismo teisėjo žmoila, nuteis
ta tris mėnesius kalėti, $2,- 
500 piniginės baudos, ir vie
niems metams namų arešto. 
Ji kaltinama bendradarbia
vus su Chaperau, padėjus 
jam įvežt iš užrubežių be 
muito $1,833 vertės sukne
lių ir brangakmenių. Ji yra 
58 metų amžiaus, ir ne bied- 
niokė.

Chaperau kostumeriai Jack 
Benny ir George Burns, ju- 
džių ir radio aktoriai kome- 
dijantai, buvo pirmiau nu
bausti užsimokėt po $10,000 
ir $8,000 piniginės baudos už 
pirkimą išmugeliuotų prekių.

me “su pilnu balsu.” O juk 
nuo seniau yra išpirkta tūks
tančiai Šerų.

Rengimasis suvažiavimui sy
kiu rodo ir bankietą būsiant 
masiniu ir smagiu, nes čia 
bus proga susieit su senai ma
tytais draugais iš tolimų ko
lonijų ir įsigyt naujų pažin
čių, sykiu pasivaišint, pasi
linksmint.

“Laisvės” iškilmės įvyks 
balandžio 23-čią. Suvažiavi
mas bus iš ryto, Pil. Kliube, 
o bankietas — vakara, Ideal 
Ballroom, 151 Knickerbocker 
Ave. Brooklyniečiai prašomi 
įsigyt bilietus iš anksto, kas 
labai svarbu norint patenki
nančiai priimt svečius.

Torio Prisipažino 
Sukęs Taksus

Johnny Torio, prohibicijos 
laikų, svaigalų karalius, 10-tą 
dieną bylos Federaliame Teis
me prisipažino nusukęs val
džiai nemokėtais taksais $86,- 
000 bėgiu 1933-34-35-tų me
tų. Jam gręsia iki 12 metų 
kalėjimo ir $30,000 piniginės 
baudos.

Jis taip pat turės atmokėt 
savo darbininkams $1,700, 
nusuktus nuo jų algų. Jo ži
nioje randasi 200 darbininkų.

Drabužių valytojų streikas 
tebesitęsia ištisos nakties dery
boms nutrūkus be pasekmių 
pereitą antradienį.

A. JONIKIENĖ APLEIDO 
BROOKLYN^

A. Jonikienė išvyko Chica- 
gos link. Pakelyje ji dar su
stos prakalboms Binghamtone 
balandžio 13-tos vakarą, Lie
tuvių Svetainėj, taipgi Ro- 
chestery bal. 14-tos vakarą, 
Gedemino Svetainėj, ir Pitts
burgh e bal. 15-tos vakarą.

Linkime sėkmingai pabaigt 
šį maršrutą ir kada nors atei
tyj sugrįžt į rytus kitam 
maršrutui.

Lietuvių Meno Sąjungos 3-čias 
Apskritys. Todėl apskričio 
valdyba kreipiasi į lietuvių 
visuomenę kviesdama skait
lingai dalyvaut smagiai pra
leist laiką su menininkais. Jū
sų dalyvavimas pagelbės me
nininkams vykdyti gyvenimai! 
pasibrėžtus darbus. Tad visi 
pasimatysime šį sekmadienį, 
“Laisvės” salėj.

Visus užkviečia LMS 3-čio 
Apskr. Valdyba.

Max Wussin, 55 metų, ne
regįs, minių susigrūdime bu
vo nustumtas ar nukrito ant 
bėgių IRT Times Square sto
tyje ir tapo sunkiai sužeistas.

Brooklyno karčiamninkai 
pastaraisiais laikais skundėsi, 
kad grupė jaunų vyrų ateina 
ir grąsinimais gauna veltui 
gėrimus. Dabar suėmė 6 nu
žiūrimus gėrikus.

SUSIRINKIMAI
LDS III APSKRIČIO
KOMITETO ATYDAI

LDS III Apskr. Komiteto posėdis 
įvyks sekmadienį, bal. 16 d., "Lais
vės” Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
10 vai. ryto. Visi būtinai dalyvau
kite. — Sekr. (87-88)

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Apiplėšė Gėlių Darželį
Vinco Matusevičiaus ir Mo

tiejaus Mažeikos tik dvejetą 
mėnesių atgal atidarytą gėlių 
krautuvę praeitą naktį nežino
mi piktadariai išplėšė ir daug 
žalos padarė. Registeryje rado 
vos 87 centus. Viską išvartė 
ir išdraskė.

Gėlių Darželis randasi 524 
Grand St., Brooklyne.

Rep.

Prisipažino Kaltais Šmugelyj
Astuoni vyrai, areštuoti 

pereito sausio mėnesį bandant 
įvežt $50,000 vertės opiumo, 
Brooklyno Federaliame Teis
me, prisipažino kaltais šmu
gelyje. Bausmes paskirs šio 
mėnesio 28-tą. Penki iš šmu- 
gelninkų yra Italijos piliečiai, 
dirbę ant italų laivo Ida, kiti 
trys brooklyniečiai.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 13 d. 
balandžio, Zabielskio Svetainėj, 8 v. 
vakaro. Apart kuopos reikalų, bus 
skaitoma paskaita apie sveikatą, tad 
visi dalyvaukite. •— Sekr. (86-87)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas įvyks ke

tvirtadienį, balandžio 13, 8 v. v.,
419 Lorimer St. Turime prisirengt 
prie apvaikščiojimo Pirmos Gegužės 
ir "Laisvės” dalininkų suvažiavimo; 
ateivių gynimas, taipgi vasariniai iš- j 
važiavimai ir kiti tarimai, kurio lie- I 
čia mūsų organizaciją. — Org. i 

(86-87)

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

P 13

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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 Ilevves eleveiterio stoties

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergrecn 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį lankėsi “Lais

vėj” Z. Janauskas, “Liaudies 
Balso” administratorius. Jis 
čia sustojo kelyje iš Naujosios 
Anglijos, kur nesenai užbaigė 
sėkmingą prakalbų ir “L. B.” 
reikalais maršrutą. Vyksta į 
Philadelphiją ir kitas koloni
jas rytinėj Pennsylvanijoj. Ti
kisi sugrįžti į “Laisvės” šeri- 
ninkų suvažiavimą ir bankie- 
ta.

—Pavargęs ?-klausia drau
gai.

—Ne. Nepavargsti, kada 
lietuviai draugiškai kooperuo
ja ir parodo gražią priejautą 
mūsų laikraščiui “Liaudies 
Balsui,” jį paremia,—sako d. 
Janauskas.

Tiesa, kada gražiai koope
ruojama, tada ir sunkios par
eigos nenuvargina, jaučiama 
dąrbo džiaugsmas.

Linkime sėkmingos darbuo
tės toliau.

Nauja Lietuvių {staiga
Union Avė. darosi vis po- 

puliariškesnė savo išvaizda ir 
lietuvių įstaigomis, ypatingai 
aplink lietuvių aikštę, kuri vė
liausiu laiku tapo padabinta 
apsodinant jaunais, gražiais 
medeli ais, besirengiančiais 
greitutėliai pradėti žaliuoti 
sykiu su nepaslankiai auštan
čiu pavasariu.

Kiek žemiau nuo aikštės, 
322 Union Avė., randasi Po
vilo Gusto laidojimo koplyčia, 
kurios atidarymas įvyko pir
madienį po velykų. Atsilan
kiusieji svečiai grožėjos ko
plyčios puošniu įrengimu, kad 
labai skoningai padabinta.

Povilas Gustas ir Kazys 
Degutis visus atsilankiusius 
svečius labai širdingai priim
dinėjo ir gausiai vaišino.

Svečias.

Prastokai apsirengęs, apie 
50 metų, nežinomas vyras nu
krito ar nušoko subvėj nuo 
platformos 155th St. stotyje, 
N. Y. Nuvežtas Harlem li
goninėn.

REIKALAVIMAI
Reikalinga auklėtojų, virėjų, na

mų prižiūrėtojų. Geros vietos. Gera 
alga. Gali būti patyrusios ir nepaty- 
rusios. Prašome kreiptis pas: Miss 
Falk’s Agency. 161 Livingston St., 
kampas Smith St. B’klyn. Telefo
nas: Tr. 5-7162. (85-87)

PAJIEŠKOME
Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 

duoda gerą atlyginimą? Mes dabar 
turime gerus darbus dėl namų pri
žiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mūsų 
darbai moka nuo $35 iki $65 į mė
nesį. Mūsų kaina labai žema. Užei
kite pas mus pasikalbėti. Pasikal
bėjimas nieko nekainuos. Janes Em
ployment Agency, 169 Livingston 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 
5-6495. (87-89)

P-lė Faith Bacon šoksianti 
Pasaulinėj Parodoj “apsiren
gus” 8-niais rudens lapais.

Begėdiškiausis Žulikas
Sulaikytas Victor John Bel

mont, iš Flushing, kaltinamas 
nepadoriame elgesyje su mer
gaitėm. Jis persistatydavęs po- 
licistu, pasiūlydavęs mergaitėm 
pavest einant iš mokyklos, 
paskui tvirkindavęs.

Svarsto Budžetą
Balandžio 13-tą paskutine 

proga piliečiams ir taksų mo
kėtojams pareikšt savo balsą 
miesto budžeto klausimu. Pas
kutinis viešas posėdis prasidės 
2:30 po pietų, Miesto Salėj, 
N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 11d 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

’ Step-in with loop-holes. Black, White, Blue, 
tPltJ Wine Kid. to 10; AAAA to C. f6 

GREENBLATS
čeverykai ištisai šeimai. Prirenkami per X-Ray.

663 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

nil cawim ouiiuikco

“Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

4

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

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

Sun. all day and night

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .,

Kryželiai ir laketukai nuo .................................

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 
nužemintom kainom

$6.00

$2.00
$1.00

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 

1 ....-....... ■
Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET

»

>




