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Tai ir vėl mūsų Pijus 
Grigaitis pasikorė už liežu
vio. Pav., kovo 25 dienos 
“N.” jis giedat “Per tris 
mėnesius karo suomiai nu
kirto daugiau kaip 600 So
vietų lėktuvų.”

Ir abelnai Sovietu lėktu
vai ir lakūnai buvę niekam 
netikę.

Betgi “New York Times” 
kovo 26 d. žinioje iš Helsin
kio pati Suomijos valdžia 
oficialiai giriasi nukirtus 
viso labo Sovietų orlaivių 
tik 275. Žinoma, ir ji per
deda, bet melagis Grigaitis : 
savo ėdi to riale dar daugiau 
kaip du sykiu tą skaičių pa
didina.

Be to, to paties “Timeso” 
korespondentas James Ald
ridge iš Stockholmo rašo, 
kad jis buvęs karo fronte 
ir šiaip patyręs (nes dabar 
ir patys suomiai pasako), 
kad Sovietų lėktuvai ir la
kūnai pasirodė labai pui
kiai. Štai tik tos žinios ant- 
galviai:

“Sovietų orinė spėka pa
sirodė tvirta; bomberiai ir 
kovotojai buvo pasekmingi. 
Tėmytojas Finliandijoj ma
tė moderniško tipo orlai
vius, vairuojamus gerai la
vintų ir gerai aprūpintų la
kūnų.”

Dar ve kas dabar paaiš
ki. Švedijos premjeras Per 
Albin Hansson pareiškė, 
kad dar spalių 18, 1939 m., 
tai yra, daugiau kaip mė- 
nesis prieš karą, dar tebei
nant deryboms Maskvoje, 
Suomijos valdžia slaptai 
kreipėsi prie Švedijos ir 
reikalavo ginklų ir karei
vių karui prieš Sovietų Są
jungą !

Tai matote, koks nekal
tas avinėlis buvo Suomijos 
valdžia, kurios likimą taip 
gailiai apverkia mūsų men
ševikai ir kiti blogos valios 
sutvėrimai.

Anglijoje kyla prieškari
nė audra. Žmonės pradeda 
atsipeikėti. Jie kyla prieš 
karo pragarą.

Štai Independent Labor 
Party jau atvirai išėjo 
prieš karą. Štai National 
Union of Clerks su 175,000 
narių jau atvirai karą pra
keikė. Štai C o o p e r a tive 
Party 1,323,000 narių at
stovai pasmerkė Chamber- 
lainą ir karą.

Tai džiugu girdėti. Ta 
prieškarinė audra turės plė
stis ir garsėti.

Jau pabaigėme Brookly
ne rinkti pasveikinimus 
dienraščiui “Vilniai.” Su
rinkome nemažai. Buvome 
pasiskyrę su pasveikinimais 
surinkt šimtą dolerių, o su
rinkome net $132. Išpildė- 
me su dideliu kaupu. Svei
kinimai ir pinigai jau pa
siųsti.

Ačiū visiems, kurie Chi- 
cagos dienraštį gerais lin
kėjimais ir doleriais bei 
centais parėmė.

Būsią Nukirstos Algos 
New Yorko Mokytojam

Albany, N. Y. ■>— Prane
šama, kad New Yorko val
stijos seimelis šį penktadie
nį “tikrai nutars” < numušt 
algas New Yorko miesto 
mokytojoms ir mokytojams.
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ŠVEDAI IR NORVEGAI PRIEŠINGI 
“APSIGYNIMO” SĄJUNGAI SU SUO
MIJA, KAIP NURODO “PRAVDA”

1

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
organas, rašo, kad sumany
mas, siūlantis sudaryt “ap
sigynimo” sąjungą tarp 
Švedijos, N o r v e g i j os ir 
Suomijos, yra karo pro
vokacijos planas, įkvėp
tas Anglijos ir Francijos, 
prieš Sovietus; ir tuom pla
nu talkininkai stengiasi 
įvilkt Švediją ir Norvegiją 
į karo slastus, siekdami sa
vų tikslų.

Bet Švedijos ir Norvegi
jos gyventojai, ne tik dar
bo žmonės, o ir dalis buržu
azijos, yra priešingi tokiem 
Anglijos ir Francijos pasi- 
mojimam, sako “Pravda” ir 
paduoda ištrauką iš Dani
jos laikraščio “Arbeideren 
Bladet,” kuris rašo:

“Šiaurių tautos ne tiktai 
sveikina- taiką Suomijoj; 
jos taipgi sulaikys ranką 
karo provokatorių, kurie 
veikia prieš darbo žmonių 
reikalus.”

Talkininkų Blokada 
Smaugia Skandinavų 
Prekybą,—“Pravda”
Maskva. — “Pravda” nu

rodo, kaip talkininkų blo
kada pragaištingai kliudo 
užsieninę prekybą Švedijos 
ir Norvegijos. “Pravda” 
primena, jog

“Nuo karo išsiveržimo 
Skandinavų šalys prarado 
119 laivų. Talkininkai par
sivaro į savo prieplaukas 
daugumą Švedijos ir Nor
vegijos laivų, kuriuos ten 
peržiūrinėja ir krečia.

“Karas žymiai pablogino 
darbo žmonėm sąlygas Šve
dijoj ir Norvegijoj. Dėl me
džiagų stokos, daugelis įmo
nių sumažino darbus, ir dėl 
to padidėjo bedarbių skai
čius. Kainos kasdieninio 
gyvenimo reikmenų pakilo 
į padanges. Visa taksų naš
ta užkraunama ant darbi
ninkų pečių. Netiesioginiai 
taksai Norvegijoj padvigu
binti.

“Anglija, padarius naują 
prekybos sutartį su Švedi
ja, stengiasi visais būdais 
už viešpataut ir Norvegijos 
užsieninę prekybą.’

“Angliją, pagal savo nau
ją prekybos sutartį su Nor
vegija, neapmoka pinigais 
už įvežamus iš Norvegijos 
produktus; apmokėjimą už 
tuos įvežimus Anglija tik 
įtraukia į speciales sąskai
tas norvegų bankuose An- 
.glijoje.

“Ši sunki Norvegijai su- 
tartis, neabejojamai, pada
rys didelius nuostolius nor
vegiškiem išvežimam ir 
Norvegijos laivininkystei.”

London, kovo 28. — An
glijos lėktuvai nukirto že
myn vieną vokiečių orlaivį 
ties Škotija.

Kanados Rinkimus Laimė
jo Liberalai

Ottawa, Canada. — Da
bartinius seimo rinkimus 
Kanadoj laimėjo liberalai, 
arba “pažangūs” demokra
tai, tai partija dabartinio 
ministerio pirmininko W. 
L. Mackenzie King’o. Nau
jame seime jis turėsiąs 183 
atstovus prieš 56 atstovus 
įvairių kitų partijų. Pasta
rajame seime Mackenzie 
King turėjo 169 saviškius 
atstovus. _:____ _

5 Socialistai Perorga
nizuotame Suomijos 
Ministerių Kabinete
Helsinki, Suomija. — At

sistatydinus senajam mi
nisterių kabinetui, Suomi
jos prezidentas Kyosti Kai
lio pakvietė buvusį ministe- 
rį pirmininką Risto Rytį 
suorganizuot naują kabine
tą, ką Ryti ir padarė.

Į naująjį Suomijos minis
terių kabinetą įėjo sekami 
asmenys:

Ministeris pirmininkas — 
Risto Ryti (tas pats), tau
tietis “progresistas.”

Užsienių reikalų ministe
ris — profesorius Rolf Jo
han Witting, švedas, vietoj 
buvusio užsieninio ministe
rio V. A. Tannerio.

Apsigynimo ministeris — 
generolas ' Kari R. Walden, 
artimas draugas maršalo 
Mannerheimo.

Sekamieji penki ministe
rial yra socialdemokratai:

Finansų — Mauno Pek
kala, tas pats. /

Maisto patiekimo— V. A. 
Tanner, buvęs užsieninis 
ministeris.

Susisiekimų — V. V. Sa- 
lovaara, tas pats.

Viešų darbų — Kari E. 
Ekholm.

Visuomenės reikalų —K. 
A. Fagerholm.

Perorganizuotame minis
terių kabinete, be to, yra 
vienas švedų partijos atsto
vas, du žemės savininkų 
partijos ir vienas tautinės 
vienybės.

M i n i s t eris pirmininkas 
Risto Ryti pareiškė, kad 
vyriausias valdžios darbas 
bus atgaivint šalį po karo 
ir perkraustyt ir apgyven- 
dint 100,000 suomių iš vie
tų, kurios perleistos Sovie
tam pagal taikos sutartį. 
Jis tikisi gaut naujų pas
kolų iš užsienių.

Holandų Žvejai Atsisako 
Žvejot: Bijo Vokiečių

Ijmuiden, Holandija. — 
Darbininkai holandų žvejų 
laivukų atsisako plaukt į 
jūrą žvejot. Jie bijo vokie
čių submarinų, lėktuvų ir 
minų.

Sako, Pardavinėjimas Talkinin
kam Lėktuvu “Stiprinsiąs”

Amerikos Apsigynimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministeris 
Woodring kalbėjo karinei 
kongreso komisijai, kad tu
ri būt parduota Anglijai ir 
Francijai 2,100 naujų lėk
tuvų, kurie buVo užsakyti 
Amerikos armijai. Wood
ring teigė, kad.' juo daugiau

Amerika statys karo lėktu
vų talkininkam, tuo plačiau 
išvystys savo orlaivių pra
monę ir tuo geriau paskui 
galės apsiginkluot ore.

Ministerial Wood ringui 
pritarė generolas G. C. 
Marshall, galva Amerikos 
karo štabo.

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” parent t. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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TAUTINIS INDIJOS KONGRESAS SU
TRAUKĖ RYŠIUS SU ANGLIJA; REIKA
LAUJA PILNOS NEPRIKLAUSOMYBES
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Philadelphia, Pa.
Ekstra Svarbus Susi

rinkimas
Ateinantį sekmadienį, 31 

d. kovo, yra šaukiamas vi
sų mūsų organizacijų na
rių, “Laisvės” skaitytojų ir 
mūsų judėjimo simpatikų 
susirinkimas; taipgi yra 
šaukiama iš visos . Phila. 
apylinkės dalyvauti šiame 
susirinkime, 735 Fairmount 
Ave., 2:30 vai. po pietų. 
Svarbiausi reikalai: turi
me sutvarkyti “Laisvės” 
piknikus Baltimorėj ir Phi- 
ladelphijoj. Bus svarbių 
reikalų bei raportų. -

Prie to, į šį mitingą pri
bus iš Kanados “Liaudies 
Balso” atstovas drg. Ja- 
nauskas, kuris kalbės apie 
Kanados,/ dabartinę padėtį. 
Dar turėsime svečių ir iš 
Brooklyno.

Šį susirinkimą šaukia 
Veikiantis Organizacijų Ko
mitetas ir ALDLD 6-tas 
Apskritys.

• Veik. Kom. Sekrt.
A. J. Smitas.

Protestuoja, kad Anglija 
Grobia Sovietų Laivus

London. — Sovietu am
basadorius Anglijai Iv. M. 
Maiski stipriai užprotesta
vo, kad Anglų šarvuotlai
viai nusivarė Sovietų pre
kinius laivus “Selęnga” ir 
“Vladimir Majakovski” į 
Anglijos koloniją Hong 
Kongą Azijoj ir nepaleidžia 
tų laivų. “Selenga” išlaiky
ta jau du mėnesiu toj an
glų prieplaukoj.

Šiedu sovietiniai laivai 
gabeno varį, ciną, antimo- 
niją ir tugsteną iš Jungti
nių Valstijų į Vladivostoką. 
Jų kroviniai verti kelių mi- 
lionų dolerių.

■. Anglų užsieninis ministe
ris Halifax teisinosi Sovie
tų ambasadoriui, sakyda
mas, jog Anglija nužiūrėjo 
kad Sovietai gal perleisią 
tų laivų krovinius Vokieti
jai.

Susprogo Karinis Franci
jos Laivas Naikintuvas__

Roma.— Pranešama, kad 
dėl ‘nežinomos” priežasties 
sprogo, pusiau perskilo ir 
nuskendo karinis Francijos 
laivas naikintuvas “La Rai- 
lėuse,” 1,378 tonų, arti Mo
rocco, šiauriniame Afrikos 
pakraštyje. Su šiuo laivu 
žuvę keli desėtkai jūreivių.

Žinios iš Lietuvos
Socialiai Įstatymai

Kaunas, kovo 26 d.—Lei
džiami nauji socialės pa
gal b o s į s tatymai, kurie 
g r i e ž t o m įs priemonėmis 
tvarkys socialinius šeimos 
reikalus, nevengiant nusi
kaltėliams kalėjimo baus
mės. Moterų suvedžiotojai 
bus baudžiami kalėjimu. Be 
to, plėšikams ir žmogžu
džiams manoma įvesti mir
ties bausmė.

Traukinių Nelaimė
Kaunas. — Vievio stoty j 

susidūrė du traukiniai. Vie
nas asmuo užmuštas, kelio
lika sunkiai sužeisti.

Kaunas. — Džiova mirė 
atsargos aviac. pik. Itn. Ma- 
čiuika.

Amerikos Žydų Pagalba 
Lietuvos žydam

New York. — Lietuvos 
Žydų Federacija Philadel- 
phijoje per Lietuvos Gen. 
Konsulatą persiuntė į Lie
tuvą $1,185.00, o Federaci
jos Detroito skyrius —$160, 
kaip dovaną įvairių Lietu
vos miestelių žydams.

Naujas Lietuvos Laivas
New York. — Naujai 

Amerikoje nupirktas Lie
tuvos Baltijos Lloydo laivas 
“Denny” jau po Lietuvos 
vėliava ruošiasi į kelionę 
Lietuvon. Prikrautas už
pirktom “Lietūkiui” prekė
mis, laivas “Denny” lau
kiamas iš New Orleano pir
madienį, balandžio 1 d., 
Bostone. Firmą Peabody 
and Lane Inc., 110 State 
St., pasamdys laivui įgulą, 
kuri plauks į Norvegiją ir 
Lietuvą.

Sugrįžo Vokiečių Laivas, 
Andai Užpultas Anglų'

Kiel, Vokietija. — Angli
jos šarvuotlaivis buvo vasa
rio 6 d. užpuolęs vokiečių 
prekinį laivą “Altmarką,” 
Norvegijos vandenyse, ir 
“Altmarkas” b e b ė gdamas 
buvo prisvilęs ten prie sek
lumos. Paskui jis pasiliuo- 
savo nuo seklumos ir dabar 
sugrįžo į Vokietiją, pras- 
prukdamas pro Anglijos 
karo laivų blokadą. Į Nor
vegijos vandenis jis buvo 
patekęs, begrįždamas namo 
iš Pietinės Amerikos.

ORAS, Nešalta; bus 
lietaus.

Sudegęs Vokiečių Amunici
jos Fabrikas

Berlin, kovo 28. — Wil- 
helmsruh miestelyje, už 6 
mylių nuo Berlyno, sudegė 
fabrikas, kurį vokiečių val
dininkai vadina dirbtuve 
elektrinių prietaisų.

Bet per dviejų valandų 
gaisrą žmonės girdėjo spra- 
gėjimą, kaip šautuvų kul
kų. Todėl fabrikas galėjęs 
būt kulkų dirbykla, kaip 
sako amerikiniai korespon
dentai.

London. — Visos Indijos 
Tautinis Kongresas prane
šė Indų Sąjungai Londone 
kovo 27 d., kad tas kongre
sas nutarė “visiškai sutrau- 
kyt ryšius su vidujine ir už
sienine Anglijo politika.”

Indijos Kongreso priimta 
rezoliucija reikalauja tam 
kraštui pilnos nepriklauso
mybės nuo Anglijos, be jo
kio anglų kišimosi į Indijos 
dalykus, ir smerkia Angli
jos valdžią, kad jinai, be 
Indijos žmonių pritarimo, 
paskelbė, būk Indija daly- 
vaujanti Anglijos kare 
prieš Vokietiją.

Anglai Skelbia, kad 7 Jų 
Lėktuvai Sumušę 31-ną 

Vokiečių Lėktuvą
London. — Anglų ko

manda sako, kad septyni jų 
lėktuvai trijuose atskiruose 
oro mūšiuose su 31-nu Vo
kietijos lėktuvu nukirtę 
žemyn penkis ar šešis vo
kiečių lėktuvus vakarinia
me fronte, o iš savo puses' 
anglai praradę ‘ tik • vieną 
lėktuvą, ale ir šio lėktuvo 
vairuotojas išsigelbėjęs pa
rašiutu.

Anglai praneša, kad tą 
pačią dieną jų lėktuvai nu
skandinę ir vieną karinį 
vokiečių žvalgybos laivuką 
Šiaurinėje Jūroje.

Anglijoj nukrito į upę 
vienas karinis anglų lėktu
vas. Visi trys lakūnai išsi
gelbėjo. ..- ' — ■■ - r
VOKIEČIAI TEIGIA, KAD 

JIE LAIMĖJĘ ORO 
KOVAS

Berlin. — Vokiečiai ofi
cialiai praneša, kad jų lėk
tuvai nušovė žemyn didelį 
Anglijos bombinį orlaivį 
vandenin ties Helgolandu; 
o vakarų fronte greitieji 
vokiečių lėktuvai nukirtę 
žemyn vieną francūzų ir 
vieną anglų bombanešius. 
Sako, kad visi vokiečių lėk
tuvai, po mūšių, sugrįžę 
sveiki.

Vokiečių k o m a n d i eriai 
kaltina anglų ir francūzų 
lakūnus, kad šie vėl keliais 
atvejais skraidė per bepu- 
siškas šalis, Daniją, Ho- 
landiją, Belgiją ir Luksem- 
burgą į Vokietiją.

ANGLAI SUĖMĖ KOVIN
GĄ INDŲ VADĄ

New Delhi, Indija.—An
glai areštavo kovingą indų 
vadą Allamą Masshraqui, 
kad jis sukurstęs indų de
monstraciją Lahore mieste. 

! Anglų policija ten nušovė 
28 demonstrantus.

Pačioj Anglų Prieplau
koj Vokiečiai Sunai
kino Norvegų Laivą

—
London. — Vokiečių sub- 

marinas įsiskverbė į pačią 
anglų blokados prieplauką 
Kirkwalle, Orkney salose, 
tbrpedavo ir nuskandino 
prekinį Norvegijos laivą 
“Cometa,” 3,794 tonų.

i s Kirkwall yra didžiausia 
tanglų prieplauka iš visų tų, 
;į kurias Anglijos šarvuot
laiviai parsivaro bepusiškų 

i kraštų laivus, perkratyt tų 
laivų krovinius. Kariniai 

‘Anglijos laivai labai rūpes
tingai saugojo šią prieplau
ką nuo vokiečių submarinų.

Daugiau Lėšų CCC Darbam
Washington. — Kongres- 

manai nubalsavo 280 milio- 
nų dolerių pašalpiniams 
CCC darbams jaunuoliams 
bedarbiams, tai 50 milionų 
daugiau negu pernai.

New York. — Piliečių 
Taikos Komitetas pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui rei-
kalavimą, kad jis prižadėtų 
saugot Ameriką nub įvėli
mo į Eūropos karą.

London. — Anglijos val
džia stengiasi perkalbėt So
vietus, kad jie nepardavi
nėtų Vokietijai reikmenų.

Katrie Laimėjo Mūšį: ar 
' Chinai ar Japonai?

Shanghai. — Chinų ko
manda, praneša, kad po še
šių dienų kautynių jie at
griebę Wuyuan miestą. Sa- 

: ko, toj kovoj chinai užmušę 
3,400 japonų, taipgi ir jų 

! komandierius.
Japonai laikė. tą miestą 

savo rankose per du mėne
sius.

Japonų komandieriai da
bar sako, kad jie patys pir
miau pasitraukę iš Wuyu- 

i ano. Bet kai chinai pradėję 
' siųst savo kariuomenę te
nai, tai, girdi, japonai iš
kėlė chinam mūšį, kuriame, 
girdi, jie nukovę 1,500 chi
nų, o chinai užmušę tik try- 
liką japonų ir sužeidę 70.

i Po to, japonai vėl užėmę 
Wuyuaną.

Esbjerg, Danija. — Da- . 
nai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis šaudė į vieną ko- • 
kios tai svetimos šalies lėk
tuvą, beskrendant jam per 
Daniją. *
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Gyventoją Surašinėjimas
Balandžio mėn. 2 d. prasidės Jungti

nių Valstijų gyventojų surašinėjimas. 
Jis daromas kas dešimts metų. Pastara
sis gyventojų surašinėjimas buvo 1930 
metais.

Nereikia nei aiškinti, kad gyventojų 
surašinėjimas yra svarbus krašto gyve
nime dalykas. Jei pravedamas gerai, tai 
jis suteikia visapusį platų paveikslą vi
sos krašte padėties.

Torės, ypačiai iš republikonų abazo 
’ponai, prieš šį gyventojų surašinėjimą 
kelia skandalą. Jie kelia todėl, kad klau

psimuose, į kuriuos užrašomas pilietis tu
rės atsakyti, yra įdėta klausimas apie 
taksų sumokėjimą už įeigas. Be abejo, 
biedniems, žmonėms tie klausimai nėra 
jokiu pavojumi ir jie galės juos gražiai 

, padengti, kai bus paklausti.
Mums čia svarbu priminti dar ir kitą 

dalyką: kai gyventojus surašinės, jie 
bus klausiami, kur yra gimę ir kokios 
tautybės. Būtų gerai, kad lietuviai pasi
sakytų esą lietuviais, net jeigu jie nėra 
gimę dabartinėje Lietuvos teritorijoje. 
Mes puikiai žinome, kad daug lietuvių 
yra gimusių Latvijoj, Rusijoj, Ukrainoj, 
Baltarusijoj (kurios įeina bendron So- 

_ vietų Sąjungon), daug jų yra gimusių 
Mažojoj Lietuvoj, kurią valdo Vokietija. 
Visa tai galima ir reikia pasakyti, bet 
podraug nereikia pamiršti pasisakyti 
esant lietuviu.

Darbo žmonės savo tautybės nesigėdi, 
bus ji didelė ar maža, stipri ar silpna, 
kultūringa ar atsilikusi.

Bendrai suėmus, mes turime nesibijoti 
atsakinėti į klausimus, kai būsime klau
sinėjami. Juo pilnesnis bus gyventojų su
rašinėjimas (cenzas), juo aiškesnį pa
veikslą turėsime visos mūsų krašto eko
nominės ir kultūrinės padėties.

Dar Apie Rinkimus Baltarusijoj ir 
Ukrainoj

Pas mus jau buvo rašyta, kad kovo 
mėn. 24 d. Vakarų Baltarusijoj ir Uk- . 
rainoj įvyko visuotinas rinkimas atsto
vų į aukščiausįjį Sovietų Sąjungos par
lamentą arba Sovietą. Kadangi kovo 
mėn. 29 d. Maskvoje susirenka paminė
tojo Aukščiausiojo Sovieto sesija, tai ir 
naujai Vakarų Baltarusijoj ir Ukrainoj 
išrinktieji atstovai važiuos Maskvon ir 
bus priimti į bendrą sesiją.

Įdomu pažiūrėti į tų rinkimų davinius.
Iš viso abiejuose kraštuose buvo 43 

rinkiminiai distriktai. Balsavimuose da
lyvavo 96 nuošimčiai žmonių, turinčių 
teisę balsuoti. Išrinkta 55 atstovai. Iš jų 
18 yra Komunistų Partijos nariai arba 
kandidatai,’ o 37 asmenys—nepriklausą 
jokiai partijai. Išrinktųjų tarpe, beje, 
12-ka yra moterų.

Vakarų Ukrainą ir Baltarusiją vy
riausiai sudaro keturios tautos: ukrai
niečiai, baltarusiai, lenkai ir žydai. Yra 
ir kitų tautų, bet josios mažos ir išsi
sklaidžiusios, taip, kad nesudaro dides
nio vienoje vietoje gyventojų skaičiaus.

Žinoma, rinkti tik patys geriausieji ir 
ištikimiausieji liaudies reikalams žmo
nės. Štai, pa v., vardai: Privitskis, Krov- 
čiukas, Jakoviukas—tai vis kovotojai už 
liaudies reikalus, veikę slaptai, kai Len
kijos ponai ten viešpatavo. Į išrinktųjų 
tarpą įeina valstiečiai, darbininkai ir in- 
telektualai. Taip antai, išrinkta žymioji 
lenkų rašytoja, Vanda Vasilevska; iš
rinktas, muzikas Krichas, išrinktas mo
kytojas Malevičius. Į delegatų skaičių 
įeina ir Filypas Pestraks, kuris ilgus 
metus sėdėjo Lenkijos ponų katorgoje 
tik todėl, kad jis 'drąsiai darbavosi už

darbo žmonių ir pavergtų po Lenkija 
tautų reikalus. Išrinktas ir .mokslinin
kas, nepartinis, Studenskis.

Taigi Vakarų Baltarusijos ir Ukrai
nos darbo žmonės pagaliau susilaukė tos 
valandos, kurių jie gali pasiųsti. aukš- 
čiausian darbo parlamentan geriausius 
savo brolius ir seseris. Jie susilaukė tos 
valandos, kurią gali laisvai gyventi, lais
vai dirbti, laisvai mokytis, laisvai ilsėtis.

Kunkuliuoja Puodas, Bet 
Sriubos Nebus

Spauda kunkuliuoja apie nauja pro
vokaciją, tai sudarymą karinės sąjun
gos tarpe Švedijos, Norvegijos ir Suo
mijos, kurios užnugary j stovėtų Franci- 
ja, Anglija ir Amerika. Vienok, atrodo, 
kad iš to plano vargiai kas išeis.

Viena, Suomijos ponai jau pasimokino. 
Jie daug daugiau užmokėjo už karo pro
vokaciją, kaip manė. Antra, tokia sutar
tis yra priešinga Suomijos ir Sovietų 
Sąjungos sutarčiai. Jeigu Suomija į’stotiį 
į tokį’ bloką, nukreiptą prieš Sovietų šalį, 
tai ji sulaužytų savo sutartį su Sovie
tais ir leistų Sovietams veikti prieš ją. 
Trečia, Švedija ir Norvegija jau galėjo 
pasimokinti iš Anglijos ir Franci jos pro
vokacijų ir vargiai jos norės išbandyti 
“garantijas” ant savo nugaros.

Bet žinoma, yra visose šalyse gaivalų, 
kurie dirba taL. provokacijai. Veikliau
siais yra menševikai, kurie gatavi ant 
pilvo šliaužioti pasauliniams kapitaliz
mo valdonams, kad kaip nors jiems įti
kus ir pakenkus Sovietų Sąjungoj socia
lizmo tvarkos būdavojimui.

Šaukštas Po Pietų
Paskutinėmis dienomis k o m e r c i n^ė 

spauda daug rašė, kad Anglija pasidarė 
veikli Norvegijos pasienyj, kad ji būk 
nukirto “Vokietijos gyvybės liniją”, tai 
yra vežimą laivais Švedijos geležies rū
dos. Mums atrodo, kad visas tas trukš- 
melis yra tik tam, kad kiek pakėlus An
glijos smunkantį vardą. Anglijos žygiai 
prieš Vokietijos laivus Norvegijos pa
kraštyj yra jau šaukštas po pietų.

Dalykas štai kame. Žiemą, kada Bal
tijos Jūros pasidengė ledu, tai Vokietija 
naudojo tą kelią, kad parsivežus rūdos. 
Aplinkui Norvegiją, jos pakraščiais ke
lias du kartus yra ilgesnis ir pavojin
gesnis, negu per Baltijos Jūras. Per 
Baltijos Jūras nuo Lulea, švedų priep
laukos, iki Stettin, Vokietijos prieplau
kos yra tik 850 amerikoniškų mylių. Bal
tijos Jūros saugios nuo Anglijos ir Fran- 
cijos karo laivų. Jos sekamą mėnesį bus 
liuosos nuo ledo ir Vokietija pati nenau
dos vandens kelio pro Norvegiją.

Jau Kita Giesmė
Kol Suomijoj pasaulinis imperializmas 

vedė karą prieš Sovietų Sąjungą, tai ko
mercinė spauda buvo užkimšta “žinio
mis”, kaip prastai apsirengę Raudono
sios Armijos kovotojai, kaip Sovietų lėk
tuvai prasti, o lakūnai “nepataiko”.

Karas pasibaigė ir giesmė kita. Tas 
patsai p. James Aldridge, kuris pirma 
melagingas -korespondencijas iš Suomi
jos siuntinėjo, kovo 25 dieną iš Stock- 
holmo, Švedijos, jau rašo, kad Sovietų 
lėktuvai labai geri, kad lakūnai išsilavi
nę, kad lėktuvų navigavimas, bombų mė
tymas buvęs geras, kad Sovietų lakūnai 
buvo šiltai, gerai apsirengę, net elektra 
apšildomas pirštines ir drabužius turėję. 
Ir toliau priduria, kad, kiek yra žinoma, 
tai Sovietai dar nevartojo pačių geriau
sių lėktuvų, pavyzdžiui, nei vieno ketur- 
motorinio bomberio ant Finliandijos nie
kas nematė, nors Sovietai jų turi daug; 
ir parašutistai buvo tik keli užnugaryj 
finams numesti.

Iš pačių Helsinkiu, kurie pirmiau šim
tais skaitė “nušautus”' Sovietų lėktuvus, 
jau dabar nusileido tik iki “275 sunai
kintų Sovietų lėktuvų.” Pagyvensime, iš
sižadės patys suomiai savo “pergalių,” 
kurių jie neturėjo.

Kas Kaltas?
Vis daugiau iškyla faktų, kurie pa

tvirtina tą, ką mes rašėme ir sakėme 
pirmiau. Kovo 25 dieną, iš Stockholmo, 
Švedijos sostinės, praneša, kad minifcte- 
rių pirmininkas, Per Albin Hansson, per 
radio viešai pareiškė, jog Helsinkio. val
džia dar spalių 18 dieną, tai yra šešio
mis savaitėmis pirm karo veiksmų, jau 
kvietė Švediją į talką karan prieš Soviet 
tų Sąjungą. Reiškia, ne Sovietai, bet' 
Suomijos poniška valdžia ruošėsi ir karą 
provokavo. Taigi ji yra kalta už tas gy
vastis, kurios tame kare žuvo. .. - ■>

Kas Užsienyj Daroma Kitaip, Negu Lietuvoj
O vis dėlto Marksas bu

vo teisingas, kada jis sakė, 
kad buitis nustato žmogaus 
sąmonę. Kai žmogus visą 
mielą amželį praleidi vienoj 
ir toj pačioj vietoj, atrodo, 
kad visas pasaulis į tą vie
tą panašus. Net knygomis 
ir laikraščiais tada nebeti
ki. Kai jie įtikinėja, kad 
šen arba ten yra kitaip, jų 
įtikinėjimas nejučiomis mū
sų akyse virsta prasimany
mu. Tur būt, juo žmogus 
ilgiau gyvena vienoj vietoj, 
juo jis konservatyvesnis 
tampa. Ir' jeigu aš pats ne
būčiau matęs to, apie ką aš 
čia noriu papasakoti, var
giai kito pasakojimu pati
kėčiau. Pavyzdžiui, mums 
juk sunku įsivaizduoti, kaip 
valstybės piliečiai gali ver
stis be vidaus pasų ir be 
gausybės valdžios įstaigų 
liudijimų. I
Juo mažesne valstybė, juo 
daugiau ji turi formalumų

vau. Aš atsakiau, kad jokio 
apmokamo darbo Ameriko
je neturėjau. Tada tarnau
tojas paliepė pakelti aukš
tyn dešinės rankos tris pir
štus ir juos pakėlus palai
kyti, kol jis perskaitys tai, 
ką aš jam pasakiau. Pas
kiau po tais žodžiais aš pa
sirašiau. Tai buvo mano 
priesaika. Vienas to rašto 
egzempliorius liko įstaigoj, 
o kitą atidavė man, ..kad aš 
jį išvažiuodamas atiduočiau 
išvykstančių kontrolieriui. 
Amerikos įstaigose ir kiti' 
pažymėjimai taip išduoda
mi. žmogus garbės žodžiu 
liudija pats apie save. Ir 
man net kažkaip krūtinėj 
darėsi lengva, kad įstaiga 
mano žodžiais tiki.

Važiuojant Amerikon 
Amerikos konsulas Stokhol
me iš manęs nereikalavo 
fotografijos ir žinių apie 

Isave, nors įvažiavimas Am- 
i erikon nepaprastai suvar
pytas. Bet kai man važiuo-

Amerikos Jungtinėse Vai-Jaut iš Kauno į Stokholmą 
stybėse, panašiai kaip ir reikėjo tranzitinės vizos 
pas mus, Lietuvoje, yra per Latviją, aš turėjau už- 
įvestas pajamų mokestis, pildyti tris blankus su dau- 
Išvažiuodamas iš Amerikos, gybe klausimų, už juos su- 
aš turėjau pristatyti pažy- mokėti litą ir penkis cen- 

pajamų mo- tus, pridėti dvi fotografi- 
kesčm prievoles esu atlikęs, jas. Ir gavau Vizą be teisės 
Kai aš Detroite ėjau į fede- stabtelti Latvijos teritori- 
ralihės valdžios namus to Joj. Bet atvažiavus Rygon 
pažymėjimo išsiimti, mane būtinai reikėjo vieną naktį 
persekiojo didžiausia bai-j stabteltį, nes lėktuvas iš 
mė. Aš prisiminiau, kiek;Maskvos vieną dieną pavė- 
vargo buvo pirmą kartą iš- 1 T- 1-- —* ~~ 
važiuojant iš Lietuvos. Ap
skrities viršininkui, davu
siam man užsienio pasą, aš 
turėjau pristatyt devynių 
mokesčių inspekcijų pažy
mėjimus, kad aš valstybei 
nesu skolingas. Aš buvau 
gyvenęs Utenoj, Ukmergėj, 
Panevėžyje (Šiauliuose, Kau
ne ir iš visur turėjau gauti 
po pažymėjimą. Kadangi 
Kaune buvo net trys mo
kesčių inspekcijos, tai visas 
tris su tuo, .pačiu prašymu 
ir turėjau aplankyti. Ką gi, 
manau, darys su manim 
Amerikos įstaiga? Nuėjau, 
atsistojau prie langelio ir 
paaiškinau, koks reikalas.

Beje, pas mus įstaigose 
įprasta prie langelio palū- 
kurioti arba smarkiai su
kosėti, kad tarnautojas pa
žvelgtų. Amerikoje reikia 
laukti tik tada, kai prie 
langelio eilė stovi. Tada 
valdininkas dirba sušilęs. O 
jei eilės nėra, jis pirmas į 
atėjusį ištaria “yes sir!” 
Toks jau Amerikoje oficia
lus kreipimasis.

Tarnautojas paėmė blan
ką ir į jį ėmė rašyti mano 
vardą, pavardę, kada aš 
Amerikon atvažiavau ir ka
da išvažiuoju. Po to jis 
klausė, kur aš Amerikoje 
gyvendamas dirbau ir po 
kiek per savaitę uždirbda-

mėjimą, kad

bus. Sėdėdami vagone, mes 
girdėjome labai intymius 
atsisveikinimus, linkėjimus 
ir pamokymus, žodžiu, be- 
mažko visus šeimyninius 
reikalus tų jaunuolių galė
jom sužinoti. Paskui prasi
dėjo vietų jieškojimas. Ki
lo triukšmas, erzelis: Van-1 
da šaukė Rūtą, o tarp žmo
nių paklydusi Rūta atsilie
pė net iš kito vagono. Gal 
toks jau lietuvių būdas, 
kad kur tik daugiau žmo
nių, ten stumdymasis, erze
lis, šūkavimas, lakstymas. 
Švedijoj tai būtų palaikyta 
didžiausiu netvarkingumu. 
Viešose vietose, kur susi
tinka nepažįstami žmonės, 
ten stengiamasi elgtis ty
liai ir ramiai. Net kalbėt 
arba juoktis garsiai vengia
ma.

Amerikos traukiniuose 
bilietus tikrina tik vieną 
kartą, tuoj įlipus. Ir toliau 
niekas netrukdo. Konduk
torius keleivio bilietą pa
ima ir už jo sėdynės aiš
kioj vietoj įkiša savo bilie
tą, paženklintą, kurioj sto
tyj keleivis turi išlipti. Jei 
keleivis snaustų ir savo sto
ties nepastebėtų, kondukto
rius jį įspės. Konduktorius 
ten jokių padėjėjų, kurie su 
žibintu paskui jį vaikei otų, 
neturi. Amerikietišku su
pratimu, toks padėjėjas bū
tų tarnautojas tik 
imti.

Autobusu važiuoti 
rikoje tikrai malonu, 
ris bilietus patikrina 
kai lipi į autobusą. Pradė
damas važiuoti šoferis 
(konduktorių Amerikos au
tobusuose nėra) su kelei
viais pasisveikina, aiškioje 
vietoje iškabina savo pa

Penktadienis, Kovo 29, 1940

Perviršiaus Prekių Korporaci
jos (koks pavadinimas!) pre
zidentas, Milo Perkins, sako, 
kad negalėjimas darbo žmo
nėms išpirkti visų pagamintų 
prekių yra niekas daugiau, 

kaip “juodasis maras.” 
Jis teisingas!

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji: Mes susigin

čijome dėl Amalgameitų 
rubsiuvių unijos prezidento 
pono Sidney Hillman 
mės. Ar tiesa, kad jis 
gimęs Lietuvoje? Taip 
nas iš mūsų tvirtino, 
mes nežinome, 
širdingai dėkui.

Trys Skaitytojai.

kil- 
yra 
vie- 
bet

Iš anksto

algai

lavo. Ir ką gi aš turėjau 
daryti? Iš aerodromo aš 
turėjau skubėti į Vidaus 
reikalų ministeriją ir ten 
paduoti prašymą vizai, kuri 
man leistų Rygoj pernak
voti. Vizą gavau, bet už ją 
turėjau sumokėti 9 latus. 
Nieko nepadarysi, tokie įs
tatymai, tokie formalumai.

Ką galima pastebėti 
traukiny)

Iš Amerikos aš grįžau 
su p. A. R., kelių valdybos 
tarnautoju. Jau Lietuvos 
teritorijoj konduktorius pa
tikrino mūsų bilietus ir iš
ėjo. Tada aš savo bendra
keleivį užklausiau:

—Kuo skiriasi lietuviš
kas konduktorius nuo ame
rikoniško ir švediško? Jis 
nė minutės nepagalvojęs 
taip atsakė:

—Įėjęs į. kupę, jis nepa
sisveikino, paimdamas bi
lietą nepasakė “ačiū” ir ati
duodamas 
sau.”

Ištikrųjų, 
ko j imas ir 
čiausia visai nereikalingas. 
Bet kai kitur prie to pri
pranti, skirtumas pasidaro 
pastebimas. Bet publika dar 
labiau “metasi į akis.” Jo
niškio stotyj traukinin suli
po būrys gimnazistų ir gim- rengtas ilgu paltu su apy- 
nazisčių, vykstančių į Šiau- kakle iš kažkokio žvėries

neištarė “pra

tas visoks dė- 
prašymas grei-

Ame- 
Šofe- 
tada,

Atsakymas:
Tūlas George Soule yra 

parašęs knygą apie Sidney 
Hillman. Ji taip ir vadinasi 
“Sidney Hillman”. Joje ant 
šešto puslapio randame, 
kad Sidney Hillman yra žy
dų tautybės, bet gimęs Lie
tuvoje. Jis gimė kovo 23, 
1887. Jo tėvas buvo rabinas. 
Sidney Hillman lankė Kau- 

. • Kiekvardę ir žodžiu paaiškina,į no žydų seminariją. Kiek 
kokia artimiausia bus sto-^jjg į-en mokslo pasiekė Sou- 
tis, kiek laiko truks iki tos|le nepasako. 1905 metais 
stoties nuvažiuoti ir. visa Kaune Hillmanas buvęs 
kita,kas keleiviams žinoti- areštuotas ir įmestas į ka

lėjimą už šaukimą su ki
tais “Šalin su autokratija!” 
Kalėjime išbuvęs šešius mė
nesius. Į Ameriką Hillma
nas atvažiavęs 1907 metais.

na. Sustojęs, šoferis atida
ro keleiviams duris, paaiš
kina, kiek laiko autobusas 
stovės, nurodo, kur yra 
įrengti tualeto kambariai 
ir "kiekvieną išlipantį palai
ko už rankos. Po šešių ke
lionės valandų šoferiai kei
čiami. Pasikeisdamas šofe
ris su keleiviais atsisveiki
na, palinkėdamas laimingos 
kelionės.
Kaip kur žmonės rengiasi

Mes mėgstam pasijuokti 
iš lenkų dėl jų perdėto po
niškumo. Tačiau poniškumo 
liga tiek jau pas mus pa
plitus, kad amerikiečiai ar
ba skandinavai galėtų leip
ti iš juoko. Vienoj geležin
kelio stotyj gražus ponas 
su savo sūnum laukė trau
kinio. Pono sūnus buvo ap-

I . z
Švedų kooperatyvų atstovas kongrese: iš kairės j dešinę: senatorius Gillette, 
sen. Norris, sen. E. D. Smith, kooperatyvų atstovas Hedberg ir sen. Schwal- 
lenbach. Hedbergas kalbėjo už tai, kad būtų praleistas sen. Norriso bilius, 
reikalaująs suteikti kooperatyvams federal, valdžios paramos namams statyt.

kalbo, ilgomis suglaistyto
mis kelinėmis^ uniformine 
gimnazisto kepure ir dailio
mis odinėmis pirštinėmis. O 
ant pečių jis laikė užsidėjęs 
dailias blizgančias slides. 
Švedų vaikai tokį lietuvaitį 
pamatę negalėtų atsistebė- 
ti. Jie šnibždėtų kits ki- 
tam:

—Kam jam slidės, jeigu 
jis kaip lėlė atrodo ir dar 
su kailiniais?

Ir Amerikoje ir Skandi
navijoje jaunimas rengiasi 
visai kitaip. Ten jauni dide
lių nepamėgdžioja. Jų apsi
rengimas nepaprastai pigus 
ir praktiškas. Amerikoje 
žiemą jaunimas vilki megs- 
tiniukais arba trumpais va- 
tinėbais, avi kietais kelio
nės batais, vasarą — visi 
vienmarškiniai. Užtat ten • * 
pono sūnaus iš minios vai
kų niekaip neatskirsi:—visi 
jie vilki vienodai. “Sisi 
boy”, kaip tas mūsų lietu- t 
vaitis, būtų visų gerokai iš
juoktas, nes jis bijos daiktą 
pakelti, imtynių eiti arba 
futbolą spardyti, nekalbant 
jau apie pasivažinėjimą sli
dėmis. Jo puošnumas var
žys jį. Švedijoj taip pat jo
kios uniformos jaunimo ne
varžo, tačiau jo apsirengi
mas labai vienodas.

O jeigu Stokholmo arba 
New Yorko gatvėmis mūsų 
studentai su uniforminėmis 
kepurėmis, su kaspinais f

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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aNekaltai Pradėti”
Kralikai kam Areliui

ŠNEKOMIS GYDOMI ŽMONĖS
“Yra milionai žmonių, ku- i rie norėtų pasihuosuoti nuo

fra.Kiz,, s0rfž,-0US | Nemokslinčiaus Iš
iuenkejimas

Amerikiečiai profesoriai 
G r. Pincus ir Herb. Shapiro 
įrodė, jog kralikų pataitės ^„klas?^

Amerikonišku areliu vei- v v
slė nedidelė, ir kai kas bi
jo, kad jinai neišnyktų. To
dėl įnešta sumanymas Jun
gtinių Valstijų kongresui 

/ išleist įstatymą, kuris už
draustų gaudyt, medžiot, 
paimt, turėt, parduot, pirkt, 

i nešt ar vežt amerikinį are- 
i lį, jo lizdą arba kiaušinį.

Siūloma baust penkiais 
šimtais dolerių bile žmogų, 
kuris kliudys amerikonišką 
arelį bent vienu iš paminė- 

i tų būdų.
Amerikon iškas arelis

Vadinamas amerikoniš
kas arelis yra sios. šalies rūpesčių, bet, deja, daugu- 
ženklas, panašiai kaip levas ma įų žmonių tyli apie sa- 
yra Anglijos valstybinis vo rūpesčius, pasilaiko juos

vien sau. Jie neturi atviru
mo arba neranda asmens, 
kuriuom pasitikėtų ir savo 
rūpesčius papasakotų.” Ši
taip rašo profesorius psi
chologas D. A. Laird:

“Protinių ligų gydytojai 
vartoja šnekėjimą daugiau 
negu kurį kitą vaistą. O 
šnekėjimo vaistas reiškia 
beveik tiktai tiek, kad žmo
gus pasako savo rūpesčius 
asmeniui, kuris supranta 
žmogaus prigimtį, kuris 
yra palankus, simpatingas, 
kuris savo patarimais pa
deda besirūpinančiam x pra-

gali gimdyt kūdikius be pa-, 
tinukų patarnavimo. Jie 
paėmė 16 pataičių ir per 

» 20 minučių šaldė fallopian 
dūdeles, kuriomis pataičių 
kiaušinėliai eina r-- ■
gimdą. Ir viena iš tų pa
taičių, visai nesuėjus su pa
tinėliu, pagimdė moteriškos > 
lyties kralikutį.

Minimos gimdinės patai
čių dūdelės buvo šaldomos,; 
leidžiant lediniai-šaltą van
denį misinginiais vamzde
liais, ir vadinamu sausu le
du.
fesorius Pincus, šiltais sky- dauglausla mmt;l įau 1 siblaivyt ir sveikiau į daly
simais erzindamas kiauši- Kalsu.sla]® užmuš ais gy kus žiūrėt. Tada jau žmo- 

vunais. Kartais jis pasigau-į gaus vandentuvė ne taip 
na žuvį, bet jam geriau pa-1_. .... . .-.. . _

tinka ištraukt iš kitų pauk
ščių snapų žuvį, jų pagautą.

Kai kur farmeriai naiki- 
i na amerikonišką arelį, ma
nydami, kad jis vagiąs jų 
avis. Bet avių nevagia. Tai 
vadinamas “auksinis” arelis 
grobia avis. Ale žmonės su
maišo amerikonišką arelį 

, j *. . . - j. , su “auksiniu”, ir per klaidąpia atydą į faktą, jog dirb-j naikina -j Amerikos 
tinai be patinėlių uzvaisin- *enk*p. _j
tos krahkes gimdo tiktai | 1
moteriškos lyties kūdikius. , 

Dabar jie daro bandy-;
mus, žiūrėdami, kaip gali-į 
ma būtų be patinėlių visa-j 
pusiškai užvaisinti kiauši
nėlius kralikų pataičių, kad 
jos gimdytų ir vyriškos ly
ties kralikučius.

Padaryti bandymai rodo, 
jog abelnai viena iš 200 pa
taičių, užvaisintų tik per 
šaldymą, gimdo kūdikį.

Šie dirbtini užvaisinimai 
aprašyti protokoluose Ame
rikos Nacionalės Mokslų 
Akademijos paskutinio su
važiavimo. —J. C.

nėlius kralikų pataitėse, Į 
tuo būdu dirbtinai užvaisi- 
no jų kiaušinėlius; ir taip 
jos atvedė kelis būrelius 
kralikučių, n e t u r ė d amos 
nieko bendra su patinėliais. 
Paskui profesorius Pincus 
visą tą “nekaltai pradėtą” 
veislę užaugino.

Kaip prof. Pincus, taip 
prof. Shapiro, tačiau, krei-

perdirbinėja mažus rūpes
čius į didelius.

Šis gydymas šnekėjimu 
yra’ 'sulaikęs tūkstančius 
žmonių nuo nervų suirimo 
ir, matomai, pagydęs nuo 
tikrų" pro tligių.

Kai žmogus pasilaiko rū
pesčius tik pats sau, jie ei
na didyn, ir neteisingai per
stata'jam dalykus; tokiu 
būdu jie gali privest žmo
gų prie proto pakrikimo.

Bet papasakot savo rū
pesčius bile kam, kas tik 
papuolė, dar nėra jokia gy
duolė. Vienas dalykas, tai 
daugelis žmonių pradės žio
vaut iš nuobodumo, kuriem 
sakysi istoriją savo rūpes
čių. Kitas dalykas, tokie 
klausovai veikiausia sutiks 
su pasakotojum, sakydami: 
“Tikrai, tai baisu,” ir tuomi

jie nepadės žmogui atgaut 
sveikas pažiūras.

Aptart savo rūpesčius 
nuodugniai su gerai išlavin
tu žmogum, kaip kad su 
gydytoju, advokatu ir kt., 
yra tikrai naudingas daly
kas.

Tačiau, kalbėkite apie vi
sus savo rūpesčius; nepasi
laikykite keleto sau pačiam. 
Nes tie rūpesčiai, kuriuos 
jūs norėtumėt pasilaikyt 
tik sau, paprastai yra tokie, 
kuriuos jūs pirmiausiai tu
rėtumėte atidengti.

Neskleiskite savo 
pėsčių pasauliui, kaip 
radio, bet imkite juos
na po kito, visus, ir aptar
kite su kokiu senesniu as
meniu, kuriuom jūs pasiti
kite, kaipo daugiau patyru
siu ir užjaučiančiu.”

rū- 
per 
vie-

GONDINGOS PIUS IR IŠNYKĘS ŽEMAIČIU MIESTAS

radimas Lėktuvui

pramonei, ypač

Popierinės Malkos

Iškėlęs Hitlerį, Kapitalistas 
Thyssen Jau ne Nazis

Berne, Šveicarija; — Iš 
Šveicarijos išvažiavo į 
Franciją Fritz Thyssen, bu
vęs didysis Vokietijos plie
no fabrikantas. Jis prieši
nosi Vokietijos karui su 
Francija ir Anglija; todėl 
turėjo pabėgt nuo nazių į [uždangalo 
užsienį.

Savo laiku ‘ Thyssenas 
daugiau negu kas kitas pa
dėjo Hitleriui užviešpataut 
Vokietiją.

Thyssenui pabėgus iš Vo
kietijos, naziai užgrobė jo 
nuosavybę ir atėmė iš jo pi-

Kad būčiau žinojęs, kad lietybę. 
žiema bus tokia šalta, tai U- 
būčiau pirmiau paskelbęs tą ne nazis.” 
malkų patentą. Kai kas gal i išsikrausto todėl, kad ten 
ir Kaune būtų . pasidaręs politiniams pabėgėliams už- 
malkų. . Bet^ geriau vėliau, drausta kalbėt ar rašyt apie 

įvairių šalių politiką.

Thyssenas sako, “aš jau 
Iš Šveicarijos jis

negu niekados.
Sušlapink laikraštines ir 

dėžių popieras, kad jos per
mirktų ir pasidarytų mink- JUDAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
stos ir lanksčios. Tada su
vyniok popieras kietai į ro- 
liuką, ir kuo kietesnį pada
rysi roliuką, tuo geresnė 
malka. Didumas, koks jums 
patinka.

Sukrauk sausoj vietoj, po 
stogu. Nereikia nei atviro 
oro nei saulės. Vanduo pats 
išgaruoja, ir po kiek laiko 
rasi sausas popierines mal
kas. Nereikės nei kirsti, 
nei pjaustyti, nei skaldyti.

J. Vaivada, 
Rochester, N. Y.

PUBLIKA

Jungtinėse Valstijose ju
damųjų paveikslų teatrai 
parduoda 85 milionus tikie- 
tų per savaitę, kaip^ rapor
tuoja prekybos ministerija. 
Daugelis žmonių po kelis 
kartus eina pasižiūrėt jud- 
žių kas savaitė.

Judamųjų paveikslų lan
kytojai per metus sumoka 
tūkstantį milionų dolerių 
(bilioną) tiem teatram.

JUDRI MOČIUTĖ
Miestelyje Seneca Falls, 

N. Y., gyvena 108-nių metų 
moteris Anna Sheridanienė. 
Gydytojas paskutiniu laiku 
liepė jai ir dieną gulėti lo
voj, taupyti sveikatą. Dėl 
to senutė murma; sako: 
“Aš nenoriu, kad man svei
kai kiti žmonės tarnautų.”

top

GUZIKŲ RINKĖJA
Mrs. Carrie B. Jones, 

Floridos pilietė, jau ketu
riolika metų kaip renka sa
gas—guzikus. Ji turi surin
kus 60 tūkstančių įvairiau
sių guzikų, ir sako, kad jie 
esą verti 10 tūkstančių do
lerių, žinoma, jeigu kas at
sirastų, kas norėtų tą guzi
kų rinkinį iš jos pirkti.

šniokščia ir šnera Bab
rungo upės vilnys, atsimuš
damos į krantus ir akme
nis. Saulė ir mėlynas dan
gus žaidžia jos sraunioje 
tėkmėje. Užgautas granito 
gabalas ritasi Gondingos pi
lies šlaitu ir pranyksta, pa- 

' siekęs upės krantą.
Senasis Gondingos pilies 

kalnas apsidengęs plonais 
voratinkliais, kurie draiko
si'rugienojuose. Jie aptrau
kia ir pilies šlaitus, med
žius, ir, tur būt, visą mūsų 
gimtąją žemę. Reikia ste
bėtis tų ilgakojų kuprių 
paslankumu, jų meile ru
dens vėsumu atvėsusiai že
mei, kurie pirmieji skuba 
pirma šalnų ir balto žiemos

> užtiesti šilkinį 
užumiršties uždangalą. Čia 
iš pilies aukšto kalno ve
riasi gražūs reginiai ne tik 
jos slėnio, krantų, bet ir to
li, toli siekia akių vyzdys 
į pietus, rytus ir vakarus. 
Visa žemė ir jos slėniai 
dengiasi krūmų, medžių ža
lumu. Krūmai, medžiai iš
simėtę po slėnį, po laukus, 
žvelgiant į tolumą, susilie
ja, suartėja ir taip rodos, 
visa žemė virsta vienu ža
lumu pražydusiu sodu...

Už slėnio krantų vingiuo
ja platus vieškelis. Juo pra
eina blizgančiais šalmais 
pora karių pėstininkų, pas
kui slenka artilerijos gru
pė, o laukais pasklysta su 
dusliu dundėjimu ir kavale
rijos būrys. Keistas jaus
mas, keistas reginys. Jie, 
rodos, lyg iš amžių glūdu
mos nubudę riteriai, kariai. 
Jų žinginė artėja- ir, tur 
būt, netrukus jų Bėriai, 
Sarčiai mins senosios pilies 
atkrantes. Šie atgimusios 
Lietuvos kariai pasirodė 
čia prie pilies sienų pir
mą kartą po dviejų, tri
jų šimtų metų. Štai senu
kas, piemenėlis atsigręžia į 
tą pusę, pridengia nuo sau
lės žvilgsnio ranka akis ir 
žiūri ten, kur saulės atspin
džiai sublizga plieno šal
muose ir žirgai mindo pi
lies slėnio krantus.

Gondingos pilis ir šian
dien savo didybe, savo gro
žiu tebevilioja.

Nors ji šiandien griauna
ma, naikinama, bet ji tebe-

turi dar ir savo pavidalą. 
Ji didelė, erdvi, turi dau
giau nei penkis šimtus vir
šuje žingsnių. Jos šlaitai 
statūs, aukšti, kai kur bus 
50—60 metrų, o gal ir dau
giau, statmenai į slėnį nuo 
paviršiaus. Tik iš pietų pu
sės jos aukštis tesiekia ke
liolika metrų. (Metras— 
jardas ir 3 coliai su geru 
trečdaliu.)

Pats piliakalnio viršus ir 
kiti jo šlaitai jau ariami. 
Žinoma, tai sparčiai naiki
na pilies išvaizdą ir labai 
gaila, kad kituomet buvus 
garsi pilis šiandien yra vi
sai naikinama, dar patekus 
į ne lietuvio rankas...

Anksčiau, kaip pasakoja 
Ignas Saudargas ir kiti, da
ryta gilių kasinėjimų.

Pasikasus apie 1—2 met
rus, randama ne tik kad ju
dintas ir padengtas degė
siais žemės sluogsnis, bet 
apakmenėjusių medinių an
glių, rąsto storumo.

Be to, kituomet buvus 
pilies viršūnėje kiaurynė, 
kuri ėjus į pilies gilumą, ir 
jos dugną negalėję pasiekti 
net su kartimi. Pradėjus 
čia art pilies viršų ir šlai
tus, buvęs rastas vienas, ki
tas senovinis sidabrinis pi
nigas, tačiau jie taip buvę 
sudilę, kad jau negalėję be- 
įskaityti jų metų. Taip pat 
čia rasta ir senovinių j iečių 
bei kitų ginklų liekanų. 
Daugiausia senovinių radi
nių randama į vakarus, už 
100—200 žingsnių nuo pa
čios pilies viršūnės.

Šiaurinėje pusėje, kur 
krantas yra pačios gamtos 
apgriautas ir žmonių tyri
nėjimo tikslais atkastas, ir 
dabar čia matyti degėsių ir 
anglių ryškios žemės. Dar 
toliąu už keliolikos žingsnių 
buvus statmeniškai kasta 
gili duobė prie greta au
gančio storo medžio.

Čia po medžio šaknimis 
eina gilus urvas, kurio su 
poros metrų įrankiu nebu
vo galima pasiekti ir nebu
vo galima patirti, ar čia yra 
tų vietos tyrinėtojų darbas, 
ar tai slaptas, požeminis 
urvas, apie kuri čia ne iš 
vieno teko išgirsti.

Pilies krantai ir aplinkui ginklų, 
į pietus bei vakarus, o taip

pat ir kai kuriose rytų slė
nio dalyse čia dabar dirba
mi laukų darbai. Tik kai 
kur, Slapesnės vietos pasili
ko apaugusios nedideliais 
krūmais. Tačiaus tas pats 
Saudargas pasakoja, kad čia 
dirbamieji laukai pradėti 
art tik jo amžiaus atmintyj. 
Visur aplinkui augę krū
mai, beržynai, buvusios ga
nyklos ir nenaudojami plo
tai. •’

Ariant laukus, pasitaikę 
daugelyje vietų užeiti ežių 
žymės, kurios buvusios jau 
nuo šimtmečių nežinomos.

Beplėšiant tuos laukus, 
buvo rasta ir daug retų iš
kasenų. Daugiausia jų ras
ta apie 200 žingsnių atstu
me nuo pilies centro, vaka
rinėje pusėje. Čia verčiant 
vagas buvo užtinkama de
gėsių žymės, kurios turėda
vo maždaug žmogaus ilgį.

Tuose degėsiuose buvo 
randama įvairių žmogaus 
papuošalų: žalvarinių sag
čių, pentinų, j iečių ir įvai
riausių papuošalų.

Jų buvo randama per ke
liolika metų, dar šiais lai
kais dažnai ‘giliau ariant 
užtinkama. Daug radinių 
atiteko prieš karą klebo
nams, vargonininkams, o 
vėliau mokytojams ir ki
tiems inteligentams. Dalis 
jų, kaip girdėti, pateko į 
Krakovo ir Karaliaučiaus 
muzėjus. Dabar yra šiek 
tiek Kaune, Vytauto D. mu- 
zėjuj, ir nemažai tų radi
nių turi vietos inteligentai.

Dar be tų visų paminėtų 
radinių neseniai išartame 
viename lauke buvo Užtik
ta gana apsčiai degtų ply
tų. Jų esą, kasant vis dau
giau. Jos, matyt, bus iš la
bai seno amžiaus, nes jau 
gerokai apipuvusios ir jų 
skeveldrose matyti gana 
stambių, beveik pupos didu
mo, lauko akmenėlių. Ply
tos gerokai apdegusios ir 
jau nuo ugnies pajuodusios, 
suakmenėjusios.

žmonių pasakos
Tiesa, apie pačią pilį esa

ma nemažai ir senų pasa
kų. Senų žmonių pasakymu, 
pilyje esą sukrauta begalės

Į pilį įėjimas tesąs tik

,■ į,

hhhi

Dayton, Ohio.—Senas ka
reivis lakūnas, puskarinin
kis, arba sardžentas Ralph 
E. Gray išrado būdą, kaip 
lėktuvai gali daug aukš
čiau skraidyti, negu iki šiol.

Kas labiausiai sulaikyda
vo lėktuvus nuo skridimo 
dar aukščiau, tai kad jų ga
zolinas neplaukdavo į moto- • 
rus dideliuose aukščiuose. 
Sardžentas Gray išrado 
prietaisą, kuris vandens 
spaudimu varo, kiek rei
kiant, kurą į motorus, kaip 
sakoma, “visokiuose aukš
čiuose.” ( & j

Išradimą šio mažai moky
to kareivio tyrinėjo moks
linčiai technikai Amerikos 
armijos ir laivyno, ir atra
do, kad išradimas yra dide
lis pagerinimas kariniams 
lėktuvams.

Amerikos karo ministeris 
Woodring atsiuntė sveikini
mo ir padėkos laišką sard- 
žentui Gray’ui. Laiške sa
ko, kad jo išradimas yra 
įvedamas daugelyj karinių 
šios šalies lėktuvų.

Per paskutinius 80-90 
metų Francijos sodžius 
merdėjo, o dabar atsiduria 
visai sunkioj padėtyj.

Pirm 80 metų Francijos 
valdžia didžiavosi savo so
džium, sakydama, kad tai 
neišsenkantis gyventojų šal
tinis.

1846 metais Francijos so
džiuje buvo 75 procentai vi
sų šalies gyventojų. Po to 
prasidėjo didesnė išeivybė 
iš kaimų į miestus. Iki 1911 
.m. susidarė miestuose 44 
^.procentai visų gyventojų, o 
1921 metais jau lygiai pu
sė.

1931 m. Francijos sodžiuj 
teliko 46 procentai gyvento
ją

Per paskutinius 56 metus 
gyventojų skaičius Vokieti
joj padidėjo 65 procentais, 
o Franci jo j tiktai 14 proc.

Pradėjus kilt Francijos
jaunimas

ėmė plaukt iš sodžiaus į 
miestus, kur gyvenimas bu
vo įdomesnis ir uždarbis 
geresnis.

Pasekmėje žmonių bėgi
mo iš sodžiaus į miestus, 
pradėjo pritrūkt darbinin
kų lauko ūkyje.

Dabartiniu laiku Franci
jos miestuose yra gana 
daug bedarbių, nežiūrint 
karo, o ūkininkai dejuoja, 
kad negali gaut darbininkų.

Seniau Francija w parduo
davo daug savo lauko ūkio 
produktų svetur, o dabar ja šiuo tarpu turi nereika- 
jau turi dasipirkti jų iš už- ]aut, kad Rumunija sugrą- 
sienių. žintų Vengrijai Transylva-

Patys ūkininkai pradėjo nijos provinciją. — Daugu- 
mest savo laukus ir pievas. ma įos provincijos gyven- 
Ukiškas žemes beveik uz tojų yra vengrai.
nieką supirkinėjo fabrikam i *Itaių valdžia nori palai- 
tai. Vieni bandė joj augint ■ kyį taiką Rumunijoj ir ki

Mussolinis Liepė Vengrijai 
Dar Nekliudyt Rumunijos
Roma. — Sužinota, jog 

Mussolinis sakė atvyku
siam Vengrijos premjerui 
grafui Teleki, kad Vengri-

reikalingus pramonei žalia- 
daikčius, kiti užželdė lau
kus ir pavertė juos medžio
klės plotais. —L.

tuose Balkanų kraštuose, 
kol baigsis europinis karas; 
todėl reikalauja, kad Ven
grija dar nepradėtų kariaut 
prieš Rumuniją dėlei Tran- 
sylvanijos atgavimo.

O kai pasibaigs karas 
Anglijos - Franci jos su Vo
kietija, tai Italija taikos de
rybose žada remt Vengri
jos reikalavimą, kad būtų 
jai sugrąžintas vengriškas 
plotas, kuris dabar valdo-

vienas, o užmūrytų durų 
raktas esąs paslėptas po 
senoviniu girnų akmeniu. 
Kur slepiasi tas girnų ak
muo, taip pat niekas neži
nąs, tačiau, kas jį rastų, 
tuoj aus su trenksmu atsi
vertų durys, ir jis su tuo 
raktu galėtų įeiti į slap- ^aš“ Rumunijos.’
tuosius pilies požemius, į 
ginklų sandėlius.

Kartais tamsiomis nakti
mis, girdi, pasirodančios pi
lyje ugnys, ir visa pilis nu
švintanti skaidria, žėrinčia 
šviesa. Kartais, esą, girdimi 
ir požeminiai pilies gana 
stiprūs dundėjimai...

Iš istorinių dokumentų 
žinome, kad seniau prie 
Gondingos pilies yra buvęs 
ir didelis Gondingos mies
tas.

Tur būt, dabar, kur ran
dami apsčiausi radiniai, ir 
bus buvęs senasis miestas.

Miestas greičiausiai bus 
sunykęs XIV—XV šimtme
tyje, tačiau pilies ir paties 
dvaro, kurs jau buvo ato
kiau nuo pilies, sunaikini
mas turėjo įvykti švedų 
antplūdžio metu. Švedų 
rų su Lietuva istorijoje 
apie Gondingą 1710 m. 
nima. Gondinga taip 
minima ir Liublino sąjun
gos akte, kur dalyvavo ir 
pasirašė aktą vienas . Gon
dingos storastijos didikas.

„ xttxKt, Kusandra. |nimą..
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GERAS GRINDŲ 
NUŠLAVIMAS

Jeigu norite gerai nu
šluoti grindis, ypač aukštos 
rūšies, kaip kad šluoja ge
ros gaspadinės pavasariais, 
tai sušlapinkite laikraštinę 
popierą, plėšykite į sklype
lius, mėtykite ant grindų ir 
į visus kampus. Paskui, pa
ėmę šluotą, šluokite; tai 
gražiai nušluosite ir nesu
kelsite dulkių.

—J. Vaivada.

Vyriausias Teismas Išvada 
vo Negro Gyvybę

. AmerL

ka- 
esą 
mi- 
pat

Washington.
kos Vyriausias Teismas pa
naikino mirties bausmę ne
grui Bobu i White, kurį 
Texas teismas buvo nus- 
merkęs neva už baltos mo
teries žaginimą. Vyriausias 
Teismas atrado, kad tas 
negras buvo kankinamas, 
idant išgaut iš jo prisipaži-

M
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IT’S THE BOOS YOU NEED! LEARN TO 
SPEAK AND READ LITHUANIAN!

Order your copy now! Every 
Lithuanian-American has need of 
this book for it will help him 
learn the language of his fa
thers.

“Lithuanian - English Self - In
structor” by Dr. John J. Kashke- 
vich will be a 256 page book pre
pared for the English-speaking to 
learn Lithuanian.

It will contain words and 
phrases for conversation and 
reading in Lithuanian. A voca
bulary of all words used will be 
included and all the technicali
ties of Lithuanian grammar ex

plained.
The book is being printed now 

and will be ready for sale in 
July. The cost of the 256-page 
book will be $1.50. All those who 
order the book in advance will 
get it for $1.25.

Save money and b'e sure of 
getting the book in advance! Mo
ney orders or checks for the 
“Lithuanian - English Self - In- \ 
structor” should be sent to:

Lithuanian Daily “Laisve” 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Deadline
Notes

Game to Sub for
LDS Hike on 7th

2nd District’s 
Picnic

An Analysis:--
Lithuania 6 Months After 

the Treaty with the USSR
Six months have passed since the Lithuanian Republic signed

a treaty of mutual assistance with the U.S.S.R. Many news

Brooklyn’s Aido Chorus to Hold its 
Annual Dinner and Dance Sunday

BROOKLYN, N. Y. — The: 
B’klyn Aido Chorus, one of the! 
most popular in the East, is i 
holding its Annual Dinner and! 
Dance this Sunday evening. 
The Dinner and Dance will be 
held at the well-known Lith- 
American Citizens Club, Union' 
Ave. and Stagg Street. Two; 
halls will be ready for all the! 
friends and “rėmėjai” of the! 
chorus — the first hall for the! 
dinner which will begin at 6 į

p. m. — the second hall for 
dancing which starts at 8 p. m.

The chorus will have a pro
gram of popular Lithuanian 
songs and is inviting all of its 
many friends to come down to 
the dinner and dance and sup
port the chorus as it has sup
ported all other organizations.

Tickets for the excellent din
ner arc only $1.25. Admission 
for the dancing which starts at 
8 p. m. is 40c. —Member.

SPORTS CHATTER
----------------- ----------------------------- with TOM YERMAL

The Champ Again:—
Defending his heavyweight title 

for the second time since the start 
of the New Year the present cham
pion, Joe Louis, is doing what no 
other crown bearer of his division 
has done in many a moon.

In the past a heavyweight king
pin was required to defend his title 
but once a year and if a worthy 
opponent was not available, he did 
not have to perform until one was 
found.

Now, however, Louis defends his 
title once a month if need be. All 
he asks is that they secure for him 
a boxer weighing 200 pounds or 
jthereabouts and that the people who 
attend the show lay their dough on 
the line.

As long as people pay to see him, 
Joe intends to keep busy. This time 
his unlucky, but somewhat worthy 
opponent, if one is to believe the re
cords, is Johnny Paychek, of Des 
Moines, Iowa. Paychek has had 50 
fights, winning 47, thirty-three via 
the kayo route and losing two while 
boxing one draw.

Stanly Hasrato meets Jimmy 
Webb in the Garden semi-final. In 
another sixer, Anton Christoforidas, 
wan toff Grik, hooks up with Frank 
Zamorls, fighting Lith from East 
Orange, New Jersey.

Tommy Tucker faces Charley 
Eagle in still another six round 
bout. Johnny Stonas, another Lith
uanian heavy prospect, meets James 
J. Johnson in a 4 rounder.

That Lithuanian:—
Our own Karl Pojelio is in our 

midst again.
This time he hds in tow with him

1 an “Angel.” Pojelio discovered this 
j “Angel” on (he streets of Paris, on 
a dark night no doubt. He’s the ug
liest, most fearsome looking indivi-

1 dual it has been our good fortune 
to look upon.

Pojelio manages the Angel, whose 
i real name is Maurice Tillet, a 
Frenchman weighing 276 pounds and 
the possessor^ of a head as big as 

1 that of a horse.

Karolis Požėla

Karl Pojelio is being tendered a 
dinner at the Lithuanian-Athletic 
Club (B’way and Marcy in B’klyn) 
this Sunday evening by Billy Wel
ton. It begins at 6 p. m. Admission 

! $1.25. All arc invited but bring your 
1 own smelling salts if you scare easi
ly. The Angel will be there. Other 

| prominent guests will v be Max Joss, 
promoter of the Broadway Arena, 
and Abe Yager, ace publicity agent.

Deadlines for articles and cor
respondence for the Laisve Youth 
Section are as follows:

Wednesday afternoon for Fri
day’s issue.

Friday evening for Tuesday’s 
issue.

Each Lithuanian youth organiz
ation whose activities aro of ge
neral interest to Lith-American 
youth, is invited to use the pages 
of the L. Y. S. Letters should 
be sent to:

LAISVE YOUTH SECTION 
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Viborg Being 
Rebuilt by Soviets

VIBORG, USSR.—A new life has 
started in Viborg with the arrival 
of the units of Red Army. The 
streets are crowded with people; 
militia-men are stationed at the 
crossroads; they arc already well 
acquainted with the plan of the city 
and can explain in detail how to 
roach the different districts of the 
city.

The railway junction presents a 
scene of bustles. Slogans calling on 
the railway workers to work in a 
Stakhanov manner hang on the 
walls.

The destroyed tracks and bridges 
were restored literally within a few 
hours after military operations 
ceased.

The big merchants abandoned 
their sumptuous private residences 
in panic. Walking down the streets, 
one unexpectedly hears the sound of 
somebody playing the piano. This 
comes one of the luxurious apart
ments in which the Red Army men 
arc resting.

In the center of the city where 
the canal passes through, on a 
small island, rises an ancient castle 
which is safely protected by fortress 
walls. This ancient castle is now 
occupied by Rod Army men who 
are clearing away the debris from 
the rooms and disinfecting them.

The economic and cultural life of 
the city is under the supervision of 
the representative of the Leningrad 
Regional Soviet, Borisov.

The city will be supplied with 
electricity and water within the 
very near future.

A bathhouse and laundry will soon 
be opened.

In the beginning Viborg will have 
a telephone exchange with four 
hundred trunklines and a local 
broadcast ng station for two thou
sand to two and a half thousand 
receiving sets. Within the near fut
ure regular telephone communica
tions will be established between Vi
borg, Leningrad and Moscow and 
other cities of the Soviet Union.

BROOKLYN, N. Y.—Last week 
the Brooklyn LDSers’ plans for an 
outing to the Palisades for April 7 
were announced. It was also an
nounced with that invitation, 
that there was to be a basket
ball game between the Newark Lo- 
DcStars and the Maspeth Caval
cades at Clinton Park, Maspeth, on 
the same date.

After a huddle, the executive com
mittee of the Builders decided to 
postpone the hike for some future 
date (as yet undecided) and attend 
the game instead.

After the game on April 7 there 
will be a social at the nearby club
rooms of the LDS Cavalcades. The 
tickets for the game and the so
cial are being sold by Cavalcaders 
and a few Builders. This is a real 
treat as the game and the social, 
together, will cost you only 25c.

So, folks,, start practicing up on 
the cheers (by the by, chorus mem
bers, this is an excellent opportu
nity for you to give those vocal 
cords a bit of extra exercise—if 
you use your voice correctly, it is 
impossible to get hoarse!) and come 
down to the game to cheer your 
boys on to victory! —Em.

The L. M. S. 2nd District will 
hold its annual picnic Sunday, 
June 9, 1940, at Olympia Park, 
Worcester, Mass., and is asking 
every organization not to make 
any kind of affair for that day, 
but to come and give us their 
support.

We have a very able and hard
working committee, so please 
help them, don’t try to hinder 
them. For further announcements 
—WATCH THIS PAGE.

L. M. S. 2nd DIST. 
per J. KIZYS.

Builders’ Dance 
For April 27

papers in the U. S. insinuated that Lithuania had now lost its 
independence and was a part of the Soviet Union. It is also a 
sad truth that a number of Lithuanian-Americans believed these

LDS Bowling

Consumer Notes: 
-Stockings-

Pittesque
Reporter

INTERESTING PICKUPS. — Re
cently picking up an issue of a 
Pittsburgh newspaper, a faint odor 
of perfume seemed to fill the air. 
Thinking nothing of this I leafed 
though the paper until the last 
page—and then that smell really hit 
me. Looking around I thought a 
beauty might be lurking around 
somewhere but no such luck -back 
to the paper I went and there in 
bold letter across the top of the 
sheet read "Take a Whiff” and 
sure enough I did. That smell hit 
me full force — Solution: .a leading 
Pittsburgh Department store had a 
full page ad on perfumery and 
strike me pink if tbe paper was 
not perfumed with one of the pro
ducts advertised. Boy, that’s what 
I call advertising. Having worked 
in their art display department and 
personally knowing the art. staff at 
this big store one can practically 
expect anything from these mad 
artists.

WILMERDINGERS. — The raffle 
held by this club went over with a 
bang and the following people won 
prizes: Five Pound Fruit and Nut 
Egg. Mrs, J. Sullivan; Turtle Creek, 
Pa.; Lamp, Mr. J. Uditski, Wilmerd
ing, Pa.; Lamp, Mr. John Capor, 
Mellon Plan; Bushel Basket Groce
ries, Miss Jannett Johnson, Mc
Keesport. The Wilmerdingers thank 
all the people who helped to make 
this venture a success.

A picture of the Wilmerdingers 
was taken, to be used in a public
ation called “Golden Echoes.” This 
publication wrH •'be*used as a--guide

Don’t Want FDR
NEW YORK.—The following edit

orial appeared in the Daily Worker 
on March 26th.

“NO, THANKS
“The Dies Committee’s claim that 

it has discovered a Communist Par- 
j ty membership card issued to Frank
lin D. Roosevelt is one of the class
ic exhibitions of idiocy that will go 
down in history attached to the 
name of Martin Dies.

“Of course Roosevelt is not a 
I member of the party of socialism 
i of the American workers. Two years 
ago, when Wall Street was, fighting 
Roosevelt, the allegation that the 
President of the United States was 
a member of the Communist Party 
was entirely erroneous, but it was 
not absurd. Thinking of him today, 
in his present role as the chief of 
imperialist war makers attempting 
to drag our country into the Eu
ropean war and, quite consistently, 
resorting to the Sherman Anti-Trust 
Law in an attempt to exterminate 
the American trade unions as a 
part of the same reactionary war 
policy, the suggestion that he is a 
member of the Communist Party is 
an insult.”

and directory of all clubs and places 
of interest to help commemorate 
the -celebration of the 50th Anni
versary of Wilmerding Borough^

The Wilmerdingers are raring to 
go to Ambridge, so look for us, we’ll 
be there.- As all you people know 
the mushball dance in slated for 
Saturday, March 30th.—So all you 
clubs get organized and make it a 
slam bang affair.

How much do you spend on 
stockings? The government’s bureau 
of home economics has found that 
women in the medium income 
group spend an average of $6 a year 
on stockings, out of $47 spent on 
clothes.

That’s a pretty high average, con
sidering the space covered, and it 
behooves us to get our money’s 
worth. If. we can’t cut down on the 
price per pair (and it isn’t always 
a saving to do so) we can at least 
pick them carefully and give them 
good care.

There are several things to watch 
for when you buy. thread-count, 
gauge, size and length, and elastici
ty.

The test for elasticity is simple, 
you should be able to stretch the 
top of the stocking to about 12 in
ches, the angle to about eight in
ches. The stockings should return to 
within a quarter of an inch of its 
original size.

Be sure you get the right size. If 
the stocking is too long it will be 
uncomfortable, bunched up in your 
shoe. And if it is too short it will 
not only wear out faster, but it will 
hurt your feet just as much as a 
pair of too short shoes.

To settle once and for all just 
what is your right size, measure 
your foot length while you arc 
standing up. Add a half-inch to that 
measurement and you have your 
stocking size. If your foot is un
usually broad o? unusually thin, 
make an allowance. Generally speak
ing, for size 4 shoe ask for an 
stocking, for 5 shoe, size 9 stocking, 
size 6 shoe, 9!/2 stocking, and so on.

The Brooklyn LDS Builders 
meet the Richmond Hill Ramb
lers at the Lido Bowling Alleys, 
59th Street near Lexington Ave. 
in New York, at 2 p. m. Sunday.

A grudge match is expected as 
two of the leading bowlers in the 
LDS Metropolitan tourney, Dave 
Leitonis and Johnny Blass, will 
tangle.

«o a tsuperman loo 
Big For Warring 
Country

TORONTO, Ontario.—Torontoni
ans who had been following the ex
ploits of “Superman” in the Toron
to Star early this month were be
wildered to find their hero sud
denly suspended in mid-air just as 
he was going to stop the waę with 
a few deft turns and twists of his 
usual miraculous feats.

Obviously the Toronto Star doesn’t 
think it’s a good idea for their read
ers to see their two-fisted wonder
worker of the comic strip do a 
sleight of hand for peace. Toronto 
citizens were reminded of Mussoli
ni’s banning of Mickey Mouse when 
they read in their copy of the To
ronto Star (just as “Superman” has 
the dictator of “Blitzen” and the 
chief general in his powerful grasp, 
squirming helplessly before the men 
they have sent to war):

"Today and for the next week 
the Superman comic strip will be 
missing from its regular space in 
the Star while he completes one of 
the mighty and mysterious tasks in 
his own inimitable way. Superman 
yesterday was beginning one of his 
adventures which he concluded to 
his own satisfaction. The "Super
man” strip will return to the Star’s 
daily comic page on Monday, March 

,4. Watch for it then.”
Who’s afraid of the big bad wolf, 

called peace?

Film Stars See 
Real Joads

BROOKLYN, N. Y.—In the spring 
a young man’s fancy lightly turns 
to thoughts of what the girls have 
been thinking about all winter. And 
the spring frolic that the girls in 
the LDS Builders have been wrack
ing their brains about is fast ap
proaching. So come closer, guys 
and gals, and I’ll whisper more 
details in your shell-like ears.

Our gala (and I mean gala) af
fair is to bo held at the Lithuanian- 
American Citizens Club, Saturday, 
April 27.

Dancing to Mikalauskas’ Orches
tra begins at 8 bells.

But let me tell you this is not 
just an ordinary dance by any 
means. You never saw and I doubt 
if you ever will see the likes of it 
again (never mind the cracks!). 
They say never run after a trolley 
car or a woman—there’s always an
other along the next minute, but if 
you miss this dance you’ll never for
give yourself. We’re going to have 
everything your little hearts de
sire — entertainment, raffles, can
dy, grab-bag and we promise the 
unique decorations will add to the 
fun and frolic.

All this and more for four thin 
dimes. Come one, come all and this 
means you, Newark, Maspeth, Rich
mond Hill, Great Neck, Elizabeth 
and everybody who can beg, bor
row, steal a ride or walk here. We 
need your support as some famous 
man once said, “United we stand, 
divided we fall.”

—Elcnute.

Chemistry:—
I “Men”

BAKERSFIELD, Cal.—Most spect
acular relief demonstration in the 
state this weekend was the sudden 
blockading of a special train of 
Hollywood movie stars bound for 
the premier of “Virginia City” in 
the city of the same name.

Going through "The Grapes of 
Wrath” country here, the film lights 
including Errol Flynn, Tom Mix, 
Humphrey Bogart and Rosemary 
Lane, were jolted when a big dele
gation of unemployed agricultural 
workers crowded around the train 
shouting and waving banners:

"We want' work.”
“Come out and sec Camp Starva

tion.”
“We are starving.”
Meanwhile the sitdown of relief 

clients in SRA offices here finished 
its first week and Workers Alliance 
leaders said it would continue for 
another week.

Sydney, New South Wales, news
paper canvassed women in all walks 
of life to find out just what it was 
they don’t like about men. Found 
out plenty, too. Pet peeves turned 
out to be these he’s:

1. The guy who sits outside in a 
motorcar and toots his horn for the 
girl friend to hurry up.

2. The guy who says, "I’ve never 
been in love like this before.” Seems 
Milles. Aussie figure that’s the guy 
who would be telling a downright 
lie.

3. The guy with a hairy chest 
who goes bathing in only his trunks.

4. The guy who burns cigarette 
holes in the carpets and the furni
ture. Mmes. Aussie want to know 
if he thinks they buy ashtrays just 
for fun.

5. The guy who has to paw a girl 
when he’s just talking to her — 
putting his hand on her shoulder or 
clutching at her arm, etc.

6. The guy who thinks a little 
scratch is a great big cut.

7. The guy who doesn’t stand up 
to talk to a girl but just puffs at 
his cigarette and keeps on sitting.

8. The guy who can’t be bothered 
to walk on the outside of the side
walk when taking a stroll with 
Honeypie.

9. The guy who gossips about wo
men.

10. The guy who wears loud socks, 
ties, shirts and hatbands.

Tjrend figures that Mmes. and 
Milles. Aussie are pretty much like 
Mmes, and Milles. Yankee. For it 
does seem as though Trend had 
heard all the above before.

rumors and attempted to throw 
mud upon Soviet - Lithuanian 
relations.

In an article in the “Pravda,” the 
central organ of the Communist 
Party of the Soviet Union, the va
rious results of the Lithuania-U.S. 
S.R. treaty are analyzed and weigh
ed.

Lithuania Free and Not 
Involved in War

The Soviet-Lithuanian treaty of 
mutual assistance, Pravda points 
out, tied the hands of the Anglo 
French bloc to a considerable ex
tent. “Under other circumstances 
they would undoubtedly have deve
loped the same provocative work in 
the Baltic States to involve them 
in war as they did in the Scandina
vian and Balkan States.” The ar
ticle points out that Lithuania is 
now guarded not only by its own 
army, but also by the troops of the I 
Soviet Union.

Without in any way violating the j 
independence and freedom of the: 
small states, the Soviet Union was 
able to find the simplest and best j 
solution to all questions that the So
viet Union had in common with ■ 
them, the article emphasizes.

“The half-year since the signing 
of the treaty ceding Vilna and the 
Vilna province to the Lithuanian Re
public,” Pravda said, “and the treaty 
of mutual assistance between the 
Soviet Union and Lithuania has 
proved in fact how absurd and 
worthless are the insinuations, ru
mors and stories intensively spread 
by enemies of Soviet-Lithuanian 
friendship.

. LIES SHATTERED
“These enemies attempted to 

frighten the Lithuanian people with 
the ‘far reaching,” ‘dark’ plans of 
the Soviet Union. They are now 
silent, for their lies, their machina
tions have been shattered to smith
ereens.

“From the very moment of the 
outbreak of the, war in Europe, 
Lithuania in every way strove to re 
main neutral. It is not always easy 
to carry out such a desire. Lith
uania would not have succeeded in 
ensuring its calm existence had its 
neighbor in the east been the 
usual capitalist country and not a 
country of socialism which is consis
tently peace-loving and which in any 
situation is able to understand the 
state and national interests of its 
small neighbors. The Lithuanian 
people and Lithuanian public opinion 
know this truth well.

“the treaty of Oct. 10, 1939, tied 
the hand§ of the agents of the An
glo-French bloc to a considerable 
extent. Under other circumstances 
they would have undoubtedly deve
loped the same provocative work in 
the Baltic States to involve them in
war as they did in the Scandinavian 
and Balkan States. The Soviet-Lith
uanian treaty created a double gua
rantee—a double fire-belt against 
anyone who attempts through mili
tary intervention to violate the peace
ful existence of the Lithuanian Re
public. The inviolability and territo-

Some of New York’s skyscrapers 
have “steam chilling” units, a novel 
arrangement of air-conditioning 
units. The machinery in these build
ings is designed to provide winter’s 
"steam heat” and summer’s "steam 
chill” by a mere turn of a faucet.

The goat’s physical construction 
is such that he has never been 
known to have tuberculosis. The 
goat’s milk iš "free of the germ at 
all times.

A normal goat is able to produce 
500 gallons of milk yearly, the aver
age production of an average dairy 
cow.

We’re Sorry!
Due to lack of space “The 

Epic of Lithuania” has been 
omitted from- this issue. It will 
be continued Tuesday.

THE waters of the English Chan
nel are saltier in winter and spring 
than in the summer. This is due to 
changes which occur far out in the 
Atlantic Ocean.

Several "ferry” projects were 
suggested. Special boats were to be 
constructed to transport- trains from 
England to France so as to continue 
the trip in either country.

guarded not only by its own army 
but also by the troops of the Soviet 
Union, a state friendly to it.

/
“The naval war- and the blockade 

have strongly affected the foreign 
trade of a number of neutral coun
tries particularly the Scandinavian 
countries. Matters are considerably 
more favorable in the Baltic States, 
particularly in Lithuania. Among 
the neutral countries they are the 
least affected by the war. Lithuania 
finished the 1939 fiscal year with 
an active trade belance of 33,800,000 
litas and it is interesting to note 
that 18,000,000 litas of this sum 
comes in the period covering three 
months of the war. It would seem 
that Lithuania should have been in 
a worse position than the Scandina
vian States when taking into ac
count the fact that Britain occupied 
first place in its trade during the 
last few years.

“As a result of the war, Lithu
anian-British trade relations wore 
practically brought to nought which 
doesn’t hold true of the Swedish- 
British or Norwegian-British rela
tions.

SOVIET TRADE DOUBLED
“Nonetheless, in spite of this. 

Lithuania’s foreign trade at the be
ginning of 1940 is indisputably in a 
better position—which fact in its 
turn eliminates the unsurmountable 
economic difficulties in Lithuania.

“The explanation for this should 
l>e sought for in the fact that fol
lowing the treaty of Oct. 10, 1939, 
and on the basis of this treaty, Lith
uania signed a new trade agreement 
with the Soviet Union which prac
tically doubles the trade turnover 
between the two countries.

‘Simultaneously with this there is 
also an increase in Lithuania’s trade 
with Germany. Supporting themsel
ves on the increase in trade turn
over with the Soviet Union, Lith
uanian economic institutions are at 
the same .time taking special mea
sures to use their internal resources 
to the maxi.num. A number of new 
enterprises are being opened.

“The friendship bet-veen the So
viet Union and the Lithuanian Re
public is. strikingly reflected also in 
the cultural relations between the 

j two states. Carefully avoiding 
everything that could in the slight
est degree violate the independence 
and freedom of small states, the So
viet Union was able to find the 
simplest and best solution to all 
questions that the groat country of 
socialism has in common with its 
neighboring small states. It can be 
boldly stated that a new page is 
being written in the history of Lith
uania, that a new life has dawned 
for Lithuania.”

Aulomobile engineers estimate air- 
conditioning units will be installed 
in all 1941 models, ranging from 
the very lowest priced car on up.

The channel has been “conquered” 
in many different ways. An Austra
lian schoolmaster walked across it

rial integrity of Lithuania is now sometime ago on water-skis.

Music Aids Relaxation and Beauty

The ability to relax is the core of 
every successful beauty — regime, 
whether simple or elaborate, for the 

best cosmetics in the world can accom
plish little if your nerves are constantly 
tense. A few moments of complete 
relaxation will smooth the lines from 
your face and ease that tight, keyed-up 
feeling that is the root of most head
aches and nervous ailments.

i If you are among the many modern 
women who have forgotten how to 
relax, turn to music for assistance. 
Experts agree that nothing is more con-, 
ducive to restful relaxation than music, 
whether you play an instrument or

(listen to “ready-made” music.
Virginia Carrington Thomas, direc- 

(tor of the Hammond Organ School, in

response to requests from hundreds of 
housewives and business women, has 
made a study of "relaxing music” and' 
has found that a tired, distraught woman 
reacts favorably to or^an music, espe
cially to such selections as “On Wings 
of Song,” “Clair de Lune" by Debussy, 
and “The Lamp Is Low." Lullabies are 
equally effective, particularly Brahms’ 
famous "Lullaby” and "Sweet and 
Low.”

"Any music that is soft and soothing 
in character is likely to produce a re
laxing effect upon strained nerves,” 
Miss Thomas says, “aqd if you have 
any particular favorites in that cate
gory, they will do just as well.’’

So relax — for beauty’* sake — with 
music's soothing help. • •
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Bostono ir Apielinkės Žinios
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JEI BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!
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Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, kovo 31, iš stoties 

WCOP, 1120 kcs., 
8:30 vai. iš ryto, 
pildys armonistas
Wallace, dainininkas Ignas 
Kubiliūnas ir Walter Adamo- 
vish Royal Serenaders Orkes
trą.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVer^reen 7-1661

Kas Užsienyj Daroma Kitaip, 
Negu Lietuvoj

skalbyklon skalbinius skalb
ti, skalbyklos vedėjas juos 
priimdamas jokio kvito ne
išduoda, tik paklausia, ar 

, skalbinių pats ateisi pasi
imti, ar į namus reiks pa
siųsti. Ir dar, tur būt, nie
kam skalbiniai nėra dingę. 
O Kaune vienoj skalbykloj 
aš ir kvitą su parašu turė
jau ir visi daiktai ten buvo 
surašyti, o skalbiniai iš 
skalbyklos kažkur dingo, 
skalbėjos labai ilgai jų įieš
ko jo ir nesurado. Taip ir 
likau be skalbinių. Važiuo
jant švedų geležinkeliais už 
bagažan atiduotus daiktus 
kvitų taip pat neišduoda, 
nes šveduose yra paprotys 
prie lagaminų prisegti vizi
tinę kortelę, kad kas per 
apsirikimą svetimo nepaim
tų. O kad kas sąmoningai 
svetimo daiktus nusineštų, 
matyt, niekam nė į galvą 
neateina. Todėl jie negaiš
ta kvitus išdavinėdami ir 
nepasigenda pasų su foto
grafijomis ir pirštų nuos
paudomis.

švarumo pas mus maža
Švedų kirpyklose, neleid

žiama vartoti audeklinių 
marškų, kurios kerpamą 
žmogų saugo nuo plaukų. 
Čia vartojamas specialus 
plonas ir pakankamai stip
rus vaškinis popieris. Juo 
kirpėjas apdengia savo kli- 
jentą. Kai jau plaukai esti 
tvarkoje, tas popieris nui
mamas, sulanktomas ir iš
metamas lauk. Kitam žmo
gui kirpti jis jau nebus pa
naudotas. Toks švedų iš- 
mislas, atrodo, gan higieniš
kas ir nebrangus. Pas mus 
kirpyklos savo svečius vis 
dar marškomis dangsto. Ir 
kas blogiausia, kad tos 
marškos per dieną perleid
žia net po kelis 
Jeigu 
žmogus iš 
klausąs aukštesnei katego
rijai, jam iš spintelės išima 
naują, dar nevartotą už
dangalą, bet jei šiaip sau 
žmogus—tai jau jam bus 
ne tik nešvari, bet stačiai 
apskretusi. Ir kirpėjas, at
rodo, toks pat žmogus, toks 
pat darbininkas, kuriam 
net nesmagu pastabą dary
ti, bet jeigu jau pas mus 
priimta visur žmones rū
šiuoti, tai kodėl kirpyklos 
to negali daryti? Ir jos rū
šiuoja.

Kirpyklose švaros tikrai 
maža. Jos stinga ir visur 
kitur. Viena puošni Kauno

(T$sa nuo 2-ro pusi.)

skersai krūtinę ir su špago
mis suruoštų eiseną, žmo
nes pamanytų, jog tai iš
mistas lietuvių maskara-* 
das. Tokių nuostabių puoš
menų nei skandinavai, nei 
amerikiečiai ir pagaliau 
francūzai niekad nemato. 
Ten studentai vilki taip, 
kaip ir visi žmonės.

> Kauno gatvės žmonių ap
sirengimu labai margos. 
Jau vien iš drabužių apy
tikriai gali atspėti, kas

> kiek algos gauna ir kelintai 
kategorijai priklauso. Šalia 
kailinėtų ir skrybėlėtų mai
šosi ir visai apskurę žmo
nės. Kitur apsirengimas 
daug vienodesnis. O apie 
rankų bučiavimą amerikie
čiai ir skandinavai tik 
filmų žino.

Kaip galima gyventi 
be paso

Amerikiečiai ir skandina
vai pasų neturi ir net ne
žino, kam jie reikalingi. 
Amerikoje persikėlus iš 
vienos gatvės arba iš vieno 
namo į kitą, nereikia eiti 
su pasu nuovadon užsire
gistruoti. Ten paso niekur 
nereikia ir niekas jo ne
klausia. Bet leiskim paštu 
kažkas prisiunčia man pini
gų, aš turiu įrodyti, kad aš 
esu tas pats žmogus, ku
riam pinigai siunčiami. Ką 
gi žmogus gali daryti, ne
turėdamas paso? Amerikie
čiai taip pat privalo įrodyti 
asmens tapatybę, ir jie la
bai lengvai tai įrodo. Kas 
turi leidimą automobiliui 
vairuoti, tas parodo tą lei
dimą, kas jo neturi—ištrau
kia iš kišenės jam adresuo
tą laišką, kas ir to neturi, 
parodo savo vizitinę korte
lę... O kas jau visiškai 
nieko pas save neturi, tas 
pasako, kur jis tarnauja, 
dirba arba gyvena ir pašti
ninkas pats telefonu tai pa
tikrina ir pinigus išmoka.

O mes linkę manyti, kad 
Amerikoje žmonėmis labai 
nepasitikima, ir kad ten 
knibždėte knibžda apgavi
kai ir kitoki nenaudėliai. 
Kartą lietuviškam laikraš
tyj skaičiau, kad naujuose 
pasuose be fotografijos, 
akių ir plaukų spalvos dar 
bus įdėtos ir pirštų nuos
paudos. Jeigu tai tiesa, tai 
jau labai toli būsim pra
lenkę skandinavus ir ame
rikiečius, kurie užuot rodę 
pasus, savo vizitines korte
les kaišioja.

Kai Švedijoj paduodi

žmones.
kirpyklon ateina

išvaizdos pri-

M

Nors Šveicarija yra neutrališka šalis, tačiau josios 
kariai saugoja sienas dieną ir naktį. Vieną tokių ka
rių matome Šveicarijos kalnuose saugojantį sieną.

Los Angeles miesto bedarbiai, susirinkę Bedarbių Dieną prie miesto rotušės, rei
kalavo panaikinti nedarbą arba padidinti bedarbiams pašalpas.

progą prasimokshnti.
Mykolai, lai būna tau leng

va šios šalies sunki žemelė. 
Velionio šeimai reiškiu užuo
jautą ir vėlinu ištvermės šioj 
liūdnoj valandoj, kuri yra vie
na iš didžiausių nelaimių jūsų 
gyvenime k.

Jaunutis.

kavinė laiko kelius vyrus 
drabužinėje. Bet tie vyrai 
tiek apsivėlę, apsileidę, kad 
net nė patys to nepajaučia. 
Gal būt, jie labai mažai ^už
dirba ir padoriau apsireng
ti, barzdas nusiskusti neįs
tengia, ką žmogus gali ži
noti, juk Lietuvoje iš žmo
gaus išvaizdos kitą kartą 
gali spręsti apie jo paja
mas. Nėr ko perdaug ste
bėtis drabužinės vyrais. 
Mūsų įstaigose taip pat pa
kankamai žmonių, barzdo
mis apšepusių. Taip žmonės 
apsipranta ir taip gyvena, 
o kitur neskusta barzda ne
padoru į gatvę eiti, žmonės 
tinginiu, apsileidėliu palai
kys.

Taip viskas keistai, juo
kingai ir labai liūdnai atro
do.

J. Jurginis.
Stockholm, vas. 12.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
31 d., 1940 m., įvyks prakal
bos, kuriose kalbės Kanados 
“Liaudies Balso” redakcijos 
narys Zigmas Janauskas. Pra
sidėjus Europos karui, reakci
ja visur pakilo, netik pas mus 
Suvienytose Valstijose. Euro
poj daugiausia. O Kanada 
priklauso ir ją kontroliuoja 
Anglija, kuri yra viena iš ka
riaujančių valstybių, todėl 
Kanadbs valdžia pasidarė 
daug reakcioniškesnė, negu 
pirma buvo. Daugiausia nu
kenčia progresyviškesni ir de
mokratiją mylinti žmonės, jų 
spauda ir organizacijos.

Prasidėjus karui Europoj, 
Kanados valdžia neįsileidžia 
dienraščio “Laisvės”, ‘Vilnies’ 
ir ALDLD leidinių. Ir labai 
varžo-cenzūruoja jų pačių lei
džiamą laikraštį.

Nors Kanadoj yra daug pri
važiavusių jaunų gabių lietu
vių, pabėgusių nuo sunkaus 
gyvenimo, fašistinės Smetonos 
valdžios persekiojimo, bet jų 
spėkos vis tiek dar silpnos ir 
jiems vieniem persunku, jie 
nepajėgia gerai finansiniai iš
silaikyt. Todėl karts nuo kar
to atvažiuoja į Suvienytas 
Valstijas, kad mes, kaipo se
nesni imigrantai iš Lietuvos, 
gyvendami demokratiškesnėje 
valstybėje, pagelbėtame, ant 
kiek mes galim.

Mes žinome gerai, kad Ka
nadoj ir visur yra daug lietu
vių, bet yra ir skirtingų srio- 
vių bei įsitikinimų. Jei visi, 
kaipo lietuviai, be skirtumo, 
veiktume ar dirbtume, tai Ka
nados draugam nereikėtų va
žiuot į Suvienytas Valstijas 
aukų prašyt. Man rodos, kad 
maršrutas, ilga kelionė, prašy
mas aukų, tai sunkus darbas, 
reikia pasišventimo, pasirįži- 
mo, ne kiekvieno nervai ar 
drąsa tą galės padaryt. Todėl 
mūsų pareiga, kaipo savo idė
jos draugam kanadiečiam, pa
gelbėt, skaitlingai dalyvauti 
Z. Janausko prakalbose ir au
komis prisidėt.

J. Šmitiene.

Lietuvių Radio Korp. 
Programa

Šeštadienio, March, 30, 
grama per stotį WORL, 
kilocycles, 8:30 iki 9 :00 
ryte bus sekanti:

1—“Saulutės” mergaičių 
choras iš So. Bostono, vado
vaujant Valentinai Minkienei.

2— Pianistės Olga Jaruševi- 
čiutė ir Lillian Starkiutė iš 
Bostono.

3— Mrs. Jane Martin iš 
Bostono duos 
lad” receptą.

4— žinios.
Sekmadienio, 

programa per 
9:30 iki 10:30 
sekanti:

1— Longino Buinio Jr. Ca
valiers ork. iš S. B.

2— Dainininkė Rožė Merke- 
liutė iš S. B.

3— Smuikininkas Longinas 
Buinis, Jr., iš Cambridge.

4— Armonistas Vladas 
lusenavičius iš Needham.

5— Dainininkai Adeline 
šiutė ir Povilas Lapenas, 
iš So. Bostono.

6— Kalbės adv. Z. šalnienė 
So. Bostono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Valgyklų Darbininkai 
Streikuoja

Vienos iš aristokratiškiau
sių valgyklų Bostone yra 
Thomson Spa.5, kurių yra 
daug Bostone. Kovo 21 d. aš- 
tuoni šimtai darbininkų metė 
darbą aštuoniose valgyklose 
ir išėjo į streiką, kuomet kom
panija atsisakė pripažint jų 
uniją. Kompanija reikalauja, 
kad darbininkai mestų Ame
rikos Darbo Fede^ąciją ir dė
tųsi prie kompaničnos unijos.

Darbininkai sako, kad šį sy
kį jie nereikalauja didesnio 
užmokesčio, nei pagerinimo 
sąlygų, o tik išėjo į streiką, 
kad kompanija verčia pamesti 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
įstoti bosų unijon, kuri tar
nauja tik darbininkų engė
jams.

šiuos žodžius rašant, jau 
ketvirta diena darbininkai ve
da derybas Su kompanija,'bet 
prie jokios sutarties iki šiol 
neprieita. Tuom sykiu eilė 
streikierių pikietauja minėtas 
valgyklas.

Kuom tas streikas baigsis, 
dabar sunku pasakyti.
Žmonės Pasiliko Be Darbo;

Žuvys Džiaugias

penkiasdešimts žvejų 
Bostono prieplaukoj 

Pier) užkabino savo

Jau 
laivų 
(Fish 
inkarus, nes laivų darbininkai
paskelbė streiką. Da penki lai
vai nėra sugrįžę, bet manoma,

Šis streikas yra gana kom
plikuotas, nes čia maišosi ir 
Bostono sveikatos departmen- 
tas. Mat, neseniai sveikatos 
departmentas patvarkė, kad 
žuvys nebūtų imamos iš laivų 
ir kraunamos į marketą su ge
ležinėmis šakėmis, žinoma, 
tas labai skaudžiai atsiliepia 
ant laivų savininkų, nes prie 
naujų darbo sąlygų, savinin
kai turi samdyti daugiau dar
bininkų. Savininkai, nenorėda
mi turėti daugiau nuostolių, 
sumanė nukapoti seniems dar
bininkams algas, kad iš tų pi
nigų galėtų samdyti naujus 
darbininkus. Aišku, darbinin
kai, negalėdami priimti tokias 
savininkų sąlygas, visi kaip 
vienas metė darbą ir išėjo į 
streiką.

Nors dabartiniu laiku apie- 
linkėj nėra žuvų stoka, nes 
savininkai turi pakankamai 
šaldytuvų sandėliuose, vienok 
žuvies kaina žymiai pakilo ir 
savininkai turės gražaus pel
no, o sykiu, taip sakant, pada
rys senos žuvies “klynap”.

Mirė

Kovo 21 d. pasimirė Myko
las Pukanosis, sulaukęs vos 55 
metų. Velionis iš Lietuvos pa
ėjo iš Laurių kaimo, Pabaisko 
parapijos, Kauno rėdybos. 
Šioj šalyj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliam nuliūdime sa
vo gyvenimo draugę Anelią, 
sūnų Pranciškų, tris dukteris: 
Genavaitę, Pranę ir Anelią.

Nors velionis neišpažino jo
kio tikėjimo, bet giminėms 
reikalaujant, kovo 23d. buvo 
nuveštas į Švento Petro baž
nyčią, o iš ten ant Švento My
kolo kapų tapo palaidotas.

šių žodžių rašėjui velionis 
teko pažinti apie dešimt me
tų, nes kaimynystėj gyvenome 
ir vienas kitam kiek galėdami 
prigelbėdavom.

Velionis, būdamas beraštis, 
neskaitė jokios spaudos, tad ir 
viešam-politiniame judėjime 
nebuvo žinomas. Bet šiaip ve
lionis buvo gana nuoširdus 
žmogus, tad nemažai turėjo 
draugų.

Prisimenant, velionio Myko
lo gyvenimą, tai nuo pradžios 
iki karsto jis rūpinosi, kaip ge
riau sutvarkyti savo šeimyną. 
Dukteris Genavaitę ir Pranę 
pusėtinai pramoksimo muzi
koj, kas velioniui nemažai 
kainavo. Vienok jis tuo labai 
didžiuodavos, savo šeimoj susi
laukęs kas jam padėjo atlikti 
teknikinius darbus. Pats dau
giausia rūpinos darbu ir kiek 
išgalėdamas dirbinėjo prie na
mų. Iš savo viso gyvenimo 
triūso, velionis turėjo tris na
mus, kurie pasiliko gana di
delėj skoloj, nes jis juos pirko, 
kada namų kaina buvo gana 
aukšta, o dabar jų kaina 
smarkiai nukritus. Manau, 
kad likus jo šeima įvertins 
savo auklėtojo triūsą,/o ypa
tingai Genavaitė su Prane, 
kurioms gerasis tėvukas davė

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

Berlin. — Vokiečių “dar 
bo fronto” galva dr. R. Ley • 
per radio kalbėjo karei
viams fronte apie “baisių 
Vokietijos karo jėgų virše
nybę” prieš talkininkus ir 
tvirtino, kad vokiečiai lai
mėsią karą.

Mažiau jums
kaštuoja
Borden’s Geriausias!

EIGŲ norite l%c ma 
žiau mokėt už kvortą 

gardaus smetoningo, j 
namus pristatomo pieno, 
pasakykit Borden Žmo
gui, kad norite Borden’s 
Econo-way Patarnavimo 
naujoviškoj dėžėj. Štai 
visi to gerumai: 
TAUPO PINIGUS ... 
iy2c kiekvienai kvortai. 
TAUPO DARBĄ ... nė
ra butelių plaut n e i 
laukan statyt.
TAUPO VIETĄ... jūsų 
šaldytuve.
EXTRA APSAUGA 
ŠVARAI... tikrai ištir
ta, kad pienas laikosi 
šviežias per dienas šal
dytuve.

Lietuviu Kuro Kompartija
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 aprokax mus be jokio mokesčio

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant V (dykini u1 Drabužiu

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas j 10 
savaitinių {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Acer Tiodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

Sun. all day and nicrhf



šeštas puslapis

Unijistai, priklausą International Longshoremen’s & Warehousemen’s unijai 
(CIO) gavo čekius, kuriuos Montgomery Ward kompanija jiems sumokėjo už 

tą laika, per kurį jie nedirbo—buvo pašalinti iš darbu. Čekiai siekia 
nuo $100 iki $2,500.

(Tąsa)
0 vis dėlto inkvizicijos kamera buvo 

.baisi! Kai per prievartą tave įstumia 
sargas vidun, ten sutinki sužvėrėjusių 
žmonių akis, kurios seka kiekvieną tavo 
judesį. Tu neatsakai j jų klausimus Ar 
pats nieko neklausi. Jie garsiai kalba 
apie tave, jie tave nori įžeisti, pažeminti, 
bet tu privalai to visko negirdėti. Vaka
re tu turi gulti šalia jų ant narų, o nak
tį galbūt kokiu nors kietu daiktu tavo 
kaimynas praskels tau galvą, kaip pra
skėlė Elkonui. Jie gali miegančiam už
mesti antklodę ant galvos ir atlikti tai, 
kas jiems įsakyta. Bet jie nori, kad vi
sa tai matytų administracija, kad tai 
būtų jų ištikimybės neabejotinas įrody
mas, asmeniško pykčio jie prieš tave ne
turi, nes tu nėši jiems nieko blogo pada
ręs. Čia tik .priemonė palaužti tave. Bet 
tu prieš ją atsispiri ir jauties laimingas.

* ajs

Didelis ir Galingas žmogus
—Chuliganai jūs.
—Žulikai jūs.
—Išgamos jūs.
Šitaip į mus prašnekdavo visada vy

resnis prižiūrėtojas Grušauskas, jeigu 
mes nesuspėdavom prieš jį išsirikiuot ir 
nepavadindavom jo ponu. Jis buvo mūsų 
—politinių skyriaus vyresnis ir valdė 
mus keletą metų. Jis buvo didelis ir ga
lingas žmogus. Kiekvieną rytą apie 10 
valandą jis skardžiai belsdavo raktu į 
geležines mūsų skyriaus duris ir trimito 
balsu šaukdavo:

—Diežuras! .
Mes tada skubėdavom slėpti knygas, 

sąsiuvinius, peilius, šachmatus ir todėl 
jis niekad nieko pas mus nerasdavo. 
Įėjęs kameron jis didžiuoju pirštu pa
braukdavo per mūsų lentyną, kur būda
vo duona sudėta ir užsidėjęs didelius 
juodais rėmais akinius žiūrėdavo į pirš
tą ar neprilipo dulkė ar duonos trupiu 
nys. Paliai narų kampus, palubėj, už 
krosnies jieškodavo voratinklių ir jei 
rasdavo:

—Apsileidėliai jūs,
—Snargliai jūs.
Paskum atnešdavo ant ilgiausio koto 

šluotą ir liepdavo su ja iš visų kampų 
voratinklius gaudyt. Mes gaudydavom 
ir dulkindavom. Grušauskas galingas, 
negalima jo neklausyt.

Jis mus iš kameros į kamerą keldavo, 
• registruotus laiškus, šaukimus atnešda

vo ir beveik kasdien ką nors į karcerį 
išvesdavo. O kai tyčiom jį kelis kartus 
ponu pavadindavom, jis pralinksmėdavo, 
veidas tapdavo nebetoks rūstus ir išei
damas iš kameros pareikšdavo:

—Aš jums grindims plauti skurlių 
duosiu. Aš juridiškas asmuo.

Išėjęs koridoriun kiek galėdamas su
rikdavo :

—Kalifaktoriau!
Ir kalifaktorius, tas kalinys, kuris ko

ridorių ir išeinamas prižiūri, atnešdavo 
mums maišo arba sudėvėto milo lopą. 
Tai tarsi dovana nuo pono vyresnio pri
žiūrėtojo.

O anksti rytą vasarą, kai visi langai 
būdavo atdari, jis atsistodavo ties pasi
vaikščiojimo kiemo vartais ir tingėda
mas lipti aukštyn tarsi sirena praneš
davo:

—Kiaulės, išeik!

—Šaligatviai, išeik!
—Ministerija, išeik!
Tik negreit mes išaiškinom, kad taip 

šaukia kalinius vyresnis į darbą kiaulių 
šerti, šaligatvių tiesti ir teisingumo mi
nisterijos rūmų statyti. Dėl aiškumo jis 
žmones vadindavo daiktų vardais, taip 
sakant, įasmenindavo. Vakarais pro lan
gą mes matydavom, kaip grįždavo kiau
lės, arkliai, šaligatviai ir ministerija iš 
darbo. .

Didelis ir galingas žmogus buvo Gru
šauskas, daug vardų jis turėjo. Politi
niai jį vadindavo iš Kudirkos raštų pa
skolintu Klugrodurovu, vienučių skyriuj 
—Joldu, o kriminaliniai jo vardą pradė
davo šai— ir pabaigdavo neliterątūriš- 
ka galūne, reiškiančią moters kūno tam 
tikrą vietą. Ir tas vardas turi istoriją, 
be priežasties jis neatsirado.

' *
1929 metais pavasarį buvo areštuota 

apie 20 studentų, įtartų turėjus ką nors 
bendra su miesto sode padarytu pasikė
sinimu prieš ministerį pirmininką Volde
marą. Studentams iš pradžių kalėjimas 
atrodė labai egzotiška vieta ir kai kurie 
pirmą sekmadienį paprašė poną vyresnį 
nuvesti ir juos drauge su kriminaliniais 
j bažnyčią. Vyresnis sutiko ir apsidžiau
gęs studentų dievobaimingumu nuvedė. 
Bet studentai nesimeldė, o tik dairėsi į 
šalis ir žiūrėjo, koks slaptas flirtas vyko 
tarp kalinių vyrų ir moterų, atskirtų 
tiršta sargų virtinė. O kai per pakėlimą 
visi kaliniai suklaupė, — jie liko stovėt, 
tarsi nenorėdami pareikšt pagarbos 
šventiems sakramentams. Tada Grušaus
kas dideliais retais žingsniais su pilnu 
rimtumo veidu priėjo prie studentų ir 
stvėrė juos už skvernų. Tempdamas juos 
koridoriun su visa savo galybe pagrasė:

—Jūs man šai... bažnyčioj nedarysit!
Šitas žodis klūpojusiems kaliniams 

taip patiko, kad per porą savaičių virto 
antruoju Grušausko vardu.

Grušauskas žmogus didelis,' augalotas, 
gal beveik dviejų metrų aukščio. Jo uni
forminė kepurė visada nauja, blizgan
čiu matiku, o skersai juodą antpetį už
siūta siaura auksinė juostelė aiškiai liu
dijo, jog jis vyresnis. Paprasti eiliniai 
sargai ant peties turėdavo tik metalinį 
savo numerį. Jo veidas išdžiūvęs, rūstus, 
o nusviręs pilvas visada atkištas į prie- 

,kį su balta, blizgančia diržo sagtim. Kai 
jis eidavo koridorių, galėjai ant jo uni
forminės kepurės dėt kiaušinį ir jis ne
nukris, gali į šalį pasitraukęs jam špygą, 
liežuvį rodyt, jis nematys. Į šalis jis ne
sidairo. kaip nesidairo savo pareigas ei
dami dideli ir galingi žmonės.

Kratydavo mus labai dažnai. Ir visa
da stengdavosi užklupti iš netyčių. Bet 
visom iš karto kamerom iškrėst pristig
davo sargų. Tad vienus pabaigę imdavo 
kitus. Bet krečiamieji kaliniai stengda
vosi kaip nors žinią pranešti kitoms ka
meroms, kad pasiruoštų. Neturėdami ki
tokiu* priemonių, jie imdavo garsiai ko
sėt. Bet vyresnysis juk nekvailas, i is su
pranta, ko kaliniai taip dirbtinai kosėja 
ir todėl savo skardžiu trimitu įsakydavo.

—Nekosėt!
Išgirdę šį, draudimą kosėt, mes tikrai 

žinodavom, kad .politinių skyriuj vyksta 
krata.

; (Bus daugiau) __ 

ras Ohio Farmerius Prakalbose
Penktadięms, Kovo 29, 1940

iiP.1 r ... rirrw

Baigus darbą, apie 6-tą va
landą vakare, sėdę su draugu 
Janausku i automobilių, leido
mės pas savo draugus ūkinin
kus. Nors oras nebuvo visai 
patogus, lynojo po biskį ir 
net Clevelande jau buvo ge
rokai miglota, bet žinant, kad 
Ohio farmeriai į prakalbas ar 
svarbesni susirinkimą, nepai
sant oro ar kelių, nors neku- 
riem ir daugiau 20 mylių rei
kia atvažiuoti, visi pribūna 
laiku, todėl ir mes negalėjome 
paisyti.

Pakol važiavome Clevelan- 
do priemiesčiais buvo viskas 
gerai, bet pasukus į farmų ke
lius, miglos pasidarė taip tir
štos, kad buvo vargas sekti 
kelią. O privažiavus skerske- 
lius, į kuriuos reikėjo įsisukti, 
tai lyg apgraibomis, kad į ra- 
vą neįvažiuoti, įsisukdavome. 
Privažiavus arčiau Chardono, 
įvažiavome į leduotą kelią ir 
tada sumažinom “spydą” iki 
minimum. Bet vistiek sieksnis 
po sieksnio ritomės arčiau 
draugų Grinių ūkės, kur bu
vo surengtos d. Janauskui 
prakalbos.

Pasukę į paskutinį skerske
lę, pradėjome rūpintis, ar pa
stebėsime vietą, kad neprava
žiuotume pro šalį. Bet ta rū
pestis greitai išnyko, kada pa
matėm užšviesta visa narna, 
iš kurio šviesos spinduliai ver
žėsi per visus langus. Mat, 
draugai Griniai turi įsigiję 
elektros šviesą ir susidėję mo
derniškas lempas, tai kada 
jas užžibina visas, tai matosi 
iš tolo. Įvažiavus į Grinių ūkį, 
automobilių jau buvo pilnas 
kiemas, kuriais ūkininkai bu
vo suvažiavę į prakalbas.

įėję į 
lyg bičių 
patykiąu 
ką tok'į 
Pamaniau sau: 
vienas kitam, 1 
nesveikuoja, pieno neduoda 
kaip reikiant,, ar kas atsitiko 
su jų kiaulėmis. O tie, ką gar
siai diskusuoją, greičiau bus 
už vištas, kurios daugiau kiau
šiniu sudeda. Bet mano skau
džiai apsirikta. Pas mūsų ūki
ninkus, sueigose, politika ir 
naujausi pasauliniai įvykiai 
pirmoj vietoj. Ypatingai tie, 
kurie skaito darbininkišką, 
komunistinę spaudą, matomai, 
seka pasaulinius įvykius nuo 
A iki Z ir dar gerai sugeba 
juos išsiaiškint. Net draugė 
Pviibienė davė rimtą pamoką 
vienam, kuris, matomai, pri
siskaitęs melų iš priešdarbi- 
ninkiškos spaudos, 
“stikyti” už juos.

Apie 9-tą valandą, d. Va
linavičius paprašė visų baigti 
diskusijas ir pašnekesius, per
statė kalbėti d. Janauską, ku
ris dabar važinėja po Jungti
nes Valstijas “Liaudies Bal
so” reikalais. Draugas Janau-

stubą radome pilną, 
avilį beūžiant. Vieni 
šnekučiuojasi, kiti 

diskusuoja garsiau.
: jie pasakoja 
kaip jų karvės 
pieno

įrodinėjo, 
yra skai- 
tvirtove, 

Amerikos

skas pasakė gerą prakalbą, 
pradėdamas dabartine pasau
line situacija ir baigdamas 
Kanados darbininkų padėčia. 
Draugas Janauskas 
kada Anglija, kuri 
tomą kapitalistine 
atsidūrė pavojuje,
turčiai metė tarpsavinius gin
čus ir sykiu Naująją Dalybą į 
šalį, visi kartu griebėsi gelbė
ti Angliją, prisidengę Suomi
jos gelbėjimu. O kada Sovie
tų Sąjungos miklus ir teisin
gas orientavimasis daro vis 
kaskart daugiau įtekmės, ne 
vien viso pasaulio darbininkų 
masėse, bet ir vidurinėje kla
sėje, tas Angliją ir kartu visą 
kapitalistinį pasaulį stūmė vis 
į didesnį pavojų. Todėl dabar 
Anglija ir paleido visus melų 
malūnus prieš Sovietų Sąjun
gą su tikslu subjauroti jos 
veidą, taip, kad darbininkai 
nukreiptų akis ir viltį nuo jos.

Po prakalbos d. Valinavičius 
paprašė aukų “Liaudies Bal
so” paramai ir mūsų nuolati-j 
niai * rėmėjai darbininkiškų 
reikalų metė po dolerinę ir 
dar kitą. Visas surinktas 
kas įteikė d. Janauskui.

Po Prakalbos Puota

sisveikinę, leidomės savais ke
liais, vedančiais tiesiausiai į 
namus. Mudviem su d. Janaus- 
ku, kelionė buvo daug pato
gesnė grįžtant į Clevelandą, 
nes jau buvo pradėję šalti ir 
miglų visai nebuvo.

Mes clevelandiečiai galime 
daug ko pasimokinti iš mūsų 
farmerių. Jie į prakalbas ar 
svarbesnį susirinkimą suva
žiuoja visi, nepaisydami oro, 
tolio, ar kokiais keliais jiems 
reikia atvažiuoti. Mes patingi
me kartais ir keletą blokų at
eiti. Pas mus čiagimių ir su 
žiburiu prakalbose nesurasi, o 
pas ūkininkus daug jaunimo 
suvažiuoja. Jie sugyvena labai 
draugiškai ir pajėgia toleruo
ti vieni kitų skirtingus įsitiki
nimus. Kada jie ir diskusuo
ja ką, tai vis draugiškai.

—J. N. Simans.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

au-

Per prakalbą man pasige
do d. Grinienės ir aš neapsi
kentęs sakau, pažiūrėsiu per 
virtuvės duris. Ogi žmonelė 
dirba sušilusi, prakaituoja— 
rengia bankietą. Ir tuojaus po 
prakalbos pradėjo nešti ant 
stalų įvairiausių gardumynų, 
kelių rūšių mėsos, šviežių sū
rių, pyragaičių ir įvairių ža
lių daržovių. Kada jau stalai 
tapo apkrauti visokiomis gė
rybėmis, šeimininkės pakvie
tė vyrus sėsti prie stalų. O 
vyrams pavalgius, sako, sės 
moterys, čia galima drąsiai 
pabrėžti, kad tokių gerų mo
terų tegalima rasti pas mūsų 
ūkininkus, kurios suteikia pir
menybę vyrams.

Visi gerai prisipuotavę ir 
dar mintimis apsimainę vieni 
su kitais, kada laikrodžio ro
dyklės jau visai artinosi prie 
12-tos valandos, maloniai at-

O" PATYRĘS .

Laikrodininkas
Taisomo visokius auksinius daik

tus ir visokius laikrodžius
Laikrodžius išvalome su elektri- 
kine mašina. Išardžius laikrodį 
kiekviena dalis eina per tris che
mines operacijas. Laikrodžio dalys 
palieka tikrai naujos ir laikrodis 

rodo tikrą laiką.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue

Queens Village, L. I.

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas
Mine Gaminam valgius b 

turime Amerikoi 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.(liquor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

mėgino

Newark N. J
Ekstra svarbus susirinki

mas įvyks trečiadienį, balan
džio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Jurginėj svetainėj, 180 New 
York Avė. Visi kviečiami at
silankyti, ypač LDS, LDLD 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai 
ir atsiveskit draugus bei pa
žįstamus. Čia išgirsit svečią iš 
Canados,
daktorių Z. Janauską, 
pasakys daug naujo iš Cana
dos lietuvių gyvenimo. Dabar 
Canada yra karo stovyj, tad 
žinių nestinga.

Kųiečia visus ALDLD 5 kp.
Komitetas.

Liaudies Balso” re
le u ris

Išlaisvino Šimtus Rumu
nišku Naziu

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia paleido iš 
koncentracijos stovyklų 22 
vadus Geležinės Gvardijos, 
tai rumuniškų nazių. Per 
paskutinius du mėnesius vi
so išlaisvinta 368 rumunai 
naziai.

Pirm paleidžiant juos iš 
kalėjimo bei koncentracijos 
stovyklos, jie turi prisiekt, 
kad bus ištikimi Rumunijos 
karaliaus valdžiai.

Washington. — Anglija 
pranešė, kad jinai mažiau 
pirks bovelnos (vatos) iš 
Jungtinių Valstijų. Nes an
glai pigiau gauną bovelnos 
iš Pietų Amerikos.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

i

S

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

JY vv» «T • - n T) • •Dienraščio Laisves ravasannis

BALIUS

-R.oiaeh-A- 
co-op mat service

Organizuoti farmeriai ir organizuoti darbininkai turi 
sudaryti bendrą frontą kovai už bendruosius reikalus. 
Jei taip padarytų, tai jie suvaldytų monopolistinį kapita
lą ir užtikrintų Amerikos darbo žmonėms šviesesnį 
rytojų.

Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

BUS CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

Oras jau b*us gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

patrijotai.



iš

U
Browder, Henry Winston ir Eliza
beth Gurley Flynn. Tema: Prieš Ka-I 
rą ir Taika. Bus ir programa. Išva
žiuokite iš Worcesterio laiku, kad 
būtumėt 3-čią vai. Bostono Arenoj.! 
Įžanga 25c. — Kviečia K. P.

(75-76)

JERSEY CITY, N. J.
šeštadienį, kovo 30 d., įvyks vaka

rienė ir šokiai. Rengia LDS 133 kp., 
Ukrainų Svet., 158 Mercer St. Pra
džia 7 v. v. Pasibaigus vakarienei 
bus šokiai prie G. Kazakevičiaus or- 
kestros. Kviečiame vietinius ir 
apylinkės dalyvauti. (75-76)

HUDSON,, MASS.
Lietuvių Laisvės Pašalpinčs Drau

gystes 20 m. sukaktuvių vakarienė 
ir šokiai įvyks kovo 30 d., 7.30 v. v. 
17 School St. B. Kavecko orkestrą 
gros šokiams. Taipgi turėsime gerą 
kalbėtoją, kuris pabrieš apie šios 
Draugijos gyvavimą ir reikalus. — 
Kom. (75-76)

Septintas puslapisPenktadienis, Kovo 29; 1940
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Lawrence, Mass at-

SPECIALIAI PAVASARIUI

3iš
į

Rochester, N. Y

5

tuvių, kitokių

Buvęs-Matęs. 660 Grand Street

A. Urbcn.
k p.

ne-
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

LDS Narys.

džiaugiasi
“Liaudies

NOTARY 
PUBLIC

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

įvyks 
trau- 
(No- 
pasi-

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

visas ju- 
tinkamas. 
labai tin- 
seni lošė-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ir L. A. U. Kliu- 
balių su šokiais 

Ruzgio. Įvyks 29 
penktadienio va-New Britaine 

toks !______
reikalinga

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 31 d., 3-čią vai. 

po pietų, Boston Arena kalbės Earl

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai.

A

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio susirin

kimas įvyks kovo 29 d., 7:30 v. v. 
Piliečių Kliubo Svet., 12 Vernon St. 
Visi Draugijų atstovai dalyvaukite, 
turime svarbių dalykų svarstyt. — 
žalimas, Rast. (75-76)

kovo 31 d., įvyks 
10-to Apskričio konferencija, 
Centro St., Shenandoah, Pa., 
vai. po pietų. Prašome dele- 

dalyvautį laiku, turėkite man-

GREAT NECK, N. Y.
šeštadienį, kovo 30 d., bus balius. 

Rengia Šv. Franciškaus Draugyste, 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
7:30 v. v. Įžanga 45c. Iš anksto 
kant 40c. Prie įžangos bilietų 
du laimėjimai. Šokiams gros V. 
renio orkestrą iš ,Brooklyno. 
čiame visus dalyvauti.

Rd., 
per
bus 
Be-

Kvie- 
(76-77)

Automobilistų unija (CIO) Kalifornijoj nupirko savo organizatoriams šį puikų 
automobilių literatūrai gabenti ir platinti už CIO.

muziko Jono

BAYONNE, N. J.
A. L. P. Kliubas 

bas bendrai rengia 
dėl sušelpimo Wm. 
d. kovo, 7:30 vai.
kare, Lenkų salėje, 29 W. 22nd St 
Šokiams grieš gera muzika. Daly
vaukite. — Rengėjai. (74-76)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

PLYMOUTH, PA.
Sekmadienį, 31 d. kovo įvyks 

Laisvės kapų susirinkimas, 40 Fer
ry St., 2-rą vai. po pietų. Prašome 
narių dalyvauti šiame bertaininiame 
susirinkime, užsimokėti duokles ir 
išgirsti raportus. ■—dKorcsp. (75-76)

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

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia vakarėlį, šeš

tadienį, kovo 30 d., 7:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 155 Hupgcrford St. 
Bus užkandžių ir gera muzika šo
kiams. Galėsite linksmai praleisti 
vakarą. Įžanga 50c. Visus kviečiame 
dalyvauti. (76-77)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, kovo 31 d., 

LDS 
15 y2 
1-mą 
galų 
datus ir užsimokėjimus už 1940 me
tus. —■ O. Zdanienė, Sekr. (75-76)

kviečiame dalyvauti 
ekskursijoje 

Hopatcong Ežerą. — Rengėjai.
(75-76)

Detroit, Mich.
“Našlio Piršlybos”

Dviejų veiksmų operetė,

tik doleriai 
ir kur tuos dole- 
darbų nėra. Ne
keli metai.” Tai 
Neisi į parę, tai

DETROIT, MICH. .
Masinis protesto susirinkimas 

prieš ateivių bilių įvyks 30 d. kovo, 
7.30 v. v., 4097 Porter Svet. Bus 
ir ILD kalbėtojai. Visi dalyvaukite.
— P. Ž. (74-76)

y given that
issued to tin 

and liquor at retail under 
Beverage Con- 
Ave., Borough 
s, to be con-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
EKSKURSIJA

Liepos 28 d. (July 28th) 
dienraščio “Laisves” ekskursija 
kiniu į Lake Hopatcong, N. J. 
Ian’s Point Park). Puiki vieta
maudymui ir piknikui. Kurie pernai 
dalyvavo, buvo labai patenkinti, tad 
šį malonumą turėsime ir šiemet.

Prašome didžiojo New Yorko or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti dienraščio 
“Laisvės” ekskursijoje traukiniu 
i

atliks pats ! SražiU dainų ir šokių, bus su
vaidinta sekmadienį, 31-mą 

Lietu- 
25-tos 
Durys

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuyių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tei.: Gienmore 5-6191

MONTELLO, MASS.
Liuosybčs Dailės Ratelis ruošia 

gražų teatrą ir šokius, penktadienį, 
kovo 29 d., Liet. Taut. Namo Svet., 
pradžia 7 v. v. Veikalą “Medicinos 
Daktaras” suvaidins vietiniai artis
tai. Po teatro bus šokiai. Įžanga 
35c. Kviečiame visuomenę dalyvauti.

(76-77)

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

giau kaip padvigubino sumą, 
kad geriau pavyktų sukiršinti 
draugijos narius.

Nei komisijos raporte, nei 
diskusuojant minėtam susirin
kime net nebuvo prisiminta 
apie panašią sumą dėl namo 
didinimo, bet “Vargo Sūnus” 
pamelavo viešai per “Keleivį” 
ir tiek. Dabar tam laikraščiui 
vardas geriau tiktų “Mela
gius.”

Nepaprasti Šalčiai
Šiemet Velykos buvo anks

tyvos, kovo 24 d. Paprastai ir 
žmonės Velykų šventėse ge
re jasi pavasario oru, tačiau 
šiemet čia temperatūra rodo 
kartais 5 aukščiau nolio, vė
jas siunta iki 40-50 mylių per 
valandą jau trečią dieną. Vie
tinis laikraštis sako, kad per 
šimtmečius nėra buvę tokių 
šaltų Velykų.

Draugijos Narys.

New Britain, Conn. Baltos Lelijos Vyrų 
Choras

Pereitą\ žiemą biskį pagel
to, bet dabar žymiai pradeda 
veikti. Gal dėlto, kad persi- 
krikštino iš Baltos Lelijos į 

Stasio kadio Vyrų Chorą.
Radio Vyrų 

mokinas nau- 
greitai išgir- 
sekmadienį,

“Čigonai”
Kovo 31 d., 2:30 vai. po' 

pietų, Lietuvių Svetainėje, j 
354 Park St., bus suvaidinta 
graži operetė “Čigonai”. Mu- | 
zika kompozitoriaus 1____ _
Šimkaus. Rengia Lietuvių Ra
dio Programa. Tą žavėjančią: 
operetę suvaidins Aušrelės 
Choras iš Worcester, Mass 
po vadovyste 
Dirvelio.

Pirmu kartu 
bus suvaidintas 
veikalas, kuriam 
didelių spėkų.

New Britaino ir apylinkės 
lietuviai neapsiriks, kurie at
silankys. Ir kartu paremsite 
palaikymą Lietuviškos Radio 
Programos oro bangomis, nes 
jeigu liktų pelno, tai būtų su
naudotas dėl to tikslo. Tad 
visi, kas mylite lietuvišką dai
lę ir muziką, nepraleiskite tos į 
progos.

Balandžio 7 d. Lietuvių Ra- ' 
dio Choras ruošiasi vykti į 
Worcester, Mass., kur turės 
vaidinti gražią, juokingą ko-i 
mediją “Nesipriešink”. Ir at- . 
liks dalį koncertinės progra- j -Lietuvos, gyvenimo, su daug 
mos. Kitą dalį 
Aušrelės Choras.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskr. komiteto posėdis 

įvyks 31 d. kovo, 11 vai. ryto, 735 
Fairmount Ave. Visi Komiteto nariai, 
dalyvaukite laiku.

Moterų Choro pamokos įvyks 
ketvirtadienio vakare, kovo 28 d., 
8:30 v. v., 735 Fairmount Ave. Visos 
narės dalyvaukite ir naujų narių 
siveskite. — J. Šmitienė, Sekr.

(75-76)

hereby given that License No. 
■ued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Conti ol Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HENRY SIEMS 
Brooklyn, N.

that License

Dabar N. J. 
Choras smarkiai

I jų dainų, kurias 
i site. Ateinantį 
. kovo 31, 9-tą valandą iš ryto, 
daipuos per N. J. Radio. Pra-

I šom užsukti savo priimtuvą, 
svarbus I Kurie mylite dainas, nepamir- 

Į škite paklausyti N. J. Radio 
' Vyrų Choro. O kurie mylite 
dainas ir mokat (arba mėgs
tat) dainuot, prašomi priklau
syti prie N. J. Radio Vyrų 

‘Choro. Tuomet jūsų balsas 
visados skambės oro bango
mis per N. J. Radio Valandą 
kas sekmadienis ryte iš 
WHOM, Jersey City, 1450 kl., . . ......... , n tus sunku tikietasVedėjas Juozas Ratkus. ! , . I I o K o i /rVAirni n-nufi

Išsižadėjo “Keleivio,” Užsira
šė “Liaudies Balsą”

Rochesteriečiams gerai ži
nomas J. G., ilgus metus “Ke
leivio” skaitytojas, išsižadėjo 
“Keleivio” laike Finų-Sovietų 
karo. Kartą atėjęs pas ‘L. B.’ 
agentą d. R. Barauską sako: 
“Jau ilgiau negaliu skaityti 
“K.”, baigia nervus sugadin
ti, taip rašydamas apie Finų- 
Rusų karą. Geriau užrašyk 
“Liaudies Balsą.” žinoma, d. 
Barauskas išpildė Jono pagei
davimą, ir dabar 
Jonas skaitydamas 
Balsą..”

“Keleivis” ateina į Gedemi- 
no D-tės knygyną (“K.” pre
numeruoja viena iš pašalpinių 
d-čių) ir šios žinios rašėjęs 
yra skaitęs. Tai “Keleivis” 
yra geriau mušęs Sovietų ka
riuomenę. Finliandijoj, negu 
Frankio Genatto dienraščiai. 
Bet ne veltui Jonas atsisakė 
net skaityti.
Binghamtoniečiai Mėgėjai At

važiuoja j Rochesterį
Balandžio 6 d. LDS 11

rengia šaunią metinę vakarie
nę. Na, ir Binghamtono mėgė
jai atvažiuoja ir suloš vieno 
veiksmo labai juokingą kome
diją “Kuprotas Oželis.”

Binghamtoniečiai yra
karta palinksminę Rocheate- 
rio publiką, na, ir vėl mes jų 
laukiame. •

Vakarienė, komedija ir šo
kiai prie geros muzikos ir vis
kas tik už 50c įžangos.

Kaip čia gali žmoguę pra
leisti tokią progą, o labiau
siai pasimatymą su bingham- 
toniečiais!

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
SkaitytoTu.

NOTICE 
GB 12015 has been i 
to sell beer 
the Alcoholic 
221 Ralpl 
County of 
premses.

221 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
213 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

vaidinta sekmadienį, 
kovo (March). Vieta: 
vių Svetainėje, kampas 

! gatvės ir Vernor H’y.
atsidarys 5-tą vai. vakare, vai
dinimas prasidės 6-tą vai. va
kare. Įžanga, iš kalno 45c., 
prie durų 55c.

Po operetės seks šokiai, vir- 
i šutinėje svetainėje; grieš virš 
Į 12-kos muzikantų ‘Buccaneers’ 
orkestrą, o apatinėje svetai
nėje 5 muzikantų lietuviška 
orkestrą. Visi atsilankę būsi
te patenkinti ir linksmai pra
leisite laiką.

šeštadienio vakare visi na- 
ridi būkite Lietuvių svetainėje 
7-tą vai. dėl generalių prakti
kų.

Taip pat jau ir “Vilnies” 
jubilėjinis koncertas nebetoli. 
Mes ypatingai esame susirūpi
nę tuo koncertu, kuris įvyks 
Chicagoje 14-tą balandžio, ir 
kurio programą esame pa
kviesti padėti ■ išpildyti. Va
žiuosime didžiuma traukiniu, 
taip pat paimsime ir pašalinių 
už tą pačią nupigintą kainą, 
$6.50 į abi puses. Kelionė bus 
labai patogi ir tikimės bent 
puskapį “Vilnies” rėmėjų kar
tu nusivežti. Dėl smulkesnių 
informacijų, pasiteiraukit pas 
choro narius.

Darbai ir Parengimai
Čionai žmonės taip įprato į 

privatiškas pares, kad nežiū
rint, kiek daug jų būna, žmo
nės jas lanko labai skaitlin
gai. Nėra to šeštadienio ar 
sekmadienio, kad nebūtų pri- 
vatiška pare.

Tankiai girdėt žmones iš- 
metinėjant. Sako, 
ir doleriai, 
rius gauti, 
dirbam jau 
tikra bėda.
užpyks rengėjai. O kiti sako, 
“jie ant mūsų parės buvo, mes 
turime eiti, kad ir už paskuti
nį dolerį.”

Tai taip tos pares ir ne
gali pasibaigti.

Visai kas kita yra su drau
gijų bei ‘organizacijų paren- 
mais. Čia jau ir už 25 cen- 

parduoti, 
labai greitai gauti atsakymą, 
“visi nedirbam, kur gausi tuos 
kvoderius”. čia jau nebijo, 
kad kas užpyktų.

Pas mus darbai labai pa
blogėjo. Visos dirbtuvės stovi, 
darbininkai atleisti, “pakol 
pašauks.” Tai taip ir laukiam 
diena po dienai, savaitė po 
savaitei, kada pašauks.

Lietuvių Ukėsų Vyrų ir Lie
tuvių Moterų Piliečių Kliubas 
mokinasi labai gražų teatrą 
“Drama Miške”. Statys šešta
dienį, kovo (March) 30, 7 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
41 Berkely St.

Man taikės būti ant jų 
praktikų. Išrodo, kad tikrai 
bus ko pažiūrėti: šokiai, dai
nos, muzika! Jie visi buvo pa
sirėdę čigonų.-kostiumais. Man 
labiausia patiko keturi jauni 
aktoriai, tai Almida Zulzaitė, 
Edmondas Bulota, Anelė Mar
kevičiūtė ir Stasys Valkavic- 
kas. Jie taip gražiai lietuvių 
kalbą vartoja ir jų 
dėjimas tikrai yra 
Ir kiti visi aktoriai 
kami. Bet jie yra 
jai, tai jau nestebėtina.

Aš paklausiau, ar brangus 
bus jų tikietas? Jie atsakė, 
tik 35 centai. Sako, tokiuose 
laikuose negalima brangesnis 
daryti.

Tai aš prižadėjau tikrai bū
ti. Taipgi patarčiau ir kitiems 
nepraleisti tos progos; nes to
kie teatrai Jabai retai kada 
pasitaiko.

retail under Section 
Beverage Control 

St., Borough of 
Kings, to be consumed

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 158 Saratoga 
of Brooklyn. County of King 
sumed on the premises.

MARY YOUNG 
Marian Tavern

158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

MINERSVILLE, PA.
šeštadienį, 30 d. kovo įvyks balius, n _ . ._ ... . _ v. . . . v. v. .

Citizen Club Svet. Užkviečiame vie-'Ru^stl rugine, saldi rugine, cielų kviečių, cielų rugių, senvi- 
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. Bus čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
gėrimų ir užkandžių. Taipgi turėsi-jpama poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
me ir gerus muzikantus. Visas pel- , T1. , ~ ,
nas bus skiriamas Svetaines palaiky-, keksų-pyiagų, I ineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
mui. Įžanga 10c. (75-76) Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen

Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus niiesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.

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

29 d. kovo, 8 v. v., Jurginėj svetai
nėj, 180 New York Avė. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų. Jau 
trys menesiai baigėsi šių metų, bet 
mes dar nieko nenuveikėm. (74-76)

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto
ir

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

žemos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Paryžius. — Prancūzai 
nušovė tris vokiečių karei
vius valty j Rheino upėj, ku
rie iškėlė didelį plakatą su 
atsišaukimu prieš Angliją. '

Literatūros Vakaras
Vasario 3 d. Vilniaus V. D. 

g-jos literatų būrelis gimn.’sa
lėje surengė literatūros vaka
rą, kurio programą atliko 
Kauno “Aušros” gimn. litera- 
tai-ės. Savo kūrybą skaitė' 
Dargis, Pulkauninkas, Kostiu- 
keviČius, Kalpokas, Petraus
kaitė, Audenytė. Be to, buve 
Moljero 1 veiksmo komedija: 
“Juokingosios Pamainos” ir 
dar atliko kelis muzikos ir 
menp dalykėlius.

Worcester, Mass.
' Tik Pastaba

“keleivis” ir jo korespon
dentai kaip įsismagino meluo
ti, žinias rašyti su dideliais 
perdėjimais apie Suomių-Rusų 
karą, tai štai kad ir iš kolo
nijų kokios jų korespondenci
jos: “Keleivio” 12 numeryje 
tūlas “Vargo Sūnus” tikrai 
vargiškai, tarp kitko, parašė 
apie L.S. ir D.B. Draugijos 
specialį susirinkimą,- kuris nu
tarė didinti Olympia Parko 
namą, kainuojant tarp $4,000 
ar $5,000. Taip jau ir “Lais
vėj” buvo rašyta. O tas “Var
go Sūnus” “K.” nei daugiau 
nei mažiau padėjo antgalvį 
savo korespondencijai, “$10,- 
000 suaikvos didinimui namo.” 
Vadinasi, bemeluodami dau-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Mateusas Simonavičius

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes cleveiterio stoties

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



Aštuntas puslapis « Penktadienis, Kovo 29, 1940

M. Liepus Baigia Sveikti

J
i

Kyla Aikštėn Unijos 
Veikėjo Mirties 

Priežastis
dieną,

į New Yorką auto- 
sunkvežimiai va- 

unijistų. valdytojų

šeštadienį, kovo 2 
negras International Brother
hood of Teamsters (išvežio- 
tojų) unijos veikėjas, Charles 
A. Brown, buvo nušautas, ka
da jis važiavo automobiliuje 
Hudson keliu. Brown prižiūrė
davo, kad 
mobiliniai 
žiuotų tik 
valdomi.

Federalės valdžios slapti 
policininkai ir John T. Cahill, 
Jungtinių Valstijų advokatas, 
dėsto priežastį sekamai. Pir
madienį turėjo prasidėti teis
mas, į kurį įvelta 807 unijos 
lokalo apie 60 vadovaujančių 
asmenų. Teismas yra tame, 
kad kaltinamiems primeta, 
juk jie per trumpą laiką su
sirinkę per $1,000,000 iš tro- 
kų savininkų, kurių trokai ve-i
ža visokius tavorus į New 1 rasime ir tokių elementų, ku- 
Yorką. Charles A. Brown bu-! rje savo nusistatymu nėra nei 
vo vienas iš žmonių, kuris mums artimesni, kaip
rai žinojo ta raketa ir turėjo . . ..... .v ....... ..... . ; /.v. „ kad reakcininkai is Republi-buti liudininku. Valdžios zmo-i , 1
nes ir mano, kad Brown buvo; konų arba Demokiatų Partijų, 
nudėtas, idant jis neiškeltų Toki elementai, kaip Alex 
viešumon faktų iš to raketo. 1 Rose, Dubinsky, yra atviri

Šiemet Gegužinėj Dalyvaus 
Šimtai Tūkstančių Žmonių
Prie Pirmos Gegužės ren

giasi energingai darbo žmonių 
masinės organizacijos. Capi
tol viešbuyj įvyko antra kon
ferencija reikale prisirengimo 
prie Pirmos Gegužės, kurioj 
delegatai atstovavo 200,- 
000 organizuotų narių.

• Komitetas prašo miesto leis
ti maršuoti sekamomis gatvė- 

. mis: nuo 56th St. žemyn 8th 
Avė. iki 36th St.; 36th St. iki 
Fifth Ave.; tada Fifth 
žemyn iki 23rd St., ir 
Broadway gatve į Union Nedėlioj Aido Choro Vakarienė-Koncertas
Daugiau už Taikos Paradą

Bus Svarbios Prakalbosdieną,

Bijojo Įtarimo—Pasikorė

jis užtenkamai

Gal Pavogė Berniukus?
atsilankyti į šią vakarie-

Rengėjai.

Nelaimė Krautuvėj

Už “Apšvietą” Milionai

kad

Dingo Senas Vargoninkas

Avė. 
tada

OPEN 
EVENINGS

jis negali eiti j 
jo širdis labai

C. W. Bitzer, Bridgeport 
Trust Co, banko vicepirminin
kas, prisipažino, kad bankas 
daug padėjo sukčiams Musica 
broliams jų biznyj.

Union
St. ir

pasikoręs Aristile 
metų vyras, kuris 
žmona ir dviem po- 
92-35 —55th Avė., 
Blain ten dirbo kai-

“Kalėjimui dar Sveikas”

Nedėlioj, kovo 31
Lietuvių Amerikos
Kliubo svetainėj, 280
Avė., kampas Stagg
Union, įvyks Aido Choro va
karienė. Pradžia 6 valandą 
vakare, t

Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

Tel. EVer green 7-8451

niai, padaryti taip, 
mą. Užvaikai 
tuotos.

rakandų*

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuve.

aiu matrasų 
3 i • dvdž*°> visokio, u*“ 
gausite sulig sa- 

VO lovos.
prašome 
pamatyt raatra- 
9ų ir n 4

Kepėjų lokalas No. 3, kuris 
yra dalis Amerikos Darbo Fe
deracijos ir turi per 2,000 na
rių, nutarė dalyvauti taikos 
demonstracijose, kurios New 
Yorke yra ruošiamos šeštadie
nį, balandžio 6 dieną, kad iš
laikius Jungtines Valstijas 
nuošaliai nuo imperialistinio 
karo. Tos demonstracijos turi 
būti vienos iš skaitlingiausių.

Fabrike Mill Comb Manu
facture Co., 693 Broadway, 
atrasta 
Blain, 43 
gyveno su 
dukromis 
Elmhurst.
po pečkuris. Jis pasiliko fa
brike ir pasikorė. Jis bijojo 
įtarimo. Vasario 22 d. buvo 
nužudyta mergina, Frances 
Marks, 23 metų amžiaus. Pa
likta bonka pradėta vyno ir 
sekamas raštelis jo žmonai: 
“Aš klaidingai įtariamas 
žmogžudystėj. Bet aš džiau
giuos tuo, kad jūs žinote, jog 
aš esu nekaltas. Tu ir tavo du
kros žino, kad aš visada parei
davau pirm 12 vai. nakties. 
Tat ir nusprendžiau geriau 
kartu tą viską užbaigti.”

Kapitalistinės įstaigos ne
leistų knygas, laikraščius, jei- 
fu jos iš to neturėti/ pelno.

Onas Walter D. Fuller, vedė
jas Curtis Publishing Co., kny
gų išleistuvės, paskelbė, ykad 
1939 metais minėta kompani
ja už “apšvietą” pasidarė pel
no $2.142,516. žinoma, spaus
dino ir platiho tokias knygas, 
kurios rado didesnį reikalavi
mą.

Kodėl Svarbu Balsuoti Antradieni?
Kaip kurie piliečiai mažai 

kreipia atydos į partijos vidu
jinius (Primary Day) balsavi
mus. Kaip kurie juos vadina 
tik “šiaudiniais” ir kada atei
na balsavimų diena, tai neina 
balsuoti, sako, kad jie neturi 
didelės sv.arbos. Jeigu mes tu
rėsime mintyj R'epublikonų ir 
Demokratų Partijas, tai mum, 
darbo žmonėms, mažai bus 
skirtumo. Mat,'tų partijų žmo
nės daug maž yra vienodi, 
daug maž jų vienodas nusista
tymas. Nors ir ten nėra visi 
kandidatai lygūs, vieni kiek 
pažangesni, 
akciniai, 
tijos, ne

Kitaip 
kos Darbo Partijoj. Šioj par
tijoj mes rasime ištikimiausių 
žmonių darbininkų klasei, 
trokštančių gero darbinin
kams, smulkiems biznieriams, 
namų savininkams, čia mes

kiti daugiau re- 
bet tai ne mūsų par- 
mūsų ir kandidatai.
yra dalykai Ameri-

Ar Uždraus New Yorke 
‘Fireworks’ Nau

dojimą?
“Fireworks,” visokios rake

tos, tikrai liga New Yorko 
mieste. Liepos 4 dieną, Naujų 
Metų dienoj, laike italų įvai
rių švenčių — tikras pragaras, 
kada visuose kampuose trata 
“fireworks.” Daug žmonių su
sižeidžia, o kiti ir mirtį gauna. 
New Yorko valstijos sostinėj 
Albany jau ilgokai eina gin
čiai deFWarnerio Biliaus, ku
ris reikalauja uždrausti “fire
works” pardavinėjimą. Dabar 
valstijos seimelis svarsto tą 
bilių. Didžiuma žmonių trokš
ta, kad jis būtų priimtas.

Bet ne taip yra su Granite
ville miestelio gyventojais, ku
rių ten yra 400. Ten yra Un
excelled Manufacture Co. fa
brikas, kur dirba 150 darbi
ninkų ir gamina ‘Fireworks.” 
Jie pasiuntė rezoliuciją, pra
šant, kad neuždraustų sprogi
mus, nes kitaip' jie neteks 
darbo.

Pas teisėją H. W. Goddard 
buvo pristatytas ir nuteistas 
dviems metams W. P. Buck
ner, kuris sugautas nusukime 
$1,000,000 vertės Philippine 
gelžkelio, bonų. Kaltinamasis 
skundėsi, kad 
kalėjimą, nes 
silpna.

—Kalėjimui
sveikas!—pareiškė teisėjas.

Nuo kovo 2 dienos yra din
gę du berniukai Frank Miner
va ir Harold Schultz, abu gy
veno 31 Varick St., Brookly
ne, abu turi po 6 metus am
žiaus ir sveria apie 50 svarų, 
kiekvienas. Iš pradžios polici
ja manė, kad vaikučiai gal 
bus kur prigėrę, bet išgraibius 
artimesnius kanalus ir nera
dus, mano, kad gal juos kas 
pavogė. Išjieškota tušti na
mai, lotai, bet vaikų nerasta. 
Vaikai buvo neturtingų tėvų.

R. T. Percy, 70 metų vargo- 
fiinkas, kuris 46 metus grojo 
ant vargonų Marble Collegiate 
bažnyčioj, kuris buvo labai 
punktuališkas, dingo ir dau
giau nesusirinko į namus.

priešai darbo žmonių, priešai 
pažangos ir progreso. O jie 
nori valdyti Amerikos Darbo 
Partiją. Jie nori išromyti ją, 
padaryti panašia, 
yra Demokratų ir 
nų Partijos.

Eiliniai nariai

kokiomis
Republiko-

Amerikos 
Darbo Partijos ir piliečiai, ku
rie pereitais rinkimais balsa
vo už šios partijos kandidatus, 
turi teisę ir progą neleisti 
tiems elementams viešpatauti 
Amerikos Darbo Partijoj. 
Tam tikslui iš pažangiųjų 
žmonių susidarė progresyvis 
blokas. Vakar dienos “Lais
vėj” mes įtalpinome visų 
Kings ir Queens County pa
žangiųjų kandidatų 
Mes raginame visus 
kurie tik balsavote 
rinkimais, nueikite 
dienį, balandžio 2 dieną, į bal
savimo vieta, nusineškite ta 
surašą ir balsuokite tik už pa
žangius kandidatus. Atminki
te, kad kiekvieno jūsų balsas 
labai reikalingas, kad pagel
bėjus progresyviams kandida
tams. Būtinai balsuokite tik 
už progresyvius! Tuo jūs pasi
tarnausite sau ir abelnam pro
gresui.

vardus, 
piliečius, 
pereitais 

šį antra-

“Gaila, kad Mirė,” Bet 
Nori Namo

New Yorko teisme artistė 
Christine Fisher padavė reika
lavimą, kad jai būtų priteista 
milionieriaus Robert L. Hague, 
Standard Oil dalininko $50,- 
000 vertės naujas namas. Po
nia Fisher sakosi, kad tas mi- 
lionierius ruošėsi su ja apsi
vesti ir jai budavojo tuos ke
turių aukštų namus, kurie yra 
127 E. 80th St. Milionierius 
metai laiko atgal mirė.

Tai nebus vien vakarienė, 
bet kartu geras koncertas ir 
viršutinėj svetainėj šokiai. 
Gaspadinės ruošia pagaminti 
skanią, tinkamą vakarienę, 
kur bus įvairiausių valgių. Ai
do Choras ruošiasi su naujo
mis dainomis. Gera orkestrą 
nusamdyta, kuri grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius.

Bendras bilietas vakarienei, 
koncertui ir šokiams yra 
$1.25; o kas norės tik pasišok
ti, tai galės už 40 centų.

Koncertinę prograrhą išpil
dys Aido Choras ir atskiri so
listai ir duetistai. Aido Choras 
nuolatos pasitarnauja lietuvių 
visuomenei, jos harengimuose, 
tai šiuo, kartu jis kviečia vi
sus ir visas, jaunus ir suaugu
sius, 
nę.

šeštadienio vakare įvyko 
gazo sprogimas kailių krautu
vėj Bettys Bakeri Shop, 1366 
Third Ave., ir sužeidė keturis 
žmones, kurie tuo laiku ten 
buvo atėję pirkti kailių. Pasi
rodo, kad krautuvės pagrin- 
dyj sunkėsi gazas. Kas tai už
degė briežuką ir įvyko spro
gimas. Sužeistų tarpe yra ir 
mergina Julė McDonough, 18- 
kos metų.

n tos
Žmogžudžių Šaikos Va 

dai Lėbavo, o Kiti 
Skurdo

Now Yorką purto vis bai
sesnės žinios iš susektos žmog
žudžių šaikos, kuri į trumpą 
laiką apie 30 žmonių nužudė. 
Tos šaikos vadai nudėdavo 
unijų veikėjus, už tai jie gavo 
tūkstančius dolerių. Bet jie 
patys tą “darbą” nedirbo, tą 
atliko paprasti vyrukai, kurie 
pateko į šaikos spąstus. Šaikos 
vadai išsipuošę, jų žmonos 
žvilga deimantuose, bet tie, 
kurie pakliuvo į jų nagus, tai 
dažnai badavo, kaip rodo fak
tai. Mat, tiems gaivalams už 
žmogų mokėjo tik po $5 arba 
$10.

Su dideliu žingeidumu laik
raščių reporteriai nuvyko pas 
Lazarus Black žmoną, 
iš šaikos eilinių narių, 
dabar išduoda savo ir 
prietelių “darbelius.” Jo 
na gyvena 151 Powell 
Brooklyne. Reporteriai 
surasti gražų namą, jo žmoną 
apsikarsčiusią deimantais, bet 
surado paprastą lūšną, o 
Blackienė ir jos sūnus dažnai 
neturėjo duonos ir pieno. Da
bar ji prašo iš pašalpos biuro 
pagelbos. Ta išsigimėlių šaika 
yra išdavas šios kapitalistinės 
netikusios tvarkos, netikusio 
išauklėjimo, netikusios ekono
minės padėties, ir abelno žmo
gaus moralio nupuolimo.

vieno 
kuris 
savo 
žmo-

St„ 
manė

Klaidos Pataisymas
Pirmiau paskelbtame 

še aukavusių komunistų pra
kalbose
Gužas,
kelenas
aukavo

sura-

praleista vardai J. E.
F. Domikaitis, V. Mi- 
ir M. Kraujai is, kurie 
po 25c.

Aklųjų organizacija 
aukomis sukelti $566,356 
reikalams.

nori
savo

Rengia Dariaus-Girėno Pa
minklui Statyt Komitetas. Pra
kalbos įvyks Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union Ave., Broo
klyn, N. Y., įalandžio (Ap
ril) 19 dieną, 1940 m., penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Kvie
čiami kalbėtojai nuo vietinių 
laikraščių ir kiti. Taipgi, bus 
graži muzikalė programa.

Tai nepraleiskite progos, at
silankykite ir išgirskite mūsų 
drąsių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno tragišką pareitį, ir ruo
šiamą jų pagarbai pastatyti 
paminklą Lituanikos aikštėje, 
Brooklyne.

Kas link muzikalės progra
mos ir dalyvaujančių kalbė
tojų, pranešime vėliau. Tad vi
sus prašome tos dienos nepa
miršti ir skaitlingai atsilanky
ti. Kviečia Dariaus-Girėno Pa
minklo Statymo Komitetas.

Sekr. Antanas Gudonis.

Vincent Bodolato, 45 metų, 
areštuotas ir prisipažinęs prie 
užmušimo Marės Chiola, 35 
metų moters, kalėjime susi
daužė sau galvą, tad pavojin
goj padėtyj išvežtas į Kings 
ligoninę.

Cleveland Palace
Jonas Jurevičius atidarė Bar 
& Grill Biznį East New Yorke 
Jau gavo pilnus laisnius par
davinėti degtinę, alų, vyną ir 
visokius kitus gėrimus. Kvie
čia užeiti pamatyti naują vie
tą ir nori įsigyti platesnės pa
žinties su eastnewyorkiečiais. 
čia yra’ rekreacijos įruošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

234 Cleveland Street 
prie Fulton Street , 
East New York

Tel. Applegate 7-9718 , 
(72-76)

Mykolas Liepus, kuris laiko 
taverną, 324 Devoe St., pra
džioje vasario, kapodamas 
malkas nusimušė pirštą. Visą 
piršto galą iki nariukui per
skėlė per pusę. Jis buvo apsi
ėmęs dirbti “Laisvės” bazare 
už baro, kaipo puikiai patyręs 
tame darbe. Iš priežasties ne
laimės negalėjo bazare dirbti.

Dabar, po 2 mėnesių pirštas 
baigia sveikti ir drg. Liepus 
pasižadėjo dirbti už baro 
“Laisvės” baliuje, 21 d. balan
džio (April 21st).

Laisvietis.

Numato Žmonos Suokalbį
Pereitais metais Vincpnt ir 

Florence Gallucioni, vyras ir 
žmona, įėjo į karčiamą 1116 
Surf Ave., Coney Islande? 
kaip ant vyro buvo padarytas 
užpuolimas ii’ nuo peilio žaiz
dos jis greitai mirė. Dabar pas 
teisėją Fitzgerald pastatyta ta 
moteris ir vyriškis 
Gapa, kurie abu 
kad jų suokalbyj tas 
buvo nudurtas.

C h. La 
kaltinami, 

vyras

Didelė paskuba skubina 
•baigti automobilių kelius Mid- 
town-Queens miesto dalyse. 
Dalis tiltų bus baigta ir per 
Long Island gelžkelį .

Ed. Oudt, darbininkas Na
tional Banko, Rockaway, ku
ris gaudavo $35 algos į savai
tę, prisipažino “pasiėmęs” 
$12,000 banko pinigų.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
101 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1-2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
•Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

E

E. Murray, 21 metų vaiki
nas iš Pottstown, Pa., nekaip 
pasiviešėjo New Yorke, nes jo 
automobilius dvi paras buvo 
gatvėj, tai atsidūrė teisme.

E
E 
S

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

PAJIEŠKOJIMA1

Metropolitan 
(75-80)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be šeimynos. Turiu na
mą ir biznį. Vienam nuobodu gyven
ti. Adresuokite Rd. 1, Box 11059, 
Van Dyke, Mich. (75-76)

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta par Siena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

o

tinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį i? šeštadienį

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 

garu šildomi. Yra ir karštas vanduo 
ir kiti vėliausi įtaisymai.. Vienas blo
kas nuo Graham Ave. stoties. Ren- 
da $24-28 ir daugiau į mėnesį. Pra
šome kreiptis. 677 
Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Pirmu kartu savo gyvenime mes parduodame 
juos už žemiau kaip $29.50. Naujoviškiausio sti
liaus matrasų konstrukcija... minkšti kaip pūki- 

nereikia guzikučių ir suteikia puikų ’ miegojimui patogu- 
as išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garam 

vidujinės d71.*;-ka. u- T u-“1ČS "J6“3 nS "“° Sudrėkimo' Ringuotų sprendžinų 
rvti iš A- 65 - ’ randama t.k aukštesnių kainų matrasuose. .. apda-
spa’lvTu krašt PUS'Ų J" StOTU jUS.‘UVmStU yailokiniu iškim?=mu. Taipgi atsižymi dvi- 
oro ventikato aP mU ” ” m°S Ie”gVam * sanitariniai

Lietuviai Rakandų

409 ir 436 Grand St.

GRAND CHAIR CORPORATION

Brooklyn, N. Y.




