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Pagalbon Klaipėdos 

Pabėgėliams!
Sudaryti Komitetą.
Po 40 Metų.
čikagiečiai Jau turi $100.
Ką Daro Rytiečiai?

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Iš Klaipėdos nuo nazių 
režimo ♦ Lietuvon subėgo
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apie 12,000 žmonių. Jų pa
dėtis baisi. Jiems reikalinga 
mūsų medžiaginė pagalba 
—greita pagalba. Kol tie 
žmonės darbus gaus, kol 
apsistos, apsigyvens, jiems 
prisieis daug kentėti. Be to, 
dar ne vienas ir ne du žmo
nės bėgs iš Klaipėdos kraš
to Lietuvon nepakęsdami 
hitleristų teroro.

Pabėgėliams, be abejo, 
pagalbon stos Lietuvos 
žmonės. Amerikos lietuviai 
taipgi turėtų juos gelbėti. 
Prie gerų norų, veikiant iš 
vien, mes galėtum sukelti 
nemažą sumą pinigų.* * *

Ar gali visi Amerikos lie
tuviai susitarti bent šiuo 
reikalu? Mūsų nuomone, 
gali. Reikėtų tuojau suda
ryti bendras tam darbui 
centralinis komitetas, per 
kurį turėtų būti renkamos 
aukos ir kuoveikiausiai 
siunčiamos pabėgėliams.

Beje, atsiminkim: atvyks 
iš Klaipėdos krašto pabėgė
lių ir Amerikon. Jiems taip
gi bus reikalinga pagalba, 
kurią geriausiai gali su
kelti tik vieningas darbas.

Telkim jėgas!

sukanka lygiai 
kai Lietuvoj buvo

Šiemet
40 metų, 
legaliai (viešai) suvaidintas 
pirmas lietuviškas scenos glų valdovų pareiškimai iki 
veikalas.

Tai buvo 1899 metais, žodžiai ir žodžiai,” kaip pa- 
rugpj. mėn. 8 d., Palangoj.įstebi sovietinis ž___
Suvaidinta Keturakio “Am
erika Pirtyje.”

Šiandien tūliems žmo
nėms tasai įvykis gali at
rodyt mažas. Bet tų laikų 
Lietuvos žmonėms jis buvo 
didelis dalykas. Dėl to šie
met Lietuvoj žmonės ruo
šiasi tąjį įvykį gražiai at
žymėti.

Amerikiečiai lietuviai me
nininkai taipgi turėtų prie 
to ruoštis. « * *

Prieš 40 metų caro val
džia, kuri slėgė mūsų gim
tinį kraštą, manė didelę 
nuolaidą lietuviams pada
riusi duodama teisę viešai 
suvaidinti vieną scenos vei
kalą.

Nūnai tos valdžios Lietu
voj nepasiliko “nei dūko.” 
Pats caras jau virš 20-ti 
metai, kai kur nors “vel
niam smalą verda,” o Lietu
voj, kurią jis taip laikė pa
vergęs, šiandien gyvuoja 
viena iš geriausių pasaulio 
operų, nekalbant jau apie 
teatrus!

Taip tai keičiasi laikai!

Tačiau, prieš 40 metų, kai 
tūli geri Lietuvos liaudies 
draugai ir krašto patrijotai 
kovojo už Lietuvos kultūrą, 
tai kiti tarnavo kruvinajam 
carizmui, garbino jį. Jie sa
kė: caro valdžia nenuver- 
čiama, Lietuva turi būti dė
kinga, kad caras ją užlai
ko!...

Kur šiandien tos rūšies 
patrijotai gali padėti savo 
akis?! * ♦ *

Drg. L. Pruseika rašo:

SOVIETU ABEJONĖ APIE 
ANGLIJA MAŽĖJA 

---------------------------------- i-----------------------------

LENKIJA PASIRAŠO SU 
TARTĮ SU ANGLIJA ------------------- Q

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Anglijos mi
nisteris p i r m i n i n k as N. 
Chamberlain jau kiek aiš
kiau pasakė seime, kad An
glų valdžia nori ką nors 
daryt, idant sustabdyt Hit
lerį nuo naujų grobimo 
žygių.

Sovietų žmonėm patiko 
atvira kalba seno Anglijos 
politiko D. Lloydo George’o, 
kuris Anglijos seime pareiš
kė, jog “Sovietų Sąjunga 
turi 18 milionų puikiai iš
lavintų, kultūringų ir nar
sių kareivių.”

Lloyd George, buvęs An
glijos ministeris pirminin
kas laike pasaulinio karo, 
toj kalboj sakė, kad jeigu 
Anglija ir Lenkija nepri
ims Sovietų j bendro apsi
gynimo sutartį, tai Anglija 
ir Franci j a. nepajėgs apgint 
Lenkijos nuo nazių.

Po Anglų p r e m j ero 
C h a m b erlaino paskutinio 
pareiškimo seime, dalinai 
sumažėjo Sovietų abejonė 
dėl to, ar Anglija iš tikro 
išstos prieš Hitlerį. Bet An- 

šiol vis tebėra tik “žodžiai,

sovietinis žurnalas 
“M a š i n o strojenije.” Turi 
būt padaryta “tikrų, daik
tiškų žingsnių gint bendrą 
(kolektyvį) saugumą, žing
snių, atkreiptų prieš fašis
tus užpuolikus,” sako “Ma- 
š i n o s t r ojenije”: tik tada 
Anglų valdovų žodžiai įgys 
vertės.

Lietuvių Vaikus Naziai Irgi 
Ims į Karinę Tarnybą

Berlin.— Hitlerio valdžia 
iki šiol pripažino kalbines 
teises, kaip tautinėms ma
žumoms Vokietijoj, tiktai 
lenkams, danams ir sla
vams-vendams. Lietu vius 
jie vadino “iš kraujo vokie
čiais, nors jų motinos ar tė
vai kalbėjo lietuviškai.”

Dabar nazių valdžia pa
tvarkė, kad ir lietuviai vai
kai ir mergaitės nuo 10 iki 
18 metų amžiaus taip pat 
turės eiti į Hitlerio Jauni
mo organizaciją ir stovyk
las, kur jie būtų geriau su
vokietinti ir priruošti kaip 
kariniai naziškos Vokietijos 
gynėjai.

“ ‘Laisvės” suvažiavimui 
pasveikint jau turim virš 
$100. Bet bus daug dau
giau, nes aukos bus renka
mos iki pat suvažiavimo.”

Smagi čikagiečių žinia. 
Vadinasi, jie rūpinasi mū
sų dienraščiu. Ką gi daro 
rytinių kolonijų laisviečiai? 
Kiek jie turi pasveikinimų 
mūsų šėrininkų suvažiavi
mui ? '

Atsiminkim: jis įvyks ba
landžio 23 d., Brooklyne.

Gen. Pundzevičius Galva 
Lietuvos Generalio Štabo
K a u n a s. — Generolas 

Pundzevičius tapo paskir
tas galva Lietuvos armijos 
generalio štabo. Iki šiol jis 
buvo komandierius pėsti
ninkų divizijos.

CIO Apeliuoja Prieš 
Bausmes už Streiką
Philadelphia, Pa. — CIO 

Mezgėjų Unija duoda ape
liaciją į aukštesnį federalį 
teismą prieš feder. apskri
ties teismo sprendimą, ku
ris įsakė, kad unija sumo
kėtų $711,932 Apex mezgi
nių kompanijai už tai, jog 
tos kompanijos darbininkai 
1937 m. streikavo sėdėjimu.

Apskrities teismas taip 
nuteisė uniją “už tarpvals- 
tijinės prekybos varžymą.” 
Unijos advokatai sako, kad 
pagal tą sprendimą tai ir 
ramiausias streiko pi kietas 
galėtų būt nuaiškintas, kaip 
prekybos varžymas.

London. — Nuleistas į 
vandenį didžiausias Angli
jos karinių lėktuvų išve
žioto j as “Illustrious,” 23,- 
000 tonų įtalpos.

Francijos Prezidentu Iš
rinktas Tas Pats Lebrun
Paryžius. — Francijos so

natas ir seimo atstovų rū
mas bendrame susirinkime 
išrinko dabartinį preziden
tą Albertą Lebruną naujai 
septynių metų tarnybai 
506 balsais prieš 388.

Kurie seimo nariai bal
savo už kitus kandidatus, 
tai daugiausiai todėl, kad 
daugelio nekenčiamas mi
nisteris pirmininkas Dab.- 
dier bruko vėl išrinkt Leb- 
runą prezidentu. Jie sakė, 
kad Daladier elgiasi tartum 
“karalius,” skiriantis sosto 
įpėdinį.

Vienur Laimi Japonai, 
o Kitur Chinai

' \
Shanghai.— Japonai per

ėjo per Siao upę ir pažen
gė 10 mylių pirmyn linkon 
Qhangshos.

Chinai kontr-ątakavo ja
ponus prie Han upės ir už
ėmė/ dalį Chungsiang mies
to.

K O R E JIE ČIAI IŠŽUDĖ 
DESĖTKUS JAPONU

C h u n gking, Chinija. — 
Būrys liuosnorių iš Korė
jos staiga užpuolė japonų 
trokus ir tankus netoli 
Tsungyango ir užmušė 40 
japonų kareivių.

Lietuva Gins Savo
N epr iklausomybę

Ir "Bepusiškumą”
Kaunas. — Naujasis Lie

tuvos ministeris pirminin
kas, generolas* Jonas Čer
nius pareiškė, kad Lietuva 
visomis jėgomis gins savo 
nepriklausomybę. Kartu jis 
pasakė “seimui,” jog Lietu
vos naujoji valdžia laikysis 
“bepusiškumo,” jeigu kils 
karas tarp kitų valstybių, ir 
gins savo “bepusiškumą,” 
jeigu kas mėgins jį sulaur 
žyt.

“Seimas,” beveik visas 
susidedantis tiktai iš tau- 
tininkų-fašistų, besąlyginiai 
užgyrė naująjį ministerių 
kabinetą. Šiame kabinete 
yra du liaudininkai, du 
krikščionys demokratai, du 
tautininkai - fašistai ir ker

Senatorių Komisija Siū
lo Nukirst 50 Milionų 

Nuo Šalpos Darbų
Washington.— Senatorių 

komisija vienbalsiai patarė 
kongresui, kad jis paskirtų 
tiktai 100 milionų dolerių 
viešiem WPA šalpos dar
bam iki liepos 1 d., vietoj 
prezidento Roosevelto rei
kalaujamų 150 milionų.

Prez. Rooseveltas sake, 
kad nuskėlimas 50 milionų 
dolerių nuo jo reikalaujamų 
pinigų vieš iem darbam 
reikštų išmetimą 480 tūks
tančių bedarbių iš tų darbų.

Senatoriai ir kongresma- 
nai, remianti eji. Naująją 
Dalybą, s ten giasi, kad 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas paskirtų WPA darbam 
tiek pinigų, kiek reikalauja 
prezidentas.

Kongreso atstovų rūmas 
tuo tarpu nubalsavo 25 tūk- 
s t a n č i u s do lerių “ištirt 
WPA.”

Hitleris Kareivina Visus 
Vokietijos Jaunuolius

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė visiem jaunuoliam 
tarp 10 ir 18 metų amžiaus 
įstot į Hitlerio jaunimo or
ganizaciją, kur jie būtų 
ypač lavinami į kareivius.

Kurie jaunuoliai “savo 
noru” neis į hitlerinę orga
nizaciją, tie . bus spėka pri
versti.

• Daugiausia nenorinti 
dėtis į Hitlerio jaunimo 
armiją tai katalikai jau
nuoliai. Prieš juos naziai ir 
naudos daugiausia prievar
tos.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia padarė sutartį su 
Italija pirkt iš Italijos 8,- 
840,000 svarų dirbtinio šil
ko mainais už Meksikos ži
balą - aliejų.

turi generolai. Politinė gi 
spalva tų generolų tikrai 
nežinoma.

Mėginama išvengt ginčų 
tarp liaudininkų ir krikš
čionių dėmokratų, iš vienos 
pusės, ir Smetonos tauti
ninkų partijos, iš antros 
pusės.

Dabartinis ministerių ka
bi n e t a s nori darbuotis 
“k o n s t i t u c i jos ribose ir 
glaudžiame susisiekime su 
“seimu’,” kaip sakė gene
rolas Černius.

šis Lietuvos ministerių 
kabinetas nesistengia su
daryt vieno tautos fronto, 
ir valdiškoji (Smetonos) 
partija vis tebėra tautinin
kai.

Nauja Automobilių Dar
bininkų Valdyba Vie

ninga ir Pažangi
Cleveland, Ohio. — Pasi

baigė suvažiavimas Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO). Paskuti
nėje sesijoje perrinkta pil
domoji taryba, kuri susida
ro iš 19-kos narių. Bent 13 
jų yra (pasak kapitalisti
nės spaudos) “radikalai,” 
tai griežti kovotojai už ei
linių darbininkų reikalus ir 
už didžią pramoninę uniją 
(vietoj amatinių unijėlių).

S u v a ž i a vimo išrinktas 
unijos pirmininkas R. J. 
Thomas, vadinamas “vidu- 
rietis,” nupeikė spėliojimus 
k a p i t a 1 istinių laikraščių, 
kad tie ir tie nauji unijos 
valdybos nariai esą “kairie
ji, komunistų remiami,” o 
kiti skirtingi. Thomas vie
šai pareiškė:

“Šiandien išrinkta pildo
moji taryba Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos yra pažangi, kovinga ir 
darbšti grupė žmonių... Jie 
seks tiktai CIO tikslus ir 
darbuosis už pramoninį uni- 
jizmą, kuris yra laisvas nuo 
bet kokių politinių saitų.”

Tarp naujai išrinktų uni
jos vyriausios tarybos na
rių yra Walther P. Reu
ther, R. T. Frankensteen, F. 
Addes (sekretorius - iždi
ninkas), Richard Leonard 
ir kt. veikėjai.

Šis Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos su
važiavimas parodė glau
džią tos pramonės darbinin
kų vienybę su CIO unija ir 
atidengė, kaip bergždžios 
yra pastangos trockisto Ho- 
merio Martino, Fordo paka
liko, suardyt šią didžią uni
ja-

Maskva.-- Sovietuose, su
prantama, kad jau pavojin
gai yra įtempti santikiai 
tarp Vokietijos ir Lenkijos.

Fašistai Siekia Užvieš- 
pataut Balkanus

Paryžius. — Francijos 
politikai supranta, kad jei
gu Italija užimtų Albaniją, 
tai būtų Hitlerio remiamas 
Mussolinio žingsnis užvieš- 
pataut Jugoslaviją, Graiki
ją ir kitas,Balkanų šalis.

Atvyko Nazis “Glo
bėjas” Čechijai

Praga. — Hitleris at
siuntė baroną C. von Neu- 
rathą kaipo “globėją” Če
chijai - Moravijai, dalims 
buvusios Č e c h o slovakijos. 
Su Neurathu atvyko Vo
kietijos karininkai, kurie 
turi galutinai panaikint 
Čechijos armiją.

Diena tų “globėjų” atvy
kimo buvo paskelbta kaip 
apmokamas šventadienis vi
siem darbininkam; bet la
bai mažai žmonių išėjo į 
gatves pasitikt ar sveikint 
tuos Hitlerio pasiuntinius, 
nors jie su iškilmingomis 
ceremonijomis įvažiavo į 
Praga, sostinę buvusios 
Čechoslovakų respublikos.

Čechijos “globėjas” Neu- 
rath atsilankė pas paskuti
nį buvusį Čechoslovakijos 
“prezidentą” dr. E. Hachą, 
o pastarasis pas Neurathą.

Naziai Siūlosi į “Tarpinin
kus” Rumunijai

Bucharest, Rumunija. — 
Vokietijos valdžia pakvietė 
i Berlyną Rumunijos užsie
ninį ministerį Gr. Gafencu. 
Naziai žada tarpininkaut 
tarp Rumunijos, Vengrijos 
ir Bulgarijos.

Vengrija reikalauja sau 
kai kurių Rumunijos plotų 
kaip “vengriškų,” o Bulga
rija reikalauja sau tūlų pa- 
sieninių Rumunijos sklypų 
kaip “bulgariškų.”

Hitlerio valdžia siūlanti 
ramiai per derybas išspręst 
ginčus tarp tų trijų kraštų 
dėl minimų žemių.

Kitas tikslas, kam naziai 
pasikvietė užsieninį Rumu
nijos ministerį, tai perkal
bėt Rumunų valdžią, kad 
neitų į artimesnius ryšius 
su Anglija ir Franci ja.

Roma, bal. 6. — Italijos 
valdžia pranešė Jugoslavi
jai, kad Italija darys žings
nių apsaugot savo reikalus 
Albanijoj. /

Roma, bal. 6. — Italija 
sutelkė daugius savo orlai
vių į Jasi, tik 90 mylių į 
vakarus nuo Jugoslavijos. 
Į orlaivių manevrus atsilan
kė ir Mussolinis.

ORAS
Šį penktadienį bus lie

taus, šalčiau ir apsiniaukę.

London, bal. 6. — Lenkija 
sutiko pasirašyt tarpusavio 
apsigynimo sutartį su An
glija. Sutartis panaši, kaip 
pirmesnė Lenkijos apsigy
nimo sutartis su Francija.

(Iki šių žodžių rašymo 
dar nežinia, ar Anglija ža
da kariaut už Lenkijos 
“Koridorių” ir Danzigą, 
kaip “laisvą” miestą, jeigu 
Hitleris mėgintų prijungt 
“Koridorių” ir Danzigą 
prie Vokietijos.)

Anglija parodė veikimą 
savo karo laivų Lenkijos 
užsieniu reikalu ministe- 
riui J. Beck’ui. Anglų val
džia ketina duot Lenkijai 
stambią paskolą neva “pra
monės reikalams,” jeigu 
Lenkija laikysis apsigynimo 
sutarties su Anglija.

šalinasi Sovietų
Nei Anglijos, nei Lenki

jos valdovai vis dar nesi
kreipia į Sovietus, kad So
viet! ja prisidėtų prie ben
dro saugumo prieš Hitlerį.

EXTRA
TRYS ITALIJOS KARO
LAIVAI JAU ALBANIJOJ

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
6. — Italija atsiuntė tris 
karo laivus į Albanijos 
prieplauką Durazzo.

Mussolinis sutelkė per 30 
tūkstančių karino m enės 
Brindisi ir Bari uostų mies
tuose plaukt užimt Alba
nija.

(Albanija iki šiol buvo 
“nepriklausoma” valstybėlė, 
apie pusę tiek dydžio kaip 
Lietuva ir turinti tik treč
dalį gyventojų, lyginant su 
Lietuva. Bet Albanija yra 
svarbi karinė pozicija. Ji
nai “guli” palei Adriatic 
Jūrą ir rubežiuojasi su Ju
goslavija ir Graikija. Jeigu 
Mussolinis užimtų Albaniją, 
tai būtų jam kariška papė
dė prieš Jugoslaviją. Jei 
Italija užvaldys Albaniją, 
tai galės nieko neįleist į 
Adriatic Jūrą. Anglijos val
džia pareiškė, kad Italija 
laužys savo sutartį su An
glija, jeigu Mussolinis už
ims Albaniją; bet nemato
ma, kad Anglija darytų tik
rų žingsnių Albanijai ginti. 
Per kelis oaskutinius me
tus Albanija jau buvo Ita
lijos “globoj.”)

ALBANAI PASIRYŽĘ 
GINTIS NUO ITALŲ

Tirana, Albania, bal. 6.— 
Gyventojai Albanijos ruo
šiasi sukilt prieš savo kara
lių Zogą, jeigu jis pasiduo
tų Italijai. Jie reikalauja 
žūt-būtiniai gint Albanijos 
nepriklausomybę.

(Albanija turi 14,000 ka
reivių; turi ir daugelį mo
terų, kariniai išlavintu ir 
organizuotų gint savo kraš- 
tą.)
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Vieninga ■
Šiuos žodžius rašant, automobilistų 

unija (CIO) baigia savo suvažiavimo se
sijas Clevelande. Vyriausi unijos virši
ninkai, prezidentas ir sekretorius, jau iš
rinkti. Prezidentas — Roland J. Thomas, 
sekretorius—George F. Addes. Abu jau
ni vyrai, abu geri unijistai, pasižymėję 
kovose su išnaudotojais; abu kovojo 
prieš lovestonietiško Martino politiką, 
kai anas buvo pasiniojęs uniją suskal
dyti.

Prieš automobilistų unijos suvažiavi
mą buvo paskleista visokių gandų ir 
prasimanymų. Tai darė lovestoniečiai, 
trockistai ir buržuazinė spauda. Girdi, 
komunistai suvažiavima norėsią užka- 
riauti, komunistai darysią tą ir kitą. Ži
noma, komunistai niekad nesirengė nie
ko panašaus daryti. Komunistų tikslas, 
kaip ir kiekvieno automobilisto darbi
ninko, ištikimo unijai, tikslas: palaikyti 
organizaciją vienybėj, ją stiprinti, au
ginti, kad išsikovojus geresnes darbo są
lygas ir algas.

Vyriausias darbas, kurį šis su važia vi
nį as iškėlė, o r g ^ n i z avimas Fordo 
fabrikų darbininkų.* Šūvažiavimas pa
reiškė: suorganizuoti 100,000 Fordo dar
bininkų kuogreičiausiu laiku!

Tai gražus ir svarbus obalsis. Tam 
darbui privalo pritarti ir jį dirbti padėti 
ne tik kiekvienas unijistas, bet ir šiaip 
pažangus žmogus, automobilių pramonėj 
nepriklausąs. Juo greičiau Fordo ir vi
sos automobilių pramonės darbininkai 
bus suvienyti į vieną uniją, tuo geriau 
bus visai Amerikos darbininkų klasei ir 
visiems pažangiems žmonėms, kovojan
tiems prieš reakcijos ir fašizmo pavojų.

Tenka priminti ir tai, kad mūsiškiai 
lietuviški trockistai-lovestoniečiai kadai
se labai rėmė Martiną, skaldytoją uni
jos. Jie sakė, būk Martinas turįs daugu
mą unijos narių, būk jis laimėsiąs.

Dabar jau aišku, kiek Martinas gavo 
pasekėjų. Prieš kiek laiko jis turėjo savo 
“suvažiavimą” Detroite, kur buvo atsto
vauta apie 17,000 narių. Na, o Clevelan-
do suvažiavime delegatai atstovavo virš 
300,000 organizuotų unijistų. Nereikia 
nei aiškinti, jog visi Martino rėmėjai da
bar vaikščios kaip muilo gabalą prariję.

O automobilistai, einą su CIO, žygiuos 
ir žygiuos prie vis naujų laimėjimų. Mes 
jiems to nuoširdžiausiai linkime!

Nei Šis Nei Tas
Amerikoje tūlą laiką gyveno tūlas Vi

suomis, kažin kokios tikybos išradėjas, ir 
žmogus, visa širdimi atsidavęs reakcijai. 
Dabar jis ruošiasi grįžti Lietuvon, nes 
leidimas Amerikoj gyventi jau išsibai
gęs. Prieš išvyksiant, jis šitaip rašo tau
tininkų “Vienybėje”:

‘‘Pilnai, dokumentaliai įsitikinau, kad 
viešąjį žmonijos gyvenimą rėdo (kelia 
karus, depresijas, rietenas, provokaci
jas) 4 slaptos organizacijos: kahalas%

■»

' Berlin. — Darbininkai 
Vokietijos ginklų ir amuni
cijos fabrikuose išranda 
įvairius būdus lėčiau ga- 
mint karo reikmenis. Kur

Darbininkai Trukdo Ginklų 
Gamybą Vokietijoj

(rabinatas), masonai, jėzuitai ir IMO . 
(Tarptautinis Momonos Ordinas). Kaha-* 

Jo vadovybei įžulnai pasiduoda visi trys 
Kiti. Išvadoje bematai reikalo rūpintis iš
imtinai lietuvnikų ir ariu (Aryans) ger
būviu ir organizavimu Pan-Arismo var
du.” (“Vien.” iš bal. 5 d.)

Kitais žodžiais, Visuomis čia ban
do įrodyti, jog karus kelią žydai, kata
likai ir jėzuitai. Kur ir kaip tai daroma, 
p. Visuomiui faktų įrodyti nereikia. Jis
jų, žinoma, ir neturi, kadangi jų nėra.

Kiekvienas protaująs žmogus šiandien 
žino, jog karų didžiausi kėlėjai yra tie, 
ką vadinasi “gryno kraujo” arijais—na- 
ziai, fašistiniai agresoriai, kurie perse
kioja ne tik žydus, o ir katalikus ir kitas 
tikybas. Prieš juos pasaulis šiandien 
ruošiasi; jiems suvaldyti daroma sutar
tys, žygiai. < X J. . .į •'; į į \ į; h V ; s. U i V . ,

Bet p. Visuomis, ■ skelbdamas nesąmo- 
nęs apie žylius ir katalikus, tuo pačiu 
sykiu rūpinasi organizavimu; “arijų” — 
fašistų, kurie iš Lietuvos Klaipėdos 
kraštą atėmė, kurie sunaikino Čechoslo- 
vakiją, Austriją!

Vadinasi, išvykdamas iš Amerikos, ta
sai žmogus pasirodo, kad jis serga na- 
zizmo liga, jis patapęs jų agentu.

Gerai, kad tokis gaivalas iš mūsų tar
po ir pasišalins!

Kelly Laimėjo
Pereitą antradienį Chicagoje įvyko 

miesto majoro rinkimas. Kaip žinia, bu
vo išstatyti du kandidatai: iš demokratų 
partijos Naujosios Dalybos šalininkas, 
ėjęs majoro pareigas, Ed. J. Kelly, ir re- 
publikonų—W. H. Green.

Kelly gavo virš 800,000 balsų, o Green 
—virš 600,000. Vadinasi, Naujosios Da-’ 
lybos šalininkas gavo apie 200,00p balsų 
daugiau, negu reakcininkų kandidatas.

Už Kelly’ė išrinkimą stojo visa’pažan
gioji Chicagos visuomenė: darbo unijos, 
liberalai, komunistai, ir tt. Už Greeną— 
visa reakcija. Taigi rinkimų rezultatai 
parodo, jog antrasis AmeHkos miestas 
pasisakė už įNguj'ąįją, Dalybą, už pažan
gą, prieš .

Jeigu Greffias būti tai re>
publikonų, torių džiaugsmui nebūtų bu
vę galo. “Žiūrėkit,” būtų jie šaukę, “Am
erikos žmonės nepritaria Naujajai Da
lybai, o pritaria hooverinei reakcijai.” 
Dabargi gali pasidžiaugti pažangieji 
žmonės.

Šie rinkimai daug reikšmės turės 
1940 metų rinkimams, kurie bus labai 
svarbūs. Progresyviai žmonės dabar, 
laimėjęs Chicagoje, privalo budėti ir 
ruoštis aniems, daug svarbesniems rinki
mams. Reikia žiūrėti, kad Illinojaus val
stija nenueitų su republikonais. Reikia 
mobilizuoti pažangiosios jogos. Nors re- 
publikonų kandidatas buvo supliektas, 
tačiau, 600,000 balsų—didelis dalykas. 
Reikia bandyti daugelį tų žmonių, kurie 
padavė savo balsus už republikoųus, pa
kreipti pažangos pusėn.

Patapkit Savo Dienraščio 
Savininku

Artinasi metinis “Laisvės” b-vės dali
ninkų suvažiavimas. Jis įvyks išvakarė
se 20 metinių sukaktuvių nuo to laiko, 
kai “Laisvė” pradėjo eiti dienraščiu.

Suvažiavę dalininkai svarstys dienraš-
čio turinį, svarstys, kaip jį pagerinti, 
kaip sustiprinti.

Dar daugelis mūsų gerų draugų ir 
prietelių nėra dienraščio b-vės dalinin
kais, nors jie jais gali ir turėtų būti.

Mes prašome visus draugus ir drau
ges, kurie tik galite, patapkite savo 
dienraščio b-vės dalininkais, patapkite 
savininkais.

Įstokite į tąją garbingą šeimyną, kuri 
palaiko Amerikos lietuvių švyturį, palai
ko savo brangų dienraštį, tarnaujantį 
plačiosioms lietuvių masėms!

valdžia įvedė 10 valandų j mėsos ar sviesto; pavaka
riais eina virtis arbatos ir 
abelnai gaišuoja, kiek tik 
gali.

darbo dieną, darbininkai 
pasidarė taip lėti, jog da
bar dar mažiau pagamina.

Pirm pradedant dirbti, 
darbininkai pasiima padidi
namuosius stiklus ir žiūri, 
ar jų “sandvičiuose” yra

New York, bal. 4. — Pa
šinai! j ino derybbs dėl Dar? 
bo Federacijos apsivieniji
mo su CIO.
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Prezidentas Smetona
Vienintelis Lietuvos “karo laivas,” pasilikęs be uosto po to, kai naziai 

pasigrobė Klaipėdą.

Belgija ir Holandija
Belgija ir Holandija yra 

tarpe Frąncijos ir Vokieti
jos prie šiaurių Jūrų. Jos 
abi nedidelės šalys, bet turi 
dideles Kolonijas.

Belgija
Belgija užima 11,752 

mylias žemės plotą, tai per 
pusę, kaip Lietuva, bet ji tu
ri 8,330,959 gyventojų. Bel
gijoj tirščiausiai žmonės 
gyvena, kaip bent kurioj ki
toj Europos šalyj, po 699 
žmones ant kiekvienos ket
virtainės mylios.

Belgija ant 65 kilometrų 
prieina prie Anglijos (Do
ver) pertakos ir turi platų 
išėjimą į jūras. Antverpas 
ir Ostendas yra jos prie
plaukos. Su Holandija jos 
siena tūri 380 kilometrų; su 
Vokietija—162 kil. ir su 
Franci j a 620 kilometrų. 
Pietuose^prie Belgijos yra 
“n e- p r ikfeusoma” valstybė 
Luxemburg, kuri turi tik 
998 ketv.b mylias plotą ir 
263,000 gyventojų. Su šia 
“valstybė” J Belgijoj ■' ‘siena 
turi, 148* kilometrų ilgio.

Belgijai yra. industrijos 
■šalis, nors dirbama ir žemė. 
Bet tokiam žmonių tanku
mui jokiu* būdu negali iš
tekti savos duonos. 1936 
metais Belgijoj suimta: 
439,000 tonų kviečių; 79,- 
300 tonų miežių; 553,100 to
nų avižų; 389,100 tonų ru-. 
gių; 118,810 tonų cukrinių 
runkelių į r 3,225,000 tonų 
bulvių. Tais pat metais ji 
turėjo: 231,000 arklių; 1,- 
840,000 gyvulių ir tam skai
čiuj 970,000 melžiamų kar
vių; ir 1,285,000 kiaulių.

Belgijos industrija, 1936 
metais davė: 27,876,000 to
nų anglies; 3,207,000 tonų 
špižo; 3,104,000 tonų plieno; 
201,000 tonų cinko. Tais me
tais ji turėjo 56 metalo pe
čius ir 245 anglies kasyklas 
su 172,400 mainierių. Bel
gija gamina žemdirbystės 
mašinas ir kitus fabrikatus, 
kuriuos išveža į kitas šalis.

Belgijo.š gelžkeliai turi 3,- 
195 mylias. Ji turi stiprų 
prekybos laivyną; 1937 me
tais turėjo: 133 garlaivius 
su 309,000 tonų įtalpa ir 67 
žibalu kūrenamus laivus su 
112,000 tonų įtalpa, taipgi 
nemažai būrinių laivų.

Belgijos Kolonijos
Belgija turi Afrikoj mil

žinišką koloniją Kongo 
(Gongo). Kongo užima 
920,600 ketv. mylių, tai yra 
78 kartus didesnis už Bel- 
gijfy arba bent keturis kar
tus didesnis už hitlerinę 
Vokietiją.

Kongo turi 9,584,000 gy
ventojų. Belgija Kongo pa
vergė 1907 metais. Tai tur
tingas kraštas, kuris priei
na prie Atlanto Vandenyno. 
Kongo dar nėra ištyrinėtas, 
bet ir dabar Belgijos valdo
nai iš jo gauna daug turtų.

jos prie į

ket.

cukrinių runkelių ir paga
minta 212,644 tonų cukraus.

Žuvininkystės industrijoj 
dirbo 5,200 laivų ir valčių 
su 18,000 žmonių, kurie 
1935 metais pagavo 190,500 
tonų žuvų.

Holandija plačiai išve
džiojus po savo žemę kana-’ 
lūs, kurie sudaro 4,500 my
lių ilgio. Šalyj yra 140,000 
automobilių; 46,600 motori
nių dviračių ir 285,000 pa
prastų dviračių. Holandijoj 
praktikuoja dviračius važi
nėjimui. Gelžkeliai sudaro 
tik 1,797 mylias. Bet Ho
landija turi didelį prekybos 
laivyną, taip, kad su ja ma
žai ir didelių šalių susilygs- 
ta. 1937 metais ji turėjo 
660 garlaivius su 1,608,000 
tonų įtalpa; 746 žibalu kū
renamus laivus su 1,123,000 
tonų ir daugybę burinių 
laivų.

Holandijos sausžemio ar-

Dabar į metus Kongo kolo
nijoj gauna apie 4,000 tonų 
gumos; 56,000 tonų paimu 
aliejaus; 65,000 tonų paimu 
riešutų; 25,000 tonų med
vilnės; 14,000 tonų kavos; 
2,000 tonų kakao; 10,000 
tonų cukraus nendrių ir 
apie 330 tonų dramblio kau
lų.

Kitas Afrikoj kolonijas, 
prie Kongo, Belgija gavo 
po pereito karo, kurios pir
miau buvo Vokietijos, tai 
Ruanda ir Urandi. Jos turi 
20,500 ketv. mylių plotą ir 
3,450,000 gyventojų.

Reiškia, pati Belgija ma
ža, bet jos kolonijos net 80 
kartų už ją didesnės.

Belgijos Karo Jėgos
Belgijos armija namie ir 

kolonijose turi 96,200 ofi- 
cierių ir kareivių. Jos išla- mįja ramiu laiku turi 30,- 
vinti rezervai siekia 670,000 000 oficierių ir karių. Jos 
vyrų. Belgijos armija yra j § j a.v i n t i rezervai siekia 
gerai apginkluota, dalį gin- 400,000 žmonių. Orlaivyne 
klų pati pasigamina, dalį yra apie 250 karo lėktuvų.

' K

nūs; miškais, kurių tik Ja
va saloj yra 4,150,000 akrų; 
anglimi, tabaku ir kitais 
augmenimis ir gamtos tur
tais.

Holandijos Guiana, tai 
dalis salos, kurios pusę ji 
valdo, o kitą Anglija. Ho
landija turi 54,305 ketv. my- 
lias su 200,000 gyventojų. 
Sala turtinga cukraus, ka
kao, kavos, bananų ir ry
žių augmenimis. Yra auk
so kasyklos, kur 1935 me
tais pagamino 11,896 unci
jas aukso.

Holandija turi dar Cu
racao ir kitas mažesnes sa
las. Visos jos šiltame kraš
te, prie ekvatorio juostos, 
turtingos. Prie jų šliaužia c 
vis arčiau Japonijos impe
rialistai, kuriems labai rei
kalingas žibalas ir kiti gam
tiniai turtai. Daugelis apie 
Holandijos salas atsiliepia, 
kaip apie “blogai padėtus 
turtus”. Veikiausiai, ne il
gai ji jas turės. Anglija jas 

nėra“gina” tik tol, kol 
rimto pavojaus.

Danzigo Motery Demonstra
cija prieš Stoką Maisto

šiame 
mieste 
kurias 
pirkt

vyrų. Belgijos armija yra i š 1 a«v i n t i rezervai siekia 
O r lai vyne

perkasi iš Frąncijos ir An
glijos. Jos orlaivynąs turi 
300 karo lėktuvų, 2,500 la
kūnų ir mechanikų. Belgija 
turi Renard ir Sebeną karo 
orlaivių fabrikus, kurie ap
rūpina šalį lėktuvais. Bel
gija jūrų laivyno neturi, iš-

Danzig. — Naziai 
neva “laisva m e” 
įvedė korteles, pagal 
žmonės tegali gaut 
tik apribotą kiekį duonos ir
sviesto. Nazių valdyba taip 
pat suvaržė kavos ir arba
tos pirkimą ir liepė krautu
vininkam primaišyt ryžių 
prie kavos ir įvairių lapų 
prie arbatos.

Dėl to moterys šeiminin
kės sukėlė smarkią demon
straciją. Policija užpuolė
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skiriant kelis mažus karo ionijas, todėl Holandija už 
laivus.. Jos kolonijas ap-'prekybos patogias sąlygas 
saugoti.pavesta Francijai ir yra pavedus Anglijai jas
Anglijai už koncesijas.

* Holandija
Holandija, tai antra 

ža Europos valstybė, kuri
ma-

Holandija turi jūrų laivy
ną, kurį sudaro: 1 krūzeris;- 
19 naikintojų; 27 submari- demonstrantes, kelias sue- 
nai; keletas desėtkų mažės- niė, o kitas išblaškė, 
nių laivų. Jos kolonijose.------------ ------
yra 1 krūzeris; 4 naikinto- Sako, Kad Naziai Neužleisią 
jai ir 8 submarinai. Bet tie ( 
laivai- negalėtų apginti ko- Lenkam Teisiu Danzige

ganyti.

Holandijos
Holandijos

Anglijai jas 
pavedė avis

Kolonijos

Danzig.— Wilhelm Huth, 
vice-prezidentas D a n z i g o 
senato, užreiškė: “Mes nie
kada neužleisime savo (vo
kiečių) teisių Lenkijai. Be 
to, Vokietija dabar yra to
kia stipri, kad jinai neleisi IX let OUipilj IX CL VI JUKAI

Ryty Indija, niekam mažint mūsų tei-
turi labai dideles kolonijas, taip vadinama Sumatra, Ja-1 __ -i n 1Holandija užima 12,692 ket-1 va, Borneo, Celebes, Timor 
virtaines mylias plotą ir tu
ri 8,556,849 gyventojų. Bet 
jos kolonijos užima 788,- 
375 ketv. mylių plotą ir tu
ri 62,000,000 gyventojų! Ko
lonijos yra 62] kartus di
desnės už Holandija, o ko
lonijų gyventojų yra veik 
aštuonis kartus daugiau.

Holandijos vakarinė sie
na yra su Belgija, ji prie 
Šiaurinių Jūrų prieina ant 
kelių šimtų mylių ilgio ir 
turi geras prieplaukas Ro
te r dam ; 
chem; Amsterdam; Helder 
ir kitas. Piet-rytinėj pusėj 
ant 629 kilometrų ji rube- 
žiuojasi su Vokietija ir iš 
čia jai yra pavojus.

Holandija yra žemdirbys
tės, industrijos ir žuvinin
kystės šalis. Ji veda kovą 
ir su jūromis? nuolatos at
kariaujant vis daugiau nuo 
jų p a k r a š č i ų. 5,600,000 
akrų yra dirbamos žemės. 
Greta javų, auklėjami 
kvietkai, ir labai išvystyta 
pieno gamyba. 1936 metais 
Holandijoj buvo 300,000 ar
klių ; 2,570,000 gyvulių;
665,000 avių; 131,000 ožkų; 
1,680,000 kiaulių ir 27,788,- 
000 paukščių; taipgi 86,300 
bičių avilių. Tais pat me
tais suimta 1,357,000 tonų

sės.”
Pavarydami žydus, Naziai 

Nupuldė Danzigo Biznį
Tas nazių vadas pripaži

no, jog pavarius žydus iš 
biznių Danzige, susmuko 
dirbinių - produktų išveži
mai iš Danzigo į užsienius, 
pardavimui. Tad jis ragino 
vokiečius smarkiau darbuo- 

gavo 288,000 tonų; cukrinė- tis, kad iškišus daugiau 
mis nendrėmis, kurių 1937 Danzigo produktų parduot 
metais suėmė 1,568,000 to- į užsienius.

ir kitas salas į ryt-pietus 
nuo Indijos. Jos užima 
733,681 ketv. mylias ir turi 
60,731,000 gyventojų. Tai 
tolimos nuo Holandijos že
mės, turtingos žibalu, kurio 
1935 metais gavo 47,130,000 
bačkas (po 48 galionus); 
guma, kurio tais pat metais

Gorin- Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Ir aš, kaipo “Lais
vės” skaitytojas, kreipiuosi 
pas jus su klausimu. Malo
nėkite- man atsakyti per 
dienraštį “Laisvę”.

Aš išsiėmiau paskutines 
pilietines popieras dar 1929 
metais, bet dar nei kartą 
nedalyvavau valdininkų 
rinkimuose, tai yra, nevo- 
tavau. Ar aš galiu praras
ti savo pilietines popieras, 
jeigu nevotuosiu?

A. Tomkus
Atsakymas

Kiek mums žinoma, tai 
votavimas (balsavimas) ne
padaro žmogaus piliečiu,

neigi nepiliečiu. Kai duoda 
pilietines popieras, tai nesa
ko: Jeigu nebalsuosi rinki
muose, tai neteksi pilietinių 
popierų.

Tuo būdu ir jūs, regis, 
pasiliekate šios šalies pilie- 
čui, nors dar nei kartą ne
balsavote nuo 1929 metų.>

Bet tai yra didelis apsi
leidimas. Balsuoti reikia vi
siems šios šalies piliečiams. 
Kas nebalsuoja, tas nesi
naudoja ta svarbia pilietine 
teise. ,

Tik, žinoma, balsuojant 
reikia apsižiūrėt ir neati
duoti savo balsą už darbo 
žmonių priešų kandidatus.

>
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Lankstusis Stiklas SMULKIOS MOKSLO ŽINIOS Žmonių Skaičius

Praeitą savaitę buvo iš
bandytas naujas saugumo 
stiklas automobiliams. Kiek 
jis geresnis už dabartinį 
vadinamą “saugųjį” stiklą, 
tatai matė 400 mokslininku 
ir pramonininkų, susirinkę 
Franklino Institute Phila
delphijoj. Daužymai ir mė
tymai svorių ant naujojo 
stiklo parodė, kad jis yra 
dešimt kartų stipresnis už

Amerikoje jau turėsią nau
juosius stiklus.

Penkios kompanijos išlei
do šešis milionus dol. per 
6 metus tyrinėjimams ir 
bandymams, kaip pagamint 
saugiausią automobiliams 
stiklą.

Naujasis stiklas tikrumoj 
nėra pavienis; jis yra tri
lypis ir šitaip sudarytas:.. — j . ... 

ligšiolinius automobilių sti
klus.

Naujasis stiklas pavadin
tas “lanksčiu” ir “high-test 
(arba aukšto išbandymo) 
saugiu stiklu”. Jis nebūsiąs 
brangesnis už paprastą 
“saugumo” stiklą; ir sako
ma, trys ketvirty s visų šie
met statomų automobilių

Ar Žinai, Kad?—
Rašo Jaunutis

Nesvarbu, kiek tu žodžių 
pasakysi per vieną dešimta
dalį sekundos—tavo drau
gas, kuris prie tavęs stovės 
ir klausys, tegalės tik vie
ną žodį girdėti, nes žmo
gaus klausa negali greičiau 
“subudavot” žodžių.

1896 metais mieste Les
bos, Graikijoj, “numirė” 
o r t h o d oksų (stačiatikių) 
bažnyčios vyskupas Nikefo- 
ros Glaukos, 80 metų se
nelis. “Lavonas” buvo ap
rengtas bažnytiniais rūbais, 
įdėtas graban ir katedroje 
užkeltas ant katafalko. Su
lig tenaitinių papročių, at
virame grabe lavonui gu
lint, kunigui turėjo budėt 
per dvi paras prie katafal
ko. .

Antrą 
vienas
vyskupo lavoną nežymiai 
krutant; nusigando jis, bet 
kitiem nieko nesakė, kad, 
nesukėlus išgąsčio ir sumi-! 
Šimo. Neilgai trukus, vys
kupo lavonas smarkiai su
judėjo, atsisėdo, ir apsidai
ręs aplink, paklausė budėto
jų, ką jie Čia veikia. Paskui 
jis gyveno dar arti poros 
metų.

viena.s stiklas apie aštun
tadalio colio storio, paskui 
peršviečiamoji, labai tąsi 
T)lėvė, o antroj plėvės pusėj 
kitas stiklas apie aštunta
dalio colio storio. Visi trys 
sluoksniai taip švariai ir 
sąlvdžiai suklijuoti, kad iš 
pažiūros atrodo tiktai 
nas gabalas stiklo.

O minima tamprioji 
vė tarp dviejų stiklų 
pagaminta iš cheminės me-1 
džiagos, vadinamos 
nyl acetal.

Senasis saugumo 
taipgi sudarytas iš 
sluoksniu stiklo ir jungia
mosios plėvės tarp ju. Ale 
senoji plėvė — celliulozo 
nitratas—yra daug silpnes
nė už naująją plėve; ir tą 
skirtumą labai ryškiai pa
rodė bandymai Franklino 
Institute Philadelphijoj.

Arizonos senovės indijo
nų griuvėsiuose atrasta mo
lyje žmogaus nykščio ant- 
spauda iš priešistoriškų lai
kų. Vienas policininkas 
San Diego policijos depart- 
mente paėmė tą nykščio 
antspaudą tyrinėti.

Bet galima tikrinti, kad 
jis nesuras nei kriminalis
to, nei dorininko pagal tą 
a n t s p a u dą. Mokslininkai 
yra ištyrę, kad nėra pasau
lyje dviejų žmonių su to
kiais pat pirštų odos rin- 
čiukais. Prancūzas Bertilio- 
na.s tą ištyrimą pritaikė po
licijos darbui — susekimui 
piktadarių. Dabar visur 
policija tą sistemą vartoja.

lių kelios eilės kabo ant ka
klo; moteries plaukai neil
gi, pakirpti. Dabar ji yra 
Limos muzėjuje.

Ii išlikti gyvais sušaldyta
me skystame ore, jeigu pir
ma jie yra dalinai padžio
vinti, ir paskui labai stai
giai atšaldyti.

J. Baltrušaitis.

Dabar skaičiuojama 2,- vaikų vedą, negu baltieji. 
100,000,000 žmonių ant vi- Bet gimimų užrašai rodo, 
sos žemės ( du bilionai ir jog to paties amžiaus ne- 
šimtas milionų). O apie grai neturi daugiau vaikų 
2100 metus skaičius žemės už lygaus amžiaus baltuo- 
gyventojų pasieksiąs 2,- sius.

vie-

plė- 
yra

polyvi-

stiklas 
dviejų

Širdies ligos yra didžiau
sia mirties priežastis Ame
rikoje, bet ne tarp Ameri
kos indijonų — džiova yra 
jų įnirtingiausia liga. Badi
jonai dar senovišku komu- 
naliu būdu gyvena ir 
dėl to juos baltųjų ateivių 
kapitalistai suspaudė ant 
prasčiausios žemės: taip jie 
alksta, džiūsta, nyksta.

ant

au
tas

Paleidus 28 pėdas žemyn 
plieninį rutuliuką 9 uncijų 
svorio ant ketvirtainės pė
dos senoio “saugaus” stik
lo, rutuliukas sudaužė šį 
stiklą į kelis gabalus, kiau
rai perėjo ir nukrito 
grindų.

Paskui nuo tokio pat 
kščio buvo paleistas
pats plieninis rutuliukas 
ant ketvirtainės pėdos nau
jojo stiklo, ir naujasis stik
las tik įskilo, pasitempė, at
rėmė rutuliuką ir išsilaikė 
daikte, ir jokia šukė stiklo 
neatšoko. O rutuliukas už
gavo ii tokiu greičiu, kaip 
20 mylių per valandą.

Senasis saugumo stiklas 
atlaiko pusės svaro plieni
nį- rutuliuką, mestą tik 5 
pėdas žemyn zero laipsnio 
ore ir 20 pėdų ant jo nu
mestą tą rutuliuką, kuo
met oras būna 70 laipsnių 
virš zero.

Bet naujasis stiklas at- 
, .x . . .v. . i laiko tą patį rutuliuką mes-skaitytojas susipažins su jų t 50 M ž n zero ,ai 

pavadinimais ir nuošimčiais lni0 tem„erata • ir i§ 80 
(arba proporcija. - Red.): 5d aukSčio numesta g.

Pirmo laipsnio zmogzu- . , . • , - — . -
džiai 10%, antro laipsnio 
žmogžudžiai 11%, . moterų 
i š n i e kintojai (žagintojai) 
25%, “būtlegeriai” 37%, pa
degėjai 43%, sužalotojai 
56%, įsilaužėjai plėšikai 
65%, vagys 200%, klastuo-1 
tojai 231% ir prigavikai,1 
kurių nėra paduodama 
skaičiaus.

budėjimo naktį 
kunigas patėmijo

Amerikos teismai krimi
nalius nusikaltimus skirsto 
į dešimt įvairių rūšių, čia

Velykos yra kiekvienais 
metais skirtingą dieną 
švenčiamos dėl to, kad nėra 
žinoma, kada Kristus mirė.

Vokietijoj yra septyni 
žmonės, kurių panašumo ne 
galima atskirt nuo Hitle
rio.

rutuliuką, kai būna 70 laip
snių (atseit sveika kam
bario šilima).

Buvo, parodyta ir gyves
nis išbandymas naujojo 
stiklo. Vienoje pusėje stik- 

jlo, įdėto į rėmus atsistoja 
, jauna mergina. Antroje pu
sėje už 35 pėdų nuo stiklo 
—buvęs smarkus beisboli- 
ninkas “Chief” Bender, ir 
kad jau jis trenks “bolę” į 
tą stiklą, taikydamas tiesiog 
merginai j veidą! Krūptelė
jo daugelis žiūrovų—ar ta 
bolė nesuardys gražų mer
ginos veidą? Bet jai nieko 
blogo neatsitiko. Stiklas at
laikė ir atrėmė bolę, ir nė 
viena skeveldrėlė nuo jo 
neatskilo. —N. M.

Iki šiol, kuomet kas pa- 
paminėjo “mumiją”, tai vi
sų mintis krvpo i Eginta. 
Dabar jau žmonėms teks 
teirautis: kurios šalies mu
miją tu mini — Egipto ar 
Peruvijos?

Pereitais metais pirmą 
mumiją atrado Amerikos 
kontinente, Peruvijos res
publikoje. Daug šimtmečių 
atgal sudžiovintas moteries 
kūnas; brangakmenių karo-

Gyvi narveliai (celės) ga-

Klaipedos uosto akmeninis molas, per kilometrą 
įsikišęs Baltijos jūron. Ramios jūros 

vaizdas prieš saulėleidį.

MAŠINA PRIDIRBSIANTI AMERIKAI GUMOS

Nauja mašina žada pa-mas, tai naujos rūšies stu- 
daryt taip, kad Jungtinėms mikliai. Jie nėra lygūs— 
Valstijoms jau nereikės tiesūs. Šitokio stumiklio 
pirkt gumos iš užsienių. O Į storgalys arba “galva” pa-
dabar ši šalis išmoka šim-Į daryta iš trijų ar daugiau 
tus milionų dolerių per me- plieninių “ragą” arba šakų, 
tus už gumą Anglijai ir Ho- o antras galas — pavienis, 

laibgalys. “Raguotąjį” ga
lą stumiant jėga elektros, 
garo ar vandens, tad stumi
klio laibgalys juo stipriau 
spaudžia tą, ką reikia. Bet 

įjo plieniniai ragai labai 
stiprūs ir tik truputį, ma
žu kampu, atsilošę į šalis. 
Bendrai pasakius, šitoks

landi j ai.
Ta nesenai išrasta maši

na, tai vadinama horn-an- 
gle mašina. J ą i š r a do 
brooklynietis M. J. Stacom. 
Bet kuom jinai atpalaiduos 
Ameriką nuo svetimos gu
mos pirkimo? Ogi milžiniš
ku spaudimu, kurį šioji ma
šina išvysto. Tuomi spaudi
mu galima bus visai prak
tiškai ir pelningai išspaust 
gumos sultis iš medžio, ku
rio vardas Castilla elastica.

O jau eilė metų, kaip 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės ministerija sėkmin
gai išbandė tų medžių sodi
nimą ir auginimą Floridos 
valstijoj. Jie ten gerai au
ga. Tai dabar yra planuo
jama užsodint tūkstančius 
akrų castilla medžiais—ap
valyt Floridos brūzgynus, 
nusausint pelkes, apdirbt 
didelius žemės plotus, kuri 
iki šiol bergždžiai ten gulė
jo, kaip niekam nenaudin
ga, ir so dint šiuos guminius 
medžius.

Horn-angle mašina suda
ro spaudimą 100 tūkstančių 
iki 140 tūkstančių svarų 
ant kviekvieno išilginio co
lio. Pamatinis čia išradi-

465,500,000, kaip sprendžia | O “mokytieji” poneliai 
profesorius Raymond Pearl pasakoja, kad beraščiai, ne
savo knygoj “Natural His- mokyti “baisiai daug” kū- 
tory of Population.” dikių gaminą. Ale tikrosios 

Stebėtina, kaip iki septy- skaitlinės sumuša ir šią pa- 
niolikto šimtmečio pabaigos saką.
buvo mažai žmonių ant mū-| Paskutiniais laikais visų 
sų planetos—tiktai 450,000,- klasių žmonės Amerikoj 

vėliaus tuokiasi, negu jų tė
vai buvo susituokę. O il
gesnio laiko laukimas iki 
vedybų jau savaimi apribo-

000.
AR VISADA DIDĖS 
ŽMONIŲ SKAIČIUS?

Prof. Rymond Pearl ja gimdymų skaičių. Vedy- 
atranda, jog žmonės dabar(bos gi daugiausiai atidėlio- 
veisiasi mažiau, negu kelijjamos dėl ekonominiu prie-
desėtkai metų atgal; bet 
gyventojų skaičius abelnai 
didėja, nežiūrint, jog taip 
paplitęs žinojimas, kaip pa
sisaugot nuo nepageidauja
mų kūdikių.

Tačiaus ateisiąs laikas, 
kad gyventojų daugėjimas 
apsistosiąs ir pradėsiąs 
smukti jų skaičius.

Savo knygoj prof. Ray
mond Pearl sumuša ir kai 
kurias nesąmones “tikrųjų 
Amerikos patriotų”, kas lie
čia veisimąsi kitų tautų 
žmonių. Tokie “tikrieji” 
su pasibaisėjimu pasakoja, 
būk ateiviai gaminą dau
giau vaikų, negu ameriko
nai. O prof. Pearl parodo, 
jog taip nėra. Jis peržiūrė
jo 30,000 gimdymų rekor
dus amerikonių ir ateivių 
protestonių moterų, ir pa
tikrino, kad ateivės protes- 
tonės ne daugiau kūdikių 
gimdo, kaip amerikonės 
protestonės. — Tą patį ga- 

• Įima pasakyt ir apie katali-

žasčiu.

Čiepai nuo Slogų

v Kai o atsitikime gal piie- bus ateiViUS ir kat. ameri- 
sai uzblokaduotų Panamos bonus 
Kanalą, priklausantį Jung
tinėms Valstijoms. Bet ši 
šalis tada galėtų gaut dau-1 
gius tų guminių medžių iš 
Meksikos.

O tai pavojus gumos mo
nopoliui Holandijos ir An
glijos.

GUMOS MEDŽIŲ 
ISTORIJA

Puikiausias gumos medis 
yra Hevea arba Para me
dis, o pirmoji jo tėvynė— 

stumiklis yeikia kiek pana- i Brazilija. Anglai prisiso- 
šiai, kaip stumiamas tri-; dino didžiulius miškus šių 

Para ar Hevea medžių savo 
kolonijoj Ceylone, į pietus 
nuo Indijos; o Rolandai pri
veisė girias tų medžių Ho- 
landiškose Rytinėse Indijo- 
se, Malajų salose. Iš ten da
bar ir pareina 90 iki 95 pro- joj, 
centų visos gumos, pagami- Francijoj ir šešiose kitose 
narnos pasaulyje.

Guminių miškų 
mui ir priežiūrai 
giausiai samdomi 
gyventojai; už kelis centus 
per dieną tengimis darbi
ninkas leidžia iš medžių gu
minę “sulą,” neša ją į per- 
virinimo ir apvalymo vietas 
ir triūsia apsipildamas pra
kaitu. O tokių pigių dar
bininkų ten yra didelė gau-

ji
augini- 
ten pi- 

vietiniai
castilla 

Floridoj.

kampis veiktų savo prieki
ne kerte; tik, žinoma, to 
stumiklio laibgalys nėra 
smailus.
‘ Toks stumiklių įtaisymas 
gi duoda kur kas didesnę 
spaudimo jėgą, negu senie- 

tiesūs stumikliai.
CASTILLA MIŠKAI 

MEKSIKOJ
Bet Amerikai nereikės 

laukt, iki užaugs 
medžių miškai
Amerika galės gaut šių gu
minių medžių iš Meksikos 
ir Centralinės Amerikos. 
Tuose kraštuose yra bent 
100 tūkstančių akrų castilla 
medžių, ir jie nepalygina
mai pigiau kaštuoja, negu 
pirkimas gumos iš Anglijos 
ir Holandijos. Yra castilla 
medžių ir Pietinėj Ameri-

Castilla medžiai kaip gu
mos šaltinis buvo žinomi 
nuo seniau, negu Hevea ar-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Kita baltųjų patriotų šne
ka, tai kad negrai daugiau

SILPNAPROTYSTĖS 
PRIEŽASTIS

Silpnaprotystė dažniau
siai paeina iš to, jog kūnui 
trūksta vienos ar kitos che
minės medžiagos, vadinamų 
enzymų, o be jų negali būt 
suvirškinti ir į kūną-krau- 
ją paversti tūli būtini mai
sto dalykai. Taip sako žino
vai daktarai Block ir Jervis 
iš New Yorko.

NEDARBO DIDĖJIMAS 
EUROPOJE

Geneva. — Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį padidėjo 
nedarbas Lietuvoj, Vokieti-

Anglijoj, Lenkijoj,

Europos šalyse.

GROBIKE VENGRIJA
Vengrija per poros sa

vaičių karą prieš Slovakiją 
atplėšė 386 ketvirtaines 
mylias slovakų žemės; ir 
Slovakija pasijuto privers
ta pasirašyti sutartį su 
Vengrijos fašistų valdžia 
ir per prievartą pripažint 
jai tą plotą.

Jungtinėse Valstijose 
kiekvienas vyras, moteris ir 
kūdikis yra skolingas po 
$303 šalies valdžiai.

New York. — Ne dau
giau kaip po dvejų metų 
jau bus gaminami čiepai 
apsaugot nuo paprastų slo- 
tų slogų ir influenzos,—pa
reiškė žymus gydytojas ra
šytojas dr. Victor G. Hei
ser. Jis dabar yra sveika
tos patarėjas Visašališkam 
Fabrikantų Susivienijimui.

Dr. Heiser sako: “Atro
do, kad jau stovime ant 
slenksčio į išradimą prie
monių, kaip apsisaugot 
žmonėms nuo slogų ir in
fluenzos. O tai būtų vienas 
didžiausių dalvkų, kokius 
tik atrado medicinos moks
las. Tokie čienai sutaupy
tų milionus dolerių Ameri
kos darbininkam ir pramo
nei per metus. Nes jau ne
reikėtų kas metai išlikt iš 
darbo vidutiniai po 10 die
nų dėl slogų ir influenzos.”

Beždžionių ir Levų Šeimy
ninis Gyvenimas

Didžiosios beždžionės: or
angutangai, šimpanzės, go
rilos, gyvena visą subren
dusį amžių su tuo pačiu pa
tinu - pataite. Beždžionių 
meilė savo vaikam ne tik 
didelė, bet kaip ir sąmonin
gai Kai pasirodo priešas, 
tai bedžionė-tėvas pirmiau
siai saugoja motiną ir vai
kus.

Panašiai daro ir levas. Po 
medžioklės jis, beje, dažnai 
atiduoda savo draugei ge
riausius kąsnius; kartais 
jis tik tada ėda, kai jo pa
taitė jau soti.

Levas tėvas rūpinasi mai
stu savo pataitei ir vaikam. 
O levukų motina žaidžia su 
savo vaikais, lavina juos, 
bet daugiausia leidžia da
ryti, kas jiem patinka.

Pas žemesnius gyvūnus 
būna kiek skirtingai. Taip 
antai, žuvytes dažniausiai 
auklėja patinėlis, o ne pa
taitė. A.

Anglija yra vienintelė 
valstybė, ant kurios žemių 
(g e ©grafiniai) niekuomet 
saulė nenusileidžia. Jos ko
lonijos išmėtytos aplink vi
są žemės skritulį.



Ketvirtas puslapis LAISVE
I

Penktad., Balandžio 7, 1939

Lietuvos Komunistų Partijos Pozicija 
Bėgamaisiais Reikalais

LKP CK Plenumo Rezoliucija apie Einamąjį Momentą ir Artimiausius Uždavinius, 
Priimta 1939 m. Sausio Mėnesį

1. Miuncheno sąmokslo pa
sėkoj žymiai padidėjo pavo
jus Lietuvos nepriklausomy
bės gyvavimui. Nors pavojus 
iŠ Lenkijos pusės nėra praė
jęs, tačiau šiuo momentu 
svarbiausias priešas yra hitle
rinė Vokietija, užsimojusi Lie
tuvą pavergti sprogdinimu iš 
vidaus, “derybų” ar tiesiogi
nio ginkluoto užpuolimo ke- j 
liu. Šį pavojų ypatingai di
dina hitlerininkų įsigalėjimas 
Klaipėdos krašte ir pastarojo 
pavertimas baze kovai prieš 
Lietuvą, o taipgi Hitlerio 
agentų voldemarininkų vado
vaujamas sąmokslas. Iš ki-

jų talkininkus, kaip nepri
klausomybės, d e m o kratijos, 
liaudies priešus, yra svarbiau
sia sąlyga tikrai tautos vie
nybei įgyvendinti, Lietuvos 
nepriklausomybei išsaugoti ir 
tautą atstovaujančiai valdžiai 
užkariauti. Todėl reikia vesti 
kovą, kad voldemarininkus iš
vyti iš kariuomenės, valstybi
nio aparato ir įvairių organi
zacijų tarpo, izoliuoti juos 
nuo visuomenės ir uždrausti 
jų veikimą, o jų galimo pučo 
atveju šaukti liaudį aktyviai 
prieš jį išstoti. Sėkmingesnei 
kovai prieš vokiečių okupaci
ją ir ją ruošiančius voldema-

jungų, valdžios bei savivaldy
bių apiplėšimo. Šią kovą dėl 
liaudies sluoksnių ekonominių 
reikalų reikia tampriausiai 
rišti su kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės gynimo, nes 
jų padėties pagerėjimas su
stiprintų jų pasirįžimą kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės išlaikymo ir sudaužytų 
voldemarininkų sąmokslo va
romą socialę demagogiją.

7. Telkdami liaudies mases 
kovoje dėl jų socialių reika
lavimų prieš visų Lietuvoje 
esančių tautų buržuaziją, mes 
turim, tačiau, reikalauti lygių

teisių tautinėms mažumoms 
su lietuviais, užtikrinant jų 
darbo masių interesus, o ypa
tingai turim vesti kovą prieš 
šiuo metu hitlerininkų-volde- 
marininkų, pašėlusiai varomą 
ir Smetonos valdžios ne viešai 
palaikomą antisemit i z m ą , 
kaip priemonę ne tik labiau 
pavergti tautinių mažumų 
liaudį, bet ir sustiprinti toli
mesnę reakciją prieš visą 
Lietuvos tautą. šioj kovoj 
mes ypatingai turim kelti 
smulkiųjų miesto sluoksnių 
reikalus ir aiškinti jiems, kad 
jų sunki padėtis svarbiausia 
pareina dėl valdžios bei mo
nopolistinių sąjungų plėšikiš
kos politikos.

(Bus daugiau)

Chorzow, Lenkija. —Len
kai jaunuoliai išdaužė lan
gus vokiečių aukštesniosios 
mokyklos.

MAŠINA PRIDIRBSIANTI 
AMERIKAI GUMOS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ba Para medžiai. Ilgą lai
ką tik iš castilla medžių sy
vų guma tebuvo dirbama.
KOLUMBO ATRADIMAS

Kada Kolumbas atrado 
Ameriką, jis užtiko castilla 
medžius tose vietose, kurias 
jis aplankė Centralinėje I 
Amerikoje. Praėjo šimtas i 
metų po jo atsilankymo te
nai, ir vis dar nebuvo žino-! 
ma tose vietose, kad iš Pa
ra-Hevea medžių galima ■ 
gaut gumos.

Bet laikui'beeinant pasi-Į 
rodė, jog Para-Hevea me
dis, tai “karalius” visų me-į 
džių, iš kurių galima iš-; 
traukt gumos. Tada jau1

neapsimokėjo traukt guma 
iš castilla medžių. Para- 
Hevea medis duoda daug 
daugiau gumos syvų su kur 
kas mažiau darbo. Ir nors 
Anglija ir Holandija taip 
brangiai lupa už savo par
duodamą Para-Hevea gu
mą, vis tiek ši guma pigiau 
iki šiol atsiėjo pirkt, negu 
iš castilla medžių guma ga
mintis.

Tik dabar dalykai galės 
pasikeist su išradimu horn- 
angle spaudžiamosios maši
nos.

ŠALUTINIAI PRO
DUKTAI

Žinovai sako, jog ši ma
šina, perdirbdama castilla 
medį, lengvai išlaikys var
žytines su Anglų ir Holan- 
dų guma, kuri dirbama pi
giausiu rankiniu darbu.

Dar daugiau. Kai ši maši
na spaus gumą iš castillos, 
tai bus gaunama ir eilė nau
dingų pašalinių medžiagų: 

' celiulioza, medžiaga dirbti
niam šilkui ir popierai; cu
krus, sakai ir dar įvairūs 
materijolai, reikalingi au
tomobiliams, orlaiviams ir 
įvairiem kitiem dirbiniam. 
O šios medžiagos, kaip 

i sprendžiama, duos net dau
giau vertės, negu pati gu
ma, dirbama iš castilla me- 

' džių. —N.

Kaunas, kovo 30 d.—Sa
vanorių Sąjunga sudarė or
ganizacijų atstovų komite
tą įkurtį Patrijotinį Fron
tą — vieningą tautos poli
tinę organizaciją saugumui, 
kultūrai ir gerovei kelti.

tos pusės, Lietuvos atsparumą 
silpnina Smetonos-Mirono val
džia, kuri tariamojo “neutra
liteto” priedanga žingsnis po 
žingsnio kapituliuoja prieš 
hitlerinę Vokietiją, kas prive
dė jau prie Lietuvos pozicijų 
išdavimo Klaipėdos krašte ir 
hitleriškai - voldemarininkiško 
veikimo sustiprėjimo visoj 
Lietuvoj.

2. Šiuo momentu statydama 
savo veikimo centre kovą 
prieš hitlerininkų - voldemari
ninkų sąmokslą, kaip svar
biausią Lietuvos nepriklauso
mybės priešą, mūsų partija 
nenustoja vedusi kovos taipgi 
prieš kapituliacinę Smetonos- 
Mirono valdžios politiką, ga
linčią visiškai pražudyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Tu
rėdama omenyj sunkią Lietu
vos tarptautinę padėti, mūsų 
partija nėra nusistačiusi prieš 
bet kurį laviravimą užsienio 
politikoj, padedantį išlošti lai
ką ir sustiprinti tolimesnį Lie
tuvos atsparumą, bet mūsų 
partija griežtai pasisako prieš 
tas nuolaidas, kurios pažei
džia Lietuvos suverenitetą ir 
sudaro pavojų jo visiškai nu
stoti. Mūsų partija turi, už
tat, vystyti kovą už savistovią 
Lietuvos užsienio politiką, ku
ri išnaudotų kapitalistinių ša
lių, ypatingai Vokietijos-Len- 
kijos prieštaravimus tarptau
tinėms Lietuvos pozicijoms su
stiprinti, remtųsi kolektyvinio 
saugumo principais ir orien- 
tuotųsi į paskutiniu laiku su
stiprėjusį tautų judėjimą prieš 
miunchenišką kapituliaciją ir 
ypatingai į Sovietų Sąjungą, 
iki šiol žymiai padėjusią Lie
tuvai išlaikyti savo nepriklau-

rininkus reikia konkrečiais 
pavyzdžiais liaudžiai aiškinti 
ne tik tai, ką atnešė vokiečiu 
okupacija 1915-19 m., bet ir 
ką atnešė Lietuvai Smetonos- 
Voldemaro valdžia 1926-29 
m., o taipgi aiškinti Voldema
ro išdavystę 1934 m., kada jis 
darė pučą hitlerinės Vokieti
jos naudai.

5. Vienas svarbiausių užda
vinių kovoje prieš voldemari-

I ninkus — tai suardyti jų blo- 
: ką su reakciniais katalikų ir 
i liaudininkų vadovybių ele
mentais . Reikia aiškinti liau- 
dininkiškoms* ir katalikiškoms 
masėms, kad jų nusistatymas į 
už nepriklausomybės, demo-

■ kratijos ir liaudies interesų 
: gynimą yra priešingas ti- 
I kriems, nepridengtiems volde- 
' marininkų sąmokslo pragaiš
tingiems siekiams ir telkti jas 
Į į kovą prieš jų vadovybių re
akcinį ir avantiūristinį ele
mentą, nusistačiusį nepriklau
somybės ir liaudies interesų 
kaina kapituliuoti prieš hitle
riškąjį fašizmą. Pačių liaudi- 
ninkiškų ir katalikiškų masių 
bei jų organizacijų interesuos 
reikia jas telkti kovai dėl sa
vo eilių apvalymo nuo volde- 
marininkiškai nusista č i u s i o 
elemento ir aktyvinti jas ko
vai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo ir kitų liaudies 
gyvybinių reikalų. 'Šia proga Į 
pakartotinai pareiškiam, kad | 
mes remsim kiekvieną judėji-I 
mą (tame skaičiuj liaudinin- 

! kų ir katalikų susitarimą), 
kiek jis stovūs už kovą prieš 
voldemarininkus, dėl Lietuvos 

''nepriklausomybės gynimo, 
prieš Smetonos valdžios ka-

i pituliacinę politiką, dėl liau-
somybę.

3. Naudingą Lietuvai užsie
nio politiką gali užtikrinti 
valdžia, besiremianti plačiau
siais laisvosios tautos sluoks
niais. Tuo tarpu Smetonos 
fašistinė valdžia, apgaulingai 
paskelbusi “tautos konsolida
cijos” obalsį, vykdo pasiu
čiausią terorą prieš visą liau
dį, kartu n esucl rausdama ar
šiausių Lietuvos priešų—hitle- 
rininkų-vo 1 demarininkų veik
los. Kovodami prieš valdžios 
varomą terorą Lietuvos ne
priklausomybės gynėjų atžvil
giu ir dėl Lietuvos nepriklau
somybės priešų veikimo už
draudimo, mes turim rodyti 
iniciatyvos ir energingai veik
ti, kad sutelkus įvairius Lietu
vos gyventojų sluoksnius be 
politinių, tautinių ir religinių 
skirtumų kovai dėl Lietuvos 
apgynimo valdžios, kuri už
tikrintų Lietuvos nepriklauso
mybės išsaugojimą, suteiktų 
liaudžiai laisves ir pagerintų 
ekonominę liaudies padėtį.

4. ši kova dėl Lietuvos ap
gynimo valdžios griežtai yra 
nukreipta prieš voldemarinin
kų sąmokslą, kuris prisidėjus 
reakciniams katalikų ir liaudi
ninkų vadovybių elementams 
pasiskelbė judėjimu už taria
mąją “koalicijos valdžią.” Ko
va prieš voldemarininkus ir

dies laisvės ir gerovės, nežiū
rint į tai, ar mes jame ofi-x 
cialiai dalyvausimi, ar ne.

6. Nors ekonominė šalies pa- i 
dėtis dėl didesnio liaudies ir 
viso krašto apiplėšimo, pa
lankesnių sąlygų užsienio pre
kybai bei eksporto forsavimo 
yra pagerėjusi, bet plačiųjų 
darbo masių padėtis po se
novei yra sunki. Užtat mes 
turim telkti liaudies mases į 
bendrą kovą už tuos įvairių 
sluoksnių reikalavimus, ku
riuos partija iškėlė 1938 m. 
CK plenume, ypatingai pa
brėždami aktualų reikalą ko
voti už darbo užmokesnio pa
kėlimą miesto ir kaimo dar
bininkams, atatinkamai pa
brangusiam pragyvenimui, dėl 
darbo pajamų__mokesnio pa
naikinimo, už.socialio draudi
mo pagerinimą ir išplėtimą, 
tame skaičiuj dėl draudimo 
nuo bedarbės, senatvės, o že
mės ūkio darbininkams ir li
gos atveju; už skolų ir mokes
nių naštos palengvinimą vals
tiečiams, už didesnes žemės 
ūkio produktų kainas mono
polistinių sąjungų sąskaiton, 
už miško medžiagos suteiki
mą prieinamomis kainomis; 
už didesnes algas žemesnie
siems tarnautojams; už smul
kiųjų miesto gyventojų apsau
gojimą nuo monopolistinių są-

EDISON PRADEDA

Leonard

Norge

General Electric Sparton

Gibson Stewart-W arner

UniversalHotpoint

Jūsų proga gaut šaldytuvą
gana DIDELĮ jūsų šeimai!

šaldytuvą—bile se- 
jeigu tik jis dabar var- 
naujasis šaldytuvas bus 

žemos kainos elekrikiniam
l)aslrinkimas garsiųjų rūšių,

T)ER KIEK metų jūs to norėjote.....išlaikyt
1 pieną ir sviestą šviežią, sulaikyt maistą 

nuo gedimo, apsaugot ’šeimos sveikatą. . . 
džiaugtis šaldytais skanėstais, ir tomis bliz
gančiomis ledų plytelėmis kiekvienam gėrimui.

Dabar jūs galite tai turėti! Žiūrėkit'*, ką šis 
puikus planas reiškia —- šis naujas planas, 
kurį jums siūlo Consolidated Edison ir toli- 
matantieji fabrikantai:

Pinigai už jūsų senąjį 
numo, bile dydžio, 
tojamas bute, kur 
įvestas. Naujos 
šaldytuvui. Jūsų

1939 m. modelių. Kainos tokios žemos, kad 
išmintinga dabar veikti. Kiekviena pirkimo 
sąlyga padaryta lengva jums.

Veikite dabar, kol šis "Ablavas” telaina... 
gal daugiau niekada nebus tokio pasiūlyme. 
Užeikite šiandien pas bile Užgirtą Prietaisų 
Vertcivj ar į Edisono parodos kambarį.

Ačiū žemesnėm aptarnavimų kainom ir žy
miam pagerinimui pasekmingume jų veikimo 
per paskutinius 5 metus, keletas centų per 
dieną varo elektrinį šaldytuvą. Didelis veikia 
beveik taip pigiai kaip ir mažas tai tikrai 
gaukite gana didelį—tokį, kurio jūs neišaug
site.

PARSIDUODA PAS UŽGUITUS PRIETAISU 
VERTEIVIUS UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR 

MŪSŲ PARODU KAMBARIUOSE >
Pasiūlymas daromas tik kostuincriams Consolidated Edison Sistemos Kompanijų

U2SISTATYKITE WJZ. Kas Antradienį, 7:30 P. M.. “AROUND NEW YORK"

kamosdehai. parem

sąlygos.

ar

V939

TIK $3— PER MENESĮ
NUPERKA STANDARDINĮ 3-, 4-, 5-,
AR SPECIALI 6 kub. pėdų MODELĮ

Pagaliaus, jūs galite gaut “šeiminio dyd
žio” Elektrinį Šaldytuvą tokiomis pat len
gvomis sąlygomis kaip ir mažą. 7-, 8-,
10-kubiškų pėdų modeliai taipgi siūlomi
patraukiančiomis sąlygomis,

DIDŽIAUSIOS ISTORIJOJ VERTUS
NAUJUOSE ŠALDYTUVUOSE!

Štai jums daugiau už jūsų pinigus negu
bet kada pirma. Tai naujausi 1939 m. mo

Specialiai žemos
tos ant to, kiek dauguomenė žmonių, no
rintieji šiandieninio Elektrinio Šaldytuvo,
gali mokėti

JŪSŲ PASIRINKIMUI BILE VIE
NAS Iš ŠIŲ GARSIŲ DIRBINIŲ

Kelvinator W estinghouse

ATYDOS, APARTMENTINIŲ NAMŲ SAVININKAI
Nepraleiskite sios progos sunaujovint savo
nuosavybes ir . pagerint sau randas Elek
trine Šaldytuvyste. Speciales finansavimo

((AKI

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC
M

SERVICE
Al
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DESIGN FOB 

A DATE
Mickey Rooney demonstrates how 

1 to go about calling for a date with 
the girl friend, after many unsuof 
cessful attempts. . . .

Mickey proceeds to call an im
portant number—•

But as usual in a tense situation 
there must be a busy signal— *

< j

...... 4
He tries again and rejoices as the 

line is clear—

Until the operator advises him 
that there’s no answer— *

But all clouds have their silver 
lining and here we find no excep
tion to the rule. Did Mickey suc
ceed? Find the answer in the next

Chorus Pirmyn Scoops

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Erection of Soviet Pavilion’s Statue
Completed at World’s Fair
NEW YORK, N. Y.—Erection has ' Vyacheslav Andreev, the thirty-ton 

just been completed of the largest statue represents the spirit of the 
statue to enter this country since 
France’s gift of Miss Liberty in 
1886, it was learned from the Com
mission offices of the Soviet Pavi
lion at the New York World’s* Fair, 
which announced that the task of 
raising its 79-foot stainless steel 
statue to the top of the 170-foot py
lon has finally been consummated.

Tallest structure at the fair, ex
cepting the Theme Center’s Trylon, 
the Soviet Pavilion’s gigantic 
foot pylon and statue can be 
for miles around, its burnished 
a gleaming beacon.

Designed in the Soviet Union by

259- 
seen 
steel

Spirit of World’s Fair 
At Y. C. L. Parley

Soviet Worker, and was shipped 
here in twenty five cases. After bc- 

i ing transported in huge trucks from 
the pier to the grounds at the Pa
vilion’s site, it required more than 
three weeks, a tremendous crew of 
workmen and a ten-ton derrick for 
the task of assembling and erecting 
each section separately.

Built on the order of an airplane 
fuselage, the statue can be moved 
with comparative facility although 
its structural materials arc of high 
durability. The head of the statue 
is ten feet high and weighs more 
than a ton. Several thousands of 
ordinary shoes could fit into 

almost 
Almost 

one of

the 
the 
ten 
the

Commerce,

steel “shoe” which is 
size of an automobile, 
people could fit on 
“hands”.

The Department of
which holds all structures over two 
hundred feet high to be a menace 
to night flying, instructed the build
ers of the Soviet Pavilion to hang 

temporary beacons on top of 
keynote of the Ninth National Con-I Pyl°n> but now that the erec
vention of the Young Communist!^011 the statue has been com- 
League to be held May 11 in Ma- pteted, the tremendous^ 12-foot star 
dison Square Garden.

NEW YORK, N. Y.—“Reshaping 
the World of Today—Building the 
World of Tomorrow,” will be the' ul’

which it holds aloft will serve as a 
regular chartered aviation marker 

Shirley Temple Is a Red” is the for the duration of the Fair. ThisKJJUIAVJ Aviuyik, AO ca ivuu io |IUL U1U ClUIclllOll (H LI1C rail. 1

title of a musical revue in swing star has been wired for four lights 
in order to meet the official avia
tion requirements, and the 
wrist of- the statue is large enough 
for a workman to enter into it and 
change 

The 
vilion’s 
lighter 
Statue 
the first statue of its size ever to 
be constructed entirely of stainless 
steel. Unlike most of the structures 
at the Fair, the Soviet Pavilion is 
of permanent construction to permit 
possible re-erection upon another 

site after the exposition closes.

Į which the YCL will present as a 
mass welcome to the 1,000 delegates 
attending the convention.

Earl Robinson, Hoffman 
and other well-known 
and writers will supply 
songs and skits. “Shirley 
a Red’’ will have more 

' young swingsters, jitterburgs, croo- 
! ners and actors in its cast.

Earl Browder, general secretary 
' of the Communist Party, will speak 
on the League’s convention slogan 
in keeping with the spirit of the 
World’s Fair, “Reshaping the World 
of Today—Building the World of 
Tomorrow.”

Hayes 
composers 

the new 
Temple is 
than 200

Behind the Headlines

right

the lights when necessary.
materials of the Soviet Pa- 

statue are considerably 
than the heavy cast of the 
of Liberty, and it represents

by Labor’s Non-Partisan League

the Congressmen, but since 
appear to have other ideas, 
should have the courage of 
convictions and not wait on

leaders in Con- 
crew. They would 
appropriations to 
demands of busi-

GREAT NECK, L. I. — The Cho
rus Pirmyn is getting mighty every 
day. We now have a total of 29 
members, including the new ones.

Madeline Vanagas and Stella 
Skidmore are the newest and we 
are looking forward to seeing you 
every Thursday. Now don’t let us 
down!

Now that Spring is here, why 
doesn’t the younger: generation plan 
a hike and Wienie Roast? We could 
have a ground time and maybe 
some of the outsiders will join us. 
What do you say?

There’s one more thing left to be 
said, “Come on, Great Neck, join 
our chorus. Summer is a cornin’ and 
picnics, dances and outings are in 
store." Besides, you will learn to 
sing as well as anyone.

And for those who do not know 
when we practice, this is. the in
formation: Every Thursday evening 
at 91 Steamboat Road in Great 
Neck.

We’ll be seeing you Brooklynites 
at the “Laisve Banquet and Dance’’ 
April 23. Keep smiling ...

—Giggles.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Attention LoDeStars!
Newark, N. J. — The LoDeStars 

of Newark arc already under way 
with their softball team. Wo have 
arranged a practice game for Sun
day, April 16. We will elect a ma
nager at this game. All who are in
terested in this team should attend 
the regular meeting, Tuesday, April 
11, at 7:30 P. M.

Dranoel Satskap.

Song, Music Catalogue 
Issued by L. M. S.

songs has just been is- 
Lithuanian Art League

the names and prices 
available the catalogue

and con- 
to when-

obtained

BROOKLYN, N. Y.—A conprc- 
hensive catalogue of Lithuanian 
folksongs, musical pieces and world
wide famous 
sued by the 
(LMS).

Containing 
of all songs
is a necessity for every singer, mu
sician and chorus member. The ca
talogue is of a pocket size 
venient to carry and refer 
ever necessary.

The catalogue may be
by sending your name and address, 
and a three cent stamp to cover the 
cost of mailing, to the Lithuanian 
Art League, (LMS), 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. All requests 
will be promptly filled

U. S. Reactionaries Try 
To Pull Munichites 
Out of Fix

YORK. — America’s 
Set’ are now working 
in an attempt to help

NEW 
‘Clividcn 
full time 
Chamberlain and the Munichites out
of the difficult situation created as 
the result of Hitler’s latest aggres
sions.

Utilying military' officers 
high-sounding tltioš 
“military experts”, 
press is publishing opinions direct
ed towards undermining public con
fidence in the strength of the So- 

same 
Lind-

With 
as so-called 

the reactionary

Nazis Seek New Military Bases
In Canada as Threat Against U. S

TORONTO, Ont.—Our neighbors, the people of Canada, 
drove the Nazis off once, but they have come back. They have 
not changed their, disguise. Like last time, they once again mas
querade as lumber specialists. They failed to get Anticosti 
Island. They also failed to get®-----------------------------------------
an airbase on Iceland, through 
which to threaten our shores. Now 
they are proceeding with their ori
ginal plan to establish a 
flaged military air-base right 
country.

Wo have reference to the 
“German technicians” who
to be “interested in Canadian lum- 

surveying the 
lumber resources of Canada.

camou- 
in this

eleven 
profess

ber," and who are

The visitors engaged in extensive 
aerial mapping of Anticosti Island 
and the shores of the St. Lawrence 
river. They were frequently seen 
taking soundings of the waters sur
rounding the island. (Presumably 
to locate a suitable spot for a sub
marine base).

Lowell Concert and 
Dance on May 6

were introduced in a number of le- 
1 gislatures.
j On the other hand, several bills 
j designed to restrict labor activities 
have been introduced with a good 
chance of passing.

There is need for closer attention 
to the doings of the state repre
sentatives in the various state capi
tals if the gains arc to be consoli
dated and new attacks warded off. 
The quality of representation at 
state capitals must be improved in 
1940 elections.

*
Congressman 

gia did a very 
weeks back,
answer to a representative of the 
unemployed of his 'State than a 
slap in the face. The man who got 
slapped was seeking Cox’s 
to vote for restoration
$150,000,000 cut from the original 
WPA appropriations.

Congressmen are much disturbed 
over Cox’s inexcusable arrogance. 
They fear that the unemployed, 
who have suffered severe provoca
tion in the most law-abiding man
ner, may follow Cox’s example and 
start doing a little slapping around 
on their own account.

viet Red Army; much in the 
way as they used Colonel 
bergh last Scptcmb^rr

Last week the Newspaper 
dicate carried a long article 
so-called military expert, a former 
Major in the United States Army, 
George Fielding Elliot who told the 
American people that Chamberlain 

wants 
broken

Syn- 
by a

declar- 
wants 
start 
Nazi

con-
York

❖ *
E. E. Cox of Gcor- 
foolish thing a few

He had no better

Brigadier General Plen
to the American Club

promise 
of the

that “the Russian Ar
not equal to that which 

this 
Even

years has been un
publicizing acts of 
our own industrial 
been almost entirely

They recognize that those in au
thority arc ill-advised when they 
resort to physical violence 
ponse to unemployed who 
their right to petition.

in res-
act on

Ameri-

must xgivc Hitler what he 
because, “the Red Army is a 
reed.”

The “expert” continues by 
ing that if the Red Army
to prove its strength it should 
an immediate war on the 
powers.

Simultaneously in Paris, the 
tincntal edition of the New
Herald Tribune carried a report!of 
a speech by 
ry J. Reilly 
of Paris.

Declaring 
my today is
fought in the World War’ 
man, continues to state that 
in the western army only a certain 
percentage of men ever learned to 
handle a modern rifle really well. 
The percentage of Russian peasants 
who can do that is small.”

Contradicting himself in the next 
sentence, the “expert” continues to 
say that in Spain he saw German 
and Russian tanks, and Russian air- 

I planes, and that these were in fact 
better than Franco’s. But, however, 

I he omitted to explain how it 
would be possible for the Russian 
people to produce highly technical 
machines and equipment superior to 
the Germans and not 
learn how to use a 
properly.

The General voiced
fidence, however, in the efficiency 
of the French Army which he said 
was “today, as in 1914, the best in 
the world.”

to be able to 
modern rifle

absolute con-

Each day they would send long 
cables in code to Germany. Mean
while, they were negotiating for the 
purchase of the island from the Bel- 
nap Corporation.

Later, when tUe story “broke”— 
and produced a national sensation— 
Hon. R. B. Bennett exposed the fact 
that the visitors were not lumber 
experts but Nazi Germany’s most 
distinguished naval and military ex
perts. They were forced to leave.

An inquiry into the antecedents 
of the present Nazi visitors might 
be similarly revealing. G. W. Gies- 
ler, leader of the party, states it is 
not their intention to make con
tracts for lumber and pulp. They 
just intend to roam around Canada 
“studying the functioning of the 
pulpwood industry."

Why Germany should be 
rested in Canadian timber is ; 
tery. The Nazis have just 
Czccho-Slovakia which has 
sive forests and a big export : 
trade. They have also just made an 
economic agreement with Rumania 
which has vast timber resources.

Democratic forces in Canada are 
demanding that the Canadian Go
vernment quickly investigate these 
visitors. —I. C. V.

The election of Edward J. Kelly 
as Mayor of Chicago this Tuesday 
climaxed months of work by Chi
cago’s Lithuanian-American young 
people to place a New Deal candi
date in the Windy City’s important 
mayorality office. Roses to the “Vil
nis English Section” for the fine 
covering of the pre-election drive 
and for doing its part to spread the 
slogan, “Bring a New Deal for 
youth into our community.'’

Two “Stop Hitler” Parades 
were held in which Lith Ame
ricans voiced their opposition to 
Hitler’s seizure of Meinel. The 
Lithuanian-American Congress, 
Brooklyn section, led the New 
York Parade. Chicago’s march, 
held last 
sored by 
Naujienos 
nas Post 
glon.

Dies, the
of “scarletophobia, 
requested the F. B. I. to supply him 
with information regarding Bund 
activities in the U. S. Another 
grandstand play by Dies who was 
supposed to get the information 
himself instead of labeling 
intelligent individual over 
years of age a “communist.”

Saturday, was spon- 
the L.D.S., the Daily 
and the Darius-Gire- 
of the American Le-

lad with the bad case 
has recently

Bridge Street, Lowell. Ad- 
250 — especially reduced 
occasion. Music by a very 

“intown” orchestra. It’s go-
every 
seven

the

but more about 
noth- 

sccing

and

M°Y

inte- 
mys- 

seized 
exten- 

lumber

a
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the
Raid”

RUSH “AIR RAID” '
Because of the timeliness of 

subject, Paramount’s “Air 
will be rushed into production by
Jeff Lazarus March 15 in the place 
of “Are Husbands Necessary,’’ ori
ginally scheduled for that date, it 
was announced at Paramount stu
dio.

Madeleine Carroll and Fred Mac- 
Murray, the co-starring team slated 
for “Arc Husbands Necessary,” will 
be co-starred in “Air Raid” instead. 
Likewise, the same producer and 
director—Jeff Lazarus and Edward 
H. Griffith—will have the picture as 
their immediate assignment instead 
of "Husbands” which will go 
the cameras this spring.

before

Not to be missed will be 
special magazine on the World’s 
Fair—in Lithuanian—to be is
sued by the Lithuanian Daily 
Laisve. John Gresh, noted 
youth artist, has made a view 
of the Theme Center for the 
cover that will knock your eye 
out.

You’re a grand crowd—

in our group has been 
about starting a Photo

LOWELL, Mass.—Silence is gold
en — but who wants gold? Espe
cially when gold backs are museum 
pieces and gossip is much more in
teresting!

Spring is here and so are April 
showers — May flowers — and 
plans for a gala Concert and Dance. 
It’s Lowell’s Own Chorus’ anniver
sary presentation celebrating a 
year’s existence. And we have en
joyed it! So will our public who are 
all entreated to come to our Con
cert and Dance to be given May 6th 
at 361 
mission 
for this 
popular
ing to be unequalcd in our history 
and I’m being truthful because it is 
the first Concert and Dance held 
by our Chorus. On the program — 
well it’s good
that later—and then, there’s 
ing like actually hearing and 
it.

We beg all L.D.S.’ers
choruses to please keep this date 
open and come. We have always 
tried to visit all the outside activi
ties we possibly could and we real
ly miss everyone’s “peppy society” 
if you do not show up.

Our bowling season is just about 
over 'and was most pleasantly cli
maxed by quite a tense match with 
Stoughton. 
Stoughton!

Someone 
whispering
Club now that we can expect to see 
more of the Sun. Shall we?

We have just received the tickets 
to that Sensational Semi-Formal 
Affair of the L.D.S. Youth branches 
and others at the Hotel Bradford, 
Boston, and are mapping plans of 
action.

But Mademoiselle, Madame, and 
Monsieur Public please think se
riously about coming to our Concert 
and Dance on May 6.

I wonder if A. D. and J. D. could 
possibly spare a minute for our 
Cpncert Committee meeting after 
practice.

More to come later.
“Hepzibah.”

Before the Civil War a severe 
headache was relieved by placing 
a cup on the forehead. The cup was 
heated, raising a blister on the 
forehead. Lancing of the blister was 
supposed to bring relief.

Baseball

whose ostensible 
will be to promote peace, 
are not criticizing the in- 
of this effort but merely 
the fact that some people 

hard to build

Among the Utopian Visions that 
have reached our attention, we 
notice a bit of propaganda for “The 
United States of America and the 
British Empire” 
purpose 
etc. We 
tentions 
point to
are trying damm 
drcam palaces instead of facing the 
cold reality that aggressive wars 
can only be stopped when demo
cratic powers use their economic 
strength to stop the aggressors.

Two weeks from now Laisve’s 
Banquet and Dance will be 
held, April 23. Just a suggestion 
to various youth' groups not to 
hold conflicting activity that 
Sunday as many are expected 
to attend this perennial favorite.

Chamberlain has made a startling 
discovery: To the cast lies a power
ful nation, the Soviet Union. Had 
the umbrella man realized what 
every school boy knows Munich 
would have remained only the name 
of a city and not the name of a 
tragedy. Neville apparently thinks 
the USSR will fall 
Chamberlain Crawl, 
anti-fascist foreign 
based upon Cliveden

another 
Soviet 
is not

for
Alas, 

policy 
betrayals.

—Walter Kubilius.

America’s Favorite Game
off in the field and in the batting. 
A ball, hit by the batter and caught 
by an opponent, means one “out." 
If the pitcher succeeds in making 
the batsman miss three times this 
is another “out,” this time called 
a strike-out. If the ball is hit, but 
thrown to the guardian of the first 
base before the batter—who is now 
the runner—gets there, it’s also an 
“out."

One batter reached first base in 
safety. The second batter comes to 
the plate. If he should get a “safe” 
hit, he runs 
team-partner 
third). Runs 
count alone.

Therewith the “mystery" of base
ball has been unveiled. Of course, 
there arc a hundred and more 
things in the game. Two men can 
be caught, can

One of the 
make baseball, 
tenseness; the 
will come next. Every throw of 
the pitcher is watched 
make 
throw 
(Four 
batter 
did not have three misses.) 
the batter make a hit?’’;
drive in the men standing on the 
bases?”

Whoever comes to give baseball 
the “once-ovcr,” who comes to 
watch a game of the big clubs 
will soon find out what is behind 
our national game. He will discover 
the many things which make the 
game and make the game interest
ing and attractive. And if anyone 
even declares one club of our three 
in the Metropolis to be “his own,” 
then he will become one of the 
many fans who take this sport—as 
it should be taken—seriously and 
.....want to sec more of it. —W. II.

Significant Film
Warner’s historical short, 

of Liberty,’’ which will have 
tial showing in Chicago early in 
April, is a film based on the life 
of Haym Solomon, Revolutionary 
patriot. Film gives an exciting pic
ture of revolutionary activity, be
sides presenting a Jew in a heroic 
light for one of the first times in 
screen history.....

“Marseillaise,” dramatic story 
the French Revolution, directed 
Jean Reinor with the cooperation
the French Government. Picture, 
which was financed by subscription 
of members of the Popular Front 
parties, will be released here short
ly by World Pictures.

“Sons 
its ini- ama- 

tcams,

found, first base, while his 
goes to second (or 

around the bases

There certainly must be 
something in baseball if bet
ween 8,000,000 and 10,000,000 visit

ors come every year to see the 
garpes of the 16 clubs of the two 
major leagues, the National and the 
American. This figure does by no 
means take into account the visitors 
to the 37 other leagues we have in 
this country, nor the many, many 
thousands going to the games of 
semi-professional players or 
teurs, the school and college 
the private clubs.

Where is the secret to be
if there is a secret at all for this 
attraction ?

Let’s have a look at the game 
and investigate. There are nine men 
on the playing 
the clubs carry more players, for 
replacements in 
allowed at any

The players are: pitcher; catcher; 
four infield-players, three of’ them 
guarding the bases; one, the short
stop, usually patrols a 
close to and behind 2nd base, the 
socalled keystone sack, 
many balls are hit to that sector. 
Three players gu&rd the outfield, 
called the great, wide open spaces: 
left, right and middle.

The second team sends only one 
man at a time against these nine. 
He comes at the

Hundreds of thousands of 
can citizens visit the Capitol each 
year and sit in the Congressional 
galleries watching their* represen
tatives in action. Because of 
present trend on the part of 
more talkative Congressmen 
wallow in demagoguery, these 
tors leave with a very poor impres
sion of their law-makers.

Many of the more earnest and 
astute members of both Houses re
sent the antics of the mountebanks 
among their number, who not only 
cheapen the standing of the entire 
Congressional delegation before the 
eyes of the people, but undermine 
the faith in democratic government.

Those members ol the House and 
Senate who on the slightest provo
cation indulge in the wildest over

legislatures statements and appeals to preju- 
......... _ dice may think they are excellent 

politicians, the' critics maintain, but 
they are fooling themselves very 
badly. The citizens of the country 
are paying them to conduct the 
business of the country as efficient
ly as possible, not to waste time on 
school boy orations far removed 
from the important problems of the

to appropriate more 
indispensable activ-

interesting chapters 
are still 
the top
National 

may

WASHINGTON, D. C.—Marriner 
C. Eccles, chairman of the Federal 
Reserve Board, invited those in 
Congress who believe that reduc
ing expenditures would stimulate 
business, to act on their convictions. 
They have the majority he told 
them, and can carry out their pro
gram whenever they wished.

In his view, reducing expenses at 
this time would be fatal, Mr. Eccles 
told 
they 
they 
their
any lead from the White House.

Anti-New Deal 
gross are a wiley 
like to cut the 
meet the urgent
ness. At the same time they would 
also like to duck any responsibility 
should the remedy turn out to be 
more disastrous than the disease.

* * *
Amjdst the excitement created by 

international gangsters, the threat 
to the continued life of the La- 
Follette Civil Liberties Committee, 
which for two 
earthing and’ 
aggression of 
gangsters, has 
overlooked.

During its existance the La Folle
tte Committee has done more for 
international peace by ferreting out 
the private agencies which foment 
and participate in industrial con
flicts than any other government 
body.

The Committee now stands ready 
to disband because Congress thus 
far has failed 
money for its 
itles.

The most
of employers’ aggressions 
to .be written. Some of 
notch agencies like the 
Manufacturers’ Association 
escape with complete immunity un
less funds arc provided for their 
investigation. * * *

While the nation is watching the 
progress of legislation in Washing
ton, too little attention is being paid 
the action of state legislatures.

A summary shows them to be far 
behind Congress in adopting laws 
beneficial to workers.

During 1938-39, 37
were in session. Twelve have al
ready adjourned and several more 
will have done so when this appears 
in print. Very few labor laws have 
been passed by any of them.

No legislature, for example, has 
yet passed any wage-hour law, to 
confirm to the national act. And 
no state has passed a labor rela
tions law this year, though they nation.

team. (Of course,

the 
the 

to 
visi-

That Dear Old Lady, 
Liberty, Dead in N. J

PLAINFIELD, N. J.—On the roof 
of an unoccupied house here a coffin 
rested with caster lillics on it.

In the front yard was a large 
sign: “Liberty is dead. Heil Hague."

Around the property was a has
tily strung barbed wire fence.

Samuel W. Rushmore, wealthy in
ventor and arch-foe of Jersey City’s 
Mayor Frank Hague said 
play was simply to show 
“dear old lady—liberty" is 
New Jersey.

thė dis- 
that a 

dead in

It is 
anyone 
him or

It is 
woman 
on the

against the law to tease 
by making funny faces at 
her in Zion City, Illinois.

a crime in Minnesota for a 
to dress up as Santa Claus 
streets.

of 
by 
of

Greenland, which lies in the Arc
tic circle and has a climate arctic 
in character, has more than 400 
species of flowering plants flourish
ing within its boundaries.

BROOKLYN ACCEPTS 
CHALLENGE

BROOKLYN, N. Y. — We hereby 
deign to accept the challenge of the 
insignificant LoDeStarites for an
other bowling game. Take heed: 
April 23, 2 p. m. at the Broadway 
rink. Because we’ll mow you down, 
bring your own smelling salts.

—-B’klyn Team.

the field-team arc 
time.)

territory

because

batter to the 
home-plate, which is guarded by the 
catcher. The batter has to hit the 
ball, thrown by the pitcher, hit the 
ball so hard and out of reach—if 
he can—that he can at least reach 
first base before the ball is picked 
up and thrown to the guardian of 
first base. Should the batter hit 
the ball so hard that it flies beyond 
reach of any 
to second, to 
reach home.

Three “outs’
inning, in which the teams change

player he can run 
third base or even

end one half of an

the 
too 
of 
to

be tagged.
main factors, which 
is the ever present 
expectancy of what

’Will he
‘Does hebatter miss?

high, too wide, too low?” 
these “balls" entitle the 
walk to first base, if he

“Will
“Can be
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tųsa)

Karcery turime ugnies. Bet tabako vėl 
nė pauostyt. Simas ir Paulius krapštinė
ja visas skyles ir plyšius, išbaidydami 
blakes ir tarakonus. Fridis žudo kiek
viena blakę. Jos mums naktį, kai vaikš
čiodami sušylam, neleidžia nei tų kelių 
valandų užmigti. Praeitą naktį sugulėm 
ant vidurio grindų, pasieniais ratu palie- 
jom vandens, manėm—nebepasieks. Bet 
blakės pradėjo kristi nuo lubų, kaip van
dens lašai.

—Nesmardink kameros!—barasi Kar- 
tanas, skersakiuodamas į žudomas bla
kes. Paulius iš už krosnies skardos iš
traukia raštelį, išvynioja, atiduoda Si
mui.

—Imk! Laiškas.
Mudu prisigrūdam prie lango. Smul

kų raštą vos įžiūrime tamsoj. Mudu abu
du staiga atsisukant į Paulių:

—Kur tu radai?
—Čia, už skardos.
Kartanas nori žinoti, kas rašoma raš

tely, bet Simas tyli, žiūri rimtas, kažką 
galvodamas į sieną. Paskui stuksena kai
mynams :

—Alio!
—Alio!—atsiliepia iš gretimo karce

rio.
—Klausykit: ar iš jūsų karcerio šian

dien kas nors grįžta į kamerą?
—Grįžta du. Savo septynias jau at

pliekė. ..
—Tai puiku! Praneškit, į mūsų ka

merą, kad sektų Noreiką.—Kirčiuoda
mas telefonuoja per sieną Simas. Bet 
gretutinis karceris ne lengvai pasiduo
da :

—Alio! O kas kalba? Kas liepia įtarti 
Noreiką?

—Aš, Simas Kercneris!
Matyt, gretimasis karceris tariasi, nes 

nieko nebeatsako per skylę. Trumpai 
girdėt medinių klumpių žingsniai ir, pa
galiau, tyla. Paskui sudunda mūras:

—Alio! kada tu areštuotas? Iš kur 
tu?

—Praeito mėnesio dvyliktą. Iš sosti
nės. ..

—Nepažįstam!—atsako kaimynai.
Praeina minutė tylos. “Alio! kokią 

medžiagą turi prieš Noreiką?”
—Apie medžiagą—vėliau!—atsako Si

mas.
—Iš kur ta medžiaga? — teiraujasi 

kaimynai.—Ne! Mes Kercnerio nepažįs
tam!—Bet nenusileidžia ir Simas: “O 
Vilką ar pažįstat?”

Taip, Vilką jie žiną; Pašaukia prie 
skylės mane: “Ir Vilkas sako tą pat, ką 
ir Simas!”

Baigta. Simas paslepia raštelį. Kažko 
pabalęs Kartanas, barasi, kam mes per 
sieną kalbėję. Išgirsiąs sargas—už nie
kus vėl nukausiąs karceriu.

—Sargas
Girdi, dabar 
tus.

neišgirs!—raminam jį.— 
antram aukšte dalina pie-

parveda Kartaną ir Leivo.

, kad

Iš daktaro
Jiedu atgabena truputį tabako. Ambu
latorijos kaliniai ir sanitarai jiems įbru
ko dar ir laikraštį.

Simas peržiūrinėja laikraštį, o Kar
tanas nuobodžiaują:

—Na, pasakyk Vilke, 
tęstų savo pasakojimą.

Bet Fridis užmiršo, kur sustojęs. Mes 
jam padedam.

—Na taip, taip! Martynas padavė 
ranką. Martynas man tarė: aš einu į Ry
gą. Su Ryga aš arba žūsiu, arba laimėsi
me. Į fabrikus einu.

—O aš pasukau į Lietuvą...
Fridžio žodžiai nutrūksta, du sargai 

staiga atplėšia karcerio duris.
—Stot! Išeikit visi iš kameros!—Bū

riu visus išgrūda į koridorių. Keturi sar
gai žemame karcerių koridoriuje išry- 
kiuoja mus po vieną—veidais į sieną. Du 
sargai pasilieka karcery: čerška jų smė
lėti batai ant cementinių grindų, lai
pioja, lando. Išneša šluotą, išriša — iš
ima iš jos laikraštį. Simui pirmąjam iš
verčia visas kišenes, iščiupinėja kiek
vieną siūlę, nuvelka baltinius. Kartanas 
nesiduoda sargams nuvilkti baltinių, aiš
kinasi esąs persišaldęs, štai nesenai ir iš 
daktaro sugrįžęs. . . Apstumdo, nuvelka, 
atranda truputį tabako ir vieną degtu
ką, atima paišelį ir poperį. Blogiausia 
jiems su Leivo: šis nieko nesupranta. 
Nenusivelka drabužių, o jūrininko kos
tiume dešimtys kišenių ir kišenėlių. Po 
vieną mus' sviedžia atgal į karcerį. Simą 
palieka koridoriuje.

—Atiduosi raštelį ar ne?
—Kokį raštelį?—priešinas Simo 

sas.
—Nesimulkiuok! Skaitei jį savo 

rams! Sargas už durų girdėjo!
—Jokio raštelio nežinau!—atsako ne

kalčiausiu balsu Simas.
Treji kumščiai sulenkia Simą ir svie

džia atgal į karcerį.
(Bus daugiau)

bal-

ėb-

dienraštį kasdien leisti 8-nių 
puslapių.

—o—
Rengiamės Laisviečius 

Gausiai Pasveikinti
Turime savo reikalų, bet 

draugus ,rytiečius ir mylimą 
dienraštį “Laisvę” negalime 
užmiršti. L. Prūseika raši
nėja pavardes į knygutę. Jis 
jau turi apie $70. F. Abe
kas taipgi dolerius rankioja 
ir ,turi apie $30. Renka pini
gų “Laisvę” pasveikinti V. 
Andrulis ir kiti.

Pernai mes, regis, rytiečių 
dienraštį sveikinom su $150. 
Ištesėsim ir šiemet taip šiltai 
paspausti ranką jum, draugai, 
suvažiavusiem į “Laisves” me
tinį pasitarimą!

—o—
Chicagos Mažoriniai Rinkimai

Rašant šiuos žodžius, pa
skutiniai būriai piliečių eina 
balsuoti už majorą. Didžiu
ma jų balsuos už naujosios 
dalybos kandidatą Kelly. Kad 
Edward J. Kelly bus išrink
tas majoru, niekas čia nea
bejoja. Tačiau mūsų, Chica
gos organizuotų darbininkų, 
tikslas daug gilesnis; mes no
rime, kad naujosios dalybos 
kandidatas gautų milioną 
balsų. Nusveriantis naujosios 
dalybos Chicagoj. laimėjimas 
pastato visą Illinois valstiją 
galingai už naująją dalybą, o 
tas padeda pastumti visą pro- 
gresyvio bloko garvežį ant pa
žangos bėgių, kad 1940 me
tais naujosios dalybos kandi
datas būtų nominuotas į pre
zidentus.

Tenka žymėti, kad lietuviai 
pažangiečiai labai gerai pasi
rodė, kaip nominacijų balsa
vimuose, taip ir majoro rinki
muose. Mūsų partija, Komu
nistų Partiją, suvaidino tokį 
vaidmenį, kuris ilgai pasiliks 
istorijos lapuose. Reakcijai 
buvo smogtas apkvaitinantis 
kirtis.

—o—
Pirmyn Choras be 

Steponavičiaus
Kazys Steponavičius, kuris 

pernai važinėjo su Pirmyn 
Choru po Lietuvą ir jautėsi 
lyg tas kalnų aras, šiandien 
visai kitaip mislija. Jis per

eitą savaitę parašė laišką 
chorui ir pasitraukė iš vado
vybės.

Sako ir P. Grigaitis šokęs 
užgerinti Kazį, bet pastangos 
buvę veltui. Rezignavo iš 
choro pirmininko Vaivada. 
Kodėl tos rezignacijos, neaiš
ku.

Beje, K. Steponavičius už 
nuopelnus iš Smetonos val
džios gavo medalį. Kazys, at
simokėdamas, siuntė • kvieti
mus į Lietuvą, kad New Yor- 
ko pasaulinės parodos proga 
atvažiuotų į Ameriką Jauna
lietuvių. Choras. Kazys, kaip 
ta Krilovo pasakos boba, ku
ri visko norėjo iš auksinės 
žuvytės, bet paliko bestovinti 
prie suskilusios geldos.

Kazys dabar imasi automo
bilių pardavinėjimo verslo.

—o—
Cechai Nori Įvairių Tautų 

Pastovaus Komiteto

Chicagoj cechai veikėjai, 
jų tarpe daug kunigų, jau 
turėjo pasitarimą su lietuviais, 
ypač laikraštininkais, kad su
daryti pastovų įvairių tautų 
komitetą veikimui prieš agre
sorius, už demokratiją ir už 
savistovumą, kaip Čechijos, 
taip Lietuvos ir kitų tautų.

M. A. šešupis.

Baltimore, Md.
Laukiame Tolimo Svečio
Tikrai nepaprasta proga 

pasitaikė Baltimorės lietu
kams pasimatyti su tolimu 
svečiu, būtent, su Z. Janaus- 
ku net iš Canados. Drg. ,Ja- 
nauskas yra kanadiečių “Liau
dies Balso” administratorius ir 
atvažiuoja pas mus pasakyti 
prakalbą.

Prakalbos rengiamos atei
nantį ketvirtadienį, balandžio 
13 d., vakare. Įvyks Lietuvių 
Svetainėj ant Hollins St.

Kviečiame visus Baltimorės 
lietuvius dalyvauti ir pasi
klausyti to jauno gabaus pra- 
kalbininko ir veikėjo.

Labai prašome “Laisvės” 
skaitytojus šias prakalbas go- > 
Irai pagarsinti tarpe Baltimo- 
Įrės lietuvių. Rep.

Dienraščio “Laisves” :

BAN K i ETAS
Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

NAZIAI JAUČIASI PER
GĄSDINĘ LENKUS IR 

RUMUNUS

Berlin, baland. 3. — Na- 
ziu valdžia sako, kad nei 
Lenkija, nei Jugoslavija ne
drįs prisidėt prie Anglijos 
tveriamo bloko “sustabdyk 
Hitlerį.” Naziai tvirtina, 
kad Hitleris greičiau apsi
dirbtų su Lenkija ir Rumu
nija, negu Anglija galėtų 
apgint Lenkus ir Rumunus.

Roma, bal. 4. — Mussoli- 
nis siunčia naujus pulkus 
savo armijos į Francijos ir 
Jugoslavijos pasienius.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

KLAIPĖDOS OKUPAVIMO 
ATBALSIAI

Chicagoj lietuvių daugiau 
gyvena, negu Kaune. Čia bi
le koks lietuviškas klausimas 
ryškiau pajaučiamas. Tų su
krėtimų įvertinimus įvairios 
sriovės savaip aptaria. Tačiau 
kiekvienam buklesniam visuo
menininkui vis labiau darosi 
aišku, kad komunistine sriovė, 
vilniečiai, yra veikliausias ele
mentas lietuviškuos, kaip ir 
abelnai pažangiuos klausi
muos.

Imkime kad ir pernai len
kų išstatytų ultimatumų Lietu
vai. Pirmiausia suskato veik
ti komunistinės pažvalgos lie
tuviai.

Kai Klaipėdos klausimas 
pasidarė labai opus, tai tuo
jau mūsiškės pusės žmonės 
pradėjo telefonais kreiptis į 
atatinkamas įstaigas. Suskato 
veikti ALK Chicagos Skyriaus 
komitetas ir surengė labai vy
kusį masinį protesto mitingų.

Chicagos socialistų vadas 
manė, kad mitingutis bus 
menkutis, tai jis nei nepaisė 
jame kalbėti. Tačiau kai 
įsižiūrėjo žmonių ūpų ir pa
matė reklamas net anglų 
spaudoj, tai ėmė pykti, kodėl

jo nebus ten principaliu kal
bėtoju.

Antra Klaipėdos klausimu 
mitinga surengė Klaipėdos 
Draugija, tačiau anas buvo 
jau daug mažesnis ir ūpas 
buvo prislėgtas. čia kalbėjo 
ir tariamas socialistu vadas 
ir, kaip žinia, jis negalėjo 
apsieiti kame nors neneigęs 
Sovietų Sąjungos.

Demonstracija Hitlerio 
Sulaikymui

Iš Europos žinios teigia, 
kad šiandien čekai karinin
kai sau pirštus kremta, kodėl 
jie pereitų rugsėjo mėnesį 
priėji Municho sutarties pa
sirašymų neišstojo į kova prieš 
Hitlerį.

Ką šiandien čekai po Hitle
rio padu žino, tų žino jų bro
liai Chicagoj. Jie suskato 
smarkiai čia veikti čechoslo- 
vakijos nepriklausomybės at- 
steigimui.

Buvo sumanyta, taipgi ko
munistinės sriovės žmonių, 
kad reikia surengti didelį pa
radų Hitlerio sulaikymui ir 
demokratijos apgynimui, če- 
chų organizacijos sumanymų 
priėmė ir praktiškų darbų at
liko. Jos pakvietė lietuvių ir 
kitų tautų organizacijas veik
ti.

Dirbom sunkiai ir nuošir
džiai. Cechų balandžio 1-mos 
demonstracijoj ( buvo labai 
daug. Maršavp kunigai, A- 
merikos Legiono skyriai ir mo
kyklų bėnai grojo.

Lietuviai rengėmės gerai, 
į komitetų įėjo ir P. Grigaitis 
su Vaivadų. Bet atėjus de
monstracijos dienai, tik mes 
vilniečiai, su lietuviškom ir 
amerikoniškom vėliavom, mar- 
šavom. Nei lietuviškų kuni
gų, nei sandariečių Vaidylų, 
kurie garsiai kalba už tėvy
nę, nei brolių socialistų pa
rade Klaipėdos apgynimui 
nebuvo.

Į paradų atvyko teisėjas 
Jonas Zuriš ir pasakė reikš
minga prakalba už Klaipėda 
ir prieš Hitlerį.

—o—
“Vilnies” Bazaras

Vilniečiai turime daug dar
bo. Tik praėjo dienraščio 
bazaras. Jis visais atžvilgiais 
labai gražiai pavyko. Puikiai 
dirbo mūsų draugės moterys. 
Šauniai “Vilnį” parėmė vil
niečiai biznieriai.

Bazaro pasisekimų tenka 
vertinti ne vien kaipo ekono
minį pasisekimų, bet kaipo 
dienraščio politinės įtakos ir 
prestyžo augimų.

Dabar jau mes pradedam 
rengtis prie dienraščio šeri- 
ninkų suvažiavimo, kuris 
įvyks gegužės 7-tų. Šių metų 
suvažiavimas bus prisirengi
mas prie “Vilnies” 20 metų 
jubilėjaus; bus prisirengimas 
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn • “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

>•

Vasaros laiku visada yra grabus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Sinionavičins
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties

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

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

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

Šokiams įžanga 40c. rzADTH Cl 
Vakarienei 85c. RAKIU

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

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y. 

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s ir 

- ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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♦ Penktad., Balandžio 7, 1939 LAISVE Septintas puslapis

So. Boston, Mass.
KUBILIŪNO RADIO 

PROGRAMA
Nedėlioj, balandžio 9-tą d., 

per stotį WMEX, 1500 kilo- 
cyklių, prasidės 10:45 iš ry
to. Programą pildys daininin
kė Izabelė Yarmolavičiūtė, 
Ignas Kubiliūnas, pianistė 
Elena Žukauskaitė ir Al Ste
vens Orkestrą.

RADIO PROGRAMA
Šeštadienio, bal. 8, radio 

programa per stotį WORL, 8 
vai. ryte, bus sekanti:

1— Pianistė Irena Rasima- 
vičiūtė iš So. Bostono

2— žinios
3— Pvadio Kontestas

—o—
Sekmadienio, bal. 9, radio 

programa per stotį W0RL, 9:30 
vai. iki 10:30 ryte, bus se
kanti :

1— Polka Dot orkestrą iš 
Lawrenco

2— Dainininkės Ona Minei* 
kititė* iš Montello ir Veronika 
Balkienė iš Nantaskct.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

Ambrozaitis, A. čižauskas, K. 
Gubinas, K. Sinkevičienė, L. 
Devenas, V. Adomaitis. Su 
smulkiais viso suaukauta $14.- 
75.

Varde Lietuvos politinių 
kalinių tariu ačiū visiems au
kavusiems.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
A. Bimba. Davė vėjo visoms 
srovėms už pasidalinimus. Jis 
sakė, kad ir šios prakalbos 
taip svarbiam momente turėjo 
būt rengiamos visų srovių 
bendrai. Kalbėtojas ragino 
visus bendrai dirbt, kaip tai, 
bendro fronto budavojime dėl 
ateinančiu šalies rinkimu, ir

V *-7

už visos žmonijos būvio pa
gerinimą.

Visi trys kalbėtojai pasakė 
po turiningą prakalbą. šias 
prakalbas Waterburio žmonės 
ilgai atsimins.

Tik publikos gAlėjo būt dau
giau, nes nedėldienio vakaras, 
liuoso laiko ateit į prakalbas 
buvo. Dalyvavęs.

Cleveland, Ohio

linksmai laiką, visi yra kviečiami 
dalyvauti. Bus gardžių užkandžių.— 
Kviečia Komitetas. (81-83)

BINGHAMTON, N. Y.
, ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
pas O. Girnienę, 4 Welton Ave. 
Pradžia 6_ v. v. Tą vakarą bus ir 
krutami paveikslai “Professor Mam- 
lock,” todėl anksčiau turime susi
rinkimą pradėti, dauguma norės 
eiti pamatyt filmą.

A. M.
(80-82)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 7 d., 7:30
v. v., 3014 Yemans. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Dabar eina 
vajus, atsiveskite naujų narių.

A. V. Sekr.
(80-82)

CLEVELA N D, OHIO
Lyros Choro koncertas ir šokiai 

įvyksta balandžio (April) 9 dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Avė. Pradžia kaip 5:30 v. v. Paren
gimas bus puikus, taip pat šokiams 
grieš 6 kavalkų orkestrą Lietuviš
kus ir angliškus šokius. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 
35c, šokiams 25c. Visus clevclandie- 
čius ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atsilankyti. — Lyrietis. (81-83)

čiame visus atsilankyt ir susipažinti 
su Kanados lietuvių veikimu.

(81-83)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. balandžio, Žydų 
Svct., kampas Ferry ir Walnut Sts. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. — Sekr. (82-83)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 8 v. v., Lietuvių 
Svct., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami "dalyvauti šiame susirinki
me. Kaip visiems yr ažinoma, “Lais
vės” piknikas, kuris įvyks sekma-

dienį, 28 d. gegužės, Liberty Parke,® 
jau nepertoli. Todėl draugės ir drau- * 
gai, malonėkite ateiti į šį susirinki- ® 
mą, nes turėsime svarbių reikalų ® 
aptarti, kad piknikas būtų pasek- ® 
mingas. — A. V. (81-83) •

WORCESTER. MASS. •
Prakalbos yra rengiamos bendrai _ 

abiejų LLD kuopų. Drg. Z. Janaus- * 
kui Kanados “Liaudies Balso” at- 9 
stovui. Drg. Janauskas Worcesteryj e 
dar pirmu kartu lankysis. Jis yra 9 
geras kalbėtojas. Jis kalbės LLD ® 
klausimu ir Kanados Progresyvių ® 
lietuvių darbuote. Prakalbos įvyks' ® 
9 d. balandžio, 6 vai. vakare, Lietu- ® 
vių svetainėje, 29 Endicott St. Įžan- • 
ga dykai. — Rengėjai. (81-83) •

I IF TIIVIA11 Lietuvių Gamybos LILI U V Inl ■ Over Qlobe Avalinę
Ir pirkite tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite vi
sokios rūšies ir geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GA

LIOSIU, RUBBERS, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 
SNEAKERS ir moterims šilko KOJINES.

Užtikriname, 
pirkiniu

jog pirkdami MILCHIUS KRAUTUVĖSE 
ir kainomis būsite pilnai patenkinti.

Del Drabužių Velykom
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyry—Jauny Vyry—Studentą ir Vaiky

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

Tinkamu Mieru Dėl Visy

Vaiky Siūtai taip pigūs kai

Studenty Siūtai taip pigūs kai

$6.95
10.95
14.50Vyry ir Jauny Vyru Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
Wiiliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. J

Brooklyn, N. Y. * įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

Waterbury, Conn.
Iš Masinio Susirinkimo

Balandžio 2 d. atsibuvo ant 
greitųjų surengtos prakalbos. 
Surengė Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinis skyrius 
Klaipėdos ir Lietuvos klausi
mu.

Kalbėtojas buvo garsintas 
tik vienas d. A. Bimba, bet at
ėjus prakalbų laikui, pasirodė 
svetainėj net trys kalbėtojai, 
būtent, J. Ormanas, K. Mi- 
chelsonas ir A. Bimba. Pra
kalbos prasidėjo biskį pavė
luotai.

Pirmas kalbėjo J. Ormanas 
apie Klaipėdą. Jis savo kal
boj apibėgo Klapėdos istoriją 
ir pergyventas kančias laike 
karo Lietuvos su kryžiuočiais. 
Ir ar ištikrųjų Klaipėda pri
klauso Vokietijai, kaip kad 
Vokietijos naziai savinasi.

Antras kalbėtojas buvo K. 
Michelsonas. Kalbėjo apie 
pasaulinę dabartinę politiką, 
kaip Anglijos ir Francijos po
litikai pardavė čechoslovaki- 
ją. Jis savo kalboj priėjo ir 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės praradimo pavojaus. Kal
bėtojas nurodė, kad tokiam 
svarbiam momente reikalinga 
turėt kuo demokratiškiausią 
Lietuvos valdžią, kad visi Lie- 

- tuvos žmonės galėtų tinkamai 
prisirengt pasitikimui pavo
jaus iš fašistų pusės. Bet tuo 
pačiu laiku Smetonos valdžia
žiauriausiai terorizuoja visas 
partijas. Geriausius Lietuvos 
kovotojus už išlaikymą nepri
klausomybės žiauriai kankina 
kalėjimuose. Tik už tai, kad 
jie drįso pasakyt teisybės žo
dį prieš Smetonos režimą. 
Kalbėtojas savo kalboj pri
vedė, kad reikalingos aukos 
Lietuvos kalinių gelbėjimui.

Aukavo sekamai: po $1— 
L. Monkienė, V. Visockis, M. 
Svinkūnienė; po 50c —. Ed. 
Sautra, P. Kukanskis, J. že
maitis, P. Bokas, J. Strižaus- 
kas, J. Pabilionis, M. Grinius; 
po 35c—S. Sinkevičius ir Dei- 
kus; po 25c—J. Blažys, B. 
Bliekienė, V. Krasnitskas, J. 
Kvaraciejus, K. Astromskis, 
K. Danusevičius, K. Deiku- 
vienė, A. Ragers, O, Morozie- 
nė, T. Visockis, K. Bendleris, 
A. Digimas, L. Žemaitienė, A.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717S
Tel. Triangle 5-3622

Svarbi Kongreso Skyriaus 
Konferencija

Clevelando skyrius ALK 
rengia plačią konferenciją 
balandžio 30 d., Lietuvių Dar
bininkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St., Clevelande.

Valdyba kviečia visas Ohio 
lietuvių organizacijas išrinkti 
ne mažiau kaip po du dele
gatu konferencijom

Dalykam/ einant Europoj 
kaip kad šiandien, tai stropus 
darbas yra reikalaujamas vi
sų lietuvių ir kooperacija 
prašoma iš visų Ohio lietuvių 
draugijų bei asmenų.

Konferencija prasidės 10:- 
30 vai. ryte. Nevėluokite, 
draugai'

Kviečia ALK Ohio Skyr.

Naująją Vyriausybę Sveiki
na Lietuvos Spauda

Kaunas, kov. 30 d.—Nau
jąją Lietuvos vyriausybę 
visa (abejojame, ar visa.— 
“L.” Red.) spauda nuošir
džiai sveikina ir kviečia vi
sas sroves vieningai ją 
remti.

M i n i s t eris pirmininkas 
generolas Černius pareiškė, 
kad vyriausybė skatins jun
giamuosius veiksnius, šalins 
skiriamu osius. Vieningo 
darbo vyriausybė tikisi, vi
suomenės remiama, nugalė
ti Klaipėdos atskyrimu su
darytus sunkumus. Vyriau
sybė ruošia savo darbų pa
reiškimą.

Santiago, Chile, bal. 4. — 
Nežinia keno užtaisyta 
bomba apardė sieną Vokie
tijos atstovybės.

PRANEŠIMAI K KITUR
PRAŠOME 1SITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

DETROIT, MICH.
Balandžio 8 d., 7:30 vai. vakare, 

4097 Porter St., įvyks pasilinksmi
nimo vakaras su programų. Rengia 
Lietuvių Komunistų Partijos West- 
saidės kuopa. Kurie mylite praleisti

SIIIIII

PATERSON, N. J.
LLD 84 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 9 (April), 2 vai. po piet, 
Bakanausko svetainėj. Visi nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių. Šiame susirinkimo baigsime 
tas diskusijas, ką pereitam pradėjo
me. — Kuopos Valdyba. (81-83)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kuopa rengia prakal

bas, subatoj, balandžio 8-1 ą, 7:30 
vai. vakare, Kliubo svetainėje. Kal
bės Z. Janauskas, iš Kanados “Liau
dies Balso” administratorius. Kvic-

Dr. Herman Memllowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SI I ALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore B-6111

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. |j|g 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN g
Import & Export Corporation |j

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK Bl

jww—rwnr

Office Phone 
EVorgrecn 8-1090

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St.,, tarpe Driggs Ave. 

ir Roebling St., Brooklyn, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth

BI
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

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

Lankydamies į svečius iš Pennsylvanijos į New Yorką arba iš 
New Yorko į Pennsylvaniją Velykų šventėse, užsukite, o mes 

būsime prisirengę jus pasitikt.
Inside Phone

EVergreen 4-6485

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

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

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

Sun. all day and night

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW I*. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS *
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

• • •

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

• • •

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patari)* vi. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIU KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadieni
Svečiuodamiesi Brooklyne velykų šventėje, pamatykite 

lietuvišką kabaretą.
Amerikos išdirbimo ir importuoti vynai, konjakai, degtinės ir alus

PARAMOUNT CABARET
Į 473 Grand Street, prie R. K. 0. Republic Teatro

L- i-1 ——n——W——

. Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

•

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergraen 7 1661

i“——M —— «■— «i —.„r— 1~—W-—■ ■ ■— 4,

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

/ I

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

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

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

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



Aštuntas puslapis

NewWko^^feZliiioi
Lietuviai Užims Žymią 

Vietą Gegužinėj
PARODOJ BUS NEMAŽAI 

NATURALĖS GROŽĖS
Krupskajai Pagerbti SIMPATIJA HITLERIUI

Mitingas Šiandien APSIMOKĖJO

Dabar- 
padėtyj 

tų vietų, 
Hitlerio

visų prieš . fašistų 
žmo-

akrobatėms leista bus 
visokius triksus apsi- 
taip plonai, kaip joms 
dėl “judėsiu laisvu- 
Pirmesnėse turėdavo 

plačiomis kelinaitėmis.

Jau buvo rašyta, kad ponios 
Lauer tarnaite, žinodama, 
kad jos ponia ir ponios sve-

New Yorke, įvyks masi- čiai turi įšmugeluotų iš užru-

Pasaulinėj Parodoj mergi
noms 
daryti 
rengus 
patiks 
m o.” 
vilkėt
Vera Kimris bus viena iš va
dovaujančių gražuolių akro- 

Gi paradas bus vie- bačių, į kurią žiūrint bus sun
ku pasirinkt, ką norima ma-

už tyt — jos triksus ar ją pačią.

Lietuviams šiemet reikia už
vis geriausia prisiruošt Gegu
žės Pirmos paradui, 
tinėj tarptautinėj 
Lietuva yra viena iš 
į kurią atkreiptas’ 
apetitas ir
agresorius nusiteikusių 
nių akys, 
na iš didžiausių demonstra
cijų prieš užpuolikus ir 
pasaulinę taiką.

Reiškia, mūsų dalyvumas 
Gegužės Pirmos parade bus ! 
protestu prieš Hitlerį ir pasi- j 
sakymu už gynimą Lietuvos; 
nepriklausomybės. Apie mūsų ■ 
įvertinimą savo gimtinės ša
lies nepriklausomybės kita- Į 
taučiai spręs sulyg mūsų pa
sirodymo parade. Todėl jau 
dabar laikas rimtai rengtis, 
kalbinti kiekvieną lietuvį mar- 
šuot, kad mūsų eilės būtų 
skaitlingiausios už buvusias 
visose kitose gegužinėse.

Viso miesto konferencija 
apsvarstyt gegužinės reika
lams įvyks rytoj, balandžio 8, 
1 vai. dieną, Hotel Center, 
108 W. 43rd St., N. Y.

Iš atsiųstų mandatų spėja
ma, kad dalyvaus virš pusan
tro tūkstančio delegatų.

Naujas Lietuvis Ristikas

Šį vakarą, balandžio 7-tą, 
Webster Hali, 119 East llth 
St., 
nis mitingas pagerbt didžiąją
moterį, darbo žmonių vadovę, 
Nadeždą Krupskają, kuri mi
rė vasario 27-tą, Maskvoj.

Krupskaja, Lenino žmona, 
buvo kovotoja už darbo žmo
nių reikalus juodojo 
dienose, sekretoriavo 
Komunistų Partijai, 
tus carizmą, įsteigus
Krupskaja iki mirties darba
vosi liaudies švietime.

Mitinge vyriausiais kalbėto
jais bus Earl Browder ir Mo- J 
čiutė 
ma.
čiami

bežių brangumynų, apskund- 
dė ponią, kada supyko ant po
nų už kritikavimą Hitlerio. 
Dabar vienas iš ponios Lau
er draugų, 
Benny, tapo 

carizmo j kėt $10,000 
slaptai 
Nuver-

Sovietus,

apie $3,500 
už išdavimą.

Paliuosavo Hinesa
Petras BaltrienasHines, Tammanės vadą, 

teisėjas Schmuck paliuosavo 
po $35,000 kaucija. Jis buvo 
nuteistas už apsaugą $20,000,- 
000 į metus raketo. Kalėjime 
pasisvečiavo 12 dienų, o da
bar vėl laisvas kokiems me
tams iki ateis apeliacijų teis
mas, o jis neateis bent iki po 
sekamų rinkimų.

Kunigų Powell ir įmes vado
vaujami, apie 300 žmonių pi- 
kietavo Whaleno ofisą, esantį j 
Empire Bildinge, prieš diskri
minaciją samdant darbininkus 
Pasaulinei Parodai.

Trečiadienio vakara lankė
si “Laisvėj” Petras Baltrė- 
nas, jaunas stiprus vyras ris
tikas. Iš Lietuvos Anykščių 
miestelio, Amerikoj jau de
vinti metai. Penkeri metai 
kai ritasi kaipo profesionalis 
ristikas. Iš Lietuvos atvažia
vo į Brooklyną ir čia, išsila
vino ristynių. Keturis metus 
važinėjo po Ameriką. Per
važiavo 40 valstijų, visur ri
tosi ir turėjo gražaus pasise-

1 kimo.
šį šeštadienį Petras Baltrė- 

nas risis Broadway Arenoj, 
Brooklyne. O 23 d. balandžio 
prisižadėjo dalyvauti “Lais
vės” bankiete.

Užstreikuota 50 drabužių va
lymo ir dažymo didžiųjų įstai
gų bosams atsisakius pakelt al
gas. Išėjo 3,000 darbininkų.

Unijy Viršininkai Prieš 
Falšyvą Ekonomiją

Žudydamos! Vos Neužgavo 
Nenorinčius Mirt

150 įvairių unijų vir- 
susirinkę trečiadienio 
Transportininkų sa-

Trečiadienio popietį 
viešbutį New Yorker, 
St., N. Y., einanti

skriaudžiant 
visuomenės rei-

vienbalsiai užgy- 
pastangas panai-

Virš 
šininkų, 
vakarą 
lėj, 153 W. 64th St., N. Y., iš
sireiškė už vajų neleist mažint 
miesto budžetą 
svarbiausius 
kalus.

Delegatai 
rė majoro
kint nereikalingas politikierių 
kontroliuojamas vietas, taipgi 
pasisakė už panaik i n i m ą 
“sales tax” ir prieš mažinimą 
valstijų pagelbos švietimui ir 
pašalpai.

pro 
3 5 th 

žmonės 
gana nusigando ir tūli vos iš
vengė nelaimės, kada moteriš
kė saužudė šoko nuo viešbu
čio 11-to aukšto tiesiai ant ša
ligatvio. Viešbutyje ji užsi
registravus dirbtinu vardu ir 
antrašu, bet iš jos pirmiau 
šaukimo telefonu į Huntingto- 
ną manoma, kad ji gal būsian
ti Marion A. Edmond.

Budžetą Svarstys Šio
Mėnesio 12 ir 13

New Yorko valstijos lenkų 
kliubų konferencija ir vietos 
draugijos pasiuntė Lenkijos 
prezidentui užgyrimą valdžios 
nusistatymo kovot prieš Hitle
rį.

Plaučiy Uždegimai Mažėja
Iš sveikatos komisionieriaus 

raštinės pranešama, kad plau
čių uždegimu pereitą savaitę 
susirgo 36 mažiau, negu už- 
pereitą savaitę. Tačiau ir tai 
dar 245 susirgo ir 46 mirė, 
taipgi 18 susirgo influenza, 
kas rodo, kad su “šalčiais” 
baikų nėra. Kokliušu susirgo 
40.

Nuo visokių priežasčių per 
savaitę mirė 608. Gimė 857.

Viešos diskusijos dėl mies- 
budžeto sekamiem metam,to

prasidedantiem su liepos 1-ma 
šiemet ir pasibaigiantiem su 
ta diena 1940 metais, įvyks 
Miesto Salėj balandžio 12-tos 
10 vai. ryto ir balandžio 
tos 2:30 po pietų.

Taksų mokėtojai, turinti 
kių pastabų, turi teisę
reikšt savo mintį tose disku 
sijose.

13-

ko
pa

Bloor. Meniška progra- 
Įžanga 25c. Visi kvie- 
dalyvauti.

Žinios apie Aido Chorą

Astuonių metų vaikas, pu 
gavęs tėvo revolverį, pašovė! 
du žmones puošniojoj Par’.:,

atidaręs 
žilins- 

vakaruiišrinkt 
išrinkta A.
Sekė valdy- 

raportai, ku- 
tad visų čion

Kovo 31 įvyko Aido Choro 
susirinkimas, kurį 
pirmininkas Vytautas 
kas paprašė
tvarkos vedėją; 
Pakalniškienė, 
bos ir komisijų 
rių buvo daug, 
neminėsiu.

Iš kovo 11-tos bankieto ko
misijos raporto pasirodė, kad 
vakarienė pavyko visais at
žvilgiais, liko gražaus pelno. 
Už tai didiečiai priėmė rapor
tą su didžiausiomis ovacijo
mis, išreiškiančiomis padėką 
visiems dirbusiems prie vaka
rienės. Komisijoj buvo J. 
Kalvaitis, P. Pakalniškis, G. 
Klimas. Gaspadinės — K. 
Šolomskienė, A. Zablackienė, 
Kalakauskienė ir Janulavičie- 
nė. Prie stalų patarnavo Lie
paitė, šolomskaitė, Kalakaus- 
kaitė, Browniute, Grybas, T. 
Yakštys. Prie tikietų M. Kli
mas ir V. Žilinskas.

Varde Aido Choro tariu 
ačiū visiems dalyvavusiems 
vakarienėj.

Reikia pabrėžt, kad perei
tas Aido susirinkimas buvo 
konstruktyvis, daug gerų da
lykų apsvarstyta. Išrinkta 
komisija pasamdyt busą va
žiuot į Lietuvių Meno Sąjun
gos (LMS) 3-čio Apskričio 
dainų dieną, kuri įvyks gegu
žės 28, Cranford, N. J. Taip
gi išrinkta komisija suradimui 
operetės, kurią choras reng
sią perstatyt ateinantį rudenį.

Priimta du nauji nariai, 
jaunuoliai. Kalbėta pasmar- 
kint gavimą naujų narių, nes 
vajus baigsis su gegužės 1 d.

Negalima praleist nepami
nėjus apie, taip sakant, pasi
šventusius Aido narius. Pa
vyzdžiui : Marytei Ašmens- 
kaitei per tūlą laiką darbo są
lygos neleido lankyt pamo
kas, bet kaip tik sąlygos pa
sikeitė, tai Marytė ir vėl pas 
aidiečius. Arba dar jaunas 
amžiumi, iš amato elektros in
žinierius, Petras Čepas, da
bar naktimis dirba ir negali 
lankyt pamokas. Savaitė at
gal suėjau Petrą. Jis sako: 
Labai gaila, kad negaliu lan
kyt pamokas. Kaip tik ištruk
siu nuo nakties darbo, vėl bū
siu su aidiečiais. A. Navikas 
dar jaunas, bet Aide jau ve
teranas, nepraleidžia nei vie
nos pamokos. Tai puiku. Yra 
daug kitų pavyzdingų aidie- 

bet šį kartą negalima vi- 
atskirai suminėt.

Aido Koresp. G. K.

čių, 
sus

Derybose tarp Macy krautu- 
Ave., N. Y. j vės savininkų ir unijos, su-

—----------------- šauktose per majorą, prieita
Battery-Brooklyn Tilto sta- prie susitarimo. Projektas eis 

tyba prasidės liepos menes' darbininkam nubalsuot. Palie- 
Lėšuos $41,200,000. Į čia 2,000 darbininkų.

Penktad., Balandžio 7, 1939

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

ONE HUNDRED AND FIFTY SEVEN

UCCESSivf.
VELYKOM SPECIALAI

Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo

Tel. Evergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y

Iki šiol dirbo nuo 
valandų į savaitę

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

po 
sa- 
44 
už

Tūkstančiai įvairių rūšių 
degtinės, vyno ir šiaip 
visokių saldžių gėrimų.

Nesiduokite suvedžioti, pas 
mus kainos žemiausios.

Savas pas savą—Lietuvis 
pas lietuvį

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo..
I

Stebukliniai Medaliai nuo..........

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Republic Liquor Store 
415-17 Reap Str. 
arti Grand“ Street 

Skersai gatvę nuo RKO teatro 

Tel. Evergreen 7-2089 
Lie. L72

VALANDOS:
1—2 p. p.
6-8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Navarre 8-1919

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

DidžiausiasDidžiausia

JL PasirinkimasŽemiausiom

Pasitikimiausia
Likeriu Krautuvė
W illia msbur ghe License No. L-886

264 Grand Street
Kampas Roebling St

Kainom,

Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu 

206 WEST FRONT STREET

Long Island City. Ten strei
kuoja 376 negrai darbininkai 
jau nuo pereitos vasaros.

Trečiadienį iššaukta strei
kai! keturių pintinių rakandų 
dirbimo šapų darbininkai, 
taipgi 7 šapos, dirbančios Ve
netian Blinds.

—o—
Astuoni šimtai darbininkų 

užstreikavo 46 minkštųjų gė
rimų gamintu ves-pilstytu ves.
Reikalauja pakelt algas 
85 į savaitę, 4 0 valandų, 
vaitės. 
iki 60 
$30.

aktorius Jack 
nuteistas pasimo- 
baudos, iš kurių 
teksią tarnaitei

Unijy Kovy Fronte
Restauranų Unija kovoja 

prieš teisėjo Cotillo drausmę 
pikietuot Old Russian Bear 
Restauraną, 645 Lexington 
Ave., N. Y. Jis nuosprendį 
teisina tuo, kad firma turinti 
sutarti su tūla American La
bor Alliance, į kurią, kaip iš
siaiškino teisme, patys bosai 
varu bruka darbininkus. Mo
ka net po $3 už 56 valandų 
savaitę.

—o—
Iš viso miesto rakandų dir

bėjai ketvirtadienio rytą pi- 
kietavo Spring Products šapą, 

ir Austell PI.,

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgte,- kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Deks- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsjduoda yisur; klaus
kite taip: DEKEN’S INTMENT. 
kaina 75 centai ir .$1.5 arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

DEKEN’S GINT
P. O. Box 352 Hartford, Conn

NT/ CO.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

t

New Yorko apeliacijų teis
mas leido reakcionieriams “ty
rinėjimą” (raganų gaudymą) 
miestavoj radio stotyj WNYC.

SAVINGS BANK
GUANO ST.atGRAHAM avė., uhookiyn

9 07 INTEREST PER ANNUM FOR 
Z./O QUARTER ENDING MAR. 31

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

VELYKŲ 
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną 
Geriausia 
Pirkti

Lietuviškame
Monopolyje

Pasirinkimas Didelis

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

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

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

daiktų

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2178

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštlige ir galvos skaudėjimą is

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

MANHATTAN LIQUOR STORE

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

50c. Persiuntimų apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

Visokių Rūšių 
Gėrimų




