
►

f KRISLAI 
NESUPRANTA. / 
KĄ GI JIEMS DUOS? 
BANDITAS DICKSON. 
AR BŪTŲ PASIKORĘS? 
ALBANIA.

Rašo A. B.
Tegul liberališkas kunigas 

pakviečia komunistą arba so-\ 
cialistą pakalbėti apie religi
ją ir komunizmą arba socia
lizmą. Ar gerai padarys' ko
munistas kalbėdamas tokiam 
susirinkime ?

žinoma, kad gerai, labai 
gerai.

Bet ar bus gerai, kai ko
munistų arba socialistų vadas 
pats taps kunigu ir vietoj 
marksizmo, žmonėms lieps 
svietiškais reikalais nebesirū
pinti ?

Tai bus negerai, labai nege-i 
rai.

*
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CHINAI ATKARIAVO EILĘ MIESTU 
NUO JAPONU; ATAKUOJA KANTONĄ 

 H-------------------------

C h u n gking, Chinija. — 
/Chinai atėmė iš japonų Ka- 
oaną, svarbų miestą prie 
Changshos vieškelio. Chi
nai taip pat atgriebė nuo 
japonų Tacheng miestą, 15 

2 mylių į šiaurvakarius nuo 
J Kaoano, ir Siangtang mies

tą, geležinkelių mazgą į pie- 
Bo- tų rytus nuo Nanchango.

Lenkijos Apsigynimo Su
tartis su Rumunija

Rumunija ir Turkija 
Pasirašė Tarpusavio

Apsigynimo Sutartį

Didelis Skaičius Al
banų Atakuoja Įsi

veržusius Italus

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

Metai XXIX, Dienraščio XXI

ANGLIJA IR FRANCU A PRIRENGIA
SAVO LAIVYNUS PRIEŠ MUSSOLINĮ

H

—o---
To skirtumo, matyt, nesu

pranta draugas Michelsonas,1 
“K.” redaktorius. Jis lygina 
d. Browderio kalbėjimą 
stono parapijonams su Sočia- ) Chinai beveik visiškai su

sek retoriaiiĮf] naikino 600 japonų Kaoane.
K o n tr-atakuodami japo

nus, chinai atėmė iš japonų 
Chungshan salą Tungting

listų Partijos
Burt patapimu kunigu. . J 

—o—
Beje, kitaip mano ir pats

Burt ir S. P. Pranešta, kad jis; ežere, 10 mylių į vakarus
rr i n i r z\ ■» X C? D Ci Ir A VI H 11 C T T 1rezignavo iš S. P. sekretoriaus 

vietos. Vadinasi, pats Burt 
sukritikavo drg. Michelsoną.

Lietuvos naujas kabinetas 
da nė žodžio neprasitarė, ką 
jis duos Lietuvos žmonėms. O 
Lietuvos žmonėms labiausia 
reikia demokratinių laisvių ir 
civilių teisių.

Nejaugi šiame kabinete sė
dės liaudininkai ir krikščionys 
demokratai ir tiktai ims tau
tininkų diktavimus ir toliau 
palaikys žiaurią diktatūrą 
prieš Lietuvos žmones?

—o—
Naujas kabinetas pasakė 

tvirtai klausysiąs visų prisa
kymų '‘tautos vado’’ Smeto
nos..

Tai visai prasti pyragai. 
Amerikiečiams jie kvepia vi
sai neskaniai.

New Yorke policija nudėjo 
banditą Benny Dickson. O jo 
kišeniuje rado didžiulį Hitle
rio paveikslą.

Skirtumas tarpe Dicksono 
ir Hitlerio yra tame, kad 
Dickson plėšė nedidele skale 
pavienius žmones, o Hitleris 
apiplėšinėja ir žudo ištisas 
tautas.

Hitleris daug didesnis ban
ditas, bet kol kas galo dar 
neprilipo.

Garbė didvyriams albanie- 
čiams. Jie neatsiklaupė prieš 
daug skaitlingesnį ir galin
gesnį priešą. Jie pakėlė ranką 
ir kardą prieš Mussolinio ar
miją ir didvyriškai tebesigina.

Kreditas reikia atiduoti ir 
jų karaliui Zog, kuris atsisakė
pasirašyti Mussolinio padik- pats vienas suėmė į nelais- 
tuotą savo krašto pardavimą. i--n

London, bal. 10. — Pra
nešama, kad Lenkija pada
rė tarpusavio apsigynimo 
sutartį su Rumunija.

60,000 Italų Grasina 
Graikijai

London, bal. 10. — Turki
jos ir Rumunijos užsieniniai 
ministerial pasirašė Istan
bul, Turkijoj, sutartį tar
pusavio apsigynimo. Rumu
nija ir Turkija šioj sutar- 
tyj taip pat žada padėt ir 
kitom Balkanų šalim gint 
jų nepriklausomybę ir čie- 
lybę.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Dešimt iki 
Albanijos partizanų 
kluoti šautuvais, užpuldinė
ja italų kariuomenę, šėlsta 
smarkūs mūšiai Debar ir 
Elbasan miestų srityje. Al
banai kalnuose įnirtusiai 
priešinasi puolantiems juos 
italams.

12 tūkstančiu
, gin-

Ko Siekė Mussolinis, Už
grobdamas Albaniją

nuo Yochowo.
Chinai sumušė penktą ja

ponų bandymą išvyt chinus 
iš Chungtiao kalnų ir pri
vertė japonus pasitraukt 
atgal palei Tatung-Puchow 
geležinkelį.

Chinai, po žiauraus, ilgo 
mūšio, dikčiai atstūmė ja
ponus atgal linkon Kanto
no. Chinų kovos linija da
bar jau tik už 18 mylių ir! 
mažiau nuo to didmiesčio.' 
Chinai atkariavo nuo japo
nų Hsinchien miestą, tik 
už 15 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Kantono.

Athenai, Graikija, bal. 10. 
—Italija susiuntė apie 60 
tūkstančių savo kariuome
nės į Rhodes ir kitas Dode
canese salas, arti Graikijos. 
Italų oficieriai sako, kad 
jie “greitai” esą pasirengę 
atlikt savo “pareigą.”

POPIEŽIUS APGAILES
TAUJA SUTARČIŲ LAU
ŽYMĄ, KARŲ POLITIKĄ

75,000 Klausėsi Negres Daininin
kes Marianos Andersonaites

Amerikietis Narsuolis 
York Sako, Reikia Iš
peri Fašistam Kailį
Pall Mall, Tennessee. — 

Sardžentas Alvin C. York, 
amerikietis pasaulinio karo 
didvyris, sako: “Reikia tik 
gerai išpert kailį Hitleriui 
ir Mussoliniui, o tada įvyks 
pasaulyj ramybė. Atrodo, 
kad Dėdė Samas turės at
likt tą darbą. Aš irgi atlik
čiau savo pareigą. O jeigu 
Hitleris nebus gana grei
tai pasodintas, tai atrodo, 
kad neužilgo turėsime eu-1 
ropinį karą.”

Sardžentas York, dabar 
ūkininkaujantis, buvo dide
lis narsuolis pasauliniame 
kare. Be kitko, jis vieną 
kartą nušovė 18 vokiečių ir

Vatikanas. — Popiežius 
i Pijus velykų dienoje kalbė- 
| jo, kad pasaulis krečiamas 
karo baimės, ir pareiškė:

“Negali būti taikos, kol 
nėra gerbiama sutarčių 
šventumas; o jei to pagrin
do nėra, dingsta tarpsavinis 
pasitikėjimas, be kurio da
rosi kasdien vis mažiau te
pasiekiamas dvasinis ir me
džiaginis nusiginklavimas, 
kuris taip pat labai pagei
daujamas.... Turėtų būt 
gerbiama ir žmogaus lais
vė ir vertybė ir teisingas 
turtų padalinimas.” (Fašis
tai, beje, jau savaip kraipo 
popiežiaus kalbą).

Perleidžia Džiovintą Krau
ją Ligoniams Sovietuose

“Naujienos” (bal. 6 d.) sa
ko: Belgijos valdžia buvo ko
alicinė. Premjeru buvo socia
listas Spaak. “Katalikų parti
ja reikalavo, kad Belgijos val
džia pasiųstų prekybos atsto
vą pas gen. Franco. Premjeras 
Spaak... tą katalikų partijos 
reikalavimą sutiko išpildyti”.

Ir, aišku, “N.” supratimu, 
gerai pasielgė.

Bet jeigu katalikų partija 
būtų paliepus ponui Spaak pa
sikarti, ar jis būtų pasikoręs? 
Vargiai.

Ot, kas kita, kai jam buvo 
įsakyta pagelbėti gen. Franco 
karti ir skersti Ispanijos žmo
nes. Jis su mielu noru katali
kų partijos prisakymą išpildė.

Tiek to su tuo Spaak. Bet 
stačiai liūdna, kai Amerikoje 
atsiranda žmogus, kuris šian
dien tą Spaak žygį bando pa
teisinti.

vę visą vokiečių kulkasvai- 
dininkų batalioną, 132 vy
rus.

York giria prezidentą 
Rooseveltą, kad prezidentas 
stengiasi veikt išvien su 
d e m o kratinėmis šalimis. 
York sako: Jeigu Anglijos 
valdžia pirmiau būtų kie
čiau nusistačius prieš fašis
tus diktatorius, tai jie da
bar nešokinėtų. “O kas lie
čia daugumą vokiečių ir 
italų, tai aš suprantu, kad 
jie netiki Hitlerio ir Musso
linio politikai. Jie tik pri
versti.”

Jeruzale. — Sprogo neži
nia keno užtaisyta bomba 
po relėmis ir užmušė ketu
ris Anglų kareivius, važia
vusius gatvekariu.

Maskva. — Mokslininkai 
Centriniame Kraujo Insti
tute Maskvoj, tinkamai iš
džiovino kraują tūlų žmo
nių, staiga žuvusių per ne
laimingus atsitikimus. Tą 
kraują išdžiovinus, pasida
rė iš jo milteliai. O milte
lius mokslininkai supylė į 
stiklines ir aklinai uždarė.

Taip džiovintas kraujas 
buvo išlaikytas per mėne
sius. Paskui jis buvo kaip 
reikiant praskiestas ir lei
džiamas mažakraujams li
goniams bei tokiems, ku
riems buvo nubėgę daug 
kraujo per susižeidimus..

Pasirodė, kad džiovintas 
kraujas gerai tarnauja ligo
niams; o fizinėmis ir che
minėmis savybėmis džiovin
tas kraujas tik mažą bis- 
kelį tesiskiria nuo šviežio 
kraujo.

Tai svarbus atradimas 
ypač tolimesnėm ir mažes
nėm vietom, kur sunku bū
tų ant greitųjų gaut švie
žio kraujo, kuomet jo pri
reikia ligoniams.

Washington. — Velykų 
dienoje garsi negrė daini
ninkė Mariana Anderson, 
kontralto, dainavo nuo pa
grindų prie Lincolno didžio 
paminklo; ir susirinkę 75 
tūkstančiai žmonių karštai 
ją sveikino. Leidimą jai 
prie to paminklo dainuot 
davė pati Amerikos vyriau
sybė.

Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų ministeris Harold 
Ickes perstatė dainininkę 
publikai ir savo kalboj ne
tiesioginiai pasmerkė atža- 
gareives iš Amerikos “Re
voliucijos Dukterų” organi
zacijos. Jos andai neleido 
Marianai Andersonaitei 
dainuot jųjų svetainėje 
Washingtone tiktai todėl, 
kad Mariana yra negrė.

Ministerio lokės Kalba
Ministeris Ickes, persta- 

tydamas Marianą klauso- 
vams ir žiūrovams, pareiš
kė:

“Šioj didžioj salėj po at
viru dangum visi mes esa
me laisvi. Kada Dievas da
vė mums šį puikų orą ir 
erdvę ir saulę, ir mėnulį, ir 
žvaigždes, jis nedarė skir
tumo tarp tautų ar tikybų

Anglija Svarsto Gel
bėt Graikiją ir Tur

kiją nuo Italijos
London, bal. 10.— Graiki

ja išreiškė Anglijai didelę 
baimę', kad Italijos fašistai 
iš Albanijos gali, per 150 
mylių ilgio rubežių, užpult 
Graikiją.

Anglijos ministerių kabi
netas svarsto pasiūlymus 
u ž t i k r i n t karišką talką 
Graikijai ir Turkijai apsi
gint nuo Italijos;, taipgi 
kąjbasi apie tarpsavinio ap
sigynimo sutartį su Rumu
nija.

ORAS
Bus lietaus.

Berlin. — Hitlerio val
džia siūlo pensijas senmer
gėms, kurios turės vaikų.

Washington.— Staiga mi
rė demokratas senatorius J. 
Hamilton Lewis iš Illinois, 
72 metų amžiaus. Jis tris 
kartus buvo išrinktas se
natorium.

Dar tik praeitą penkta
dienį sen. Lewis sakė, kad 
jis jaučiasi gabesnis politi
koj negu kai buvo tik 60 
metų amžiaus.

Maskva. — Sovietų spau- 
paduoda kelis tikslus, 

riais Mussolinis užėmė 
Albaniją, būtent: Jis tuomi 
norėjo parodyt Italijos gy
ventojams, kad ne tik Hit
leris moka grobt, bet ir 
Mussolinis. Užvaldymu Al
banijos jis siekė užvaldyt 
visą Adriatiko Jūrą, paimt 
Jugoslaviją į fašistų 
lesi 
cij 
cij

da 
ku O Anglijos karo lai-

I talijos

Anglų 
pasiųst

ar spalvų.
“Genijus nenubrėžia skir

tumo linijos tarp vienos ir 
kitos spalvos žmonių. Jis 
apdovanojo Marianą An- šie 
dersonaitę tokiu balsu, ku
ris pakelia bile asmenį 
aukščiau jo draugų-žmonių, 
ir tuomi gali didžiuotis bi
le tauta. Ir tai • tinkamas 
dalykas, kad Mariana An- 
dersonaitė pakelia savo bal
są pagerbt kilnųjį Lincolną, 
kuris visuomet bus žmoni
jos gerbiamas.

“O net šioj didžioj sosti
nėj mūsų demokratinės res
publikos randasi žmonių, 
kurie yra arba perbailūs ar 
perdaug nepaisanti, kad iš
kelt tą švyturį, kurį Jeffer- 
sonas ir Lincolnas taip 
aukštai nešė.”

Šie ministerio Ickeso žo
džiai buvo specialiai taiko
mas antausis baltosioms šo- 
vinistėms tarp Amerikos 
“Revoliucijos Dukterų.”

Ant platformos, nuo ku
rios dainavo Mariana, sėdė
jo taipgi šalies finansų mi
nisteris Morgenthau, Vy
riaus i o Teismo teisėjas 
Black, senatorius Wagner 
ir daugelis kitų žymių poli
tikų.

rep- 
, sustiprint Italijos pozi- 
ą prieš Angliją ir Frar 
ą ir panaudot Albanijos 

aliejaus - žibalo šaltinius ir 
kasyklas kariškiem Italijos 

kimam.

siunčian- 
kariškai 
Vidurže-

CHAMBERLAIN IR DALA- 
D1ER TAI PRAKEIKTI 
DURNIAI, SAKO ZOG

Salonika, Graikija.—“Al
banijos kareiviai vis dar ap
gina kai kuriuos savo svar
bius miestus nuo italų,” sa-. 
ko Albanijos karalius Zog, | 
pabėgęs į Graikiją: “Šian
dien Europoj yra du pasiu
tėliai, ardantieji 
sa 
ir 
ir

London, bal. 10. — Angli
jos valdžia įsakė visiem sa
vo karo laivam apleist Ita
lijos prieplaukas, kur jie 
buvo apsistoję kaip “sve- v • • Mciai.
vų buvo tuzinai 
prieplaukose.

Pranešama, jog 
vyriausybė svarsto 
būrį savo karo laivų į Grai
kijos vandenis ir iškelt di
doką skaičių jūrininkų į 
Graikijos salą Corfu, arti 
Albanijos pakraščio.

Franci ja taipgi 
ti karo laivus į 
svarbius punktus 
mio Jūroje.

Patirta, jog Vokietija da
ro didelio spaudimo Lenki
jai, kad Lenkija nepasira
šytų tarpusavio apsigynimo 
sutarties su Anglija.

Anglijos ir Francijos ka
ro tarybos bendrai svarsto 
žygius, kokius reikėtų da
ryt, jeigu Mussolinis ar 

i Hitleris užpultų dar kokią Iv 1 •

Mussolinis Vartos Al 
bani ją prieš Angliją, 
Franciją, Jugoslaviją

viso pa- 
ulio taiką — tai Hitleris 
Mussolinis. Europoje yra 
du prakeikti durniai, ku

rie miega — tai Chamber- 
n (Anglijos premjeras)
Daladier (Francijos'rašo, kad Mussolinis, užim- 

emjeras).
“Jei Anglijos karo laivai svarbią poziciją prieš Fran- 

tiės Corfu (Graikijos sala, Angliją ir Jugoslaviją, 
arti Albanijos) būtų mušę grobis dar kartą įrodo, 
tik vieną šūvį, tai nė vie-1 kad fašistai tik juokiasi^ iš 
mm mūsų nebūtų reikėję' Anglijos ir Francijos prašy-

la^ 
ir
pr

bėgti.”

Sovietai Turi Daugiausia 
Pasaulyje Arklių

Maskva. — Sovietų val
džios laikraštis “Izviestija”

' damas Albaniją, laimėjo

Franco Duoda Naziam 
Ir Italijai Karines 

Stovyklas Ispanijoj
Paryžius. — čia sužino

ta, kad generolas Franco 
prižadėjo leist Vokietijai ir 
Italijai naudotis' Ispanijos 
prieplaukomis iri jos orlai
vių stovyklomis ! atsitikime 
karo tarp fašistu ir demo
kratinių šalių.

Nazių ir Italų oficieriai 
padės generolui Franco’ui 
perorganizuot Ispanijos ar
mijas. Pagal slaptą .sutartį 
su Franco, Hitleris ir Mus
solinis prisidės brie Ispani
jos tvirtovių stdtymo palei 
sieną su Franciją ir parems 
Ispanijos fašistų^ reikalavi
mus prieš Franciją.

—Graikų ministęris pirmi
ninkas J. Mdtaxas viešai 
pasakė, kad “Graikijos ne
priklausomybė ir čielybė 
pilnai užtikrinta.” (Spėja
ma, kad Anglija tatai už
tikrina.)

jo

London. — Ką tik išleista 
Londone “Knyga Žiniai Ar
klių Savininkų” paduoda, 

g Sovietų Sąjunga turi 
16,200,000 arklių, Jungti
nės Valstijos 11,000,000, Ar
gentina 8,527,000, Brazilija 

000,000, Chinija 4,000,000, 
okietija 3,429,000, Franci- 

2,700,000 ir Anglija 1.
1,000.
Bet ši knyga nepriskaito 

• Anglijos 
'kliu, kurie vartojami jų-

00

tiį Vokietijos ir 

dviejų armijose.

jo 
C

ANGLIJA PERSERGĖJA
MUSSOLINI NEKLIU- 

DYT GRAIKIJOS
London, bal. 10. — Angli- 
s ministeris pirmininkas
įamberlain perspėjo Mus- 

solinį, kad jeigu Italija mė- 
ntų užimt Graikijos salą 
orfu, tatai galėtų būt “ka-

mų ir perkalbinėjimų.
Mussolinis Albanijoj jau 

stato savo kariuomenę stra
teginėse vietose prie Jugo
slavijos ir Graikijos sienų. 
Tuom jis gąsdina Jugosla
viją neit tarptautinėje poli
tikoje išvien su Anglija ir 
Franci ja ir stengiasi pri
verst Jugoslaviją' būt bent 
bepusiška atsitikime karo 
tarp Italijos - Vokietijos, iš 
vienos pusės ir Anglijos- 
Francijos, iš antros. Ir kiek 
žinoma, tai Jugoslavijos 
valdžia jau prispirta nusi
leist tiem Mussolinio reika
lavimam ir leist Italijai 
naudot visas Jugoslavijos 
žaliąsias medžiagas.

Mussolinis traukia savo 
kariuomenę ir į kitą Alba
nijos pasienį, kur jinai ru
be ž i u o j a s i su Graikija. 
Šiuomi jis nori nugąsdint 
Graikiją, kad jinai neleistų 
Anglijos karo laivams nau
dotis Graikijos prieplauko
mis.

C 
ro priežastis.

Paryžius, bal. 10.— Fran
jos užsieninis ministeris 
onnet teiravosi Sovietų 

ambasadoriaus, kiek Sovie
tai sutiktų gint Balkanus 

io Mussolinio ir Hitlerio.

ei

n

Tirana, Albanija, bal. 10. 
—Du šimtai didžiųjų Itali
jos orlaivių atnešė po 24 ka
reivius kiekvienas į pasienį 
tarp Albanijos ir Graikijos. 
Tuo būdu Mussolinis orlai
viais sugabeno ten 4,800 ka
reivių, sako, su “visais gin
klais.”

s .1
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ti prieš fašistinius agresorius.
Pažymėtina, kad prieš Municho išda

vystę buvo panašūs klausimai Amerikos 
žmonėms išsiuntinėta. Tuomet, tačiau, 
kur kas mažesnis nuošimtis balsavo už 
teikimą demokratiniam kraštam pagal
bos.

Vadinasi, Amerikos žmonių nusistaty
mas prieš Hitlerį ir Mussolini su kiek
viena diena didėja. Tai džiuginąs reiš
kinys !
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Garbinga Tauta
Didvyriškas Albanijos žmonių pasi

priešinimas besiveržiančioms Mussolinio 
govėdoms, be abejo, pasiliks istorijoj 
kaipo gražiausias mažos tautos žygis sa
vo nepriklausomybei išlaikyti.

Mažytė šalelė, su virš vienu milijonu 
gyventojų, drąsiai ir ištvermingai mušė
si su kuiĮ kas didesniu priešu, pasimoju- 
siu sunaikinti josios nepriklausomą gy
venimą.

Albanai davė pavyzdį kitoms tautoms, 
kaip ginti savo nepriklausomybę. Jei 
kiekviena tauta, bus ji didelė ar maža, 
drąsiai gintų savo nepriklausomybę su 
ginklu, dalykai būtų kitokį. Fašistinis 
agresorius taip nedūktų. Visiškai pasy
vus priešui pasidavimas, kaip padarė 
Austrija ir Čechoslovakija, aišku, agre
sorių tik akstino pulti kitus kraštus, tik 
dilgino jam apetitą.

Bet tuomet, kai mažytė Albanija hero
jiškai grūmėsi su sau nelygiu priešu, tai 
Londono ponai, tiek daug kalbą apie su
valdymą agresoriaus, kol kas nei šiaudo 
nepakėlė. Chamberlainas buvo išvykęs 
žuvauti! J

Albanų tauta per šimtmečius buvo 
drąsi ir žinanti kaip ginti savo nepri
klausomybę. Šiuo tarpu, oficialiai, tiesa, 
ji nepriklausomybės neteko, tačiau ne 
ofocialiai ši tauta nežus. Būdama pri
slėgta juodojo fašizmo, ji toliau ves ko
vą prieš užgrobiką ir anksčiau ar vėliau 
ji tą kovą laimės.

Tebūva didvyriški Albanų tautos žy
giai pavyzdžiu kitoms tautoms, kaip 
ginti savo nepriklausomą gyvenimą, kaip 
kovoti su neprisotinamu fašistiniu agre
sorium !

Siūlo Naujas SLA Reformas
“Tėvynės” redaktorius Kl. Jurgelionis 

siūlo įvesti organizacines reformas Su
sivienijime. Jis mano, kad SLA pil. tary
ba galėtų susidėti iš šešių asmenų, ku
riems būtų mokama algos ir kurie turė
tų visą savo laiką pašvęsti Susivieniji
mui. Jurgelionis sako:

“Senieji ^viršininkų titulai paminė
tiems darbams atitiktų sekamai:

“1. Prezidentas — generalis organiza
torius. i

“2. Sekretorius — narių mokesčių rin
kėjas.

“3. Iždo globėjas arba vice-prezidentas 
—knygvedys.

“4. Iždo globėjas arba vice-prezidentas 
—išmokėjimų direktorius.

“5. Iždininkas — nuosavybių ir turto 
prižiūrėtojas.

“6. Redaktorius — propagandos vedė
jas, kuris dirbtų artimiausiam sąryšyje 
su prezidentu.”

Apie šitų žmonių algas, “Tėvynės” re
daktorius mano, šitaip:

“Mūsų samata tuomet būtu tokia: Pre
zidentui, Sekretoriui ir Redaktoriui po 
$3,200 į. metus—$9,600. Trims kitiems P. 
Tarybos nariams po $2.500 į metus— 
$7.500. Trims stenografėms po $20, vie
nai po $30 į savaitę, metams $4.680. Re
daktoriaus padėjėjui metams $2.000. 
Trims spaustuvės darbininkams (spaus
dinant viską savo spaustuvėje) metams 
$5,300. Algų $29,080. Tėvynės popiera, 
renda, telefonas, reikmenys, komisijų iš
laidos, seimo išlaidos, suvažiavimų išlai
dos ir tt., metams $9,200. Viso būtų $38,- 
280. Mes gauname į lėšų fondą į metus 
apie $45,000, ir dabar mums dažnai 
trūksta.”

Vieną tenka pastebėti: dabartiniam 
“Tėvynės” redaktoriui naujų sumanymų 
tai netrūksta. Ant kiek jie yra praktiški, 
tai jau, žinoma, kitas dalykas. Mums ro
dosi, kad šis, pavyzdžiui, sumanymas, 
padarytų SLA daugiau mažiau savos rū
šies apdraudos kompaniją.

Vėl prasižengimų statistikos 
parodo, jog svetimtaučiai bal
ti turi daug mažesnę prasi
žengimo ratą už baltus vieti
nius gyventojus. Iš kiekvieno 
100,000 vietinių baltų asme
nų, 570.9 buvo suareštuoti ka
lendoriškų met. 1938 m., kuo
met svetimtaučių baltų, tuo 
pačiu laiku, buvo suareštuota 
209.2.

Kaip sekantis surašąs paro
do, Biuro prasižengimų statis

tikos pasako panašią pasaką 
per pereitus kelius metus. 
Svetimtaučių rekordas 1938 
m. yra ypatingai geras, ir tik 
už vieną prasižengimą, būtent 
—“pavogtas turtas; nupirki
mas, priėmimas ir turėjimas” 
—jų prasižengimo rata buvo 
augštesnė negu vietinių baltų, 
ir tik per dešimtą dalį vieno 
nuošimčio. Padegimų rata 
buvo lygi vietiniams ir sve
timtaučiams.

Apie FBI Statistikas
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1936
Kriminališka žmogžudystė ....... 5.1 5.3 5.0 4.2
Vagyste (robbery).................... 12.9 3.6 12.4 3.3
Užpuolimas ....... ....................... . 16.5 22.9 18.1 21.6
įsilaužimas į namus ............ . 33.0 8.4 30.2 7.2
Vagystė (larceny) ................. . 51.3 21.6 52.2 19.4
Pavogimas automobilių ......... . 13.3 2.1 13.7 1.8
Suktybė ir prigavystė .......... . 12.9 7.1 15.7 7.0
Pavogtas turtas ..................... . 3.4 4.4 2.7 3.5
Padegimas ......,................................... ir 36 nepaduota
Neteisingų pinigų padirb....... . 6.7 2.6 7.9 2.4
Išžaginimas (mot.) ...... ........ . 4.4 2.7 5.0 2.9
Prostitucija ......................... . 4.6 1.8 4.9 1.8
Kiti lytiški prasižengimai .... . 5i3 4.9 6.7 5.7
Narkotiškų vaist. įstat............ . 3.0 1.0 3.2 0.9
Ginki, neš. ir turčj. etc......... . 3.9 4.0 4.1 3.5
Prasiženg. prieš šeimą, vaikus 4.3 3.3. 6.2 4.6
Svaiginan. gėr. įstatymas .... . 7.6 11.0 6.7 7.7
Vair. automobilius girti ...... . 13.3 5.7 21.7 8.2
Kelio ir važiuot. įstatymas . . 2.2 0.9 3.3 1.0
Kiti trafiko įstatymai .......... . 4.4 2.0 5.7 2.4
Triukšmingas pasielgimas ... . 15.0 10.8 17.5 10.6
Girtuokliavimas ...45.4 20.4 69.1 31.6
Valkatystė ............................... . 29.8 9.8 35.8 12.6
Lošimas iš pinigų ................... . 3.5 3.4 3.6 3.3
Neužsitikėjimas .......... ............ . 47.0 17.6 50.1 16.1
Nepaduoti prasižengimai .... . 5.7 2.9 6.0 2.3
Kiti visi prasižengimai ......„. .■28.1 14.5 30.5 14.3

Iš viso 382.6 194.7 437.9 199.4

S d ce

s
>wS
5 ’S

0
5

E c E.
•i«

•♦j o o £

1937 1938 1
5.6 4.1 4.9 3.8

12.8 2.8 14.2 3.0
20.1 21.0 22.0 20.4
33.0 7.3 Į 38.1 7.8
58.6 18.6 64.0 9.1
16.0 2.1' 16.4 2.0
17.7 6.9 21.2 7.8
2.9 3.7 3.5 3.6

8. i.oį 1.0 1.0
9.3 2.4į 10.4 2.5
6.0 3.1 6.5 3.1
5.7 1.1 6.7 1.4
9.6 7.4 8.6 6.0
3.1 l.(j> 3.7 1.1
4.4 3.f 4.4 3,0
7.1 4.1 8.0 4.4
6.4 5.0 5.7 4.1

26.8 8.7 25.8 8.8
4.1 1.1 4.4 .9
7.0 2.3 7.6 2.4

21.8 12.8 24.7 12.
86.7 36,7 90.0 36.
46.8 16.4 56.1 17.

4.8 3.5 4.7 3.
58.6 19.1 66.8 15.4

6.6 25 9.0 3.0
35.0 14.1 43.0 14.5

517.4
-- ;—i— ------
212j0 570.9 209.2

DARBININKŲ 
, SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

S PAVYDAS TAS— 
VIS SKAUGĖ. . .

“ Hitleris--Banko Plėšikas”
Šitokį titulą Hitleriui suteikia mainie- 

rių unijos organas, “United Mine Work
ers Journal.” Paminėjęs tą faktą, kaip 
Hitleris užgrobė Čechoslovakiją ir išga
beno iš valstybinio banko Berlynan 
$80,000,000 aukso, laikraštis žymi:

“Pirmu kartu žmonijos istorijoj bru- 
tališkas diktatorius tiksliai pavogė iš 
banko $80,000,000.”

Hitleris, sako laikraštis, pasižymėjo ir 
žmonių žudymu. Tuomi jis pralenksiąs 
net Genghis Chaną.

Aišku!

Sentimentas Prieš Hitlerį Auga
Amerikos Visuomenės Pažiūrų Insti

tutas (American Institute of Public 
Opinion), kuriam vadovauja dr. George 
Gallup, išleido žmonėms ankietą su klau
simais: ką reikėtų daryti, jei Anglija ir 
Francija pradėtų kariauti prieš fašisti
nius agresorius,—ar Amerika turėtų jas 
remti ir kaip remti?

Buvo išstatyta trys klausimai: (1) ar 
reikėtų parduoti joms maisto? (2) ar 
reikėtų parduoti ginklų? (3) ar reikė
tų siųsti Amerikos kariuomenę pagelbėti 
.Francijai ir Anglijai?

Už pirmąjį klausimą balsavo 82 nuoš. 
užklaustųjų žmonių, už antrąjį — 66 
nuoš., o už trečiąjį—16 nuoš.

Vadinasi, milžiniška Amerikos žmonių 
dalis stoja už teikimą pagalbos demokra
tiniam kraštam, jei jiems tektų kaliau-

Valstybės Departmento
Pareiškimas

Valstybės sekretorius Hull labai gra
žiai pasielgė, pasmerkdamas Italijos fa
šizmą dėl Albanijos užgrobimo. Teisin
gai p. sekretorius nurodo, jog šis Mus
solinio žygis paliečia ne vien tik Alba
niją; jis paliečia visą pasaulį, jis palie
čia ir Ameriką.

Jeigu kurie žmonės iki šiol bandė už
simerkti prieš tai, kas dabar dedasi Eu
ropoj, jeigu jie sakė, jog ne mūsų biz
nis kištis į Europos reikalus, tai šis p. 
Hull’o pasakymas turėtų atidaryti ir 
jiems akis.

Pasmerkimas agresorių, žinoma, yra 
geras dalykas. Bet to neužtenka. Reikia 
veikti taip, kad agresorius būtų galima 
sulaikyti, kad jiems užkirsti kelias, su
naikinti jų planus.

Šiandien tiesiog nesuprantama, ką 
Londono ir Paryžiaus ponai mano pa
siekti savo neveikimu, o tik plepėjimu. 
Sovietų Sąjunga siūlo konkretų planą, 
kaip agresorius suvaldyt. Sovietai siūlo 
kuoveikiausiai sušaukti konferenciją vi
sų taiką mylinčių kraštų ir ten konkre
čiai dalykus išlukštenti ir pasipuošti žy
gius, kuriais bus galima agresoriai paža
boti.

Federal Bureau of Investi
gation prasižengimo statisti
kos turi ypatingą svarbą. Pir
moje vietoje, nėra galima ti
kėti, jog tas Biuras yra “spe
cials maldaųtojas” svetim
taučiams. Biuro statistikos lie
čia suareštavįmus už prasi
žengimus ne nubaudimus už 
prasižengimus; yra visiems 
žinomas faktas, jog kartais, 
imigrantai, nemokėdami kal
bėti šios šalies kalba ir neži
nodami šalies papročių ir 
tvarkos,—tankiai policijos su
imti tik būti paliuosuoti tru
putį vėliau kaipo neprasižen- 
gėliai. Ir nepaisant to fakto, 
vistiek suareštavimo rata sve
timtaučių yra daug mažesnė 
negu vietinių gimusių.

Šito Biuro statistikos ren
kamos iš kiekvienos šalies da
lies ir inima didelę dalį mū
sų gyventojų skaičiaus.

Kad nors pripažinta, jog 
statistikos pasiremiančios ant 
policijos raportų ne visuomet 
tikros, bet sudaro vieną iš 
pilniausių suskaitymų žmonių, 
kurie yra suimti dėl kokio 
nors įstatymo prasižengimo.

1938 m. policijos depart
mental net 2,662 miestuose,

kur gyveno 67,555,91 Z gyven
tojų, pasiuntė prasižengimų 
raportus Biurui, ir apart to, 
dar vienas arba daugiau to
kių raportų buvo pasiųsta 1,- 
612 šerifų ir valstijos polici
jos organizacijų, ir nuo įstai
gų Jungt. Valstijų, teritorijo
se ir pavaldymuose.

554,376 suareštavimo rekor
dai buvo FBI išegzaminuoti 
1938 m. surasti informaciją 
apie metus, lytį, tajutą ir pra
eitą kriminališką istoriją pa
duotų asmenų. Nuo šito per
žiūrėjimo rasta, jog svetim
taučių baltų suareštavimo ra
ta buvo 209.2 dėl kiekvieno 
100,000, kuomet Vietinių bal
tų buvo 570.9, negrų 1,503.1.

Vaikai Imigrantų

Paprastai tikima, jog kad 
nors svetimtaučiai patys ma
žai prisideda prie kriminališ- 
kos kvotos, kas kitas su Ame
rikoje gimusiais vaikais.

FBI sako, kad “asmenys, 
kurie nori pilnai ištyrinėti 
prasižengimus vietinių baitų 
ir svetimtaučių baltų, būtinai 
turi vartoti skaitlines, kurios 
parodo skaitlius prasižengė
lių, kurie yra svetimos ar mai
šytos kilmės. F.L.I.S.
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Turiu merginą irgi
pat amžiaus. Labai my

si, kad kad kaip grei- 
apsivedus. Bet man ro- 
sunku labai man būtų

kad aš

paprotį, kad už- 
mažiausios prie- 
užsipuldinėjimas, 
kitas • merginas

et man prikaišioja, kad 
kitas merginas žiūrau, 
į ją. Ir nenori, kad aš

man pasako alio, tai jau

, kad dažniau barzdą

Deja, Chamberlainas sako, kad tokia 
konferencija šaukti yra peranksti!

Šitoks Chamberlaino ir jiems panašių 
politikų nusiteikimas juk tik akstiną 
agresorius pulti kitas tautas.

Tai kodėl Chamberlainas nepriima Sa- 
vietų siūlomo plano? Kodėl jis delsia?!

Už Ką Jam Du Bučkiai Vienu Kartu?

Herman Leopoldi, Vienuos poetas ir komedijantas, 
kuris praleido devynis mėnesius nazių koncentraci
jos kempėj, pribuvus New Yorkan čion taip meiliai 
buvo sutiktas žmonos ir dukters, Mrs. Erich Hoff
man. Bet pirma, negu jis gavo šiuos bučkius, po
etas krito kniūpsčias ir pabučiavo Amerikos žemę, 
ant kurios, palaikant demokratinę , santvarką, jis ti

kisi laisvai gyvent ir tęst savo kūrybinį darbą.
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jos 
sąmbnes kalba, 
žmonės. Man užklausus, ko
kie žmonės, nieko nesako, nes 
negali sakyti, ba aš nieko ne
darau, kas būtų priešinga mū
sų meilėje, 
na, 
bloga, o ji sako, kad darau. 
Ir 
nie 
kaltininkas, nes žinočiau, kad 
už savo kaltę turiu kentėt. 
Bet, kuomet nieko blogai ne
darau, o sako, kad darau, tai 
jau nežmoniška. Ir toks kan
kinimas žmogaus be mažiau
sios priežasties daugel sykių 
privaro prie tokios desperaci
jos, kad mažai tetrūksta pri
eiti prie tragedijos. Jei aš jos 
nemylėčiau, arba matyčiau, 
kad ji neverta mylėti, tuomet 
mesčiau—ir nors pasikark. 
Bet mažiausio blogumo nesu
randu, kaip tiktai tą nelemtą 
priekabiavimą. Ir šita priežas- 
,tis mane tesulaiko nuo apsive- 
dim 
apsįvestum, tai dar daugiau 
bus 
dabhr.

Aš jaučiuos, kad net mano 
mintis sumažėjo. Nes ką skai
tau ar girdžiu kalbant, tai tuoj 
ir pamirštu. Pirmiau to nebū
davo.

Prašau jūsų, gydytojau, at
sakyt, per “Laisvę”. Aš noriu 
žinoti, ar negadinu savo svei
katos su tokia nesąmoninga 
mergina. Nes aš savo sveikatą 
vis tiek daugiau branginu, ne
gu tą merginą.

ATSAKYMAS
6t jums ir laiškas! Talpi

nau jį visą gražiai, beveik be 
pakeitimų. Tegul ir kiti pasi-

skaito ir pasimokina, iš Jūsų 
kančių. . . Drauge, atrodo, 
kad iš to malimo grūdų nebus. 
Visai pamatingai Jūs prisibi- 
jote, kad, apsivedus, da la
biau ji Jus kankins. Tokia 
jau, matyt, nelemta žmogaus 
prigimtis. Ir kas aršiausia, ne
labai tu ką ją pakeisi.

Skaugė, pavydas yra pasiu
tęs daiktas, kai pasiekia tokio 
laipsnio. Ne visi vyrai ir ne 
visos moterys vienodai pavy
dūs meilės dalykuose. Trupu
tėlis pavydo yra pakenčiamas 
daiktas, bet didelė, siaurapro- 
tiška skaugė užmušė ne vie
ną meilę, suardė ne vieną šei
myną, pridarė visokių trage
dijų.

žymėtina, kad platesnių pa
žiūrų žmogus, kultūringas 
žmogus mažiau pasiduoda 
skaugei. Užtat žmogus neta
šytas, siauraprotis ir save ėda 
ir savo mylimą ėda. Nebe mei
lė, bet kankynė esti.

Sakote, ji Jus susargina, į 
desperaciją įvaro. Ir ne be 
pamato Jums baisu, kad, ap
sivedus, da blogiau gali būti. 
Jums jau ir dabar nervai ir 
protas apdilo. O kas būtų to
liau ? Ar negadinate savo 
sveikatos, dėl tų nesąmonių ? 
žinoma, kad gadinate. Da ir 
kaip!

Tokia nepakanti, netoleran
tiška meilė nėra meilė, bet 
koks klaikus padūkimas.

gusi, ir, žinoma, turį neš- 
s, kolei neįvaro į fantazi- 
Mane tai tiek susargina, 
negalima nė pakęsti. Aš 
sakau: jei tu mane pa- 
i ką nors darant priešin- 
tuomet galėsi šnekėt, ba 
teisybė. Arba kuomet kas 
pasakys apie mane, kad 

ką blogai darau, tuomet 
•si pilną teisę sakyti, kad 
a ar kita darau. Kai aš 
užklausiu, kas jai tas ne- 

tai sako—

Tas mane ir pyki- 
kuomet nieko, nedarau

‘aktiškai neprirodo. Aš 
o nesakyčiau, jei būčiau

o, nes bijau, kad kuomet

tų nesąmonių, kaip kad

Klausimai ir Atsakymai
i ^Klausimas
Aš atvažiavo į šią šalį le

galiai 1913 metais, per New 
York. ' Tačiau nebeatsimenu 
dienos ir laivo vardą. Kur bū
tų tą viską lengviau surasti, 
nes norėčiau tapti šios šalies 
piliečiu? Gal tamstos galite 
kiek paaiškinti per “L.” Už 
tai būsiu labai dėkingas.

Skaitytojas.

Atsakymas
Jūsų atvažiavimo rekordus 

sujieškos Natūralizacijos Biu
ras. Paduokit prašymą pilieti
nių popierų, pažymėdami 
maždaug apie kurį laiką at
važiavote. Gal atsimenate nors 
mėnesį.

Tiesa, kai nežinote nei at
vykimo dienos, nei laivo var
do, gal jiems ims ilgiau su- 
jieškoti jūsų pribuvimo re
kordus, bet surast suras ir jei
gu kitokių kliūčių neatsiras, 
jūs pilietines popieras gausite.

Holandai Išnaudos Ethiopiją 
Išvien su Italais

Amsterdam, Holandija.— 
Steigiama holandų - italų 
kompanija išnaudot Ethio- 
pijos žemes, išdirbt ten 
plantacijas auginimui tokių 
augalų, kurie tarnautų pra
monei ir geriausiai apsimo
kėtų prekyboje.

Holandai ketina įdėt dau
giau kaip milioną dolerių į 
tą planą; jie turėsią ir dau
gumą šėrų, ale italas būsiąs 
pirmininkas tos kompani
jos.

Albanijos valdžia per sa
vo radio stotį Tiranoj atsi
šaukė į Italijos žmones, kad 
jie nedarytų to kriminalio 
darbo, kad nežudytų ir ne
grobtų taikios albanų tau
tos.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų.
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LAISVE Trečias puslapis

China's United Youth
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

By MOLLY YARD

URING the last forty years of 
China’s history, the students 
have played a social role of

the greatest importance. In 1911, 
Chinese students were at the fore
front of the vast movement to 
sweep away the old feudal and cor
rupt Manchu regime. During the 
years of the Great War it was the 
students who helped to lead the 
opposition to the notorious Twenty- 
one Demands with which the Japa
nese government already hoped to 
reduce China to a colonial status.

i In 1926 and 1929, students all over 
| the country flocked to the banner 

national movement, working 
new democratic and united 
In 1931, the students of No.

of the
for a
China.
China and those of Peiping and
Tientsin especially, demonstrated in 
tens of thousands against the inva
sion of Manchuria.

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

Mass. L. D. S. Bowling Trophy

followed, students 
schools and uni

China, from Peip- 
in the north to

With May Day only a few weeks 
away Cleveland organizations are 
setting the pace for other cities as 
they select a slogan which crystal
lizes the feelings of all decent 
people throughout the country, 
"Stop the Hitler War-Makers.”

Poland’s recent military 
alliance with Britain will have 
important 
Lithuania. 
Lithuania 
a threat
dence. Now, more than ever 
before, Lithuania has an op
portunity to defend its terri
torial and political indepen
dence by entering into an al
liance with Poland, Britain 
and the U.S.S.R.

repercussions in
An attack upon 

by Hitler would be 
to Polish indepen-

With the end of 1935 the Japa
nese armies were preparing to push 
forward and occupy the five north
ern provinces of China, and once 
again the students heralded the na
tional resistance. December 9th and 
16th are memorable days for the 
Chinese student movement, for it 
was then that the Peiping students 
from Tsinghwa and Yenching Uni
versities outside the city and from 
all the schools and universities .with
in joined together to protest against 
the Japanese attacks. In the weeks 
and months that 
from the middle 
versities all over 
ing and Tientsin
Canton and Kweilin in the south, 
demonstrated through the streets. 
They called for an end of all civil 
strife, for unity of all forces of 
the nation, for the preservation of 
the national integrity of their coun
try and resistance to Japanese mili
tarist aggression.

When the universities had rallied 
for resistance, thousands of students 

j from the different centers of edu
cation set out for the villages, even 
to the most distant, and in simple 
language spoke to the peasants — 
telling them of the threatened in
vasion of the Japanese militarists 
and calling on them, to prepare for 
resistance.

Comedian Goebbels overlooked 
one swell crack which should have 
won the “Prove that Humor Exists 
in Germany” contest held some 
weeks ago. The joke, printed quite 
seriously by a Berlin semi-official 
organ, reads:

"It has become obvious to the 
world that London intends to ra
pidly destroy Germany’s peace poli
cy and its stabilizing effect on Eur
ope.”

We wonder if the A.L.D.L.D.—— 
would ever publish an antholo-II 
gy of the best literary works IE 
of art written In the Lithua-*’ 
nlan tongue. To the best of 
our knowledge no such selec
tion of the best pieces of 
prose and poetry in the Lith
uanian tongue has ever been 
made in the United States. It 
would be a step ahead in the 
Llth.-American 
ment and one 
(Lith. Workers 
elation) should 
sider.

A woman was asked by a clerk 
to endorse a postal money order 
she received and she wrote, "I 
heartily endorse this.” Well, if any
one begins sending us money orders 
we, too, would heartily endorse the 
matter.

Thus for many years the Chinese 
students acted as a leading force in 
their country, educating the people, 
spreading Democracy and working 
for the reconstruction of China. 
They helped spread among the 
people the three principles of Dr. 
Sun Yat Sen, known as the Three 
People’s Principles — Nationalism 
(in the sense of national indepen
dence), Democracy, and the Welfare 
of the People.

learned much 
China, and from 
the 
the

Chinese 
greatest 
was the 
Chinese
There was a

stu- 
les- 
ex- 

stu-

cultural move- 
the A.L.D.L.D. 
Literary Asso- 
serlously con

has become the watch- 
Chinese youth. The uni
government and 
whole is found also

the 
in

Chen Li-fu, Minister 
told us at Hankow, 
one man. Her sons and 
are fighting for her very 
and for the cause of

of 
“is

many, 
the 
the 
op- 
Co-

New 
Lith- 
Ray- 

the 
LDS

The maintenance of the 
Lithuanian tongue in America 
has often perplexed 
There are many youth in
twenties who would learn 
Lithuanian language if the 
portunity were open. At 
lumbia University in 
York there are classes in 
uanlan under Joseph 
mond. Why not have 
Scholarship Fund of the
broadened or enlarged to en
able Llth.-American youth to 
attend these classes?

We hope the Executive 
Board of the LDS would take 
this plan into consideration at 
the next meeting. The younger 
members of the Board should, 
in particular, strive to have 
some such arrangements 
made.

Adolph Mustache made a speech 
two weeks ago at a Nazi base 
where he spoke from within a 
bullet-proof glass shield. The bullet
proof glass shield, of course, was to 
keep the wind away.

The famous weekly “New 
Masses” had an editorial re
cently on the subject, “Memel 
Taught Us a Lesson”. A sharp 
lesson, it is true, but one, ap
parently, our own Lithuanians 
have not thoroughly digested. 
In a recent issue of “Vieny
bė” one writer suggests the 
formation of a Pan-Aryan 
movement among Lithuanians. 
And 
The 
the 
and
pendence

Today’s featured article, written 
by a member of the International 
Student Delegation, which visited 
China, has a lesson for all young 
people. And that lesson is summed 
up in the ending: "Youth must 
unite that peace may reign over 
mankind.”

past, and its wrong or right, 
from now on we shall do our 

in the interests of unity...
only purpose is to resist Ja-

Voices for Unity
Our delegation 

from our visit to 
our contact with 
dents, but one of
sons that we learned 
ample of unity in the 
dent movement today, 
time when China’s youth and stu
dents were divided among them
selves: by political differences, by 
religious antagonisms, by regional
ism or race. But now in face of the 
Japanese invasion, conflict has van
ished. Unity 
word of the 
ty of the 
people as a
the universities and schools.

“China,” 
Education, 
united as 
daughters 
existence,
peace and prosperity with a heroism 
and courage truly unparalleled in 
her long history.”

“We are convinced that through 
unity of all our students, we can 
best serve our nation and our 
people,” says the presidium report 
of the Hankow conference of the 
Chinese Student Union. “In the past 
there were some differences among 
our students..... Today we can cer
tainly spare no time to talk about 
the 
but 
best 
Our
pan’s invasion in order to save Chi
na. We pay no heed to difference of 
party, faith, race, district, profes
sion or sex.”

In our trip through China our 
contact with the youth and stu
dents varied from vast mass meet
ings of fifteen thousand as at Wu
chang, to intimate conversations 
with small groups. Though we spoke 
long and privately with youth and 
students of the most diverse opin
ions — Catholic, Protestant, Budd
hist, Moslem, Kuomintang, Commu
nist, Scouts, Guides, young workers, 
peasants, students and professors— 
yet we heard no single voice raised 
against the principle of unity.

Every group or organization 
seemed unanimous in declaring their 
will and determination to work to
gether to resist aggression and 
fight for peace.

“We all stand firmly together. No 
one can cause dissension within our 
ranks. Students of the world, let us 
unite together to resist aggression,”

thesaid the declaration from 
Chengtu Student Union.

“We solemnly declare to you that 
we will never yield ourselves to 
force for the sake of false ease or 
stolen peace. Every one of us is rea
dy to sacrifice his or her life in 
order to preserve the life of the 
nation. We haVe resolved to meet 

our national crisis at any cost.....
We wish that from now on the 
world students and the Chinese 
students will work more closely to
gether than ever, strive for mutual 
cooperation and use common ef- 

i forts to combat aggression, to pre
serve civilization, and to uphold 

; world peace,” declared the chairman
—WALTER KUBILIUS, of a mass meeting held for us at

what sort of “aryanism”? 
only 
type 
now

sort we know of Is 
that seized Memel 
threatens the inde- 

of Lithuania.

At the Massachusetts State LDS Spring Frolic 
dance to be held May 13 in So. Boston this beautiful 
trophy will be presented to the So. Boston LinDenS 
for capturing the championship in the State LDS Bowl- 
ling Tournament. The LinDenS earned the right to the 
trophy by ending the tourney with 34 points, followed 
by Stoughton with 26 and Lowell with 22. Fourth and 
fifth places were taken by Montello and Worcester. 
........The trophy is two feet in height and the figures 
are of gold and the base is solid walnut.

Pan-American Students 
Meet On Aid to 
Democracy

NEW YORK, N. Y. — The first 
Inter-American Student Congress, 
called by students in the United 
States, Latin America and Canada 
to consider how students can best 
cooperate for democracy in the 
Western Hemisphere, will be held in 
Havana, Cuba, the last week of 
August, 1939, it was announced last 
week by the United Student Peace 
Committee which is sponsoring 
Congress in the United States.

The Congress developed out 
conversations among students at
second World Youth Congress held 
at Vassar College in September, 
1938, where representatives of stu
dents from nearly all countries in 
the Americas were assembled. Com
mittees for the establishment of the 
Inter-American Student Congress 
have since been set up in Havana, 
Mexico City, Santiago, Buenos Aires 
and New York City.

the

of 
the

HEAP BIG “LIAR”

Bob Burns, star of Paramount’s 
From Missouri,” has added a 

honor to his collection of lau- 
He has been notified that he 
been elected to the Interna-

“I’m 
new 
rels. 
has
tional Liars’ club of Jonesboro, Ark. 
Issued in the form of a hunting and 
fishing license, the Liars’ Club cer
tificate bears the signatures of S. 
P. Crenshaw, grand liar ex-officio, 
and Julian James, listed as “the not 
to be outdone liar.”

Koreans, grieving ever since the 
annexation of Korea 
have since that time 
clothes, their symbol 
for the departed.

by Japan, 
worn white 

of mourning

In the same state there is a law 
which prohibits anyone from setting 
a mule on fire.

At Berea, Ohio, no animal may 
go about after sundown without a 
tail light.

Changsha, speaking in the name of 
every student association of that 
city. In Hankow we held a round 
table conference with fifty leaders 
of the different youth and student 
organizations — religious, political, 
cultural, cooperative — and once 
again the determination of all orga
nizations to combine and work side 
by side was expressed.

(To be continued.)

Lithuanian-American 
Stars in Baseball

The Song of the Weary Typist
NEW 

Average 
baseball 
6 ft. in 
weighs i 
of age.

This ;

YORK, N. Y.-—Meet the
Lith.-American big-time 

player! Standing a mere 
his stockinged feet our hero 
180 pounds and is 25 years

is the composite picture of 
six American 
nian descent 
tional fame by Oieir 
the diamond, 
the American League 
the National League.

AMERICAN LEAGUE
• Johnny Broaca: Born October 

3, 1911, in Lawrepce, Mass., where 
he still lives. 5’ 11” in height. 
Pitcher on the Cleveland Indians. 
Formerly with the New York 
Yankees.

• Joseph Krakauskas: Southpaw 
pitcher of the Washington Senators. 
6’ 1”. Born Marih 27, 1917, and 
now residing in Hamilton, Ont.

NATIONAL LEAGUE
• Stanley Joseph Andrews: Catch

er on the Boston Bees. 5’ 11”. Born 
April 17, 1918, in Lynn, Mass., and 
still living there.

• John Oscar pickshot: Another 
Boston Bees Lith 
footer, born January 24th, 1912, in 
Waukegan, Ill., and still living 
there.

• Vytautas C. Tamulis: “Vito” to 
the fans. Pitcher on the Brooklyn 
Dodgers. 5’ 9”. Bbrn July 11, 1911 
in Cambridge, Mass., now in South 
Boston.

• Peter Ernest Naktenis: Pitcher 
on the Cincinnati Reds and a prize 
rookie. 6’ 1”. Born June 12, 1915, 
in Aberdeen, Wash., now living 
Hartford, Conn.

ball-players of Lithua- 
who i have earned na-

on 
in 
in

Two of
exploits 

them are 
and four

outfielder. A six-

Consumers’
Dollars and
Sense i

in

when 
Trade 
courts

I’m a key-hitter, word-splitter, nine-hour-a-day sitter, 
Batter away on a typewriter’s face;

I type yards of tripe till the pages are ripe 
And fall on the pile as I race!

No, I mustn’t relax, big boss sacks if you're lax, 
And I mustn’t, oh never, erase!

Motto”, says he, 
bang on apace!

For “Ac-cu-ra-cy is our
While I clang and I

but the boss lie turns sourFor lunch I’ve an hour,
If I don’t scamper back in a half;

And at six I should quit, but he’d just throw a fit 
For the profits must rise on his graph.

And the boss never fails to examine my nails, 
Or squint for a rip in my hose;

And he’d like me to look like a swell fashion-book, 
But I can’t, when I’m filling old clothes!

When it comes to the pay-off, I'm scared it’s the lay-off, 
There’s no guarantee nowadays;

If I got a vacation, ‘twould cause a sensation, 
As would a long overdue raise.

So my anger I vent on the keys till I’m spent, 
Till the moon shoves her nose through the sky;

Then I scram at high speed to replenish and feed 
This weary machine that is I.

—Dot Riviere.

Baltic Countries Jittery Iceland Extends a Fro
After Fall of Meme! zen Mitt to Hitler

TALLINN (REVAL)—Fear that 
Hitler will try to follow up occupa
tion of Memel by seizure of “Ger
many’s historical Baltic provinces” 
—Latvia and Estonia — is causing 
widespread alarm among the people 
there.

A Home Office ban on any criti
cism of Germany has effectively 
gagged the Estonian press. This is 
true of Latvia also where a number 
of persons have been deported to 
island fortresses for having"spread 
rumors”.

a regular airline 
and

good

Iceland, the 
set certain 
example in

150 Years Should
Be Average Life Span 
Says Scientist

You can live to be a 150, accord
ing to Soviet scientist Bogomoletz, 
whose researches in longevity are 
reviewed in the April issue of SO
VIET RUSSIA TODAY, authentic 
monthly on Soviet affairs. Consider
ing old age a preventable disease— 
a theory commanding high respect 
in international scientific circles— 
Professoi' Bogomoletz is conducting 
important experiments at the fa
mous Kiev Institute of Experimen
tal Biology and Pathology. Here ho 
has gathered all available data on 
the life span of the human orga
nism, much of it based on prelimi
nary investigation into related phe
nomena in the animal kingdom.

It’s a consumerj headliner 
for the first time the Federal 
Commission goes into the 
and gets an injunction against fur
ther advertising of a drug danger
ous to health.

That’s what happened recently 
when FTC attorney secured an in
junction against further advertising 
of a weight reducing remedy distri
buted by a Chicago firm. Use of 
the drug, the Commission found, 
may prove injurious to health and 
eyesight.

“To prevent the advertising of this 
drug, the Federal į Trade Comm, 
exercised its new powers under the 
Wheeler-Lea Amendment to the 
original FTC Act and for the first 
time went to court for an injunc
tion”, the AAA’s Consumers’ Guide 
declares.

Uus Eesti, organ of the Estonian 
propaganda ministry, is observing 
guarded reserve about the German 
“conquests”, at the same time is 
urging a regrouping of national for
ces. It writes.

“Instead of relying on 
support, we must regroup 
forces, as much from an 
and cultural standpoint as 
military. We must preserve and re
inforce our determination and spirit 

on these conditions 
and possibility of

foreign 
our own 
economic 
from the

small countries,

| ^REYKJAVIK By sending Luft- 
IHansa representatives back to Ber
lin without the coveted authoriza
tion to establish 
between Germany 
Government here 
bigger powers a
resisting Nazi pressure.

In spite of the presence of the 
German cruiser Emden in the port 
of Reykjavik whilst the negotiations 
were going on — an argument that 
failed to carry the weight intended 
■—the Iceland Government sent the 
German delegation about its busi
ness, and afterwards issued a com
munique staling that 
tention of according 
company the right to 
routes to Iceland.

it has no in- 
any foreign 
establish air-

is undoubted-This turn of events 
ly a groat victory for anti-fascist 
opinion here as well as for the re
cently formed Unified Socialist Par
ty whose members were the first to 
unmask in Parliament the Nazi mi
litary aims behind the Luft-Hansa 
proposal.

Finland, small as it is, has 60,000 
lakes and 80,000 islands dotting the 
seashore and inland waters.

of freedom. Only 
is there ground 
outside help”.

Like all other
Latvia and Estonia appear to be 
marking time, waiting for the big 
powers to do something. That they 
too are impatient at the dilatory own terms with Berlin is indicated 
methods practised in particular by by the sudden departure for Poland 
the British Government and, as a and Hungary of M. Seller, Estonian 
result, are seeking to make their foreign affairs minister.

think, 
must

pub-

Most investigators believe that, on 
the average, under fully normal fa
vorable conditions, an animal’s life 
span is five to six times longer than 
the period of its growth to adult
hood. Says Bogomoletz, “Taking in
to account that the human organism 
terminates its basic outlines about 
the age of 25, it may be considered 
that the normal life span of man 
constitutes 125-150 years. I 
however, that even this age 
not be regarded as the limit.”

SOVIET RUSSIA TODAY
lishes several remarkable case his
tories of men who have passed the 
century mark, and proceeds to give 
Bogomoletz’ answers to the ques
tion, “Why does not the majority of 
men and women attain even the age 
of 100 years?” Several wide-spread 
causes of premature death are 
known: The social causes — malnu
trition, exposure, and chronic over
fatigue — devitalize the organism 
and pave the way to various afflic
tions which carry the majority of 
mankind to premature graves. And 
the direct physical causes—the ag
ing of the organism through a com
plex biological process accompanied 
by profound biophysical and bioche
mical changes in the tissues. The 
article continues with an analysis of 
such known methods of rejuvenation 
as repeated blood transfusions and 
transplantation of glands, and con
cludes with Bogomoletz’ specific 
counsel to the average normal in
dividual, removed from elaborate 
and expensive laboratory resources, 
on simple but effective methods of 
extending his own life span.

Choosing your own milkman is 
prohibited by law in Auckland, New 
Zealand, where a “milk council” se

lects the milkmen for all costumers.

Religious Freedom” Under the Swastika
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

—Chuliganai!
Atsiimkit ta... mušeika!C

Anoj slenksčio pusėj stovi valdinin
kas, blizgėdamas savo žvaigždėm ir ant
pečiais — už jo trys sargai.

O mūsų pusėj pilki veidai, pabalusiais 
skruostais, penkios kalbos, kuriomis ne
susikalbėsi tarpusavyj, penkios musku- 
lingos krūtinės. Bet mūsų pusėj ir dar 
kaž kas, kas jungia nesusikalbančius, 
kas silpna pakelia kovai, kas šnabžda 
mirštančio lūpom: “Aš už vėliavą rau
dona. ..” v

kalbos. Kiekvienas jaučiasi čia svetimas 
ir mintimis skraido toli.

—Ar tą nauji jį rūkom, Vilke? — pa
siteirauja Simas. Kiti tyli. Atsakau žio
vaudamas :

—*Puikų tabaką mums draugai at
siuntė! — Bet vėl nė žodžio. Net apie 
“puikųjį” tabaką niekas kalbėt nebenori, 
— o tas “puikusis” tabakas, — nuorū
kos. Apie ką kalbėsim? Apie orą? —Bet 
oro mes karcery neturim—yra tik pra
kaito garai, dulkės ir durpių dūmų kva
pas. Simas vokiškai sako: “Tabako bėra 
kiekvienam po vieną.” Paulius sumur
ma: “Et!”

A?1 rjine: .i .......—-

Puikiai Veikia
Haverhill, Mass. — Čia lie

tuvių veikimas ir susitarimas 
gan puikus. Gedemino Kliubas 
turi didelę įtaką lietuviuose ir 
yra centru visokio lietuvių, vei
kimo. Ta įtaka paeina, kaip 
tik nuo to, kad draugai rea
guoja į pasaulinius įvykius ir 
stengiasi juos tinkamai su
prasti ir išaiškinti kitiems.

7.
PASKUTINIS DŪMAS

Susibarė Paulius su Simu. Susikivir
čijo ir susipyko. Simas nebeima iš Pau
liaus “bankrutkės.” Jiedu nebekalba ir 
nebežiūri vienas į kitą. Nebežiūri ne to
dėl, kad tamsoj v i stiek nieko nematysi— 
bet jiedu nebekenčia vienas kito. O Fri- 
dis niršta, Simą išvadino “mulkiu,” ko
munistus — demagogais, o fašistus bu
deliais: “Ar jie ne budeliai? Sukimšo 
čia, dabar sėdėk ir pjaukis. Tegu velniai, 
jei reiktų su tokiu Simu sėdėti kartu ke
lis metus!”

O Simas atrėžia:
—Jums meilesni fašistai. Jūsų vadas 

Bernšteinas kartą yra pasakęs, — ką 
jis verčiau pasirinktų—pasirinktų fašis
tinę diktatūrą, o ne komunistinę. Na, 
tai ir pasirinkot...

Kivirčas prasidėjo iš pat ryto. Tebesi
tęsia ligi vakaro. O prasidėjo paprastai. 
Fridis rymojo ant palangės. Paskui ta
rė: “Nelengvos kovos ir pūs jus, Vilke.” 

—Mes jau pripratę! — atsakiau a$. 
Priėjo Fridis, užmynė Pauliui koją pa
tamsy j, atsiprašė latviškai. Atsikėlė Lei- 
vo. O Simas ir užšoko:

—Ka čia dabar krokodilio ašaras lię- 
jat?! Patys pardavėt. Jei ne jūs — ar 
vaitotų Europa fašizmo pančiuose?...

Tada įsikišo Fridis: “Sena jūsų dema
gogija! Kas suskaldė darbininkiją, a?” 

Pasiutiškai niūri nuotaika karcery. 
Atėjo naktis. Vyrai tyli. Tylom sumigo. 
Apie vidurnaktį tamsoj subrazda Fridis. 
Nuo šono ant šono vartosi Paulius, kaž 
ką per miegus murmėdamas. Pasikelia 
Fridis, daro du žingsniu:

—“Aukšti. — Šalta,” taria jis, taria 
ne man, o tamsai ir su manim maža jis 
bekalba. Mus nubaudė dėl Kartano: at
ėmė šiaudų rezginį, kurį pasiklodavom 
naktį ant cemento. Dabar beturime tik 
cementą ir šinelius. Nebeatidaro ir lan
go į trečią dieną, kaip anksčiau.

— Pasišildykim. — Ir vėl kalba nu
trūksta. Vyrai sukyla, trina rankas. Si- 

• mas skelia kibirkštis, o man priseina 
paruošti “bankrutkės,” nes Paulius jo
kiu būdu neišmoksta: “Mūsų krašte suk
tų cigaretų niekas nerūko.”

Už kalėjimo sienų, kurios saugo mies
tą nuo mūsų — dainuoja liepos naktis. 
Miesto sode, darželiuos dabar pilna pore
lių: nuogom rankom, lengvom suknelėių, 
be kepurių. Jie siurbia liepų kvapą, nak
ties drėgmę; o užmiesty, prie odų fabri
ko apsiverčia ant kito šono Antanas, 
žmona jam padeda apsiversti — staty
boj jam koją šiandien sutrėškė. “Ai-i-i!” 
Gerai, kad dar kaulo nesutrupino...

“Tu kambarį kaž kuo prismardinai!?” 
Žmona jį guodžia: “Iš skausmo, Antuk, 

. tu viską užmiršti... Gi žinai, kad pro 
mus tas‘griovys teka... Gyva supuvus 
oda.”

Iš odų fabriko per priemiestį teka sru
tos.

Karcery naktį reikia pirštinių.
Kai dienomis virš miesto, virš ežero 

ir sodų rieda saulė, pro mažus plyšelius 
ji įsiskverbia ir pas mus į karcerį. Ji 
atneša mums ilgesį, kurio neišsakyti žo
džiais, bet kurį jaučia kiekvienas dvide
šimties metų žmogus, tegalėdamas į sau- 

•lėtą gamtą pažvelgti tik pro plyšelį. Ach 
ta vasara, vasara. Katryt, tu turbūt šią 
naktį sėdi kur nors po medžiais. Tu ra
šei, kad iš dirbtuvės gavai atostogų. Aš 
atmenu, kaip tu mėgdavai medžius. Da
bar tu džiaugies laisve, kaip trapaus 
stiklo pūslyte... Džiaugkis, mažyte — 
ši liepos naktis, turbūt, labai giedri, kad 
mums taip šalta?

Visi penki, kaip kokie amerikoniškų 
filmų sąmokslininkai sėdim ratu ant sa
vų šinelių ir imame rūkyti. Bet nesiriša

Rūkome. Simas neima iš Pauliaus. 
Miegoti — šalta. Kalbėti nėra ko. Pasa
kau Fridžiui:

—Daugiau tabako nebegausim. Šni
pas pasakys, kaip mes jį gaunam... Ty
la. Sunkiai alsuoja krūtinės, traukda
mos karčius dūmus. Aplink — tamsa, 
kaip rašalas.

—Rūkai, Pauliau?
—Rūkau.
—Ar žinai ką, Pauliau, Kartanas bu

vo atsiųstas tave ir Fridį iššnipinėti.
—Iš visų pusių priešai! — prideda 

Fridis. Paulius pasirąžo: “Ar žinai, kai 
tik jūs sumigote, jis pradėjo mane klau
sinėti: kas, iš kur, kaip. Visą valandą su 
juo vargo turėjau. Nebeiškenčiau — ir 
gavo, ko norėjo...” Vėl tylu. Patylėjęs 
prideda: “Bet tas valkata puikiai vo
kiškai kalbėjo!”

—O latviškai dar puikiau! — pridu
ria Fridis.

—O tu, Fridi — nesikarščiuok! — sa
ko jam Paulius. — Simo tiesa. Tik ir Si
mas karščiuojasi. Nepažindamas žmo
gaus jau rėkia: “pardavike!” Tu pats, 
Fridi, apgalvok — čia priešai ar drau- 
gai?

Fridis patyli. Paskui sumurma: “Jau 
paskutinis dūmas, draugai.”

Išvaikščiok Baltijos kalvas, pereik nuo 
Suomių Imatros krioklio ligi Vyslos žio
čių, pereik sodybas ir priemiesčius, liau
dies vaikai jums papasakos tą pačią pil
ką gyvenimo pasaką, kaip ir mūsų Pau
lius.

Truputis mokyklos. Tuojau dirbtuvė. 
Dešimtys dirbtuvių. Vėtytas ir mėtytas: 
bedarbis, keliautojas. Tipografas. Uosto 
krovikas.

—Ką gi aš galėčiau papasakoti apie 
savo tėvą? Nežinau. Gal kad jis jau virš 
trisdešimt metų profsąjungoj? O aš? Aš 
anksti pradėjau pats savarankiškai gal
voti. Gimiau Dancige, Leckau. Ten pat 
užaugau ir koviaus už Leckau žmones.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
ŽEMAIČIŲ DIEVAITIS

Žemaitis galingas kalnus supylė, 
nuoširdus triūsas tautos nesuvylė. 
Titnago pagelba priešus nugalėjo, 
paslaptis laikų daugiau neprispėjo.

Gamtos žiaurumas pastojo takus, 
peržengęs bedugnę laimingas bus. 
Žiaurūs priešai naikino šalį, 
lenkai atplėšė žemaičių dalį.

Krikštino kardu, ugnim baugino, 
bet stiprus būdas to nepripažino: 
Teisę kryžiuočiams vergais daryti, 
brangią tėvynę bandė praryti.

Įpročius jojo nor panaikinti, 
verčia savuosius dievus garbinti. 
Girių giraitis, garsus Aržuolaitis! 
garbinams nuo seno, Žemaičių dievai

tis.
Šimtmečius meldės, laužai žėrėjo, 
perkūnui aukas ant jų sudėjo.
Žiemos šalčiai skaudžiai kankino, 
gegutės balsas tik atgaivino.

Stiprus būdas, kad paminėti, 
su midaus taure pasimylėti.
Lūkės lankose, Gedemino Pylis, 
garbingas vardas žemaičių kilęs.

Apgynė nuo kryžiuočių šalį, 
paliko istorijon pažymėtą dalį. 
Laimingais jautėsi apgynę kraštą, 
negarbino kryžiaus, nei švento rašto.

K. L-as.

Balandžio 3 d. vakare įvy
ko “Liaudies Balso” atstovo 
Z Janausko prakalbos, kurias 
suruošė Gedemino Kliubas. 
Publikos susirinko gan gražus 
būrys. Išklausę prakalbos ir 
“Liaudies Balso“ svarbos ir 
padėties apibudinimą, daly

viai vietoje suaukojo $4.65. 
Aukavo: S. Benkus, A. S. 
Kazlauskas ir J. Saulėnas po 
50c; J. Navickas—45c; k Pe
čiuitoms —35c ir užsirašė 
“L. B.“; J. Masevičiuą, S. 
Biekša, J. Kibildis ir M. Ja- 
ciunskienė po 25 c. Kiti au
kavo smulkesniais. I

Po prakalbų atsinaujino 
bei užsirašė “L. 13.“ V. Si- 
mans, J. Masys ir A. Majaus
kas. Pasidarbuot pagelbėjo d. 
Benkus.

Už suteiktą Liaudies Bjalsui 
paramą tariu širdingą ačiū. 
Viso sukelta $14.15.

Z. Janauskas.

Bet, žinoma, vienas visko 
sužinoti negali. O kurie su
žino, tai taip ir praleidžia 
nepranešę.

Kitose kolonijose draugai 
turi suorganizavę po keletą 
draugų. Tai už tai ir matosi 
korespondencijų iš jų miestų.

Dar kartą patariu draugams

iš Harrison, Kearny ir E. 
Newark, kad jei kas ką gero 
ar įdomaus pastebite, tai pra
neškite man, aš sutvarkysiu ir 
patarnausiu “Laisvei.“ Adre
sas toks: A. K., 49 Sherman 
Ave., E. Newark, N. J.

Su aukšta pagarba, 
Laisvietis.
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REZOUUCIJOS WORCESTER, MASS.
Rezoliucija už Demokratine8 

Teises Lietuvos Krašte
Kadangi dabar Lietuvos ne

priklausomybės likimas stovi 
dideliame pavojuje; ir

Kadangi gelbėjimas nepri
klausomybės yra visos Lietu
vos liaudies klausimas, ir tik 
liaudis tegali nepriklausomy
bę apginti,—

Tai mes, ALK Wilkes- 
Barre, Pa., Skyriaus konfe
rencija, laikyta kovo 26 d., 
1939 m., Wilkes-Barre, Pa., 
griežtai reikalaujame Lietu
vos valdžios tuojau duoti de
mokratines teises kraštui, ir 
tuoj paleisti visus politinius 
kalimus, kaipo esamus ge
riausius kovotojus už nepri
klausomybę.

Rezoliucija Klaipėdos 
Netekimo Klausimu

Apkalbėjus visapusiai Klai
pėdos patekimą į agresoriaus 
Hitlerio rankas, ALK Wilkes- 
Barre, Pa., ir apylinkės Sky
riaus konferencija, laikyta ko
vo 26 d., 1939 m., Wilkes- 
Barre, Pa., atstovaujanti . 18 
organizacijų su 700 narių, 
griežtai protestuojame prieš 
Hitlerio tokį nežmonišką žygį 
ir pareiškiame, kad to grobio 
jam nepripažįstam.

—o—
Rezoliucija Klaipėdos Neteki
mo Reikale Lietuvos Valdžiai

Mes, ALK Wilkes-Barre, 
Pa., Skyriaus konferencija, 
laikyta kovo 26 d., 1939 m., 
atstovaujanti 18 organizacijų, 
su 700 narių, visapusiai ap
svarsčiusi Klaipėdos patekimą 
į Hitlerio rankas, surandame 
aiškų Lietuvos valdžios patai
kavimą Hitlerio valdžiai.

Mes smerkiame tokį Lietu
vos valdžios nuolaidavimą ir 
išdavikiškumą agresoriui, ku
ris trokšta ir visos Lietuvos.

Todėl mes protestuojame ir 
persergstime Lietuvos valdžią, 
kad ji ateityje visos Lietuvos 
savanoriai nepavestų . Hitle
riui.

Rezoliucijų Komisija:
V. Saudargas,
F. M. Indriulis, 
R. Jenušaitis, 
J. Visockis, 
J. Klikūnas.

Mūsų Darbuotė
Kovo 2 6. d. įvyko L į* D 

11-tos kuopos skaitlingas ir 
smagus susirinkimas. Draugai 
J. Norvaiša ir J. J. Bakšvs Į v 
patiekė susirinkimui puikų 
raportą, kad paramai dien
raščio “Laisvės“ įvyksta šau
nus bankietas balandžio 16 įd., 
Olympia Parke, 4 vai. po pie
tų. Kas svarbiausia, kad 'šis 
pokilis yra ruošiamas ben
drai su Worcesterio apielįn- 
kės miestų ir miestelių dar
buotojais. Ir mes worceste- 
riečiai nesam nusivylę. šis 
bendras mūsų darbas duos 
pasekmių. ‘ 1

Dabar reikia pasakyti, 
kur yra draugiškumas, ten yra 
ir gražūs darbai atliekaihi 
darbininkų judėjimui, čia ni- 
riu atiduoti ‘ darbininkišką pa
garbą draugui Domininkui 
žemeikiui už jo puikų pasi
darbavimą mūsų kuopos var
du Komunistų Partijos baza- 
re, ir draugei Trasikienei — 
moterų kuopos vardu. Jiedu 
suruošė puikiausi stalą tam 
bazare ir daugiausiai pelno 
padarė.

O Lietuvių Komunistų Kuo
pos vardu širdingai rūpinosi 
dėl bazaro draugės Dovido-; 
nienė, Valančauskienė, Ausie-i 
jienė ir draugas Skliutas . Jų 
darbai davė puikiausių pasek-j 
mių.

O P. Plakštis, kaipo geras' 
gaspadorius, nei vienam ne
atsisakė patarnauti.

LLD susirinkime kovo 26-tą i 
d. likos ; nutarta pasveikinti' 
dienraščio “Laisvės“ suvažia
vimą. Auku rinkinio darbas v v
paliktas man. Visų sveikinto
jų vardai tilps kitoj korespon
dencijoj.

Taipgi šis susirinkimas rū
pestingai nutarė ruoštis prie 
balandžio 9 d., kur yra ben
drai su moterų kuopa rengia
mos prakalbos drg. Z. Ja- 
nauskui, Kanados “Liaudies 
Balso“ atstovui. Prakalbos 
įvyks 6 vai. vakare, 29 En
dicott St. svetainėj. Įžanga 
veltui. Visi dalyvaukite.

Drg. J. J. Bakšys sakė jau 
turįs vieną naują “Laisvei” 
skaitytoją. Bravo ! Kas skai
tys mūsų dienraštį, nesigailės.

J. M. L.
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ITALIJOS ŠNEKA 
FRANCIJAI

Paryžius. — Mussolinio 
valdžia pasiaiškino Franci- 
jai, kad, girdi, Italija “ne
turinti” jokių planų prieš 
Graikiją.

Chungking, Chinija.—Ja
ponų orlaiviai bombomis 
užmušė bei sužeidė 350 ne- 
kariškių chinų miestuose 
Kinhua ir Yushan.

Shanghai. — Japonai gi
riasi, būk jų lėktuvai už
klupę ir “sunaikinę” 41-ną 
chinų orlaivį Kunmingo 
aikštėje.

KORESPONDENTU BALSAI
Gerbiamoji Redakcija:

Meldžiam priimti m ano 
viešą širdingą padėką ačiū už 
suteikimą ‘ puikios dovanos 
“Raisto.“ Malonu į rankas 
paimti ir duoti kitiems pa
skaityti. į

Aš niekuomet nesitikėjau 
tokio įvertinimo susilaukti.

Gerbiamieji draugai, nuo 
šio laiko mano jėgos pakils 
dėl suteikimo žinučių mūsų 
mylimai “Laisvei.” Aš manau, 
kad tą gali padaryti visi ge
ros širdies laisviečiai. Tik 
reikia, kad jie stotų į talką ir 
pranešinėtų, savo kolonijų 
įvykius Redakcijai. Aš tą su 
mielu noru padarysiu.

RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati
nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą“ išleido dienraštis “Lais
vė“. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės“ suvažiavimą, 
balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.“
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Užsakymus prašome siųsti antrašuojant: 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Dienraščio “Laisvės” :

BANKIETAS
Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šerininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio J
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

1 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- 
tūra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos 
duetus.

ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Šokiams įžanga 40c.
Vakarienei 85c. KARTU $1.25

»•••••••• •••••••••••••••••••••••

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508



t

<

1

*

K

AntracL, Balandžio 11, 1939 WFF LAISVU —p Fenilai ptalapb

Pittsburgh© ir Apielinkės Žinios
Turčjau Pasikalbėjimą su Vie
nu Gerai Pasiturinčiu Lietu

viu apie Federal House 
Administration

Dabar Pittsburghe Federal 
House Administracija apipir- 
ko daug netikusių stubų ir 
didelį plotą tuščios ir neti
kusios žemės. Ant tos žemės 
niekuomet nebūtų statę stu
bų, nes baisūs kalnai ir grio
viai. Tas randasi Soho dalyj.

Čion bus pastatyta namų 
dėl 1,800 gyventojų. Tad 
mūsų stambesni namų savinin
kai labai kreivai į tai žiūri.

.Tai tas lietuviškas savinin
kas ve ką sako: Jie mėgins 
organizuot visus Pittsburgh© 
propertininkus ir siųs rezoliu
ciją valdžiai, kad šitą darbą 
sulaikytų, kad tas sumanymas 
būtų atšauktas ir kad Pitts
burghe yra įvalias stubų žmo
nėms gyventi be Federal 
House Administracijos. Turi 
žmonės daug iš ko pasirinkti, 
pigiomis raudomis ir brangio
mis. Tegul tik žmonės užmo
ka randas už gyvennamius. 
Už tokį valdžios sumanymą 
turės užmokėti visi properti- 
ninkai ir jų pro pert ės neturės 
jokios vęrtės. Tas, girdi, yra 
pavojus dėl visų namų savi
ninkų ir taip jau dėl biznie
rių.

Tai aš jam atsakiau, kad 
tas nepalies mažų namų sa
vininkų ir biznierių, tiktai di
delius, kurie turi po dešimt 
arba penkiasdešimt stubų. Ir 
tos pačios jau griūva, jų tai
syti nenori, tiktai nori randas 
kolektuoti. Miestas jau įsakęs 
kažkurias taisyt arba nugriaut.

Be abejonės, tokiems sa
vininkams tai pavojus, bo 
jiems reikia taksas mokėti už 
tuščius namus arba už žemę. 1

O kurie turi geras stubas, 
tiems pavojaus jokio nėra.

Jeigu ; žmonės gyvena, tai 
ne savininkas taksas moka, 
bet tas, kuris moka randą.

Koks yra skirtumas tarp 
savininko ir randauninko? 
Randauninkas paduoda pini
gus, o savininkas nueina ir 
užmoka taksas.

Mažiems savininkams nėra 
jokio pavojaus. Mažas savi
ninkas tiri namą ir pats ja
me gyvena. Jis neturi jokios 
baimės.

Eagles 
apie 2

uždarė 
namus,

mas karo medžiagos į Japo
niją.

žmonių buvo pilna 
Auditorium, skaitoma 
tūkstančiai.

—o—
1 d. balandžio čia 

pašelpos prieglaudos
kur bedarbiai turėdavo nak
vynę iki šiolei. Bet bedar
biai atsisakė išeit iš tų namų. 
Tai pašelpos departmentas 
sako: Jūs galite čia būt, bet 
mes raudos daugiau nemokė
sime. Tai jeigu jus laikys 
bildingo savininkas, tai jūs 
galit čia būt. S. G.

Baltimore, Md.
Lietuvių Svarbus Mitingas
įvyks ketvirtadienį, balan

džio 13 d., 1939 m., Lietuvių 
Svetainėje, ant trečių lubų, 
853 Hollins St., Baltimore. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prakalbas sakys Zigmas Ja- 
nauskas, “Liaudies Balso” Ad
ministratorius, iš Kanados.

Bill Andrews, ‘C. P. 
anglų kalba kalbės.

Gerbiami lietuviai ir 
vės! Šios prakalbos bus
prastos; net iš Kanados bus 

kas
ar 

ati- 
na-

org.,

lietu- 
nepa-

kalbėtojas. Jis aiškins 
link Lietuvos ateities, ir 
Smetonos valdžia turėjo 
duoti Klaipėdą Vokietijos
ziams. Anglų kalba kalbės 
Andrews apie Amerikos svar
bius reikalus ir apie Europą. 
Įžanga veltui.

Visus nuoširdžiai kviečia
me.

Lietuvių Komunistų Kuopa.

Rochester, N. Y
Kad ir vėlokai, bet geriau 

negu niekad.
Lietuvių Amalgameitų loka- 

las 203 padarė pradžią su
rengimui protesto prieš Hitle
rio pagrobimą Klaipėdos. Lo- 
kalo komisija atsilankius pas 
vietinį kleboną Bakšį, ir ga
vus. pritarimą tokiam susirin
kimui visų lietuvių draugijų 
bei kuopų.

Tam bendram masiniam su
sirinkimui priruošti yra šau
kiamos visos lietuvių draugys
tės ir kuopos išrinkti arba pa
skirti atstovus, kurie susirinks 
trečiadienį, balandžio 12 d., 
7:30 vai. vakare, pobažnyti- 
nėj svetainėje.

Minimas masinis susirinki
mas būtų pirmutinis abiejų 
srovių Rochesteryje.

Pageidaujama gero nusise
kime.

Skaitytojas.

Wilkes Barre, Pa

eidamas
oks laužas ne-

Man atrodo, kad dar ge
riau pagerins ir geresnę vertę 
atneš jo namui. Ypač tiem, 
kurie gyvena Soho dalyj. Pa
gražins, apšvies visą tą apy
linkę. Jau ant Soho net bu
vo baisu ir žmonėms praeiti, 
net turi apsižiūrėti 
pro ša
užgriūtų ant tavęs.

Taip pat ir su biznieriais.
Ką jięms gali kenkti, kad 

žmonės giyvens švaresnėse stu- 
bose, arba kad jų biznis bus 
prie šviesesnės vietos? Man 
atrodo, tai turėtų biznieriams 
dar geridu biznis pagerėti, o 
ne į pavo, 

Mano 
namų savininkai ir biznieriai 
turėtų surušoti didelį susirin
kimą ir iškelti protestą prieš 
tokius, kurie priešingi Federal 
House Administracijos planui. 
Valdžia neturi jokio tikslo 
taksas kelti, nes už tas vie
tas, kurias dabar apipirko, už 
tuos kailius ir tuos laužynus, 
ir taip įiegavo jokių taksų. 
Jeigu ir 
žai. O 
tas gyveri 
randas.

Mūsų apielinkėj bedarbių 
armija labai padaugėjo, nes 
šiam apskrityj paleido didelį 
skaičių darbininkų, kurie dir
bo WPA darbuose, kurių da 
buvo užsilikę geras skaičius 
nuo pirmiau nepaleistų.

Nežinia, ar tai visur tas da
roma, ar tik šiam apskrityj. 
Tie, kurie gauna pašelpą, yra 
verčiami pasirašyt tam tikrą 
blanką, kad už šitą 
pašelpą prižadi 
kaip gausi kur nors 
bą.

prieš darbininkišką judėjimą. 
O kas tada daugiausiai nu
kentės? Mes, darbininkai.

Taipgi kalbės apie dabarti
nę pasaulinę situaciją. Ar ga
lės Lietuva išsilaikyti nepri
klausoma? Kas laukia Lietu
vą po to, kaip Smetonos val
džia atidavė Hitleriui Klaipė
dą ? Kas bus su kitomis Euro
pos valstybėmis? Kodėl An
glijos ir Frąncijos valdonai 
nieko nedaro prieš Hitlerio ir 
Mussolinio agresijas? Ar pri- 
seis Sovietų Sąjungai vienai 
kariauti prieš fašistinius agre
sorius, ir daugelis kitų klau
simu bus išaiškinta. €•

Atsiminkit, kad šie klausi
mai yra be galo svarbūs vi
siems; tik gaila, kad lietuvių 
didžiosios sales užimtos ant 
tos dienos, o mes ilgiau nega
lime laukti,
giam Liaudies 
Fairmount Ave., kaip 2:30 v. 
po pietų. Tarp šių klausimų 
bus aiškinami ir tarptautinės 
padėties fašizmo 
prieš demokratinį 
esanti dalykai.

Eikit masiniai į 
ir priminint kitiems.

Rengimo Komitetas.

Prakalbas
Name,

ren-
735

jų pastatyti.
nuomone, smulkūs

gavo, tai visai ma- 
<uomet pastatys vie- 
iti, tai valdžia rinks 
Tai už ką valdžia 

turėtų taksas kelti ?
Biznierius.

Seattle, Wash
Kovo 30 d. gubernatorius 

Martin dovanojo bausmę 2 
policmanam, kurie buvo nu
teisti po 20 metų į kalėjimą 
už užmušimą juodveidžio. Jie 
suareštavo juodveidį 27 me
tų senumo. Sako, būk jis no
gėjęs pasipriešint, tai vienas 
iš policistų kirto į galvą ir 
tas po kelių valandų 
Policistai 
kad

mirė, 
sakė, 

nuo
teismabutyj 

juodveidis puolė 
stepsų ir persimušė galvą ir 
nuo tos žaizdos turėjo mirt. 
Bet teismas pripažino juos 
kaltais ir teisėjas nuteisė po 
20 metų į kalėjimą. Bet jiem 
nereikėjo būt kalėjime nė mė
nesio, 2 paleido, o vienas dar 
kalėjime, bet į trumpą laiką 
gal ir tas bus paleistas.

Tas parodo, kad varnas 
varnui į akį- nekerta. Juos 
nuteisė tik dėl* žmonių akių, 
kad žmonės neprotestuotų 
prieš tokius policijos pasielgi
mus. O kitas dalykas, tai 
kad juodveidžio gyvastis ma
žai teskaitoma.

—o—
Čia jau 2 savaitės pikietuo- 

ja Japonijos laivą “Indian 
Maru,” kuris stovi prieplau
koj ir nori prisikraut karo 
reikalams produktų. Pikietą 
sudaro didžiausios eilės viso
kių pažiūrų žmonių, daug yra 
ir bažnytinių, kurie reikalau-

Amerika nesiųstų
Japoniją.

ja, kad
karo produktų
Dauguma pikietų yra chinie- 
čiai.

30 d. kovo buvo sušauktas 
didelis protesto mitingas, kad 
sustabdžius siunčiamą medžia
gą į Japoniją, 
vo nuo visokių 
Ant pabaigos 
ard Costagen,
C o m m onwealth sekretorius. 
Jis ragino žmones siųst pro
testus į Washington, D. C., 
kad būtų sustabdyta siunti-

Kalbėtojų bu- 
organizacijų. 

kalbėjo How-
Washington

gaunamą 
atmokėt, 

kokį dar-

agresijos
pasaulį

prakalbas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Del Pavasario Drabužių 

įvyks ketvirtadienį, balandžio 13 d., I • 
4651 E. Stilas St., 8 v. v. Visi na- • 
riai kviečiami dalyvauti. — J. Mic-' • 
kus, Sekr. (85-87) •

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

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

(85-87)
l

Atei-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai visi dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. — 
V. K. Sheralis, sekr. (84-86)

įvyks
v. v.

į

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kp. susirinkimai perkelti 
antrą ketvirtadienį kiekvieno me- 

. nėšio. Sekantis, labai svarbus susi
rinkimas įvyks 13 d. balandžio, Ge- 
domino Svet., 575 Joseph Ave. Pra
šome narių dalyvauti. Taipgi atsi- 

I veskite naujų prirašyti į kuopą, 
dabai' eina vajus gavimui naujų 
rių. — R. Baranauskas, Sekr.

(84-86)

nes
na-

■

atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

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

Williainsburgh’o Didžiausia Drabužinė

$6.95 :
10.95 :
14.50 S

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

1

—o—
Kaip jau spaudoje buvo mi

nėta, čia varoma agitacija už 
naują uniją, “Progressive Mi
ners Union,” ir jau vietomis 
teko tiems vienybės skaldyto
jams suklaidinti darbininkus, 
nes jau Alden lokalą jie už
valdė. Dirbanti lietuviai ka
syklose, vykit tuos . agitato
rius iš savo tarpo, nes jūs ge
rai žinot, keno naudai jie tą 
naują uniją tveria, 
kad neprileist prie 
sėkmių, kokias jau 
gyvenę pirmiau.

—o—
Mūsų mieste Pirmoji Gegu

žės, .darbininkų šventė, bus 
apvaikščiojama gegužės tre
čią dieną, lietuvių progresyvių 
kliubo svetainėj. Bus gabių 
kalbėtojų ir kitokia progra
ma. Prakalboms pasibaigus 
bus muzikos, valgių ir gėrimų. 
Pradžia 7-ta vai. vakare. Vi
sus kviečiame skaitlingai da
lyvauti

Budėkit, 
tokių pa- 
esam per-

12-to apskričio 
šio 

pasidarbavimu bus 
koncertas ir labai 
komedija “Aš Nu- 
ir monologas “Koks

Toks ir Vaikas.” My-

—o—
Balandžio 30 d., kaip .pa

sibaigs LLD 
pusmetinė konferencija, 
apskričio 
suruošta 
juokinga 
miriau,’ 
Tėvas,
linti juokus, nepraleiskit pro
gos nepamatę, šį vaidinimą 
atliks LLD 39 kuopos pagar
sėję vaidylos iš Scranton, Pa. 
Visas ir visus kviečiame.

Aš Būsiu.

Philadelphia, Pa

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinn

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
OllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliyilN

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

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.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 
džio 11 d., vakare, 774 Bank 
si nariai dalyvaukite. — J.
Sekr.

balan
se Vi- 
Ž. Fin.

(84-85)

SCRANTON, PA.
82 kp. susirinkimas įvyksLDS 

antradienį, 11 d. balandžio. Prasidės 
8 v. v. pas drg. F. M. Indrulį, 129 
W. Market St., kriaučiaus šapoje. 
Visi nariai atsilankykite į susirinki
mą, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. — J. Norkus, sekr. (83-85)

Estate of Slialin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica AVe.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-61*1

MS

BĮ ue Jay Insi
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 Pcnnsylvanijos į New Yorką arba iš 
New Yorko į Pennsylvania, užsukite pasimatyti.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Norint būti sveiku ir stipriu- •
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI —VALGYK

*

Svarbios Prakalbos Pavojingų 
Bilių prieš Ateivius ir Phila- 

delpbijos Miesto Čarterio 
Klausimais

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 16 d., Philadelphijos 
organizacijos rengia prakal
bas drg. D. M. šolomskui, ku
ris aiškins prieš ateivius nori
mus pravesti bilius kongrese, 
Washingtone ir Pennsylvani- 
jos valst. taryboj, čia jau pra
vesta bilius, ir jei gubernato
rius pasirašys, jis įeis įstaty
mu suregistruoti visus ateivius 
ir ateivius piliečius. Nepilie- 
čiai turės mokėti kas metai po 
$5 užsiregistravimą. Tai bai
sus smūgis bus ateiviams. Prie 
to, Phila. reakcionieriai nori 
pravesti naują čarterį, kuriuo 
valdžios gale pataps nuo 11 
konsilmanų, kurie pasiskirs 
miesto menadžerių į vietą 
joro. Tada atsiminkit, 
miesto bankieriai, kurie 
bar miestą yra apiplėšę,
bankrutavę, dar labiau jį ban
krutuos, dėdami visokius mo- 
kesčius-taksus; įves reakciją

ma- 
kad 
da
liu

'i

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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j Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi-
jčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
ipama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
jkėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
' Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, 6 balandžio, ‘Laisvės” 
svetainėj. Oras buvo labai blo
gas, lijo, tai narių lankėsi ne- 
perdaugiausia.

Finansų sekretorius J. Gru- 
bis raportavo narių stovį: 3 
serga, 6 atsilikę su mokes
čiais. Finansiniai kuopa stovi 
gerai. J. Grubis perstatė 3 
naujus narius. Jis kas susirin
kimas gauna naujų narių.

Dalyvaus Gegužinėj

prisirengt 
finansinės 
kuopos iž- 
ir išrinko

G risk ų atstovu į konferenciją, 
kuri įvyks ' 20-tą balandžio, 
419 Lorimer St., “Laisvės” Į 
svetainėj. Komitetas prašo vi
sus LDS narius dalyvauti Pir
mos Gegužės parade. Lietu
viai susirinks prie Liet. Am. 
Piliečių Kliubo, 280 Union 
Avė., 2:30 po pietų. Turėsime 
gerą beną, po vadovyste V. 
Berenio.

Pirmai Gegužės 
komitetas atsišaukė 
paramos. Nutarė iš 
do paaukoti $3

Darbininkų poetai įsteigė 
Deklamatorių Grupę, kuri tu
ri savo susirinkimus pamokas 
pas penktadienio 
Room 204, 131 E.

vakarą 
17th St.", 

N. Y. Jie mokinasi pamatinių, 
kalbėjimo taisyklių, kurios 
yra būtinai reikalingos norin- 
tiem sėkmingai skaityt-sakyt 
eiles.

Gegužinei Artinantis

Oficialiai Įkaitina 
Teisėją Martin

pask ci
kliniais 
savaitę

Pasveikins “Laisvę”

Apkalbėta “Laisvės” Ben
drovės šėrininkų suvažiavimas 
ir bankietas, kuris įvyks 23 
dieną balandžio: suvažiavi
mas bus 280 Union Avė., o 
bankietas (vakare) 151 Kni
ckerbocker 
suvažiavimą 
A. Velička, 
suvažiavimą

Avė. Į “Laisvės” 
atstovu išrinktas 
Jis ir pasveikins 
su $5 varde LDS

Mūsų kuopa 
Gerame stovyje 
riai, nelaukite su mokestimis, 
mokėkite kas 3 mėnesiai, bū
site visuomet gerame stovyje.

Koresp. G. Kuraitis.

auga nariais, 
turi 265. Na-

Saugumas Priklauso 
Nuo Mūs Visy

dePer pastaruosius porą 
sėtkų metų daugelis organiza
cijų, tame skaičiuje ir įstatų 
pildymą prižiūrinčios įstaigos 
veda kampanijas mokint sau
gumo. Iš to buvo pasekmės. 
Tačiau vajai neatsieks savo, 
jei kiekvienas asmuo neims at
sakomybę. O viskas ko reikia, 
tai pildyt taisykles, kurios yra 
paprasčiausios, faktinai, nie
kas kitas, kaip tik paprastas 
atsargumas ir mandagumas. 
Jų prisilaikant galima pada
ryt kelius saugiais sau ir ki
tiems.

Trafiko Stotis “K.

Majoras LaGuardia prašo 
gubernatoriaus tirt Kings Ap
skričio teisėjo Martino biznio 
ir finansinius reikalus. Miesto 
Reikalų Komitetas seniau iš
kėlė tą klausimą, bet guber
natorius atsisakė kištis.

Trijų tūkstančių batsiuvių 
streikui baigt Valstijinė Tarpi- 
ninkystės Taryba pašaukė uni
jos ir firmų atstovus pasitari
mui.

STAIGA MIRĖ

Pirmos Gegužės, darbininkų 
šventės apvaikščiojimas jau 
tik už 3 savaičių.

Dar yra nemažai darbininkų, 
kuriem netenka apvaikščioti 
Pirmos Gegužės, manant, kad 
ji esanti importuota iš Mask
vos, kaipo raudonųjų išmislas 
skleidimui bolševikiškos pro- 

I pagandos Amerikoj ar kitose 
šalyse. Gi istorija rodo, kad 
Amerika įkūrė Pirmąją Gegu-1 
žės 53 metai atgal, 1886 me
tais, kada organizuoti J. V. 
darbininkai išėjo į dideles de
monstracijas gatvėse ir 
skelbė reikalavimą 8 vai. dar
bo dienos. Tas Amerikos dar
bininkų obalsis nuskambėjo 
po visą pasaulį ir sudrebino 
buržuaziją.

Nuo to laiko darbininkai 
apvaikščiodavo savo šventę 
įvairiais būdais. Vieni rengda
vo pasilinksminimo vakarėlius, 
antri prakalbas, treti martuo
davo gatvėmis, ketvirti slap
tai susirinkdavo aptart savo 
reikalus.

Šiemet, fašistinėse šalyse, 
Vokietijoj, Italijoj, Vengrijoj, 
Ispanijoj, kur siaučia kruvina
sis teroras, draugai slaptai mi
nės Pirmą Gegužės.

Jungtinių Valstijų darbo 
unijos, apšvietos ir kultūros 
organizacijos nusprendė sėk
mingiausiai apvaikščioti Pir
mą Gegužės. Kalbama, kad 
martuos pusė miliono įvairių 
industrijų darbininkų,. New 
Yorke gegužinės reikalais į- 
vyko sėkminga konferencija 
balandžio 8-tą.

Mes, lietuviai, taipgi esame 
dalimi merikos darbininkų ju
dėjimo, todėl turime rūpintis 
kuo daugiausia žmonių su- 
traukt į minimą demonstraci
ją už taiką, už darbus, už 
nedarbo, senatvės socialę ap- 
draudą, prieš fašizmo agreso
rius ir išlaikymą Lietuvos ne
priklausomybės.

Lietuvių gegužinės komisija 
atsišaukia į visas organizaci
jas, kad sukeltų pinigų gegu
žinės išlaidoms — iškaboms ir 
benui. Reiks atmokėti už jų 
darbą. Benas, susidedantis iš 
12-kos muzikantų, grieš viso
kius maršus, bus smagu mar- 
šuoti, tad visi rengkitės prie 
apvaikščiojimo gegužinės.

Lietuvių paskutinė prisiren
gimo konferencija įvyks 20 
balandžio, 7:30 vakare, “Lai
svės” svetainėj. Malonėkite 
prisiųsti nuo draugijų bei kuo- 

’ pų delegatus. Prisirengimo ko
misija išduos raportus iš savoj 
veikimo ir visuotinos New 
Yorko miesto konferencijos, 
taipgi parodys maršavimo pla
nus.
Komisijos Narys A. Mureika.

Majoras LaGuardia 
bė viešai kaltinimus, 
vaduodamasis pereitą 
jis reikalavo gubernatoriaus
prašalint Kings Apskričio tei
sėją George W. Martin iš tei
sėjo vietos. Davinius surinkęs 
tyrinėtojas Herlands.

Tie patys kaltinimai, ku
riuos majoras įteikė guberna
toriui Lehmanui, įteikti ir 
Brooklyno specialiam proku
rorui Amen.

Martin kaltinamas nuo pa
prasto neužsilaikymo, kaip 
teisėjui pridera, iki tiesioginio 
“kickback” (ėmime 
donio-kyšio) formoj 
kurias jis priėmęs 
rence J. Fried mano, 
teisėjas Martin
Friedmaną beprotybės byloms 

.tirt komisionierium net 24 
■ kartus tarp 1933 ir 1938.

Teisėjas Martin yra seniau- 
sis teisėjas Kings Apskrityje 
ir senadalybinis demokratas.

neteisėto 
paskolų, 

iš Law-

pa-

Dominikas Valangevičius, 
48 m. amž., 64-17 56th Rd., 
Maspeth, L. L, staiga mirė 
balandžio 6 d. (užduso gasu). 
Buvo pašarvuotas namie. Pa
laidotas balandžio 10 d., Kal
varijos kapinėse. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Mag
daleną ir tris sūnus ir brolį, 
Amerikoj. Prigulėjo prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
250-tos kuopos.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Antrad., Balandžio 11, 1939

Clement Vokietaitis

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

(Liquor#

Special Rates per Week

RŪŠIŲ GĖRIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

FRANK DOMIKAITIS

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen
Tel. Triangle S-3622

Rosello, ccirko trapezistas, 
prarado kontrolę nusileidžiant I 
užbaigus aktą ir skaudžiai su
sižeidė.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIŲ KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadienį
Atvažiavę į New Yorko Pasaulinę Parodą, 

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

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

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

Calverts

DUiiiunt cc

Svarstys Butų Klausimą
Diskusuot butų klausimą ir 

su juo surištas problemas 
Brooklyne šaukiama konfe
rencija šio trečiadienio vaka
rą, bal. 12-tą, Hotel Bossert, 
Montague ir Hicks St. Ją šau
kia Community Council, susi
dedąs iš įvairiausių vietos or
ganizacijų.

Tarpe kitų žymių asmenų, 
dalyvaus Frank M. Didisheim, 
valdiškos butų įstaigos pirmi
ninko padėjėjas ir Raymond 
B. Ingersoll, Brooklyno prezi
dentas.

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

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

DK. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

Jis su džiaugsmu pažymi, 
kad galų gale Wallabout Tur
gavietės, Brooklyne, prašalin
ta “sargas”, kurio politinė 
“sargyba” (raketas) lėšavo 

dole-Mainais, farmeriams tūkstančius 
paskyręs riti.

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

NEW YORKO ALBANAI
VEIKIA BENDRAI

REIKALAVIMAI
Reikalinga auklėtojų, virėjų, na

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

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Pereitą sekmadienį, Hotel 
Center, N. Y., susirinko 600 
atstovų iš visų Amerikos alba
nų organizacijų, atstovavo 
5,000 narių. Albanai protesta
vo prieš Mussolinio įsiverži
mą jų gimtinėn ir atsišaukė į 
demokratijas veikt prieš 
šizmą kol dar nepervėlu.

Peter Stasa, Amerikos 
banų Lygos pirmininkas,
ko: Didįjį penktadienį krikš
čionys minėjo Jėzaus auką. 
Tą dieną paaukauta mūs ša
lis, kad palaikyt demokrati
ją.”

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

fa-

Al- 
sa-

Pagerino Miesto 
Turgavietes

Miesto turgaviečių komisio- 
nierius William Fellowes Mor
gan, Jr., savo metiniame ra
porte majorui sako, kad daug 
kas pagerinta toje srityje ir 
gerinama su nauda pirkėjams 
ir miestui.

Priedams prie statomų dvie- . 
jų didelių turgaviečių (mar
kets) planuojama dvi maisto 
produktų turgavietės.

Pirmąją iš tų bus gyvų 
paukščių parduotuvė. Ją sta
tys ir kontroliuos miestas. Nu
matoma, kad bus galima pra-1 
šalint daug kliūčių ir eikvo
jimo ir į metus sutaupint apie 
$5,000,000 pagerintu biznio 
vedimu. Jis reikš taupinimą 
pirkėjams ir aukštesnes kai
nas paukščių augintojams, tuo 
pat sykiu galės ne tik išsilai
kyt, bet ir duot pelno miestui.

Kita planuojama turgavie
tė būsianti žemutiniame New 
Yorke. Ji taikoma prašalint 
perdaug nusenusią pirklybos 
formą ir ten esančią kamšatį.

Morgan sako, kad sutvar
kymas New Yorko turgaviečių 
turės nacionalės svarbos, nes 
visoj šalyje kainos ant dau
gelio prekių nustatomos sulyg 
kainų čionai. Jis taip pat nu
rodo tuštumą pastangų pa
kelt farmerių įplaukas kėlimu 
kainų vartotojams, 
kainoms, sumažėja 
mažiausia 

! grupėse. ‘
New Yorkan atvyko Wini-! me su siauriausiu baru pelno”, 

fred Bates, žymi anglė dar- i yra receptas gerovei, sako ko- 
buotoja gelbėjime Ispanijos t misionierius. Jis siūlo siaurinį 
našlaičių.____________________ barą tarp vartotojo ir gamin-

tojo.
Prašai inimas raketierių iš 

I įvairių maisto industrijų taip
gi taupinąs apie $50,000,000 į 

| metus.

Newyorkieciai nemažai 
sidomėję oru šventėms: 
300 šaukė Į oro biurą 
tadienį ir 20,444 sekmadienį.

su- 
32,- 
šeš-

Pakilus 
pirkimas 

įplaukų turinčių 
Daugiausia pardavi-

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieni} Ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kanopas E. 23rd Street

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 852 Hartford, Conn.
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Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

"Special
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417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

PAVASARIO SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 

Stebukliniai Medaliai nuo .... 
Daimantiniai žiedai nuo...... §6.75

Rankiniai Laikrodėliai nuo.............$1.95
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

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrove?

o
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ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

BROOKLYN
STAGG 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

206 WEST FRONT STREET
N. J., po antrašu

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu- 
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




