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KRISLAI
Kolumnistai Per šerengą.
Jaunimui Pastaba.
Nenaudėlių Jieškoti 

Nereikia.
Kyšiais Susitepę Teisėjai.
Argi Jis Nežinojo, Ką Jo 

žmona Darė?
Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v a ž i a vintui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Vidaus reikalų sekreto
rius Harold L. Ickes, perei
tą antradienį New Yorke, 
laikraštininkų susirinkime, 
smarkiai pliekė kailį reak
ciniams Amerikos kolum- 
nistams.

Citatomis iš jų pačių raš
tų, jis įrodė, kad jie daž
niausiai rašo dalykų padė
ties nežinodami ir net ne
norėdami žinoti. Jie šmei
žia prez. Roosevelto admi
nistraciją, šmeižia paskirus 
žymius žmones ir spausdi
na tuos šmeižtus sindikuo
tai, brukdami žmonėms 
juos skaityti.

Pavyzdingiausiu, žmoniš- 
kiaušiu angliškos spaudos 
kolumnistu p. Ickes suran
da Heywood Brouną, Ame
rikos Laikraštininku Gildi- 

* jos prezidentą.
O tokius kolumnistus, 

kalbėtojas sakė, kaip Peg- 
leris, gen. Johnsonas, Paul 
Munchausen, ir kt., dien
raščiai turėtų vyti iš savo 
skilčių, nes jie teršia šio 
krašto spaudą, mulkina 
skaitytoją.

Be abejo, kiekvienas ver
tinąs spaudą žmogus, su to
kiu p. Ickes’o pareiškimu 
šimtu nuošimčiu sutiks!

“L. Ž.” bendradarbis, p. 
* J. Vaišnora, šitaip pastebi 

jaunimui:
“Jeigu šių dienų visuo

meninis gyvenimas stumia
mas į chaosą, tai ar norint 
pakreipti jį socialinio pro
greso linkme, galima ir to
liau vadovautis tomis pa
čiomis idėjomis, tai pačiais 
metodais, kurių pagrinde 
padėta ne laisvės idėjos, ne 
plačiųjų liaudies masių vi
sapusiška gerovė, bet visai 
kas kita?... Deja, ne tik 
svetur, bet ir nedidelėje 
Lietuvoje tos socialinį chao
są keliančios idėjos rado ir 
net dabar randa pritarimo 
ir čia atitinkamai vei
kia...”

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės,” sakoma katalikų 
poteriuose. Kaip Austrijoj, 
Čechoslovakijoj, Albanijoj, 
taip ir Lietuvoj iš tų pačių 
lietuvių yra Hitlerio agen- 

1 tų. Jie vadinasi aktyvistais- 
• voldemarininkais. Jie kelia 

chaosą; jie darbuojasi, kad 
visa Lietuva greičiau Hitle
riui patektų.

• Hitleris šiandien didžiau
sias Lietuvos priešas už
sieny. Voldemarininkai — 
didžiausi Lietuvos nepriete
liai viduje!

Jau surasta, kad visa eilė 
New Yorko teisėjų ėmę ky- 

\ c, sius iš tų, kuriuos jie teisė. 
Vienas po kito kyšininkas 
vejamas laukan iš teisėjo 
vietos. Tūli atsidurs belan- 

p: gčn’ ...
Kyšininkai labai žemina 

visus kitus (ir dorus, tei
singus) teisėjus. Žemina pa
tį teismą. Dėlto, kai tik 
tampa sugauti, toki tipai 
turėtų būti sunkiai pabaus- 
ti, kad kiti bijotų imti ky- 
šius ir daryti šelmystes.
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Smarki Chinų Ofen- 
syva Spiria Japo

nus prie Sienos
Chinai Atakuoja Japonus 

Daugelyje Miestų

Chungking, Chinija. — 
Chinai užėmė Kaifengo 
priemiesčius ir atakuoja 
japonus pačiame mieste. 
Chinų partizanai neatlai- 
džiai užpuldinėja japonus 
tarp Kaifengo ir Sinsian- 
go, taip pat Kiangsu ir Hu
peh provincijose. Chinijos 
kariuomenė apgulė japonus 
Yingshane ir kitur palei 
vieškelį į Sinyangą. Parti
zanai neduoda galimybės1 
japonam pravest naują ge
ležinkelį tarp Kaifengo ir 
Sinsiango.

Keliose vietose chinai 
pralaužė japonų frontą.

Peiping, Chinija.—Chinai 
partizanai iš komunistinės 
Aštuntosios Armijos au
dringai užpuolė japonus 
Shantungo provincijoj. De
šimt vai. šėlo kruviniau
si mūšiai durklais ir ranki
nėmis granatomis. Įvyko 64 
kautynės durklais.

(Japonų oficieriai sako, 
kad jie laimėję; pasak ja-1 
ponų, tai jie būk nukovę 
apie “700” chinų, o japonų, 
girdi, kritę tik “10” užmuš
tų ir buvę “4” sužeisti. Ale 
kuomet svetimšaliai kores
pondentai užklausė, kaip tai 
tik desėtkas japonų žuvę 
tokiose ilgose, žiauriose tie
sioginėse kautynėse, tai ja
ponų oficieriai tik pečiais 
traukė ir atsisakė paaiškin- 
ti.)

Japonai vėl atgriebė Ka- 
oaną nuo chinų ir sako, pa- 
stūmę juos atgal Kantono 
srityj.

Didelė Dauguma Amerikiečių 
Prieš Nazių Tavorus

New York. —Amer. Vie
šosios Nuomonės Institu
tas padarė balsavimus tarp 
įvairių sluoksnių piliečių i 
atrado, jog 65 procentai vi
sų amerikiečių stoja už tai, 
kad Amerika nepirktų jo
kių dirbinių iš nazių Vo
kietijos.

Bet štai, dar naujenybė: 
aukščiausio teismo teisėjo, 
Lauerio, žmona, Elma N. 
Lauer’ienė, nubausta trims 
mėnesiams kalėti. Už ką? 
Todėl, kad susidėjo su šmu- 
gelninku, kuris iš Francijos 
gabeno ir jai pardavinėjo 
brangius daiktus. Tie daik
tai, mat, buvo įšmugeliuoti 
be muitų.

Sakykit man, geri žmo
nės, argi aukščiausio valsti
jos teismo teisėjas nežino
jo, kad jo žmona susidėjo 
su šmugelninku Chaperau 
ir apgaudinėjo Amerikos 
valdžią, Amerikos žmones?!

Jeigu žinojo, tai kaip 
žmonės gali juo patim pa
sitikėti.

AUKOS ŠELPIMUI KLAIPĖ
DOS PABĖGĖLIU IR VIL

NIAUS VADAVIMUI
Lietuvos Generalio Kon

sulato Pranešimas
BROOKLYN, N. Y., Lietu
vių Darbininkų Susivieni
jimas per sekr. J. Siurbą 
Klaipėdos Krašto pabėgė
liams šelpti . ............ $100.00
NEW BRITAIN, Conn., 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius per Joną Petkevi
čių ................................... $10.00
NORTH GRAFTON, Mass., 
lietuvis nepanorėjęs savo 
pa v a r d ė s skelbti aukoja 
Vilniaus našlaičiams $5 ir 
Šaulių Sąjungai $6 ... $11.00 
ANN ARBOR, Mich., Juo
zas Kripaitis Klaipėdos Kra
što pabėg. šelpti aukoja $5.00 
GARDNER, Mass., astuo
nių lietuviškų draugijų su
ruošto vasario 16 minėjimo 
pelnas per Ant. Glebaucj $28.00

Viso $154.00

PRANCŪZAI NUPLĖŠĖ 
NAZIŲ SVASTIKAS

Besancon, Franci j a. — 
Francijos karo veteranai 
nuplėšė Hitlerio svastikines 
vėliavas nuo nazių automo
bilių, atvažiavusių iš Vokie
tijos.

JEI ANGLIJA IR FRANCIJA SUSITARTU SU SOVIETAIS, TAI NAZIAI IR 
ITALIJA NEPASI JUDINTŲ, SAKO LLOYD GEORGE

Pwilheli, Wales, Anglija. 
—Tik tada Anglija galėtų 
sulaikyt Hitlerį ir Mussoli- 
nį nuo naujų grobimų, jei
gu Anglija padarytų aiškią 
karinę sutartį su Sovietais, 
kaip pareiškė Lloyd George, 
buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas laike pasauli
nio karo. Jis sako:

“Jeigu Rusija nebus į- 
traukta į sutartį (su Angli
ja ir Francija), tai bergž
džias dalykas kviest Rumu
niją, Graikiją ir Jugoslavi
ją aukot savo gyvybes, pa
sitikėt prižadais tų dviejų 
šalių (Anglijos ir Franci
jos), kurios taip begėdiškai 
apleido Austriją, Čechoslo- 
vakiją ir Albaniją ir atida
vė jas žagintojams diktato
riams.

“Aš tvirtinu, kad jeigu 
dabar tuoj aus būtų susitar-

Getų Franco. Stato 
Nužudymui 6,000

Respublikiečių
Madrid, Ispanija. — Ge

nerolo Franco karo teismai 
įkaitino 6 tūkstančius žy
mesnių Ispanijos respubli
kos gynėjų. Visiem gręsia 
sušaudymas. Be to, dar keli 
šimtai tūkstančių įkalintų 
respublikiečių laukia fašis
tų karinių teismų.

Varšava. — Lenkija areš
tavo dar 21 nazių agentą.

ORAS
Šilčiau ir dalinai apsi

niaukę.

Žymus Katalikas 
Sako, USA Gali Su- 
stabdyt Užpuolikus

Reikia Tik Nepraleis! Jiem 
Karo Medžiagų

Washington. — Profeso
rius Bryn Mawr Kolegijos 
dr. Charles Fenwick, žymus 
katalikas, dėstė kongresinei 
užsienių reikalų komisijai, 
kaip Amerika galėtų su
stabdyt užpuolikiškus karus 
arba užkirst jiem kelią. 
Sako, ši šalis turi panaikint 
dabartinį savo “bepusišku- 
mo” (neutralumo) įstatymą 
arba pataisyt jį taip, kad 
duoti prezidentui teisę ne
praleis! jokių karo medžia
gų užpuolikams - agreso
riams.

Dabar gi su tuom įstaty
mu tai, pavyzdžiui, “Japo
nija gauna, ko jai reikia. O 
jai reikia žaliųjų medžiagų, 
iš kurių jinai dirba sau 
amuniciją,” nurodė prof. 
Fenwick. Jis, be kitko, pri
minė, kad jau popiežius 
B e n e d i k tas Penkioliktas 
reikalavo drausmių (sank
cijų) prieš užpuolikus, o ne 
“bepusiškumo” linkui jų.

ta su Rusija, tai nei Hitle
ris nei Mussolinis nepasiju
dintų.

“Aš esu tikras, kad Rusi
ja nesidės su mumis, kol ne
bus jai duota aiškaus užti
krinimo, kad Anglija ir 
Francija veiks, o ne vien tik 
šnekės.

“Sąjunga su Rusija prieš 
užpuolikus reikštų, jog di
džiausia pasaulyje armija,

Chinai Sargybiniai Nužudė 4 
Generolus, Japonų Sėbrus
Peiping. — Japonai buvo 

pasamdę chinus sargybi
nius, kurie turėjo saugot 
vadinamą Chinijos Nura
minimo Komisiją. Japonai 
taip pat pasamdė tam tikrą 
skaičių chinų į kariuomenę, 
remiančią japonus.

Bet tie chinai tikrumoj 
buvo Japonijos priešai ir 
kelios dienos atgal jie pa
darė sukilimą prieš japonus 
Kaifenge ir nužudė išdavi
kus chinus generolus Yu- 
k u n ą, Fu Shun-yingą, 
Cheng Hsi-sieną ir Fan Pu- 
kiangą ir du kitus Nurami
nimo Komisijos narius.

Ši komisija buvo japonų 
įsteigta tuo tikslu, kad 
trauktų Chinijos armiją j 
Japonijos pusę.

Berlin, bal. 13. — Hitlerio 
dienraštis rašo, kad Vokie
tija tol nenurims, kol jinai 
gaus tiek žemių, kiek turi 
Anglija ir Ųrancija pagal 
gyventojų skaičių.

ŽINIA, BŪK GENEROLAS 
ČERNIUS ATSISTATYDI 
NO, YRA NETEISINGA
New York, bal. 13.— Ge

neralinis Lietuvos konsulas 
p. J. Budrys gavo praneši
mą iš Lietuvos, kad žinia, 
tilpusi pereito sekmadienio 
tūluose angliškuose Ameri
kos dienraščiuose apie atsi
statydinimą Lietuvos minis- 
terių pirmininko gen. Čer
niaus ir vidaus reikalų mi- 
nisterio gen. Skučo, yra be 
pagrindo.

Vadinasi, visas ministe- 
rių kabinetas pasiliko tas 
pats, kokis susiformavo 
tuojau po kunigo Mirono 
kabineto atsistatydini
mo, tuojau kai Hitleris už
grobė Klaipėdos kraštą.

14 MAINIERIŲ ŽUVO 
NAZIŲ KASYKLOJ

Berlin. — Per eksploziją 
vienoj a n g 1 i a k a s y k loj 
Thuringijoj, Vokietijoj, 14 
angliakasių užmušta ir dau
gelis sužeista.

yra aršiausias Sovietų prie- 
I šas ir galva “ketvirto inter- 
• nacionalo.”

Paryžius. —Francijos vy-| Artistas Rivera dėl to, 
riausybė skaitliuoja visus rašydamas laišką Francijos 
Anglijos piliečius Franci jo j, poetui Andre Bretonui, pa- 
idant sugrąžint juos į An- darė keletą nepalankių pa

stabų apie Trockį. Sužinojo 
i apie tai Trockis ir įširdo.
Trockis tada užreiškė Rive-

gliją atsitikime karo.

su begaliniai medžiaginiais 
ištekliais ir puikiausiu oro 
laivynu pasaulyje, veiktų 
ant tų rubežių, kuriuos pa
siekti mums nėra vilties.”

Toj savo kalboj Lloyd 
George, 76 metų amžiaus, 
vienas žymiausių Anglijoj 
politikų, karčiai smerkė da
bartinę premjero N. Cham- 
berlaino valdžią už neva 
“taikos” politiką. Žmonės 
“visomis pasaulio kalbomis 
dabar tik niekinančiai juo
kiasi iš šios didžios šalies,” 
skundėsi Lloyd George. Jie 
mato, kaip Chamberlaino 
politika duoda įsivyraut 
Mussoliniui ir Hitleriui 
prieš pačią Angliją; ta po
litika, be kitko, leidžia Ita
lijai pastot kelią//Anglijai 
abiejuose galuose\Vidurže- 
mio Jūros, kaip nurodė 
Lloyd George.
......... ... ... ....... ... .— 1
Graikija Vengia Su

tarties su Anglija:
Bijo Mussolinio

Athėnai, Graikija.—Grai
kų ministeris pirmininkas, 
diktatorius J. Metaxas pa
siuntė padėkos telegramą 
Mussoliniui, kad šis priža
dėjo “nekliudyf* Graikijos 
čielybės. Graikų valdžia bi
jo, kad Anglija neapgintų 
Graikijos, jei Mussolinis už
pultų. Graikiją. Todėl Grai
kijos valdovai neketina da
ryt apsigynimo sutarties su 
Anglija, kuri siūlo tokią su
tartį; ir Graikų laikraščiai 
tik šaltai paminėjo arba vi
siškai užtylėjo tą Anglijos 
pasiūlymą.

Svyruojantis Anglijos 
Prižadas Ginti Tur- i ♦ ♦ ♦ ♦ ♦kiją ir Graikiją
Tai Yra, Jei Tos šalys Bendradarbiaus su Anglija;

Naziai ir Italija Smarkiai Rengiasi

London, bal. 13.— Angli- Mussolinio, jeigu tos dvi ša-* 
jos ministeris pirmininkas lys prisiims Angliją kaip 
N. Chamberlain pareiškė savo gynėją ir .pasižadės 

gins veikt išvien su ja prieš už- 
Graikiją, nuo puolikus, kaip praneša Uni-

seime, kad Anglija 
Turkiją ir

X

TROCKIS NEPAKENčIA-
ČIAMAS ŽMONIŠKES-
NIAM MEX. ARTISTUI

Mexico City, bal. 13. — 
Garsus Meksikos artistas 
piešėjas Diego Rivera ne
mokamai laike viename sa
vo namelyje L. Trockį nuo 
1937 m. iki šiol. Bet Rive
ra, laikui beinant, pradėjo 
nepasitikėt Trockiu, kuris

rai, kad tavo pastabos “že
mina mane ir yra nepriim
tinos.”

Taip jiedu smarkiai susi
pyko ir pertraukė drauga- 
vima. Tada artistas Rivera 
tuoj ir pasitraukė iš Troc- 

| kio internacionalo. O Troc- 
■ kis, neva “atsiteisdamas,” 
davė 40 dolerių čekį Rive- 
rai už butą, kuriame jis su 
pačia ir savo štabu gyveno 
per dvejus metus. Bet Ri
vera čia jau perdavė tą če
kį kaip auką vienam mark
sistiniam žurnalui.

Artistas Rivera laiške 
francūzų poetui Bretonui 
išdėstė savo nuomones apie 
“bendrą padėtį kairiau jau
čiame judėjime ir apie ar
tistų poziciją revoliucinia
me judėjime.”

Smarkiai Atšalo Oras
Chicago, Ill. — Tempera

tūra čia bal. 12 d. buvo 21 
laipsnio, Clevelande 21 ir 
Detroite 22 laipsn. Įvairiose 
vietose Wis., Minn. ir So. 
Dakota valstijose atšalo iki 
8 laipsnių virš zero.

Boston, Mass. —Vermont 
valstijoj prisnigo 4 colius, 
o šiaurinėje dalyje New 
Hampshire iki 30 colių.

New York. — Naktį iš 
bal. 12 į 13 d. snigo ir buvo 
žiemiškai šalta.

Washington. — Prez. 
Rooseveltas pritaria, kad 
Amerikos bovelnos-medvil- 
nės perviršis būtų įmainy
tas Anglijai už tulus meta
lus, kurių turi Anglija, bet 
kurių trūksta Amerikai. 
Tai karo pramonei reika
lingi metalai.

ted Press.
Chamberlainas sakė, 

kad Anglija jau prižadėjo 
gint Eenkiją ir Rumuniją 
nuo Hitlerio.

Fašistų Prisirengimai
Italija pasiuntė dar 60 

tūkstančių savo armijos į 
Albaniją; tai turi jau 90,- 
000 kariuomenės tame už
grobtame krašte. Mussoli
nio agentai sudarė neva 
“Albanų valdžią” iš Italijos 
pakalikų ir perdavė Italijos 
karaliui karūną buvusio Al
banijos karaliaus Zogo.

Mussolinis siunčia dau- 
diau kariuomenės į Dode
canese salas, netoli Turkijos' 
pakraščio ir į Libiją, tarp 
Egipto ir Francūziškos Tu- 
nisijos, šiaurinėj Afrikoj.

Mobilizuojasi Naziai
Vokietija susiunkė dau

gius savo kariuomenės į 
pasienius Lenkij€s,"Uanijos, 
Holandijos, Šveicarijos ir 
Jugoslavijos/

London,/bal. 13. — Ang
lijos premjeras Chamber- 
lain prašo, kad Mussolinis 
pasakytų, kada jis pradės 
traukt Italijos kariuomenę 
iš Ispanijos. Nes tik tada 
galimas būsiąs draugišku
mas tarp Anglijos ir Itali
jos.

Chamberlain sako, kad 
jeigu fašistai užpultų Grai
kiją ar Turkiją, tai Anglija 
ir Francija priešintųsi 
jiem “didžiausiomis galimo
mis savo jėgomis.”

(Bet Anglų valdovai šne
ka atsargiai, nes tų “gali
mų” jėgų gali būt ir ne ka
žin kiek.)

73 Metu Ateivis iš Lietuvos 
Užbaigė High Schoolę

Boston, Mass.— Seniau
sias asmuo, kuris bet kada 
čia gavo High Schoolės bai
gimo diploma, tai B. Kor
sakiskas, ateivis iš Li-etu- 
vos. *

Jis atvyko į Jungtines 
Valstijas mažiau kaip ket- 
veri metai atgal, nepažinda
mas anglų kalbos, ir per 
ketverius metus tik vaka
rais užbaigė vidurinės mo
kyklos mokslą.

Korsakiskas gavo diplo
mą ketvirtadienį, bal. 13 d. 
Tatai matydami, džiaugėsi 
apie tuzinas jo anūkų 
(grand children), nekalbant 
apie jaunesnius jo ainius.

Tokie pasiryžę žmonės, 
kaip Korsakiskas, tikrą! 
daro garbę Lietuvos žemei.
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Kas Čia?
Mūsų korespondentas iš Lawrence, 

Mass, rašo, kad So. Bostono liet, katali
kų parapijos klebonas kun. Virmauskas 
davė interviu Bostono dienraščiui ’’Pos
tui.”

Be kitko, jis, rašo korespondentas, pa
sakė, kad kai Hitleris užgrobė Klaipėdą, 
tai jis uždavė “smūgį raudoniesiems.”

Kunigas Virmauskas turėtų paaiškin
ti, kokiems “raudoniesiems” Hitleris už
davė smūgį paimdamas Klaipėdos kraš
tą? Ar .Klaipėdos krašte tiek jau daug tų 
“raudonųjų” buvo?

Sveikas sensas pasakys, jog tai di
džiausia netiesa. Pagrobdamas Klaipė
dą, Hitleris uždavė ‘smūgį ne “raudonie
siems,” bet Lietuvos liaudžiai, visiems 
Lietuvos žmonėms!

Bostono lietuviai katalikai turėtų dėl 
to interviu rimtai pasikalbėti su savo 
klebonu!

Sako, Jis Tik Šposus Krėtęs
Kadaise “Laisvėje” buvo cituota iš 

“Lietuvos Žinių” kalba, kurią Švedijos 
social-demokratas Brandtas to. krašto se
nate pasakė. Jis, kaip žinoma, kalbėjęs 
už tai, kad Hitleriui būtų duota Nobelio 
taikos premija.

Dabar “Naujienos” sakosi mačiusios 
tūlam vokiečių laikrašty Brandto pareiš
kimą būk tasai jo pasiūlymas “buvo pa
darytas, suprantama, ironiška pras
me!...” Ir “Naujienos” nori žinoti, ar 
“Laisvė” atšauksianti ta “žiopla plepa
lą.“

“Laisvė” neturi ko nei atšaukti, nei 
patvirtinti. Ji paminėtąją žinią paėmė iš 
Lietuvos liaudininku dienraščio. Žinia 
buvo išspausdinta pasaulinių telegramų 
skyriuj. Vadinasi, paimta už rimtą ži
nią. “Naujienos” todėl turėtų reikalauti 
atšaukimo iš to dienraščio. Arba, dar ge
riau jos padarytų, jei parašytų savo 
vienminčiui senatoriui Brandtui ir pa
bartų jį už tai, kam jis taip žioplai ple
pa tokius nonsensus, o paskui atšaukinė- 
ja.

Žalingi. Ateiviams Biliai
Plačia pasauline plotme dūksta fašis

tai, karo agresoriai. Ir Jungtinėse Vals
tijose kelią galvą' reakciniai elementai, 
visaip trukdydami Roosevelto pažangius 
darbus, protestuodami prieš paramą de
mokratinėms šalims, siūlydami’ įstaty
mus, kurie supančiuotų šios šalies darbo 
žmonių teises ir suvaržytų ateivius, visą 
savo geriausią gyvenimo dalį praleidu
sius šioj šalyj bedirbant jos gerovei.

Atstovų Bute buvo sudaryta skymas 
be diskusijų pravaryti reakcinį prieš 
ateivius bilių H.R. 4860, įneštą republi- 
kono kongresmano Dempsey, iš Texas 
valstijos. Dabar H.R. 4860 bilius yra pa
tiektas Senatui užtvirtinti.

Tas bilius reikalauja išdeportuoti iš 
Jungtinių Valstijų visus ateivius, nepi- 
liečius, kurie tiki, arba priklauso organi
zacijoms, kurios turi tikslą arba mokina 

' pakeisti Amerikos valdžią. Tas bilius yra 
priešingas šios šalies praeities garbin
goms demokratinėms tradicijoms, kurios 
suteikdavo kitų šalių revoliucionieriams 
prieglaudą ir progą gyventi. Tas bilius 
yra kreipiamas suvaržymui laisvės žo
džio, spaudos ir organizavimosi. Jis nu
kreiptas ne vien prieš ateivius nepilie- 
čius, bet tuo pat kartu yra pradžia pasi- 

9 mojimo ir prieš natiiralizuotus ir net čia

gimusius piliečius, kurie trokšta vystyti 
šalies gyvenimą ir tvarką progreso pu
sėn. Tas bilius siūlo religinius ir kitokius 
nepiliečių suvaržymus. Ir jeigu jis bus 
Senate užtvirtintas, tai jis padarys la
bai daug žalos; jis tarnaus reakcijai, pa
žeis progresą ir šios šalies žmonių ge
rovę.

Greta H.R. 4860 biliaus dar yra visa 
eilė kitų reakcinių bilių prieš ateivius. 
Štai keletas jų.

Dies Biliai
Kongrese yra įnešta reakcinis Dies 

bilius H.R. 4905, kuris reikalauja “išvyti 
ir deportuoti ateivius komunistus ir fa
šistus”. Reakcininkas Dies, dirbdamas 
fašistams, tiksliai pridėjo žodį “fašis
tus”, kad lengviau būtų pravaryti tą bi
lių, nes toliau tas jo bilius aiškiai paro
do, kas ponui Dies rūpi, kur jis sako: 
deportuoti tuos, “kurie prisilaiko plat
formos, programos ir Trečio Internacio
nalo siekimų, tai yra, Komunistų Inter
nacionalo.”

Kitas Dies bilius yra H.R. 4907, kuris 
reikalauja deportuoti: “visus komunis
tus, fašistus, radikalus ir religijos prie
šus.”

Trečias Dies bilius H.R. 4909 reikalau
ja, kad “komunistai ir fašistai” nebūtų 
imami į viešus arba valdžios darbus ir 
toliau pakartoja reikalavimus H.R. 4905 
biliaus.

New Yorko valstijoj panašius šiems 
biliams įteikė bilių McNaboe—Denavey 
ir pravarė. Kitose valstijose kiti reakci
niai biliai yra pasiūlyti.

Starnes-Reynolds Biliai
Kongresmanas Joe Starnes, iš Alaba

ma, ir senatorius Robert Reynolds, iš 
North Carolina, įnešė taip pat visą eilę 
reakcinių bilių, kurie yra:

S-407—H.R. 3033 — Reynolds-Starnes 
bilius, reikalaujant sumažini ateivių kvo
tą’ant 10%; uždrausti giminėms pas gi
mines atvažiuoti, suteikti autoritetams 
neribotą galią nepriėmimui bile imi
grantą.

S-408—H.R. 3392 bilius reikalauja į- 
vesti Registraciją ir atęivhj pirštų nuo
traukas visiems, kurie hera šios šalies 
piliečiais, įvesti jiems pasportus. Regis
tracijos turi būti atnaujintos kiekvieną 
metą, arba pakeitus antrašą..

S-409—H.R. 3332 bilius reikalauja su
spenduoti bent kokį įvažiavimą į Jung. 
Valstijas 10 metų, neįleisti pabėgėlių iš 
fašistinių šalių.

S-410—H.R. 3030 bilius reikalauja išde
portuoti visus ateivius nepiliečius, kurie 
yra ant pašalpos listo per šešis mėne
sius laiko.

Prie virš suminėtu reakciniu biliu dar 
yra kongresmano Samuel Dickstein, - iš 
New Yorko valstijos bilius, kuris pakar
toja Dempsey reakcinius reikalavimus.

Šie visi biliai yra nukreipti ne vien 
prieš ateivius, bet kartu pasimojimas ant 
abelnų laisvių šios šalies pažangių ir 
darbo žmonių. Reikia reikalauti savo 
kongresmanų ir senatorių, kad šie biliai 
būtų atmesti. Reikia siųsti prašymai Se
nato Komisijai, kad jie būtų atmesti. 
Prašymus siųskite sekamu antrašu: The 
Senate Committee on Immigration, 
Washington, D. C., arba Senato prezi
dentui: ThePresident of the United 
States Senate, Washington, D. C.

Amerika Negalėtų Išlikti...
Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 

su spaudos atstovais pereitą antradienį, 
pareiškė, kad, jeigu europinis karas kils, 
tai šios šalies įsivėlimas į tą karą neiš
vengiamas.

Gerai, kad p. prezidentas taip pareiš
kė. Tą mes senai sakėme. Tą, beje, sako 
kiekvienas žmogus, kuris plačiau nu
mato dalykus.

Tačiau, jeigu prezidentas mano, kad 
Europai užsiliepsnojus karu į tą gaisrą 
prisieis įsivelti ir Amerikai, tai kodėl 
dabar nieko nedaroma, kad tam gaisrui 
užsiliepsnoti netektų? Kodėl, kol dar yra 
laiko, Amerika nebando sudaryti su ki
tomis šalimis stiprų kolektyvį taikos sau
gumą? Kodėl Amerikai, Francijai, Ang
lijai ir Sovietų Sąjungai, podraug su ki
tomis taikos trokštančiomis šalimis, ne
sušaukti konferencijos ir griežtai ne- 
nusistatyti prieš fašistinius agresorius?

Jei taip būtų padaryta, tai neįvyktų 
pasaulinis karas nei Europoj, ir Ameri
kai netektų jin kištis.

Ar Lenkija Galės 
Apsiginti?

Iš visko atrodo, kad Hit- Sovietų Sąjungos milžiniš- 
leris sekama savo auka pa- ką orlaivyną, tai tuojaus 
sirinko Lenkiją. Jo šnipai ore pirmenybę gauna taikos 
skleidžia visokius melus, šalininkai.
organizuoja tautų mažumų1 Karo specialistai mano, 
nepasitenkinimą, kad iš vi- kad Anglija be kolonijų tu- 
daus Lenkiją susilpninus.1 ri 250,000 armiją ir 600,000 
Reakcinė Lenkijos politika, išlavintų rezervų. Francija 
smaugimas tautų mažumų, 725,000 armiją ir 6,125,000 
kaip tik tam padeda. rezervų; Lenkija 300,000kaip tik tam padeda.

Karo specialistai svarsto, armiją ir mažiausiai 2,000,- 
000 rezervų; Rumunija 
220,000 armija ir 1,800,000 
rezervų; Sovietų Sąjunga 
2,300,000 armija ir 18,000,- 
000 rezervų. Jau vien šių 
valstybių armija turi 3,- 
795,000 oficierių ir kareivių 
ir 28,725,000 išlavintų re
zervų. Anglija, Francija,

ti, kada ant jos puls Vokie
tijos fašistai, kol jai ateis 
Franci jos ir Anglijos pagel- 
ba. Lenkija turi 300,000 ar
mija. Jos armija pusėtinai 
gerai ginkluota. Turi tan
ku, kanuoliu ir lėktuvu.

V 7 c- C

Lenkija turi ir karinę in
dustrija, ypatingai gerus 
lėktuvus gaminasi. Jos re-

perviršis. Prie to, karui ki
lus Vokietijai ir Italijai 
pritruks žalios medžiagos 
ir jų aviacijos fabrikai ne
galės pilnai dirbti.

Jūrų karo laivynas yra 
daugiau, kaip du kartus di
desnis už karo agresorių, 
jeigu imti bendrai Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos ka
ro laivynus ir juos lyginti 
tik su Franci jos ir Angli
jos laivynais.

Japonijos armija yra apie 
1,500,000, kuri mušasi Chi- 
nijoj ir stovi ant Sovietų 
Sibiro sienos. Jos rezervai 
siekia 4,748,000.

Jeigu būtų tikro noro pas 
Anglijos ir Erancijos val
donus pastoti karo agreso
riam kelią, tai pas juos spė
kos yra užtektinai. Taikos 
šalininkai turi galingesnę 
armiją, laivyną, orlaivyną, 
daug daugiau gyventojų, 

Rumunija turi užtektinai pinigų ir žalio
sios medžiagos. Bet iki šio- 
liai karo agresoriai galėjo

apie 10,000 karo lėktuvų, 
sako,zervai siekia apie 4,000,000 j Vokietija ir Italijazervai sieKia apie v gcucjv

arba ir daugiau. Mobiliza-1 gali pastatyti 12,500 lėktų- mandravoti tik todėl, kad
Bet jeigu pridėti So- 

milžiniška 
demokrati

nio bloko, tai bus didelis

cijos pravedimas gerai or-j
ganizuotas. Bet Lenkijoj vietų. Sąjungos 
nėra gamtinių kliūčių apart orlaivyną prie
Vislos. Jeigu Vokietija už
puls, tai karo specialistai 
mano, kad pirm negu jai 
ateis Anglija ir Franci j a į 
pagelbą, tai Hitleris užims 
gerą dalį Lenkijos — iki 
Vislos. O ir Vislos apsigy
nimas silpnas, nes iš Rytų 
Prūsijos jai užeis iš užnu
gario. Tik taip ji sutvirtė
tų, jeigu lenkai pajėgtų už
imti Rytų Prūsiją.

Vienok tie karo specialis
tai, ypatingai Anglijos poli
tikai, sako, kad visai kitaip 
būtų, jeigu jiems pavyks į 
bendrą bįoką gauti Sovietų 
Sąjungą. Sovietai gali ne 
tik išgelbėti Lenkiją, bet 
žygiuoti ir Vokietijon. Da
bar atsiminė ir Lloyd 
George, kad pereitame Pa
sauliniame Kare Rusija iš
gelbėjo Paryžių ir Franci- 
ją. Bet kaip už tai jie atsi
mokėjo Rusijos žmonėms? 
Per kelis metus puolė ją iš 
visų pusių ir draskė.

Rumunija turi artimus 
ryšius su Lenkija. Ji galėtų 
daug padėti. Bet ji pavogė 
nuo Sovietų Besarabiją, tai 
nepasitiki Sovietų Sąjungai. 
Rumunija priimtų Sovietų 
lėktuvus, tankus, kanuoles 
ir amuniciją, bet jau jokia
me atsitikime nenori, 
Raudonoji Armija įeitų į 
Rumuniją.

Dabar Franci ja ir Angli
ja į mėnesį laiko pasigami
na 700 karo lėktuvų. Vokie
tija ir Italija pasidaro 900 
lėktuvų. Bet Francijai ir 
Anglijai 1,700 karo lėktuvų ’eimiii-iv skyihų, o kiti V ir

Anglijos ir Franci jos val
dančios klasės pataikavo ir 
net kurstė karo agresorius.

D. M. š.

Žinios iš Lietuvos
UKMERGĖ

Skelbiama Daug Varžytinių 
Policijos n-dos v-kas iškabi

no keliolika varžytinių skelbi
mų. Varžytinės skelbiamos 
už nesumokėjimą mokesčių, 
1938 m. antrąjį pusmetį.

—o—
Iš Darbininkų Gyvenimo

Ukmergėje yra keli šimtai 
darbininkų. Nemaža jų turi 
nuolatinį darbą—vien J. Lė- 
mano kokliu fabrike dirba 
apie 120 žmonių. Vasarą tas 
skaftius pakyla iki 200 žmo
nių. Kitų didesnių įmonių nė
ra.

į Paskutiniais metais darbi- 
ninkų, ypač kultūrinis gyveni
mas, atkėlus klubo vedėju p. 
Valiūną, labai pagyvėjo ir ro
do visuomenei darbštumo ir 
atsidėjimo pavyzdį. Taip an
tai per pastaruosius metus bu
vo suruošta: 16 vakarų, ku
rių 4 su vaidinimais; 11 kon
certų, kurių 3 muzikos ir 8 cho
ro, dainų; 3 mėn. rankdarbių 
kursai, kuriuos baigė 60; 3 
mėn. šaltkalvių kursai, ku
riuos baigė 15; 5 minėjimai ir 
22 paskaitos, kurias aplankė 

kad11440 žmonių; kultūros savai
tė, kurioje buvo 8 paskaitos, 
vaidinimas, rankdarbių paro
da, choro koncertas. Dabar 
nuolatiniai veikia bendro lavi
nimo kursai, kuriuos lanko 41 
miestietis ir 5 kaimiečiai dar
bininkai. Kursų dalyviai pasi- 

Idalinę į dvi grupes: vieni pra-

stato Jung. Valstijose. Prie‘vi skyrių kursą.
to Lenkija turi apie 1,100| Veikia sporto klubas, kurio 
lėktuvų ir nemažai pasiga- veikimas dėl patalpų stokos 
mina. Jeigu pridėti prie to daugiausia šiuo tarpu pasi-

Išdavė
Aš taip ir žinojau, dėde Jo

nai, kad tu šiandien ateisi,— 
sako panelės Onos broliukas.

—Kas tau pasakė?—klau
sia Onos gerbėjas.

—Niekas nesakė, 
mačiau, 
paslėpė 
la. *■

reiškia stalo tenise, bokse ir 
šachmatuose. šiose srityse 
darbininkai yra pasiekę gra
žių rezultatų. Klubas turi 
skaityklą, kurion pareina visų 
didžiųjų dienraščių po 2 eg
zempliorių ir nemaža žurnalų 
—laikraščių 32 pavadinimais. 
Gaila, kad jų tarpe, berods, 
nėra “Kultūros” 
Jaunimo.”

Darbininkai yra 
staraisiais metais

ateinančiais 
numato 
ypatingai 

kad
pasirodyti su 

vaidintojų trupe

ir “Mūsų

bet aš 
kaip Ona nuo stalo 
pono Grikio paveiks-

Juo Labiau
—Ką-tu išmoksi, to iš ta

vęs niekas neatims, — taria 
tėvas sūnui.

—Bet tai, ko aš neišmoksiu, 
juo labiau niekas neatims, — 
atsako sūnus.

Visko Negalima Pačiam 
Atlikti

—Pone direktoriau, pone 
direktoriau,— skundžiasi ma- 
šininkinė, — mane norėjo 
knygvedis pabučiuoti.

—Ką gi padarysi, —. taria 
direktorius, dėl darbo gausy
bės gerai neįsiklausęs į žo
džių prasmę, — mūsų įmonė 
yra nemaža ir aš visų smulk
menų pats negaliu atlikti.

i

suruošę pa-
4 ekskursi- 

motais— 
ekskursijų 
padidinti.

ekskur-

jas, o 
vasara 
skaičių 
Charakteringa,
Santai numato 
savo choru, 
ir orkestru.

Blaivinimo s-gos darbinin
kų skyrius yra silpnas ir be
mirštantis, nes girtavimas čia 
labai mėgiamas. Todėl dar 
ruošia 3 priešalkoholines pas
kaitas, vaidinimą ir girtuoklio 
teismą.

Apskritai, darbininkų veiki
mas didėja, bet jis galėtų 
būti dar didesnis, jei darbi
ninkus suprastų ir įvertintų 
plačioji visuomenė ir taip pat, 
kad didesnių įmonių savinin
kai bei darbdaviai nesistengtų 
trukdyti to veikimo įvairiais 
atkalbinėjimais ir net spaudi
mais.

Berlin, bal. 12. — Nazių 
ekspedicija su laivu ‘Schwa- 
benland U’, nuplaukdama į 
šaltąsias Pietų Poliaus sri
tis, “prijungė” 231,660 ke
tvirtainių mylių tos srities 
prie Vokietijos.

Albanijos karalius su žmona sveikina kariuomenę, kol dar Albanija nebuvo 
užgrobta Italijos fašistu; karalius su žmona jau pabėgo.

Dėkingumas
Jauna mergina pašte prašo 

pašto ženkliuko už 60 centų, 
ženklų pardavėjui jaunam 
paštininkui pasirodo ji pažį
stama ir jis klausia:

—Ar tamsta > manęs nebe
pažįsti ?

—Ne,—atsako .jaunoji mer
gina.

■ i aš jus pereitą vasa
rą iš apvirtusio laivelio į kran
tą išnešiau ir išgelbėjau!

—<Taip, atsimenu, — sako 
ši paraudusi. —Tada prašau 
man 10 ženkliukų po 60 cen
tu. c

—Ar jūs esate tas garsu
sis liūtų tramdytojas?

—Ne, aš tiktai juos šu
kuoju ir valau jiems dan
tis...

(Surankiota)

Los Angeles—KrutamŲ 
Paveiksiu Sostinė

laboratori- 
Los Ange- 
jos yra di- 
įstaigos to- 
jos samdo 

kurie

Tik 35 iš 85, krutamųjų pa
veikslų studijos ir 
jos Amerikoj yra 
les apskrityje, bet 
džiausios tautiškos 
je industrijoje, ir
net 88% visų žmonių, 
dirba filmose.

1937 m. Amerikos industri
jų dvimetinis cenzas patikrina 
tą faktą, kad Los Angeles su 
savo didžiosiomis studijomis vis 
pasilieka Amerikos krutamųjų 
paveikslų sostine.

Cenzas taipgi parodo, kad 
krutamųjų paveikslų industri
ja pasekmingai ‘ pergyveno 
sunkius laikus. 1937 m. sam
dė iš viso 34,624 asmenis, su
lyginus su 27,592 asmenims 
1935 m., ir 19,037—1933 m. 
Tuo metu buvo apart Califor- 
nijos, 21 krutamųjų paveiks
lų įstaiga New Yorke, 7 Illi
nois, ir dar 20 kitose valstijo
se, ‘ ir jos samdė 4,218 asme
nų.

Krutamųjų paveikslų indus
trija išmokėjo $139,500,000 
algomis. Skaitant visas kitas 
išlaidas, iš viso už darbą 
1937 m. išmokėta beveik 
$198,000,000.

Tuo laiku net 3,942 filmos 
pagamintos. Tarpe tų buvo 
104 spalvuotos filmos, 1,087 
ilgos filmos ir 2,751 trumpos 
baltos ir juodos filmos. ,

I
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Dr. Balton iš Temple 
Universiteto (Philadelphi- 
joj) sako, kad muzikalė 
triūba gali išduot daugiau 
kaip šešis tūkstančius skir
tingų virpėjimų per minu
tę.

Čigonų yra paskaitoma 
apie 5,000,000 ant viso že
mės rutulio. Jie neturi is
torijos ir nežinia, iš kur jie 
paeina. Jie yra geri apdir
bėjai žalvario ir plieno. Kas 
pažymėtina, tai kad jie geri 
arklių veterinarai (gydyto
jai).

Wenatchee, Washington© 
valstijoj, yra klonis, kurį 
vadina “The Wenatchee 
Valley.” Kitaip jis žinomas 
kaipo “obuolių sostinė pa
saulyje.” O Pateros mieste 
išvystyta nauja obuolių 
pramonė.

Obuolius ten supj austo į 
plonas skiedreles, perlei-1 
džia per karštus volus, ir j 
iš obuolių lieka sausa, plo
na, geltona popiera. Paskui 
kad ir už penkių metų tuos 
obuolių popierėlius užpilsi 
šiltu vandeniu, gausis obuo
lių marmeladas.

1892 m. buvo toks atsiti
kimas Pennsylvanijos val
stijoj, Morris kaimelyj, arti 
White Haven. Marė Boger 
susirgo ir “numirė.” Dak
taras J. Villard apžiūrėjo 
“lavoną”, išdavė liudijimą, 
ir moteriškė palaidota.

Kelioms dienoms praslin
kus, jos vyrui prisiminę, 
kad jo žmona turėjo iste
riją, ir todėl galėjo palaido
ta atgyti. Pasitarė jis su 
giminėmis ir vietiniais val
dininkais. Kapas buvo at
kastas, grabas atidarytas 
ir... reginys! Grabo lenta iš
mušta, lavonas apsivertęs 
kniupščia; drabužiai, kur 
tik buvo pasiekta, sudras
kyti, ir kūnas, -kur tik siek
ta, nagais beveik iki kaulų 
surėžytas. Visa tai liudijo, 
kad moteriškė buvo atgijus 
ir tūlą laiką desperatiškai 
kamavosi, iki užtroško.

Dr. Paul A. Zahl iš Union 
College, Schenectady, N. 
Y., tyrinėdamas Britų 
Guianą ir Venezuelos rais
tus, atrado du vandenpuo- 
lius dešimt sykių aukštes
nius negu Niagara Falls.

Bostone, Mass., yra žuvų 
prieplauka (Fish Pier), ku
ri skaitoma viena iš di
džiausių visame pasaulyje.

Napoleonas turėjo tokį 
įkyrų įprotį, jog kiekvieną 
dieną apie dvyliktą valan
dą jis turėjo miegoti.

Mūšiams einant prie Wa
terloo, Franci j os generolai 
susirinko pas Napoleoną, 
kad gavus įsakymą, kur už
imt strategines vietas; bet 
jie atrado Napoleoną be
miegantį. Nenorėdami jo 
žadinti, laukė, iki jis atbus. 
Kuomet atbudo, jau buvo 
per vėlu—priešai buvo jau 

paėmę Waterloo su dauge
liu Napoleono kariuomenės.

Anglijoj, kuomet pirmie
ji traukiniai pradėjo veikti, 
jie, norėdami švilpuku ką 
nubaidyt nuo kelio, turėda
vo sustot. Nes jgigu bėgda
mas traukinys sušvilpdavo, niekas negali 
tai visa jo energija išeida- tik šimtmetį, 
vo ant švilpimo, o tada stantmetį, kada jos atsira- 
traukinys savaimi turėdavo i do. 
sustot.

“Gausingiausia” Šeima 
Žemaitijoj

Augzelių km., Ylakių val
sčiaus, gyventojo Baranau-, Odyssejus gi buvo didvyris 
sko šeima yra bene gausiu- graikų-Trojos karo, 
gausia Žemaitijoj. Bara
nauskai augina 11 vaikų, 
visi jie sveiki, bet dar ma
ži, būtent: Kazys—16 me
tų, Stefa—14 metų, Bronė 
13 metų, Kostas—12 metų, 
Ona — 10 metų, Adolfina 
—5 metų, Stasė—3 metų, 

I Zinaida—2 metų ir Uršulė 
1 metų amžiaus.

Nors Baranauskai augi
na tokią šeimyną, tačiau 
ir jie patys dar neseni: tė
vas Domas apie 42 metų, 
motina Adolfina—39 metų 
amžiaus. Tėvai yra suma
nūs ir darbštūs. Jie turėda
mi vos 3 hektarus žemės, 
šiaip taip išlaiko tokią gau
sią šeimą. Be to, keturis , Vandenyno, 
vaikus leidžia į vietos pra- 1 
džios mokyklą ir neprašo 
jokios pašalpos. Bet tikru
moj jiem reikėtų viešos pa
ramos.

Kiek Užsimušė Auto
mobiliu Nelaimėse?
Valdžios apyskaitos paro

do, kad 1938 metais Jungt. 
Valstijos sumažėjo automo
bilių nelaimių kiekis. Per 
Pastaruosius 10 metų po 
sekamą skaičių žmonių bu
vo užmušta automobiliais 
arba automobilių nelaimė
se:

1928... ... 27,996
1929... ...31,215
1930... ...32,929
1931... ... 33,675
1932... ... 29,451
1933... . ..31,363
1934... .. .36,101
1935... ... 36,369
1936... ... 37,800
1937... ...39,500
1938... ...31,500

Tiek buvo tik užmušta. 
Milionai žmonių kiekvienais 
metais yra sužeistų. Šalyje 
yra arti 30 milionų automo
bilių, busų, sunkvežimių ir 
taksių. Daugelio nelaimių 
kaltininkais yra neatsar
gūs važinėtojai ir praeiviai, 
bet daugelio—blogi keliai ir 
prasti automobiliai.—V. S.

Athenai, Graikija, bal. 12. 
—Pranešama, kad Graikija 
davė leidimą Anglijos karo 
laivam naudotis Graikijos 
prieplaukomis atsitikime 
karo su fašistų kraštais.

Lietuvių kalba labai sena.; iškųjų Alpių kalnų, palei 
Bet ir albanų kalba yra vie- Adri jaus Jūros pakraštį.” 
na iš pačių seniausių gyvų- Ir kai kurie rimti žinovai 
jų kalbų Europoj. Katrai senovės tautų spėja, kad al- 
yra senesnė — lietuvių ar'banai galėjo būt 
albanų kalba? Šio klausimo 
tikrai neatsako net geriausi 
kalbų mokslininkai-filolo- 
gai. Tos dvi savistovios kal
bos taip senai išsivystė, kad 

nurodyt 
bet ir

Albanai yra narsūs ainiai 
senovės illyrų. Jų kraštas 
senojoj graikų istorijoj yra 
žinomas kaip Illyrija. Jie 
tautiečiai “ilga - kenčio” 
Odyssejaus, kaip rašo isto
rikas H. W. van Loon.

kuris 
įvyko 3,000 pietų atgal ar 
dar seniau. Nes Odyssejų 
apdainuoja didysis senovės 
graikų poetas Homeras, gy
venęs apie 1,000 metų pirm 
krikščionių gadynės.

“Albanai tai slaptinga 
tauta, kurios kalba nepana
ši į jokios kitos tautos kal
bą pasaulyje,” sako van 
Loon: “Jie nuo pat istorijos 
pradžios laikėsi tarp Dinar-

SKENDUOLIU ‘ROJUS’ 
N. KALEDONIJOJ

Vienoje saloje Naujosios 
Kaledonijos, pietinėje daly
je Didžiojo arba Ramiojo 

, yra tautelė, 
kuri turi labai keistą tiky
bą. Prancūzai jau senai val
do Naująją Kaledoniją, bet 
tik dabar sužinojo šios tau
telės religiją.

Tos salos gyventojai min
ta beveik vien iš žvejybos 
ir tiki, kad ir po mirties jie 
būsią žvejai. Bet jeigu nori 
būt po mirties žveju, tai tu
ri nuo vandens mirti—pri
gerti. Jeigu kaip kitaip 
mirsi, o ne prigersi, tai pa
gal jų tikybą, negarbingai 
baigsi savo dienas ir. būsi 
nelaimingas.

Jieškodami pomirtinės lai
mės, todėl, daugelis vyrų 
nusiskandina, o vaikai pri
girdo savo pasenusius tė
vus.

Vaikai nugabena seną tė
vą ar motiną į vieną nedi
delę saliukę, įdeda į tam 
tikrą dėžę ir pritvirtina 
prie kranto. Dėžė yra skylė
ta, ir kai jūros vanduo pa
kyla, taip ir prigirdo senius 
tose dėžėse.

Atslūgus vandeniui, 
plaukia saviškiai, išima 
vonus prigirdytų tėvų 
motinų iš dėžių ir palaidoja 
toje pat saliukėje.

Tie žmonės tiki,, kad taip 
“laimingai” mirusiųjų sie
los ir pasilieka gyventi toje 
saliukėje, o gyvendamos jos 
ten žvejosiančios ir po mir
ties.

Franci jos vyriausybė be
veik iki šiol nežinojo, kaip 
ten žmonės skandinosi ir 
buvo skandinami dėlei po
mirtinės “laimės.” Bet da
bar, sužinojus, jau pradėjo 
kovot prieš tas religines 
žmogžudystes ir savižudys- 
tes. —L.

at-

ir

pradiniai 
pirmatakai pačių romėnų 
bei “valakų.” Albaniškai 
skambančiais vardais juk 
buvo pavadinti ir tūli kraš
tai, kuriuos romėnai užka-

ne riavo du tūkstančiai ir dau- 
tūk- giau metų atgal.

Tokia senovinė, o gyva 
kalba yra brangus palaikus 
keliais atžvilgiais. Jinai ga-įgalėjęs bent svajot, kad tas 
Ii padėt suprast kitas kal
bas ir nurodyt, iš kur ta 
ar kita tauta atvyko į nau
jąsias savo sodybas. Seno
vinė kalba pagelbėja spręst
apie praeitų gadynių istor i-1 mokslo neprietelius galima 
ją, kultūrą, apie įvan ių tau-, pasakyt, ką New Yorko 
tų giminingumą ir net apie i majoras LaGuardia nesenai 
buvusią jų religiją. pasakė apie Hitlerį, kalbė-

Ne veltui garsusis vokie-1 damas apie Čechoslovakiją: 
čių filosofas Immanuelis i “Chechoslovakų tauta gy- 
Kantas rašė:

“Lietuva turi būt išlaiky
ta, nes jos kalba turi rak
ta, kuris atrakina ne tik 
slaptybes kalbų mokslo, bet 
ir istorijos slaptybes.”

Bet Kantas gyveno dau
giau kaip šimtą metų pir-

Pulkus Kareivių Per
nešė Lėktuvais

Pirmiau plačiai orlaivius 
naudojo tik Sovietų Sąjun
ga permetimui armijos iš 
vienos vietos į kitą. Laike 
Mussolinio užpuolimo ant 
Albanijos, Italijos fašistai 
pagelba 120 didelių bomb- 
nešių pernešė 1,000 karei
vių su ginklais ir amunici
ja iš Grottaglie, Italijos, į 
Tiraną, Albaniją, 135 my
lias oru. Kelionę atliko į va
landą laiko. Ant rytojaus 
200 Italijos orlaivių perne
šė 4,800 fašistų kareivių į 
pasienį tarp Albanijos' ir

Tai pirmas masinis lėk
tuvų panaudojimas Italijos 
armijoj. Tiesa, tas būdas 
buvo naudotas Ethiopijoj 
ir Ispanijoj, bet mažesni' 
me skaičiuje. V. f

Uždarbiavimas Antausiais 
Cirkuose daugelis žiūro

vų turi juoko, matydami ir 
girdėdami, kaip skambiai 
skaldoma antausiai juokda
riams - klounams. Abelnai 
publikai atrodo, kad tokie 
antausiai tik garsiai skam
bą, bet jie nesą skaudūs; 
sako, “sorkininkai” išsilavi
nę taip mušt, kad nelabai 
užgauna.

Bet ką kita parodo gar
susis Rumunijos klounas 
Tandeanu. Paskutiniu laiku 
jis parašė ir išleido savo at
siminimų knygą, ir iš jos 
matome, jog per 20 metų 
tarnybos kaipo klounas cir
kuose jis gavo 130 tūkstan
čių antausių; o daugelis jų 
buvo skaudūs, net apsvai
ginanti.

Už kiekvieną gautą ant- nigais. Bet tai turėdavo būt 
ausį mokama tam tikra toks trenksmingas antausis, 
kaina, pagal smūgio smar
kumą ir pagal publikos pri- juokais.

ma, negu atsirado naujieji 
barbarai fašistai, mokslo 
giltinės, tautų kriušintojai, 
jų kalbų naikintojai.

Kiek rūpi kalbiniai-istori- 
nis mokslas lenkų ponam, 
mėginantiem išnaikint lie
tuvių kalbą Vilnijoj? Ar 
galima laukt, kad tamsūnas 
grobikas Hitleris gerbtų 
lietuvių kalbą, kuri dauge
liu atžvilgių yra seniausia 
iš visų vartojamų Indo- 
Europinių kalbų? Kas būtų 

pabaisa Mussolinis atsi
žvelgs į albanų tautos did
vyriškumą ir į jų kalbos ži
lą senovę?

Bet apie tuos tautų ir 

vuos, kuomet iš Hitlerio te
liks tik juodas plėtmas isto
rijoj.”

Albanų tauta gyvuos ir 
tada, kai patys italai tik su 
gėda ir prakeiksmu minės 
budelio Mussolinio vardą.

ISTORINIAI ALBANU 
ŽYGIAI

Pradžioje penkioliktojo 
šimtmečio turkai pirmą 
kartą užpuolė Albaniją. Bet 
albanai, vadovaujami savo 
šaunaus kovotojo Scander- 
bego, sukirto turkus visoj 
eilėj smarkių mūšių ir iš
vijo juos laukan.

Paskutinėje ketvirtyje 
15-j o šimtmečio turkų val
dovas Mahometas II vėl su 
didelėmis jėgomis užklupo 
Albaniją, ir 1477 metais ap
gulė Scutarį, vieną svar
biausių Albanijos miestų.

Visomis pusėmis apgulti, 
tačiau, albanai nepasidavė, 
ir per 15 mėnesių kaip liū
tai gynėsi iš to miesto vi
daus.

Galų gale, badas ir nepa
lyginamai skaitlingesni už
puolikai nugalėjo albanus, 
ir jie pakliuvo po Turkijos 
valdžia.

Bet tikrumoj albanai nie
kad nepripažino Turkijos 
valdžios. Jie per šimtmečius 
nuolat kėlė maištus ir darė 
sukilimus prieš turkus val
dovus. Albanai buvo tiek 
atkaklūs, kad Turkija nepa
jėgė jų pavartot savo ka
rams su Rusija ir Graikija. 
Ir kaip tik pasitaikė pirmu
tinė proga, albanai 1912 
metais visiškai atsimetė 
nuo Turkijos ir paskelbė 
Albaniją nepriklausoma ša
lim. K.

(Apie vėlesnę Albanijos 
istoriją jau buvo “Laisvėje” 
rašyta.) 

tarimą. Už patį smarkiau
sią antausį buvo duodama 

' ne daugiau kaip 15 centų, 
skaitant amerikoniškais pi-

kad žiūrovai “leipdavo”

Ūkininkai gali nebijot 
žiogų (grasshoppers): šiais 
metais jų būsią neperdaug, 
nenuės javų. Nepaisant to, 
Agrikultūros Departmentas 
jau ruošiasi išdalinti Ame
rikos 
tonų nuodų tiems beso
čiams

’ūkininkams 206,242

žiogams.

Rasių susimaišymas, o 
ne vienos kurios viršiau
sios rasės žmonės, sutvėrė 
civilizaciją Senajam Pasau-

Lietuviškai-Vokiškas
Filosofas Kantas

Kantas buvo 
lietuvis. Ir dar 
kuomet visai 
tekalbėjo apie

Didysis vokiečių filosofas 
Immanuelis 
bent pusiau 
tais laikais, 
mažai kas 
lietuvių gramatiką, Kantas 
jau raštu aiškino jos pa
grindus.

Dabar, pora savaičių at
gal, Karaliaučiuje buvo pa
švęsta savaitė minėjimui 
filosofo Kanto ir astrono
mo Koperniko, ir Rytų 
Prūsų spauda pateikė įvai
rių žinių apie tų didvyrių 
gyvenimą. Jeidu abu buvo 
rytprūsiai.

Anot Prūsų ir Kauno 
laikraščių, yra susekta, kad 
didysis filosofas Imanuelis 
Kantas dvejus metus yra 
gyvenęs Rytprūsių bažnyt
kaimyje Judžiuose (dabar 
Kanthausene). Judžiai yra 
tarp Įsros (Insterburgo) ir 
Gumbinės, taigi tokioje vie
toje, kurioje I. Kanto lai
kais dar lietuviškai tebekal
bėta.

Apie savo gyvenimą Ju
džiuose I. Kantas nemini 
nei savo raštuose, nei laiš
kuose. Apie tą faktą 
sprendžiama iš dviejų Ju- 
džių bažnyčios knygų įra
šų. 1748 metų spalių 27 d. 
filosofijos studentas Imma
nuelis Kantas su kažkokio 
kunigo žmona Anderšiene 
pakrikštijęs mokytojo Ja
kobo Challeto sūnelį.

Ką čia I. Kantas veikė, 
nėra pasilikę jokių žinių. 
Tačiau spėjama jį čia tada 
buvus mokytoją. Mat 1747 
metais Judžių mokytojas, 
kaip matyti iš pasilikusių 
pastabų, buvęs apkurtęs ir 
dėl to pasisamdęs padėjėją. 
Kiti spėja I. Kantą buvus 
kunigo Anderšo namų mo
kytoju.

Kantas buvo menkos 
sveikatos, bet labai ištver
mingas protiniame darbe.

Anglies, Kalkių ir 
Vandens Siūlai

Leipzig, Vokietija. —Na- 
ziai skelbia, kad jų moksli
ninkai išrado būdą gamint 
siūlus iš anglies ir kalkių.

Bet jau pirmiau duPontų 
laboratorijų mokslininkai 
Amerikoj išrado, kaip ga
mint dar geresnius siūlus iš 
anglies ir vandens. Šie siū
lai esą taip stiprūs, kaip 
plieniniai, ir tokie minkšti, 
kaip geriausio gamtinio šil
ko.

lyje (Europoj ir Azijoj), 
mokslininkai pasakė, 

ištyrę priešistoriškos gady
nės žmonių laidojimus Arti
muosiuose Rytuose ir Indi
joje.

Pereitais metais planeta 
Venera tapo padidinta! 
Mat, astronomai-matemati- 
kai geriau išmieravo ir ra
do, kad Venera esanti sep
tyniomis angį, myliomis di
desnė, negu kad senesni 
matavimai nusakė.

Taipgi pernai didis atra
dimas atlikta apie planetą 
Jupiterį. Atrasta du nauji 
jo mėnuliai. Pirma buvo ži
nomi devyni, o dabar—vie
nuolika. Tai žymiausias as
tronomijos atsiekimas 1938 
metais.

Atrasta 1938 m. naujas 
oro gazas, oksigeno ir nįt- 
rogeno kombinacija, aukš
tyje nuo žemės paviršiaus 
tarp 10 ir 25 mylių.

Anglių kasyklose, kaip ži
nia, yra baisus gazas angli
nis monoksidas (carbon 
monoxide, kurį lietuviai 
vadina “bliak-dem”),—bai
sus dėl to, kad žmogus ne
gali jo užuosti, ima snaus
ti ir amžinai užmiega. Da
bar patirta, kad kasyklų 
vanduo auklėja tokias bak
terijas, kurios monoksidą 
paverčią į nepavojingą 
karbon-dioksidą.

Šiais metais .sugrįš į mū
sų pasaulį trvs kometos.

J. Baltrušaitis. ‘

Apdovanojo Lenino 
Išbalsamuotojus

Sovietų Sąjungos vald
žia apdovanojo profesorių 
Borisą Iljičą Zbarskį ir du 
jo pagelbininkus už pasek
mingą Lenino kūno išbalsa- 
m avimą.

Leninas mirė 1924 me
tais. Iš karto buvo manyta 
palaikyti Lenino kūną čie- 
lybėje tik trumpą laiką, kol 
Sovietų piliečiai pamatys 
jį, kurių buvo didžiausios 
eilės. Bet atėjo pas valdžią 
profesorius Zbarski ir Dr. 
Vladimir Vorobjev ir pa
reiškė: “Leiskite mums iš- 
balsamuoti Lenino kūną 
nauju mūsų būdu, ir jis iš
silaikys ne tris menesius, 
kaip jūs prašėte, bet šimtus 
metų.”

Jiems buvo suteiktas Le
nino kūnas. Jie taip pasek
mingai jį išbalsamavo, kad 
Lenino kūnas labai gerai 
atrodo. Jie savo balsamavi- 

| mo būdą laiko slaptybėje.

Bulgarijos Socialistas Pro
testuoja Prieš Pataikavimą 

Hitleriui
Sofija, Bulgarija.—Buvęs 

socialistų vadas Pastuchov 
užprotestavo seimo pirmi
ninkui Mušanovui, kad pa
starasis žadėjo važiuot į 
Vokietiją ir dalyvaut iškil
mėse Hitlerio 50 metų am
žiaus sukakties.
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Scranton, Pa.
Abraham Lincoln Brigados 

Draugų Prakalbos 
Išvaikytos

Kovo 31 d. turėjo būt pra
kalbos, kurios buvo rengtos 
tikslu, kad išaiškinus Ispani
jos padėtį. Kalbėtojais turė
jo būt Joe Dougher ir Milton 
Wolff, abu dalyvavę Ispani
jos lojai istų fronte, kaipo ko
votojai už Ispanijos ir viso 
pasaulio demokratiją.

Kadangi prie šių prakalbų 
buvo iš laiko rengtasi ir gerai 
buvo išgarsintos, todėl 
blikos daug prisirinko 
no svetainę.

Policijos kapitonas 
Gogol kewicz’ius
parodyt valdžios 
(“permit”), ką mūsų rengėjai 
nebuvo turėję. Tai jau dide
lis apsileidimas iš organizato
rių pusės. Rodos, jau jie ga
na gerai žino Scrantono mies- į vai.

Todėl, balandžio 20-tą, 7 
30 vai. vakare, kas tik gali
te, rinkitės į Lietuvių Svetai
nę, 134 W. Market

Prakalbas rengia 
ros Draugijos 39-ta

Biskį

St.
Literatū- 
kuopa. 
Šlubas.

Torrington, Conn

ir pu- 
į Casi-

Kaip Torringtone Tapo Suor
ganizuotas Choras Pereitą 

Sausio Mėnesį . 
pažangūs draugai pri- 
prie darbo, ir su au- 
ir su ūpu ir su nurody- 

švietė jaunuoliams mu-

Walter į toliai turės progą 
pareikalavo 

leidimą

Visi 
sidėjo 
komis, 
m a i s,
zikos kultūriška kelia, v v

Dabar mūsų rėmėjai ir prie- 
pa matyti, 

kaip mūsų jaunimas veikia
meniškam judėjime, Lietuvių 
Echo Choro pirmam koncer
te, kuris įvyks šį šeštadienį, 
balandžio 15, Lietuvių Svetai
nėj, 125 Beechwood Ave., 7 

vakare. Nors mūsų cho-

Bostono ir Apielinkes Žinios
Kubiliūno Radio Programa

Nedėlioj, balandžio 16 d., 
per stotį WMEX, 1500 kilo- 
cyklių, prasidės 10:45 vai. 
ryto. Programą pildys daini
ninkas Albertas Juodaitis, Ig
nas Kubiliūnas, Elena Žukaus
kaitė ir Havajiečių Orkestrą.

RADIO PROGRAMA
Šeštadienio, 

dio programa 
RL, nuo 8 iki 
sekanti:

1— žinios
2— Muzika
3— Radio Kontestas

—o—
Sekmadienio, bal. 16-tos, 

radio programa per stotį WO- 
RL, nuo 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti:

1— Don Russells orkestrą iš 
Montello

2— Gabijos Choras iš So.
. Pau-

bal. 15-tos, pa
per stotį WO- 
8 :30 ryte, bus

daro 228 armija kasmet. Per 
tas vakacijas jie 
$250,000. Taip 
William F. Doyle, 
personalo direktorius.

Aukščiau paminėtą 
pinigų' mes turime sumokėti 
taksais. Negana, kad visokį 
komisijonieriai gauna apie po 
dešimtį tūkstančių dolerių me
tinės algos. Mes jiems per
kam pusryčius, pietus ir au
tomobilius pasivažinėti, 
ant “tapo,” dar turime ap
mokėti ir jų lėbavimo išlai
das.

Kada tu, varguoli, susipra- 
si ir balsuosi už darbo klasės 
kandidatus, kurie pagerintų 
tavo būklę ir tave išleistų ant 
vakacijų? Argi ne laikas tau 
apie tai pagalvoti ? Ar ilgai 
tu pusbadžiai gyvensi ir nu
muręs dirbsi dėl kitų, kad jie 
galėtų lėbauti ?

Jaunutis.

prašvilpia 
raportavo 

valstijos

sumą

bet,

ko dėl dviejų priežasčių, bū
tent, dėl blogos sveikatos ir 
dėl pavydo. Garwonski išdir
binėjo visokias patentuotas 
gyduoles ir, sakoma, visas jas 
išbandė ant savęs, kad išsi
gydyti, bet kai nieko negel
bėjo, tai nutarė galą padary
ti savo žmonai ir sau. Jis pa
lydėjęs žmonai geros sveika
tos ir nenorėjęs jos palikti gy
vos.

Garwonski gyveno po num. 
223 Fulton St. Rep.

Philadelphia, Pa.

Cleveland, Ohio

klausys tolimesnė darbuotė ir 
pasisekimas, šiame svarbiame 
susirinkime dalyvaus vienas 
iš centro veikėjų, d. D. M. 
Šolomskas, iš New Yorko, ir 
padės išspręst virš minėtus 
klausimus. Todėl nepraleiskit 
progos, atsilankykit kuo 
skaitlingiausiai į susirinkimą.

—o—
Antras labai svarbus įvykis, 

tai Liaudies Namo rengiamas 
bankietas 30 d. . balandžio. 
Bankieto rengimo komisija 
deda pastangų, kad tas pa
rengimas turėtų geriausio pa
sisekimo ir kviečia prie to 
prisidėti visus Philadelphijos 
progresyvius lietuvius, atsi
lankant į parengimą, nes pa
rengimas yra ruošiamas namo 
palaikymo naudai. Apie trys 
ar daugiau metai, kaip mes 
turim narna, kuriame turim 
vietos ir veik kada tik yra 
reikalas, galim susirinkti ir 
svarstyti savo reikalus už la
bai mažą atlyginimą. Atėjus

pasauliniam : vasaros sezonui, namo apy- 
kuris atrodo visai ne-. varta sumažėja ir namui bus 

sunkiau verstis. Todėl ir ruo- 
Antras klausimas bus svars-; ^’ama Las svarbus parengimas 

tomas, ar mes Philadelphijos; (bankietas) su labai gražia 
lietuviai galim palaikyt lietu- k°nceitinę programa. Dalį
vių komunistų atskirą organi- į Pl'°£rarn°s išpildys Lyros Cho- 
zaciją Philadelphijoj ir ar ji|ras su nauJaus’om dainom, 
kaip tokia yra reikalinga ? | duetais, sekstetais ir solais. 
šis klausimas yra irgi labai 1 Bankietas įvyks 30 d. balan- 
svarbus tuo, kad mes tūlas 
laikas atgal suorganizavom 
Komunistų Partijos lietuvių 
kuopą, bet ji nėra ganėtinai 
stipri. Nuo jos reikalaujama 

veikimo.
nuo skaitlingo -atsi- 
į šį susirinkimą pro- 
judėjimo rėmėjų pri-

Labai Svarbūs Įvykiai
Pirmas svarbus įvykis, tai 

Lietuvių Komunistų Frakci
jos nepaprastas ir platus su
sirinkimas, įvyks 16 d. balan
džio, 2:30 po pietų, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. 
Šis susirinkimas bus nepa
prastas tuo, kad į jį yra kvie
čiami pribūt visi geriausi ir 
artimiausi Philadelphijos dar
bininkiško judėjimo žmonės, 
apsvarstyti sekamus labai 
svarbius klausimus, nuo ku
rių sėkmingo išrišimo turės 
priklausyti tolimesnė mūsų 
darbuotė darbininkiškam lie
tuviškam judėjime.

Pirmas svarbus klausimas, 
kurį mes svarstysim, tai da
bartinė padėtis Europos ir 
Lietuvos likimas. Mums svar
bu, kaip mes progresyviai lie
tuviai stovėsim iškilus tai bai
siai katastrofai, 
karui, 
toli.

Masinė Demonstracija
Net trys darbo unijos rengia 

milžinišką masinę demonstra
ciją prieš mažinimą WPA 
darbų. Demonstracija įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 15 d. 
ir prasidės 12 vai. dieną. De
monstracija bus laikoma ant 
Public Square.

Ryte skaitlingos delegacijos 
bus pasiųstos pas WPA ad
ministraciją, į City Hali ir 
Republikonų Partijos raštinę 
su protestais ir reikalavimais. 
Paskui demonstracijai delega
cijos raportuos.

šią demonstraciją rengia 
CIO WPA skyrius, Workers 
Alliance ir American Federa
tion of Teachers, Local 448.

Ir raginame ir šaukiame lie
tuvius masiniai dalyvauti šioje 
nepaprastai svarbioje de
monstracijoje. Rep.

t | 1J VZ k? 1 1 V 1 lt c

to valdžią, ir ne kartą turėjo^, ras dar nesenai susitveręs, bet;j>0St0n0) vadovaujant S. 
nesmagumų su visokiais pa-. mes esam išsimokinę daugelį i raj 
rengimais, tai nepateisinamas ■ įvairių dainų, ir manome gra- i 
prasižengimas iš kalno neap- ■ žiai palinksmint publiką, 
sirūpint “permitu.” Tuo klau- < 
simu turėtų pasirūpint Kom. 
Partija ir nedaleist tokių įvy-;
kių ateityje. ... ..sekstetas. Vaikinai gries

Išvaikyta publika vistiek linksmai sudainuos 
užkviesta susirinkt į IWO sve-1 dainų. Iš Hartfordo atvyksta! 
tainę, kur Maj. Milton Wolff Laisvės Stygų Orkestrą pade- ■ 
pasakė gana įspūdingą pra-: ti mums programos išpildyme. į 
kalbą. Aukų dėl padarytų '■ y - - "
nuostolių padengimo surinkta grieš vėliausios mados įvai- 
virš $34. rius kavalkus šokiams.

Girdėjau, kad tokios pra-, -- . . .
kalbos vistiek bus surengtos tinius ir iš ž 
vėliau, nes tai labai svarbus I 
klausimas, kuris liečia ne tik 
Ispaniją, bet ir viso pasaulio 
demokratiją. 

—o—
Literatūros Draugijos 39-tos! 

kuopos susirinkimas nusitrau-: 
kė net į trečią sekmadienį. O 1 
priežastis-^-Velykos. Mat, tai į 
yra " " * ‘ i -—
mas 
Čių, 
kur 
susirinkimą 
skaitlingą nariais. Viena, kad 
bus renkami delegatai į XII 
Apskričio konferenciją, kuri 
atsibus 30-tą d. balandžio, 
Wilkes-Barre, Pa. (kaip žino
ma, toj konferencijoj bus 
kartu ir laidotuvės “Pono 
Vabalo,” ką 
scrantoniečiai, 
vas, Toks ir Vaikas,” 
pasirodys Wilkes-Barre 
scenos); o 
susirinkime 
paskaita apie reumatizmą 
parašyta Dr. V. A. Šimkaus

Todėl įsitėmykite, kad su- Philadelphijoj, 
sirinkimas atsibus 16 d. ba 
landžio, 2 vai. po pietų, pas City, Pa.
dd. Gluoksnius, 1256 Dia- Ilsėkis, brangioji senute, 
mond Avė. Amerikos anglies žemelėj, ir

_ o__  ' tegul ji tau būna lengva už
Girdėjau, kad wilkes-barrie- . tavo visus gerus darbus.

Bronė.

Taipgi bus daugelis pamar-1 
ginimų. Bus solo, dainuos jau-

• nų vaikučių trio, ir
, sekstetas.

vistiek linksmai

merginų
š ir i

keletą i

3— Dainininkas Stasys Pau
ra iš So. Bostono

4— Kalbės Stasys Mockus iš 
So. Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Gub. Saltonstall Uždare

Bostono priemiestyj Chel-
Po koncerto, gera muzika sea veteranai turėjo savo na

mus ir ligoninę. Bet guberna
torius uždarydamas ligoninę 

Mes maloniai kviečiame vie- mano, kad jis sutaupys pilie- 
...... . __ „ apielinkes miestų čiam $284,768, kuriais reikia 
lietuvius į šį mūsų gražų pa-! palaikyt minėtą ligoninę. Vie- 
rengimą. Ateikite išgirsti mū-1 nok piliečiai nemato jokio ta-

Copley 
Mass, 
brolis

džio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Pradžia 3 
vai. po pietų. Dalyvauki!, lie
tuviai progresyviai skaitlingai 
tame bankiete ir paremkit tą 
darbininkišką įstaigą su savo 
centais.

Darbo Lygos Konvencija
Massachusetts valstijos Dar

bo Nepartinė Lyga išsiuntinė
jo pakvietimą dėl dviejų tūk
stančių įvairių darbinink. ir 
farmeriškų organizacijų iš
rinkti delegatų į konvenciją. 
Konvencija įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 16 d., 
Square Hotel, Boston, 
Lygos direktorius
Frank J. Manning sako, kad 
konvencijos tikslas bus iš
dirbti planus tolimesniam vei
kimui, išrinkti Lygos viršinin
kus ir veikiantį komitetą 1939 
metams. Komitetas susidės 
net iš 55 narių.

Konvencija jieškos būdų, 
kaip pravesti Mass, valstijoje 
kovą už palaikymą WPA. 
darbų, už Nacionalio Darbo 
Santykių Akto. Taipgi Lyga 
yra griežtai nusistačius prieš 
gubernatoriaus Saltonstall pa
stangas Mass' Valstijos Darbo 
Santykių Tarybą panaikinti, o 
jos funkcijas pervesti teis
mams, kurie, kaip žinoma, 
yra reakcijos įrankis.

Manning sako, kad kon
vencijoje bus slaptu balsavi
mu leista delegatams pasisa
kyti, ką jie mano apie kelia-1 
mą klausimą, kad preziden
tas Rooseveltas 1940 metų 
rinkimuose kandidatuotų tre
čiu sykiu į prezidento vietą.

Konvencijoj vyriausiu kal
bėto jum bus kongresmanas 
Joseph E. Casey. Bus visa ei
lė ir kitų žymių kalbėtojų.

Labai svarbu, kad šioje 
konferencijoje būtų gerai 
stovaujamos ir lietuviškos 
ganizacijos bei draugijos.

Rep

Pittston, Pa
daugiau

Taigi, 
lankymo 
gresyvio

Kviečia
Įvykių Rengėjai.

LDS 78 kuopos susirinkimas 
įvyko balandžio 5 d. Narių 
dalyvavo nedaug. Prisirašė 
viena nauja narė, -V. Ridi- 
šauskaitė.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Vilnies.” Prašė finansinės 
paramos. Bet pirmininkas pa
reiškė, kad jis nesenai lankėsi 
Chicagoj ir pas vilniečius ma
tęs didelę betvarkę. Girdi, 
popieros daugybė pripirkta, 
visur užversta, apdulkėjus, 
už tai ir neverta aukot. Laiš
kas likos atmestas.

Apie “Laisvę” kiek laiko 
atgal irgi nekaip išsireiškė.

Bet dabar nutarėm pasvei- ( 
kint “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą su vienu doleriu 
aukų.

WORCESTER, MASS
g

Dienraščio “Laisvės” Naudai

ją reikėtų užda-

Pradžia 4 vai. po pietų

Bus Graži Muzikališka Programa

Newark N. J

Haverhill, Mass
<♦>

<P

<l)

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>vilniečiai
<♦>

<!>

<♦>

linksmai 
paremti 
menišką

šaukia masinius 
protestuoja prieš

g
g

Anė 
Pa.,

at-
or-

. . J. GRYBAS 
, O. ZARUBIENft 
. M, U2DAVINIS

. K. VITARTAS 
J. GALGAUSKAS
E. KARALIENE

Nuo 
ninkas 
nies

Mirė Monika Kuržinskiene,

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
Simonas Gindulis, ponas 
Marė, jo žmona....................
Jurgis Kvailevičia, gydytojas 
Tadas, senas tarnas .... 
Silvestras Kišenis, advokatas 
Boba, virėja..........................

%
S

turi pasiskolint. Todėl jiems 
finansine parama reikalinga. Į 
O jeigu pirktų popieros tik po 
truputį, dar daugiau kaštuo- j 
tų ir aukų dar daugiau reik

K i e k v i e nas miestas 
su-

I

Pradžia 3-čią vai. po pietų. —:— Įžanga 35 centai

sų puikią programą, 
i pasišokti, ir tuomi 
' Torringtono jaunimo 
progresą.

Roma. bal. 12. — Mus.so- 
linis neva “užtikrina”, kad 
Italija “nedarysianti” pasi 
.mojimo ant Graikijos nepr’ 
klausomybės.

Pirkdami vagoną popieros,. 
vilniečiai tuo kart ištuština i
dienraščio iždą ir d a dažnai

Bendrai rengia LLD Worcesterio ir 
apylinkės kolonijų kuopos

Sekmadienį, Balandžio 16-tą

metinė šventė ir daugu- ^ahaflOV CltV, Pa 
narių turi tą dieną sve- ■ J J /
arba patys svečiuojasi į 
nors. Nors ir vėliau, bet 

manoma turėt

me šutau py mo, nes tie sergan
ti veteranai turės jieškoti me- 
dikalės pagelbos lokalinėse li
goninėse.

Massachusetts valstijoj yra 
daugiau kaip 100,000 vetera
nų, kuriem' reikalinga medi- 
kalė priežiūra, ir kaip tik šioj 
Adams Hospital jie ją gau
davo. 1937 metais šioj ligo

VAKARIENE

konferencijoj 
laidotuvės

atliks draugai 
ir “Koks Tė- 

taipgi 
ant 

antra, kad šiam 
bus skaitoma ir

29 d. kovo. Palaidota, pagal ninėj buvo gydoma .2,076 ve
jos norą, su iškilmingomis baž- tertinai. Reiškia, ji tuščia ne- 
nytinėmis apeigomis, Švento stovėjo, kad 
Juozapo kapinėse, 5 d. balan
džio.

Nors velionė tik atvažiavo 
į šią šalį pas vaikus 1922 iš 
Tryškių miestelio, betgi turė
jo daug žmonių šermenyse, ir 
ilga eilė automobilių lydėjo 
ją į amžiną vietą. __ __ ________ ____

Liko dideliam liūdėsyj dvi i j0 komisijonieriai apie po de- 
dukterys: 
Ringtown,

I Ivoškienė, Mahanoy City, 
! trys sūnūs

niai sudarys šaunią koncerti- į 
nę programą, nes rengia dvi 
organizacijos — LLD 12 Ap-1 
skritis ir LDS 7-ta kuopa. I 
Dainininkai bus: S. Kuzmic-! 
kas iš Shenandoah ir V. Va-' 
Jukas iš Scrantono. Koncerto 
pradžia 6 vai. vakare.

Čia nežymėsiu visų koncer
to dalyvių, nes tai ne mano 
dalykas. Manau, tuo pasirū
pins patys wilkes-barrieciai.

—o—
Balandžio 20 dieną rengia

mos prakalbos svečiui iš Ka
nados, draugui Zigmui Ja
nauskui, kuris lankosi po lie
tuvių kolonijas Jungtinėse 
Valstij ose, “Liaudies Balso”’ 
reikalais. Drg. Janauskas yra 
geras kalbėtojas ir daug 
mums papasakos apie mūsų 
brolius, gyvenančius Kanado
je.

Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga yra šiose prakalbose 
dalyvauti ir susipažinti su 
Kanados lietuvių gyvenimu ir 
tam panašiai. Taip pat pa- 
remsime, pagal savo išgalę, ir
mūsų, draugų leidžiamą laik- miestelis turi ką nors 
raštį “Liaudies Balsą. ; rengti “Laisves” naudai.

’ ryti.
Veteranai 

mitingus ir 
Saltonstallo tokį elgesį.

; Kažin ar nebūtų geriau, kad 
ponas Saltonstall numuštų al

igns sau ir komisijonieriams, 
! nes pats gauna riebią algą ir

komisijonieriai apie po ue- 
Janiškienė, ■ tūkstančių į metus ir tuo 

ir Eugenija J pat sykiuį varo privačius biz- 
irlnius. Tuomet vietoj uždarinė- 

: Jonas Kuržinskas, į ti ligonines, galėtų jas pato- 
, Mykolas ir bulinti ir naujų pristatyti, nes 

| Stasys Kuržinskai Mahanoy ir aukščiau minėtoj buvo tik 
i 281 lova.

—o—
šiais metais Massachusetts 

valstija mano mažiau surink
ti už įeigas taksų apie $3,000,- 

j 000, nes šiais metais gauta 
septyni tūkstančiai mažiau ap
likacijų už pereitus metus.

—o—
Massachusetts valstijos sei

melis užtvirtino bilių, kuris 
reikalauja, kad ir valstijos 
tarnautojai mokėtų už įeigas 
taksus.

Prie valstijos darbų dirba 
daugiau kaip šeši tūkstančiai 

i darbininkų. 1
—o—

Tai Tau ir Amerika
Daugiau kaip dvidešimt 

penki nuošimčiai šeimynų 
Massachusetts valstijoj neturi 
daugiau pajamų, kaip dešimt 
dolerių į savaitę.

Apie keturiasdešimt nuo
šimčių šeimynų daugiau ne
gauna, kaip dvidešimt dolerių 
per savaitę. Taip sako legis- 
latyvis CIO agentas David 
Boynick.

Nepamirškite draugai, kad šią vakarienę rengia net 
keturios kolonijos apart Worcesterio. Todėl visų draugų 
pareiga dalyvauti, pasimatyti su draugais, pakvėpuoti 
tyru oru ir tuom pačiu sykiu paremsite savo darbinin
kiška spauda. Kviečia KOMISIJA.

Balandžio 3 d. Lietuvių Pi
liečių Gedemino Kliubas suren
gė prakalbas savo svetainėje, 
324 River St. Kalbėjo d. Ja- 
nauskas iš Kanados, “Liaudies 
Balso” administratorius. Jau
nas kalbėtojas pasakė gerą pra
kalbą apie Kanados ir Lietu
vos darbininkų sunkų gyveni
mą.

Buvo renkamos aukos palai
kymui “Liaudies Balso”. Au- 

; kojo sekančiai: S. Benkus, A. 
S. Kazlauskas ir J. Saulėnas 
po 50c; A. J. Navickas 45c; 
P. Pečiukonis 35c f po 25c: J. 
Masevičius, S. Biekša, J. Kibil- 
dis ir M. Yačiunkienė. Viso 
surinkta $4.65. Pinigai atiduo
ti d. Janauskui.

Publikos buvo mažai; vienok 
prakalbos pavyko pusėtinai ge
rai. A. J. N.

«—0—
Dėl Ko Tu Taksus Moki?

Kiekvieną metą iš valstijos 
įvairių institucijų, visokį komi- 
sijonieriai ir jų pagelbininkai, 
vasaros laiku, ima keturias sa
vaites atostogų (vakacijų). Iš 
tų ponų, ponių ir panelių susi-

BANKIETAS PAGERBIMUI 
VEIKĖJOS

šeštadienį, balandžio 15 d., 
vakare, yra ruošiama didelė ir 
skani vakariene pagerbimui 
Lena Davis, žymios abelno 
darbininkų judėjimo ir Ko
munistų Partijos veikėjos New 
Jersey valstijoj. Jinai yra N. 
J. valstijos K. P. sekretorė.

Vakarienė įvyks Krugger’s 
Auditorium, 25 Belmont Ave. 
Bus trys žymūs kalbėtojai: 
Charles Krumbein, James W. 
Ford ir Margaret Cowl. Taip
gi bus šauni, dainų ir muzikos 
programa,. Labai nuoširdžiai 
kviečiame lietuvius dalyvauti.

Partijos Komitetas.
*—o—

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
LENKŲ ŠEIMYNOJ

Balandžio 10 d. įvyko šiur
pulinga tragedija vienoj, len
kų šeimoj. Dirbtuvėlės savi
ninkas, ponas Stanley Gar
wonski, 53 metų amžiaus, re
volveriu nudėjo savo žmoną 
Blanche, 42 metų amžiaus. 
Du šūviu jai suvarė, o paskui 
prisidėjo revolverį prie smil
kinio ir pats nusišovė.

Sakoma, kad tragedija įvy-

—o—
Iš W P A darbininkus jau 

pradėjo atleidinėt. Kaip gir
dėt, tai Luzerne paviete at
leis 3,000. Bedarbių armija 
padidės, nes kasyklose dar
bų negalima gaut. Darbiniu-1 
kai turėtų nesnaust, bet or-' 
ganizuotis ir kovot. O jei ne, 
tai bus blogai. Žinomas.

Red. Kuopos pirmi- 
labai klaidingai “Vii-i

padėtį perstatė. Popie- 1 
ros vilniečiai susyk daug per- Į 
ka todėl, kad visą vagoną im- 1 
darni daug pigiau gauna ir 
tuomi sutaupo dienraščiui pi- ( 
nigų-. Taigi, labai gerai da-' 
ro. Gi tas didžiulis kamba-1 
rys, kur popiera sudėta, ture-1 
tų būt veik tuščias, jo išrenda- j 
vot negalima, nes tamsus; o 
panaudojant jį kaip sandelį ( 
daugmeniškam pirkiniui po-' 
pieros, kasmet sutaupo po ke-' 
lis šimtus dolerių. Verkiausia 
tam draugui pasitaikė “Vil
nies” spaustuvėj lankytis ta-; 
da, kai tik buvo popieros nu
pirkta.

Trijų Aktų Komedija

“Gyvieji Nabašninkai”
Stato Scenoj Lietuvių Literatūros Dr-jos 9-ta Kuopa

Sekmadienį, 16 Balandžio-April
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

13 St. George Avenue Norwood, Mass.

Gerbiama lietuvių visuomene! Jau senas laikas kaip 
šioje apylinkėj neturėjom didelio ir gražaus teatro, tai 
šią progą padengia Literatūros Draugija, surengdama 
vieną iš didžiausių ir juokingiausių komedijų — “Gy
vieji Nabašninkai.” šis veikalas sulošti užima apie tris 
valandas laiko ir nuo pradžios iki galo pilnas juokų. To- 
dėl nepraleiskit nei vienas šios komedijos nepamatęs. . .

Kviečiam visuomenę skaitlingai atsilankyti.
L. L. D. KUOPA.
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China's United Youth
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W 8

by Molly Yard 
(Continued)

WE TALKED with leaders of 
all the big provincial and lo
cal student unions, Hong Kong Stu

dent Union, Hupeh Student Union, 
Canton Student Union, Hunan Stu
dent Union, Student Unions of 
Chungking, Chengtu, Sian and Nan- 
chang, and in all these Unions we 
saw students of different parties, 
faiths, and social strata, working 
side by side. In the Chinese Stu
dent Union for National Salvation, 
which had over 500,000 students re
presented at its last conference, we 
saw the same will for unity.

We had many conversations with 
student members of the Kuomintang 
and Communist parties, an also of 
the three other political parties. All 
seemed to agree completely on the 
necessity for the closest cooperation. 
The Three People’s Principles of Na
tionalism, Democracy, and the Wel
fare of the People seemed a solid 
program on which they were willing 
to unite. They all accepted sincerely 
the authority of the Central Go
vernment under the leadership of 
Generalissimo Chiang Kai-shek, and 
worked side by side in the different 
student and youth organizations.

While we were in China an im
portant new youth organization was 
established called San Min Chu I 
(Three People’s Principles) Youth 
Corps. This seeks to become the 
center of the youth movement in 
China today. With the determina
tion of the various groups to work 
together and to combine their ef
forts for effective work at the 
front or behind the lines, this Youth 
Corps has every chance of becom
ing such a center with much vigor 
and power.

We were very much impressed by 
our contact with the Chinese Girl 
Guides and Boy Scouts. The forty 
thousand Boy Scouts of Shanghai 
played an heroic role in the defense

Spring rises in the east, it seems, 
as Connecticut, Massachusetts and 
New York youth work to build up 
their LDS youth branches. An aid 
to organizing groups is the just- 
issued “Organizing an LDS Youth 
Division’’ bulletin. Branches may 
secure copies from the National 
Youth Committee, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Some time ago the Lithua
nian Comm, to Aid Spanish 
Democracy declared its Inten
tion of publishing a booklet 
on the Lith.-Americans who 
fought in the Abraham Lin
coln Brigade. We do not know 
if this proposal is being 
worked upon, but today, when 
some grow faint-hearted at in
ternational events, the stories 
of the Lith.-American boys 
who fought and even died in 
Spain would act as an inspira
tion and reminder that liberty 
and justice are not cheaply 
purchased.

of their city. At the front you find 
Scouts and Guides .everywhere, aid
ing the wounded, combating Japa
nese espionage, signalling with se
maphore and Morse, maintaining or
der in bombarded towns, etc. In the 
rear they carry on work of relief 
and education. All that is best in 
the ideals of Scouting — ideals of 
service, sacrifice, and adventure — 
seem to have been put into con
crete practice by the Chinese move
ment. In April last year the Chi
nese Scouts and Guides issued an 
appeal to the Scouts and Guides of 
the world from their national head
quarters in Changsha. In their ap
peal they write: “We would rather 
die than surrender to brutal force. 
We are fighting for our national 
existence and national honor, but at 
the same time we are also strug
gling for the cause of international 
peace and vindication of human 
justice... So long as our war of 
resistance continues, we will never 
shrink from our duty.” The appeal 
ends with these words: “We offer 
you our sincere greetings and ap
peal to you in the following terms 
—let us unite to exterminate every 
thought and action of aggression; 
to censure the Japanese war lords; 
and to render material and moral 
help to the nations victimized by 
aggression.” We met many of the 
Scout and Guide leaders, we saw 

■ many in action and we were con
vinced that they had found it pos
sible to put their ideals into prac
tice.

Religious Groups
In the general youth and student 

movement the religious organiza
tions play an important role. We 
met national Y.M.C.A. and Y.W.C.A. 
leaders in Shanghai, Chengtu, and 
Changsha. We met and were helped 
by very many local and provincial 
branches, and by many Student 
Christian Associations at Hankow, 
Canton, Chungking, Chengtu, Sian 
and elsewhere. We saw that these 
organizations were active every
where in the work of education and 
aid to the refugees, and active too 
at the front itself. Coming down by 
a long rail journey from Sian to 
Hankow that took ils five and a 
half days instead of uic usual thir
ty hours, we passed many small 
towns along the line that had lite
rally been reduced to crumbled 
stone and charred wood by cease
less, savage bombardment. But in 
the midst of the ruined stations, 

zsuch as that at Chu Ma-Tien, we 
met groups of Y.M.C.A. youth and 
students, under their banner, work
ing day and night to distribute hot 
water and rice porridge to the pass
ing troop and refugee trains. Liu 
Liang Mo, a student secretary of 
the Y.M.C.A., told us his hard ex
periences on one of the Y.M.C.A. 
vyar service groups working at the 
front. We brought back many mes
sages from Christian youth and stu
dent associations, in which they 
pledged themselves to resistance 
against the Japanese aggression.

OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

John Kumpis-The Story of a Young Man 
Who Fought Against Fascism in Spain

Pale, gaunt and haggard, after 
sixteen nerve-shattering months of 
service with the Republican Army 
in Spain, John Kumpis, formerly 
of Worcester, Mass., is back.

One of the five youth from Wor
cester, he is the second to come 
home. Two youths, Anthony Mazur
ka and Julian Baublis, gave their

John Kumpis
lives to aid world democracy, while 
one, Joseph Grigas, is still in the 
concentration camp in Franco’s 
Spain.

Although quite young, 23, John’s 
experiences arc wide and varied and 
would require a good sized book to 
write them all.

Born in Sturbridge, Mass., of 
Catholic parents, he later moved to 
Worcester, attending St. Casimir’s 
Church and Sunday school, plus 
attending the local public schools 
and later graduating from Com
merce High. Taking up radio as a 
means of earning a living, it found
him sailing the high seas as an ap
prentice radio operator.

Several years later, after serving 
a time with the U. S. Army, he 
was in the Panama Canal Zone 
with a position of radio operator at 
one of the Panamanian cities. It 
was here that he became interested 
in world affairs through his friend
ship and association with the na
tives. When the war in Spain broke, 
many of his friends who were of 
Spanish origin volunteered their 
service to the Spanish Republican 
Government as their homeland was

ENGLISH PART
PUBLISHED EVfcRY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Echo Chorus Holds 1st Conn. LDS Youth Hold Confab to Discuss 
Concert Since Birth Plans for Building Youth Movement

The Aidbalsiai, under the direc
tion of B. Šaknaitė, will be featured 
at the Laisvė Banquet and Dance 
this April 23. Don’t forget to buy 
your tickets in advance.

Hitler’s birthday will be “cele
brated” this coming Thursday. We 
suggest “Hitler Birthday Parties” 
to be held on that day. Proceeds to 
go to the refugees of Germany, 
Austria, Czechoslovakia, Memel and 
the starving Spanish children on the 
French border—they have some
thing to remember Thursday.

Just two weeks remain and the 
Lithuanian Art League’s member
ship drive is over. With three 
choruses tying for first place we 
wonder if those who are resting 
on their laurels will be swept away 
by more enthusiastic and active 
groups.. Two weeks!

Last week’s comment on the lack 
of an anthology of Lith-American 
prose and poetry brought forth the 
statement that such an anthology 
has been published—twenty years 

4% * ago! But we still believe that in 
those twenty years Lith-American 
literary ability has progressed 

( enough to warrant another more
* carefully prepared and representa

tive collection of the best writings 
in the Lithuanian language.

There is no use trying to deny 
it: we have a penchant for Fe
deral Theatre Living Newspaper 
Plays. After seeing “Power” and 
“.....one third of a nation..... ” we
believe that the Federal Theatre 
will make George Sklar’s “Life and

< Death of an American” a milepostr in the epic theatre. May 17 is the
* opening date.

—Walter Kubilius.

Work of the Catholics
The Catholic schools and univer

sities too have carried on splendid 
work to aid the refugees and 
wounded. The Catholic University 
of Peiping, that has remained open
ed in spite of constant pressure 
from the Japanese authorities, has 
earned renown through its relief 
work. At the front itself one saw 
young Chinese Catholic priests, side 
by side with the young Buddhists’ 
first aid groups, working together 
to succor the wounded. The Moslem 
youth and students have rallied in 
thousands to the work of relief and 
service behind the lines or to the 
armies at the front. Many have 
gone to serve under the famous Mo
slem general of Kwangsi Province, 
General Pei Sung-chi, whom we 
met at Hankow; tens of thousands 
are fighting in the regular armies 
or in the partisan troops of the 
north.

Thus today, behind the lines, in 
the relief camps and hospitals, in 
the universities and the middle 
schools, at the front or in the par
tisan units, the Chinese youth stand 
side by side—Kuomintang or Com
munist, Christian, Buddhist or Mos
lem, from Szcchaun or Kwangsi, 
Shensi or Hupeh — unity is the 
watchword of Chinese youth. Every 
day brings closer cooperation, bet
ter understanding. Overseas, in 
America, Great Britain, Belgium, 
Holland and France, and above all 
among the z Chinese populations of 
India and Burma Straits Settle
ments, Indo-China and Indonesia, 
the same unity is being established 
among the Chinese youth and stu
dents as they work to aid their 
countrymen.

Their spirit is best summed up in 
the words of the declaration handed 
to us by the young soldiers of San
yuan in northwest China: “Today 
China has arisen like one man — 
farmers, workers, students, mer
chants, soldiers all are united. 
Friends, we have only one thing to 
ask our fellow-youth the world over 
—tell them from us, Youth unite 
that peace may reign over man
kind.” i

Richmond, capital of Virginia, is 
so far from Rose Hill, one of the 
smaller communities in the state, 
that this town is nearer the ca
pitals of eight other states.

■

invaded by the fascist powers, Hit
ler and Mussolini.

John, too, sensed the necessity of 
going to the aid of the Spanish 
Republic. He realized it was a 
question of waiting until the war
makers came over here or to go 
over and stop them now. So in the 
month of July, 1937, he left for 
Spain, to put in his bit against the 
fascist forces.

In Spain he was on many fronts, 
suffering the cold wintcry months, 
lack of food, disease, and death. He 
was wounded in the month of Oc
tober, a bullet through the shoulder. 
Several weeks later he was back 
in action again. Through such 
areas as Fuentes de Ebro, Quinto, 
Belchite, and Terucl he fought with 
the government forces. It was at 
Fuentes de Ebro that he met Julian 
Baublis, another Worcester volun
teer who was later killed.

However, the strain of battle 
takes its toll after exhaustive 
months at the front. His wound still 
bothering him, John contracted 
yellow jaundice and invalided to 
hospital and several weeks later,

TORRINGTON, Conn. — Our ra
pidly growing Lithuanian Echo Cho
rus will present its first concert 
this Saturday, April 15, at the 
Lithuanian Hall, 125 Beechwood 
Avenue, at 7 p. m. Although we 
have been organized for but a 
short time, we already know nu
merous new songs, and are confi
dent that all who attend this first 
largo concert of ours will enjoy a 
full and pleasant evening.

There will be solos, a trio of the 
youngest members of our chorus, 
and a girls’ quartet. The fellows 
will also sing, to their own 'accom
paniment. And once again/ the 
Hartford Laisvė’s String Orchestra 
comes to Torrington to round out 
the program.

Dancing will follow the concert, 
.nd continue until late at night. 

Won’t you join us in our merry
making? The Echo.

B more Chorus and 
Club Extend Sympathy

home.
What doos he expect to do now 

that he’s back? Well, after a short 
rest, back to Worcester to visit his 
parents, then a job on a ship 
heading for the Panama Canal 
Zone and; most important, he’s 
a member of an anti-fascist orga- 

' nization and will be working hard 
for democracy wherever he may go. 
So we say hello and goodbye to this 

I young antifascist, may we meet 
again soon.

—Joseph Sacal.

4.

HARTFORD, Conn. — This is not 
only an invitation but an appeal to 
the younger members of the L.D.S. 
Fifth District, Connecticut, to come 
en masse to the District Conference 
to be held April 16, 1939, at Lais- 
vė’s Chorus Hall, 57 Park Street, 
Hartford, Conn., at 10:30 a. m.

For some times in the past 
branches have been formed here but 
have not progressed. It may even 
be said that they existed on paper 
only. So—forward, march!, youth of 
Conn.! Get into the work and help 
build up the largest Lith-American 
youth organization in the U. S. 
Come to the conference whether or 
not you are an LDS member at the 
moment. Bring your friends. Help 
us to help you by telling your 
ideas as to how the LDS Juniors 
can grow into a strong unit in 
Conn.

Come one, come all, and sec the 
best sports film made by Lith-Am- 
ericans in the U. S.! A real motion 
picture of the L.D.S. Olympiad 
which was held in Pittsburgh will 
be shown after the conference. This 
is the first and last time the film 
will be shown in Conn. Bring the

family. Admission free to all.
But the most important factor 

of all is coming to Hertford in per
son. Vete Zablackas,’ of Brooklyn, 
an ex-soldier member of the Abra
ham Lincoln Brigade in the Spanish 
War will tell you the facts behind 
Mussolini’s invasion of Spain.

And last but not least, John Or
man, LDS youth organizer, will also 
be here to talk with you and an
swer whatever questions you may 
have regarding the L.D.S.

—A. T.
■■■■■■■■■■■■■■■i

straws
in the wind

BALTIMORE, Md. — All the 
members of the Lyros Chorus and 
of the Lithuanian Leaders Youth 
Club express their deepest sorrow 
to Helen and Albert Juškevičius, 
faithful followers and members of 
the Lyros Chorus and Youth Club 
because of the death of their be
loved mother on Monday, April 3, 
1939. Burial took place at the Ho
ly Redebmer Cemetery on Thursday, 
April 6, 1939. į

—C. Juskauskas, Jr. f

62 Nations 
To Participate 
In World’s Fair

—NEW YORK. — In a bid for 
international peace, sixty-two 
foreign countries will participate 
side by side with exhibits at the 
New York World’s Fair 1939. These

The Midwest
Daily Record draws the con
clusion that “the Supreme Court 
decision on the question of the sit- 
down strike in the Fansteel case 
has become a ‘Munich’ for Am
erican labor.”

Recent assaults against labor, 
and the one notable Tory success in 
this direction—the verdict against 
the American Federation of Hosiery 
Workers, Branch No. 1, CIO, for 
damages of $237,310.85 — attest to 
the aptness of the Record’s analogy.

> THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

w re

“Hello, Papa—what do I do now?”

planning to 
Lyros Cho-

to write home
Don’t forget to get your

Notes (stole the Ink Slinger’s style, 
shh!):

Paul S. is strutting his stuff in 
Slinger is gi- 
his attention

LKM “Student Prince 
In Detroit on 
April 16
DETROIT, Mich. — The last meet
ing of the Detroit LDS branch 
turned out to be quite an event. 
Chinese Checkers, Ping Pong and 
Ed Drutches’ P. 
us all leaving 
hour. Thanks to 
forts of Sophie
Jean Liminski we had 
and coffee long about 
of things. How about 
again next month?

The Aido Chorus is 
entertain the Cleveland
rus on April 30. I hear they are 
really something to write 
about.
tickets. Only 35 cents in advance 
and 45 at door.

O. system found 
at a wee small 
the generous ef- 
Romanauski and 

sandwiches 
the middle 
doing that

new duds... The Ink 
Į ving a Toledo girl 
(nice girl, isn’t she?)

A. Gerait is back 
for a week. . . A searching party
is being formed to try and find 
long lost Pres. A. Rye. He has been 
missing about a month...

from college

Dear old Ray L. is so worked up 
about seeing the Cleveland lassies 
that he has planned a vigorous 
campaign (selling tickets, not 
self). Swell stuff, Ray.

sales
him-

APRIL 16, 1939—how can 
one forget that date? Bet 
life that belongs to the Student 
Prince.* So drag out your best bib 
and tucker and be on hand at 
Carpathia Hall, 3500 Elmwood Ave., 
Sunday. After the performance we 
can swing to Frank 
musical freshmen.

But whatever you 
get April 30th, the

any- 
your

Caesar and his

do, don’t for- 
concert!

—Moj.

Traffic policemen in Paris are in 
greater jeopardy than arc the ordi
nary pedestrians. Motorists evi
dently take delight in running down 
the policemen. An average of two 
injuries a day is the record of the 
police force alone.

For the
first time in Americafi movie histo
ry a Jew will be shown in favorable 
light. The film is the Warner 
Brothers’ historical short, “Sons of 
Liberty,” and the personality Haym 
Salomon, Revolutionary patriot.
The film
we’ve read so much about in such 
periodicals as the New Republic, 
the Nation and the New Masses, 
“Boy Slaves," will not receive first 
class booking in Chicago. It has 
been shuttled off to the small 
houses.

Broadway will
have to wait till next season to get 
a glimpse of Sinclair Lewis’ “An
gela Is Twenty-Two,” which fi
nished its run in Chicago last 
week. No reason has been advanced.

Lowell Begins Season B’klyn Song, Dance Eve
With Conc’t, Dance To Aid New Orch

the U. S. S. R. will be 
of that country’s exhibit, 
display will include a ca- 
thirty-six bronze bells

square feet, 
atmosphere, 
pavilion 
the

is 
building 
by that 
R. Inte- 
the Po- 

feet

exhibits will represent a total out
lay of $25,000,000.

Great Britain, with 150,000 square 
feet, has the largest exhibit. It will 
feature its major industries, displays 
and an old English garden. France, 
Italy,. Belgium, and the Union of 
Socialist Soviet Republics, have pa
vilions of equal size—110,000 square 
feet. Each will have restaurants 
specializing in native dishes. A 
cascade fifty feet wide and tumb
ling from a tower 150 feet high 
will symbolize Italy’s hydro-electric 
development. France will stress its 
industry, culture and art. Heavy in
dustry in 
high-spots 
Belgium's 
rillon of
mounted in a tower 155 feet high.

Poised on stilts, the Brazilian pa
vilion, with its 48,000 
will be tropical in its

The Czecho-Slovak 
flanked on one side by
of Japan, and on the other 
of the Union of Socialist S. 
rior decorations will mark 
lish exhibit of 40,000 square
whose tower is a Fair landmark. 
Ireland, or Eire, will be represented 
by a shamrock-shaped building. 
This exhibit will boast real “ould 
sod,” and replicas of both the River 
Shannon and Killarncy Lakes, with 
actual water from those historic 
basins. In its pavilion of 50,000 
square feet Sweden will trace its 
legislative progress and operate a 
5—English Youth Section 
smorgasbord restaurant. Norway’s 
exhibit will be sheltered in an exact 
duplicate of the largest frame build
ing in Scandinavia—one erected in 
the 17th Century. Iceland, as the 
homo of the Norse saga and the 
stepping-stone between the New 
and the Old Worlds, will be pub
licized in a pavilion of 10,000 square 
feet.

U.A.P.A. Activities
LOWELL, Mass. — ft’s our turn 

again and here’s Lowell’s No. 1 
Chorus reporting!

Wo all extend our deep sympathy 
and best wishes to one of our most 
active and loved members, Mrs. 
Koyutis, who is now critically ill. 
Hero’s to your very speedy reco
very. We certainly miss you at 
our practices.

Oh, yes, tickets are on sale for 
our big affair of the year — the 
May 6th Dance and Concert. And 
more good news hot off the wires— 
our radio celebrity Ignas Kubiliunas 
is appearing on the program. Stan
ley Paulenka is in charge of tickets 
and those wishing them, please con- 

hero and 
a record 

Come on, 
to miss a

BROOKLYN, N. Y.— To help 
maintain the newly formed String 
Orchestra the Brooklyn District of 
the L.M.S. is holding a “Song 
Evening” to bo held this Sunday at 
419 Lorimci' Street, Brooklyn.

Among those participating in the 
program will be the Brooklyn Aido 
Chorus, Newark Sietyno Men’s Trio, 
and the 
Quartet.

Program 
mission is
a good orchestra 
diately after the program.

their 
mcm- 
Chap- 
Asso- 
a re-

Pirmyn Chorus’ Girls

starts at 
35 cents

6:30 p. m. Ad- 
and dancing to 
follows imme-

—M.

tact him. From buzzes 
there, it is certain that 
gathering will be there, 
you, it would be a shame 
time like this.

Wednesday quite an enthusiastic 
group returned to our “old bowling 
grounds” and tried to rival the 
league champiop scores. May 
nounce here that all chorus 
bers who can and wish to — 
come to the Club and then

Lent is the period of greatest 
snail consumption by Parisians. An 
average of 100,000 pounds a day is all going bowling, 
eaten during this season. Our next chorus practice is

The moon shines part of the time 
during the long nights in the Ant
arctic region. Half of each lunar 
month the moon at the South Pole 
is either continuously above or be
low the horizon.

ril 16 and it is extremely important 
that everyone come and come on 
time — 2 p. m. There will be final 
instructions, selections, etc. as to 
our Concert.

1 So—see you at the Dance—May 
Ap- 6th. “Hepzibah.

I an- 
mem- 
pleaso 
we’re

NEW YORK CITY. —At 
last regular monthly meeting 
bers of the Greater Now York 
ter, United Amateur Press 
ciation of America, adopted
solution to form a photographic 
group among their number. The 
meeting was held at the Hudson 
Park Branch of the New York Pub
lic Library.

This resolution was adopted after 
many of the members present ex
pressed their interest in the news
pictures phase of journalism. The 
group is now being formed and ar
rangements will be made to have 
staff photographers of metropolitan 
newspapers and press associations 
to address the group at future 
meetings.

Meanwhile, the amateur reporters 
and photographers are still hope-> 
ful that they will be successful in 
their attempt to have a special 
day named in honor of the U.A.P. 
A.A. at the New York World’s Fair 
during the association’s forty-third 
annual convention which will be 
held July 4th to 6th, inclusive, at 
Jersey City, N. J. This is the first 
time the Convention has come to 
the East since 1935, when it was 

held in New York City.

Bertha Fulton
in reviewing Chicago’s version of 
“One Third of a Nation” in last 
week’s issue of the Vilnis English 
Section, characterized her impres
sion in the headline which read, 
“Mountain Labors and Brings 
Forth Mouse.”

<

One of
Chicago’s highest paid Lithuanian 
chorus directors has quit his position 
as head of Pirmyn Chorus. He had 
been receiving $70 per month. It 
seems that in recent months all the 
work of organization, leadership 
and responsibility was carried on by 
the director. Complaining to those 
who watch over the destinies of the 
chorus that the burden was too 
heavy for one person to carry and 
receiving no satisfaction, he re
signed. The man is Mr. Charles 
Stephens, formerly of Brockton, 

j Mass. He will now sell automobiles.
Į Vilnis Printed
the story of Stephens’ resignation 
on April 4th. Two days later Nau
jienos ran an article categorically 
denying the whole thing. Not being 

'able to contact Stephens your cor- 
I respondent talked to some of his 
close associates who confirmed the 
Vilnis scoop and added that the 
storm had been brewing for some 
time. Reliable sources believe that 
unless some correct politics is 
played the situation will remain as 
is.
Too many
times the movie censor has the last 
word. He is given the unique power 
of alone deciding what is proper or 
not. We imagine a good propor
tion of movie-goers will appreciate 
the remark said to have been made 
by the movie director, William K. 
Howard, to a censor who demanded 
that some important but innocuous 
scene be eliminated.

“Must you insist that we cut it?” 
asked Howard.

"Yes,” answered the straight- 
laced critic. “After all, God gave 
me eyes.”

“Yes, I know," said Howard, “but 
He also gave you eyelids.”

—Bunni SovetskL

More disappearances are recorded 
on Paris police files than in any 
other city in the world. During 1931 
police noted an average of 520 
missing persons daily.

Western counties of Virginia pro
tested that state’s entry in to the 
Confederation of States at the out
break of the Civil War. Thus was 
formed a new state loyal to the 
Union.
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Užėmem butą. Retežiais užraišiojom 
langus. Kiemo vartus užrakinom ir už- 
rėmem. Viduje ties abejomis durimis su- 
krovėm barikadas. Prie kiekvieno lango 
atsistojo po vyrą. Prie durų—keturi, 
prie lahgo į gatvę—keturi.

tę—padedu viską ant stalo. Prišlubuoja 
Willi—taip pat viską padeda. Išeinam.

Vedėjęs, kaip perkūno trenktas, žiū
ri į mus, žiūri į bilietus. Willi šlubuoja 
paskutinis, Heincas atsisuka: “Paskubė- 
kim vyrai į Alberto namus. Juk Albertą 
palaidosim savo lėšomis, taip?”

Detroito Žinios

Vakaruose skęsta oranžiniai paskuti
niai saulėlydžiai jūroje. Šviesų nedegam, 
cigaretus rūkom slaptai. Laukiam—ir 
baisiai daug rūkom. Eina valanda—ty
lu- Verkia vaikai miegamajam. Uoste 
garlaiviai sukaukia. Iššvilpauja i Len
kiją traukiniai.

Apie dvyliktą—išdaužia langą: sulūž
ta rėmai—akmuo, kaip vaiko galva. 
Mes rengiamės apšaudyti vartus. Po 
trumpos tylos—pasibeldžia i užpakalines 
duris.

—Kas čia?—klausiam.
Mums keli balsai atsako: “Mes darbi

ninkai. Norim, kad sekretorius išeitų!” 
Sekretoriui eiti neleidžiam, bet jis ver
žiasi: “Eisiu, sako, pažiūrėsiu. Gal ne
reikės kautis, gal atsitrauks?”

Praveria duris, išeina ant laiptelių. 
Bet akmuo numuša koją, o trys šūviai 
susmenga į sieną, pabyra tinkas. Sek
retorių skubiai įvelkam atgal. Į duris 
šaudo, pradeda jas laužti.

Sekretorius nebepaeina, bet pistolieto 
nemeta.

Mes atsišaudom pro langus, pro durų 
viršų. Bet mus apiberia, kaip žirniais. 
Sekretoriaus žmona guli po lova, klosto 
pagalvėmis vaikus, šie klykia—nežinia: 
ar sužeisti, ar išsigandę.

Iššoku su draugais per galinį langą į 
tamsą- Keli lieka gintis viduj. Užbėgam 
iš kitos namo pusės, užstojam kelią so
de. Kautynės prasideda akis į akį. Mes, 
kaip romanų indijonai, ropojam nuo 
krūmo prie krūmo, nuo akmens prie ak
mens. Grūmiamės už kiekvieną sodo pė
dą. Auštant išstumiam rudmarškinius 
per spigliuotos vielos sodo tvorą. Visas 
miestas nakties glūdumoj girdi šūvius, 
bet policija nesirodo. Tik išsklaido gatvėj 
minią, kuri susirenka ir bando prasi
veržti į mūsų pusę.

Kaunamės aklai—tamsa, žolės, drėg
mė. Radau už šulinio Albertą, pajudinu, 
jis vos alsuoja: “Paimk mano šovinius.”

Willi šaudė iš už akmenų ir plytų krū
vos: jis nebegalėjo paeiti. Jam peršovė 
batą ir užkliudė kulnį. Aš nežinau, kas 
tą naktį ant mūsų liko sveikas. Vyrams 
kinžalais supjaustė švarkus, Heincui kir
viu perkirto karabino buožę ir pirštus. 
Tose vielose, akmenyse—prakiuro keliai, 
pirštai, alkūnės.

Bet banditai auštant dviem sunkveži
miais pabėgo.

Mes keturiese stovėjom ties vedėjo sta
lu nuleistom galvom—pavargę ir sužeis
ti po mūšio su rudmarškiniais. Mus ba
rė, koliojo, mūsų centralė siuto-

Mūsų kovos organizacija turėjo savo 
kasą. Kasa padengdavo visus nuostolius 
kovose su fašistais: atlygindavo už su
naikintą avalinę, drabužius, padengdavo 
gydymosi išlaidas.

—“Neišmokėsiu nė pfenigio!”
Šį rytą grįžau be šovinių. Iš drabužių 

beliko skutai. Ir šį rytą mums dvylikai 
atsisakė išmokėti. Centralės vedėjas siu
to; mes keturi stovėjom nuleistom gal
vom :

—Pirmiausia: jūs turit būt socialis
tai, o ne banditai!

—Mes gynėmės nuo banditų!—sako 
Willi, šlubuodamas artyn prie stalo.

—Nuo banditų! O ko jūs erzinat rud- 
marškinius. Ko jūs vaikščiojat po miestą 
susikabinę su Maskvos bernais—ir ru
diesiems kaišiojant panosėn pistolietus?!

—Tas—tai melas!—išlėto sako Willi. 
—Susikabinę mes vaikščiojam, bet kai- 
šiot—niekam nekaišiojam!...

Mane erzino Willi ramumas. Norėjau 
iš tikro ištraukti pistolietus ir abu kyš
telti vedėjui panosėn. Bet vietoj to—pa
sodinau į kėdę Willį.

—Mus pjaus, o mes tylėsim. Geri so
cialistai... kaip Vokietijoj...—vėl sako 
vienas iš mūsų.—Kasos lėšomis bent Al
bertą palaidotumėt... Šią naktį nukovė!

Tų ramių kalbų įerzintas, pašoku nuo 
Willi, pribėgu prie rėkaujančio vedėjo, 
išimu nario bilietus, įgaliavimus, knygu

Skandalas pasiekė seimelio socialde
mokratų partijos lyderi.

Kad mes grąžinom bilietus—jiems nu
sispjauti. Bet mes nebuvom tik partijos 
nariai. Mes atidavėm ir mūsų kovos or
ganizacijos (—kaip austrų “šucbundo”) 
bilietus. Mes keturi stovėjom kelių de
šimčių vyrų priešakyj. Be to, po dviejų 
dienų į raštinę atėjo dar trys, grąžino 
bilietus, apsisuko ir išėjo.

Mus pasišaukė seimelio frakcijos ly
deris.

Ilgai jis kalbėjo. “Jūs apleidžiate di
džiąją partiją, kurios kovotojų net Bis
marko geležis neįveikė...” Mūsų akyse 
jis ištardė centralės vedėją. Pats įteikė 
mūsų bilietus. Perskaitė net partijos va
dovybės protokolą—vedėjas atleidžia
mas iš vietos.

“Tik pelės bėga iš skęstančio laivo. O 
jūreiviai—kovoja! Mūsų laivas neskęsta, 
jis plauks, tegu ir dar labiau sius ru
dos bangos! Jis plauks—nes jis kovos 
laivas!”

Į Leckau grįžau su bilietu'. Gerai: mes 
lauksim rinkimų, vengsim pasirodyti 
gatvėse uniformuoti, vengsim susidūri
mų. Bet — tik — iki rinkimų.

O sekančią naktį vėl teko kautis. Po
licija surado žydų kolonijoj raudonų vė
liavų. Rudmarškiniai naktį padegė na
mą. ..

Pauliaus veido karcerio tamsoj nema
tyti. Bet, turbūt, kai jis pasakoja, jam 

‘ant kaktos iššoka gysla. Paulius alsuoja 
sunkiai, kalba užsikirsdamas. Barasi, rė
kia, lyg čia esame ne mes—svetimos ša
lies darbininkai,—o centralės vedėjas, 
arba rudmarškiniai. Fridis duoda Pau
liui porą dūmų: “Vilke, pasakyk Pauliui, 
kad suomiui paliktų.” Klausosi ir suo
mis—nemiega, nedainuoja,—nors nė žo
džio nesupranta. Fridis pyksta: “Tu 
šmeiži savuosius!...”

—Tai kodėl, Pauliau, jūs negalėjote 
pas komunistus pereiti?

—Kodėl?—mąsto ir pats Paulius.— 
Sunku pasakyti... Tu, Fridi, pasiklau
syk, aš sakau tą, ką pats mačiau.

Anksčiau, kai jų partija buvus galin
ga—jiems nebuvę reikalo galvoti. Vė
liau? Vėliau galvoti, apsidairyti nebe
buvę laiko: Mes kovėmės. Kai likau ga
lutinai be darbo — visą laiką važiuok, 
eik, į miestą, į miestelius, į apskritį, šeš
tadienį iš kaimo grįžau į Leckau:

—Pauliau, kaip gerai—tu gyvas!
—Gyvas, Emma. Kaip tavo brolis, ar 

pasveiko ?
Jos brolis gulėjo ligoninėj. Jis buvo 

gavęs kinžalo smūgį į nugarą.
Pasibeldžia. Įeina. Du policijos vach

mistrai padeda ant stalo orderį. Iškrato 
kambarius: randa revolverį, šovinius. 
Antrąjį revolverį mama suspėja paslėp
ti. Rašo protokolą. Išsiveda:

—Mama, išplauk baltinius, atsiųsk. 
Parašyk, Emma!

Sėdėjau centraliniame kalėjime, šeši 
liudininkai iš vieno miestelio, kuriame 
aš net nesu buvęs skubiajame teisme pri
siekė, kad aš ten kiršinęs, kėlęs triukš
mą. Mano revolverį vartydamas teisė
jas perskaitė: “Du mėnesiai už viską 
kartu.”

Kalėjime baigės vasara.
Grįžau rudeniop. Uoste tarp bedarbių 

sutikau Heincą. “Kodėl nė vienas nera
šot ?”—Klausiu. “Rašėm, argi negavai 
laiškų?”—Mudu žingsniuojame namo, 
uoste stovi tylūs bedarbiai—laivai, uos
te murma bedarbiai — žmonės. Heincas 
pasakoja. Per tuos du mėnesiu naciai 
žingsnis po žingsnio ėję pirmyn, ko ne
patraukė žodžiais—tą ginklu išgąsdino. 
“Mes byrame”—sako Heincas. Kiekvieną 
gatvės susidūrimą laimi naciai. Iš mūsų 
vienas kitas bailys pabėgo. “Mieste, ži
nai, Pauliau, — jau šimtai užsivilko ru
dus marškinius ir teišgirsi tik “Horstą 
Veselį.” Mūsų profsąjungos susirinkimų 
nebešaukia. Mūsų kovos Dūriuose nebe
rasi kai kurių vyrų, Pauliau.”

(Bus daugiau)

“Student Prince” ir Aido 
Choro Naujienos

Štai 16 balandžio jau ir 
čia,, taip nekantriai laukta. Ar 
jau visi įsigijote tikietus tai 
nepaprastai dienai? Ar visi 
žinote, kad tą dieną bus per
statoma rota oper. “Student 
Prince”, kurią suvaidinti at
važiuoja L. K. M. Choras iš 
Chicagos? Ar žinote, kad toji 
operetė yra viena iš žymiau
sių kada nors perstatytų 
Amerikos lietuvių meno jėgo
mis ?

Tokia proga praleisti nepa
sinaudojus būtų tiesiog neat
leistina. Tiek darbo, triūso ir 
vargo padėję kankliečiai at
važiuoja, ne asmeninio pasi
pelnymo tikslais, bet kad da
vus progą ir mums detroitie- 
čiams pamatyti ir pasigrožėti 
tuo puikiu kūriniu. Tad aš 
sakau: Sekmadienį visi į Car- 
pathia Hali parodyti, kad 
chicagiečių triūsą, pastangas 
mes mokame įvertinti skait
lingu atsilankymu.

—o—
Aidiečiai sujudo darban, 

pamokas lanko skaitlingai, 
nors nuo pavėlavimo dar ne- 
atprato. Balandžio 30-tos 
koncertui ruošiasi, mat, nori 
gražiau, geriau, negu kada 
pirmiau, pasirodyti. Ypatingai 
draugiška kompeticija su Cle
veland© Lyros Choru jaučia
ma. Kaip girdėti, clevelan- 
diečiai irgi ruošiasi ekstra 
gražiai pasirodyti. Todėl ne
pamirškite tą dieną neužsiim
ti kuo kitu, o ateikite mūsų 
koncertan, kuriuo, užtikri- 
nam, būsite daugiau negu pa
tenkinti.

—o—
Naujai papildyta pramogų 

komisija rodo aktyvumo. Jei 
taip toliau savo užsimojimus 
tęs, choras pakils žymiai 
aukščiau dabartinio stovio. 
Girdėjau, kad Juodaitis vėl 
naują narį sumedžiojęs sek
madienį perstatysiąs. Pamė
ginkite ir kiti, juk tiek daug 
gražaus palaido, neorganizuo
to jaunimo yra Detroite.

—o—
Pereitą sekmadienį mergi

nos labai gražiai atrodė nau
juose drabužiuose ir keistose 
kepuraitėse.

Ateinantį sekmadienį pa
mokų nebus dėl priežasties 
anksti prasidedančios opere
tės “Student Prince,” kuri 
prasidės punktualiai 3-čią va
landą. ‘ A. Urbon.

Apie “Baudžiavos Nuotakas”

Balandžio 9 d. įvyko, lošimas 
istorinio veikalo “Baudžiavos 
Nuotakos”. Neatsižvelgiant į 
mažus trūkumus, veikalas su
loštas gerai. Jame dalyvavo 
diktas skaičius lietuvių jaunuo
lių, ir kaip kurių lošimas bu
vo gana pavyzdingas ir lošė la
bai gerai. Aktorių parėdai ir 
scenos prirengimas buvo gana 
rūpestingas. Viskas buvo kaip 
reikėjo.

Nors buvo gana gerai gar
sinta ir dėta pastangos platin
ti tikietus, bet žmonių nebuvo 
perdaug. Bet atrodo, kad vaka
ras bus pasekmingas ir liks 
pelno už įdėtą triūsą ir energi
ją.

Veikalą rengė ALDLD 188 
kp. ir LDS 86 kp. bendrai.

Dėt. Repor.
Balsuokite už CIO Uniją 

o

fligh Grade Food Product 
Co. sekamą antradienį, balan
džio 18 d., bus balsavimas dar
bininkų, kuri unija turi- turėti 
pirmenybę toj dirbtuvėj. Jau il
gas laikas eina derybos toj dir
btuvėj link unijos ir darbinin
kai nori turėti savo uniją, mė- 
sinyčių darbininkų CIO. O 
kompanija perša, kad ten bū
tų Independent unija, kompa
nijos “produktas.”

Todėl balandžio 18 d. darbi
ninkai turės išspręsti didžiuma

balsų, kurios unijos jie nori. 
Kompanijos agentėliai darbi
ninkams siūlo geresnius darbus 
ir net pinigais po $5, kad tik 
jie balsuotų už kompanijos uni
ją, ir kad žmonėm protą ap
vilti. Bet darbininkai turėtų 
rimtai susirūpinti ir savo arti
mus darbininkus patarti, kad 
balsuotų už savo atstovybę, tai 
yra už CIO.

ši dirbtuve randasi ant Mi
chigan ir 20 gatvės. Ten dirba 
dikčiai lietuvių, ir daug lenkų 
darbininkų. Todėl darbininkai 
stengkitės apginti savo reika
lus, o ne parsiduoti kompanijos 
agentėliam, ir būti kompanijos 
vergijoj.

Paskutinis Pranešimas

Dar pirmu syk Detroito isto
rijoj įvyks taip garsus paren
gimas lietuvių kalboj, operetė 
“Student Prince.” Veikalas gra
žiausias muzikos rinkinys ir 
labai žingeidus lošimas. Įvyks 
sekmadienį, balandžio 16 d., 3 
vai. po pietų, 3500 Elmwood 
Ave., iCarpathian Hall. Tikietai 
iš anksto 85c ir $1.50.

Pasitikime Svečius

šeštadienio vakare, balandžio 
15 d., bus svečių priimtuvių 
vakaras, nes atvyksta visi akto
riai, muzikantai ir daugiau 
svečių į Detroitą iš Chicagos, 
lošėjai operetės “Student 
Prince.” Priimtuvės įvyks 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St., apie 8 vai. vakare. To
dėl, kam tik laikas leis, atvyki
te ir bus proga susipažinti su 
svečiais. Ir kurie galės paimti 
svečių ant nakvynės, galima 
bus sykiu parsivežti į savo na
mus.

Iš Liet. Komunistų Veikimo

Šiuo laiku liko perorganizuo
tas visas Lietuvių Komunistų 
Komitetas ir dabar tas komi
tetas užsivadina Detroito Lietu
vių Komunistų Komitetas. Pir- 
miaus toks komitetas vadinda
vosi Lietuvių Komunistų Frak
cijos Biuras.

Dabartiniu laiku komunisti
nis veikimas dikčiai pasikeitė 
ir žodis frakcija visai panai
kinta, nes žinome, kad Komu
nistų Partija Amerikoj yra le
gale partija ir “frakcijizmas” 
yra naikinamas, kur tik tas bū
davo.

Dabartiniu laiku, prieš lietu
vius darbininkus stovi darbas 
Pirmos Gegužės, kuri bus ap
vaikščiota balandžio 30 d. Mes 
lietuviai turime rūpintis, kad 
gegužinis paminėjimas įvyktų 
pasekmingas ir visi lietuviai ži
notų, kad gegužinės demonstra
cija yra mūsų dalykas. Mūsų 
pareiga būti bendrai su visų 
tautų darbininkais. Rep.

(Per metus su viršum). |
Liet. Laivakorčių Agentų Są-1 

junga, Inc., Newark, N. J. $10, 
Stirnos Vakarienė, Pittsburgh, 
Pa. $63.80, Lietuvos Nepriklau
somybės Diena, Pittsburgh, Pa. 
$14.30, Lietuvos Sportininkų 
Komitetas, Pittsburgh, Pa. 
$120.07, Juozas Simon, Pitts
burgh, Pa. $5, SLA, per iždi
ninką K. Gugį, Chicago $225, 
S. Pikturna, Hartford, Conn. 
$5, J. J. Raymond, Putnam, 
Conn. $1, A. M. Markauskas, 
Forest City, Pa. $1, J. J. Ri-

mavičius-Raymond, Putnam, 
Conn. $1, K. Paulauskas, Day
ton, Ohio $1, Ig. Gužauskas, 
Dayton, Ohio $1, A. Urbonienė, 
Dayton, Ohio $1.

L. K. Fondo Komitetas,
./. Baltrušaitis, Sek r.

Roma, bal. 12.— Italija 
skiria neva Albanijos val
džią, sudarytą iš albanų 
Italijos pakalikų ir Musso- 
linio fašistų.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytoju.
•••••••••••<••••••••••••••••••••••••
• •

: Dienraščio “Laisves” :
Į BAN KIETAS į
• •
• Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų •
• Suvažiavimas ir bankietas įvyks •• •

• Sekmadienį, 23 d. Balandžio •
• •
• Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto •
• Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai *

• Bus Ideal Ballroom :
• Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne •
; DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ J

ALDONA KLIMAITft 
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J. 

dainuos solus

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

KARTU $1.25
ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Šokiams įžanga 40c.
Vakarienei 85c.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kambario žinios
Liet. Kambario darbas Pitts- 

burgho Universitete ilgai buvo 
sustojęs. Komitetas ilgai nega
vo užsakytų iš Lietuvos daiktų, 
net nė tikrų žinių. Nebuvo kas 
tikrai veikti, turėjom laukti. 
Nebuvo kas pranešti visuome
nei. Dabar gavom tikresnių ži
nių iš Kauno. Tikimės neužil
go gauti iš ten juodojo ąžuolo 
ir audinių. Esame seniai'nuta
rę už tai išaukšto užmokėt. 
Laukiame sąskaitos.

Įgaliojom Universitetą pa
duoti Kambario reikalą rango
vų (kontraktorių) varžytinėms. 
Deja, ♦’belaukiant per pusantrų 
metų, viskas pabrango. Viena 
kompanija liuosai “estimates” 
padarė: kambarys lėšuosiąs net 
7,850 dolerių. Varžytinėse gal 
bus mažiau. Bet vargiai užteks 
$5,000 dol., kurie jau yra fon
de. Reikės daugiau aukų, nes 
kambarį padaryt prastesniu 
būtų labai nemalonu ir netiks
lu : nauji planai-braižiniai labai 
daug lėšuotų.

14-tas sąrašas aukavusiųjų 
Lietuvių Kambario Fondan.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
I

Muzika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVėrgreen 7-0986.

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
-SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 

PRIRINKTAIS AKINIAIS

237
WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M.

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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Great Neck, N. Y
Bruožai iš Mūsų Veiklos
Mūsų mažoj kolonijoj vei

kimas nėra jau taip didelis. 
Bet palyginus su didžiosiomis 
lietuvių kolonijomis, mes ne- 
atsiliekame. Karts nuo karto 
darome parengimus, t. y., ba
lius, prakalbas, lošimus, kon
certus, diskusijas ir tt.

kurie pirmiau laikydavo dar
bininkus, didesnį skaičių ir il
gesnį laiką, dabar samdo 
daug mažiatr ir trumpesniam 
laikui. Darbas, bent šiuo lai
ku, yra sunku susirasti. Taip 
darbininkai ir skursta 
puošnių vasarnamių.

tarp

ms.

OFICIERIUS SIŪLO ŽU
DYT SENUS AMERI
KIEČIUS BEDARBIUSKovo 15 d. turėjome pra

kalbas, kurias surengė ALD
LD 72 kp. Kalbėtojus turė
jome du: vieną drg. Z. Ja-(___ o____ _____ __________
nauska, “Liaudies Balso” ad- atsitarnavęs karininkas ma- 
ministratorių, iš Kanados, an- į joras Ed. L. Dyer įnešė pa- 
trą D. M. šolomską iš Brook- Į siūlymą Washingtono Filo- 
lyno. Prakalbos nebuvo taip sofinįu Tyrinėjimu draugi- 
pasekmingos, kaip turėjo bū-' 
ti . Priežastis tai lij< 
smarkus .lietus, kuris 
pakenkė.

Washington, bal. 12, — 
Jungtinių Valstijų armijos

labai 
dalinai

Pirmas kalbėjo drg. Z. Ja
nauskas apie Kanados lietu-1 
vių ir abelną darbininkų pa- ■ 
dėtį. Kaip jaunas kalbėtojas, 
jis padarė gerą įspūdi. Pri
siminęs apie sunkią “Liaudies- 
Balso” finansinę padėtį, ra
gino užsirašyti laikraštį, arba 
šiaip finansiniai paremti.

Po jo kalbos buvo renka
mos aukos “L. B.” Aukavo: 
P. Bėčis $1; po 50c: Vinic- 
kis, K. Bukauskas, Marcinke
vičienė; F. Klastov 
25c: J. Kupčinskas, 
tis, Mockevičius, F. 
F. Griškevičius, K. 
ir Laužaitienė. Smulkių $1.- 
45. Viso aukų surinkta $6.

jai, kad valdžia “neskaus
mingais būdais” turėtų žu
dyt senius bedarbius 70 iki 
75 metų amžiaus, jeigu jie 
neturi iš ko pragyvent. Sa
ko, tai būtų “palengvini- 

I mas” visuomenei.

ANGLIJOS “UŽTIKRINI
MAS” GRAIKIJAI

London. — Italija grūmo
jo Graikijai nesidėt prie 
Anglijos organizuojamo 
bloko “sustabdyt Mussolinį

30c; po 
šimokai- 
Lideikis, 

Laužaitis

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mą, 
ril.

rinkti aukų per kelias valandas, ne
pamirškite ateiti. Kviečiame ir tuos, 
kurie neapsiėmė, bet turi liuoso lai
ko parinkti. (87-88)

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris ivyks 23 d. balandžio-Ap-

Parsiduoda Farma
Arba Parandavojama 

Namas

CLEVELAND, OHIO
Margučių Vakaras. Įvyks 15 

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

(87-88)

d. 
pas

nariai ir kuopų delegatai pribūkit 
laiku. Kviečiame ir šiaip narius at- * 
silankyti kaipo svečiais-delegatais. i e 
Ypatingai kviečiame jaunuolius LDS j • 
narius ir ne narius, nes konfcrenci- , • 
joj dalyvaus du jaunuolių veikėjai I • 
V. Zablackas ir J. Orman iš Brook- | • 
lyn, N. Y., kurie supažindins atsi- • 
lankiusius su jaunuolių veikimu ki- • 
tuose miestuose po visą šalį. — • 
A. T. (87-89) •

Parsiduoda vaisių-fruit Farma, 63 
akrai žemės, naujas gyvenimui na
mas, devyni kambariai, vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visada karš
tas vanduo. Elektros’ šviesa. Nauja 
barnė ir vištininkas. Užsodinta vyn
uogėm, obelim, vyšniom, slyvos, ser
bentais, avietėm ir kitais vaisiniais 
medžiais. Nuo pat ankstyvo pavasa
rio iki pat vėlybo rudens gausiai yra 
vaisių pardavimui. Parduot lengva. 
Yra sriaunus šaltinis, galima pada
ryt geras vasarines maudynes ir iš- 
vystyt farmą laikymui vasarotojų, 
o namas tam labai tinkamas. 12 
mailių nuo Newburgh miesto. Kai
na tik $7,000, parduodu pigiai, nes 
noriu gauti įmokėjimą pusę kainos 
$3,500. Likusius leisiu ant lengvų 
išmokesčių.

O jei kas norėtų vientik namo 
randavot, tai galėčiau išrandavot 
tik namą, nes pats juom negaliu 
naudotis, turiu dvi farmas, o gyve
nu tik ant vienos.

• Dėl platesnių informacijų, prašo
me kreiptis: Simonas Sandaras, 
Marlboro, N. Y. (87-92)

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

bios prakalbos Sveikatos ir Jaunuo
lių klausimu. Rengia Liet. Darb. Su- 
siv. 24 kp. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. Į., temojo: 
“Jūsų Sveikata 
nos .Šviesoje” 
LDS Jaunuolių 
Brooklyno. Bus
Svet., 91 Steamboat Rd., 
5 v. v. Įžanga visiems veltui, 
čiame skaitlingai dalyvauti.

(87-89)

Moderninės Medici- 
ir Walter Kubilius, 

Kom. Narys iš 
A. ir J. Kasmočių 

pradžia 
Kvic-

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, bal. 16 

Laisvės Choro Svet.,
d., 6:30 v. v.

_____ ... ------- ,57 Park St., 
ir Hitlerį”; tačiaus Graiki- bus rodomi krutami paveikslai iš 

t ------ :j--__ - — jr šeiminės

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, bal. 16 

Phila. organizacijos rengia prakalbas 
drg. D. M. Šolomskui, kuris kalbės 
apie bilius prieš ateivius, miesto čar- 
terį ir pasaulinę situaciją. Lietuvių 
salių negalėjom gauti, tad priversti 
rengti prakalbas 735 Fairmount 
Avė., 2:30 vai. po pietų. Tai bus 
svarbiausios prakalbos šių dienų 
svarbiausiais klausimais. Eikite j 
prakalbas ir raginkite kitus.

Pastaba lietuvių komunistų na
riams. Po šių prakalbų įvyks labai 
svarbus susirinkimas visų lietuvių 
komunistų su drg. D. M. Šolomsku. 
Būtinai visi dalyvaukit. (87-89)

d.

DETROIT, MICH.
Balandžib 16 d. bus perstatyta1 

“The Student Prince,” labai graži ! 
operetė. Rengia Detroito Kultūros! 
ir Meno Spėkos. Pradžia 3 vai. p. p. I 
Carpathia Hali, 3500 Elmwood Avė., 
graži svetainė. Po perstatymo bus 
šokiai prie geros orkestros. Nusipir
kite bilietus iš anksto 85c; prie du
rų $1.00. Kviečia Komitetas.

(87-88)

BRIDGEPORT, CONN.
Bridgeporto Jaunuolių choras ren

gia Koncertą ir .šokius, šeštadienį, 
bal. 15 d., Liet. Jaunų Vyrų D-jos 
Svet., 407 Lafayette St. Programą 
išpildys Jaunuolių Choras, vad. P. 
Bružausko. vietinis Rusų Choras, 
susidedantis iš 55 dainininkų kartu 
ir Stygų orkestrą, vad. T. Bakutos. 
— Kviečia Rengėjai. (87-88)

NEW HAVEN, CONN.
j Sekmadienį, bal. .16 d., bus rodo
ma operete “Nebaigta Kova,” trijų

! veiksmų. Rengia Liet. Apšvietos 
. Draugystė. Po vaidinimo bus šokiai.
1 Liet. Svet., 243 Front St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti.

■ Operetėje yra 23 dainos, taip pat 
' yra ir daug šokių. “Nebaigta Ko
va” paimta iš 1905-6 • revoliu
cijos Lietuvoj. Parašė Senas Vincas. 
Įžanga 35c. — Kom. (87-88)

o

O

o

LDS praeito seimo 
i olympiados. Paveikslus rodys LDS 

Jlio apsigynimo sutartį SU Centro jaunuolių organizatorius J. 
Ancrliin iki1 v n 1 rl -/ 1‘i Ipi—' Orman, fą patį vakaią, Vytautas Anglija. UiaiKų vaiuzia lei- Į Zablackas> iš Brooklyno, kalbės apie 
dzia Anglijos karo laivams Ispaniją. Visus hartfordiečius kvie- 
laisvai naudotis Graikijos’f!ame įkait.bngai .dalyvauti. La- ” i Kimiem kvinrmmn miiniinlnm Tznn- 

Kaip iš tokios mažos koloni- prieplaukomis, jei kiltų 
jos ir mažo skaičiaus dalyvių, 
tai pusėtinai gerai. Visos au
kos priduota drg. Janauskui.

ja vis tiek padarė tarpsavi-

čiame skaitlingai dalyvauti. La- 
I biausia kviečiame jaunuolius. Įžan- 

Kcl“ ga veltui. — Rengėjai. (88-89)

WORCESTER, MASS.
“Laisvės” Naudai Vakarienė 

Sekmadienį, balandžio 16 d. įvyks 
“Laisvės” naudai vakarienė. Bendrai 

ir apylin- 
rėmėjai 

Olympia 
vai.

rengia LLD Worcesterio i 
kės kolonijų kuopos. Visi 
yra kviečiami dalyvauti. 
Parke. Programa prasidės 4 
po pietų. (87-89)

ROCHESTER, N. Y.
A. Jonikiene, Chicagos lietuvių 

dienraščio “Vilnies” redakcijos dar
bininke ir Moterų Skyriaus vedėja, 
taipgi Komiteto Šaukimui Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimo

■pirmu kartu atvyksta į 
tą. Jos prakalbos įvyks 
dienį, 14-tą balandžio, 8
mino Salėj, 575 Joseph Ave. Kalbės 
apie 
m o 
Visi

pirmininkė, 
mūsų mies- 

šį pcnkta- 
v. v. Gede-

o

o

O

o

o

ras.

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS Jl
Trejos lubos užpildytos su v

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

$6.95 :
10.95 :

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

Wllliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

14.5(1

HENRY KARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Ave. *

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

Pirkinius galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano
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FRANK DOMIKA1TIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “įaisvčs” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

—
'y

of
o
ū
y

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai VakaroOLDS CONN. VALSTIJOS
Konferencijos Delegatam ir 
Apskričio Valdybos Nariam

LDS 5-to Apskr. j metinė konfe
rencija įvyks sekmadienį, bal. 16 d., 
10:30 vai. ryto, 57 Park St., Hart
ford, Conn. Visi Apskričio valdybos

visuomenės sveikatos ir jauni- 
padėtį Jungtinėse Valstijose, 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Bekėšienė, (86-88)

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

“Žemaitės Apsiriko.” 
135 kp. Linden Hall, 

ir 16th St. Pradžia 7 
LHVjjiamao uun-i y £>ainuos Bangos Choras iš Eli- 

Graikų Valdžios abetho, vad. A. Klimaitės. Kviečia- 
*me visus skaitlingai dalyvauti. Šo
kiams grieš A. Smelskis ir jo Am
bassadors Radio orkestrą. Įžanga 
45c. Šokiams 25c. (87-88)

Kokius užtikrinimusAVO pxiuuvta vixfe. uauauonui, __ .. .

o mes LLD 72 kp. prakalbų ghja davė Graikijai
lėšas patys padengsime. Au- i Mussolinio
kavusiems . ir atsilankiusiems 
labai ačiū.

Kitas kalbėjo LLD Centro 
sekretorius D. M. šolomskas, 
apie Lietuvos ir viso pasaulio 

-darbininkų ir-mažųjų valstie
čių padėtį, purodydamas pa
vojų iš agresorių, t. y., fašis
tų pusės. Kalba buvo žingei
di ir pamokinanti.

Publika prakalbomis likosi 
užganėdinta. Kalb etoj a m s 
taipgi ačiū, nes jie aukavo 
savo laiką ir kelionės lėšas.

—o—
Kovo 19 d. turėjome kitą 

parengimą. Choras Pirmyn 
su, LLD 72 kp. bendrai suren
gė dainų ir juokų vakarą. Su
lošta juokingas 
“Koks Tėvas, Toks 
kas.” Lošė vietinės 
Moters rolę atliko O. Skridu- 
lienė, vyro K. Fertikas, vai
ko J. Adamoniukas. Veikalas 
išėjo pusėtinai gerai; aktoriai 
atliko savo roles pagirtinai.

Monologą “Juras Ridzikas” 
lošė V. Alyta. Išėjo irgi ge
rai. Publika iš lošimo turėjo 
daug gardaus juoko.

Po to sekė dainos. B. Kli- 
maitė su fine dainavo duetą, o 
taipgi solo, 
šalinaitei. 
Hamskių 
armonika 
pasirodė 
būtų geri 
bar, mažų metų, jau publiką 
užganėdina.

Great Necko merginų en- 
semblis irgi pasirodė gerai. 
Choras Pirmyn, po vadovyste 
Kazakevičiaus, sudainavo ke
lias daineles. Dainos išėjo 
gerai.

žodžiu sakant, kaip tokiame 
mažame miestelyj ir savomis 
spėkomis, vakaro programa 
buvo išpildyta ant 100%. Pu
blikos irgi buvo daug. Brook- 
lyniečiai šiuo sykiu pasirodė 
irgi skaitlingai. Bravo už 
tai.

Parengimas, kaip iš dailės, 
taip ir finansinės pusės, pilnai 
pavykęs.

Po programos buvo šakiai 
griežiant Kazakevičiaus or
kestrai.

triologas 
ir Vai- 
spėkos.

akompanuojant 
Dainos išėjo gerai, 

sūnus ir duktė su 
dainomis ir šokiais 

gerai. Ateityj gali 
aktoriai, nes ir da-

—o—
Iš Darbo Pastoges

.....Parbininkams mūsų kaime- 
lyj gyvent yra sunku. Ponai,

o

An-
nu° komedija
ne- Ruošia LDS

šeštadienį, 
ras ir balius.

o

tai viešai
Slepiamas turi-1 y°vodD^skelbiama.

nys pačios
sutarties su Anglija. Nes
Graikija vis bijo Italijos.

Berlin, bal. 12. — Naziai 
sako, kad jie stengsis iš
vengt susikibimo su Angli
ja ar Francija per kelis mė
nesius.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

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

(87-88)

Estate of Shalin’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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Politiškas Kliubas rengia 

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

(87-88)

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

Tel. Virginia 7-4499

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

o
nlP———^——— į...... .  . u,,
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Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC
SKAUSMO NASRAI

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

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

MATTHEW I’. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

o

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

168 GRANb STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

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

nės vakaruškos, 15 d. bal., 7:30 v. 
v., S. Bakanausko Svet. Įžanga 25c. 
Bus gera orkestrą, grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius prie Frank 
Sikoros orkestros. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (87-88)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

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

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

to ir balandžio 16 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto prie 735 Fairmount Ave. 
įvyks Tag Day (rinkliava) nukentė- 
jusiems nuo karo Ispanijoj, kurio 
dabar randasi Francijos koncentra
cijos kempėse, jų tarpe randasi 
daug lietuvių. Kurie apsiėmėtc pa-

L^‘T BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką a r b a iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visokį 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

Telephone: EVorgreen 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.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway , 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park-1 
way ir Chauncey stočių BMT Line

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

paveiks- Zį 
krajavus 
su ame-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarn^vL 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVE 
1 

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Korini būti sveiku ir stipriu— •
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

NA

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

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

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

I
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Lietuviai Rengiasi
Pirmai Gegužės

savo be- 
eilės 3-ti 
m aršu o j a 

Pirmos Gegužės pa
turėsime didelį 
iš dviejų benų, 
Berenio ir Re- 

12-kos ypatų,
smagu ir lengva 

muzikos ko

Brooklyniečiai ir apylinkės 
lietuviai rengiasi apvaikščiot 
Pirmą Gegužės tarptautiniam 
parade. Jie dalyvaus su sa
vomis iškabomis ir obalsiais 
už bendrus darbo visuomenės 
reikalus ir reprezentuojan
čiais lietuvių tautą.

Lietuviai turės ir 
na. Tai jau bus iš 
metai, kaip lietuviai 
su benu
radę, šiemet 
beną, sudėtinį 
vadovaujamų 
tikevičiaus, iš 
Tai
žingsniuoti po 
m an d a.

V. Berenis pastebėjo, kad 
šiemet grieš visokius lietuviš
kus liaudies šokius. Jaunieji, 
prisirengkite! Komitetas už
kviečia Brooklyno ir apylin
kės chorus dalyvauti su lietu
viais gegužinės parade ir jam 
prisirengti su lietifviškom dai
nom ir šokiais. Pageidauja
ma, kad merginos ir vaikinai 
choristai, kurie turi, apsirėdy
tų lietuviškais kostiumais 
(drabužiais).

Taipgi atsišaukiame į kliu- 
bus, draugystes bei kuopas 
prisidėti su finansine parama 
prisirengimo lėšoms. Muzi
kantai ir iškabos atsieis apie 
šimtą dolerių.

Balandžio 20-ta ivyks drau
gijų atstovų konferencija ga
lutinam prisirengimui gegu
žinės parodai. Būtų gerai, 
kad atstovai atneštų iš savo 
organizacijų skiriamą sumą 
pinigų.

Gegužinei Prirengt 
Komitetas.

Influenza pereitą savaitę 
susirgo 11, o plaučių uždegi
mu 163, 82 mažiau, negu pir
mesnę savaitę, kada plaučių 
uždegimu susirgo 215. Net ir 
mirtis turėjo daliną vakaciją: 
viso mirė 543 arba 65 ma
žiau pirmesnės savaitės.

Skarlatina, difterija ir ty
mais susirgimai biskį padau
gėjo.

Gimė per savaitę 776. Per
eitų metų tą pat savaitę gimė klausimu balandžio 14-tos va- 
772. ' karą, 274 E. Broadway, N. Y.

Penktad., Baland. 14, 1989

I UNIJŲ VADAI IR KITI PILIEČIAI 
DISKUSAVO MIESTO BUDŽETA

Atstovai pilietinių organiza
cijų, unijų ir taksų mokėto
jų grupių prašė Sąmatų Ta- 

daugiau pinigų 
sveikatos de- 

kny- 
ir abelnai visuomenės

unijų
grupių

rybos, skirt 
ligonbučiams, 
partmentui, mokykloms, 
gynams 
gerovei.

ir priešingų minčių.
Riegleman, Piliečių
Komisijos patarėjas,

Buvo 
Harold 
Bu džeto 
siūlė majoro LaGuardijos rei
kalaujamą budžetą 
$7,125,068. 
kalbėjusių

Tačiau 
reikalavo

numažint 
d i d ž i u m a

paskyrų 
karštai

kapojimą
reikalams

D r. Ordway Tea d. Už
švietimo 
kalbėjo
mažinimą stojo Queens prezi
dentas Harvey, pašiepdamas, 
kad studentai nevertiną vel
tui duodamos apšvietos.

Komunistų atstovai, Isadore

Tead poziciją švietimo klau
simu ir reikalavo didesnių pa- 
s k y r u k n y gy n a m s.

Cacchione nurodė, kad 22 
Brooklyno sritys neturi kny
gynų. Esamuose, 443 darbi
ninkai turi aprūpint 600,000 
knygų skolintojų. Tiem dar
bininkam algos nekelta per 
10 metų.

Mary F. Gonshorek, atsto
vaujanti valdiškų įstaigų dar
bininkus (CIO uniją) nurodė, 
kad sveikatos departmental 
skiriama kur kas mažiau, ne
gu reikalinga. Reikalavo skirt 
pilną sumą $7,282,312.87. Už 
ta a i kalbėjo 
p art men to 
Ross, Mrs. 
taipgi tuo 
klausimais
paskyras Ab.
Berlin,

Žuvo Vaikas įgriuvos 
Apleistam Namui

9 metu, 
užgriuvus sie- 

bekernės prie 
ir Sutton St., 
Kiti du vaikai

Šią savaitę aplankė “Lais
vės” įstaigą draugai Bulauka 
ir Pečiulka i š Lawrence, 
Mass. Pečiulka jau išvyko 
atgal, o Bulauka dar pasiliko. 
Pastarasis yra 
nęs Brooklyne 
čia apsigyveni, 
gaut darbą.

Svečiai pasakoja, 
lawrencieciai labai 
dėl bedarbės. Sako, 
ten bevilčiai: “tik 
keikia. ”

gok ai gyve- 
i‘ norėtu vėl 
jei pavyktų

skursta 
žmonės 

geri irj

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. .JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. EI). W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1 2 p. p.
6 8 vakare 
ir pagal sutarti.

Te). Navarre 8-1919

Johnny Brennan, 
tapo užmuštas 
nai apleistos 
Meeker Ave. 
Greenpointėj. 
sužeista. Gal
kiti, bet netoliese esamoj už
eigoj buvę vyrai subėgo ir 
prilaikė kitą dalį sienos nuo 
užgriuvimo ant jau prislėgtų 
vaiku. €

Tėvai dabar negali sau at
leist už tai, kad jų vaikai bu
vo ne už bloko esančioj mo
derniškoj žaislavietėj, bet su
puvusioj laužyne.).

žymių autorių komitetas 
ruošia pietus pagerbt James 
W. Fordą, negrą komunistų 
vadą. ]vyks balandžio 14-tos 
vakarą, 180 W. 135th St., N.Y.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 41h ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penkiadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Atvyksta P-lė Avietėnaitė

Mateusas Si in on avie insAtsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į 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, j

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
Jiomis atdaras 
nuo 1 valandos

laivu 
p-lė Ma- 
Lietuvos 
Parodai, 

galutinas 
ekspona- 
darbams

♦.y'3

artimais 
už pilnas 

M.

Sveikatos De- 
daktaras S. B. 
Jacob Schechter, 

ir kitais
kalbėjo 

Bloomberg, 
Luciel McGorkey, 

Begun iš Bronx, Paul Crosbie: rė Bella Dodd ir patsai
iš Queens, Peter Cacchione iš gonbučių komisionierius dr. S. 
Kings Apskričių rėmė daktaro S. Goldwater.

Virš 500 Organizacijų 
Dalyvaus Gegužinėj

Užkviečiame Atidaryti 
Lietuviu Aikštę

Pereitą šeštadienį įvykusioj 
1-mos Gegužės Paradui 
rengt konferencijoj virš 
darbo unijų ir masinių 
n i z a c i j ų, atstovaujančių
600,000 narių, pasižadėjo da- 
lyvaut Pirmos Gegužės Para-

prisi-
500

orga- 
virš

ar 
atsto- 

Tas 
Daly- 
iš tų

fašistai,

Pažvelgus į mandatus, ma
tosi, kad vargiai besiranda 
kur toks amatas, darbas 
profesija, kuri nebūtų 
vaujama šioj gegužinėj, 
pats ir su tautybėmis, 
vans žmonės, paeinanti 
saliu, kurias valdo
kaip lygiai ir iš tų, kurių ne
priklausomybei ir taikai gra
so fašizmas.

Lietuvių Draugijų Sąryšis 
irgi dalyvavo konferencijoj ir 
vardan jame priklausančių 
draugijų ir kuopų pasisakė 
dalyvaut parade.

Liaudies Dainy Vakaras
Sekmadienį, Balandžio 16 April

“LAISVES” SVETAINĖJE
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Aidbalsių Ensemblis, vadovaujamas B. Šalinaitės

Brooklyniečiams jau yra 
gerai žinoma ir dabar per ra
dio bangas garsinama, kad 
šeštadienį, 15-tą balandžio, 2 
vai. po pietų, įvyks atidary
mas Lituanica Square (Lietu
vių Aikštės).

Apie Lietuvių Aikštę mes 
čia daug nekalbėsime, nes jau 
daugeliui yra žinoma, jog 
New Yorko miestas davė gę- 
rą pagražinimą lietuvių cen
tro, kuris stovi prieš Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą.

Kad pagerbus miestą ir jo 
darbuotojus, Piliečių Kliubas 

kalbamos 
kalbomis 
kurį už- 
valdžia.

Todėl paminėjimui bei atida
rymui jos nėra jokios baimės.

Aikštės atidaryme dalyvau
ja visos sriovės, kurios sutel
pa pačiam Piliečių Kliube. 

i Todėl nemanyk, kad ten būsi 
vienas, bus ir daugiau tavo 
draugų, ir drąsiai dalyvauk 
atidarymo parade.

L. A. Pil. Kliubas.

Aquitania, pribūna 
deleine Avietėnaitė, 
komisarė Pasaulinei 
Jos priežiūroj eis 
primosimas Lietuvos 
tų. Ankstybiesiems
paruošti ji, su inžinierių Al. 
Šalkausku, lankėsi čionai per
eitą rudenį. Šalkauskas su
grįžo pereitą savaitę.

P-lė Avietėnaitė buvo pri- 
Pavilijono 

Pasauli- 
gab li
tam e 
beje, 

e in an-

ir m o-

ruošėja Lietuvos
Paryžiuje įvykusioj 
nė j Parodoj, tad, apart 
mo, turi ir prityrimo 
svarbiame dar.be. Ji, 
yra vienintelė moteris 
ti tokią pareigą.

P-lė Avietėnaitė augo
kinosi Amerikoj. Paeina iš 
Worcesterio. Lietuvon nuvy
ko jau nepriklausomos Lietu
vos laikais ir visą laiką yra 
atsakominga tarnautoja aukš
tosiose valdžios įstaigose. R.

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.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Baigė Streiką

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

Mftw

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

rengia 
aikštės 
ir tam 
giria ir

atidarymą 
su muzika, 
tikru maršu, 
pati miesto

Trys tūkstančiai drabužių 
valytojų baigė dešimties die
nų streiką su laimėjimu pa
kėlimo algų penkiais nuošim
čiais. Kiti ginčijami klausi
mai palikta išrišt su Valsti,li
ne Tarpininkavimo Taryba.

(Liquor#

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.

Programoj Dalyvaus: Aido Choras, Pirmyn Choro Mei- 
-ginų Kvartetas iš Great Neck, N. Y. ir Aidbalsiai.

TURĖSIME SKANIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Įžanga 35c.

Užkviečia LMS 3-čio APSKR. KOMISIJA
Pradžia 6:30 va], vakaro

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

I

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai

ir laketukai nuo

Y.

daiktų

BROOKLYN
STAGG 2-2173

Mėgiamas Žiemos Skanėsis
M. Ramoš-

Puiki Orkestrą Grieš Šokiams

kalbos ir 
prasideda

Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Nathaniel Minkoff, autorius 
vendų įstatymo, kalbės tuo

EKSPERTAI TAISYME. TEI

SUSIRINKIMAI
LDS III APSKRIČIO 
KOMITETO ATYDAI

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

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

rašybos 
Ona Ja-’ 
mokinė, 

per tris se-
pati vado-

gerai ir
kalbos ir

$6.00

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 arba 6 dideli, 

šviesūs kambariai. Garu šildomi. 
Vienais laiptais. Taip pat jeigu kas 
norėtų tapti namo pusininku su ma
nim (vyras arba moteris), tai pra
šėme kreiptis sekamai: Alex Sabu
tis, 258 Reid Avė., B’klyn, N. Y.

(88-89)

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
PAJIEŠKOME

Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 
duoda gerą atlyginimą? Mes dabar 
turime gerus darbus dėl namų pri
žiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir' 
šiaip bendrai naminių darbų. Mūsų 
darbai moka nuo $35 iki $65 j mė
nesį. Mūsų kaina labai žema. Užei
kite pas mus pasikalbėti. Pasikal
bėjimas nieko nekainuos. Janes Em-

' ployment Agency, 169 Livingston 
pradiniams st., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 

lietuvių 5-6495. (87-89)

CHARLES
UP-TO-DATE

I LIETUVIŠKI BARAVYKAI

Jūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET

Ateities Žiedo Vaikų Moky
kla Įvyks Šeštadienį

Kaip paprastai, 
rašybos pamokos 
2-rą vai. po pietų.

P. Baranauskas 
energingai mokino
rašybos A. ž. V. Draugijėlės 
mokinius. Dabar laikinai pasi
traukia, vyksta į Lietuvą ap
lankyti savo tėvus, gimines ir 
draugus. Nors P. Baranausko 
gimtoji šalis—Amerika.

Velijame draugui laimingos 
kelionės.

Draugas P. B. sugrįš sekan
tį rudenį; žada parsivežti tin
kamų vadovėlių,
vaikučiams lavintis 
kalbos ir rašybos.

Dabar kalbos ir 
pamokoms vadovaus 
nulevičiutė, A.ž.V.D. 
Ji gabiai mokinosi 
zonus; dabar gali 
vauti mokyklėlei.

Dainų mokytoja
kaitė irgi buvus seniau A.ž. 
V. D. mokinė.

Šią subatą turėsime sporto 
ir žaislų, vadovaujant Tom 
Yermalai.

Nepamirškite, vaikai, kurie 
gerai mokinsis ir mažiausiai 
išdykaus, gausr'dovanas bai
giantis mokyklai.

Mokyklos Komitetas.

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

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

S svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.
I ,s LITHUANIAN-AMERICAN

Į Import & Export Corporation
157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK 

lllllIlM

Kryželiai

Sieniniai
nužemintom kainom

$2.00, 
$1.001

Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

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

N. J., po antrašu
206 WEST FRONT STREET

Kita Krautuve Randasi Plainfield,

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




