
KRISLAI
Vėl blofina.
Netiesa, broli.
Nebegali ne prasižioti.
Vargšas kraujuojasi.

Rašo A. B.

Kai fašistai didžiausius kal-

pa-

nūs verčia ant Sovietų Sąjun
gos galvos, “N.” redaktorius 
nebūtų ištikimas savo pašau
kimui, jei ir jis jos nepaplūs- 
tų. Todėl vėl jis blofina.

Bal. 13 d. jis tūkstantį ir 
pirmą sykį gieda, būk Sovietų 
darbininkai esą priversti gy
venti dvasia šventa. Jie fak- 
tinai nieko neuždirba, pasak 
to žmogaus, bet gyvena ir 
tiek. Ir gyvena jie, ir jiem 
tinka, ir jie nesukyla!

Tikri stebuklai. Patys 
ką valdo ir patys nieko 
gauna.

“N.” redaktorius dvasia 
šventa negalėtų gyventi nei 
vienos dienos, o ten 170,000,- 
000 žmonių gyvena visus pas
kutinius dvidešimt du metu.

Ar tam tiki jjats tas mo
kytas žmogus? Aišku, kad ne
tiki, o tik blofina.

vis- 
ne-

Katalikų “Amerikos” re
daktorius brolis Laučka turė
tų pirma rimtai pagalvoti, o 
tik paskui daryti mūsų srovei 
užmetimus. Kai užmetimai 
neparemti faktais, tai jais 
joks rimtas žmogus netikės.

Pavyzdžiui, jis teigia, būk 
komunistinė srovė iki šiol jo
kių pinigų, jokių aukų neda
vus Lietuvai.

Juk tai netiesa.
Tiesa, mes nedavėme aukų 

arba pinigų tiems žmonėms, 
kuriems davė Laučka. Bet 
mes davėme ir duodame la
bai' daug.

Mes turime komitetą, Auris 
vadinasi Lietuvos Draugų Ko
mitetu. šis komitetas yra su
rinkęs ir pasiuntęs Lietuvon 
tūkstančius dolerių. Jis šelpia 
geriausius Lietuvos sūnus ir 
dukteris, kuriuos Smetonos re
žimas laiko uždaręs Kauno ir 
kitose bastilijose.

Jis šelpia politinių kalinių 
šeimas.
ringas, 
bas.

Tai juk labai labda- 
gražus ir kilnus dar-

taip atrodo, 
įsitikinę. Taip,

mumsBent
Mes taip esam
kaip brolis Laučka yra įsitiki
nęs, kad jis atlieka labai gerą 
darbą, daug pagelbsti Lietu
vai, kai pasiunčia aukų kuriai 
nors klebonijai.

Prezidentas Rooseveltas vi
sai nebegali prasižioti, idant 
nepataikius reakcionieriams į 
kaktą. Ką tik jis ištaria, anie 
pradeda prieš jį baubti visais 
kampais.

Ir dabar štai, grįždamas iš 
atostogų iš Warm Springs, jis 
pasakė, kad jis sugrįšiąs ru
denį, jeigu nebūsią karo.

Dabar reakcionieriai jau se- 
natan įnešė rezoliuciją, pa
smerkiančią Rooseveltą už to
kį išsireiškimą. Girdi, tai kurs
tymas karo.

Kaip tik taip Rooseveltą _ _
kaltina Hitleris. Vadinasi, | nekliudė nė
Amerikos reakcionieriai vie- vaiko. Šovinys buvo 3-jų co- 
non dūdon pučia su Hitleriu 
ir Mussoliniu.

Mano senas kamarotas Vyt. 
Sirvydas nenurimsta. Kai aš 
pasakiau, kad Lietuva Klaipė
dos neturėjo atiduoti, tai jis 
mane kaltina troškime 
viško kraujo praliejimo.

Nonsensas, žinoma, 
kuomažiausia trokštame
mo kraujo lietuvių, arba 
žmonių.

lietu-

bet

šir- 
kai 

ir gen.

Kas kita su tokiu Vyt. 
vydu, kuris plojo katutes, 
Hitleris, Mussolinis 
Franco skerdė Ispanijos žmo-' lietuviams tą kruviną puotą, 
nes. apie kurią šneka Sirvydas.

Kas dabar nemato, kad Is- į Tas. kasė ir kasa duobę pačiai 
panijoje Hitleris tiktai padidi-1 Lietuvos nepriklausomybei.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 91 Telefonas STagg 3-3878.

Mussolinis ir Hitleris 
Jaučiasi Spiriami 

Prie Sienos

SOVIETAI SVEIKINA ROOSE VELTA, 
KAD JIS ŠAUKIA NAZIUS IR LIAUJA 
NIEKO NEPULT PER DEŠIMT METU

Bijo, kad USA Veikliai Ne
išstotų prieš Juos

Roma. — Italijos ir Vo- - 
kietijos fašistai nusiminę [y t 
dėl prezidento Roosevelto 
atsiųsto paraginimo Musso
liniui ir Hitleriui prižadėt, 
kad jiedu neužpuls jokios 
šalies per 10 metų. Kaip 
Italijos, taip Vokietijos fa
šistai bijo, kad jeigu jie 
pradėtų karą, tad Jungti
nės Valstijos jau atvirai 
remtų taiką mylinčias šalis 
prieš fašistus užpuolikus. | 
Tai Romos-Berlyno “ašis” | 
mato, jog dabar ne laikas! 
bet ką užpult. Hitleris ir 
Mussolinis jaučiasi, kad jie 
šiuo tarpu jau negalį nie
kam grumot karu.

Mussolinis ilgai tarėsi su 
atsilankiusiu Vokietijos oro 
laivyno ministeriu feldmar
šalu Goeringu, kokią dabar 
poziciją užimt linkui demo
kratinių šalių.

Lenkam Patinka Roosevelto 
Atsišaukimas, Bet Jie 

Nepasitiki Naziais

Varšava. — Lenkų spau
da šiltai priėmė prezidento 
Roosevelto atsišaukimą į 
Hitlerį ir Mussolinį, kad 
jiedu prižadėtų per 10 me
tų neužpult Lenkijos ir ei
lės kitų kraštų. Bet Lenki
jos laikraščiai nepasitiki 
Vokietijos ir Italijos dikta
torių prižadais ir primena, 
kaip Hitleris sulaužė savo 
prižadą Muniche dėlei Če- 
choslovakijos “čielybės ir 
nepriklausom ybės” po 
to, kai bus prijungtas Če- 
choslovakijos Sudetų kraš
tas prie Vokietijos.

Sprogo Pasaulinio Karo šo
vinys New Jersey

North Arlington, N. J.— 
Sprogo žemėmis apneštas 
šovinys, kaip tai užsilikęs 
nuo pasaulinio karo, bežai
džiant vaikam P. Stanjerio 
kieme. Sprogimas išnešė 
langus aplinkinių namų ir 
stiklais sužeidė Stanjerį, 

vieno jo

lių storio.

Ispanijos Fašistai Plūsta 
Roosevelto Atsišaukimą

Burgos, Ispanija. — Fa
šistiniai Ispanijos laikraš
čiai smerkia ir plūstą prez.

Mes | Roosevelto atsišaukimą į 
lieji- TTiflzj-pi iv 1VT n a ordini hardHitlerį ir Mussolinį bent 

per 10 metų nepradėt karo.

no savo apetitą prieš Lietuvą ? 
O kas padėjo Hitleriui ir gen. 
Franco, tas ruošė ir ruošia

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Balandžio (April) 18, 1939

Sovietą Sąjungos Pirmininkas Michail Kalinin Išreiškia Giią Pritarimą Prezidentui 
Rooseveltui už Jo Pastangas Išlaikyt Pasaulinę Taiką

Maskva. — Pirmininkas 
isos S o v i etų Sąjungos 

Centro Pildančiojo Komite
to, Michail I. Kalinin pa
siuntė prezidentui Roose
veltui sekančią kablegra- 
mą:

“P-s Prezidente, man ten
ka labai maloni pareiga iš
reikšt tamstai gilų mano 

| pritarimą ir širdingus svei
kinimus už tamstos kilnų 
atsišaukimą į Vokietijos ir

Naujas Vyriausio Teis- Loty"v Amerika Pritaria
mo Narys Turės Spręst 

Svarbius Klausimus Argentina ir 18 kitų šalių 
Pietinėje ir Centralinėje 
Amerikoje sveikina prezi- 

bal. 17. — dento Roosevelto atsišauki- 
Nau- mą į Vokietijos ir Italijos 

josios Dalybos rėmėjas, ta- diktatorius susilaikyt nuo 
po prisiekdintas kaip šalies užpuolimo karų per 10 me- 
Vyriausio Teismo teisėjas, tu.
Jis yra tik 40 m. amžiaus;! x”— .. . . ...
tai jauniausias Vyriausio! F1 an c. lja 1 n & xJa 
Teismo teisėjas per pasku- džiaugiasi, kad Rooseveltas 
tinius 127 metus. Douglas ?avo a^slsaukimu į. Hitlerį 
buvo pirmininkas valdiškos ■ Jr Mussolinį sustiprino tai- 
šėrų ir biržų komisijos, iki mylinčiųjų salių frontą, 
prezidentas Rooseveltas pa
skyrė jį į Vyriausią Teis
mą ir senatas užgyrė pas
kyrimą.

Naujajam aukščiausio 
teismo teisėjui neužilgo 
teks spręst svarbius klausi
mus, kaip kad: ar teisėtas 
yra šalies konstitucijos pa
taisymas uždraudžiantis tijos, tai Lenkija tuojau 
jaunamečių darbą; ar Jer- , pasiųstų savo armiją ir 

“užimtų” Danzigą, kaip sa
ko Lenkijos valdininkai.

Danzigo vokiečiai naziai 
pirmiau rengėsi pervest 
Danzigą Vokietijai ateinan
tį ketvirtadienį, kaipo do
vaną Hitleriui sukaktyje jo 
50 metų amžiaus. Bet kad 
Lenkija yra stipriai nusi
stačius prieš Danzigo per
leidimą Vokietijai, tai abe
jojama, ar naziai dabar iš
drįs privienyt Danzigą Vo
kietijai.

Danzigaš iki šiol buvo 
laikomas “laisvu” kraštu 
globoje Tautų Lygos ir 
Lenkijos. Bet vietinė Danzi
go valdžia jau senai perim
ta į vokiečių nazių rankas.

Washington,
William O. Douglas, 

sey City majoras Hague ne
laužo konstitucijos, naikin
damas žodžio ir susirinki
mų laisvę; ar valdžia gali 
deportuot iš Amerikos ne- 
piliečius komunistus, ir tt.

Amerikos “Sparnuotas Ko
telis” Sugrįžo iš Europos

Baltimore, M d. — Lai
mingai parskrido iš Euro
pos “Yankee Clipper,” 42 
tonų svorio lėktuvas, ga
lintis nešt 72 keleivius, 
apart įgulos narių.

Lėkdamas namo iš Angli
jos, jis apsistojo Azorų sa
lose ir Bermudoj.

Šis lėktuvas, vadinamas 
“sparnuotu viešbučiu,” pa
gal šaunų jo įtaisymą ke
leiviams, išskrido iš Balti- 
morės į Europą su 22 žmo
nėmis kovo 26 d. Europoj 
jis aplankė Portugaliją, 
Angliją ir Airiją.

Paryžius.— Įžiūrima, kad 
neužilgo būsianti padaryta 
karinių oro laivynų sutar
tis tarp Sovietų, Anglijos ir 
Franci jos.

ORAS
Antradienį būsią lietaus 

ir šilčiau.

Italijos valdžias. (
“Užtikriname tamstą, jog 

šis tamstos žingsnis randa 
kuo šilčiausią pritarimą šir
dyse Sovietų Sąjungos žmo
ni ų, k u r i e n u o š i r džiai 
trokšta išlaikyt visuotiną 
taiką.”

“Prezidentas Rooseveltas 
šaukė Vokietijos ir Italijos 
diktatorius eit į tarptauti
nes derybas ir pasirašyt, 
jog bent per dešimt metų I

Roosevelto Atsišaukimui

LENKIJA KARIAUTŲ, JEI 
DANZIGO NAZIAI TRAUK

TŲ PAS HITLERĮ

Varsa va. — Jeigu tik 
Danzigo naziai nutartų pri
jungt tą kraštą prie Vokie-

Lietuvos Valdininkai Mažina 
Sau Algas

Kaunas, bal. 14. — Tau
pumo sumetimais valstybės 
prezidentas sumažino sau 
algą 17 ir pusę procentų, o 
seimas ir kiti valdžios na
riai 10 procentų (kaip sako 
oficialis pranešimas iš Kau
no). “Tais paęiais taupumo 
sumetimais, panaikinta vi
suomenės darbo taryba, o 
jos pareigos priskirtos vi
daus reikalų ministerijai.”

! jiedu kariškai neužpuls jo
kios šalies.)

Sovietų laikraščiai iš
spausdino visą Roosevelto 
atsišaukimą žymioje vieto
je. Prez. Rooseveltas savo 
atsišaukime į fašistinius 
diktatorius, be kitko, sako, 
jog taika yra nedaloma. 
Reiškia, karas bile kur gali 
įvelt ir kitas šalis. O tai yra 
jau senai Sovietų skelbia
mas supratimas.

LaGuardia Atsišaukė į 
Rooseveltą laikyt 
Bosus su Mainieriais
New York. — šio miesto 

majoras LaGuardia telegra
favo prezidentui Roosevel
tui prašydamas, kad prezi
dentas asmeniškai patarpi
ninkautų kaipo taikytojas 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų Maskvą Sovietų ambasado- 
savininkų su 338,000 CIO rius Iv. Maiskis dalyvaut 
unijinių mainierių, kurie i “taikos fronto” derybose

sieninio komisaro Litvino-
vo.

metė darbą nuo balandžio 1 į tarp Anglijos ir Francijos cialiai pranešama, jog “Vo- 
d., kuomet išsibaigė senoji. ambasadorių ir Sovietų už- kiečių vyriausybės kviečia- 
sutartis. i • T *'

LaGuardia sako, jog vi
siem rytiniam miestam grę- 
sia anglies badas. Jis nuro-, Hitleris šaukia Seimą, Kur 
do, jog nėra skirtumų tarp' Atsakysiąs Rooseveltui 
mainierių ir bosų kas lie- -------- ,
čia algas ir darbo sąlygas.!
Ginčijamasi tik dėl to, kad ris šaukia savo neva 
unija reikalauja nebaust mą” susirinkt balandžio 28 
mainierių piniginiai už da-id. Jis “seime” duos atsaky- 
1 fTT TZ-1 X ▼ -v ▼ r-v zJ 1 1ZA 1 -t Z'v "V\ Z\ * "VYŽI t W 1 zj ZA 4- ZX 1-1 z-x t 4- Z^lyvavimą vadinamuose “ne
teisėtuose” streikuose ir ne- 
priimt jokių neunijinių dar
bininkų. Bosai gi tuos rei
kalavimus atmeta.

Popiežius Remia Gen. Franco 
Kerštą Ispanų Karžygiam

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus Dvyliktas ispaniškai 
per radio sveikino ir laimi
no generolą Franco, kaipo 
laimėtoją karo neva už 
“katalikystę,” prieš Ispani
jos respubliką. Jis genero
lą Franco vadino “garbin
gu valstybės galva” ir už- 
gyrė Franco pareiškimus, 
kad jis “pasigailėsiąs” tų, 
kurie buvo “suklaidinti” ir 
“nesąmoningai” gynė res
publiką, ale popiežius,kartu 
parėmė
grūmojimą, girdi, 
gai

generolo Franco 
“teisin- 

bausti kriminalistus” 
yra pasiryžusius, tiks- 
respublikos^ gynėjus).liūs

Dublin, Airija. — Eamon 
de Valera, Airijos ministe
ris pirmininkas, karštai re
mia prezidento Roosevelto 
paraginimą - Mussoliniui 
Hitleriui susilaikyt nuo 
puolimo karų bent per 
metų.

ir 
už- 
10

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXl

Lietuva Padrąsinta
Roosevelto Atsišau

kimu į Diktatorius
Chinai šturmuoja

Kantonąc

Hong Kong, :bal. 17. — 
Chinai jau beveik visomis 
pusėmis apsupo japonus 
didmiestyjė Kantone ir 
bombarduoja jo vartus, 
kaip sako United Press.

Sovietai žadą Orlaivių ir 
Ginklų Pagalbą Lenkijai ir 

Rumunijai

London, bal. 17. — Pra
nešama, kad Sovietų Sąjun
ga sutinka savo kariniais 
orlaiviais gint Lenkiją ir 
Rumuniją, jeigu Hitleris 
užpultų tas šalis. Sovietai 
taip pat žadą teikt Lenkijai 
ir Rumunijai ginklų, amu- 

inicijos ir karo medžiagų 
apsigynimui nuo nazių.

Iš Londono išvažiavo i

Berlin, bal. 17. — Hitle-
“sei

mą į prezidento Roosevelto 
atsišaukimą, kad naziai ir 
Italijos fašistai prižadėtų 
neužpult nieko per 10 metų. 
Spėjama, kad Hitleris pik
tai atmes Roosevelto pasiū
lymą.

Jau 13 Francijos Karo Lai
vų Gibraltare

Gibraltar, bal. 1,. t .
Gibraltarą suplaukė jau 13 į manymas,^ todėl ir jokių 
Francijos karinių laivų, at-1 rYsyj su tuo negalė- 

. • V -r • • • I in hnHsargai prieš Ispanijos ir 
Italijos fašistus, kurie mo- 
bilizuojasi prieš tą Anglijos 
tvirtuma.

Italijos Fašistų Riksmai 
prieš Rooseveltą

Roma, bal. 17. — Italijos
fašistų spauda rėkia, kad Paladžius, šaulių Sąjungos 
prezidento Roosevelto atsi-, 
šaukimas į Mussolinį ir Hit
lerį prižadėt vengt užpuoli
mo karų per 10 metų, tai 
jau savaimi “esąs užpuoli
mo veiksmas.”

Viesulas Užmušė 11 ir 
Sužeidė 90 Žmonių

Haynesville, Louisiana.— 
Smarkus viesulas, šėlęs

Danzigo Pilietystė Hitleriui Louisianoj, Texase ir Ar- 
kansase, užmušė vienuoliką 
asmenų ir sužeidė 90; su
ardė bei nunešė daug na
mų; kai kur pagriebė au
tomobilius ir gana toli ne
šė oru, lyg popieros gaba
lus.

Danzig, bal. 17. — Vokie
čiai naziai Danzige ketina 
suteikt Hitleriui Danzigo 
krašto pilietybę bal. 20 d., 
kuomet Hitleris minės savo 
50 metų sukaktį.

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

■ Kaunas. — Prezidento 
Roosevelto atsišaukimas į 
Hitlerį ir Mussolinį padarė 
gilų įspūdį Lietuvoj. Savo 
atsišaukime Rooseveltas ra
gina Vokietijos ir Italijos 
diktatorius prižadėt, kad 
jiedu per 10 metų neužpuls 
įvairių šalių. O Rooseveltas 
įvardija Lietuvą pradžioje 
tų šalių sąrašo, kurias nori 

I apsaugot’ nuo nazių užpuo
limo bent per 10 metų.

Bet Lietuvoje yra nepasi
tikėjimo prižadais Hitlerio 
ir Mussolinio. Manoma, kad 
jeigu jiedu ir žadėtų nepra
dėt karo prieš įvairius kraš
tus per 10 metų, vis tiek 
Vokietijos ir Italijos dikta
toriai galėtų sulaužyt savo 
prižadą. Be to, yra supran
tama, kad Hitleris ir Mus- 
solinis atmes prezidento 
Roosevelto pasiūlymą.

Smetonos Valdžia Dalyvaus 
Hitlerio 50 Metų Su

kakties Iškilmėse

Kaunas, bal. 14. — Ofi-

mi,” Lietuvos “kariuomenės 
vadas generolas Raštikis ir 
Kauno burmistras Merkys 
balandžio 20 d. dalyvaus 
Berlyne ruošiamose iškil
mėse” (kuriomis bus pa
gerbtas Hitleris sukaktyje 
jo 50 metų amžiaus.

Kaunas. — Mokytojų su
važiavime premjeras gen. 
Černius ir švietimo minis
teris Bistras šaukė visus į 
nuoširdžią tautos vienybę.

TŪBELIS IR KITI LIETU
VOS EX-VALDININKAI 

NESUIMTI

Kaunas, bal. 14. — Šiomis 
dienomis užsieniuose pa
skleisti gandai apie sąmoks- 

27 _  į ' lą Kaune yra piktas prasi-

jo būti.
(Šiuomi yra oficialiai už

ginčijama pasklidę ameri
kinėje spaudoje pranešimai, 
pasak kurių esą areštuoti 
Juozas Tūbelis, buvęs Lie
tuvos ministeris pirminin
kas; D. Zaunius, buvęs už
sieninis ministeris, ir Jonas

vadas, ir kt.)
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Draugo Thaelmanno Gimtadienis
Pereitą sekmadienį Vokietijos darbo 

žmonių vadas, Ernstas Thaelmannas, 
minėjo savo 53 metų amžiaus sukaktį. 
Jis tą dieną, aišku, minėjo kalėjime, ku
riame sėdi jau šešerius metus.

Kai tik Hitleris pasigrobė galią į savo 
rankas, jis pirmiausiai pasirįžo sučiupti 
tąjį nepalaužiamos valios ir didelės ener
gijos ir drąsos vyrą, kuris stovėjo prie
šakyj Vokietijos Komunistų Partijos. 
Įkišo draugą Thaelmanną į kalėjimą ir 
tebelaiko tie budeliai be jokio teismo, be 
jokio formalio apkaltinimo! 1

Žmonės, kuriems teko progos Thael
manną matyti kalėjime, sako, kad jis, 
nors fiziniai atskirtas nuo pasaulio, nuo 
draugų, nuo darbo7žmonių masių, ta
čiau dvasiniai jis susirišęs su jomis taip 
glaudžiai, tarytum jis tarp jų gyventų.

Jis yra įsitikinęs, jog Hitlerio režimas 
ilgai neviešpataus ir ne toli ta valanda, 
kurią Vokietijos žmonės bus laisvi.

Jo gimtadienio proga USA Komunis
tų Partijos generalinis sekretorius Earl 
Browder pasiuntė jam sveikinimo tele
gramą. Tą patį ’padarė ir daugelis kitų 
žmonių—ne tik iš Amerikos, bet ir iš 
viso pasaulio.

Nors dviem dienom pavėluotai, mes 
irgi siunčiame tam anti-fašistui, tam di
džiajam kovotojui už darbo žmonių rei
kalus broliškus sveikinimus ir linkime 
jam didžiausios ištvermės kantriai per
gyventi naziškų budelių kankinimus!

Klaipėdos Pabėgėliai
Šiurpių laikų tenka išgyventi Klaipė

dos pabėgėliams, kurių priskaitoma Lie
tuvoj apie 12,000. “Liet. Žiniose” (kovo 
25 d.) skaitome:
■r

“Atvažiuojantieji traukiniai į Kauną 
iš Klaipėdos perpildyti pabėgėliais. K n 
kas suspėjo susikrauti daiktus ir su vi- 

' sa manta pabėgti, bet daugeliui teko 
.'bėgti viską palikus, tik atvyksta kaip 
' stovi, neturi jokių lėšų čia įsikurti ir 
net neturi ko valgyti... ’

“24 d. rytą Kaunan atvažiavo apie 20 
-šeimų; tarp jų vienas kalvis su 5 vaikų 
'šeima neturįs jokių pragyvenimui lėšų, 
taip pat beturtė našlė su 5 vaikais.

“Nykus vaizdas geležinkelio stoty. 
Visur išdėlioti maišai su daiktais, kai 
kur palikti be jokios apsaugos, nes sa
vininkai išėję jieškoti butų, maisto.”

Tam pačiam liaudininkų laikraščio lei
diny iš Kretingos rašoma:

“Kovo 21 d., antradienį, apie 16 vai., 
prasidėjo masinis persikraustymas iš 
Klaipėdos į Kretingą. Pirmiausia pradė
jo persikraustyti žydai. Naktį iš antra
dienio į trečiadienį buvo nepaprastas ju
dėjimas autosunkvežimiais, keleiviniais 
autobusais ir lengvomis mašinomis. Dar 
didesnis judėjimas vyko trečiadienio die
ną. Judėjimui tvarkyti Kretingos mieste, 
geležinkelio stotyje ir prie Klaipėdos 
krašto sienos buvo įpareiguoti vietos 
šauliai, kaip pagalbininkai policijai. Tre
čiadienio vakare ir naktį į ketvirtadienį 
judėjimas sumažėjo. Tuo laiku daugiau
sia atvažiavo* lietuviai, lietuviškų įstai
gų tarnautojai, įmonių darbininkai ir kt. 

’Esant tokiam dideliam judėjimui įvyko 
ir eismo nelaimių, tačiau aukų ir sun
kiau nukentėjusių nebuvo. Ketvirtadie
nio rytą važiuojančių iš Klaipėdos ne-

daug bebuvo, o nuo 12 valandos visai su
mažėjo, nors vienas kitas dar važiavo. 
Kretinga šiuo metu perpildyta. Daugiau
sia žydai. Įvairūs daiktai ir baldai, ne
sant laisvų butų, sukrauti kai kur pa
šiūrėse ir ant kiemų. Taip pat perpildyta 
Klaipėdos pabėgėliais Palanga ir kiti 
apylinkės miesteliai. Apskrities viršinin
kas ir miesto burmistras daug rūpinasi 
atvykstančiųjų reikalais: maistu, patal
pomis ir kt. Ketvirtadienio vakare mies
tas buvo visai aprimęs ir atrodė daugiau 
kasdieniškas, nors širdyse visi susirūpi
nę.”

Sakoma, Lietuvoj jau yra sudarytas 
komitetas Klaipėdos pabėgėliams šelpti. 
Mes jau andai rašėme, jog būtų gerai, 
jei ir Amerikoj susidarytų tokis komi
tetas aukoms rinkti ir joms persiųsti į 
Lietuvą Klaipėdos pabėgėliams šelpti.

Tokį komitetą galėtų geriausiai suda
ryti visi trys mūsų Susivienijimai—Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoje, Lietu
vių Rymo Katalikų Susivienijimas Ame
rikoje ir Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas.

Beje, jau buvo pranešta, 
paaukojo šimtą dolerių tam 
auką pasiuntė per p. Budrį, 
sulą, į Lietuvą.

kad LDS 
tikslui ir 
gen. kon-

Lenkų Užuojauta Lietuvai
VDV praneša, kad kovo 25 d. Lenki

jos senate buvo padarytas pranešimas 
apie Lietuvos-Lenkijos prekybos sutar
tį. Po to senatorius Katelbachas padarė 
šitokį pareiškimą:

“Tikiuosi, kad būsiu aukštojo senato 
jausmų išreiškė j as, jeigu pirmosios lie
tuvių lenkų prekybos sutarties peržiū
rėjimo proga, kuri sutampa su taip sun
kiu lietuvių tautai laikotarpiu, primin
siu, kad prieš metus buvo sureguliuoti 
kaimyniniai santykiai tarp laisvos len
kų tautos ir laisvos lietuvių tautos, pil
no abiejų tautų teisių pripažinimo pa
grindu. Pereitieji metai buvo abiejų tau
tų planingam bendradarbiavimui sutvir
tinti laikotarpis. Paskutinėmis dienomis 
lietuvių tauta, kurios likimas, kaip ir 
mūsų, yra susietas su Baltija, pergyve
na sunkių bandymų momentą. Tegul 
man bus leista aukštojo senato vardu 
patikinti mūsų šiaurės kaimyną, kad lie
tuvių tautos pergyvenimai lenkų širdy
se ir protuose sužadino gyvą ir gilų at
garsį.”

Beje, vienas lenkas profesorius, sako 
VDV, paaukojo Lietuvos ginklų fondui 
110 litų (100 lenkiškų zlotų).

Tai visvien yra reikšmingas Lietuvai 
dalykas!

Roosevelto Įspėjimas Karo 
Ruošėjams

Pereitą šeštadienį prezidento Roose
velto padarytas pareiškimas Hitleriui ir 
Mussoliniui yra dokumentas, kuris pasi
liks pasaulio istorijoj svarbiu ir dideliu. 
Tasai dokumentas — ne prašymas, ne 
koks tai maldavimas, o* tiesiog įspėjimas. 
Aiškiais, suprantamais visiems žodžiais, 
be jokių išsisukinėjimų, p. prezidentas 
klausia anų karo ruošėjų: ar jūs norite 
kariauti, ar norite taikiai gyventi?

Jei norite taikiai gyventi, tai pažadė
kit nepaliesti kitų kraštų, kaip lietėte 
praeityj (Ethiopija, Austrija, Čechoslo- 
vakija, Albanija) ir tuomi privertė te pa
saulį nepaprastai ginkluotis, ruoštis ka
rui. Pažadėkit, toliau, sako prezidentas, 
kad mažiausiai per dešimts metų jūs 
tų kraštų nepulsite, kad per dešimts me
tų nebus pasaulinio karo. Jei tą padary
site, tai prezidentas pažada tarpininkau
ti ir- sušaukti nusiginklavimo konferen
ciją po kurios kiekviena tauta galėtų ra
miai sumažinti pašėlusį ginklavimąsi ir 
lengviau atsikvėpti.

Šis prezidento Roosevelto pareiškimas 
yra svarbus daugeliu atžvilgių, bet svar
biausia šiais:

1. Prezidentas tiesiog pirštu parodė į 
Hitlerį ir Mussolinį, kad, jei karas kils, 
tai jie bus atsakomingi; jie yra karo 
ruošėjai, taikos drumstėjai.

2. Prezidentas dar kartą pabrėžė, jog 
šiandien taikos ar karo klausimas yra 
taip tampriai susijęs su visu pasauliu, 
jog Amerika, nemažiau kaip kiti kraštai,

»w»M«pe

(

Charlestown, Bostone, laivų statymo d arbavietėj buvo reikalaujama 25 dar
bininkų, bet susirinko 7,000 aplik antų, trokštančių darbus gauti.

Ūkiški Sunkumai Klaipėdos
Netekus

liks
Lie-
Ber-

tai liečia pirmąjį tikslą, 
kiek jau dabar galima 
buvo pasiektas. Vokie-

Karas, Neutralumas, 
Nepriklausomybė

bus nuostolių 
litų per metus, 
dalykai ir nie

ži pramonėsm ė reikšmingą vietą bendroje 
Lietuvos pramonės gamyboje. 
Bendra Klaipėdos pramonės ga
mybos vertė siekdavo 120 mi- 

■ lipnų litų per metus. Iš tos su
mos vien tiktai tekstilių (audi
nių), skanėsių ir medžio pra
monė gamindavo prekių už apie 
80 milionų litų per metus. 
Svarbiausios pramonės gamy
bos šakos, kurios turėjo didelės 
reikšmės visam Lietuvos ūkiui, 
tai tekstilių ir medžio pramonė. 
Tekstilių pramonė Klaipėdos 
krašte davė darbo arti 3 tūk
stančiams darbėmių ir gamin
davo prekių už 25 milionus litų 
per metus, t. y. lygiai tiek, kiek 
gamina per metus Didž. Lietu
vos tekstilių pramonė. Skirtu
mas tėra tas, kad Didž. Lietu
vos tekstilių pramonė daugu
moje gamina vilnos audinius, 
kai Klaipėdos krašto pramonės 
gamyba yra pagrįsta medvil
nės dirbiniais. Taigi, netekusi 
Klaipėdos krašto, Lietuva turės mas atsieis Lietuvos mokama- 
pirktis medvilnės audinių užsie-j jam balansui bent 25 milionus 
nyje, o ligi šiol ji pirkdavosi Į litų per metus. V. D. V.

“Naujoji 
su šian- 
padėties

*

vokiečiams visiš- 
žinoma, tas įspū- 
būti pereinamo- 

Gal po savaitės -1 
bus pamirštas, 1

tik žaliavos, kuri Klaipėdos 
krašto fabrikuose buvo perdir
bama. Apytikriai skaičiuojant, 
Lietuvai dėlto 
apie 10 milionų 
Panašiai atrodo 
džio pramonėje.
šaka Klaipėdos krašte irgi duo
davo darbo arti 3 tūkstančiams 
darbėmių. Jos eksportas siekda
vo 20 milionų litų per metus. 
Klaipėdos krašto netekus, Lie
tuva tegali naudotis žaliava, 
kurią ši pramonė ligi šiol per
dirbdavo. Tuo būdu nuostolis, 
kyląs dėl to, kad ši žaliava ne
begali būti perdirbama Lietu
voje, irgi sudarys apie 10 milio
nų litų. Taigi vien šios dvi pra
monės šakos, atsirasdamos ana
pus muitų sienos, duos Lietuvai 
nuostolių apie 20 milionų litų, 
čia prisideda ir tos išlaidos, 
mokamos už perkrovimą prekių 
uoste. Anksčiau šios išlaidos 
likdavos Lietuvoje. Dabar gi 
jos liks Vokietijoje. Lietuvos 
prekių judėjimas per Klaipėdos 
uostą buvo besiekiąs 1 mil. to
nų; tai šis nuostolis sudarys 
apie 5 milionųs per metus, žo
džiu, Klaipėdos krašto atplėši-

LIETUVOS ŽINIOS
ALYTUS

Mirė 115 M. Dzūkas
Butrimonių v., Pockūnu 

km., gripu mirė seniausias toj 
apylinkėj gyv. Juozas Gvaz- 

įdauskas, 115 m. amžiaus. Jis 
, ne tik atsimena, bet ir pats 
keliolika metų ėjo baudžiavą 
Kaspariškių dvare ponui Rez- 
vonui. Buvo gaudomas rekru
tai!, tačiau išsisuko. Vokiečių 
okupacijos metu jį buvo pa- 

\ korę, bet laiku buvo išgelbė
tas ir sulaukė 
no amžiaus.

Toki amžių €• 4.

Kovo men. 22 diena 
reikšminga ir liūdna data 
tuvos istorijoje. Tą dieną 
lyne pasirašyta sutartis,, pagal
kurią Lietuva perduoda Vokie
tijai Klaipėdos kraštą, gauda
ma Klaipėdos uoste tiktai lais
vą zoną savo jūrinei prekybai. 
Vokietija ir Lietuva pasižadėjo 
nebevartoti savitarpio santykia
vime jėgos ir nedalyvauti kom
binacijose, kurios būtų nukrei
ptos prieš vieną iš jų.

Lietuva, nesitikėdama iš nie
kur paramos, buvo priversta 
pasiduoti vokiečių spaudimui, 
kuris siekė dvigubą tikslą; pa
rodyti pasauliui, kad Vokieti
ja nesiduoda įbauginama de
mokratinių valstybių pastangų 
priešvokiškai koalicijai suda
ryti, paruošti tinkamas sąlygas 
vokiečių politinei ir ūkinei įta
kai taikingai įsibriauti į Pa- 
baltiją.

. Kiek 
tai jis, 
spręsti,
tijos visuomenė, pradėjusi jau 
nerimauti dėl bekylančios visa
me pasaulyje" priešvo.kiškosios 
nuotaikos, nurimo, lyg gavusi 
įsitikinti, kad Reicho vyriausy
bės politika tikrai neturi pa
grindo bijoti rimto pasiprieši
nimo iš demokratinių valstybių 
pusės. Klaipėdos atplėšimu sie
ktas įspūdis 
kai pasisekė, 
d is tegalėjo 
jo pobūdžio, 
kitos jis jau
kaip ir daugelis dalykų mūsų 
greitai gyvenamam laikotarpy
je. i

Dėl antrojo vokiečių siektojo 
tikslo, reikia pasakyti, kad jo 
įgyvendinimas toli gražu dar 
nėra permatomas. Vokiečiams 
rūpi, Lietuvos išėjimą į jūrą 
bekontroliuojant, pradėti vyk-1 
dyti Lietuvos užsienio prekybos susilaukė net

Todėl jie ir sutiko nių. Vyriausias 
suteikti Lietuvai palankių saly- apie ,85 m., anūkai po 60 m. 
gų Klaipėdos uosto, įsteigiant amž., proanūkai apie 35 m. ir 
jame laisvą zoną ir iš viso ro- taip toliau, 
dant tariamą Lietuvos gyvybi
nių interesų supratimą. Suteik
dami Lietuvai palankias 
gas Klaipėdos uoste, ' 
nori Lietuvą paveikti, kad ji 
nejieškotų išėjimo į jūrą per 
kitus uostus. Pavyzdžiui, per 
Liepojaus uostą, kuris, prekes 
siunčiant geležinkeliais iš Di
džiosios Lietuvos, lygiai taip 
pat greitai ir patogiai pasiekia
mas, kaip Klaipėda.

Klaipėdos krašte per pastarą-

tokio pavydėti-

priežiūrą.

gyvendamas jis 
šeštos eilės ai- 

sūnus turi

Dar buvo tvirtas, dirbo vi
sokius ūkiškus darbus, tik gri- 

i pas su plaučių uždegimu pri- 
vokiečiai baigė atkaklų dzūką.

Įsitaisius Meilužį Nunuodi
jo Savo Vyrą

Norulių kaimo, Merkinės 
valse., gyventojas Jurgis Kie- 
las su savo žmona išgyveno 7 
metus, susilaukė keleto vaikų.

Klaipėdos krašte per pastarą- Bet 1936-7 metais Kielų šei- 
jį dešimtmetį buvo susitelkusi j myniniai santykiai pablogėjo, 
gana didelė pramonė, kuri ūžė-1 Kielienė pradėjo gyventi

turi labai susirūpinti taikos palaikymu. 
O jeigu ka'ras kiltų, tai ši šalis negalėtų 
pasilikti nuošaliai.

Kitais žodžiais, prezidentas uždavė 
per nosį Hitleriui ir Mussoliniui ir tuo 
pačiu sykiu užtepė tiems, kurie mano, 
kad kolektyvis taikos išlūikymas nerei
kalingas, kad geriausia būti nuošaliai, 
izoliacijoj.

su

kaimynu, o to kaimyno žmo
na su Kiela, nors ta versija 
nelabai tepatikima.

Pagaliau Kielienė savo vy
ro pradėjo nekęsti, rengėsi su 
juo skirtis.

1937 m. gruodžio men. Kie- 
lui pradėjo skaudėti Ylantį. 
Gydytoja dantį ištraukė, bet 
jis pradėjo sirgti—skauda vi
durius ir vemia.

Nuėjo pas kitą gydytoją, 
gavo vaistų, bet negeriau. 
Trejetą dienų pasikankinęs 
Kielas mirė. Policija pradė
jo tyrinėti Kieles mirties prie
žastis. Teismo ir socialinės 
medicinos institutas ištyręs nu
statė, kad Kielas nunuodytas KLAUSIMAS: 
aršeniku; aršeniko rasta ir 
vaistuose, kuriuos Kielas gėrė 
nuo vėmimo.

Pereitos savaitės “Naujoji 
Gadynė’’ klausia:

“Jeigu blokai su kitomis 
valstybėmis yra kelias i ap
saugojimą mažųjų tautų ne
priklausomybės, tai kodėl ko
munistai neįstengia išaiškint, 
kaip tai atsitiko, kad Čecho- 
slovakija, kuri turėjo pada
rius net karinę sąjungą su 
Francija ir Rusija, suklupo po 
pirmais vokiečių militaristų 
smūgiais?

Gal tik “Naujajai Gadynei” 
nežinoma, ką komunistai šiuo 
klausimu sako. Jie sako, kad 
Anglija ir Francija Čechoslo- 
vakiją išdavė.

. Bet čia “Naujoji Gadynė” 
gal suriks: Tai kokis užtikri
nimas yra, kad ir Lietuva ne
būtų išduota, jei ji turėtų su 
kuo nors karinę sąjungą ben
dram psigynimui ?

Savo argumentu 
Gadynė” apsilenkia 
dieninės pasaulinės
sudėtingumu (komplikacija).

Kiek* tai liečia Sovietų Są
jungą, kurios “Naujoji Gady
nė” labiausiai bijo, tai ji 
savo sutarties su čechoslova- 
kija laikėsi. Jei tikėt čecho- 
slovakijos buvusiojo prezi
dento Benešo pasakojimam, 
čechoslovakijos valdžia ir So
vietų Sąjunga buvo pasiren
gusios stot karau, bet tam ke
lią pastojo pačios Čechoslova
kijos agrarų partijos suva
žiavimas savo nusitarimu, kad 
jie verčiau pasirenka Hitlerį 
negu Staliną; kad jie atsisako 
stot karau su Sovietų pagel- 
ba. Ir todėl čechoslovakijos 
valdžia karą pradėt bijojus.

Kai dėl Anglijos ir Franci- 
jos išdavystės, tai komunistai 
neabejoja, kad šių 'šalių val
džios gali ir daugiau panašių 
isd^v^ių' padaryt. Ypatin
gai galima to laukt iš Angli
jos, kuri nors ir norėtų Hit- 

1 lerį suvaldyt, bet sykiu bijo, 
kad stojus karan gali jos pa- 

: čios imperija subyrėt. Jai 
norėtųsi, kad Hitleris ir Mus- 
solinis pasitenkintų sugrobimu 
mažųjų valstybėlių ir kad 
tuomi būtų išvengta karo. Bet 
viskas rodo, kad Hitleris ir 
Mussolinis tuomi neprisisotins, 
kad jie kibs ir prie Franci jos 
ir Anglijos kolonijų. Taigi 
ne vien komunistai, bet ir vi
si politikai numato, kad an
tras pasaulinis karas y r a 
neišvengiamas. O tam ka
rui kristalizuojasi du pama
tiniai frontai — stambiosios 
fašistinės valstybės iš vienos 
pusės, o demokratinės valsty-

(Tąsa ant 5-to pusi.) \

Klausimai ir Atsakymai
Turi Dvi Socialės Apdrau- 

dos Korteles

Teismo tardytojas priėjo 
išvadą, kad Kiela nunuodijo 
jo žmona Kielienė ir 1938 m. 
gruodžio 17 d. ją suėmė. Kie
lienė kalta neprisipažįsta.

Kauno apygardos teismo 
prokuratūra Kielienę patrau
kė tieson ir jau surašė kal
tinamąjį aktą, 
timų globai 
mečius, savo 
Kiela buvo 
savininkas.

Kielienė sve- 
paliko du maža- 
vaikus. Velionis 

2 hektarų žemės

Nereikia nei aiškinti, jog šis preziden
to dokumentas bus sutiktas viso pasau
lio žmonių nepaprastu entuziazmu. Prieš 
jį išstos tik toki Hitleriui ir Mussoliniai 
bei jų gončai.

Prezidentas, kaipo gabus politikas, di
delis valstybės vyras, tarė žodį trumpai 
ir griežtai. Be to, tasai žodis tartas kaip 
tik laiku.

Pereitą metą gavau Socialės 
Apdraudos kortelę vardu “Joe 
Brill,’’ o mano vardas “John 
Brillow.” Truputį vėliaus ga
vau kitą kortelę savo tikru 
vardu. Ėjau dirbti šapoje, kur 
mane vadina “Brill” ir aš var
toju savo pirmą kortelę. Ar 
peržengiau kokį nors įstatymą? 
Dar netapau šios šalies pilie
čiu.
ATSAKYMAS:

Tamsta jokio įstatymo ne
peržengei, bet galų gale turė
jimas dviejų kortelių ves prie 
nesusipratimų ir gal netvarkos. 
Pasirink vardą, kurį vartosi, 
kuomet tapsi piliečiu. Toliaus 
nunešk abidvi korteles į Social 
Security ofisą, ir jie krūvon su
ves, į vieną sąskaitą, tavo dvi 
sąskaitas. Yra labai svarbu ant 
vienos kortelės užrašyti tavo 
pilnus uždirbtus pinigus įstei
gimui tavo bedarbės apdraudos 
teisių, kada reikės prašyti be
darbės apdraudos.

¥
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Work for Youth TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S

OF CLUB ACTIVITIES

by L. Strauss

INDUSTRY 
about five 
the United 

people have 
work on a 
chance to

EDUCATION-STORIES b
ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

the educational 
contry. In none 

of our nation are 
as a factor. Res
them from getting 

same

responsibility for them after 
have given the 
lives to their 
employers seek 

unions 
become a

has excommunicated 
million young people in 
States. These young 
never had a chance to‘ 

job. They have had no 
utilize

facilities of this 
of the problems 
they considered 
trictions prevent 
on W.P.A. while these same re
strictions prevent them from get
ting on home relief.

The National Youth Administra
tion is too small in scope and 
reaches only a few thousand. Just 
because they are young, American 
youth are refused that modicum of 
help which the federal government 
has already recognized as necessary i 
for the unemployed generally.

Getting into Industry
The most important problem for 

these young people is to get into 
industry. They want 
want 
ready 
want 
tries, 
chine

jobs. They 
to learn a trade. They are 
and willing to work. They 
training for our new indus- 
in aeroplane design, in ma- 
building, in electricity. They

feel that not only the 
their children should 
opportunity. They feel 
ployed workers, even

best years of 
work. In this 
the chance to 
which today 

in 
in

chance to throw out their gradu
ally ageing workers without assu
ming 
they 
their 
way,
destroy the 
have become a major factor 
regulating working conditions 
this country.

j Union Aid
But unions today cannot 

readily agree to that kind of 
prenticeship system. Hundreds 
thousands of their own members 
are unemployed. Some of their el
derly members may 
unemployed. Others 
by reason of their 
the union. We can 
the difficulties that confront the 

! unions with whom the unemploy
ment and security problems of their 
own members come first.

so
ap- 
and

be permanently 
hold jobs only 
membership in 
see, therefore,

Youth in Mass, to Cap Work in 
Building LDS With Frolic Dance

been 
and 
our

ATTENTION!

has 
in activity

The reason for 
the LDS offers the
fraternal insurance 
socials, cducationals 
of recreation such

Not only has a tru-

wealthy and 
have this 

that unem- 
those who 

have never had a chance to go be
yond grammar and high school, I 
should also be able to receive trai
ning that will equip them for a 
livelihood in a changing society.

A real democracy must recognize 
this, and must make constructive 
efforts to help the unemployed and, 
in some cases, the employed un
skilled young workers achieve their 
goal, a skilled trade and a decent 
standard of living.

All these things can be done 
through a system of apprenticeship 
and vocational training. Employers 
today are willing to provide young 
workers apprenticeship training in 
skilled 
hod of 
unions, 
full of 
prentices working for long hours 
and low wages mean greater profits 
for themselves. Employers want a

jobs. For them it is a met- 
fighting union conditions and 

They want their factories 
young workers because ap-

On the other hand, young people 
who are discouraged and see no 
future for themselves are easily 
made criminals and the enemies of 
Labor. This danger to the whole 
150 years of work of the American 
labor movement 
estimated. The 
army represents 
than either 
C.I.O.

Employers 
fancy things 
young people, 
these young 
coming more 
that the only 
is the union, 
the labor movement today is how 
to have such young people under
stand the problems of the labor 
movement; how to make construc
tive efforts to help them; how to 
utilize their native fighting ability 
to make the employers fulfill their 
responsibility. In short, how 
make the young people allies 
the labor movement.

In order that they 
come an anti-union 
scab army of capital,

the

cannot be under
vast unemployed 
a group larger 
entire A.F.L. or

ready to promise 
these five million

are
to
and it may seem to 
people who are be- 
and more desperate, 
obstacle in their way
The question before

During the past few months the 
LDS in Massachusetts 
steadily growing 
membership,
growth is that 
youth not only 
but also sports, 
and other type 
as youth desire,
ly brotherly spirit prevailed among 
the members but also a desire to 
co-operate with branches. Every 
youth branch that has had some 
type of an affair has seen a large 
turnout of LDS members and their 
friends.

To climax our activity for the 
past few months the LDS youth 
branches of Massachusetts will 
sponsor a truly social event—a LDS 
SPRING FROLIC which is to take 
place on May 13th in the Lobby 
Salon of Hotel Bradford, Boston. To 
my recollection this will be the 
first time that our progressive 
youth in Mass, have ever had an 
affair like this.

We do not want to make this just

another dance but a honest to good
ness “Social Event”. Boston’s most 
beautiful Ballroom has been hired... 
a .13 piece orchestra was selected 
to provide the music. .. all the fix
ings that go with a gala event will 
be provided. Most of the girls are 
planning to wear gowns. .. no doubt 
some of the boys will come in tux
edos. .. Everybody 
marvel at the 
eyes—Color.. . 
its best. ..

extend
to all our chorus friends and 
to be present with us.

Tony Vasaris.

present will 
sight before their 
Gayety—YOUTH at

to 
of

be-shall not 
force, a vast 
in order that 

this tremendous power, the youth
of the nation, shall see a measure 
of hope for their future, the trade 
unions must make a constructive 
effort to solve their problems.

We 
tation 
others

a most sincere invi-

Great Neckers Rely 
On Activity to Build 
Chorus and L. D. S.

America s Town 
Meeting of Air 
To Discuss Youth

GREAT NECK, L. I. — ‘Tis said 
that the pen is mightier than the 
sword, therefore we shall attempt to 
urge you by this method to attend 
some of the affairs which are 
scheduled to take place in Great 
Neck before summer rolls ‘round.

prob-

&

a rather un-
that I was

I had liver and lungs the other 
evening and, of course, I paid -for it 
dearly when I slept.

The nightmare was 
usual one. It seemed
standing upon a ledge and that all 
about me were a thousand little 
figures jumping, shouting and cla
moring for attention. Some of them 
appeared to be Lithuanian-Ameri- 
cans, I had no doubt about that— 
and they certainly were people; but 
their hammering, bleating and bom
basting confused me.

Bending down to get a closer look 
at one of them I recognized, lo and 
behold, Aryan Sceptic himself.

“Et tu, scarleteer?” he shouted at 
me, his voice quivering with des
pair.

“Et me what?” I asked.
“Are you pretending that you 

also a human being?”
I looked at him carefully. He 

peared to be quite rational.
“I don’t understand you.” I said.
“None of that now!” he screamed, 

“we are tired of turning our 
and getting a kick in the 
for our tolerance!”

“For the sake of clarity,” 
“explain yourself.”

“None of that! None of
he blared at me, "you know your
self that every self-respecting hu
man being damns the activities of 
the Nazi-fascist states of Europe!”

“Of course,” I said, “I agree with 
you.”

“And that deeds are more im- 
' portant than words!”

"Quite true, quite true,
And from there on 

became a bit silly, 
glared and fumed 
Fascism is evil,. he
turned a deaf ear to the obvious 
fact that it can be stopped by de
mocratic and humanitarian policies 
which, by the way, he said, “fools 
no one but the disciples of Stalin.”

Poor, poor Aryan! Poor, poor 
child of confusion and hatred and 
ignorant bitterness that overleaps 
the bonds with distorted facts! 
Raise high the banner of hatred, 
poor sceptic, and profess anti-fas
cism while paving its road 
lies, distortions and, shame on 
hypocrisy!, intolerance...

Of course, dear readers, it
all a dream that came because the 
liver and lungs did not agree with 
me. You recognize the earmarks of 
this dream—its senselessness and 
humor. In reality, we know, no one 
would dare utter the nonsense of 
the nightmare’s Aryan Sceptic.

—Walter Kubilius.

are

ap-

cheeks 
pants

I said,

that!”

I said.
the nightmare 
Aryan Sceptic 
and sneered.

agreed, but

with 
your

was

the apprenticeship 
up should not lose 
apprentices. Union 
apprenticeship sys-

Apprentice Training
A thorough, farsighted apprentice

ship program should be established 
In each industry. This program 
must provide for adequate protec
tion of unions and their members 
by guaranteeing the seniority rights 
of unionists. Members who are 
working in the same plant or in
dustry where 
system is set 
their jobs to 
control of the
tern must be guaranteed by having 
an apparatus in each industry that 
will be voluntarily accepted by the 
employers, union groups, and the 
government representative.

Unless the ratio of apprentices to 
the -industry is controlled by the 
union itself, the apprenticeship 
tern is likely to be harmful, 
ther, union standards must 
assured by a minimum wage 
regulated hour schedule 
prentices in each industry.

The Fur Industry 
exists today in 

the fur industry,
illustrate the problem.

for

sys- 
Fur- 

be 
and 
ap-

my
can

in- 
be 
In 

are some
engaged in the 
fur garments, 
nail these gar- 
employment pe-

NEW YORK, N. Y. — The 
lems of American youth in the face 
of constantly sharpening national 
and international threats will be the 
topic of discussion on “America’s 
Town Meeting of the Air” this 
week.

Six young people, from all walks 
of life, will meet at Town Hall and 
on an national hookup will discuss, 
“Can We Depend upon Youth to 
Follow the American Way?”

Among the speakers will bo Ros
well Rosengren, the President of the 
U. S. Junior Chamber of Commerce, 
and Joseph Cadden, Executive Sec
retary of the American Youth 
Congress.

Panel speakers will be Richard 
Wright, young Negro author and 
winner of a Guggenheim Fellowship, 
and Barbara Allen, Editor of the 
Vassar College Miscellany News.

The broadcast will be held April 
20th, Thursday, from 9:30 to 10:30 
p. m., eastern standard time, on the 
Blue Network of the National 
Broadcasting Company.

Youth groups are especially urged 
to meet that evening and hold a 
small party before the broadcast. It 
is suggested that a half-hour dis
cussion on the topic be held before 
tuning in. Then follow the broad
cast with another half-hour discus
sion on what lessons were learned 
regarding the status of youth in 
America.

Copies of the broadcast are avail
able the day after the program by 
sending a postcard to the Town 
Meeting of the Air, 123 West 43rd 
Street, New York City.

First, Great Neck offers you the 
Pirmyn Chorus if you like the finer 
arts. We urge all the young fellows 
and girls who are interested in sin
ging and having a good time to 
attend our rehearsals every Thurs
day evening at 91 Steamboat Road, 
and to help us in our attempt to 
win the L.M.S. Membership Drive.

To those who prefer a fraternal 
organization which offers many in
teresting activities, we say—‘‘attend 
the meetings of the newly-formed 
Great Neck LDS Youth Division.” 
Meetings are held every second 
Tuesday evening, the next being to
night, April 18, at 190 Steamboat 
Road.

For an evening of enjoyment we 
recommend the Spaghetti Party and 
Dance, which will take place on 
Saturday, April 29, 1939. Dance to 
the melodious strains of George Ka
zakevich’s orchestra. The admission 
will be 75 cents for the evening and 
40 cents for the dancing. We are 
sure that when you attend this af
fair, no matter where you are from, 
you will have a grand time. The 
invitation is extended by the Great 
Neck Youth Club.

In the way of education Great 
Neck offered lectures on “Health” 
by Dr. Kaškiaučius and on “Youth” 
by Walter Kubilius. These were held 
last Sunday.

Until 
sign off 
ers will 
Banquet

more takos place, I shall 
saying “All us Great Neck- 
see you all at the Laisve’s 
on the 23rd.”

—O. I

Gardenia

away 
work

2,500

jobs 
little

floor

What 
dustry, 
used to 
New York City there 
14,000 fur workers 
manufacturing of 
They cut, sew and 
ments. The average
riod, for those who work, is four 
and five months a year. Of these 
14,000 workers, from two to three 
thousand are almost constantly un
employed.

This condition has existed since 
the first crisis years, 1930 and 1931. 
Obviously it is impossible for the 
tur workers and the Furriers Union 
to permit other workers to come 
into the industry. If new workers 
were to come into the industry they 
would, in effect, take 
from those who today 
enough as it is.

In addition there are
boys working in the fur industry. 
These young workers wet the skins, 
take coats 
have been 
mechanics 
tasks that 
the fur garments. Among these 
workers, there are some who have 
been working as floor boys for 
years and who still earn only 
$20, and $25 per week. They 
average approximately five to 
months employment during 
year.

In view of all these complex 
problems, we are planning an ap
prenticeship 
based on a 
industry. A 
the number 
the industry for such reasons as 
death, sickness, or retirement. This 
survey will include the number of 
workers that other machinery pro
vides work for, taking business con
ditions into consideration.

Let us say that the number of 
workers leaving the industry ap
proaches 400 or 500 a year. That 
will provide room for an additional 
300 or 400 people to come in as į 
skilled workers. 1

off the board after they 
nailed there by skilled 
and do other unskilled 
aid in the production of 

garments. Among

Based on this survey, an appren
ticeship system can be worked out 
whereby a floor boy can work in 
that capacity in the factory for one 
year. The second year, he will, in 
addition, receive a years training at 
the Central Needle Trades School 

I or some, othei' such vocational in
stitution. The third year, the work- 

k er may receive apprentice per
mission from the Furriers’ Union to 
work as a mechanic while still a 
floor boy, with a regulated system 
for the number of hours that he is 
employed as a craftsman, and a 
graduated scale of wages in accor
dance with his increase ih skill.

The fourth year he attains the 
rating of skilled mechanic. Such an 
apprenticeship system can be 
worked out, of course, only with the 
the union, employers, and the state 
as parties to the agreement.

Unions Cooperate 
every industry this can,

five 
$18, 
also 
six 
the

system which will be 
factual analysis of our 
survey will be made of 
of workers that leave

g’;—.”--!'--'-

The Lithuanian Daily 
“Laisve’s” annual Banquet 
and Dance will be held this 
year on April 23 at the 
Ideal Ballroom, Knicker 
bocker and Flushing Aves., 
in Brooklyn.

Tickets for the Banquet 
and Dance* are $1.25. Ad
mission for dancing only is 
40 cents, 
purchased 
fice, 427 
Brooklyn,

Tickets may be 
at “Laisvė” Of- 
Lorimer Street, 

N. Y.

Goings on at Sietyno-
NEWARK, N. J.—Well, once more 

the chorus is very busy get
ting things ready for its yearly 
concert, which will be held on May 
20. Besides our own affair we are 
invited to sing at the Bangos Cho
rus concert, in Elizabeth on April 
30, and at Bunny’s concert at Shu
bert Hall, Brooklyn, on May 7.

For these occasions Bunny is busy 
teaching the chorus new songs. Mr. 
Simulevičius and his son, Walter, 
are teaching duets and quartets as 
a special surprise 
cert.

for our own con-

Our chorus is 
competing in the 
Xs yet we have only six new mem
bers. We welcome Aldona, Walter 
and Mrs. Kičkauskiene, our old 
members for returning to our cho
rus. Just recently our chorus had 
a card party which turned out to be 
a success. But we are very sorry 
that all of our members did not 
attend it.

one of the many 
Membership Drive.

inviting you, who don’t 
our chorus, to attend our 
every Thursday at 180

We are 
belong to 
rehearsals 
New York Ave.

—Alma and Wanda.

Paris has no definite speed 
for automobiles and has more 
cidents than any other city in 
world.

law 
ac- 
the

Special to Mass.
LDS, ALDLD &

Choruses

conference of Massachu
setts choruses and various 
branches will be held on 
April 30, Sunday,, at 10:30 

in the Lithuanian 
376 Broadway, So.

BROOKLYN IN LEAD, FOLLOWED BY 
TORRINGTON AND CLEVE. AS LMS

DRIVE NEARS FINALE ON MAY 1
BROOKLYN, N. Y.—With a scant two weeks remaining for 

the Lithuanian Art League’s membership drive, which will 
end May 1, various choruses in the country are beginning to 
wake up to the fact that they must send in the results of 
their drives in order to be eli-S----------------------------------------
gible for the three large 
zes which are at stake.

pri-

since 
the 

first.

B’klyn in Lead

With 18 members gained 
the beginning of the drive, 
Brooklyn Aido Chorus stands
A close second is the newly formed 
Echo Chorus of Torrington, 
Third place is a tie between 
Montreal Youth Chorus and 
Cleveland Lyros Chorus.

Rockford and Great Neck are 
dark-horse choruses which 
turn in at the last day with 
of more members gained.

Not All Choruses Sent 
In Drive Results

Conn, 
the 
the

a

the 
may
list

ci-
ac-

various
chorus 
the official
in order to

and

Letters received from 
ties point to excellent 
tivity but fail to send in 
lists of members gained 
be eligible for the prizes.

The Detroit Aido Chorus
Chicago L. K. M., among bthers, are 
known to be active but thus far 
have remained among the “never- 
rans” because of their failure to 
keep in contact with the L.M.S. 
center on the activity of their cho
ruses in the membership drive.

gained
members they are urged to 
mediately send in their lists of 
names in order to be eligible 
the prizes being offered.

If these choruses have
im-

for

New Member Gifts Still 
Offered During Drive
BROOKLYN, N. Y. — The “New 

Member Gifts” will be withdrawn 
upon the end of the L.M.S. Mem
bership Drive, the Secretary, B. 
Šalinaitė, announced last week.

Individual membership in the 
Lithuanian Art League costs $1.50 
a year and until May 1 each new 
member has the choice of one of 
the following upon joining;

1— “Neverk, Matuše.” Solo song. 
Music by J. Žilevičius and words by 
Pranulis. A. very attractively de
signed booklet, just off the press.

2— One year’s sub to the VOICE.
3— One year’s sub to TAC 

zine.
4— A

L.M.S. 
books,
LMS catalogue may be had 
simply enclosing a three cent stamp 
with the request.)

Some individual
have joined or paid up 
drive:

choice of $1.00 worth 
publications (songs, 
poems, etc. A. copy

maga-

of any 
plays, 

of the
by

members 
during

who 
the

B.
N.

C. P. Lackus, Grand 
Ramoška, Hartford; L. 
Pakalniškis; J. Kuodis;
J. Sukaskas, B. Shellen, I. Chuzas, 
Lewiston; J. Siurba, S. Sasna.

Rapids; 
Colwell, 
R. Mizara;

Behind the Headlines
by Labor’s Non-Partisan League

In 
should, and must be done. Consult 
your union. Discuss the feasibility of 
making such surveys in your in
dustry. Consult the State Depart
ment of Labor and the State Ap
prenticeship Council, if it exists. If 
not, the Federal Committee on Ap
prenticeship 
partment of 
C.

Vocational 
ceship cannot 
problems of capitalist society, un
employment and crises. Nor can 
it solve all the immediate problems 
of our young people. But, on the 
other hand it can provide some 
temporary aid. And it will certainly 
prepare the present generation and 
future generations for a Socialist 
society, a society that will be able 
to liberate the energies and skills 
that lie dormant and useless today 
through forced unemployment.

“For I am the 
Resurrection and the

Life”,
Beloved your 

wax slender hands 
so

White
And. dear 

slightest smile 
at That was

Strife
And dreamed, 

gold hair 
sweet of

Light
“And whosoever 

believeth ”
Tears are scalding

Rife,
Beloved your 

throat so white 
so

White
—D. K.

A Kiss in the Dark
Training of the De
Labor, Washington, D.

training and apprenti- 
solve the basic

organization is re
to have a delegate 
at this conference

a. m. 
Club on 
Boston.

Each 
quested 
present
which will discuss import
ant matters in relation to 
building Lith-American ac
tivity in Massachusetts.

ROME, Italy.—Benito’s efforts to 
instill a high pitch of war-cons
ciousness in Italy’s youth does not 
seem to be working very well ac
cording to latest reports.

Police last Thursday night fined 
scores of flirtatious couples 11 lire 
and 10 centimes (about 60 cents) 
each for “conduct offensive to pub
lic morals” during the night air 
raid blackout of the capital.

The couples were arrested in 
doorways, on buses and in taxiqabs.

» In California it is contrary to 
law to work for nothing.

I u KiįlĮlhįĮtį| > lito Mį,,
.-.y** fr?"1? t*1 *1. > w

WASHINGTON.— A closer scrut
iny of the 50,000 signatures of sup
posedly small business men attached 
to the petition presented by Sena
tor Burke, of Nebraska, demanding 
changes in the Wagner Act, has 
aroused the suspicion that the use 
of the word “small” in this in
stance is relative rather than real. 
The word is applied in the same 
sense, for example, as when one 
would say that an elephant is small 
when compared to a mountain. 
Understood thusly, those who signed 
Senator Burke’s petition really are 
“small.”

Considered by themselves, how
ever, 
tion, 
those 
many
protested

under consideration.
is alleged by those who have 
the privilege of a glance at 
list that Remington-Rand is 
of the signers. If the other 

“small,” then

word craftsman, there is a sneak
ing suspicion the news was released 
more for its effect on public opi
nion than as an accurate statement 
of fact.

Hope for Higher Sum
House approved no 

than $100,000,000 for 
the Senate, insiders 

restore the amount to

While the 
higher sum 
the WPA, 
claim, will 
$150,000,000.

Senators are being bombarded by 
letters, telegrams and delegations— 
all demanding that the original 
amount

that 
be released.

the signatures on the peti- 
has been discovered, are 
substantial business men, 
whom have almost always 
whenever, a labor law

it 
of 
of

was
It 

had 
the 
one
firms are equally as 
Senator Burke has a near-sighted 
conception of the word.

But since Senator Burke is a

STANDING OF CHORUSES IN DRIVE
Chorus—Montreal, Can..........
Chorus — Worcester, Mass.
Chorus—Brooklyn, N. Y........
Chorus — Detroit, Mich. ...

Membership 
Dec., 1988 

.........  50

New 
Members 

2

Hard to “Appease”
Deal topnotch jobs are not 
glory and high salaries. In 

meant

New 
'always 
many instances they have 
hard work and physical breakdowns.

One of the closest friends and ad
visers of President Roosevelt, for
mer WPA Administrator Harry 
Hopkins, was pushed upstairs
assume control of the Department 
of Commerce, and for 
time found himself in a hospital 
from which he was recently re
leased.

to

the third

Chorus — Bridgewater, Mass.
Chorus — Montreal, Canada

Chorus — Hartford, Conn. ...
Chorus—Rockford, Ill.......... .....
Chorus — So. Boston, Mass. .

Aido 
Aido 
Aido 
Aido
Balso Chorus — Lowell, Mass................................
Bangos Chorus — Elizabeth, N. J...........................
Bangos Chorus — Toronto, Can..............................
D.L.K. Gedimino — Rochester, N. Y.......................
Dainos Chorus — New Haven, Conn...................
Echo Chorus—Torrington, Conn. (org. Jan. 9, ’39 
Jaunimo 
Jaunimo 
Laisve’s 
Laisve’s 
Laisve’s
L. K. M. Chorus — Chicago, Ill.......................
Liaudies Chorus — Lawrence, Mass................
Liet. Dailies Chorus — Grand Rapids, Mich. 
L. D. Aido Chorus — Chicago, Ill..................
Liet. Darb. Chorus — Los Angeles, Cal........
Liet. Jaunuolių Chorus—Gary, Ind..................
Liuosybes Chorus —*• Waukegan, III...............
L. L. R. Chorus — Norwood, Mass.................

Chorus — Baltimore, Md.......................
Chorus — Cleveland, Ohio ..................
Chorus—Gardner, Mass.........................
Chorus — Kenosha, Wise......................
Chorus — Philadelphia, Pa. ................

Lyros 
Lyros 
Lyros 
Lyros 
Lyros
Moterų Kultūros Kliubas—Chicago, Ill. 
People’s Players — New Britain, Conn. 
Pirmyn Chorus — Great Neck, L. I. . 
Sietyno Chorus—Newark, N. J............
Vilijos Chorus — Waterbury,, Conn.......

34
84
21

37

39

29

24
28

2

41
2

38
2

25
31
13
21
2

33
?

18
26
?

18

2
2
2

15

14
5

13
2
•>

2
6
2

2

3
14 

1 
5 
?
? 
?

11 
7 
?

Mr. Hopkins was made Secretary 
of Commerce with the understand
ing that he advance a program of 
business appeasement. But he evi
dently soon enough found that ap
peasing business was just as thank
less a task as Prime Minister 
Chamberlain discovered to be ap
peasing dictators.

There seems to be one difference 
between these two unsuccessful ap
peasers. Whereas Mr. Chamberlain 
carried his conscience around in an 
umbrella, which he discarded when 
his appeasement program shattered 
on the rocks of power politics, Mr. 
Hopkins could not treat his own 
conscience with such innocent ob
jectivity, and went to the hospital 
instead.

Blessed Event
.. A bouncing bundle of eight pounds 
—Miss Geraldine—arrived early this 
Monday morning, April 17, to Mr. 
and Mrs. Walter Incas of Brooklyn, 
N. Y. Mother, daughter—and father 
—doing very well. —Sir Stork.

Silver Jubillee is claimed to be the 
fastest long-distance train in the 
world. Its daily run from King’s 
Cross to Darlington, a distance of 
232 miles, is covered in 198 minutes.

And the slowest train travels 
from Sussex to Kent. One hundred 
and five minutes are required to 
cover fifteen miles, or almost eight 
miles an hour.

1.^^.
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/ Internacionalas Karcery
.. 1 ir-/,7.................r-r-r.m:

Hudson, Mass.

' (Tąsa)

Per Šveicariją, Austriją, grįžau į Če
koslovakiją.

Pakeliui dviem dienom sustojau Vie
noje. Nebeturėjau kelionei pinigų. Prie 
Praterio parkų patekau į vieną mitingą. 
Kalbėjo daugybė darbininkų. Moterys 
skundėsi, kad vaikų maitinimas fabrikų 
rajonuose pasibaisėtinas. Šucbundiečiai 
nurodinėjo, kad ateina fašizmas. Išėjo, 
pagaliau, kalbėti partijos rajono vedė
jas: prašė darbininkų nesikarščiuoti, 
prašė turėti kiek šalto kraujo. “Kiekvie
ną pasikarščiavimą priešas panaudos 
paskutinėms respublikinėms liekanoms 
likviduoti”. Darbininkai šaukė iš salės, 
ginčijosi su juo.

—Mes daugiau nė pėdos atgal! Mes 
jau ir taip šaltakraujiškai žiūrim prie
miesčiuose į vaikų lėtą mirtį nuo skurdo! 
Mūsų nuolaidumas prives prie to, ko vo
kiečiai susilaukė!

Bet rajono vedėjas kartojo:
—Pirmiausia, spauskim vyriausybę— 

nuginkluoti heimvėriečius!
Ir ką aš pamačiau—netikėjau nei akim 

nei ausim—Rudolfas palaikė rajono ve
dėją! Grįžtant iš mitingo jis pasivijo 
mane.

—Sveikas—Pauliau!
—Freiheit, sveikas!
Žiūrėjau į jį sumišęs, neturėjau ką be

sakyti.
—Bet Šveicarijoj tu, Rudolfai, rodos, 

kitaip kalbėjai?...
—Aš taip ir žinojau, Pauliau! Tu ne

suprasi. .. Aš tokios pat nuomonės, kaip 
visa salė. Bet kągi daryti? —Dabar, ka
da pavojus taip arti—mūsų seniai iš
mes mane iš Šucbundo vadovybės. Girdi, 
Pauliau—aš nenoriu, kad tie keli šimtai i 
šaunių vyrų išslystų iš mano rankų ir tai ! 
tokiu metu!

Rudolfo gal buvo tiesa.
Jie kovėsi. Rudolfas kovėsi, kaip pri

dera kautis. Būdamas Čekoslovakijoj iš
girdau, kad Vienos gatvėse. jau barika

dos. Vokiečių emigrantų būrys iš Čeko
slovakijos norėjom per Brno pralysti 
Austrijon padėt vieniečiams. Bet ir če- 
koslovakų policija ir mūsų centro Praho
je dėka—mūsų pastangos buvo suparaly
žiuotos. ..

Fridis iš karcerio tamsos pripuola 
prie Pauliaus. Papurto jį už krūtinės, 
latviškai jam rėkia:

—Pasakyk, kodėl? Kodėl visur nesise
ka? Kodėl kur tik puola fašistai—visur 
paralyžius?—Paulius žiūri išpūtęs akis 
—jis latviškai nė žodžio nesupranta. Mes 
išverčiam Pauliui, šis šypteli. O Fridis 
nerimsta:

—Tas pats ir Latvijoj buvo. Žodis į 
žodį tas pats! Jūs turbūt girdėjot apie 
latvių “sisėnius”—tai darbininkų sporto 
ir apsaugos organizacija—SSS. Taigi, 
draugai! atvyko pas mus į Mintaują SSS 
vadas Bruno Kalninš. Jūs girdėjot Bru
no Kalninių? “Vyrai, sako, Lietuvoj fa
šistai laimėjo. Bet darbininkai ruošias 
kontraatakai. Mes turime eiti padėti. 
Kas norėtu savanoriais?”

Savanorių daugybės buvo. Bet visur 
tas paralyžius. Jus paralyžiavo Čekoslo
vakijoj. Mus Latvijoj. Visur paslaptin
gas paralyžius. JCodėl? Sakyk, Pauliau. 
Tu matei Ispaniją, matei Šveicariją, tu 
viską matei. Sakyk, kodėl?..

Paulius pasikaso pakaušį:
—Kodėl?.. Ar žinai, ir aš dar neiš

manau, kodėl. Bet šis paralyžius—viso 
mūsų internacionalo paralyžius. Tą tai 
aš savo akimis matau, taip—Fridi!

Čekoslovakijoj išgirdau Dimitrovo žo- 
dį.

Sėdėjau prie radio aparato; klausėm 
jo bylos. Falkenšteinas tarė: “Pauliau, 
klausyk. Ar girdi, kaip jis kalba?”— 
“Girdžiu!”—sakau Falkenšteinui.

—Ar girdi, Pauliau, kaip treška šau
tuvų spynos, kaip šlama durtuvai?..

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
“Vilnies“ bazaras buvo vie

nas iš pasekmingiausių, pel
ningiausių, o LKM choras vėl 
rengiasi pastatyti operetę 
“Student Prince“ balandžio 
23, Sokol svetainėje. Pirmu 
sykiu ją perstatant, žmonių 
susirinko virš 1,000, ir daug 
žmonių norėjo vėl ją pama
tyti, todėl dabar, gera proga 
pamatyti.

Dabar Chicagoje darbinin
kų organizacijos ir unijos ren
giasi prie May 1 demonstraci
jos, ir manoma ją padaryti 
viena iš sėkmingiausių, kokią 
esam turėję, nes Europoje to
kie dalykai dedasi, kad mus 
gali įvelti į tą naują karo pa
vojų. Todėl visi, nežiūrint 
savo įsitikinimų, turėtų išvien 
eiti ir demonstruoti prieš tuos 
karo kūrėjus, fašizmą, kuris 
po kapitalistų sijonu palindęs.

WPA paleido apie 10,000 
darbininkų, nepiliečių iš dar
bo, praeitą mėnesį, o dabar 
vėl pradėjo paleisti 'darbinin
kus iš darbo, nes neturi pini
gų dėl tų projektų, ir turi 
mažinti darbininkų skaičių. 
Ir paleis apie 18,000 darbinin
kų, nes Kongresas ir Senatas 
išbalsavo prieš prezidento 
Roosevelto prašymą didesnės 
sumos viešiems darbams.

Dėl to ir pašalpas duoda
mose stotyse neturi ką dary
ti, nes tiek daug žmonių rei
kalauja pašalpos, o pinigų 
nėra užtektinai. Majoras Kel
ly gana susirūpino ir bando 
kaip nors sukelti pinigų dėl 
sušelpimo miesto gyventojų.

Kaip žinoto, neseniai turė
jom rinkimus, ir demokratų 
partija, priešaky su Kelly, lai
mėjo, sumušdama republiko- 
nus. Majoras Kelly laimėjo 
185,000 balsų didžiuma. Dar 
pirmą sykį taip buvo balsuo

tojai susidomėję- rinkimais, 
kad pusantro miliono žmonių 
balsavo, tai virš 80 nuošimtis 
visų registruotų balsuotojų. Į j 
aldermanu vietas, visi denio- 
kratai tapo išrinkti, apart ke
lių vvardų, kame republikonai 
su demokratų partijos atska-' 
lūnais išrinko savo kandida
tus. į aldermanus išrinko ga
na daug pažangių, progresyvių 
žmonių. Lietuviai pasirodė ga
na gerai šiuose balsavimuose, 
beveik didžiumoj su demokra
tų partija.

Republikonų partija vis tik 
pirmyn ir pirmyn eina, mat 
po savo puse patraukė tuos 
vidurinės klasės žmones, ir 
tuos, kurie turi dar gerus 
darbus, turto. Jeigu demokra
tų partija nemiegos ir išpildys 
savo pažadus ir eis pirmyn su 
progresu, tai galės ir ateityje 
laimėti rinkimus. Bet -turi 
darbuotis ir suvienyti savo 
jėgas, o dabar jie pasiskaldę, 
negali pasidalinti savo dali
mis . . .

Teisybė, mes, chicagiečiai, 
g a n a r i e b i ai pasveikinsim 
“Laisvės“ šėrininkų suvažiavi
mą. Manau, drg. Andriulis 
jums padarys surprizą ir apie 
visą Chicagą papasakos. Aš 
linkiu nuo savęs jums gero 
suvažiavimo ir kad apkalbėję, 
Udiskusavę, dar daugiau pasi- 
rįžtume į darbą stoti, augini
mui mūsų spaudos, organiza
cijų, ir ypač, jūs, rytiečiai, 
jaunuolių skyrium turėtų pa
sekti Chicagą. Išjudinkite sa
vo jaunuolius, ir duokite jiem 
savo skyrių, kaip “Vilnis“ 
duoda, gausite didesnės para
mos ir jaunuolius geriau pri
trauksite.

Baigiu šiuo sykiu, vėliau 
daugiau žinių, geresnių ir 
įvairesnių parašysiu.

Salud,
Antanas.

So. Boston, Mass.

Daug ko yra taisytino mū
sų mieste. Reikia gero majoro 
ir aldermanu, kurie ne vien 
tik savimi rūpintųs, bet ir 
žmonių gerove, miesto daly
kais. Nors Kelly neprastas, 
bet jau senas ir neturi tos 
iniciatyvos, energijos, ir vis 
dar čionais pinigas kalba ir 
tyli, kaip ir kituose miestuose 
Amerikoje. Vienas geras da
lykas, kad vis daugiau žmo
nių susirūpinę miesto, valsti
jos ir šalies reikalais, disku- 
suoja dalykus, rūpinasi, kad 
jų reikalai būtų’ nepamiršti, 
vis daugiau eina balsuoti.

Oras dabar nekoks, šalta, 
lynoja, bet nepraeina kelios 
dienos ir vėl gražu, labai 
mainosi ir žmonės suserga 
slogomis ir 1.1.

Prakalbos Svarbiais Lietuvos 
Reikalais

Rengia Amerikos Lietuvių 
Kongresas, Bostono skyrius, 
antradienio vakare, 18 balan- 
džio-April, 1939. Prasidės 
kaip 8:()() vai. vakare, Lietu
vių salėje, kampas E ir Silver 
street, South Bostone.

Kalbės “Keleivio“ red. St. 
Michelsonas ir J. Siurba, LDS 
sekretorius iš Brooklyn, N. Y.

Užgrobimas Klaipėdos, tai 
baisus smūgis Lietuvos nepri
klausomybei. Už kiek laiko 
vokiečiai grobs ir visą Lietu
vą. Kiekvienas lietuvis dabar
tine Lietuvos padėčia turim 
susidomėti. Visi kaip vienas 
turim stoti Lietuvos nepri
klausomybę gelbėti. Visi da
lyvaukime šiose prakalbose, 
kad bendrai aptarus, kaip go
riausiai mes galime Lietuvos 
žmonėms padėti.

Kviečia visus dalyvauti.
Komitetas.

Pavykęs Susirinkimas
Bal. 8 d. įvyko prakalbos, 

kurias surengė ALDLD 103 
kp. dėl “Liaudies Balso“ ad
ministratoriaus d. Z. Janaus- 
ko, kuris lankosi po Suvieny
tas Valstijas su tikslu sukė
limo finansinės paramos dėl 
“L. B.” Prakalbos pavyko ge
rai. žmonių dalyvavo pusėti
nai.

Pirmiausiai kalbėjo apie 
l Klaipėdos, užgrobimą per Hit

lerį ir tinkamai kritikavo Sme
tonos valdžią už pasidavimą 
be rimto pasipriešinimo. Bai
giant, kalbėjo apie Kanados 
lietuvių darbininkų gyvenimą 
ir jų org. ir “Liaudies Balsą“, 
kuriam šiuom tarpu yra rei
kalinga finansinė parama.

Paprašius aukų, šios ypa- 
tos aukavo: V. Rimkus $1.50 
ir užsiprenumeravo “L. B.“ 
ant metų. P. Aleksander pre
numeravo ant pusės metų ir 
50c. aukavo. Po $1.00 auka
vo: Vindziulis ir Jaskevičius; 
Sikorski 45c.; M. Kazlauskie
nė 30c.; po 25c. St. Cook, 
Sabauskis, šaulinskas, Yokšas, 
Perednis, Lakštutis, K. Urbo
nas, Grybas F. Viso aukų su
rinkta $8.50.

* Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

Jaskevičius.

Aukos į Lietuvos Ap
sigynimo Fondą 

Lietuvos Generalio Konsu
lato Pranešimas 

BROOKLYNO septynios 
tautiškos organizacijos va
sario 16 minėjime surinko 
ir atsiuntė per Vladą Pi
voriūną ir J. Narvydą $50.00 
NEW BRITAIN, Conn ., 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius per Joną Petkevi
čių ................................ $50.00
NORTH GRAFTON, Mass., 
lietuvis nepanorėjęs savo 
pavardės skelbti aukoja 
Apsigynimo Fondui . . . $10.00 
NEWARK, N. J., Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius 
per S. Gudą ................ $47.60
NEWARK, N. J. lietuviai 
per S. Gudą .................. $32.40
NEW YORK, N. Y. Lietu
vos Generalinio Konsulato 
New Yorke personalas: 
Gen. Konsulas J. Budrys 
200 litų ($33.80) ; Attache 
V. Stašinskas — 100 litų 
($16.90) ; Attache A. Si
mutis—100 litų ($16.90) ; 
Konsulato tarnautojos—I. 
Staknytė $2, O. Sekienė 
$2 ir B. Ambraziejūtė — 
$1, viso ........................ $72.60

Viso Apsig. Fondui $262.60

New Britain, Conn.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves

Marseille, Franci ja. —Ge
nerolas J. Miaja, pabėgęs 
išdavikas Ispanijos respub
likos, atplaukė iš Algiers į 
Franciją. Jis tik laikinai 
apsistosiąs Paražiuje, ir ke
tina neužilgo plaukt į Ku
bą.

VISOKIOS ŽINIOS

Visi bankieriai, fabrikantai 
ir namų savininkų asosiacija 
griežtai šiom dienom išstojo 
prieš naujų namų statybos 
proponavimą. Miesto majo
ras buvo paskyręs komisiją, 
kuri sudarė planus, pareikala
vo federates valdžios namų 
statybai kapitalo, bet dabar 
tik žmonių griežtas reikalavi
mas galės priversti bankierius 
ir visus kitus priešus nutilti 
prieš naujų namų įsigijimą. 
Pagal federates valdžios nuo
žiūrą, sutinkama duoti didelė 
suma pinigų namam statyti.

—o—
L. A. P. Kliubas praktikuo

ja po susirinkimų laikymą 
trumpų prelekcijų. Susirinki
me balandžio 10 d. Kliubo 
narys J. J. Gerdauskas skai
tė paskaitėlę, kaip Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga vadavo 
Vilnių. Paskaitėlė buvo įdo
mi tuomi, kad nurodė, kaip 
toji Sąjunga kryžiais bando 
Vilnijos liaudį išvalnyt iš po 
Lenkijos imperialistų - fašistų 
nagų.

—o—

LLD 27 kp. nusitarė smar- 
; kiai padirbėti, einant į para
mą Liaudies Vaidintojų gru
pei suruošti LMS 4-to Apskri
čio metinį koncertą, kuris 

i įvyks Lietuvių Name, 354 
į Park St., New Britaine, 23 d. 
balandžio, 2:30 vai. po pietų.

Būtų malonu pamatyti ke
letas šimtu vietos žmonių šia- i L-

me parengime, o iš plačios 
apielinkės tikrai bus apščiai. 
Programa bus įvairi dar tuo
mi, kad 200 dainininkų nuo 
estrados dainuos vienu kartu. 
Kitų įvairenybių negalima ap
rašyt, nes kiekvienas atvykęs 
choras parodys ką nors nau
jo, negirdėto.

—o—
“Laisvės“ skaitytojas G. Mi- 

čiulis, Liaudies Namo dažiū- 
rėtojas, buvo susirgęs per ke
letą dienų. Jį atakuoja dieg
lys. Linkiu jam pasveikti.

Šiuo laiku, kai reakcija 
kuopiasi daiktan prieš visokią 
pažangą ir demokratiją, tai 
ir Komunistų Partija metasi 
į didesnę veiklą. 19 d. balan
džio ruošia dideles prakalbas 
Central Junior High School 
Auditorijoje, kampas Chest
nut ir Main gatvių. Įžanga 
nemokama, tad tikimės šios 
prakalbos bus žingeidžios, 
kaip žingeidžios visapasauli- 
nės žinios. Clarence A. Hath
away, “Daily Workerio” re
daktorius, aiškins temoje: 
“Karas ar taika pasaulyje.“

—o—
Viduržiemyje darbai kiek 

gyviau ėjo, net po kiek se
niau dirbusių darbininkų buvo 
sugrįžę prie savo darbų. Bet 
šiuo tarpu ir vėl darbas at
slūgsta, o tuo pat kartu at
leidinėja nuo WPA darbinin
kus. Bedarbių eilės vėl didė
ja, tad ir vėl didelė dalis žmo
nių bus priversta gyventi ant 
prasčiausios pašeipos.

Tai tau ii’ turtingiausia 
Amerika. LMS Narys.

Dienraščio Laisves Serininku Suvaži avi m a s
BANKIETAS-KONCERTAS ŠOKIAI

ALDONA KLIMAITĖ 
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

Įvyks Sekmadienį

April. 1939
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Avenue 
Kampas Flushing Avenue 

B r o o k 1 y n
ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J. 

dainuos solus

Grieš ŠokiamsJohn Mikalausko 6 Ka valkų Orkestrą
VAKARIENEI

Įžanga 85c

Koncertui ir Šokiam
Įžanga 40c

Kartu $1.25

Prašome išanksto įsi
gyti įžangos bilietus, 
nes turime išanksto 
žinoti kiek bus svečių, 

kad žinotume kiek 
maisto supirkti.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šalinaites, 
dainuos šiame bankiete

Vakarienė Bus
6-tą Valandą Vakare

Šokiai Prasidės
8-tą Valandą

Bus šauni dailės pro
grama, kurią duos 
New Yorko ir apielin- 
kes ž y m ū s lietuviai 
dainininkai. Trumpas 
įspūdingas koncertas.

Alekos Velička, tenoras, ir Petras Grabauskas, baritonas
Sudainuos gražių duetų. Nepraleiskite nepamatę gražios programos

“Laisvės” Bendrovės suvažiavimas bus Balandžio (April) 23, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne. Pradžia 10 vai. ryto. Bus gražių svečių iš kitų 

miestų, jie dalyvaus ir bankiete.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Parsiduoda Fauna

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

FRANK DOMIKAITISVedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .
O

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo . O

o

417Atdara iki 2-ral vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge

Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai

GERIAUSIOS RŪ*"S VALGIAI
o

o

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

daiktų

O

o

I
Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

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

Važiuojant Rout e 28 
nuo Easton, Pa. i New 
Yorką a r b a nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Daily 
daug pasa- 
ir kokis li- 

(91-93)

ir laketukai nuo

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

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

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos į 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.

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

MICH.
d., 7 v. v., 

įvyks balius. 
Laisvų

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu 
206 WEST FRONT STREET

$6.00

EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

WATERBURY, CONN.
Waterburio Komunistų Partija 

rengia prakalbas, kalbėtojas bus 
draugas Clarence Hathaway. Pra
kalbos įvyks ketvirtadienio vakare,

Kryželiai

Sieniniai
nužemintom kainom

Baltimore, Md

ir

r*

susidėjus su 
karo, jeigu 
lenkai, tai 

:oriai’ v rusai

Belgija laikėsi 
Vokietija 
Tik karui 
atsteigta. 

su kuriais

Sovietais ja- 
“Naujoji Ga-

Lietuvių komunistų kuopos 
susirinkimas įvyks trečią ket
virtadienį šio mėnesio, tai yra, 
20-tą dieną balandžio, 
Svetainėj, 7:30 vai. 
Taigi, nariai ir narės 
pritarėjai,

Lietuviu 
vakare, 

ir mūsų 
visi prašomi susi

rinkti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti, kaip tai, 
prisirengti prie pirmos Gegu
žės apvaikščiojimo ir daug ki
tokių partijos reikalų, kurie tu
rės būt aptarti. Valdyba.

IRAS, NEUTRALU
MAS, NEPRIKLAU

SOMYBĖ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

bės (kurių pusėj numatoma 
Sovietų Sąjunga) iš kitos pu
sės.

Akyvaizdoj šitokios padė
ties, neutralumui vietos nelie
ka,—jei ne visom, tai didžiu
mai mažųjų valstybių, kurias 
pirmiausiai Hitleris ir Musso- 
linis rengiasi suryt.

Tai kurion pusėn- turi svirt 
Lietuva? Komunistai nedve
jojančiai atsako: Ji turi dė
tis prie demokratinio fronto. 
Kurie bijo priešhitlerinio blo
ko dėl to, kad į jį gali įsi- 
traukt ir Sovietų Sąjunga, ir 
dėl to stoja už mažųjų vals
tybių neutralumą, tie sužiniai 
ar nesužiniai, tiesioginiai ar 
aplinkiniai — neįkainuojamai 
pagelbi Hitleriui kuo leng
viausiai pavieniai jas sugrobt.

Šitos padėties negali nema
tyt ir “Naujoji Gadynė.” Bet 
tuo pačiu laiku ją terorizuoja 
klausimas, kaip reikėtų save 
pergalėt, kad rėmus demokra
tijos frontą su 
me? Tai dėl to 
dynė” ir sako:

“Bet Lietuvai 
Rusija atsitikime 
ne vokiečiai ar 
Lietuvos ‘protek
ją okupuotų. Ir tuomet būtų 1 
galas jos nepriklausomybei. 
Tik neutralizmo politikos lai
kantis mažosios tautos dar 
turi šiokių tokių šancų išlai
kyt savo nepriklausomybę. Tą 
liudija pereitas karas.’’

Jei jau imt pavyzdžiu pa
starąjį karą ryšyj su mažųjų 
valstybių n e p riklausomybe, 
tai tenka ve ką pasakyt: 
Iš po to karo nepriklausomo
mis išėjo Lietuva, Lenkija, 
Latvija, Estija, -Suomija ir če- 
choslovakija.
neutralumo, tačiau 
ją vistiek okupavo, 
pasibaigus ji tapo 
Tai ot kokie faktai,
“Naujoji Gadynė” apsilenkia.

Mažosios valstybės karo, ži
noma, nenori. Bet jos nei su-

laikyt jo negali. O kuomet 
karas vistiek ateina, tai ar 
ne geriau iš anksto prisirengt 
prie jo taip, kad pagelbėjus 
privesi jį prie jom pageidau
jamos pabaigos? J. Kuodis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.

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.

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

. balandžio 20 d., 8 v. v., Temple Hali 
W, Main St. Temoje: "Europos ka
ro pavojus, ir Amerikos užrubežinis 
nusistatymas.” Tad kviečiame visus 
lietuvius darbininkus ir biznierius 
dalyvauti, nes draugas Hathaway 
yra vienas iš geriausių kalbėtojų. 
Narys Komunistų Partijos Naciona- 
lio Komiteto ir dienraščio 
Worker redaktorius. Jis 
kys apie Europos padėtį 
kimas laukia Lietuvos.

šokius. Bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame vietinius ir iš apy. 
linkės svečius dalyvauti. — A. War- 
nas, Pirm. (91-93)

WORECSTER, MASS. •
Lietuvių Kongreso Skyriaus me- • 

nosinis susirinkimas įvyks bal. 18 • 
d., 7:30 v. v., 29 Endicott St. Visi • 
Draugijų atstovai dalyvaukite, turi- • 
me daug svarbių dalykų aptarti.—! • 
Org. •

Arba Paraudavojama 
Namas

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

HUDSON, MASS.
Ketvirtadienį, bal. 20 d. įvyks pra

kalbos. Rengia Am. Liet. Kongreso 
Skyrius, II. L. Piliečių Kliubo Svet., 
7:30 v. v. Kalbės J. Siurba, L.D.S. 
Centro Sekretorius. “Kodėl Smetona 
Atidavė Klaipėdą Hitleriui Be Jo
kio Pasipriešinimo” ir taipgi kitais 
svarbiais šių dienų klausimais. Kvie
čia rengėjai. (91-93)

GRAND RAPIDS,
Ketvirtadienį, bal. 20 

1057 Hamilton Ave. 
Rengia Lietuvių Laisvų Kapinių 
Draugija. Bus leidžiama trys laimė
jimai: Pirmas, $5.00, antras $3.00, 
trečias $2.00. Bilietas 10c. Šokiams 
grieš mūsų rėmėjo Žilinsko orkes
trą, lietuviškus ir amerikoniškus

HAVERHILL, MASS. į
ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks • 

trečiadienį, bal. 19 d., 7:30 v. v. '• 
LPG Kliubo kambaryje, 324 River, • 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin- ■ • 
kimo, nes turėsime daugelį svarbių • 
reikalų aptarti. Taipgi nepamirški- • 
te atsivesti ir naujų narių prisira- • 
syti. — Valdyba. (91-92) •

BUIE JAI INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

$2.00
$1.00

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITU 
(Paketuricnė) Savininke 

Alex Krupavičius 
Manager

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

Telefonas EVergraen 7-1661

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

$6.95
10.95 :

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 1 4.50 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50

Wiliiamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo piano
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RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

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

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

ir pavienių.
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių
I! senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir H 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa- w 
geidaujama. Tai- * 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenraore 8-6191

t

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

a. vw,
9 ■ 131

■>$

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke

rpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
;kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
I 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. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

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



SeStaa puslapis LAISVE Antrad., Balandžio 18, 1939

NowWko^^^Zinios
Susilaukė Dukrelės

Pereitą sekmadienį Helenai 
(Mantuškaitei) ir Walteriui 
Incams pribuvo pirmagime 
dukrele. Jauna motina ir duk
tė esančios geroje padėtyje, 
tėvams linksma. Linksmi ir 
draugai Levanai susilaukę pir
mosios anūkės. Linkime dd. 
Incams išauklėt dukrelę pa
žangiajame lietuvių jaunime, 
kuriame ir jie patys veikliai 
dalyvavo prieš susidomėjimą 
tėvų pareigomis ir Į kurį lau
kiama sugrįžtant šiai per
traukai praėjus. I).

MIRĖ
I 

Marijona Vasiliauskienė, 68 
metų, 1206 Halsey St., Brook
lyn, N. Y. (kilusi iš M. Pau- 
tieniūtės ir Vinco Bielski!), 
mirė balandžio 11-tą, namie. 
Pašarvota buvo savo namuo
se. Palaidota balandžio 17 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Juozas LeVanda.

—o—
Marijona Sakalauskienė, 21- 

20 E. 9th St., Brooklyne, mi
rė balandžio 10 dieną. Buvo 
pašarvota namie. Palaidota 
balandžio 13 d., šv. Jono ka
pinėse.

Laidotuvėms patarnavo Sha- 
lins (Šulinskas).

"Laisvės” Šėrininkų 
Suvažiavimas

“Laisvės” geras rėmėjas drg. Antanas Krapavickas bu
vo pažadėjęs iki suvažiavimo pirkti “Laisvės” bendrovės Šerų 
už $50. Savo pažadą jis jau išpildė. Po 2 Šerus už $10 šiuom 
tarpu pasipirko šie draugai:

Chas. Strauss, W. Va., Simonas Griškus, Brooklyn, N. Y., 
Juozas ir Marė Ramanauskai, Minersville, Pa., ir John Stir- 
bis, Maspeth, N. Y.

Sveikindami naujus “L.” Bendrovės dalininkus, linkime, 
kad kiti draugai pasektų juos, įsigytų Šerų, ir dalyvautų 
Konvencijoje.

Pasveikinimų suvažiavimui ir aukų dienraščiui gavome 
sekamai:

Paulina Antanuk, So. Boston, Mass., $5; ALDLD 103 kp., 
Hudson, Mass., $5; ALDLD 43 kp., Wilkes-Barre, Pa. $2; 
po $1 : Chas. Ruck, Bay Terrace, N. Y., Geo. Skinzera, Bris
tol, Conn., ir J. Jaškevičius, Hudson, Mass.

Ačiuojame už dovanas ir norime pasimatyti su daugiausia, 
kiek tik galima, dalininkų suvažiavime.

Draugas Prūseika rašo “Vilnyje,” kad chicagiečiai jau 
turi surinkę apie $150 dovanų “Laisvės” suvažiavimui ir kad 
drg. V. Andrulis, “Vilnies” redaktorius, atveš tas dovanas. 
Puikiai atsineša draugai chicagiečiai linkui dienraščio “Lais
vės.”

“Laisvės” Bankieto Tikietų Platintojams
Draugai ir Draugės! Kurie esate paėmę pardavinėjimui 

“Laisvės” bankieto bilietų, prašome laišku ar telefonu pra
nešti, kiek esate pardavę. Nes bankietas įvyks ateinantį sek
madienį, 23 d. balandžio (April) ir gaspadinės turi žinoti, 
kiek yra parduota bilietų.

Visų Brooklyno apylinkės dienraščio “Laisvės” rėmėjų 
prašome tuojaus įsigyti bankieto bilietus ir tuomi padėti ren
gėjams tinkamai prisiruošti su valgiais. P. Buknys.

Iš Darbiečių Vakaro
.Pereito šeštadienio vakarą 

įvyko Amer. Darbo Partijos 
Lietuvių Skyriaus vakaras 
Piliečių Kliubo sajėj. Nežinia 
dėl kokios priežasties, publi
kos atsilankė mažokai. Vei
kiausia pakenkė buvęs Litua
nikos Aikštelės atidarymas, 
kuris paėmė popietį gerokam 
skaičiui partiečių ir jų drau
gų. Gi sekamą dieną irgi buvo 
eilė pramogų, kurios turi sa
vo patriotų, neišgalinčių apeit 
visur.

Radijus likosi neišleistas, 
kaip pranešė vakaro vedėjai, 
dėlto, kad tūli žmonės nebuvo 
sugrąžinę knygučių. Jas su
rinks ir radijų žadėjo išleist 
sekamame skyriaus susirinki
me, kuris bus 28-tą šio mėn., 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union
Avenue. Rep.

MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį., bal. 20-tą, 419 
Lorimer St. Dienotvarkyje 
“Laisvės” suvažiavimo, gegu
žinės, motinų dienos ir kiti 
reikalai. Kviečiamos ir ne 
nares. Valdyba.

PAJ1EŠK0M1
Kriaučius pajieško darbo pas pro

gresyvius žmones. Mokestis, lik nuo
latinis pragyvenimas, su mažu, pri- 
mokėjimu, ekstra. Moku siūt nau
jus drabužius vyriškus ir galiu viso
kius pataisyt. Senas kriaučius, lik 
nelaimingas kaip Jurgis Rutkus 
“Raiste.” Apsiimu važiuot bile kur 
prie progresyvių žmonių. — J. S. 
Vaškevičius, 33 Washington Ter., 
Pittston, Pa. (91-93)

Estate of Sjhalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(šalinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside' Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

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

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

Sun. all day and night

Lituanikos Aikštelės 
Atidarymas

Lietuviu Amerikos Piliečių 
Kliubo rūpesčiu suruošta Li
tuanikos Aikštelės (square) 
atidarymo iškilmės pereitą 
šeštadienį. Aikštelė randasi 
priešais kliubo salę, kur susi
duria Hewes, So. 2nd ir Stagg 
Streets su Union Avenue. 
Kliubiečių pastangomis ji ir 
pavadinta tuo vardu.

Iškilmėsna susirinko gražus 
būrys kliubiečių ir nekliubie- 
čių. lietuvių, visokių pažiūrų, 
nes buvo garsinta, kad ir 
programoj dalyvaus visų pa
žiūrų žmonės. Deja, dėl man 
nežinomų priežasčių, to nesi
laikyta programoj, nors iškil
mėse atsilankė visi be skir
tumo. (Baigiant programą bu
vęs iššauktas R. Mizara, ta
čiau jam iš anksto apie tai ne
buvo pranešta, tad jis stovėjo 
toliau platformos ir iššaukimo 
negirdėjo.)

Apie 3 vai. po pietų, nešini 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis, su gaspadorium Karpum, 
lyderiu advokatu Briedžiu ir 
kitais valdybos nariais ir šiaip 
veikėjais priešakyje, sumarša- 
vo į aikštelę geras būrys kliu
biečių. Pradedama programa, 
benui griežiant Amerikos, 
paskiaus Lietuvos himną. Iš
kilmėms pirmininkau j a n t i s 
advokatas Briedis perstato ei
lę sveikintojų, tame skaičiuje 
ir Miesto Tarybos atstovą.

Kalbėjusieji trumpomis kal
bomis sveikino kliubą už pasi
darbavimą išgaut lietuviško 
vardo aikštelę, kiti pareiškė 
pagarbą lakūnams Dariui-Gi- 
rėnui, kurių lėktuvo vardu ji 
pavadinta. Tik Stilsonas nu
kalbėjo paprastai stilsoniškai, 
naiviai, sau nepatinkamiems 
komunistinės sriovės žmo
nėms primesdamas nebūtus 
dalykus, kuriems jis pats ne
tiki, neigi su ta savo taradai- 
ka įtikina ką nors iš galinčių 
savystoviai mąstyti.

Po iškilmių, kliube ilgai 
linksminosi būriai iškilmių da
lyvių, tad kliubui gauta ir 
medžiaginės naudos iš šios de
monstracijos. D—s.

Sekmadienį New Yorkan pri
buvo 11. laivų su 4,500 keleivių. 
Jų bagažams peržiūrėti atsiųs
ta 280 inspektorių.

Iš “Amerikos” 
Pramogos

Balandžio 16 popietį įvyko 
lietuvių katalikų savaitraščio 
“Amerikos” pavasarinis ba
lius arba tikriau pavadinus 
koncertas-teatras, nes progra
ma užėmė apie tris valandas. 
Ji susidėjo iš piano, smuikos ir 
soprano solų, dalyvaujant pi
anistui- Tadui Šidlauskui ir jo 
mokinei Mildredai žudžiūtei, 
smuikininkei Margaretai Di- 
griūtei ir mezzo sopranui Ma
rijonai Kižytei. Nors progra
moj buvo ir tikrai talentingai 
išpildytų punktų, tačiau publi
ka biskelį nuobodavo dėl jos 
vienodumo-ilgumo.

Paskiausia vaidinta keturių 
veiksmų neva drama “Už Tė
vynės Laisvę.” Vaidino Mari- 
anapolio Kolegijos auklėti
niai. Atliko vidutiniai. Ta
čiau veikalas savo skystumu 
pralenkia bent kokį kada nors 
man matytą. Nors jis taiko
ma iškelt Lietuvos karius, ne
priklausomybės atsteigimo lai
kais, tačiau menamo laikotar
pio perstatymas neistoriškai,, 
netikroviškai vargiai tikslą at
siekia, o kaipo propaganda 
šiandieninėj padėtyj gali būt 
ir žalingas.

Istoriškai ar bent logiškai 
imant karių būriai nesusidarė 
be niekur nieko. O kaip vei
kale? Nagi, miške vaikščioja 
kaimiečiai. Juos šturmuoja 
lenkai kariai, o čia, lyg iš 
dausų, iškrinta savi kareivė
liai, pasakojasi kovoja jau 
treji metai, sumušę ir išviję 
bolševikus (prasimanymas, ne 
istorija). Gi kaimiečiai, krypi- 
nėdami, tupinėdami, pirma iš 
baimės, paskui iš džiaugsmo, 
nusiveda savuosius kareivė
lius pas save. Kaime augus, 
kaimiečių lėtą, šaltą rimtumą 
ir išmintingumą pažįstant, 
toks kaimiečių * perstatymas 
atrodo netikru ir neleistinu.

Publikos buvo vidutiniai, 
užpakalinė dalis salės artipil
niai prisėsta, tik rezervuotų 
priešakinių suolų šonuose ma
tėsi gerokai tuščių vietų.

Šokiams grojo Jono Navic
ko orkestrą. Rep.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, bal. 19 d., 
7:30 v. v., 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite laiku, nes turime porą 
svarbių reikalų atlikti. (91-92)

i 
_______  i

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, bal. 19 d., Buzelio patal
poj, kampas Crescent St. ir Atlantic 
Avė. Visi dalyvaukite 8 v. v. Turi
me daug svarbių dalykų aptart. — 
Valdyba. (91-92)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Puikiai įruoštas. .Trys langai. 
Jei nori pats gali gamintis valgius, 
nes namai visada liuosi. Kreipkitės: 
Mrs. A. Melbertienė, 71-42—58th 
Rd., Maspeth, N. Y.

(90-92)

Netoli Manhattan Beach už
sidegė 42 pėdų laivukas ir 4 
vyrai sušoko jūron gelbėtis.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja if laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sūlyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
1062 Glenmore Ave. East New York

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

(Kampas Roebling St.)

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Special

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1--8 dienų ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street 
........................ ............

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitčs 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. Didele dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

uline# 
ja 

Liquors

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada Šviežias 1

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
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I Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

t I — B 'm B ■ ' B » B—»B ■■■■ B »— — - — B B^^B^—WB B ■ ■ O B ■■ ■ B ' B ■' B^—B B B «i *

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

237

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
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
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