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ANGLU PREMJERAS LIEPIA LENKIJAI 
DERĖTIS SU VOKIETIJA DEL DAN- 

ZIGO IR LENKU KORIDORIAUS
Mažiai Gali Smurtu Prijungt Sau Danzigą arba Išmainyt Jį 

ir “Lenkų Koridorių”-Pomorze ant Lietuvos

Į Ameriką išvyksta pasau
linio masto d a i n i n i n kas, 

* Kipras Petrauskas. Kaip il
gai jis čia bus, sunku pasa
kyti, bet ir trumpa savo vi
zitą, reikia manyti, jis ame
rikiečiams padainuos. 0 tai 
ir bus svarbu!

Kipras Petrauskas— bro
lis kompozitoriaus Miko 
Petrausko, — jau nesnysis 
brolis. Todėl, nors jis Ame
rikoj dar nėra buvęs, jo 
vardas amerikiečiuose lie
tuviuos yra labai populia
rus. * * ❖

O Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai išgirs gražių 
dainų sekantį sekmadienį 
(balandžio 23 d.) dienraščio 
“Laisvės” bankiete, kuris 
įvyks Ideal Ballroom, kam
pas Knickerbocker ir Flu- 

* shing Avenues, Brooklyne.
Dainuos Brooklyno lietu

vių lakštingala, Aldona Kli- 
maitė, gražus baritonas, 
Antanas Višniauskas (iš 
Bayonnės) ir du Brooklyno 
lietuvių trubadūrai: Petras 
Grabauskas ir Aleksandras 
Velička. * * *

Šis dienraščio bankietas 
ir tuo svarbus, kad jame 
bus daug svečių iš kitų | 
miestų— dalyviai “Laisvės” 
b-vės šėrininkų suvažiavi- 

« mo, kuris per dieną tęsis 
> Piliečių Kliubo patalpose.

Tai bus pradžia minėji
mo 20 metų jubilėjaus, kai 
mūsų “Laisvė” eina dien
raščiu !

Mūsų prieteliai ir drau
gai prašomi būtinai bankie
te dalyvauti. Gražiai pasi
žmonėsite, užkąsite, pasi
šoksite ir puikių dainų pa
siklausysite!* * *

Prieš kelias dienas suka
ko 50 metų amžiaus čaliui 
Čaplinui, žymiajam Ameri- 

< kos kino artistui.
Reikia stebėtis, kad So

vietų Sąjungoj tasai įvykis 
buvo atžymėtas plačiau, ne
gu pačioj Amerikoj.8jS * *

“Čaplino filmos stebina 
mus savo drąsa—drąsa, ku
ri pasireiškia tik dideliuose 
artistuos e,” rašo vienas 
Maskvos rašy tojas, L. 
Traubergas. Jis sako, jog 
Čaplinas yra labai populia
rus ir mylimas ne tik So
vietų žemės artistuose, bet 
ir plačiojoj liaudy j.

Na, o Amerikoj yra labai 
mažai žmonių, kurie šį ge- 
nijalų artistą moka tikrai' 
įvertinti. Daugelis paviršė
lių mano, kad Čaplinas—ot, 
šiaip sau juokdarys. Bet 
taip nėra! Jis artistas: jo 
kiekvienas pojūdis turi tam 
tikrą socialinę reikšmę.* * *

4 > Bet ne tik panašiai yra 
su Čaliu Čaplinu. Tas pats 
ir su kitu dideliu amerikie
čiu — rašytoju Upton Sin- 
clairiu: Sovietų žmonės jį 
įvertina geriau, negu patys 
amerikiečiai.

Sinclairio raštai Sovie
tuose išleisti daugelyj viso
kių kalbų. Jie studijuojami 
skaitytojų rateliuose.

Kadaise pats Sinclair pa-

Maskva. — čia sužinota, 
kad Anglijos valdžia “pata
rė” Lenkijai derėtis su na- 
ziais dėl Danzigo ir “Len
kų Koridoriaus.” Naziai gi 
reikalauja, kad Lenkija pri
pažintų Danzigą Vokietijai 
ir užleistų . naziams bent 
trijų mylių ruožą per “Len
kų Koridorių,” tarp di
džiosios Vokietijos ir Rytų 
Prūsijos. Per tą ruožą na
ziai pravestų savo geležin
kelį ir vieškelį; o tada, jei 
Hitleris susipyktų su Lenki
ja, tai naziai galėtų tuomi 
ruožu atkirst Lenkiją net 
nuo jos savos prieplaukos 
Gdynios.

Spėjama, kad Danzigo- 
“k o r i d o r i aus” klausimą 
Hitleris galės spręst vienu 
iš šių dviejų būdų: užimt 
Danzigą, grūmodamas kari- j 
ne jėga, arba išsimainyt jį1 
sau ant Lietuvos žemių. I

Sovietų vyriausybė neti
ki, kad Anglija kariškai 
remtų Lenkiją, kai naziai 
grūmotų tiktai “laisvam” 
miestui Danzigui. Juk An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlainas žadėjo 
Lenkijai pagelbą tik tokia
me atsitikime, jeigu Hitle
ris grasintų ’ “gyvybiniams 
Lenkijos reikalams.” O An
glų valdžia nemano, kad 
Danzigo prijungimas prie 
Vokietijos būtų pavojingas 
Lenkijos gyvybei.

London. — Plačiai paskli
do Londone kalbos, jog An
glijos premjeras Chamber
lainas “patarė” Lenkijai 
derėtis su Vokietija kas lie-

Kanados ir Jungtinių 
Valstijų kariniai laivai ben
drai jieško jūrose “slaptin
go” submarino, kuris pasi
rodė Kanados vandenyse.

žymėjo, kad jis geriau yra 
suprantamas Sovietų že
mėj; negu čia, kur jis visą 
savo 60 metų amžiaus pra
leido ir daug dirbo.* * * •

Va, kitas Amerikos artis
tas: Rockwell Kent— tapy
tojas ir skaitomas žymiau
siu Amerikoj. Jis yra Ame
rikos Artistų Sąjungos pir
mininkas.

Prieš kelias dienas jis 
nuvyko Pittsburghan pasa
kyti kalbą, bet Carnegės In
stitutas atsisakė jam leisti 
savo svetainėj kalbėti. Ko
dėl? Nagi, pasak tūlų ponu 
jis esąs komunistas!...

Atsiminkim, tik nelabai 
senai tas pats Carnegės In
stitutas apdovanojo šį ar
tistą premija!

Fe, kaip negražiai Ame
rikos reakcininkai elgiasi 
su mūsų krašto garbingais 
žmonėmis!

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Baland. (April) 21, 1939

čia nazių reikalavimą pri
jungt Danzigą prie Vokie
tijos ir leist jiem pravest 
savo geležinkelį ir vieškelį 
skersai “Lenkų Korido
riaus,” tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytinės Prūsijos.

Misionierius Lytiškai 
Šmugeliavo su 20

Moterų
Tiffin, Ohio. — Protesto- 

nų misionierius Olson Ow
ens, kunigas Phila. Švento
sios Dvasios Nužengimo 
bažnyčios, šičia liko nuteis
tas kalėti 1 iki 15 metų, 

i kaip mergaičių tvirkintojas 
ir svetimoterninkas.

Teisme buvo įrodyta, kad 
jis lytiškai apkirto eilę pa- 
rapijonių mergaičių ir “pil
nai mylėjosi” su daugeliu 
moterų. Vyrai kai kurių iš 
tų moterų girdėjo teisme 
apie savo pačias, kuomet 
buvo skaitoma to dvasiškio 
išpažintis, kurią jis pats pa
sirašė policijai.

Iš jo prisipažinimo ir liu
dijimų matosi, kad jis lytiš
kai “apšukavo” bent 20 
merginų ir moterų. Be to, 
kun. Owens buvo piniginis 
sukčius. Jis reikalavo duot 
jam “vardan Dievo” po 50 
centu net nuo kiekvieno če
kio, kurį gauna bedarbiai 
kaip pašalpą. Be to jis nu
suko $800 nuo vienos para- 
pijonės, kuri buvo jam pas
kolinus tuos pinigus.

Belgai Privertė Nazių Šni- 
pišką Orlaivi Nutūpti

Brussels, Belgija. — Di
delis Vokietijos keleivinis 
lėktuvas D-ANAL skrido 
žemai virš Belgijos tvirtu
mų, Liege apygardoj, kur 
uždrausta skraidyt sveti
miem orlaiviam. Tad pakilo 
du Belgijos kariniai lėktu
vai ir liepė nazių orlaiviui 
tuojaus nusileist žemyn.

Nazių orlaivis iš pradžios 
neklausė; tad Belgijos lėk
tuvai pradėjo jam grumot; 
tai, galų gale, nazių orlai
vis ir buvo priverstas nu- 
tūpt ant lėktuvinės aikštės 
prie Brusselio.

Jis nešė 11 vokiečiu ir 
vieną francūzą laikraštinin
ką iš Paryžiaus į Cologne. 
Iš Paryžiaus jis skrido 
3,000 pėdų aukštyje, o virš 
Belgijos tvirtumų jau tik 
už 1,800 pėdų nuo žemės.

Kai Belgijos oficieriai 
pradėjo kvost nazį to orlai
vio vairuotoją, jis teisinosi, 
kad jo “žemlapis nerodąs“ 
uždraustų vietų”; todėl jis 
skridęs trumpiausiu keliu.

Iškrėtus lakūną ir visus

Maskva. — Hitleris gali 
pasiūlyt Lenkijai Lietuvą 
mainais už Danzigą ir už 
“Lenkišką Koridorių” (Po- 
morze). Šitokie gandai pa
siekė narius Lietuvos atsto
vybės Maskvoj kiek pir
miau. Tada atrodė, kad gal 
lietuviai be reikalo bijo to
kių mainų.

Bet dabar Maskvoje ma
noma, kad naziai gali pa- 
aukot Lenkijai Lietuvą, jei 
Varšavos valdžia sutiktų 
perleist Vokietijai Danzigą 

Fašistų Šnipai Įdėjo’Sovietai Garbingai 
Bombą į Didžiausią Laikėsi Savo Žodžio, 

Francijos Laivą Duoto Čechosla vi jai
Prancūzų Laivas “Paris” 
Buvo Šnipų Padegtas Ke

liose Vietose

Le Havre, Franci j a. — 
Prancūzų vyriausybė sura
do užtaisytą bombą dugne 
didžiausio ir puikiausio A.
Francijos laivo “Norman
die.” Ta bomba buvo lai
krodiniu mechanizmu nu
statyta sprogt tam tikru 
laiku.

Dabar jau niekas neabe
joja, jog fašistinių šalių 
šnipai sudegino Francijos 
keleivinį laivą “Paris.” Nes 
įrodyta, kad'gaisras jame 
kilo keliose vietose tuo pa
čiu laiku. Sudegęs “Paris”, 
34,570 tonų įtalpos ir lėša- 
vęs 15 milionų dolerių, pu
siau nuskendo prieplaukoje, 
ir taip užblokadavo išplau
kimą didlaivio “Norman
die.”

Kodėl fašistai pasinešė 
sunaikint Francijos garlai
vius “Paris” ir “Norman
die”? Todėl, kad atsitikime 
karo “Paris” galėjo būt pa
naudotas kariuomenės ga
benimui, o “Normandie” 
dar daugiau — “Norman
die” labai ^greitai ir lengvai 
galėtų būt taip pertaisyta, 
kad jinai tiktų kaip išve
žioto j as karinių lėktuvų. 
Jos denis toks ilgas ir 
platus, kad nuo jo galėtų 
pakilt ir vėl ant jo nusileist 
kariški orlaiviai.

Tai viena moteris vieš
butyje Nice mieste nugirdo 
nežinomus asmenis besikal
bant apie sunaikinimą 
“Normandie”; ir jinai tuo
jaus apie tai pranešė Fran
cijos vyriausybei. Jeigu ne 
tas pranešimas, gal jam bū
tų susprogdinta “Norman
die.”

keleivius, belgai leido nazių 
orlaiviui lėkt su jais į Co
logne; tik francūzas kelei
vis pasiliko.

ir “Lenkų Koridorių” (ku
ris skiria Rytų Prūsiją nuo 
didžiosios Vokietijos), kaip 
rašo N. Y. Times korespon
dentas Walter Duranty.

Bet tokiame atsitikime, 
esą, Lenkijai neužtektų 
vien Lietuvos; Lenkija no
rėtų ir pietinės Latvijos 
prieplaukų. Nes dabar Lie
tuva turi pertrumpą pajūrį 
ir permenkas “prieplaukas” 
marinei Lenkijos prekybai, 
kaip sako tas koresponden
tas.

Tą Faktą Patvirtina Buvęs 
čechoslovakijos Preziden

tas Ed. Benes

Chicago, Ill. — Buvęs Če
ch d s 1 o vakijos respublikos 
prezidentas, dr. Ed. Benes 
priėmė pasikalbėt atstovą 
“Chicago Daily News” dien
raščio. To laikraščio atsto
vas, be kitko, užklausė, ar 
Sovietai buvo pasiryžę gint 
Čechoslovakijos nepriklau
somybę, kuomet pernai ru
denį Hitleris jai grūmojo.

Čechoslovakijos ex-prezi- 
dentas Benes atsakė: “Ru
sija buvo ištikima čechoslo- 
vakijai iki pat paskutinio 
momento. Neužilgo pirm 
Municho konferencijos aš 
pasiunčiau mūsų karinę 
komisiją į Rusiją; ir komi
sija sugrįžo su geriausiais 
pranešimais apie dvasinę 
Rusijos stiprybę ir apie ka
rinį jos prisirengimą.”

Benes taipgi pareiškė, 
kad “Rusija” buvo pasiry
žus išpildyt savo prižadą ir 
kariniai pagelbėt Čechoslo- 
vakijai net, jeigu Franci j a 
ir Anglija apleis Čechoslo- 
vakūs.

(Pagal tarpsavinio apsi
gynimo sutartį su Čechoslo- 
vakija, Sovietai turėjo gint 
Čechoslovakiją tik tokiame 
atsitikime, jeigu ir Franci ja 
ją gins. Bet Sovietai ėjo 
toliau negu ta sutartis rei
kalavo. Kada pernai rudenį 
Hitleris grūmojo Čechoslo- 
vakijai, Sovietai davė žodį, 
kad jie gins čechoslovakiją, 
nors Franci j a ir apleistų ją, 
jeigu tik pati čechoslovaki- 
ja gintųsi. Bet “perorgani
zuota” Čechoslovakijos val
džia visai nesigynė, tąi ir 
Sovietam nebuvo kaip ją 
ginti.)

ORAS
Dalinai debesiuota ir šil

čiau.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

TIK BROLŽUDŽIAI IR SAVIŽUDŽIAI 
DEMOKRATAI GALĖTU LEIST REPU- 

BLIKONAM LAIMĖT 1940 METAIS
Taip Pareiškė Prezidentas Rooseveltas Kliubams Jaunųjų 

Demokratų; Jis Tikisi Didelės Nepartijiečių Paramos
Washington. — Jeigu de

mokratų partija pasiskirs
tys 1940 metų prezidenti
niuose rinkimuose ir vienin
gai nerems Naujosios Da
lybos, tik tuomet jinai galės 
pralaimėt tuos rinkimus,

»

Lytiški Nuogų Susi
nėsimai Evangelis

tų “Purėse”

Los Angeles, Calif. — 
Evangelistas Joe Jeffers ir 
jo pati rengė nuogų vyrų ir 
moterų “pares;” o nuoga
liai ten gyvuliškai - atvi
rai turėjo lytiškus susine- 
šimus, traukė judamuosius 
paveikslus tų susinešimų ir 
rodė juos saviškei nuogalių 
publikai. Už tai Jeffers ir 
jo moteris areštuoti ir lai
komi teismui, jis po $7,500 
paranka, o jinai po $5,000.

EXTRA
Varšava,- bal. 20. — Len

kija žada karinį bendradar
biavimą su Lietuva, Latvija 
ir Estija/, bet neužtikrina tų 
šalių čielybės, akivaizdoje 
grūmojimų jom iš nazių pu* 
sės.

(O gal Lenkija tikisi 
gaut Lietuvą mainais už 
perleidimą Hitleriui Danzi
go ir “Lenkų K o r i d o- 
riaus.”)

Roma, bal. 20. — Musso- 
linis apšaukė “kvailu” pre
zidento Roosevelto pasiūly
mą, kad Italija ir Vokietija 
prižadėtų nepradėt užpuoli
mo karo per 10 metų.

London, bal. 20. — Angli
jos karalius Jurgis VI pa
sveikino Hitlerį jo 50 metų 
sukakčia.

Paryžius, bal. 20.—Pra
nešama, kad • Anglija ir 
Francija yra pasirengusios 
daryt tarpsavinio apsigy
nimo sutartį su Sovietais 
apsaugai nuo Hitlerio ir 
Mussolinio.

Francija Remtų Lenkus, jei 
Naziai Užpultų Danzigą
Paryžius. — Jeigu Vokie

tija mėgintų prijungt sau 
“laisvą” Danzigo miestą, 
tai Francija tuojaus duotų 
Lenkijai kariškos pagelbos 
prieš Vokietiją, kaip viešai 
pareiškė G. Bonnett, užsie
ninis Francijos ministeris.

(O naziai vokiečiai ruo
šėsi įteikt Hitleriui Danzi
gą kaip jo “gimtadienio do
vaną.”)

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

kaip prezidentas Roosevel
tas sakė savo pareiškime 
Jaunųjų Demokratų Jack- 
son Kliubams visoje šalyje.

Kurie vadinami “demo
kratai” peiliu iš užnugario 
duria demokratinei politi
kai Naujosios Dalybos, tai 
geriau būtų, kad jie atvirai 
pasisakytų, kad jie eina su 
jiem artimesne, naziškai at- 
žagareive “ersatz” republi- 
konų partija.

“Republikonų partija yra 
bankrutas ir jinai negalėtų 
laimėti 1940 metais prezi
dentinius rinkimus,” jeigu 
patys demokratai neišduotų 
savo partijos, pareiškė 
prez. Rooseveltas. Taigi iš
stojimas prieš savo partiją 
reikštų, kad tokie neva de
mokratai yra ir “savižu
džiai” ir “brolžudžiai,” sa
kė prezidentas.

Antra vertus, nei vieni 
demokratai nei vieni repub- 
likonai tiktai savo jėgomis 
negalėtų laimėt 1940 metų 
rinkimų, kaip nurodė Roo
seveltas. Juk yra 10 milionų 
ar daugiau nepartijinių bal
suotojų; tai ir nuo jų pri
klauso, katra partija lai
mės.

Prez. Rooseveltas išreiš
kė pasitikėjimą, kad demo
kratų partijos suvažiavime 
ateinančiais metais bus no
minuotas į šalies preziden
tus tik pažangus žmogus— 
liberalas. Kartu jis nurodė, 
jog republikonai tik tada 
laimėdavo, kai demokratų 
partija elgdavosi prieš de
mokratines idėjas.

Jungtinių Valstijų paštų 
ministeris Jim Farley, kal
bėdamas Jacksono Jaunųjų 
Demokratų Kliube Wash
ingtone, kreipė atydą į tai, 
kad republikonai žulikauja; 
kad jie veidmainiauja, ža
dėdami žmonėms duoti net 
“daugiau” negu Naujoji 
Dalyba. Anot Farley, tai 
jie įsikabina į Naujosios 
Dalybos skvernus tik todėl, 
kad piliečiai kitaip nebal
suotų už republikonų kan
didatus.

Čechoslovakų Demonstraci
ja pries Užkariautojus

Praga. — čechoslovakai 
per visą popietį ir naktį 
bal. 19 d. nuolatinėmis gru
pėmis ėjo pas paminklą Jo
no Husso, cechų tautinio 
vado ir reformatoriaus. Jie 
nešė ir dėjo gėles prie to 
paminklo ir, nusiėmę kepu
res, budėdami stovėjo. O 
ant paminklo pievaitės jie 
sudėjo iš gėlių tautinį obal- 
sį: “Teisybė paims viršų.”
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timui daugumos žmonių valios pastaty
tos valdžios.

Be abejo, ateivių neapkentėjai ir reak
cininkai dės dideliausių pastangų, kad 
dar ir dar puolus ateivius, pasisakančius 
už progresą ir laimingesnį gyvenimą 
Amerikoj. Todėl "kiekvieno pažangaus 
amerikiečio pareiga kovoti prieš tąjį 
reakcininkų žygį.

Ar Uždarys?
Kai formavosi naujoji Lietuvos vy

riausybė, tai buvo priimta principe seka
mas dalykas: panaikinti visokios parti
jos—tautininkai, pavasarininkai, jauna
lietuviai, ateitininkai ir kt.—ir jų vietoj 
įsteigti vieną organizaciją, pavadintą 
patriotiniu frontu.

J patriotini frontą sutraukti visus lie
tuvius, kuriems rūpi Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymas.

Aišku, jeigu taip būtų padaryta, tai 
tautininkams prisieitų smarkiai nuken
tėti, kadangi šiandien faktinai tik jie 
vieni turi savo legalę, viešą partiją; ki
tos padarytos nelegalėmis. Tuomet tau
tininkai susilygintų su kitomis sriovė- 
mis ir Lietuvoj būtų galima tikėtis 
gražesnės ateities.

Šį obalsį—steigti patriotinis frontas— 
žmonės, matyt, pasitinka visur entuzias
tiškai. Jau kai kur imtasi darbo.

Deja, tautininkų spauda kol kas nie
ko tuo reikalu nepasako. Tautininkų 
partija dar vis nepaleidžiama. Po to, kai 
kun. Mironas pasitraukė iš jos pirminin
ko vietos, į ją Smetona paskyrė savo 
švogerį, J. Tubelį.

Argi tautininkai bandys ir šiuo tar
pu savo duotojo žodžio nesilaikyti, kaip 
jie nesilaikė pirmiau? Šitoj pavojingoj 
Lietuvai valandoj jie turėtų' kuoveikiau- 
siai savo partiją paleisti, nes toji parti
ja Lietuvai padarė tiek daug žalos, kaip 
nei jokia kita!

Pasaulio Parodą Atidarant
Atidarant pasaulio parodą New Yor

ke mūsų dienraštis išeis padidintas. Tai 
bus penktadienį, balandžio 28 d. “Lais- 
\*ės” laida tą dieną turės 14-ką puslapių 
ir bus gausiai iliustruota. Be to, įtalpin
sime daug žinių apie pačią parodą taip, 
kad kiekvienas, norįs į parodą ateiti, ga
lėtų sau turėti medžiagos ir nurodymų.

Prašome mūsų draugus pasakyti vi
siems kitiems, kurie dar “Laisvės” ne
skaito, ka(į ir jie pasistengtų tą numerį 
įsigyti.

LAISVE

Floridos juodveidžiai kaliniai po pr težiūra sargybinių dalyvauja gesini
me gaisro, kuri s iškilo miškuose.

Sovietai Tęsia Pasitari
mus su Anglija dėl 
Bendros Apsaugos

Maskva. — Anglijos am
basadorius Wm. Leeds už
baigęs abelnus pasitarimus 
su Sovietų užsieniniu ko
misaru Lįtvinovu dėlei ap
saugos sutarties prieš Hit
lerį, kaip praneša Associ
ated Press. Gale šios savai
tės Sovietų vyriausybė pra
dėsianti svarstyt su Angli
jos atstovu daiktiškus pa
siūlymus.

(Londono diplomatai jau

Aukščiausiojo Teismo Tarimas 
Dėl Streckerio

Aukščiausias Jungtinių Valstijų teis
mas pagaliau tarė žodį dėl Juozo Stre
ckerio. Jis kadaise buvo USA Komunis
tų Partijos narys, paskui, sakosi, iš jos 
išstojęs. Reakcininkai pasimojo jį de
portuoti į Austriją, tačiau .distriktinis 
federalis valdžios teismas pasakė, jog 
Streckerio negalima deportuoti; priklau
symas Komunistų Partijai nesudaro ne- 
piliečio deportavimui pagrindo. Valdžia 
tuomet apeliavo į aukščiausį šalies teis
mą, kuris taipgi pasakė, jog Streckerio 
deportuoti negalima.

Taigi aukščiausias šalies teismas už
davė reakcininkams didelį smūgį. Jie, 
mat, tikėjosi, kad teismas nuspręs taip, 
kaip jie nori, o ne kaip turėtų būti.

‘ Tiesa, teismas nepasakė, ar priklausy
mas Komunistų Partijai sudaro pagrin
do išdeportuoti nepilietį. Teismas tik pa
brėžė, jog galima nepilietis deportuoti 
tik tuomet, jei jis priklauso organizaci
jai, kuri nori jėga valdžią nuversti.

Aukščiausias teismas, be abejo, matė 
Komunistų Partijos konstituciją ir ape
liacijoj buvo tie punktai pažymėti—bū
tent, buvo pažymėta, jog USA Komunis
tų Partija neagituoja už jėgos vartojimą 
nuvertimui Jungt. Valstijų valdžios. 
Ten, be kitko, pasakyta, kad “Amerikos 
Jungt. Valstijų Komunistų Partija be
sąlyginiai gina daugumos teisę vairuot 
mūsų šalies likimą, ir todėl ,ši Partija 
visomis savo spėkomis kovos prieš by 
vieną ir kiekvieną pastangą užkart mū
sų žmonėms sauvalių bet kokios sava
naudiškos mažumos grupės ar partijos, 
ar klikos, ar sąmokslininkų.”

Kitais žodžiais, USA Komunistų Par
tija pasisako, kad ji gins daugumos 
Amerikos žmonių interesus ir kovos 
prieš bent kokį smurtą, atkreiptą nuver

Kovotojai Franci jo j
Francija nepadėjo Ispanijos liaudžiai 

jos kovoj prieš barbarišką Vokietijos ir 
Italijos fašizmą. Fašistai prispyrė Kata- 
lonijos armiją prie Franci jos. Apie 225,- 
000 kovotojų perėjo Franci j on, kur jie 
buvo nuginkluoti-ir, kaip koki priešai, 
suvaryti į koncentracijos lagerius.

Greta to virš 400,000 ispanų civilių 
žmonių perbėgo nuo budeliškų fašistų į 
Francija. Jie taip pat uždaryti į kon
centracijos lagerius. Jie buvo priversti 
bėgti, nes žinojo, kad generolas Franco 
masiniai juos išžudys. Ir dabar generolo 
Franco gaujos savo surašuose turi 2,000, 
000 žmonių, kurie skaitomi “pavojin
gais,” kurių šimtai tūkstančių jau areš
tuoti ir daug sušaudyta.

Bet Ispanijos civiliai ir buvusios ar
mijos kariai ir Franci joj atsidūrė bai
sioj padėtyj. Virš pusė miliono žmonių 
gyvena lageriuose, kur kenčia badą, šal
tį ir alkį! Daugybė kovotojų sužeistų 
per savaites laiko negavo jokios medi- 
kalės pagalbos, jų žaizdos puvo, užsikrė
tė ir jie mirė. Daug žmonių susirgo įvai
riomis ligomis. Netikusios gyvenimo są
lygos, prastas maistas, pakirto jų svei
katą. Tarpe tų kovotojų virš 20 yra ir 
lietusių kovotojų, kurie kenčia kartu su 
Ispanijos kovotojais.

Prieš pasaulio darbininkus ir visus 
mylinčius laisvę, gerbiančius žmonišku
mą pirmiau buvo klausimas: kaip pa
gelbėti Ispanijai jos kovoje prieš bude
liškus Italijos ir Vokietijos fašistus. Da
bar prieš mus stojasi nauji klausimai: 
kaip pagelbėti Ispanijos kovotojams ir 
pabėgėliams Francijoj ir pirmiausiai 
lietuviams kovotojams.

Sujudo visi geraširdžiai ir laisvę my
linti žmonės. Siunčia aukas, nori pagel
bėti tiems, kurie, 'nepaisydami savo gy
vasties, kovėsi už demokratiją, už laisvę. 
Įvairūs komitetai Amerikoj yra pasiry
žę sukelti iki miliono dolerių, kad pa
gelbėjus kovotojams ir pabėgėliams.

Mes, lietuviai, labai nuoširdžiai rėmė- 
me Ispanijos liaudį. Mes neprivalome už
miršti ir dabar lietuvių kovotojų, kurie 
yra sunkioj padėtyj Francijoj.

Gauna Lupti
Japonijos imperialistai prašo Vokieti

jos ir Italijos pagalbos. Pasak patikimų 
pranešimų iš Tokijo (Japonijos sosti
nės), japonai- nori:

(1) Iš Italijos gauti naujausios rūšies 
orlaivių.

(2) Iš Vokietijos—amunicijos.
(3) Gauti koncesijas Vokietijoj, sulyg 

kuriomis japonai galėtų ten dirbintis 
orlaivius.

Tai parodo ne ką kitą, kaip tik rimtą 
Japonijos imperialistų susirūpinimą sa
vo likimu. Pasirodo, kad chiniečiai pa
staruoju laiku pradėjo japonus įsiveržė
lius šian ir ten gerai lupti. Todėl Tokijo 
ponai susirūpino ir jau nesitiki išeiti iš 
Chinijos sveiki, jei Vokietijos ir Italijos 
fašistai atsisakys jiems suteikti pagal
bos.

Jei Amerikos vyriausybė uždėtų ant 
Japonijos embargo, arba bent neduotų 
karo reikmenų, tai to krašto imperialis
tai kaip bematant būtų sulupti ir turėtų 
nešdintis iš Chinų žemės į ten, iš kur 
atsibeldė.

Pagelbėkim Lietuviams 
Kovotojams!

Brangūs Amerikos Lietuviai!
Ispanijos liaudis veik tris metus did

vyriškai kovojo už savo laisvę, prieš bar
barišką fašizmą. Tarptautinėj Brigadoj 
nemažas skaičius kovėsi lietuvių, atvy
kusių iš Lietuvos, Kanados, Jungt. Val
stijų, Pietų Amerikos ir kitų šalių. Daug 
žuvo mūsų drąsių kovotojų. Nemažai 
yra sunkiai sužeistų. Dar virš 20 lietu
vių randasi koncentracijos kempėse 
Francijoj. Kiek mes iki šiol žinome Pa
ryžiuj, ligoninėse ir kitur yra penki ko
votojai. Cyprien Peipingnajuje keli, Al- 
geris Sur-Mer kempėje yra devyni kovo
tojai. Jų padėtis yra baisi. Jie neturi 
žmoniškų drabužių, muilo, cigaretų ir 
kitų būtiniausių dalykų. Kurie atvyko iš 
Pietų Amerikos ir Lietuvos, negali grįžt. 
Jie nori vykti į kitas šalis, bet neturi 
pinigų ir leidimo. Kovotojai, kurie did
vyriškai mušėsi prieš barbarišką fašiz
mą dabar yra bado ir skurdo padėtyj. 
Mūsų komitetas gauna nuo draugų laiš
kus, jie, prašo pagelbos, bet mes negali
me jiems pagelbėt, nes neturim pinigų.

Draugams, kurie yra Francijoj, gali
ma būtų padėti ir jie atsiteistų. Daugelis 
iš jų nori vykti į Jungtines Valstijas. 
Žmonės, kurie turi kriaučių šapas arba 
kitokius biznius, taipgi pažangūs farme- 
riai galėtų juos paimti. Tie draugai ati
dirbtų ir atsilygintų. Jeigu atsirastų 
farmerių ar biznierių, norinčių pagelbė
ti, tai kreipkitės ir mes suteiksime jums 
kovotojų antrašus ir apie juos informa
cijų.

Musų komitetas nutarė pasiųsti

dviems grupėms kovotojų į Francija po 
1 .$10, kad jie tuojaus galėtų nusipirkti 
muilo, kojinių ir kitų būtiniausių daly
kų. Mūsų komitetas prašo visus lietu
vius, kurie iki šiol taip nuoširdžiai rėmė 
Ispaniją ir kovotojus, ir ant toliau pa
gelbėti — siųsti aukų!

Apart draugų, kurie yra Francijoj, 
mes turime daug reikalų ir čia pat Jung. 
Valstijose. Jaunuolis Juozas Sakalaus
kas parvyko skaudžiai sužeista ranka. 
Jau kelintas mėnesis jis gydosi New 
Yorke ir dar ilgai reikės gydytis. Jo 
pragyvenimui ir kitiems reikalams mes 
turime sukelti po $15 į savaitę. Yra par- 
vykę visa eilė ir kitų sužeistų draugų, 
kuriems reikalinga pagąlba.

Mūsų komitetas nutarė pagaminti 
aukų rinkimui blankas ir jas išsiuntinė
ti įvairioms organizacijoms. Kada gau
site tas blankas, tai prašome nuošir
džiai pasidarbuoti.

Gerbiamieji draugai, draugės ir visi 
lietuviai! Ateikite šioj sunkioj valandoj 
lietuviams kovotojams ir kitų tautų 
draugams į pagalbą! Aukokite iš orga
nizacijų, patys, rengkite parengimėlius 
tam tikslui. Siųskite aukas, kad mes ga
lėtume pagelbėti draugams Francijoj ir 
Amerikoj. Kas galite, prisidėkite prie 
paėmimo kovotojų į Ameriką.

Čekius išrašykite iždininkės Helen 
Kaunaitė vardu ir siųskite sekretorės 
vardu Ann Vaznyte, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Komitetas Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijos.

trejetas dienų atgal paskel
bė, kad Sovietai žada bent 
medžiaginę paramą Angli
jai ir jos talkininkams, jei- ’ 
gu Vokietija bei Italija 
pradėtų karą prieš juos.)

Sovietų vyriausybė dar 
nieko viešai neskelbia, ko
kiomis sąlygomis jinai duo
tų paspirties Anglijai, įlen
ki jai, Rumunijai bei kitom 
šalim, jeigu fašistiniai dik- 
tatorai jas užpultų.

Net jei Anglija ir Fran
cija darytų bendro apsigy
nimo sutartį su Sovietais, 
vis tiek, sakoma, Lenkija ir 
Rumunija nesidėtų prie tos 
sutarties su Sovietais. Ne » 
tai, kad Lenkija ir Rumuni
ja būtų taip priešingos So
vietams; tik jos, girdi, bi
jančios, kad Hitleris galėtų 
jas tuojaus užpulti, jei tik 
jos prisidėtų prie kolekty- 
vės saugumo sutarties su 
Sovietais, kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Man dar niekur neteko 
matyti, kaip dabar stovi pa- 
šalpiniai susivienijimai fi
nansais ir nariais? Ar jau* 
valdžia yra peržiūrėjus jų 
stovi už 1938 metus?

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip, valdžios atatinkami 
organai jau yra peržiūrė
ję visų trijų pašalpinių su
sivienijimų stovį, bet viešas 
paskelbimas priklauso nuo 
tų organizacijų vadovybės.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas jau paskelbė

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

Tel.: Humboldt 2—7964

RIEBUS BERNIOKAS . Į
Drauge gydytojau, pra

šau man atsakyti per “Lais
vę” j mano klausimą. Aš tu
riu vaiką 10 metų ir 9 mėne
siu amžiaus. Jis sveria net 149 
svarus. Ūgįo jam yra 4 pė
dos ir 10 colių. Jis valgo vis
ką. Nėra jam skirtumo, ar 
duona, ar mėsa, ar taip kas: 
viską sušveičia. Bendrai jis 
sveikas, bet perdiktas.

Prašau patarimo, kaip jam 
užsilaikyt, kad būtų menkes-j 
nis. Iškalno tariu ačiū.

ATSAKYMAS
Jūsų sūnus, sulyg savo am

žium ir ūgiu, apysvaris ber
niokas. Gali tai būti dėl dvie
jų priežasčių: dėl nuolatinio 
persivalgymo arba dėl tūlų 
liaukų silpnumo. O neretai 
turi vietos ir abu šitie veiks
niai krūvoj.

Asmeniškai neištyrus, nega
lima tikrai nuspręstų Todėl 
patarsiu Jums saugiausi bū
dą, kaip sumažinti jam tą ap- 
tukimą.

Du dalykai svarbu pildyti:

mažiau jam duokite kai kurių 
valgių ir raginkite daugiau 
bėgioti, šokinėti, mankštytis. j 
Tačiau ir čia nereikia perdėti. 
Matot, vaikas auga, jo kūno 
audiniai reikalauja geros sta
tomosios medžiagos. Tai būtų 
labai neprotinga apribot jam 
pamatiniai maisto dėsniai: 
kaip \pienas ir pieno produk
tai, kiaušiniai, mėsa, žuvys, 
daržovės, vaisiai, rupesni javi
niai valgiai, stambesnė duona. 
Visų šitų daiktų duokite jam 
pritinkamai. Užtat njažiau 
duokite išdailintų krakmolų, 
sunkiųjų riebalų ir civilizuotų 
saldimų. Mažiau baltos duo
nos, pyragų, tortų, bapkų, 
paštetų, baltųjų džiovimų, 
blynų ir tų visokių išsijotų, iš- 
fabrikuotų pusryčiams skiria
mųjų javinių valgių. Mažiau 
alyvų, aliejų, lajaus, taukų, 
riebių padažalų. Mažiau sal
dainių, Saldinių, baltojo cu-
kraus ir kitokiu skanėsiu. i

i
Bet galima duoti saldžių 

vaisių ir uogų, šviežių ar 
džiovintų. Druskos neper-
daug. O kai dėl fizinio veik-tūkstančių kareivių.

lumo, tai tokiam berniokui 
plati dirva. Tegul perdaug ne- 
nusisėdi prie knygų. Tegul 
daugiau juda ore, ant saulės.

Su liaukų preparatais, ma
nau, geriau neužsidėkite, ne
bent vietos gydytojas pripa
žintų jam kokį liaukų trūku
mą : posmagenines, skydinės 
ar lytinių liaukų silpnumą.

Boikotuot Užpuolikus, Ragi-, 
na Katalikas Profesorius
Washington. — Katalikas 

profesorius Bryn Mawr Ko
legijos, C. G. Fenwick, kal
bėdamas senato užsienių 
reikalų komisijoj, įrodinėjo,1; 
jog reikia taip pataisyt 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą, kad ši šalis nepraleis
tų jokių karo reikmenų fa
šistams užpuolikam, o duo
tų pagelbos šalims, kurias 
jie užpuola. Profesorius 
Fenwick be kitko, reikalavo 
tuojau sustabdyt karo me
džiagų praleidimą Japoni
jai. ,

GEN. FRANCO NEVA
“DEMOBILIZACIJA”

Burgos, Ispanija, bal. 18. 
—Pranešama, kad genero
las Franco paleidžiąs 200,- 
000 vyrų iš armijos; bet jo 
armijoj vis dar liks 800

savo stovį, kuris yra toks: . 
1938 metais finansinis “sol- * 
vency” buvo 144.86 nuoš., o 
1937 metais buvo' 139.58 
nuoš.

Narių stovis Lietuvių 
D a r b įninku • Susivienijimo 
buvo toks: 1938 metų pra
džioje turėjo 7,657, o 1939 
metų pradžioje—8,007. Va
dinasi, nariais LDS irgi pa
augo.

Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo finansinis 
“solvency” 1938 metais bu
vo 108 nuoš. O 1937 metais 1
solvency buvo 109 nuoš. Va
dinasi, vienu nuošimčių su
simažino.

Rymo Katalikų Susivieni
jimo narių stovis buvo 
toks: pradžioje 1938 metų 
turėjo 10,420, o pradžioje 
1939 ųi.—10,622.

Kas liečia Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, tai jo 
finansinio “solvency” o nie
kur nematėme paskelbta. 
Nežinome, kodėl “Tėvynė” 
nepaskelbia.
' SLA narių stovis yra 
toks: 1938 metų pradžioje 
turėjo 14,503, o pradžioje 
1939 m.—14,401. Vadinasi, 
SLA nariais sumažėjo visu 
vienu šimtu.,

Tai tiek tuo tarpu infor
macijų apie tuos tris susi
vienijimus ir tegalime savo 
skaitytojams suteikti. .
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LAISVĖ Trečias puslapis

INKSTU VARGAI ELEKTRA ŽEMĖJ Glycerinas - Karo Medžiaga, AR ŽINAI, KAD?-
Kai žmogus-perdaug pa

ilsta, persigeria, persival- 
go, persirūko, perpyksta, 
tai gana greitai pajunta, 
kad jo širdis “navatnai” 
elgiasi: jinai “pyksta,” pra
deda kaip “šlėga” smarkiai 
ir tankiai mušti, sukelia 
“revoliuciją,” arba ima šlu
buoti bei stapčioti.

O kas pagalvoja, kaip at
siliepia jo inkstai į tokius 
perdėjimus? Inkstai ramiai 
kenčia; jie netvaksi, neju
da, nebumpsi, ir niekas ne
gali tik pirštus pridėjęs 
prie nugaros pasakyt, ar jo 
inkstai protestuoja ar ge
rai jaučiasi. Ir jeigu žmo
gus apserga dėl inkstų 
streiko prieš jo kvailybes, 
jis veikiausia jieško ligos 
lizdo bile kur, tik ne inks
tuose.

Bet tikrumoje inkstai ly
giai kenčia nuo neišmintin
go gyvenimo ir nuo įvairių 
perdėjimų, kaip ir širdis; 
kartais jie kenčia net la
biau, sako dr. G. S. Foster 
iš Manchesterio, N. H.

Neseniai 28 jauni vyrai 
ėjo lenktyn, bėgdami aš- 
tuonias mylias keliu prieš 
Washington kalną. Tas ke
lias yra 22 laipsnių statu
mo.

Pirm ir po bėgimo, dak
taras Foster ištyrė jų šla
pimą, ir atrado, jog nuo to 
bėgimo žymiai pavargo 
inkstai visų lenktyniuotojo. 
Kad nukentėjo ju inkstai, 
tatai buvo matyt iš medžia
gų šlapime po lenktynių.

Tai ką? Gal tupėjimas 
ant vietos, nejudrumas bū-’ 
tų sveikiausia inkstams?— 
Ne!—sako dr. Foster, ir nu
rodo į blogą inkstų stovį 
pas raštinių tarnautojus, 
sėdinčius visą laiką. Inkstai 
geriau veikia, jeigu žmogus 
nepersunkiai dirba fiziniai.

Ką tad turėtų daryt tie, 
kuriem tenka dirbt dau
giausia sėdint, kaip kad 
‘protiniams’ darbininkams? 
Jie turėtų bent po darbo 
pasimankštint; o energin
gas pavaikščiojimas atvira
me ore po pusvalandį ar va
landą kasdien, tai gamtinis 
stiprylas; tai viena iš ge
riausių mankštų, ir inks
tam ir visam kūnui.—N.M.

Sifily Auksavimas
Jau nuo seno i yra auk

suojama siūlai bažnvti- 
niams rūb^m:/ ir šiain 
brangiem karalių ir ponų 
drabužiam. Ak siūlų auk
savimas užimdavo bent ke
lias valandas laiko. Bet da
bar Londono Universiteto 
medicinos prof. Charles 
Gibson visai netvčia išrado 
dar geresnį siūlų auksavi
mą, kuris užtrunka- tiktai, 
kelias minutes.

Tas profesorius stengėsi 
surast vaistus nuo reuma
tizmo ir, be kitu chemikalu, 
naudojo skiedinyje kiek 
aukso.

Kartą iš ryto jis pamatė 
skiedinio paviršiuje plėvelę 
aukso. Įmerkęs. ^įeną, kitą 
ir trečią daiktą, atrado, W 
daiktai puikiai nusiauksuo-

Pačioje žemėje susidaro 
palaidos elektrinės sriovės. 
Jos ypatingai kimba į plie
ninius ir špižinius vamz
džius žemėje. Nuo to spar
čiai rūdyja vamzdžiai, ku
riais pravedama 
bei nuvedama atmatos mie
stuose. Taip “klajoklės 
elektros sriovės padaro 
lionus doleriu nuostoliu v C

metai.
Kaip nugalėt tokias 

lingas elektrines sriovės po 
žeme? Kovai prieš jas bu
vo taip pat po žeme kai n ... . L 
kur pravedama elektra | į[as pndnbt . 
veikt priešinga kryptim: | daugius glycenno šioje s 
tiksli elektra prieš palaidą-j 
ją kenksmingą elektrą. __
tai keistas dalykas? 
juk kai kuriuose : 
muose ir ugnim kovoja' 
prieš ugnį.

Sužinot, kiek kur yra po- mas žibalas - 
žeminės elektros, įkaldavo j 
į žemę elektrodus ir taip gįau, negu bet kuriame ki- 
mieruodavo daugį palaidos tame pavieniame krašte, 
elektros tenai. Bet pasiro
dė, kad mieravimas senai
siais elektrodais negana 
tikras. Tai dabar inžinie
rius Scott Ewing iš Ameri
kos Geso Sąjungos išrado 
ir užpatentavo daug jau
tresnius elektrodus. Juos 
vartojant, bus jau gana tik
rai sužinoma, kiek yra klai- 
džiosios požeminės elektros, 
ir galima bus iš viršaus 
pravest į žemę kaip tik to
kias elektros sriovės, kokių 
reikia, kad apgint požemi
nius plieno-špižo vamzdžius 
nuo kenkiančios jiem palai
dosios elektros.

Gaminama iš Žibalo Dujų
Glycerinas atrodo toks'fuzorinių žemių prie nitro- liksianti pastovesnė, 

nekaltas, paprastas daly- glycerino, gaunama dinami- ■ 1 • 1 • • v • • •J kas. Beveik kiekvienoje šei- tas.
vanduo I m.YnoJe atrasime glycerino : pet jau pasauliniame ka- 

'kaip švelnaus vaisto. Juom re buvo suvartota didi dau- 
tepa trūkstančią veido odą, gybė nitroglycerine, kai]) 

mi- suskirdusias rankas. Glyco sprogstamosios medžiagos. 
kaSįrinas vartojamas ir vidų-'iš ko tad iki šiol buvo gail

iniams liuosuoti ir daugeliui (narna glycerinas? Nagi, 
'gyduolių gaminti. p1 ■’ ’ ' ,v

Bet kodėl Amerikos ka-;nes
rininkai dabar taip nudžiu- nuo J°
go, kad atrastas naujas bū-larba glycerinas, kaip paša- 

didžiausius'line medžiaga. Ir jeigu ka- 
; ro pramonė nepirktų tos 

■ ■- ilyje? Todėl, kad tas “nekal-j “šalutinės” medžiagos, tai 
pZ| i tasis” glycerinas yra sykiu . muilo fabrikantai turėtų 

' BeD1’ karo medžiaga. O pasku.' daugumų ęlycerolio išmest 
ntoii-im i tiniu laiku tapo surasta, pukan I ciLsiLns.1-' . . . . v i p’lvceroliskaip gamint glycermą is 

atmatinių dujų, kurios su-į 

sidaro, kai būna apdirba- 
aliejus. Ame

rikoje gi jo apdirbama dau-

Mergaitė Gimusi su 
Pūsle Lauke

za-

Be- 
. Cerey 
pagimdė

Ashland, Oregon. — 
darbio žmona Wm. 
praeitą savaitę ----- i
mergaitę, kurios pūslė yra 
iš viršaus, nusvirusi vienon 
pusėn pilvo. Mergaitė, beje, 
buvo pagimdyta per opera
ciją. Daktaras Sterling 
Bunnell turėjo prapjauti 
motinai pilvo sieną, kad iš-! 
imt dukterį.

Jis atsiklausė daugelio 
kitų žinovų, kas daryt. Jie 
gi atsakė, kad vienintelė 
viltis mergaitei gyventi, tai 
per operaciją įdėt pūslę vi
duriu. Bet tada reikėtų iš- 
pjaut yščius (uterus) arba 
persodint jis skirtingon vie
ton, negu jis dabar yra. O 

‘tai būtų labai pavojinga 
operacija.

Su pūsle iš lauko pusės 
gema• tik vienas berniukas 
iš apie 45 tūkstančių ir tik 
viena mergaitė iš apie 
tūkstančių.

Rašo Jaunutis
Kad banginiui (“veliori-

Amerikos žmonės sudėvi 
pusę viso pasaulio šilko.

j bai”) palaikyt savo gyvybę, 
jam kas dieną reikia sume-

daugiausia iš muilo pramo- 
Kada dirbama muilas, 

atlieka glycerol is,

arba glycerinas, 
perkamas amunicijai, tai už į 

išvarą jo mokama po 
70 centu, Kada v 
smarkiau rengiasi apsigyni
mo ar užpuolimo karui, la

ibiau brangsta ir glycerinas, 
o kilus karui, glycerinas pa- 

dycero- sidarydavo muilo fabri- 
nitrogeno kantam tikru aukso upeliu.

x . Bet pradėjus daugmeniš-
smarkiausias karinis spro- kai dirbt glycerihą iš atma- 
ginys, vadinamas nitrogly- tiniu žibalo-aliejaus 
cerinas, savotiškas aliejus;’tai

Glyceriną (arba 
lį) sujungus su 
(azoto) r ū kščia, išeina

Glycerinas taip pat gali- lv. x _ v . 
ma dirbt iš riebalų; jo gau- dz]°t 80 viedrų žuvies, 
narna, kaip šalutinės me
džiagos, ir berauginant grū
dus alkoholiui.

O dirbimą glycerino iš ži
balo - aliejaus atmatinių’ Jeigu Centauro žvaigždę 
dujų išrado chemikai Shell dabar uždegtum, kai]) kad 
kompanijos Emeryville, Ca- ji šiandien dega, tai iki jos 
lifornijoj: dr. E. C. Wil- šviesa pasiektu mūsų žemę, 
liams, G. Hearne ir kt. Tos prabėgtų 35 metai, 
dujos, vadinamos propyl
ene, iki šiol buvo bergždžiai 
nuleidžiamos, kaip niekam

Visi vandens gyvūnai yra 
šaltakraujai, išskiriant ban
ginį, kuris yra šiltakraujis.

Orlaivio motoras, turin
tis 1,500 arklių jėgų, suvar
toja penkis tonus oro per . 
valandą.

Ir Pakartas ir Paleistas
1826 m. vyras vardu 

Noah Gardner buvo nuteis
tas kaipo klastuotojas sve
timų parašų, o už klastavi- 
ma tais laikais bausdavo 
mirčia, — kaip dabar atra- 

Lxdljkj’, “numi- do tyrinėtojai iš WPA Ra- 
__ 17 metų mergaitė Marė Rytojų Projekto New Yor- 

nenaudingos. Dabar gi jos;pestt manoma, mirė nuo ke.

Kalkutoj, Indijoj, “numi
rė” :

-luii kuliai, Pasįrod° didžiuoju glycero-’choleros, ir daktarui pripa- 
kaU?atmatą. O ‘kai |lio šaltiniu. ° glycerolis yra žinus ją mirusia, mergaitė 

vartojamas ne tik vaistams buvo užmūryta savo moti- 
ir amunicijai, bet ir kaip nos giminių rūsyje, Fran- 

10 iki' mec^aSa šinip įvairioms 
iiv. • pramonėms. Jis yra naudo- i • i • i*i n o o rrnryriThni rn n n n _

gesų, 
jis būsiąs prieinamesnis 

o primaišius tam tikrų in-ikaro pramonei ir jo kaina

jamas gamybai gerų malia
vų, liakerių (varnišių), in
dustrinių smalų-sakų ir 
daugeliui kitų dirbinių.

Taigi ne veltui šis atra
dimas buvo sveikinamas 
paskutiniame s u v ažiavime 
Amerikos Chemikų Drau
gijos, kaip vienas svarbiau
sių pramonei išradimu per 
paskutinius 20 metų.—N.M.

JVADAS j astronomiją
Rašo J. Surdokas.

Čia bandysime pakalbėt 
apie astronomiją ir steng
simės kalbėt taip, kad būtų 
suprantama kiekvienam ar
ba nors didžiumai tų, kurie 
skaitys šį straipsnį.

Kad apie kitas mokslo 
šakas paprasti žmonės kal
ba, diskusuoja ir į laikraš
čius rašo, tai nebus prasi
žengimas ir apie astronomi
ją pasikalbėt per laikraštį 

i —bent kiek geriau susipa
žint su vadinamais “dan
gaus,” arba erdvės kūnais 
ir jų judėjimais. O jeigu aš 
ko užtektinai neišaiškinsiu, 
tai gal atsiras tokiu, kurie 

. : gales papildyti tą, ko aš ne-
I dasakau arba nežinojau. 
Juk niekada vienas žmogus 
visko nežino arba visko ne
parašo, kad ir paprastame 
klausime, o ką jau kalbėti 

t11 apie astronomiją? Juk iš 
1- astronomijos, paprastai sa- su saule kas tokio katastro- 

kant, žmonės duonos neval- fiško atsitiktų, tai ir mums 
go; ir jeigu kas jąja užsi-' visiems tuo pačiu kartu bū- 
ima, tai didžiumoje moks1 j tų galas. O astronomiškame 
niais sumetimais, dėl žino- pasaulyje buvo ir bus tokių 
jimo.

Kai mes girdime ką kai- mes vėliau pakalbėsime, 
i bant apie astronomiją, tas

su tvarkymą.”
Bet tikrumoj astronomija

mą, pavasarį, vasarą, rude
nį; bet ar jis pats savęs

paliečia ir kitus erdves kū- klausia, kodėl taip metų se-

cūzų kapuose. Palaidota ji
nai pušiniame grabe, kurio 
.dangtis buvo prikaltas ke
liomis vinimis.

Praslinkus 10 metų, ati
daryta rūsys, kad palaido
jus mergaitės dėdę. Pirmu
tinis rūsin įėjo daktaras R. 
S. Schev, ir persigando pa
matęs netikėtą reginį: Ma
rės Best grabo dangtis gu
lėjo nuošaliai nutrenktas, 
gi mergaitės s keletono 
(griaučių) vienas galas bu
vo grabe, kitas ant grindų.

Todėl buvo sprendžiama, 
kad jinai atgijus, negalė
dama iš rūsio išeiti, susi
daužė sau galvą į cementi
nės grindis, ir taip galuti
nai užbaigė gyvybę.

nūs; jinai yra mokslas apie 
mūsų žemę ir kitas plane
tas, apie mėnulį, saulę ir ki
tus tolimiausius ir didžiau
sius dangaus kūnus — 
žvaigždes, taipo pat apie 
kometas, meteorus ir kt.
• Daugelis žmonių intere
suojasi nematomais daik
tais: bakterijomis, moleku
lėmis, atomais ir tt.; I 
matomus ir didelius daik
tus mažai atydos atkreipiu. 
Tačiau mums reikėtų dau
giau apie juos žinoti, nes 
mes be jų negalėtume nė 10 
minučių išgyventi. Taip 
antai, žmonės nelabai paiso 
to, iš kur plaukia pats svar
biausias gyvybės palaikymo 
šaltinis šiame mūsų pasau
lyj, o tai yra saulė. Jeigu

ma-

zonai mainosi ir kas gi čia 
! pasidaro?

Seniau, kai žmonės 
žai p a s i e k d a vo tolimus
kraštus, tai jie manydavo, 
kad ant visos žemės tuo pa
čiu laiku įvykstą metų at
mainos ir kad saulė visur 
vienokioj pozicijoj esanti. 
Kada žmonės pradėjo ke-

,e.. liauti i tolimus kraštus, tai 
patėmijo, jog ne visur vie
nodai saulė ir net žvaigždės 
atrodo. O dabartinėje gady
nėje su garlaiviais, automo
biliais ir net lėktuvais tai 
ir paprastas žmogus pusė
tinai toli nuvažiuoja. Atvy-

' atsitikimų. Bet apie tai

‘ “ i Man rodosi, kad pirmiau-
žodis atrodo'mažai kam su- šiai reikėtų susipažint ne 
prantamas; rodosi, tas žo- su tuom, kaip toli astrono- 
dis priklauso ne mums, bet 
kokiem tai “aukštesniem”,

. ,' privilegijuotiem ž m o n ė m.
Y 'Paminėjus šį žodį, tuoj ir 

.^n?e ! pamanai apie observatori-

200

A p s k a i č iuojama, 
kiekviena žiurkė turi

i 1 i • v* • ucuuaiiCLi umiv vavvi ai6 blusų, kurios išnešioja. ag h. universitetus, ir at- 
uzkreciamas ligas. P,od() pugiau . s)aptingas

klausimas; tad ir diskusan- 
tų tame klausime : 
randasi.

Pats žodis astronomija 
nėra lietuviškas; jis suda
rytas iš dviejų graikiškų 
žodžių: astron-žvaigždė ir

mai išmatavo “dangaus” 
platybes ir ką jie ten ra
do; pirmiausiai mes turė
tume susipažint su mūsų 
pačių saule ir žemele ir ki
tomis planetomis, o jau pas
kui kalbėt apie “užrubežį,” 
tai yra, apie tolimąsias

ja be jokio daugiau darbo, 
apart padžiovinimo.

Greitai po to, dr. Gibson 
patyrė, kad šis atsitiktinas 
išradimas geriausiai tinka 
auksuoti šilkinius, lininius' 
ir kitokius siūlus ir popieri- nemein-tvarkyti, o tai žodis

A. žodin reikštų mokslą apienius daiktus.

mažai žvaigždes.
Astronomija yra “keis

tas” mokslas ir pusėtinai 
sunkiai . duodasi suprasti, 
nors mes kasdien susiduria
me su astronominiais reiš
kiniais. Žmogus mato ir 
jaučia metų atmainas: žie-|

tuvos j Amerika tuojaus 
patėmija, kad čia saulė 

i vasarą daug aukščiau ant 
galvos lipa negu Lietuvoj, 
ir žiemą ne tiek žemai sau
lė nueina. Bet čia vasarą 
dienos biskį trumpesnės, o 
žiemą—ilgesnės.

Bet paklauskite, kodėl 
visa tai pasikeitė nuo Lie
tuvos iki Amerikos, tat re
tas kuris atsakys šį klausi
mą, ir tai ne pilnai; o dau
guma patraukys pečiais ir | 
prisipažins, kad nežinau, 
arba sakys, kad čia Ameri
ka, ir todėl viskas kitaip 
yra, net saulė kitaip eina. 
Šičia aš papasakosiu vieną 
mano pergyventą atsitiki
ma.

Nemato Mėnulio
Kartą su draugu man pa

sitaikė nuvažiuot į pietines 
valstijas. Vieną vakarą mu
du išėjome iš miestelio pa
sivaikščiot. Mėnulis pusėti-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Noah Gardner buvo pa
kartas; ale jis tik kabojo, 
bet “atsisakė” mirti. •

Dvi valandas jis iškabojo 
ant kartuvių gyvas, kad še
rifui nusibodo ilgiau laukti; 
tai šerifas nupjovė virvę, ir 

1 N. Gardner nukrito.
Tada šerifas rengėsi jį 

antrą sykį karti; bet Gard
ner užprotestavo. Sako, aš 

I buvau nusmerktas tiktai 
pakart ir buvau pakartas 
pagal įstatymą; o iš naujo 
daryt tą pačią ceremoniją, 
tai jau liūtų žmogžudystė.

Taip šerifas ir buvo įti- 
k i n t a s d a u g i au nekart 
Gardner}, bet jis įmetė 
Gardnerį į kalėjimą neribo
tam laikui.

Bebūdamas kalėjime, 
Gardneris išmokino apie 
300 kalinių siūti ir taisyti 
čevcrykus ir batus. Vyriau
sybei patiko, kad jis tiek 
žmonių išmokino naudingo 

I amato; už tai Gardneriui 
buvo dovanota bausmė ir 
jis visiškai paliuosuotas.

Bostono prieplaukoj yra' 
nedidelė’ sala vadinama 
Castle Island. Kuomet An
glijos laivynas buvo užblo- 
kadavęs Bostoną, tai Jurgis 
Washingtonas su kareiviais 
ant tos salos pristatė rugi
nių šiaudų pėdų taip, kad 
atrodytų it kareiviai.

Dienai auštant, iš tų šiau
du vienas Amerikos karei
vis šovė į Anglų laivyną.
Anglam atrodė, kad visa sa-1 valdžia palieka vietinį Kam- 
la nustatyta kareiviais; tad 
anglai pabūgo, manydami, 
kad jie apsupti; tai atkabi
no savo laivų inkarus ir su 
visu laivynu pabėgo.

Karalius, Persiskyręs 
su 160 Žmonų

Francijos globoje yra 
K a m b o d žės karalystėje, 
Azijoj. Ji tikrumoj valdoma 
Francijos, ale Francūzų

■ bodžes karaliuka ir moka c.
jam gausingą algą iš tak- 

! sų, kurie surenkami iš te- 
I naitinių gyventojų.

Tas karaliukas turėjo 320 
i žmonų, parinktų iš gražiai’- 
! siu merginų “jo” krašte.Columbijos upėj, Wash-. . 

ingtono valstijoj, yra sala ! nLerginM .
vardu Victor Trevitt, o kita Bet Francijos valdžia! pa-

Į sirodė, kad jis turi jau per
daug pačių; todėl Francūzų 
valdovai pradėjo jam įkal
binę! kaip nors sumažint 
žmonų skaičių. Pagaliaus, 
jis, noroms nenoroms, suti
ko ir persiskyrė su puse jų- 

gyvenusieji taiP» kad dabar turi
• " -1160 žmonų.• v

keturios mylios žemiau prie 
Colito, Oregono valstijoj. 
Toje apygardoje senovės in
dėnai taip gerai įbalsamuo- 
davo saviškiu mirusiu lavo
nus, kaip ir senovės egiptė- 
nai įbalsamuodavo mumi
jas. Indėnai, 
ties tuom paupiu, visus mi
rusius laidojo tose salose.

Pora metų atgal upė pat- duota dikčiai pinigu ir pa- 
vino ir apsėmė minėtas sa- likta jom drabužiai h’ kitos

Perskirtoms žmonoms

las. Po potvinio vienas in- j 
žinierius nuvyko ten apžiū- nos buvo gavusios iš kara-

brangenybės, ką tos žmo-

rėti, kiek padaryta nuosto
lių. Bet jis nieko ant tų 
salų nematė, išskiriant la-! 
vonų kaukuoles ir griau
čius. Sugrįžęs jis tad ir pa
vadino tas salas “Negyvųjų 
Salos.”

liaus. Taigi jos, kaipo tur
tingos ir gražios, neturės 
vargo vėl ištekėti.

—LA.

Kansas City. — Miesto 
majoras pavarė 500 rašti- 
ninkų tarnautojų, norėda-Amerikoje žiurkes ir pe- ninku tarnautojų, 

lės tiek sunaikina, kiek, mas taupyt bankrutuojan- 
200,000 darbininkų padirba, tį miesto iždą.

i
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Miestelis, Kuriame Kalėdavo 
Nuodėmingi Kunigai

Liškiava senovėj buvo gar
si narsiais valdovais ir aukš- 
takuore pilimi, kurios sienas 
puldinėdavo Dainavos šalies 
priešai: kryžiuočiai, gudai ir 
lenkai. Lietuvai apsikrikšti
jus, po Liublino unijos Liškia
va išgarsėjo bažnyčiomis ir 
domininkonų vienuolynu, ku
ris vėliau buvo paverstas nu
sikaltusių kunigų kalėjimu. 
Tas kunigų kalėjimas iki šiai 
dienai yra gana sveikas išli
kęs.

Liškiavos istorija maždaug 
tokia: Liškiavos pilis, mano
ma, statyta prieš 900 metų 
Gardino kunigaikščių ir ji bu
vusi vadinama Naujapiliu. 
Prieš 500 metų Jogaila, būda-

kų, vienuolynas pradėjo 
smukti.

Dabar Liškiava yra likusi 
tik paprastu bažnytkaimiu, 
kokiu Lietuvoj yra apsčiai, 
bet vis dėlto Liškiavoje, kur 
nepažvelgsi, visur pastebėsi 
gilios senovės pėdsakus. Liš
kiavos ir jos apylinkių gam
ta nepaprastai graži, 
žmonės, ilgus laikus 
po vienuolių jungu,
dienų išliko labai prietaringi, 
tiki visokioms legendoms, ku
riomis apipinta ne tik Liškia
va, bet ir jos apylinkės.

Daugumas liškiaviečių, gy
vendami užkampyj, apie 50 
kilometrų nuo artimiausios 
gelžkelio stoties—Alytaus, nė-

Tačiau 
gyvenę 

iki šių

mas Lenkijos karalium ir Lie- ra matę didesnio miesto, kaip 
tuvos didžiuoju kunigaikščiu, 
Liškiavos pilį padovanojęs ri
teriui Liškai. Nuo jo vardo 
Naujapilis buvo pavadintas j ir 
Liškiava. Lietuvai apsikrikš-1 - 
tijus, ant kito šalia pilies bu- i 
vusio piliakalnio buvusi pasta- jau 
tyta didžiulė bažnyčia, kuri, < 
laikui bėgant, nugriuvusi į yra mūriniai ir 
Nemuną, nes vandeningas dorium sujungti, 
sraunus 
mas savo vagą, išgriovęs 'kai-! buvo varinėjami į 
ną po bažnyčios pamatais ir i melstis. Vienuolyno 
ji sugriuvusi, 
ir šiandien užverstas 
nas. Po tokios pamokos baž-1 gonininkas, 
nyčia buvo pastatyta atokiau i kiti. Kitose 
nuo Nemuno, dabartinėj vie
toj. Vėliau Liškiavos bajoras 
Kosilas pastatė vienuolyno 
rūmus ir 1697 m. mirdamas 
savo turtus su baudžiaunin
kais užrašė vienuoliams, nors 
turėjo dvi dukteris, 
tai, Valavičius ir Piatkowskis, 
dėl to labai pasipiktino, bet, 
negalėdami teisiniai uošvio 
turtų atsiimti, jie panaudojo 
smurtą — suorganizavo būrį 
klajoklių totorių, k uric ir 
Smaigupės dvare turėjo savo mis. 
taborą ir, ' 
vienuolyną, padarė baisų po
gromą. Išlaužė vartus ir du
ris, išdaužė langus, sulaužė 
kryžius, o vienuoliams sudras
kė habitus, juos pusnuogius, 
botagais 
laukus.
karaliui 
riausiam 
jos tribunolui skundus. Tribu
nolas priteisė Liškiavą grą
žinti vienuoliams, bet Kosilo 
žentai nenorėjo sprendimo 
klausyti, tuomet Vilniaus vys
kupas jiems pagrasė eksko
munika ir jie nusileido—Liš
kiava vėl atiteko vienuoliams. 
Tačiau vis dėlto vienuoliai, bi
jodami, kad pogromas nepa
sikartotų, laisvai šeimininkau
ti nedrįso, todėl vienuolyne 
įsteigė nusikaltusiems kuni
gams kalėjimą. Kunigus čia 
gabeno ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš Lenkijos.

XVIII amž. per Lenkijos 
dalijimus, kaip Suvalkijos da
lis, Liškiava pateko prūsų val
džion, 
nuolių turtus — palivarkus, 
kaimus 
malūnus, mužikų 
apšvietos įstaigas 
čiamas ir mistelio 
mišriai apgyventą 
rių ir krikščionių, 
džia įstatymais pagerino 
džiauninkų būklę, nes 
draudė ponams juos pardavi-' 
nėti ir į šunis mainyti. Ta- J 
čiau materialiai jų būklė dar 
pasunkėjo, nes užkrovė nau-1 
jus mokesčius ir rinko kontri-, 
bucijas. Toks režimas tęsėsi 
iki Napoleono karų. 1807 m. 
Tilžės taikos sutartimi Suval
kijos kraštas su Liškiava ati
teko Lenkijos kunigaikštijai, 
kurią globojo Saksonijos kara
lius. Nuo to laiko Liškiavą 
vėl atsiėmė vienuoliai ir, ne
žiūrint valdovų kaitaliojimosi, 
vienuolynas klestėjo iki 1861 
m. baudžiavos panaikinimo. 
Netekęs nemokamų darbiniu- ,

Merkinė. Anapus Nemuno 
yra Vilniaus kraštas, tad ji ■ 
dabar yra tolimam užkampyj j

• pažangai čia įsiveržti sun-
I ku. !

Patekęs Liškiavon, apžiurę- i 
j i senoviško stiliaus hažny-1 
čia ir vienuolyno rūmus, kurie > 
yra mūriniai ir mūriniu kori-

macytai, kap inrengė dačius, 
kad net Pilsudskas atvažiuo
davo vasaroti. O apie Liškia
vą, ką čia šnekėc, po biskį 
dzyla ir jau. Prieš Vainas ne 
tokia buvo, būdavo dačnikai 
suvažiuoja iš Druskininkų, at
siveža gėrimų, valgių, dar ir 
muzikų, sugula, sutūpia ant 
kalno ir baliavoja. Liškiavoj 
buvo keliolika zvoščikų, ponus 
sau bevežiodavo. O dabar re
tai kas atvyksta. Seniau liškia- 
viečiai gerai vertėsi, — baigė 
jis pasakoti.

Liškiavos žydai neišgyventų 
i£ vertelgavimo, jei nedirbtų 
žemės. Pats radau barzdotą 
žydą, laukuose kasantį bul
vėms duobę ir vyžomis apsi
avusį, kitus mačiau dengian
čius stogą, pjaunančius mal
kas, ko kitur Dzūkijoj ne$na-

Liškiaviečiai Nepriklauso
mybės kovų laikais, kaip ir 
perlojiečiai, turėjo gausius ir 
stiprius šaulių būrius, kurie 
neleido veržtis į Lietuvos gilu
mą priešams. J. Čyžius.

ĮVAIRUMAI

WORCESTER, MASS. San Francisco, Calif tas drg. Mugenis.
ALDLD kuopa taip pat nu

tarė pasveikint “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimą ir pasi- 
pirkt “Laisvės” serą. Taip
gi nutarta paaukaut $5 dėl 
TDA. Nutarta rengtis prie 
vasarinio sezono ir išrinkta 
komisija, kad surengt pikni
ką prie pirmos progos.

—o—
Balandžio 29 atsibus balius, 

kurį rengia bendrai LDS ir 
SLA kuopos. T< 
mieji, malonėkit 
atsilankyt ir

, rengimą 
i tai bus 
sezono, 
padaryti 
sėkmingiausiu, kad po šio mū
sų bendro parengimo užvieš
patautų bendras frontas ant 
visados.
vienybė, ten galybė. Išsiskirs
tę nieko gero nenuveiksim, to
dėl laikykimės vieningai, kai
po darbo žmonės. Nesiduokim 
kokiem mulkiam, kad kas 
mus skirstytų į sroves. A. B.

$1 aukojo P. Kazla. Po 50c. Ig. 
Šiupėnas, J. Skliutas, J. Skeltis, 
N. Kudarauskas, P. Balčiūnas, 
J. žalimas, A. Granickas, D. 
Lukienė, J. M. Lukas, J. Nor
vaiša. Po 25c.: Ig. Lozaravi- 
čia, J. Kanapkis, J. J. Bakšys, 
P. Jucius, J. Palionis, A. Pil
kauskas, F, Mazurka ir B. Mi- 
zara. Viso pasiųsta dienraščiui 
$11.00.

Iš priežasties vakarienės 23 
d. balandžio LLD 11 kuopos 
susirinkimas neįvyks, bet įvyks 
bal. 30 d., 10:30 ryto, 29 En-

Apie Tai Kas Buvo ir Kas Bus
Balandžio 16 d. įvyko dien

raščio “Laisvės” naudai ban- 
kietas, bet daug mūsų patrijo- 
tų kažin kodėl nedalyvavo, ir 
apielinkės kolonijų draugai vei
kėjai neatsiliepė taip, kaip tu
rėjo. O Gardnerio draugai mus 
visai ignoravo, savo atstovybės 
visai neturėjo šiame po.kilyje. 
Worcesterio “Laisvės” patrijo- 
tai 90 nuošimčiu dalyvavo.

Bankietas buvo gražus ir da
lyviai gražiai laiką praleido. 
Pelno dienraščiui liks.

Už rūpestingą priruošimą šio 
bankieto reikia atiduot didžiau
sias kreditas draugėm Šiupie
nienei, Tumanienei, Trasikie- 
nei ir Kalakauskienei, kaipo 
mūsų geriausiom gaspadinėm. 
O draugam J. Norvaišai, J. 
Palioniui, ir J. J. Bakšiui pri
klauso kreditas už jų draugišką 
rūpestingumą, kad šis bankie
tas įvyko. Ačiū publikai, kuri 
atsilankė ir gražiai parėmė šį 
mūsų parengimą.

Dabar noriu prisiminti, kad 
23 d. balandžio įvyksta šauni 
vakarienė padengimui išlaidų, 
padarytų dėl prakalbų Kanados 
“Liaudies Balsui”. Šią vakarie
nę rengia LLD 11 kuopa, Olym
pia parke. Programa prasidės 
3-čią vai. po pietų. Įžanga 50c. 
Visi nariai ir rėmėjai yra pra
šomi nepamiršti.

Kadangi dienraščio “Lais
vės” metinis suvažiavimas 
įvyksta 23 d. balandžio, tai šie 
draugai su maža auka sveiki
na šį “Laisvės” suvažiavimą:

MŪSy NAUJIENOS
Balandžio 1 d. vietinė AL

DLD kuopa surengė silkių 
vakarėlį. Nors buvo nelabai 
skaitlingas, vienok susirinku
sieji linksmai laiką praleido 
ir kuopai liko apie $19 pel
no. Varde kuopos tariam ren
gėjam širdingą ačiū. Taipgi 
tariam ačiū draugui Aukščiui 
už pagrajinimą veltui, nes 
draugas daug kartų mum pa- 

dicott St. Visi nariai dalyvauki-1 tarnavo veltui su savo muzi- 
te. J. M.L. i ka. Nežinom, ką turėsim da-

j ryt ateityj, kai reikės sam- • 
dyt muzikantus mažiems pa- 

London, bal. 19. — Angli- rengimėliams, 
jos valdžia vis mėgina draugo Aukščio, 
įtraukt Sovietus į karinį 
frontą prieš Vokietijos 
Italijos diktatorius, ;
kas nieko mainais Sovietam 
nežada. Net jeigu Sovietai Į 

t . 1 • • • LI111JU 1 tu 1(1 j 1 j veto iiv;-padarytų karinę apsigyni- |)atinkaj taį prad5j(> |)erse. 
mo sąjungą su Anglija ir'-- 
Franci j a, tad ir tai Anglijos darba. į 
valdžia nenorėtų padėt So-i tą, lai ii 
vietam apgint, jeigu juosi 
Japonija užpultų, Tolimuo-į 
se Rytuose, kaip praneša: 
United Press.

nes netekom 
Jis apleido

S. F. ir išvažiavo į Stokton, 
■ , įp Cal. čia negalėjo gaut dar
yle kol k°> tai priverstas buvo apleist. 

Draugas Aukštis gerai dar- 
' bavosi unijoj ir Partijoj, o 
■unijų reakcionieriam tas ne-

kto! ir pagaliaus visai atėmė 
___ .... O ten pavyko gaut ki- 

r .apleido San Frau- 
netekom

1, gerbia- 
sk a'itl ingai 

padaryt šį pa- 
pasekmingiausiu, nes
užbaigimas žieminio 
Ta i pg i pas i st e n g k i m 
p a v y z d i ilgiausiu,

Visi žinom, kad kur

Berlin. — Artinantis Hit- 
I lerio 50 metų sukakčiai, na* 
zių spauda stato jį net 

'aukščiau Napoleono. Sako, 
Napoleonas, Francijos im
peratorius, andai UŽka riau

cisco. Gaila, ka 
žymaus veikėjo.

—o—
Balandžio 7 atsibuvo AL

DLD ir LDS susirinkimai. 
Kaip vienas susirinkimas, taip 
ir kitas perleido gerų tarimų. 
LDS nutarė pasveikint “Vil
nies” šėrininku suvažiavimą ir 
pasipirkt “Vilnies

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
nai gerai švietė, buvo prieš
pilnis. Aš paklausiau savo 
draugo: Antanai, kas tai, 
kad taip šviesu šią naktį? 
Čia rodosi mėnulio šviesa. 
Pažiūrėk, ar yra mėnulis.

Pirma negu užklausiau, 
aš buvau jau apžiūrėjęs, 
kad mėnulis tiesiai ant mū
sų galvų yra, ir aš sugalvo
jau, kad reikia Antanui 
šposą iškirsti. Tad mano 
draugas sustojo, apsisuko, 
apžiūrėjo visas padanges 
aplinkui, ir sako: Taip, čia 
mėnulio šviesa, bet kur tas 
velnias mėnulis? Negali 

nes niekur 
debesų nėra, ir žvaigždės 
visur matyt. Tai navatna, 
ar ne?

Aš negalėjau juokais išsi
laikyt, ir po to abudu gar
džiai juokėmės per kelias

bėgant,
nes vandeningas i dorium sujungti. Juo vienuo- 

emunas, graužda- liai, o vėliau kunigai-kaliniai 
bažnyčią 
rūmuose

jos griuvėsiais I dabar yra viso bažnytkaimio 
Nemu-1 administracija: policija, vąr- 

zakristi jonas ir 
patalpose ren

giama turizmo stotis. Vienuo
lyno ir bažnyčios rūsiuose yra 
nemaža įdomių senienų, tik 
reiktų jas palikti originalias, 
nes kai kas “pertaisoma.”

Aukštam krante, kurį Nė
jo žen- munas metai po metų griau- I . . Ina, riogso dzūkiškos pirkeles 

dydžio apgriuvęs pilies bokš
tas su siaurais urvais, kuriais 
žmogus vos gali j

•; būta didelės, nes kalnas 
Nemunas užversti akmeni- 

Belaipiojant po krantus
'/j i eis <i n a ~ 

pus Nemuno lygumas, kuriose 
miško plikėse spokso išmėty
tos paniurusios sodybos, bet!
baltais kaminais lūšnos, nepa- j minutes. Jeigu jis būtų SU- 
stebėjau kai iš pakrantės iš-‘ pratęs apie astronomiją, ir 
lindo dzūkas: į kokioj vietoj žemės kamuo-

—Macyc, ponas ne viecinis, Ro mes randamės, aš jo bū- 
kad tep cekavinies,—prabilo neprigavęs.

Čia ir yra klausimas: ko
dėl taip žymiai “dangaus” 
kūnai maino savo poziciją, 
tik biskį pavažiavus į pietų 
ar žiemių pusę. Juk atstu
mas tarp žemės ir mėnulio, 
saulės ir kitų erdvės kūnų 
yra labai didelis, palyginus 
su tuom, kiek mes pava
žiuojame čia ant mažytės 
žemelės. Tai kodėl jie taip 
žymiai keičia savo vietas?

Šiame klausime mes su
siduriame su didžiumai ne
suprantamu gamtos reiški
niu, apie kurį žmonės nepa
galvoja, bet savaip pasako
ja vienas kitam, tai ir vis- 

ikas; o kiti tik pečiais pa
trauko, ir atliktas kriukis.

Apie tą reiškinį plačiau, 
su palyginimais, pakalbėsi
me kitą penktadienį šiame 
Įvairumų skyriuje.

Kadangi Anglija nežada 
veikt išvien su Sovietais 
prieš fašistus užpuolikus, 
tai ir Sovietai dar nieku ne
žadėjo gint Anglijos sąjun
gininkus (Lenkiją, Rumu
niją ir kt.),—pareiškė So
vietų a m b a s a d o r i us Iv. 
Maiski.

Hitleris, girdi, tatai pada
rąs be kraujo liejimo. Na- 
ziai per laikraščius šneka, 

Napo-
pasipirkt “Vilnies” Šerą. Taip
gi nutarė paaukaut $3 dėl Ka- kad Hitleris, kaip ii 
nados. laikraščio “Liaudies I leonas, buvę tik paprasti 
Balso.” J buvusio pirminiu- kareiviai, 
ko drg. Aukščio vietą išrink- pakilę.

o žiūrėkite, kaip

Dienraščio Laisvės Šėrininku Suvažiavimas
pralįsti. Pi- būt p0 debesų,

vieną naktį užpuolę j ir besidairant po graži

kapodami, išvarė į
Vienuoliai padavė 

Višniovieckui ir vy- 
Lietuvos kunigaikšti-

Prūsai nusavino vie-

su baudžiauninkais, 
kultūros ir 
— 6 kar- 

jurzdiką, 
žydų, toto- 

val- 
bau- 

už-

Prūsų

BANK1ETAS-K0NCERTAS-Š0KIAI
J vyks Sekmadienį

į mane,—čia daug atvažiuo
ja pasižiūrėc, nors nieko če
ką vo nėra.

—Kaip tai, štai pilies griu
vėsiai, ten vienuolynas, be to, 
graži gamta,—pastebiu.

—Visi te p sako, kad graži 
gamta, bet pamėgintut čia pa
gyveno, mislinu, būt nemiela. 
Kas čia, kur čia, žemės dry- 
kos. Buvau Amerikoj, žinau, 
kaip žmonės gyvena, bet čia... 
— atsiduso dzūkas kreipda
mas mano dėmesį į nubluku
sius trinyčius ir dideles vyžas.

—Gal šį tą papasakotum 
apie Liškiavą,—paprašiau siū
lydamas papirosą.

Dzūkas nusišluostė žilstan
čius ūsus ir, užsidegęs papi
rosą, atsisėdo ant griuvėsių 
krūvos, pradėjo pasakoti, ko 
aš nesitikėjau :

—Va kap macyc už Nemu
no pro medžius baltuoja 
Druskininkų bažnyčia. Pa-

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydainies j svečius 
iš Pennsyivanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvani ją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pakcturiono) Savininko 

Alex Krupavičius 
Manager

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

ALDONA KLIMAITfi 
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

April, 1939
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Avenue
Kampas Flushing Ave. Brooklyn

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J. 

dainuos solus

John Mikalausko 6 Kavalkų Orkestrą Grieš Šokiams
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.

Enscmblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šalinaites, 
dainuos šiam e bankiete

Vakarienė Bus 
6-tą Valandą Vakare 

Šokiai Prasidės 
8-tų Valandų

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

Alekas Velička, tenoras, ir Pet ras 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.



Penkta* umirdi>

German

I

or 
for

ex-Nazi, 
to the

was begun 
when he, a 
115 pounds,

first made its appearance, 
Frank did cartooning for the

up to the present, his fa- 
insisted that Frank was 

small to play such a 
game. Today, he hits the

at 230 pounds. Still, I he fa- 
worries about his welfare!

learned 
the an- 
by the 
Munich

collapsed!” Proclaiming

an injury received at 
University game.

His athletic record 
about eight years ago, 
mere “mite”, weighing
was a junior in high school. From 
that time 
mily has 
much too 
strenuous 
scales 
mily

Wonderful spot 
get tough about.
easier ways of getting
be to say I went

_____
“They say she has a million workers under her thumb

Penktad., Balana. 21, 1939 LAISVI

A Three-Letter Man
By E. NEWHOUSE

EVEN years ago I ran anchor 
on the mile relay of Townsend 

Harris Hall High School. The 
Greenblatt twins, who went on to 
become college stars in their own 
right, ran first and second, Milton 
and Sidney Greenblatt, whose time 
for the quarter hovered between 52 
and 55, very good for a high-school 
relay. I never could break 53, but 
when I ran against the Greenblatts 
I always won by talking them out 
of the race and that is why in com
petition I ran anchor. If we could 
have found another man who could 
do our kind of time we would have 
had the first championship relay 
the school had produced since the 
War. And then if we had had an 
elderly coach whose job was de
pendent on our performance, his 
contract would have been renewed. 
But we did not have an elderly 
coach, or a young one for that 
matter, and in fact we had diffi
culty finding someone who could 
run third under a minute flat. Fi
nally we had to draft Spencer Ham
mond, the swimming team’s captain. 
One of our English teachers had a 
good laugh about all these literary 
names on one and the same relay, 
Milton, Sidney and Spencer.

Spencer was no track man, but 
we whittled him down to 59 and 
won most of our dual meets any
way. If you are at all familiar 
with track performances you will

was more than good for 
of seventeen weighing 200 
and built for a football 
Spence ran o'n power and

admit that a quarter-mile in 59 
seconds 
a boy 
pounds 
tackle.
heart, nothing else. There was no 
football team at Townsend Harris, 
go he went in for lacrosse, soccer, 
diving, and he held the Bronx-Man
hattan championship in the 100-yard 
free-style. Any way you looked at 
Spence Hammond, he belonged more 
in a school like Andover or Exeter 
than he did in Harris, any way ex
cept financially perhaps. He weighed 
about twice as much as most Har
ris boys and he was twice as hand
some and three times as powerful. 
He was good-natured, too, or else 
we could never have prevailed on 
him to run third in our relay. He 
didn’t need us to get his three ma
jor letters. Spence wasn’t dumb— 
he certainly.' pulled better marks 
than I—he was just good-natured 
and ran on power like a locomotive. 
He slept with girls when we were 
still getting up nerve to take them 
rowing in Central Park. When we 
graduated he was elected best ath
lete, and in the polling for hand
somest senior he nosed me out by 
a vote of 123 to 1.

I remembered 
couple of times 
and then only 
the Greenblatt

race, 
with 
thought of him the 
a very good reason.
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straws
in the wind

TWO MEN, 
representatives of ruined European 
republics, are now exiles in Ameri
ca, each taking up teaching.

Says Fernando De los Rios, form
erly ambassador from the Spanish 
republic: “Our cause is as eternal 
as is the value of the dignity of 
man, the essence of liberty.”

And Eduard Benes, once president 
of Czechoslovakia, thinks that “No 
authoritarian regime can be perma
nent—the nature of it is temporary. 
We shall not die. We shall again 
be free. We have always risen as 
a free people. We will again, soon 
or late, and I believe it will be 
soon.”

The emotions of these men have 
been mixed in the crucible of trial 
and experience. Their faith remains 
unshaken. They still believe in po
pular government. What do the rest 
of us, who live in circumstances 
of comparative freedom, think? We 
have heard a number of* articles of 
bad faith! was

Lith Theatre Group Opens Course 
In Play Preparation and Production

BROOKLYN, N. Y.—A course in 
theatre presentation is now being 
sponsored by the Lithuanian “Liau
dies Teatras.” Presenting lectures 
on various aspects of voice develop
ment, direction and make-up, the 
eight-weeks course will endeavor to 
teach Lith-American youth 
adults the principles to be 
guiding the production and 
tation of a play.

The course will be held 
evenings from 8 to 10.

Classes are as follows:
April 24—“Principles

Presentation, I” A
May 8—“Voice

Aldona Sharry and
May 15—-“Body

and 
used in 
presen-

Monday

Playof 
Jeskevich. 
Development,!”

A. Jeskevich. 
Movement and

Bucknell Grid Star 
A 230 Pound 
Creative Artist

A mountain of strength on the 
gridiron and a veritable Michel
angelo on the canvas, Frank Pocius, 
varsity tackle of Buckncll Univ, is 
most outstanding in the eyes of his 
fellow students.

Frank hails from Riverside, New 
Jersey. He has been a regular on 
the Bison football team for the past 
year and a half. During the latter 
part of the season, he was removed 
from the active line-up, because of 

the Temple

Art 
when 
high school newspaper. At Buckncll, 
his real ability and interest was dis
covered, and since matriculation he 
included art in his schedule each 

the past two years, 
been in 
at the

LMS District
Confab

Nazi Penetration in Argentina a Step 
In Fascist Threat to N. and S. America

Make-up, I” A. Sharry and A. Jes
kevich.

May 22—“Principles of Play Pre
sentation, II” A. Jeskevich.

May 29—“Voice Development,II” 
Aldona Sharry.

June 5—“Body Movement and 
Make-up, II” Aldona Sharry.

June 12—“Principles of Play Pre
sentation, III” A. Jeskevich.

Development,

promptly 
Only 25 
session, 

teaching will be

at 8 
cents

The 
that

Aldona 
voice 

music 
Also 

at the
Participated

Sharry 
under 

theory 
studied 

Now 
in

June 19—“Voice
III” Aldona Sharry.

Classes arc held 
p. m. each Monday, 
is charged for each 
method of
currently used by most theatre and 
drama schools.

The teachers: 
(Šertvietytė-) studied 
Madam Santo and 
with Miss Dumart. 
acting and drama 
Theatre School,
presentations of the Liaudies Teat
ras and New Theatre School.

Amelia Jeskevich, B. A., studied 
direction at the New Theatre 
School. Studied voice, music theory, 
violin and drama. Took part in 
productions of the Aido Chorus and 
Liaudies Teatras, directed plays of 
the latter.

Youth Take Anti-Fas 
cist Lead in Switz.

BERNE, 
the danger 
portends 
mocratic 
banding 
Leagues 
sued by 
clares:

Switzerland,- Awake to 
which Hitler fascism 

to their country, the de
youth in Switzerland are 
themselves into Youth 

of Action. An appeal is- 
the Bejhc League de

CHICAGO’S LOOPSTERS
are getting a kick out of the tactics 
of Newspaper Guildsmen who are 
striking against the Hearst rags. 
Whenever the Hearst management 
truck starts following one of the 
three sound cars touring the city 
for the Guild, the Guild answers the 
Hearst gab about “224 Reds and 
Guildsmen” with the classic laugh
ing record of yesteryear.
WE’RE STICKLERS
for punctuation. We observe with 
some interest the remark of an 
educator who avers that punctua
tion is being simplified; and while 
we are at it, can’t something be 
done about the guy who punctuates 
his conversation with “Yunnastan’ 
what I mean?”
EACH WEEK
the Federal Trade commission sends 
scores of stories to newspapers 
throughout the country. These sto
ries contain facts found in relation 
to business practices in this country. 
In what paper did you see this item, 
for instance: “The Lightmore Ap
pliance Corporation and 
Ray Lamp Company of 
were ordered to stop 
that their electric bulbs 
in the United States
American workers,’ when in 
the bases of the bulbs are 
in Japan’, but the Jap label is 
‘concealed from view’.” Such mate
rial is inevitably relegated to the 
files of the “silent press.”

the Solar- 
New York 
advertising 
are 
by

‘made 
skilled 
reality 

‘made

BECAUSE WE
were in New York City a short 
while ago as a visitor we naturally 
pounded the many and interesting 
sidewalks of the metropolis. Since 
that time we understand that the 
character of one of the streets has 
been changed by the removal of the 
“El” structure. We refer, of course, 
to Sixth Avenue. We remember, 
for example, the huddling and sha
dowy stretch along the Forties. 
There we saw block after block of 
shooting galleries, saloons and pawn
shops, and employment agencies. 
What has this sudden exposure to 
light done to these chicken coops 
of the low and the lonely?
QUEER ATTITUDE
for a newspaper' man—that the pu
blic gets too much news here in 
America. Roy Howard, owner of 
the Scripps-Howard chain of papers, 
in writing of a recent European 
trip, starts out a series of articles 
giving the impression that he thinks 
Americans are told too much.

BUNNI SOVETSKE

a

The LMS District Conference 
will be held in Boston, April 30, 
1939, at 10:30 a.tn. All the dele
gates and LMS executives are re
quested to attend this important 
meeting without fail. We have 
very important matters to take 
care of—for those who may stray 
we give the address: 376 Broad
way, So. Boston, Mass.

LMS 2nd District 
Comm.—J. KIŽYS

ATTENTION!
All correspondents, read

ers, writers and contribut
ors of the Laisve Youth 
Section who will be in 
Brooklyn during “Laisve’s” 
Annual Banquet and Dance 
are invited to visit the 
newspaper plant and meet 
the editors in order to be
come familiar with the 
workings of a newspaper 
and to make any comments, 
criticisms or suggestions 
that are necessary.

—The Editors.

Expect 3,000 Delegates 
At Youth Parley

BUENOS AIRES.—In a letter sent to the President of the 
Republic, Dr. Roberto Ortiz, it has been revealed that a plan 
exists for the purpose of creating a separatist movement in Pa
tagonia, with the aim of annexing it to the Third Reich.
Enrique Jurges, former secre-®--------- ------------------------------------
tary of Goebbels and a close 
friend of the late head of the Storm 
Troopers, Roehm, is the author of 
the denunciation which is based on 
a photostatic copy of a note to the 
foreign section of the National So
cialist Workers’ Party of Munich.

Patagonia is in the south of the 
Argentine Republic and extends 
from the Atlantic Ocean to the An
des mountains, and from the fertile 
plains of La Pampa to the Strait of 
Magellan, near the South Pole. 

Patagonia is the least populated 
region in the Republic and because 
of that the Nazi agents have foster
ed the idea that it is a “No-Man’s 
Land.”

roots in the basic failures of the so
cial system: the majority of the 
business men are foreigners who 
place the Argentinians in an in
ferior position.’They arc assisted in 
this by the state functionaries who 
are largely retired military officers, 
easily bribed or linked to enter
prises which exploit the wealth 
Patagonia.

of

of 
is

The Argentinian population in Pa
tagonia is more than 50 percent of 
the total, the rest being composed 
of Chileans, Germans and other na
tionalities. It must be admitted 
that the German pretensions to the 
domination of Patagonia have their

Philly Chorus to Hold 
House Party

The most important source 
wealth in Patagonia is oil, which 
abundant in Comodoro Rivadavia 
and Plaza Huincul, and which the 
State of Argentine exploits through 
the organization, Yacinientos Petro- 
liferos Fiscales, and several compa
nies affiliated with Standard Oil 
and the Royal Dutch Companies. 
Cattle and sheep are the second 
source of wealth. There is some pla
cer mining for gold, as well as a 
great unexploited mineral wealth. 
And finally, another profitable in
dustry is fishing,—but here the Ja
panese are beginning to push out 
the Argentinians. All of these eco
nomic factors explain the 
interest in Patagonia.

I don’t think 
Spence more than a 
after our last 
in connection 
boys. I only 
other day for
I was waiting for a Long Island 
train in the subway at Grand Cen
tral. That is the lowest point of 
the station, some four or five levels 
below the street. Neither the cata
combs nor the dank tarn of Auber 
have a thing on this spot, nor the 
ghoul-haunted woodland of Weir. 
It’s vaulted and damp and your 
footsteps echo, and the maggot peo
ple ply among hills of chewing gum. 
The only spot of color in all gray
ness and dampness is a tiny news
stand near the foot of a dirty stair
case, and I stood in front of that, 
looking at the magazine covers. It 
was a wonderful spot for Sherwood 
Anderson to stick 'around and wail 
about our machine civilization 
something, 
somebody to

One of the 
tough would
over to the newsstand and bought a 
Daily Mirror, whereas, in all truth
fulness, picked a Times off the pile. 
I read the headline and handed the 
man a quarter. He gave me three 
cents and I held out my hand for 
the rest of the change, but he shook 
his head.

“How about the twenty cents?” 
said.
“What twenty cents?” 
“I gave you a quarter.” 
“You gave me a nickel.” He
lean, pale shriveled-up guy, look

ing nasty, and he said, “You gave 
me a nickel. You’ll never get 
pulling that stunt.”

“You. ought to know,” I 
“How about the twenty cents?”

“Nickel’s all you gave me.”
“Listen,” I said, “it isn’t the prin

ciple of the thing, it’s the twenty 
cents.” I took four nickel bars of 
candy off the counter and put them 
in my pocket. “I’m a fast thinker, 
I am,” I said. “A quarter’s what I 
gave you.”

“I know,” he said. “I just wanted 
to see how sore you’d get. Here's 
your dimes and put those bars back 
before they melt in your pocket.”

I took the two dimes and put the 
bars back and I must say I was in 
quite a blizzard. That was when I 
thought of Spence Hammond, be
cause this parchment puss behind 
the counter was like a small edition 
of him, a sixty-year old Spence, all 
shriveled up.

“I just wanted to see how sore 
you’d get,” he said. “You can gene
rally size up a- guy by the way he 
acts when he’s short-changed. How- 
are you getting on, kid? It’s been 
a long time.”

“Pretty good. I didn’t recognize 
you .at first.”

“I spotted you right off the bat. 
What are you doing?”

“One thing and another,” I said.
“You live in Long Island?” 
“Yes, way out in Flushing.” 
“Funny I never saw you before.

I’ve been working here and 
Times Square upwards of 
years. . You don’t look much 
ferent. I spotted you right off 
bat. You didn’t recognize me 
cause of this weight I lost.”

“You must have lost fifty pounds.” 
“Sixty-five. I weigh about 130, 

no more. You’d think I was sick 
but I’m not. Sitting in one spot 
does that to you. Either you get 
fat or you get skinny. I’m going to 
quit this job if they don’t trans
fer me to an elevated station soon. 
Five years underground is just four 
years too damn long for this baby.”

I didn’t know what to say. I 
tried to remember something that 
had happened to both of us, some
thing that would evoke a memory. 
“Do any swimming lately?” I said.

“Not much,” Spence Hammond 
said. He looked very weak and 
pale, and when he laughed his teeth 
showed yellow. “A man don’t feel 
much like swimming after a week 
in this 
one of 
a little 
weight

rich

said

on 
five 
dif- 
the 
be-

place. Once I get up on 
the El stations I’ll soak in 

sunshine and put some 
on. AU I need is some of

the annual 
end of the

after .highyears
found himself amid

semester. For 
his work has 
art show held 
school year.

For several 
school, Frank
the booming and blasting of a steel 
foundry. However, this environment 
did not interfere with his athletic 
and artistic interests. Out of these 
years of experience grew a determi
nation to continue his education. He 
entered the Raymond-Riordan Pre
paratory School at Highland, New 
York and became a regular on the 
basketball, baseball, and track 
teams.

Professor Blanchard Gummo, head 
of the art department said, “Frank 
is outstanding in his artistic ap
proach to the subject matter. In 
order to make a picture more effec
tive he stresses the creative point of 
view rather than the realistic as
pect,
colors 
shades.”

Coach 
equally 
stated, “ 
ability.”

A great coach has intimated that 
ability on the football field and 
creative art are supplementary. The 
individual, who is able to design 
from his imagination new schemes 
in color, will use this quality in 
football. He is keener to look ahead, 
take advantage of openings, and 
create football strategy, than is an 
individual who does not .have 
quality.

He has sensitivity to quiet 
rather than wild vivid

“Al” Humphries gives an 
fine recommendation. He 
Pocius has definite football

Women make better workers 
men in 
females 
minded 
strictly

this

than 
Thepolitical campaigns.

are also more practical 
about politics and adhere 
to platform pledges.

that weight back and I’ll chug 
along with the best of them. Did 
you ever do any running after you 
got to college? I used to read about 
the Greenblatts.”

“I didn’t go to college.”
“Well,” Spence said, “that’s the 

other side of those medals we got. 
'There’s your train, two green lights. 
I.sure had you going for a minute 
on that change. Look in the booth 
again when you pass by. < 
around at six some day and 
take in a show.”

“Next week some time.”
“I get reduced rates at the 

lesque.” By the time he said 
E was on my way to the train and 
he kept talking but I couldn’t 
it. I looked 
door and said, 
any wooden 
smiling.

Come 
we’ll

bur-
that

back from the 
“What?” “Don’t 
nickels,” he

hoar 
open 
take 
said,

“We, Swiss youth, have 
with pain and disgust of 
nexation of Czechoslovakia 
German Government. The 
peace
their readiness to' protect and de

fend their country, these young 
people pour scorn on the “defeatists 
and nervous”, urging that all sec
tions of the people share the burden 
of strengthening national defense.

“By the end of the year”, they 
say, “unemployment must be wiped 
out if the debt of our 
Council to the people and 
land is to be met.

“If all forces are used 
Switzerland is invincible,
would our Confederation be today if 
our forefathers had counted the 
swords and guns of the enemy 
before taking up arms? Let us also 
arm ourselves! Everything for the 
fatherland, for a free and inde
pendent Switzerland.”

NEW YORK, N. Y.--A “Congress 
of Youth” to take place in New 
York City July 1-5 is expected to 
draw 3,000 young people from all 
over the country to its sessions 
which will concern themselves with 
the preparation of youth for citi
zenship in democracy.

The Congress has been called by 
a Committee of One Hundred pro
minent adult educational and libe
ral leaders. 1

The four day Congress, after de
liberations by . youth representing 
every strata of young people in 
America, will culminate in the 
“American Youth Congress Day” at 
the New York World’s Fair.

PHILADELPHIA, Pa.—The Ly
ros Chorus is to hold a house party 
this Saturday nite, April 22nd, at 
3032 Richmond Street (Joe Mashi’s 
place).

We want everyone to be there 
and to bring your friends. Chorus 
members bring all donations for the 
party to Friday nite’s rehearsal. 
Try not to come empty-handed. 
This affair is being held to help 
raise money for the chorus’ trip to 
the Baltimore picnic.

—Comm.

Soviet Foreign Policy 
A Factor for Peace

Federal 
fa the r-

aright, 
VVhere

Almost twenty-five acres in size, 
the Waterloo station is the largest 
passenger terminal in Great Britain.

Among Panama Indians the older 
women of the villages decree what 
men shall be elected to office.

Fouę-tonths of the surface of the 
moon has never been seen from 
the earth.

THE RULING CLAHSS

More Headaches Stalin’s report on Soviet foreign 
relations is here given in full, and 
should be read again and again for 
an understanding of the day to dayNEW YORK.—In case the ladies 

don’t know it and in case their events in the international struggle 
husbands are wondering about it, I of democracy against fascism. His 
those cockeyed spring hats the wo
men arc sporting these days are a 
result of the international situation.

According to Madame Lily Dache, 
who makes up little $50 flower pots 
to cover the heads of New York’s 
society women, the world’s states
men and these “troubled times” 
make the ladies turn to frivolous 
headgear to take their minds 
the latest news of the week on 
international scene.

The denunciation by the 
Jurges, has again brought 
fore the question of Nazi penetra
tion in South America. Once again 
the Argentine Government has had 
to directly undertake an investiga
tion of these acts, just as it did 
eight months ago, when it decided 
to close several German schools 
where anti-Argentinc education was 
taught and Nazi propaganda taught.

The present situation has deve
loped without difficulties for the 
Nazis for the reason that their spy 
nets have been able to dominate 
some of the elements within the Ar
gentine police, to such an extent 
that the special section for the sup
pression of Communism has been 
mentioned by the independent press 
as the Nazi’s main source of infor
mation in this country.

To offset the effect of these reve
lations and to distract public at
tention this section of the police has 
made mass arrests in the cities, 
charging participation in Communist 
meetings, which, in fact were not 
Communist 
ganized by 
mittees to 
refugees.

The existence of a Nazi plan for 
the annexation of Patagonia has 
been proved, as has the complicity 
of state functionaries, members of 
the police and representatives of 
business.

It cannot yet be said to what ex
tent the Argentine Government will 
pursue the investigation. To make a 
complete expose, it will be necessa
ry to untilize the police to find the 
sources of the money used 
propaganda of the Fascist 
and in the publications 
political tendencies.

meetings, but were or
tho Spanish Aid com- 

raise funds for Spanish

off 
the

A Virginia statute prohibits cor
rupt practices or bribery in run- 
ningc for elective office by any per
son other than candidates!

by A. REDFIELD

masterly analysis of the develop
ment of the world situation in the 
past five years provides the key to 
all that is happening today. In this 
report Stalin enunciates Soviet fo
reign policy in clear and unmistak
able terms. This is how he sums it 
up:

“1—We stand for peace and for 
the strengthening of business-like 
relations with all countries. This is 
our position and we will adhere to 
it as long as these countries main
tain identical relations with the So
viet Union, as long as they make 
no attempt to violate our country’s 
interests.

“2—We stand for peaceful, close 
and neighborly relations with all 
neighboring countries which have a 
common frontier with the USSR. 
This is our position and we shall 
adhere to it as long as these coun
tries maintain identical relations 
with the Soviet Union, as long as 
they make no attempt to trespass 
directly or indirectly on the integri
ty and security of 
the Soviet state.

“3—We stand for 
support to nations
len prey to aggression 
fighting for the independence of 
their countries.

“4—We are not afraid of threats 
from the aggressors and we arc 
ready to retaliate with two blows 
for one against instigators of war 
who attempt to infringe on the in
tegrity of Soviet borders.

“This is the foreign policy of the 
Soviet Union.

“In its foreign policy the Soviet 
Union relies upon:

of

in the 
groups 
similar

man the 
his wife at

Virginia law gives a 
right to abuse and curse 
any time, provided he speaks in a 

isoft voice.

Womcn also gain the palm in 
being more affable among strangers, 
more diplomatic and more tactful 
in handling difficult social situa
tions.

the frontiers of

the rendering of 
which have fal- 

and are

“Firstly, its growing economic, po
litical and cultural strength.

“Secondly, the moral and political 
unity of our Soviet society.

“Thirdly, friendship between the 
peoples of our country.

“Fourthly, its Red Army and Red 
Navy.

“Fifthly, its policy of peace.
“Sixthly, the moral support of the 

working people of all countries 
whom the preservation of peace 
of vital concern.

“Seventhly, the common sense 
countries which for one reason 
another arc not interested in the 
violation of peace.”
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of 
or
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h AS DANCE &
BANQUET

To be given by “Laisve,” the 
Lithuanian Daily, on Sunday, 
April 23, 1939, at the Ideal Ball
room, 151 Knickerbocker Ave
nue, corner Flushing Ave. in 
Brooklyn. Dinner is 85 cents and 

Admission for Dance is only 40will be served at 6 p.
cents. A 6 piece orchestra will play and dancing will begin 
at 8 p. m. Aldona Klimaite, Anthony Višniauskas and the 
Aidbalsiai Ensemble will be the featured stars of the concert 
program. “Laisve’s” Annual Banquet and Dance is the* one 
Lithuanian affair of the year that cannot be missed if you 
want to meet visitors from many cities and to renew old 
friendships.

m.
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

—Dabar krizis, Martynai. Čia rašo 
apie... na, pats skaityk—apie ūkio de
mokratiją. Iš tikro, Martynai, jau lai
kas būtų valstybei savo stipria ranka pa
čiupinėti bankus, fabrikus, sindikatus. 
Va, čia gale puslapio paskaityk: siūlo 
kontroliuoti ir javų gamybą.

—Plepalai!—atrėžė man Martynas.
—Kodėl plepalai? Žinau, žinau tu tuo

jau pradėsi pamokslą apie Sovietus. ..
—Visai ne!—atkirto jis.—Gerai, Fri- 

di, galvokim, kaip čia rašo: valstybė 
tvarkys didžiuosius turtus ir kontroliuos 
jų savininkus. Na, o kas toje valstybėje 
—sėdi—jie ar mes, a Fridi?

—Aišku: jie!—atsakiau Martynui.
—Na, tai jie viską savaip ir tvarko. 

Galų gale “betvarkydami” ir patys čiau
dėti pradėjo, o tau, Fridi, taukai brangs
ta, o tau, Martynai, drabužio stinga, o 
tau, Valdi, džiova Įsimetė. •.

—Na, o jei ten ir mes atsisėstume. 
Pavyzdžiui, Martynai, mudu? — nenusi- 
leidžiau aš.

—Reiškia, Fridi, už vieno stalo su 
jais? bet taip nebus. Girdi, Fridi: arba 
jie mus už durų išmestų arba mes juos. 
Jei mes įveiksi m juos su rinkimų korte
lėm, jie kulkasvaidžius atsineš. Ar žinai, 
mudviem ten būtu labai nemalonu: mes 
kalbėtume paprastai, kaip kalba žmo
nės, o jie per kulkasvaidžių tūtas: tra- 
ta-ta! Taigi, jie ir pasiūlys—susirinkite 
savąsias rinkimines'korteles ir nešdinki- 
tės velniop! Ir tuojau! Pamatysi, Fridi! 
Tu giri Vokietiją. Susilauksi pats, kai 
jūsų draugams Vokietijoj kortelės men
ka priedanga bebus. Kortelė, brol, ne 
plienas...

—Kad apkūlė—gerai! — atrėžiu Mar
tynui.—-.Ko lenda mūsų gegužines ardy
ti! O kad atidavė policijai—tai negerai! 
Aš partijos susirinkime jiems akis išlup
siu ...

Eidamas namo piktai rėžiu:
—Del policijos—ir jūs ne angelai! Jū

sų komisą rinkai Maskvoj dvigubas algas 
ima: ir komisariškas, ir latviu konsulo Z V
pinigėlius...

Draugai, gal atsimenate, tada nesenai 
Maskvoj latvių komunistų tarpe buvo 
surastas senas provokatorius, latvių po
licijos agentas.

Bet Martynas nesupyko, ištraukė pa
pirosą, užsirūkėm, atsisveikindamas pa
sakė :.

—Fridi, atmink mano žodį! Pas mus 
buvo vienas išdavikas. Pas jus ten Ry
goj—visi! Ir jus taip parduos, kad kru
vinomis ašaromis verksit...

Po to—mudu dirbam greta bet tylim. 
Nekalbėjom dvi savaites.

Gal jums, draugai, teko skaityt laik
raščiuose apie generalinį streiką. Tą ry
tą nueinu į darbą, Martynas stovi ant 
lentų:

—Streikuosi, Martyn?
—Streikuosiu. Kaipgi?! Kodėl anks

čiau su manim nekalbėjai?
—O tu ko tylėjai?—Ir po dviejų sa

vaičių mudu vėl prakalbam.
Tada Latvijoj buvo įvedami socialinio 

draudimo įstatymai prieš darbininkus. 
Taigi, ir mūsų partija, ir kairieji “arad- 
niekai”—šaukė priešintis. Kągi?—Strei- 
kuojam ligi vakaro. Vakare nueinu į sa
vo skaityklą, laikraštis rašo: “Protesto 
streikas baigiasi šiandien.” Piktas einu 
namo, sėdžiu ant lovos, baruos su žmo
na: “Tikra tinginė! šešios, o barščiai ne- 
gatavi!” Įbėga Martynas:

—Ar pasiutot, Fridi! Tai ryt jūs jau 
dirbsit?

—Nežinau! Pat nebesuprantu. O jūs?
Ne, jie streikuosią! * Jis rodo man 

kairiųjų “aradniekų” lapelį: “Tęskim, , 
Fridi, iki įstatymai bus atmesti. Mes 
juos ant savo kailio pajusim!”

Velniška painiava išėjo, draugai! Kai
rieji “aradniekai” šaukia tęsti. Mūsiš
kiai—ne. Vienur dar streikuoja. Mes pa
upy nedirbame, o visa Mintauja tyli. 
Provincijoj kurie pavėlavo vakar, ant 
ryto nebežino, ar prisidėti, ar ne. Pa
upy mes streikavom dvi dienas.

Mudu taip žodis po žodžio susibarėm.
Kartą užmiesty gegužinėj vaikštome: 

Martynas, žmona ir aš. Vyrai prakalbas 
sakė. Publika plojo, jaunimas pradėjo 
šokti. Paskui užsilipo du vyrukai—kal
bėjo ir nulipdami sušuko:

—Taip elgiasi jie seimo frakcijoj. 
Taip jie daro Rygos miesto taryboj! Ne
siduokit savęs Rudeviciui ir Mendersui 
už nosių vedžioti!

SSS nariai suriko: Laikykit! Pusė pu
blikos už—pusė prieš. Vieną kalbėtoją 
publika atėmė. Kitą—“siseniai” nuvedė 
policijai.

Martynas karščiuojasi:
—Na, Fridi! Ir dabar jūs pasakysit, 

kad socialfašizmas tai šmeižtas? Juk 
jūsų “siseniai” išvien su policija, a? (Bus daugiau)

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš LLD 43 Kuopos 

Susirinkimo
Balandžio 16-tą dieną įvy

ko šios kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Nors narių daug 
ir nedalyvavo, vienok likosi 
atlikta gerų dalykų. Apkalbė
jus organizacijos reikalus, bu
vo prieita prie šių dalykų: 
Išrinkta darbininkai į LLD 12 
Apskr. parengimą, kuris bus 
balandžio 30, konferencijai 

Belgijos kariai maršuoja per laukus j naujas 
tvirtumas rytą fronte.

pasibaigus; išrinkta delegatai 
į pusmetinę konferenciją, ku
ri bus bal. 30 d.; komisija 
raportavo, kad dėl vasaros 
pikniko vieta jau yra paimta. 
Piknikas bus rengiamas ben
drai su AKP lietuvių kuopa.

Apkalbant kitus svarbes
nius dalykus, buvo šio: Dar
buotis, kad turėtume skaitlin
gą Gegužinės apvaikščiojimą, 
kuris bus gegužės <3 d., ir pa
skirta $1 dėl lapelių; nutarta 
pasveikint “Laisvės” suvažia
vimą su auka $2; pasveikint 

“Vilnies” suvažiavimą su au
ka $1, taipgi buvo pasiųsta $1 
ir dėl “Vilnies” bazaro.

Nors kuopa finansiniai nė
ra turtinga, bet prie svarbes
nių dalykų prisideda su au
komis pagal savo išgalę. Vis
kas, ko mums reikia, tai dar
buotis, kad šią kuopą padau- 
gint nariais. čia visų narių 
pareiga darbuotis.

Kuopos Koresp.
—o—

Gegužines Apvaikščiojimas
Gegužės 3 d. bus labai svar

bios prakalbos, apvaikščioji
mas Pirmosios Gegužės šven
tės. Vyriausiu kalbėtojum bus 
draugas Sam Darcy iš Phila- 
delphijos, tai yra plačiai pa
garsėjęs kalbėtojas. Bus ir ki
tų kalbėtojų. Prakalboms pa
sibaigus, bus šokiai prie ge
ros muzikos ir kitokių pasi
linksminimų. Prakalbos bus 
svetainėj 325 E. Market St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Tikie- 
tų galima gaut pas Komunis
tų Partijos narius ir kitose 
organizacijose. Kviečiame vi
sus dalyvaut. J. T. V.

Roma, bal. 18. — Musso- 
linis sudarė jau 1,200,000 
vyrų nuolatinę armiją. 
Stengiasi įtraukt Vengriją 
į veiklų karo frontą prieš 
demokratijas.

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

Pajieškomi
1. Brizgys-Brizer, Antanas— 

Andriaus sūnus, gimęs Kau
ne. Būdamas 21 metų am
žiaus, 1905 m. išvyko į JAV. 
Iki 1927 metų gyveno Turner 
Falls, Mass.

2. Bernotas, Benediktas — 
kilęs iš Raseinių apskr., Kra
žių valse., Paalksnių kaimo.

3. Čerkauskis, Ilerijonas — 
kilęs iš Tauragės apskr., Kal
tinėnų valse., Pempių kaimo.

4. Daiginąs, Antanas—An
tano sūnus, išvykęs į JAV 
prieš 25 metus. Gyveno 
Brooklyne, N. Y., bet pasku
tiniu laiku ketino vykti dirbti 
į kasyklas.

5. Dargis, Antanas—kilęs iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų 
valse., Giralės kaimo.

6. Dočkus, Jurgis ir Kazys 
—du broliai, kilę iš Panevė
žio apskr., Smilgių valse., Ma- 
nastų kaimo. Išvyko į JAV 
1910 met. Apsigyveno Phila- 
delphijoje.

7. Grancevičiene - Januševi- 
čiūtė, Bronislava — išvyko į 
JAV iš Rygos 1932 met. Pa
staruoju laiku gyveno Bronx e, 
N. Y.

8. Gužauskas,. Jonas—kilęs 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų 
valse., Pempių kaimo.

9. Krauklys-Kraul, Adomas 
—kilęs iš Ėudamino, Mari
jampolės apskr. Į JAV atvy
ko prieš 45 metus ir apsigy
veno Pittsburghe, Pa.

10. Kuras, Juozas—1904 m. 
išvykęs į JAV. Manoma, kad 
gyveno Hobokene, N. J., ir 
Harrisone, N. J.

11. Morkūnas, Pranas—iš
vyko į JAV 1912 met. Kilęs 
iš Ukmergės apskr., Padbo- 
riškių kaimo. Turi giminių 
Pittsburge, Pa.

12. Narbutis, Balys—Gas
paro sūnus, gimęs apie 1883 
m. Utenos apskr., Užpalių 
valse., Gaigalių. kaime. Išvy
ko į JAV 1913 met.

13. Nastalskis, Antanas — 
kilęs iš Alkų kaimo, Alsėdžių 
valse., Telšių apskr. Išvyko į 
JAV 1913 met. rugsėjo 29 d. 
ir apsigyveno Kensingtone, 
Pa.

1; N E W BRITAIN, CONN.=

Milžiniškas Metinis Koncertas
Rengia LMS. 4-to Apskričio 5 Chorai ir Stygų Orkestrą; Dainuos Du šimtai Balsų Kartu

Choras Daina, New Haven Conn., vadovaujamas J. Latvio, dalyvaus šioje programoje.

Gerbiamieji:—Sekanti chorai sudarys puikiausią programą, kokios Conn, valstijoj nėra buvę. Hartfordo Laisvės Choras ir Stygų 
Orkestrą, vad. V. Visockio, New Haveno Daina Choras, vad. J. Latvio, Waterhury’o Vilijos Choras, vad. C. Strlžausko, New Britaino 
Liaudies Vaidintojų Grupė, vad. N. Payne, ir visiškai naujas Liet. Jaun. Aido Choras iš Torrlngtono, vad. V. Visockio.

Pribūkite laiku, išgirsite 200 balsų dainavimą ir kartu paremsit e chorus.

Sekmadienį, 23 Balandžio-April
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 354 PARK ST., NEW BRITAIN, CONN.

Programa Prasidės 2:30 Vai. po Pietų. Įžanga 35c., Rezervuotos Sėdynės 50c.

14. Pavydįs, Romualdas ir jo pai didelė nauda.
sūnėnai Kazimieras ir Alek
sandras—kilęs iš Alionių kai
mo, Pabaisko valse., Ukmer
gės apskr.

15. Pocius, Jonas—išvykęs 
į JAV 1911 met. Kilęs iš 
Jurgaičių kaim., Gruždžių 
valse., Šiaulių apskr. Iki 1930 
met. gyveno Duquesne, Pa.

16. Sidaras, Vincas — turįs 
giminių Poškėčių kaime, Pa- 
kruojaus valse., Šiaulių apskr. 
Gyveno Baltimorėje, Md.

17. Staišiūnas, Justinas—iš
vykęs į JAV 1914 met., da
lyvavo JAV kariuomenėje. Po 
karo gyveno Bridgeporte, 
Cann. 1931 met. sunkiai sir- 
go. Gal miręs?

18. Tamošaitis, Izidorius — 
kilęs iš Raseinių apskr., Jur
barko valse., Naujininkų kai
mo. Atvyko į JAV 1894 m. 
ir apsigyveno Chicago.], UI.

Visi žiną apie pajieškomuo- 
sius malonėkite kreiptis į Lie
tuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke šiuo adresu : Con
sulate Genera] of Lithuania, 
16 West 75th St., New York, 
N. Y.

Binghamton, N. Y.
................  4- ■■ ■

LDS 6-ta kuopa rengia di
delę vakarienę užbaigimui 
žieminio sezono. Manoma su
rengti kaip galima geriau, 
kad patenkinus visus atsilan
kiusius. Po vakarienės bus 
kortų lošimas ir “bingo.” Tad 
prašome visus lietuvius daly
vauti šitame parengime.

O ypatingai kuopos narius 
raginame dalyvauti, kadangi 
mūsų kuopa turi 150 narių, 
tai bent sykį turėtų atsilan
kyti kaip galint daugiau ir 
praleisti laiką linksmai. Būtų 
geresnė nauda kuopai ir vi
siem nariam.

Vakarienė įvyks 28 d. ba- 
landžib, Lietuvių Svetainėj, 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Įžanga labai prieinama 
kiekvienam.

Taipgi ALDLD 20 kuopa 
turėjo parengimą kovo mėne
sį, kuris davė pelno $16.30. 
Tai yra puikus dalykas, kuo-

Žinoma, gal nebūtų likę 
tiek pelno, bet mūsų draugės 
aukavo daug dalykų dėl lai
mėjimų ir kitų reikalų. Au
kavo sekanti: Žmitraitės, Vė- 
žienė, V. Kaminskienė, šimo- 
liūnienė, Jasilionienė, Vaice
kauskas, žvirblienė, šimoliū- 
nas ir Pagiegalienė.

Kuopos vardu ačiū visiems, 
kurie aukavo ir kurie atsi
lankė į parengimą, nes ren
gėjai be svečių negali nieko 
nuveikti. Kaip yra daug sve
čių, tai yra linksma visiems 
ir geriau vedasi darbuotis ir 
laiką praleisti. F. Zeboris.

ANGLIJOS PREMJERAS
REMIA FAŠISTINIUS 

DIKTATORIUS

New York, bal. 19.—Bu
vęs Wisconsino valstijos gu
bernatorius Philip La Fol
lette viešai šičia pareiškė, 

i jog dabartinis Anglijos mi
lui s t e r i s p irmininkas N. 
i Chamberlain rėmė ir tebe- 
| remia Mussolinį ir Hitlerį, 
i O kad Chamberlain kartais 
pašneka prieš tuos fašisti

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS PROGRAMŲ 
Pirmutinis ir 5-kių Metų Jubiliejinis 

Iškilmingas Koncertas 
Nedėlioj, 23 d. Balandžio-April

8 vai. vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Gatvių South Boston, Mass.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, žymus ir vienas iš geriausių 
šių laikų lietuvių dainininkas, dramatinis tenoras, iš New Vorko.

LONGINAS BUINIS, Jr., smuikininkas, koncertavęs po Naujosios 
Anglijos didmiesčius ir per lietuvių Radio prograinus.
JUOKINGAS VEtKALftLIS. Lošėjai: Jonas Krukonis, Andrew 

Yuga ir Valentina Minkienė.
“ŠEŠIOS BIRUTĖS,” radio dainininkės: Soprano: Ona Baltrus, 

Marijona Dusevlčiūtė, Mezzo-soprano: Elimija Rudokiūtė, Pirmas al
to: Lillian Sank, Eugenija Vaigauskaitė; Antras alto: Felicija Gren- 
dclytė.

ARMONIKŲ KVARTETAS: Vladas VoluseneviČius su savo $1000 
vertes piano accordion; Juozas Povilaitis, Petras Itutis ir Jonas 
Rutkauskas.

SMUIKININKŲ KVARTETAS: Longinas Buinis, Jr. Albina An
tanavičiūtė, Irena Paltanavičiūtė, Ona Baltrus.

Akompanuos koncerto dalyviam Valentina Minkienė.

Po koncerto bus susipažinimo vakarėlis abejose žemutinėse svetai 
nėse prie muzikos. Įžanga už rezervuotas vietas $1.00, 75c, o nere 
zervuotos vietos 40c.

nius diktatorius, tai tik to
dėl, kad jis negalėtų pasilai
kyt Anglijos valdžioj, jei
gu jis nenumestų vieną ki
tą žodį prieš juos, sakė Ph. 
La Follette.

Maskva. — Anglija ir 
Francija turi duot stiprius 
užtikrinimus, kad jos laiky
sis išvien su Sovietais; tik 
tuomet Sovietai dėsis j vie
ną frontą su tomis šalimis 
prieš Hitlerį ir Mussolinj, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODĖS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
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Septintas puslapis

Pittsburgh, Pa. Waterbury, Conn.
Amerikos Lietuviu Kongreso 

Pittsburgho skyrius šiais me
tais turi progą geriau darbuo
tis. Būtų čia visai gerai, jei
gu A. L. Kongreso centre būtų 
vieningumas. Šio skyriaus ko
mitete dabar yra vieningumas. 
Nors trijų-keturių sroviu žmo
nės sudaro, .komitetą, bet visi 
pasiryžę Kongreso tikslus gin
ti ir vykdinti į gyvenimą, parti- 
jinių dalyku neįtraukdami į 
bendrą visų darbą,
vidaus nesidarbuoja prieš ben
drą tikslą.

Skyrius rengia gražią vaka
rienę pėtnyčioje, bal. 21-mą 
d., Liet. Pas. Dr-jos Amen sa
lėje, McKees Rocks, 421 Locust 
St. Tai įvyks, žinoma, vakare. 
Visi lietuviai kviečiami dėl 
draugiškumo atsilankyti.

Skyrius rengia ir pikniką, 
kuris įvyks birželio 25 dieną, 
Franklin Grove.

Per gavėnią buvo skyriaus 
surengta eilė paskaitų ir pra
kalbų. Gerai pavyko trijose vie
tose. žmonės pasitenkino, kad 
buvo išalkinta demokratija ir 
kiti klausimai.

Liuosnoris.

Waterburiėčiai šiuo kart 
ypatingai šią savaitę, labai 
“bizi.” Ateinantį sekmadienį 
įvyksta du svarbūs įvykiai. Vi
lijos Choras ir kiti rengiasi į 
nepaprastą Connecticut valsti
joj lietuvių menininkų debiu
tą.

Sekmadienį, bal. 23, New 
Britaine įvyksta Chorų Apskri
čio dailės paroda. Pamislykite: 

Niekas iš' choriečių, bendrai,
i vieningai nuo estrados dainuos.

Reakcionieriams Nepavyko
Prakalbos turėjo įvykti Car

negie Institute Lecture Hali 
balandžio 11 dieną, bet neįvy
ko toj vietoj. Carnegie Insti
tuto reakcionieriai pasiprieši
no ir nedavė svetainės.

Bet prakalbos įvyko Web
ster Hall Hotelio didžiojoj
svetainėj. Publikos buvo per
tūkstantį. Bet vietiniai bur
žuaziniai dienraščiai rašė,
kad tik apie 400 tebuvę. Bet 
buvo trys sykius po 100.

Prakalbas rengė Lyga už 
Taiką ir Demokratiją. Kalbė
tojas buvo Rockwell Kent, 
garsiausias piešėjas, pripažin
tas Carnegie Instituto per 20 
metų.

Svetainės nedavimo. priežas
tis buvo tame, kad kuomet 
Instituto reakcionieriai suži
nojo, kad tas kalbėtojas kal
bės prieš reakcionierius ir fa
šistus, tai jiem buvo “neko- 
šer.” Jie nepasmerkė kalbėto
jo, bet Lygą už Taiką ir De
mokratiją, būk tai esanti ko
munistų organizacija ir tt. Jie 
manė, kad tuo savo žygiu jie 
sudemoraližuos p r a k a 1 bas. 
Bet jiems nepavyko ir neiš
degė jų sumanymas.

žmonės, kurie norėjo iš
girsti tas prakalbas, tai ir 
girdėjo. Kalbėtojas savo kal
boj išvanojo naziams, fašis
tams ir reakcionieriams kai
lius ir užgyrė tokias organi
zacijas, kaip Lyga už Taiką 
ir Demokratiją, ir visas kitas, 
kurios tik veda kovą prieš 
reakciją ir fašizmą. Ir taipgi 
nurodo publikai, jog komuniz
mas nėra jokia užrubežinė 
propagandos organizacija, bet 
yra sutverta Amerikos žmo
nių, tų, kurie kovoja prieš 
skurdą ir prieš reakciją.’ Ir 
jis tokias organizacijas užgi
na ir pritaria ir dės pastan
gas, kiek galės, tokioms or
ganizacijoms suteikt pagel
bės. Dalyvis.

Madrid, Ispanija, bal. 19. 
—Italijos užsieninis minis- 
teris grafas Ciano maršavo 
priekyje italų kariuomenės 
laike fašistų pergalės para
do Madride.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa
Ncdėlioj, balandžio 23, per 

stotį WMEX, 1500 k., pradžia 
10:45. Programą pildys dai
nininkė Jieva Sidariūtė, “De
šimts Modernistų Orkestrą,” 
jauna pianistė Elena Jankus, 
Ignas Kubiliūnas ir Elena Žu
kauskaitė.

jaunuolius kaip tai, Lyros Choro ir 
LDS skaitingai dalyvauti šioje kon
ferencijoje. Gausite progą susipa
žinti su kitų miestų jaunuoliais. Virš 
sužymėtose organizacijose randasi 
daugiausia jaunimo. Ateikite ir tie, 
kurie jose nepriklausote. Prašome ir 
suaugusius dalyvauti. — J. Smith, 
Apskr. Seki’. (93-95)

Drg. nariai. Aptašinko Orkestrą •••••••••••«••••••••••••••••••*•****  
grieš šokiams. Kviečiame visus skai 
tlingai dalyvauti baliuje. — N. šve 
dienė. (93-94) Dėl Pavasario Drabužių

Nevvbritoniečiai, kol dar ne- 
pervėlu, apsisvarstykite, ar jū
sų svetainės stogas neiškils į 
padanges, kuomet 200 daini
ninkų suriks kartu?

Bus ir atskirų dainavimų, lo
šimu, šokimu, solu, mažomis 
grupėmis, atskirų chorų, net 
čia negalima viską išpasakoti.

Vilijos Choras rengiasi pui- 
| kiai pasirodyt.

Kaip teko girdėti, daug iš Į 
Waterbury, Union City, Nau
gatuck, Ansonia, Oakville, Wa
tertown, Southbury, sakant, vi
sa Waterburio apielinkė masė
mis važiuos. Automobilistai, 
žiūrėkite, kad jūsų automobiliai 
būtų pilni, vežkit kiek tilps.

Kitas svarbus dalykas, tai 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mas, Brooklyn, N. Y., bal. 23, 
o vak. ten puikus bankietas. 
Turiu pasakyti, kad waterbu- 
riečių ir ten dalyvaus, kaip su
važiavime, taip ir bankiete.

Kasgi nenorėtų dalyvauti to
kiam parengime, kaip “Lais
vės” bankietas, kur tūkstantinė 
minia susirenka “L.” šėri
ninkų, skaitytojų ir simpatikų? 
Ne vien smagu pasilinksminti, 
pavalgyti skaniai, išsigerti, bet 
ir pamatyt tokią minią draugų!

Waterburieciai šį sekmadie
nį nebus namie. Vieni vyks 
į New Britain, kiti į Brooklyn, 
N. Y. J. ž.

Mexico City. — Automo
bilio nelaimėje užsimušė 
prez. Roosevelto brolėnas 
Daniel Roosevelt, 21 metų 
amžiaus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

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

HUDSON, MASS.
Am. Liet. Kongreso Skyrius ren

gia' šokius, šeštadieni, bal. 22 d., H. 
L. Piliečių Kliubo Svet. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me. Pelnas skiriamas sušelpimui 
Lietuvos Politinių Kalinių šeimy
noms nukentėjusioms nuo fašisti
nio teroro. Šokiams grieš pagarsė
jusi “Stella Rubaszko Orkestrą,” 
įžanga 25c. (93-94)

DETROIT, MICH.
Atydai visoms Westside ir Eastsidc 

organizacijoms! Penktadienį, bal. 21 
d., 7:30 v. v. Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter St. yra šaukiama labai 
svarbi konferencija prisirengimui 
prie pirmos gegužes demonstracijos. 
Visų organizacijų valdybos privalo 
dalyvauti arba prisiųsti delegatus. 
Nepamirškite tai padaryti, nes visos 
tautos rengiasi prie tos dienos ir 
mes lietuviai neturime atsilikti.— 
kom. (93-94)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, bal. 22 d. Liet. Darb. 

Svet., 920 E. 79th St. Liet. Komu
nistų kuopa rengia paskutinius šo
kius šiame sezone. Šokiams grieš 
Aleknos orkestrą ir įžanga visiem 
prieinama, kaip jauniem, taip ir su
augusiom. Širdingai užkviečiame 
mūsų dienraščių skaitytojus daly
vauti ir linksmai laiką praleisti. — 
Kom. (93-94)

Pataisymą Priimu
Pereito pirmadienio “Lais

vėj” tilpo mano straipsnis 
apie Juozo Stilsono dubelta- 
vą poziciją Lietuvos gynimo 
klausimu. Tą straipsnį per
skaitęs ir, matyt, su jo turi
niu sutikdamas, šios savaitės 
“Naujojoj Gadynėj” J. Stil- 
sonas padaro pastabą tik dėl 
straipsnio antraštės:

“Straipsnio antraštė netei
singa.”

Jo nuomone, tam straips
niui būtų buvus teisingesnė ši
tokia antraštė: “durnių nerei
kia jieškot; jie patys pasiro
do.”

Pilnai sutinku! (Apie savo 
buvusį frentą nenorėjau išsi- 
reikšt taip stačiokiškai.)

J. Kuodis.

; Estate of Slialin’s Funeral Home;

PIUS W.SHALINS
! • (Šulinskas) ;

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA j
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.
’ Kurie nenorite šermenis laikyt!
■ namuose, laikykite šioje šermeni-!
nė j. Šermenines (koplyčias) pa-< 
rūpiname Williamsburghe arba;! 

!bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi-;! 
mais šermenim ir laidotuvėm yra!; 

!patenkinti visi, kurie tik davė!; 
mums progos patarnauti. !;

Tel. Virginia 7-4499 !’

pj------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- □

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.

4 . a ..................................... .——---------------a

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 21 d. balandžio 

įvyks svarbios prakalbos apie Tarp
tautinę padėtį. Kalbės Daily Worker 
redaktorius, Clarence Hathaway. 
Bus Capitol Hall, 320 Ann St., 8 
v. v. Įžanga bus 25c, užtai gausite 
Sunday Worker per vieną menesį. 
Šias prakalbas rengia Kom. Partija. 
Kviečiame visus dalyvauti.

HARTFORD, CONN.
Visi Hartfordo lietuviai kviečia

mi važiuoti į Lietuvių Meno Sąjun
gos Chorų Koncertą, kuris įvyks bal. 
23 d. New Britain. Bušai išeis nuo 
57 Park St. kaip 1:15 vai. po pietų. 
Kurie norite važiuoti, kelionė į abu 
pust 35c. (94-95)

E. ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, bal. 23 d., Home

Theatre, 17th ir Galy Avė., 11 vai. 
ryto bus rodoma paveikslai THE 
BALTIC DEPUTY. Sovietų Filmą. 
Įžanga suaugusiems 35c, vaikams 
10c. Pirmu kartu bus rodoma Sovie
tų filmą E. St. Louis mieste. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti, 
kaip tai vietinius, taip ir iš apylin
kės. (94-95)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras turės “PIousc Parę” 

šį sekmadienį, bal. 23 d., 3032 Rich
mond St. Prašom, kackvisi ateitų su 
draugais. Visi choro naciai nepamir
škite atnešt savo dovanas^j-prfikta- 
dienį į choro repeticijas., šis vaka
ras rengiamas tikslui, kad sukelt pi-’ 
nigų važiuoti į Baltimorės pikniką. 
— Kom. (94-95)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. rengia Vakarienę, 

23 d. balandžio. Olympia Parke. 
Programas prasidės 3 vai. po pietų. 
Įžanga 50c. Visi nariai ir rėmėjai 
yra prašomi dalyvauti. (94-95)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskritys šaukia jau

nuolių konferenciją, kuri įvyks 23 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Kviečiame lietuvius

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDALIOMIS 

Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks penktadienį, bal. 21 d., 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Pra
džia 7:30 v. v. Kalbės “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas ir “Tiesos” 
Redaktorius J. Siurba iš New York. 
Įžanga veltui. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkes skaitlingai dalvauti, iš
girsti apie gimtinę Lietuvą. Prakal
bas ruošia Kongreso Skyriaus Ko
mitetas. (93-94)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 23 d., 7 v. v. Citizens Club 
Svet., South ir 3 Sts. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime, nes turime iš
rinkt delegatus į Apskričio konfe
renciją. Taigi, katrie nariai dar ne
užsimokėję už šiuos metus, ateikite 
į susirinkimą ir užsimokėkite. — 
Org. (93-94)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia padč- 

kavonės balių, šeštadienio vakare, 
22 d. balandžio. Savoj Svetainėj, 
575. Joseph Ave. Galėsite šiame ba
liuje linksmai pasilinksminti, nes 
bus alaus veltui. LS ir Dukterų Drg. 
ir LDP Kliubo nariai turės tas pa
čias privilegijas kaip ir Gedemino

CHARGES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

WORCESTER, MASS. •
Kadangi LLD 11 kuopos vakario- e 

nė įvyks 23 dieną balandžio,' • 
Olympia Parke, todėl mėnesinis • 
kuopos susirinkimas liekasi nukeltas' • 
j ateinantį sekmadienį, 30 d. bal., 10 •
vai. ryto. Prašome draugų įsitėmyti 
šį pranešimą. — Komitetas.

(94-95)

Telephone: EVergreen 8-9770 i

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

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

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-61*1

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 852 Hartford, Conn.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

<
< 
4

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

> Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

'Vincas J. Daunora
APT I E KO RIU S. -----■- ______

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

229 įB tE O F O R D^Av E 
w --”1. KAM PAS-’ NORTH . 4Tg»>QAjrv

atlankykite •

HENRY NARINS & SONS :
Trejos lubos užpildytos su •

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų •

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :
14.50 •Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
Williamsburgh’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 plano *

ioniaiiianiaiiiaiHoiiiomaiiiBmBmaiiiaiiioiiiaHisiiiaiuoiiiBiiiaiirauiainsiiiaiitoiiioiiig
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

<•1* ei- eL 
/K -O-

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

VARPO KEPTUVEr i

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

>

»

» 
»

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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



Penktad., Baland. 21, 1939

Now limos
Yorkvillės teisme 10 dvi-: 

ratininkų nubausti nuo $2 iki Į 
$5 už važinėjimą šaligatviais 
ir takais.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dėl Lituanica Aikštės 
Atidarymo Iškilmių
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubas su
ruošė iškilmes atidarymo Lit- 
uahica Aikštės proga. Ten 
buvo pasakyta ir kalbų .

Po to,
nybėje”
žmogelis plepa, būk šitų žo
džių rašytojas, nors ten dalį 
laiko buvęs, nedrįsęs kalbėti, i

Turiu pasakyti, kad man 1

žiūriu, fašistų “Vie-
pakartotinai tūlas

sakyti kalbą, nesakė nei vie
no žodžio. Aš gi nesu toks 
žmogus, kuris nekviestas kur 
nors veržtųsi. Dalį 
pabuvęs, aš nuėjau 
jon dirbti. Paskui 
žmones kalbant, būk
pirmininkas p. Briedis kvietęs 
ir mane kalbėti. O fašistų 

rašoma, būk aš

girdžiu 
iškilmių

priimta tvarka 
jei organizacija 

tas 
sakytų

“Vienybėje ” 
nėjęs kalbėti 
ten lapelių.'

Paprastai, 
yra tokia:
nori, kad jos pramogose 
ar kitas kalbėtojas 
kalbą, tai organizacijos 
dyba arba rengimo komisija 
iš anksto kalbėtojus sukviečia.

Visi Ruošiasi Didžiosioms “Laisves” 
Iškilmėms Šį Sekmadenį

Šiomis dienomis Brooklynan plaukia gausa pasveikinimų 
j “Laisvės” metiniam suvažiavimui, įvyksiančiam šį sekmadienį, 
balandžio 23-čią, Brooklyne. Dalį paduodame, kiti, neišven- 

: giamai, turi liktis sekamoms laidoms.
Rytoj ir sekmadienį automobiliais ir visomis susisiekimo 

priemonėmis pribus šėrininkai ir bankieto svečiai iš visos apy
linkės ir iš tolimų kolonijų Naujosios Anglijos, Pennsylvani- 
jos ir net Chicagos. ____________________________

P. Grabauskas A. Velička

P. Grabauskas ir A. Velička, visų mylimi duetistai, ren
giasi “Laisvės” bankietui su gražiausiomis ir linksmiausiomis 
dainomis, kurios ir raudantį prajuokintų ir pralinksmintų.

9 ••• j 7 c -a v c
šituo atveju, deja, tokio daly- Apart jų, dainuos Aidbalsiai, vadovaujami kompozitorės B. L. 
ko padaryta nebuvo.

Aš m a n a u , I
Amerikos Piliečių Kliubo val
dyba arba iškilmių rengimo 
komisija turėtų dėlto tarti sa-' 
VO žodį. R. Mizara.

WPA ATLIEKA DIDELI 
ŠVIETIMO DARBA

WPA suaugusių švietimo 
projektuose kovo mėnesį mo
kinosi 110,348 asmenys, 7,-1 
077 daugiau, negu vasario1 
mėnesį ir daugiausia negu bi-' 
le kada nuo įvedimo švietimo 
programos 1 metai atgal. |

Daugiausia mokinasi anglų1 
kalbos ir pilietybės klasėse:! 
25,795 lankė anglų kalbos-ra- 
šybos, o 8,213—pilietybei pri-, 
sirengt kursus. Apart tų, 76,- 
000 mokinosi darbininkiškų 
mokslų, visuomenės reikalų, 
šeimininkystės, amatų ir įvai
rių liuoslaikiuose naudingų I 
užsiėmimų: meno, sporto ir 
įvairių dalykėlių.

Pribuvo Sovietu Sąjungos 
Komisionierius N. Y-ko 

Pasaulinei Parodai

Šalinaitės, ir solistai, Aldona Klimaitė ir Antanas Višniaus- 
kad Lietuvių ]<as> bayonnietis.

Šokiams grieš Jono Mikalausko 6 kavalkų orkestrą.
Brooklyniečiai prašomi iš 

tikrinti sau linksma vakara sui ‘ *■
viso Brooklyno ir apylinkių, 
vien šokiams 40c.

Bankietas bus balandžio
Ideal Ballroom, 151 Knickerbocker Ave., Brooklyne.

SVEIKINA “LAISVĖS” ŠĖRININKŲ SUVAŽIAVIMĄ

Suvažiavimas įvyks balandžio 23-čią, 10 vai. ryto, Liet. 
Amerikos Piliečių Kliubo salėj, 280 Union‘Avė., Brooklyne. 
Jį, kaip matote,

“Draugai: 
siunčiame auką, 
lankytų lietuviu

Dabartiniu laiku dienraštis “Laisvė’ yra nepavaduojamas 
įrankis kovoje prieš fašizmą.

Čionai rasite čeki ant pusės šimto: nuo parengimo už
baigimui “Laisvės” vajaus $35.50; dovana laimėta vajuje per 
Hartfordo Komitetą $15; viso $50.50,

O. GIRAITIENĖ, 68
Worcesterieciai sveikina su $11.
LLD, San Francisco, Cal., $10.
Louis šilabaitis, Brooklyn, Conn., $5.
Minersvillės Moterų Apšvietos Kliubas
LLD 39 kp.,. Scranton, Pa., $2.
LLD 143 kp., ir K. Romikaitis, Reading, 
LLD 52 kp. nariai, Detroit, Mich., $7.50.

A. ir O. Demskis, J. Kasinckas ir P. Jočionis; po 25c: J. Bu- 
bliauckas, M. Padolskis, J. Genaitis, J. Aranauckas, J. Ru-' 
dziavičius, K. Litvinas, J. Smitriavičius, A. Adomaitis, J. 
Butkus, A. Gotautas, J. Vasiliauskas, Dr. M. D. Palevičius, T. 
Kishon, K. Youdaitis, J. Galinckas, A. Milickienė, M. Janu- 
lienė, P. Zunaris, P. Smalstis, A. Klimavičienė, V. Smalstienė, 
N. Astrauckienė; J. Rudzevičius 20c; po 10c: P. Givis, J. 
Stakvilas ir J. Savickas. Viso $7.50.

anksto įsigyt bilietus, kad už- 
tolimais 
Viskam

svečiais ir draugais iš 
sykiu bilietas $1.25,

23-čios vakaro 6-tą valandą,

sveikina lietuviai iš visų Jungtinių Valstijų.
LLD 68-ta kuopa sveikina suvažiavimą ir 
kad mūsų brangus dienraštis ir ant toliau 
darbininkų namus, šviestų juos ir mokintų.

Kp. Iždininkė.

Pa., po $1.
Aukojo po 50c:

Mirė Paul Passikoff Gegužinės Žinios

Teatro Vaidybos 
Lekcijos

Su sekamu pirmadieniu, ba
landžio 24 d., L. A. P. Kliubo 
žemutinei svetainėj, 280 Uni
on Ave., Brooklyn, N.
8 iki 10 vai. vakaro, --------- -
Liaudies Teatras duos vaidy-1 
bos lekcijų. Lekcijos tęsis 
per 8 savaites, kiekvieną pir-1 
madienio vakarą .

Lekcijos bus vedama tokio
je sistemoje, kaip kad teatro 
mokyklose vedama. Į šias lėk- ’ 
cijas įeina kalbos lavyba, ’ 
dikcija, scenos grimas, kūno 
lankstumas. Ypatingai to
kiuose momentuose, kuomet 
vaidintojai vaidina tragiškas 
roles, kur reikia 
nugriūti, įvyksta 
šovimai, dažnai išeina nenatū
raliai, kuomet \įje nežino pa
matinių scenos taisyklių. To
kios taisyklės įeina į kūno 
mankštos lekcijas.

Šias lekcijas gali lankyti vi
si. Mokestis — 25c kiekvienas 
atsilankymas.

Vaidybos lekcijas vadovaus 
Aldona Sharry (šertvietytė) 
ir Amelija Jeskevičiūtė? Al
dona šertvietytė lankė ir da
bar tebelanko muzikos ir te
atro (vaidybos) mokyklas. 
Amelija Jeskevičiūtė studija
vo muziką, praktikuoja smui
ką, lankė New Theatre School, 
kurioj studijavo direktūrą.

L. L. Teatro Komisija.

PAJIEŠKOMI
Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 

duoda gerą atlyginimą? Mes dabar 
turime gerus darbus dėl namų pri
žiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mūsų 
darbai moka nuo $35 iki $65 j mė
nesį. Mūsų kaina labai žema. Užei
kite pas mus pasikalbėti. Pasikalbė
jimas nieko nekainuos. James Em
ployment Agency, 1G9 Livingston

. UUO St., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 
, Lietuviui5-^

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VAI. ANDOS:
8—10 ryte s 
1-2 p. p.
6 -8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1-2 p. p.
6—8 vakare

4302 FLATLANDS AVENUE ir pagal sutartį.
Tel. Navarre 8-1919

vaidyloms 
muštynės,

ATVYKO PASAULINE
PARODON

New Yorkan jau pribuvo 
grupė Seminole gentės indijo- 
nų iš Floridos. Jie gyvens 
būdelėse, kaip gyvena indijo- 
nai, perstatydami Amerikos 
indijonų gyvenimą Pasaulinės 
Parodos lankytojams. Jie dė
vi margais - margiausiais rū- 
bais-sijonais.

Dr. Tichomirov
Dr. Herman Tichomirov, 

žymus mokslininkas, dirbąs 
prie Markso-Engelso Instituto 
Maskvoj, Sovietų Valdžios pa
skirtas viršininku pravest So
vietų dalyvu m ą Pasaulinėj 
Parodoj. Tais reikalais jis ■ 
nesenai ir pribuvo New Yor
kan Cunard White Star lini
jos laivu Aquitania.

Vyriausiais šių metų gegu
žinės obalsiais yra darbinin
kų vienybė, atsteigimas gero
vės, gynimas demokratijos ir 
taikos, kas reiškia gynimą

, mažųjų tautų, tame skaičiu- 
Irvmg je jr Lietuvos nepriklausomy-

' Paul Passikoff, 50 metų, 
komunistas, ir per daug metų 
veiklus Amalgameitų Unijos 
narys, mirė širdies liga per
eitą trečiadienį. Išlydės iš 
Irving Plaza salės,
Place ir 15th St., N. Y., šian
dien, bal. 21-mą, per pietus.

Amalgameitų 25-to lokalo 
valdyba atsišaukė į lokalo na
rius ir visus uniiistus dalyvaut 
šermenyse.

Passikoff buvo nariu žydų 
Komunistų Nac. Tarybos.

WPA darbininkai siųs dide
lę delegaciją į Washingtoną 
protestuot prieš atleidinėjimus 
iš darbų.

Della Carrol šoksianti Pa
saulinėj Parodoj “rožių šokį,” 
reiškia, dėvės tik rožės žiedo 
lapeliais.

Bendrai Šelps Pabėgėlius
Maliorių industrijos bosai i •i 

darbininkai susitarė bendra . Į 
darbuotis gelbėti Europos pr- 
bėgėlius iš įvairių šalių, ir vi
sų tautybių. Philip M. Glad
stone atstovauja bosų, o | 
Louis Weinstock— darbininku 
organizacijas.

bes nuo hitlerinės ryklės.
—o—

Angliško darbininkų dien
raščio “Daily Workerio” ge
gužinė laida išeis už balan
džio 30-ta diena. Sveikinimai v *•
tai laidai turi būt priduoti ne 
vėliau 25-tos. Lietuviu Komu
nistų Kuopa užsisakė šimtus 
kopijų platinimui.

Susidūrus gatvekariui, tre
kui ir dviem mašinom, Bron 
xe, užmušta studentas; mote
riškė ir vaikas sužeista.

Viso miesto Bendros Gegu
žinės antra ir paskutinė kon
ferencija bus šį šeštadienį, 
balandžio 22-rą, 1 vai. dieną, 
Hotel Center, 108 W. 43rd 
St., N. Y.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St, Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

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

50c. Persiuntimų apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

tiqnow

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

IB BANK HERE-S BY MAIL Ifcfl COMPOUNDED INTEREST .
"fl““ PAID ON YOUR SAVINOS ZavA/ct

Huakwick
iBEll

INGS BANK
C.MANO AVt. UKOOKLYN

PASAULINE PARODA

Lietuvių Įsteigta Prie Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai

Lankydamiesi j pasaulinius fėrus užeikite pas

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ
pas juos gausite gerų steikų ir kitokių gerų valgių.

DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS
•

Jie turi vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat
vę nuo Marines budinko pasaulio fėruose.

FAIRVIEW RESTAURANT
110-61 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Lietuviškų MAISTO Konservotų
KUMPIŲ — Hams, Picnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami ne

mažiau 3 dėžių kiekvienam.

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 CHAMBER ST., NEW YORK CITY
REctor 2-2786

Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare

221 SO. 41 h ST.
Penktadieniais uždaryta

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir mahavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Reikale

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

namų taisymo, maliavojlmo ar popieravirno 
klauskite mūsų aprokavimo

321 Chauncey

1062 Glenmore

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

ir laketukai nuoKryželiai

Sieniniai
nužemintom kainom

Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai

$6.00

$2.00
$1.00:

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųJŪS

_ departmentų. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

BROOKLYN
STAGG 2-2173

N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
V 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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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




