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Išlaisvinti Kalinius!
Brone šalinaite—Jauni

mo Auklėtoja.
Sunkus Darbas!
Laučka ir Bimba.

Rašo R. Mizara.

“Lietuvos Žiniose” skai-
tome sekančią iš . Šiaulių 
miesto žinia:

“Visuomenės veikėjų gru
pė pradėjo rinkti parašus 
po prašymu Ministerių ta
rybai, kuri prašoma duoti 
eigą dar pernai 25,000 pilie
čių pasirašytam politinių 
kalinių amnestijos įstatymo 
projektui. Tas projektas 
buvo įteiktas seimui, ta
čiau iki šiol nei pasiūlytąja 
nei bet kokia pakeistąja re
dakcija seiman svarstyt ne
buvo įneštas.”** * «

Puikus Šiaulių visuome
nės veikėjų sumanymas, 
puikus darbas! Amerikie
čiai jį turi energiškai pa
remti. Nes juo greičiau 
bus išleisti iš kalėjimų poli-1 
tiniai anti-fašistai kaliniai, 
tuo bus stipresnė Lietuvos ‘ 
žmonių atspirtis savo nepri
klausomybei ginti.

Šnipams ir valstybės iš
davikams, v o 1 d e m a rimu
kams, aišku, jokios amnes
tijos mes nereikalaujam ir 
nereilfalausim! * * #

Žmonių auklėjimas—sun
kus darbas. Vieni žmonių 
auklėtojai tąjį darbą veda 
asmeniai, kiti masiniai, ben
drai; treti—abejaip.

Nepaisant, kaip asmuo 
dirbs auklėjimo srity j — 
darbas labai įkirus ir reika
lauja daug energijos. !

Viena iš mūsų energingų
jų jaunimo auklėtojų yra 
muzikė Bronė šalinaite. 
Šiemet sukako lygiai de- 
šimts metų, kai jinai 
Brooklyne ir apylinkėje 
pradėjo mokyti mūsų cho
rus ir kai ji čia atidarė sa
vo muzikos studiją. o* ♦ *

Tasai dešimtmetis buvo 
josios sunkaus ir energingo 
darbo dešimtmetis. Chorų 
mokyme B. Šalinaite įnešė 
daug naujo, daug grožio.

Savo studijoje ji išauklė
jo daugybę jaunimo—dau
giausiai pianistų. Išlavino 
keletą chorvedžių. Apvilko 
muzika keletą mūsų scenos 
veikalų. Jos vardas šiandien 
glaudžiai susijęs su visu 
lietuvių meno srities darbu.

Toj srity nedirbusiam, 
negalima nei įsivaizduoti, 
kiek per tąjį dešimtmetį ši 
jauna, išlavinta ir talentin
ga muzikė paaukojo darbo 
ir energijos; paaukojo tam, 
kad mūsų gyvenimai būtų 
šviesesnis ir gražesnis. 

* * *
Šiuos dalykėlius primenu 

tik dėlto, kad sekantį sek- 
madienį (gegužės 7 dieną), 
Brooklyne B. šalinaite ruo
šia penktąjį eilinį savo mo
kinių koncertą, į kurį kiek
vienas, vertinąs josios ga
bumus ir energiją, paauko
tą mūsų jaunimo auklėji
mui, turėtų atsilankyti.* * ♦

Pereitą sekmą d ienį 
Bręoklyno kriaučiai suruo
šė masinį mitingą Pirmąjai 
Gegužės paminėti. Tarpe 
kalbėtojų buvo “Amerikos” 
redaktorius p. Laučka ir 
“Laisvės” redaktorius. —A. 
Bimba. Vadinasi, komunis
tas ir katalikas kalbėjo nuo 
vienos platformos ir, gali-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 105 Telefonas STagg 3-3878.

Anglų Premjeras Ar
do Apsigynimo Dery

bas su Sovietais
X

MAKSIM LITVINOV 
Buvęs Sovietų užsieninis 

Komisaras

MOLOTOV NAUJAS 
SOVIETŲ UŽSIE
NIO KOMISARAS

Maskva. — Ligšiol buvęs 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaras Maksimas Litvinov 
prašė, kad jį paliuosuotų iš 
tos tarnybos, ir jis tapo pa- 
liuosuotas.

Nauju Sovietų užsieniniu 
komisaru tapo paskirtas V. 
M. Molotov, pirmininkas 
Sovietų Sąjungos Komisarų 
Tarybos.

(New Yorko Times mas
kviškis k o r e s p o n d e ntas 
spėja, kad Litvinov pasi
traukė dėl nesveikatos.)

PAŠAUTAS ŽMOGŽUDIS 
PRIVERTĖ DAKTARĄ IŠ

IMT KULKĄ

Chicago, Ill. — Laike plė
šimo vienos užeigos pikta- 
daris A. B. Wilson, 28 metų, 
ir jo sėbras Edw. Riley nu
šovė vieną žmogų ir sužeidė 
du policininkus. Bet ir pats 
Wilson gavo kulką. Tad jis 
įsibriovė pas seną daktarą 
S. Hirschfeldą ir privertė 
jį tuojau išimt kulką, grū
modamas revolveriu.

Daktaras brityukės gele
žėle ant greitųjų padarė 
žmogžudžiui operaciją, iš
imdamas kulką, be jokių 
skausmą migdančių vaistų. 
Paskui jis apie tai pranešė 
policijai.

Plėšikai žmogžudžiai dar 
nesuimti.

SUĖMĖ DAKTARĄ, NUO
DYTOJŲ SĖBRĄ

Philadelphia, Pa. — Areš
tuotas daktaras H. D. Perl
man, kad jis teikė nuodus 
šaikai žmogžudžių. O jie 
tais nuodais numarino 35 
iki 100 žmonių, idant pasi
grobt jų apdraudas.

ma sakyti, mušė į tą patį 
tašką.

Ar dėl to kuris iš jų pa
sikeitė? Ne! Jeigu taip, tai 
kodėl negalima susitarti ki
tais mūsų tfisą tautą lie
čiančiais klausimais ir ben
drai veikti? Kodėl gi nega
lima bendrai, sakysim, da
lyvauti Lietuvių Dienoj Pa
saulio Parodoj ?!

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužės (May) 5, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

London. — Anglijos mi- 
nisteris p i r m i n i n kas N.‘ 
C h a m b e r 1 ain iš tikrųjų 
griežtai priešinasi darymui 
bendros sutarties tarp An
glijos ir Sovietų dėlei apsi
gynimo nuo Hitlerio ir 
Mussolinio, kaip rašo ame
rikinė žinių ag entūra 
United Press. Chamberlai- 
nas kol kas tik nedrįsta 
prisipažint, kad jis stengia
si suardyt ir pačias dery
bas dėlei tokios sutarties su 
Sovietais. Nes didelė dau
guma Anglijos žmonių sto
ja už bendrą frontą su So
vietais atremt užpuolikus, 
fašistinius diktatorius.

C h a m b e r 1 aino valdžia 
taipgi priešinga Sovietų pa- 
siūlymui, kad Angli j a, 
Franci ja ir Sovietai išvien

VENGRIJA PLANUOJA PRI
JUNGT SAU SLOVAKIJA 
SU NAZIŲ PRITARIMU
Budapest, Vengrija. — Ši

čia plačiai pasklido gandai, 
kad Vengrija ruošiasi pri
jungt sau Slovakiją, dalį 
buvusios Čechoslovakijos.

Hitleris, po Čechoslovaki
jos išdraskymui, pripažino 
Slovakijai'jieva “nepriklau
somybę.” zBet, kaip dabar 
pranešama, jis nesipriešin
tų, jeigu Vengrija, užgrob
tų Slovakiją. Mainais už 
tai Vengrija padarytų mui
tinę sąjungą su Vokietija.

Prez. Rooseveltas Pasveiki
no Lenkijos Prezidentą *
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasiuntė 
sveikinimo, telegramą Len
kijos prezidentui Ig. Mos- 
cickiui tautinėje Lenkų die
noje, ir išreiškė linkėjimą, 
kad ir toliau pasilaikytų 
ligšioliniai draugiški ryšiai 
tarp Lenkijos ir Amerikos.

Slovakas Nazis Padare Vo
kietį Nazių “Šventuoju”
Bratislava, Slovakija. — 

Slovakų kilmės Franz Kra- 
masin, vadas vokiečių nazių 
Slovakijoj, pakėlė į vokie
čius “kankinius,” kaip ir 
nazių šventuosius, Johanną 
Kasperą. , Pastarasis buvo 
nušautas^per slovakų riau
šes prieš nazius.

Japonų Lakūnai Nužudė bei 
Sužeidė 1,000 Civilių

Chungking, Chinija. — 
Chinų lakūnai atmušė. 23 
japonų, orlaivius nuo Chini- 
jos laikinosios sostines 
Chungkingo; bet kiti 22 ja
ponų orlaiviai praskrido ir 
bombardavo miestą, už
mušdami bei sužeisdami 
1,000 nekariškių chinų.

pasižadėtų gint Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Darbiečiai ir tūli liberalai 
atstovai Anglijos seime pa
statė klausimą premjerui 
Chamberlainui: Kodėl taip 
lėtai vedamos derybos su 
Sovietais? Kodėl Anglijos 
valdžia nenori padaryt at
virą apsigynimo sąjungą su 
Sovietais?, .

Į tuos klausimus Cham- 
berlainas atsakė tik tiek: 
“Aš esu nepasirengęs duot 
atsakymą, kol dalykas ran
dasi dabartiniame stovyje.”

Iš antros pusės, premje
ras Chamberlainas pareiš
kė, kad Anglijos valdžia 
“tikrai yra pasirengus 
svarstyt” pasiūlymus dėlei 
nekariavimo sutarties su 
Vokietija.

Užgirtas Roosevelto 
Planas Perorganizuot 

Valdžios Skyrius
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 264 balsais 
prieš 128 atmetė republiko- 
nų brukamus “pataisymus” 
prieš prezidento Roosevelto 
reikalavimą pertvarkyt ir 
sujungt daiktan įvairius 
valdžios biuruš. Senatas 
dauguma balsų jau pirmiau 
užgyrė tą Roosevelto reika
lavimą. Taigi po 60 dienų 
jis taps įstatymu.

Prez. Rooseveltas reika
lavo suvienyt tuzinus įvai
rų valdžios biurų į tris 
įstaigas iš viso, būtent: fe- 
deralių darbų įstaiga, fede- 
ralė socialės apdraudos 
įstaiga ir federalė paskolų 
įstaiga.

Rooseveltas nurodė, jog 
per tokį įstaigų apvienijimą 
būtų sutaupyta milionai do
lerių šalies iždui. Bet re- 
publikonai k o n g resmanai, 
ypač Taber rėkė, kad prezi
dentas gaus perdaug galios 
per tokį sumažinimą įstai
gų skaičiaus.—Šį kartą re- 
publikonai politikieriai vi
sai užmiršo savo suvalkiotą 
obalsį—“taupyt šalies iždą.”

D e m okrątai kongresma- 
nai ir senatoriai gana ge
rai laikėsi su Rooseveltu 
kas liečia perorganizavimą 
įvairių valdiškų biurų.

Šis prezidento laimėjimas 
liudija apie’ naują sustiprė
jimą jo įtakos kongrese, 
kaip kad pripažįsta ne tik 
Roosevelto draugai, bet ir 
priešai.

London, geg. 4. — Spėja
ma, kad atsistatydinęs So
vietų užsieninis komisaras 
M. Litvinov būsiąs paskir
tas Sovietų ambasadorium 
Amerikai.

Berlin. — Hitleris pasiū
lė ir Graikijai nepuolimo 
sutartį. i ' \ i

V. M. MOLOTOV
Naujasis Sovietų užsieninis 

Komisaras

ANGLŲ-PRANCŪZŲ 
VALDOVAI RUOŠIA 
NAUJĄ MUNICHĄ
Paryžius. — Visa dešinio-;, 

ji Francijos spauda sujudo 
pliovot prieš SovietUv^ą- 
jungą. Šėldama prielHlvvie- 
tus ta spauda teisina Fran
ci jos valdovus, kad jie ne
nori Anglijos ir Francijos 
sutarties su Sovietais dėlei 
bendro apsigynimo nuo Hit
lerio ir Mussolinio ir dėlei 
gynimo Lenkijos, Lietuvos 
ir kitų silpnesnių kraštų.

Francijos ambasadorius 
Varsavoj p. Noel daro, ką 
tik gali, kad Lenkija laiky
tųsi Hitleriui. Jis taipgi re
mia “penktąją eilę,” aršiau
sius Lenkijos fašistus.

London. — Anglų valdo
kai vengia apsigynimo su
tarties su Sovietais ypač 
todėl kad nenorį “suerzint” 
Vokietiją.

Anglijos a m b a s adorius 
Berlyne Hendersonas atvi
rai sako naziams, jog iš
sprendimas klausimo dėl 
Danzigo ir Lenkų Korido
riaus priklauso nuo Londo
no; o ne nuo Varšavos.

Londone plačiai paskleis
ta valdžios nuomonė, kad 
Anglijai nevertėtų kariaut 
dėl Danzigo, nors Anglų 
vyriausybė nesenai ir žadė
jo karinę paramą Lenkijai, 
jeigu Vokietija darytų to
kiusžingsnius, kurie' atro
dytų Lenkijai kaip gręsian- 
,ti jos nepriklausomybei. •

Paryžius. — Korespon
dentas komunistinės ameri
kiečių spaudos, Samas Rus
sell rašo, kad Anglijos ir 
Francijos valdovai rengiasi 
prie “naujo Municho”-—nu
sileist fašistų diktatoriams, 
paaukojant jiem įvairias 
menkesnes šalis.

MUSSOLINIS NEPRITA
RIĄS NAZIŲ SMURTUI 

PRIEŠ LENKIJĄ?

Roma, geg. 4.—Praneša
ma, jog Mussolinis priešin
gas Hitlerio pasimojimam 
prieš Lenkiją (?)

Skubotai atvažiuoja į Ro
mą nazių užsieninis minis
teris von Ribbentrop ir 
feldmaršalas Goering. Hit
leris nori “pataisyt” Mus
solinio nusistatymą kas lie
čia Lenkiją, tai viena; o 
antra, naziai pastebėję, kad 
Mussolinis linksta į geres
nius ryšius su Frąncija.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Anglijos ir Francijos įj 
Valdovai Ruošias Iš
duot Lenkus Naziam

Paryžius. — Anglijos ir 
Francijos diplomatai jau' 
teiravosi Berlyne, ar nazių, 
valdžia sutiktų daryt neka
riavimo - nepuolimo sutar
tį su Anglija ir Franci ja,, 
kaip rašo amerikinė žinių | 
agentūra United Press.

London.— Anglų laikraš
čiai “Daily Mail” ir “Daily 
Sketch” perspėja Lenkiją, 
kad jinai “perdaug nereika
lautų” iš Vokietijos ir kad 
“nesiskerečiotų.” O šie laik
raščiai išreiškia mintį An
glijos valdžios.

c

Didysis anglų buržuazi
jos dienraštis “London 
Times” išspausdino redak
ciniame puslapyje laišką 
lordo Rushcliffo, buvusio 
Anglijos ministerio, kuris 
išvadžioja, kad reikėtų pa
tenkint Vokietiją.

Lenkų Minios Šaukia: 
“Šalin Hitlerį! Ša

lin Užpuolikus!”
Varšava.—Tautinėje Len

kijos nepriklausomybės die
noje lenkai didžiomis mi
niomis demonstravo Varša- 
voj ir kituose miestuose, 
šaukdami: “šalin Hitlerį! 
Šalin užpuolikus!” Tokia 
lenkų demonstracija griaus
mingai praėjo Varšavoj ir 
pro Vokietijos atstovybės 
rūmą, ant kurio plevėsavo 
nazių svastikinė vėliava.

Bet Lenkų kariuomenės 
mažai tedalyvavo tuose iš
stojimuose prieš nazius. 
Nes milionas ir 300 tūks
tančių Lenkijos armijos su
telkta į Danzigo ir Vokieti
jos pasienius atmušt bet 
kokį karišką žygį iš nazių 
pusės.

Abelnai suprantama, jog 
šį penktadienį ’Lenkijos už
sieninis ministeris J. Beck, 
kalbėdamas seime, atmes 
Hitlerio reikalavimus per
ves! Danzigą Vokietijai ir 
atiduot naziam 15 mylių 
pločio ruožą per Lenkų Ko
ridorių, tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytų Prūsijos. 
Taipgi suprantama, kad 
Lenkų užsieninis ministeris 
seime iškels reikalavimą 
platesnių Lenkam teisių 
Danzige.

Lenkų tautinės dienos 
demonstracijomis trečiadie
nį buvo ypač atžymėta 148 
metų sukaktis nuo Lenkijos 
priėmimo pirmosios demo
kratinės konstitucijos. Ta 
konstitucija buvo pagamin
ta pagal Francijos konsti
tucijos revoliucinį modelį.

ORAS
Apsiniaukę ir šilčiau.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Berlin. -f Anglijos amba
sadorius N. Henderson “iš 
mandagumo” atsilankė pas 
Vokietijos užsieninį minis
ter} von Ribbentropą ir 
tūomi pakėlė nazių ūpą. To
dėl nazių laikraščiai jau ne
dergia Anglijos, tik švelniai 
pataria vengt sutarties su 
Sovietais kaipo “pavojin
gos.” Henderson pats yra 
Hitlerio garbintojas.

Paryžius. — Kaip Franci
jos, taip Anglijos valdovai 
daro spaudimą J. Beck’ui, 
Lenkijos užsienių ministe- 
riui, kad jis tik nuolaidžiai 
ir taikiai kalbėtų apie Len
kijos santikius su Vokietija. 
J. Beck kalbės šį penktadie- 
nį Lenkų seime apie tai, 
kaip Lenkijos valdžia žiūri 
į Hitlerio reikalavimus kas 
liečia Dancigą ir Lenkų Ko
ridorių.

NAZIAI SIŪLO NEPUOLIMO 
SUTARTIS ŠEŠIEM MA-

ŽESNIEM KRAŠTAM •
________

Berlin. ~ Vokietijos val
džia pasiūlė nepuolimo - ne
kariavimo sutartis Danijai, 
Švedijai, Norvegijai, Suo
mijai, Estijai ir Latvijai. 
Jie Lietuvai dabar nesiūlė 
tokios sutarties, kadangi 
nazių nepuolimo sutartis su 
Lietuva jau pirmiau pada
ryta, po Klaipėdos perlei
dimui Vokietijai.

Varšava. — Lenkijos 
spauda rašo, kad nazių siū
lymas nekariavimo sutarčių 
Skandinavijos kraštam ir 
Suomijai, Estijai ir Latvijai 
yra tiktai nauja Hitlerio 
intriga ir gudrybė. Tomis 
sutartimis Hitleris nori 
štai ko pasiekt: Jeigu mini
mos mažosios šalys pasira
šytų nepuolimo sutartį su 
naziais, tai jos tuo patim 
pasižadėtų nepraleis! An
glijos, Francijos ar Sovietu 
Sąjungos karinių spėkų. 
Tada, jeigu naziai užpultų 
Lenkiją, tai Danija, Švedi
ja, Norvegija, Suomija ir 
Latvija (kaip ir Lietuva) 

j turėtų, pagal sutartį su 
Hitleriu, nepraleist per sa- Y 
vo kraštus jokios karinės 
pagalbos Lenkijai.

I

Japonija Priekabiauja prieš
Jungtines Valstijas ,;g-

Tokio. — Japonijos laivy
no ministerija išleido bro
šiūrą, kurioje šneka, būk 
Jungtinės Valstijos rengia
si “kariškai įsibriaut” į Di
dįjį Vandenyną—Pacifiką.

Mat, Jungtinės Valstijos 
rengiasi aptvirtint savo 
Wake, Midway ir Johnston 
salas tame vandenyne, tai . i 
Japonija rėkia, būk Ameri
ka “veržiasi” į “japonų sri
tį” Pacifike.
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Politinių Kalinių Laiškas
Nesenai paaiškėjo, kad kovo mėn. 23 

dieną Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo 
politiniai kaliniai pasiuntė laišką Lietu
vos kariuomenės vadui gen. Raštikiui, 
Seimo prezidiumui ir Šaulių ir Sava
norių sąjungoms. Čia paduodamas to 
laiško turinys:

“Kai agresoriai, okupuodami vieną po 
kitos valstybes, užgrobė Klaipėdą ir tie
sia savo plėšrią ranką į visą mūsų kraš
tą, mes negalime pasilikti pasyvūs ir pa
sitenkinti vien pasipiktinimo reiškimu.

“Šią skaudžią visam mūsų kraštui va
landą mes, dar kartą reikšdami savo 
tvirtą pasiryžimą su ginklu rankoje gin
ti mūsų šalies nepriklausopybę nuo visų 
jos priešų, j.ungiam savo balsą prie visų 
tų, kurie reikalauja sukelti visą šalį į 
vieną galingą frontą prieš gręsiantį 
agresorių ir paskelbti negailestingą ko
vą visiems to priešo agentams, tėvynės 
išdavikams, veikiantiems mūsų krašto 
viduje, bei jungtis prie bloko tų valsty
bių, kurios buriasi prieš agresorius. ’

“Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo po
litiniai kaliniai”.

(Seka parašai). ■' r '■ . •
Kaip matome, Lietuvos kalėjimuosna 

subrukta šimtai geriausių jos patriotų, 
geriausių kovotojų. Jie nori išeiti lais
vėn, jie naudingi Lietuvos nepriklauso
mybei ginti. Štai kodėl šiandien turi būti 

•• keliamas didelis balsas už išlaisvinimą 
tų kovotojų, už išlaisvinimą politinių an
tifašistų kalinių..

fe#®

t f ' ninKai šeimininkavo
| natorius Gailius įsakė

Pabėgėliai iš Klaipėdos
Mūsų korespondentas Kaune rašo:

• “Dabar Lietuvoj yra apie dvylika tūk
stančių žmonių, pabėgusių iš Klaipėdos. 
Jie dabar šelpiami, globojami, apie juos 
kalbama ir rašoma. Tačiau pabėgėlių 
pykčiui ir nepasitenkinimui numalšinti 
nėra priemonių. Daugumas pabėgo vien
marškiniai ir dabar gyvena be duonos 
kąsnio. Daugelio Klaipėdoje paliko visas 
turtas, kurį pasiėmė hitlerininkai. Kiek
vienas pabėgėlis kartoja: “Lietuvos val
džia mus apgavo”. Jų pusėj tiesa. Net tą 
pačią dieną, kai jau hitlerininkai pradė
jo plėšti lietuvius ir kai užsienyj buvo 
paskelbta, kad Lietuvos vyriausybė iš
duoda Klaipėdą, Lietuvoj prisispyrus dar 
vis buvo tvirtinama, jog tai netiesa ir už 
tokių žinių skleidimą buvo grąsinama 
areštu. Tą pačią dieną, kai jau hitleri- 
ninkai šeimininkavo Klaipėdoje, guber-

i visiems eiti į dar
bą ir ramiai laikytis, užtikrindamas, kad 
viskas būsią ramu.

“Jeigu Klaipėdos lietuviams apie Klai
pėdos išdavimą būtų pranešta bent dvi 
ar tris dienas iš anksto, tuo pačiu metu, 
kai buvo pranešta užsieniuose, kiekvie- 

. nas bėgdamas būtų pasirūpinęs bent sa
vo turto dalį pasiimti, bent žmoniškai 
apsirengti. Dabar gi tautininkų valdžia 
padėjo hitlerininkams užpulti lietuvius 
staiga, kad jie nieko nesuspėtų su savim 
pasiimti. Todėl klaipėdiečių pyktis ir ne- 
pasitenkinimas visai pateisinamas. Pir
ma dūmė akis, apgaudinėjo, o dabar ro
do savo “gerą širdį” numestais trupi
niais. Daugiausiai nukentėjo paprastieji 
darbo žmonės, nes valdžios atstovai ir 
visokį dideli ponai apie Klaipėdos atida
vimą iš anksto žinojo ir todėl savo turtą

pasistengė išgabenti. O jeigu nėišgabe- 
no, tai dar dabar atgauna iš vokiečių 
okupantų, vesdami visokias diplomatiš
kas derybas.

“Pabėgėlius šelpia Lietuvos gyvento
jai per savo labdarybės organizacijas ir 
aukomis. Čia vėl aiškiai metasi į akis', 
kad turtingieji prie pabėgėlių sušelpimo 
mažiausiai prisideda. Tikrai sotus alka
no neatjaučia^ Renkantiems aukas tokie 
patrijotai dažnai atkerta: “Ko jie bėgo, 
galėjo ir prie^Hitlerio gyventi?” Kalba
ma .apie tautos vienybę, bet tokia vie
nybė, kokią pabiria pabėgę klaipėdiečiai 
yra avies ir vilko vienybė.”

Tai skaudūs žodžiai žmogaus, kuris da
lykus gerai žino ir mato. Mes jau esame 
nurodę, kad daugeliui tų pabėgėlių teks 
gerokai pakentėti. Pagalba jiems būtinai 
reikalinga. Amerikiečiai taipjau galėtų 
su ta labdarybės pagalbą prisidėtų Tūlos 
mūsų įstaigos tam tikslui jau yra paau
koję po nemažas sumas.

Kalbėjo Prieš Save
Hitleris, neva atsakydamas prezid. 

Rooseveltui, teisino Barbariškų fašistų 
karo agresijas. Vienas jo pasiteisinimų 
del Čechoslovakijos pavergimo tai tas, 
kad ji buvo labai ginkluota—“arsenalas 
ginklų Centralinėj Europoj”. Ir patvir
tinimui to, kad Čechoslovakija “buvo la
bai ginkluota”, jis sakė, kad ją užimda
mi naziai suėmė: 1,582 karo orlaivius; 
501 priešlėktuvinę kanuolę; 2,175 kanuo
les; 785 apkasų kanuoles; 469 tankus; 
43,876 kulkasvaidžius; 114,000 automa
tiškų revolverių; 1,090,000 šautuvų; 
virš 1,000,000,000 šautuvams šovinių; 
3,000,000 kanuolių svaidinių ir daugybę 
kitokių mažesnių ginklų, prie to galingą 
karo industriją.

Veikiausiai, kad čia Hitleris pasakė 
tiesą, nes Čechoslovakija turėjo galingą 
karo industriją ir buvo gerai ginkluota. 
Bet jeigu nauduotis ta Hitlerio logika, 
tai kas tik ginkluotas, tas turi būti* pa
vergtas, kad “išvengus” pasaulyj karo. 
Reiškia, Vokietijos naziai pirma buvo 
labai ginkluoti, nes laike jų užpuolimo 
ant Čechoslovakijos jie šaukė, kad turį 
12,000 karo orlaivių, o d!abar kada prie 
tų ginklų dar pridėjo ir buvusius Če
choslovakijos ginklus, tai jie dar dau
giau apsiginklavo ir vardan. taikos, Vo
kietiją turėtų užimti kitos šalys.

Kitaip negali būti, nes, einant ta pa
čia logika, jeigu Hitleris turėjo užimti 
Čechoslovakiją už apsiginklavimą, tai 
kitos šalys turėtų tą pat padaryti su Vo
kietija, kuri sulaužė visas sutartis, kad 
tik labiau apsiginklavus.

Matyti, kad Hitleris niekaip negalėjo 
sugalvoti bent kiek • stipresnį pateisini
mą savo karo agresijų, jeigu taip nu
kalbėjo.

Tikrumoj buvo taip: Čechoslovakija 
ginklavosi ne kitus kraštus pulti, o sa
vo nepriklausomybei išlaikyti. Hitlerinė 
Vokietija gi ginkluojasi ne gynimuisi, 
bet pulti ir naikinti kitus kraštus, pa
vergti pasaulį:

Panaikino Nepuolimo Sutartį
Mes daug kartų rašėme, kad Vokieti

jos naziai tik tiek su sutartimis skaitosi, 
kiek jos jiems naudingos. Vakar jie pa
sirašė sutartį, šiandien ją numes po sta
lu, jeigu ras, kad tas jiems naudinga.

1934 metais, kada hitlerinė Vokietija 
dar buvo silpna, tai ji pasirašė su Len
kija nepuolimo sutartį, tai yra, kad Len
kija nepuls Vokietijos, o Vokietija ne
puls Lenkijos per penkerius metus. Bet 
štai, dabar Vokietijos naziai pasiuntė 
Lenkijai pranešimą, kad jie panaikina 
tą sutartį. ,

Kokis gi pasiteisinimas? Pasiteisina 
tuo, kad Lenkija įstojo į bendro apsigy
nimo sutartį su Anglija ir Francija. 
Hitleris tą vadina “nedraugiška politi
ka linkui Vojdetijos” ir “jos apsupimu”. 
Reiškia, jis norėtų, kad Lenkija nieko 
nedarytų, kada mato, jog Vokietijos na
ziai ruošiasi ant jos užpulti.

Tas Hitlerio žygis turėtų Lenkijos 
žmones ir valdžią dar daugiau pastumė-U> 
ti į pusę tų, kurie stoja prieš karo agre/ 
sorius.

J t ■ ■ •

Kiekvienom apšvietą branginančiam 
žmogui yra dideliu džiaugsmu, kad 20 
metų atgal “Laisvė” pradėjo eiti dien
raščiu, kad ji augo^platinosi ių šiandien 
stipriai laikosi. Per 20 metų kasdien 
“Laisvės” nešė į lietuvių namus žinias iš 
visų pasaulio kampų, ji tiekė raštus iš 
įvairių mokslo sričių; ji šaukė Amerikos 
lietuvius organizuotis ir šviestis ben
dram visų labui. Todėl šis jubilėjus Ame
rikos lietuviams yra didelis dalykas.

20 m. atgal, kada kilo iniciatyva leis
ti “Laisvę” dienraščių, buvo daug svy- . 
ruotojų—verta ar ne,—manė jie. Buvo 
keletas griežtų pesimistų, kurie šaukė: 
“negalėsime išlaikyti.” Bet didelė didžiu
ma “Laisvės” bendrovės šėrininkų, skai
tytojų ir rėmėjų entuziastiškai rėmė tą 
šaunią iniciatyvą leisti “Laisvę” dienraš
čiu. Dienraščio idėja greit paplito po vi
są Ameriką. Gausiai pradėjo plaukti au
kos. Gauta paskolų iš asmenų (T. Lisa- 
jus skolino net $2,000.00) ir 16 dieną 
rugsėjo, 1919 metais, “Laisvė” pradėjo 
eiti dienraščiu. '

Iš karto ji buvo leidžiama 4 puslapių, 
vėliau 5 dienas keturių puslapių ir 1 die- 
fTą 6 puslapių, 1926 m. pradėjome leisti 
šešių puslapių kasdien. Nuo 1936 m. iš
eina padidintos laidos 8 puslapių penk
tadieniais.

'Vis plačiau pasiekiant bizniškas įstai
gas, kurios skelbiasi dienraštyje, verčia 
didinti jį puslapiais. “Laisvės” pozicija 
būti liaudišku dienraščiu, atsakančiu 
darbininkų klasės reikalams, smulkių 
biznierių, farmerių ir profesionalų rei
kalams, yra akstinu mums plėsti, įvai
rinti ir tobulinti jos turinį. Tas didina 
išlaidas, bet padeda vis platesnes mases 
pasiekti su apšvieta, o apšvietos skleidi
mas yra mūsų vyriausias tikslas, ku-t 
riam “Laisvė” yra leidžiama.

Visai artinantis dienai sukakties dien
raščio “Laisvės^ 20 metų jubilėjaus mes 
turime malonumo pasakyti, kad mūs'’ 
dienraštis neturėjo baimės nė minutei 
per tą dvidešimt metų, kad jis-negalėtų • 
išeiti dienraščiu. Buvo sunkių valandų: 
Užpuolė jį kunigas Petkus su byla, užėjo

Klausimai ir Atsakymai
------ * l,O tokio dalyko, kaip “ge
ografinė a n t r o p o logija,” 
mes nesame girdėję.

2. Sovietų Sąjungoje mes 
turėjome tik vieną nuolati
nį bendradarbį, drg, A. Ra
mutį. Bet jis jau kelintas 
mėnuo labai sunkiai serga. 
Gydosi sanatorijoj. Kaip 
greitai pasveiks, tikimės, 
jis vėl mums rašinės.

3. Kaip pirmiau lietuviai 
gyveno Sovietų Sąjungoje, 
taip tebegyvena. Daugiau
sia jų gyvena Sovietinėj 
Baltgudijoje. Ten randasi 
keli lietuvių kaimai, kurie 
turi lietuviškas mokyklas.
1 Bet. kadangi “Raudona
sis Artojas” sustojo ėjęs, 
tai mes nebeturime 
tuos lietuvius iš kur 
džiagos pasisemti ir
nai perduoti mūsų skaityto
jams.

4. Mes manome, kad pro
gresyviai lietuviai galėtų ir 
turėtų greitai sukelti užten
kamai pinigų gelbėjimui 
lietuvių kovotojų, kurie 
randasi Francijos koncen
tracijos stovyklose. Tuomi 
rūpinasi Lietuvių Komite
tas Ispanijos Demokratijai 
Remti, Jo atsišaukimas til
po visuose mūsų laikraš
čiuose. Deja, kol kas, aukų 
visai mažai teplaukia.

5. Gal M. Andersoniūtė ir 
dainavo Lietuvoje, bet mes 
nesame matę apie tai jokių 
pranešimų, todėl nežinome.

6. Meš manome, kad lie
tuvių kalba tinkama kad ir 
aukštiems mokslams, nors, 
žinoma, kaikurių terminų 
reikia pasiskolinti iš kitų

Klausimai
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite paaiš
kinti man žemiau paduotus 
kelius klausimus.

1. Kokia mokslo, šaka aiš
kina “antropologiją” ir ar 
“geografinė antropologija” 
aiškina klasių kovą?

2. Ar dienraštis “Laisvė” 
jau neteko bendradarbių 
Sovietų Sąjungoje?

3. Kodėl jau nieko nesi
girdi nuo lietuvių, gyvenan
čių Sovietų Sąjungoje? Ar 
amerikiečiai jau nebereika
lingi jiems ant toliau?

4. Argi Amerikos progre
syviai lietuviai negalėtų iš
gelbėti nors vieną lietuvį 
kovotoją iš. Francijos kon
centracijos, kuriam dau
giausia grūmoja pasieki
mas Lietuvos rub.ežių, arba 
neturintį kur prisiglausti ?

5. Ar ta pati M. Ander
soniūtė dainavo Lietuvoje 
aną metą?

6. Ar jau lietuvių kalba 
ant tiek tobula, kad tiktų 
didiesiems mokslams, kaip 
kad tinka anglų, francūzų, 
vokiečių, rusų, arba bertt 
lenkų ?

V. Turauskas.
Atsakymai

1. Antropologija yra 
mokslas apie žmogų/jo kil
mę ir vietą kitų gyvių tar
pe, išplitimą žemėje, apie 
žmonių rases, fiziologinius, 
amžiaus, lyties ir kt. skir
tumus. Tuo būdu antropolo
gija pati yra tam tikra 
mokslo šaka.

baisūs nedarbo laikai, tačiauS “Laisve” 
pergyveno visus tuos vargus be trupinio 
baimės sa^o išsilaikymui.

Pradėjome leisti dienraštį su skolom, 
prie palaikės mašinerijos, svetimoje pa
stogėje ir leisdami dienraštį įsigijome 
nuosavą namą, kuris su pataisymais kai
nuoja $28,000.00. Naujos stambios maši
nerijos per tą 20 metų prisipirkome už 
$22,000.00 ir įsigijome daug smulkesnės 
mašinerijos. Šiandien mūsų spaustuvė 
yra geriausiai įrengta lietuvių spaustuve 
Amerikoje. Greit ir gražiai galime pa
daryti visokius spaudos darbus. Skolų 
70 nuošimčių mažiau turime šiandien, 
negu tada, kai pradėjome leisti dienraštį.

“Laisvės istorija 20 m. išgyvavimo 
dienraščiu yra skaisti. Aiškiai įmatoma 
jai šviesi ateitis gyvuoti ir platintis dar 
per daugelį metų. Jos gyvavimas ir pla- 
tinimosi priklauso nuo direktorių tary
bos sumanumo ir rūpestingumo, nuo jos 
redakcijos, administracijos ir spaustuvės 
darbininkų štabo pasiryžimo ir darbštu
mo, nuo visų dalininkų ir plačiosios vi
suomenės gausios moralės ir materialės 
paramos.

Todėl mes atsišaukiame į pažangiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę minėti 
dienraščio “Laisvės” jubilėjų, ruošti ban- 
kietus ir kitokius parengimus ir tuo bū
du sukelti dienraščio naudai apie $3,000. 
Prašome talkos visų “Laisvės” platinto
jų ir visų apšvietą branginančių žmonių 
padėti gauti “Laisvei” 300 naujų skai
tytojų nuo dabar iki 16 d. rugsėjo. Mes 
taipgi norime gauti “L.” bendrovei apie 
100 naujų dalininkų iki 16 d. rugsėjo.

Mes taip pat širdingai kviečiame visus 
tuos žmones, kurie iki šiol laikėsi toliau 
nuo “Laisvės”, dabar užsisakyti ją ir 
patapti jos bendrovės dalininkais ir lei
dėjais dienraščio. “Laisvė” yra gynėja 
Lietuvos nepriklausomybės, ji yra kovo
toja už geresnį gyvenimą dirbančiajai 
žmonijai, ji yra mokslo ir kultūros gau
sus šaltinis Amerikos lietuviams. Todėl 
visi turime rūpintis, kad dienraštis 
“Laisvė” gyvuotų ir platintųsi.

Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba.

s Romansas
Vaikinas: “Kada tik aš 

tave pamatau, tai aš neži- . ' 
nau, kas man pasidaro,— 
man tiek užkaista kraujas, 
rodos, kad aš visas suvir- 
SIU. Ą

Mergina: “O kaip aš tik 
tave pamatau, tai man taip, 
atšalsta kraujas, kad, ro- > 
dos, į ledą pavirsiu.”

. Vaikinas: “Ar nebūtų ge
rai, jeigu mes abu susi- 
glaustum, tai tu sušiltum, 
o aš atauščiau.”

Mergina: “Man rodos, 
kad būtų dar geriau, jeigu 
tu greičiau iš čia išeitum, 
tai tu atauštumpo aš sušil
čiau.”

Laikosi Duoto žodžio
Juozas: “Kodėl ’ Jonas 

kiekvieną kartą, kada tik 
jis geria; degtinę, tai visa
da užsimerkia?”

Petras: “Kodėl? Todėl, 
kad jis pildo prižadą savo 

i moteriai, jog jis niekad 
• daugiau nežiūrės į alko- 
| holį.”

kalbų. Bet juk tai daro 
kiekviena kalba. Be to, kaip 
kitos kalbos, taip lietuvių 
kalba negali apsieiti be 
taip vadinamų tarptautinių 
žodžių. Jie taip svarbūs 
mokslų reikalų dėstymui, 
jog Lietuvoje yra išleistas 
didžiulis “Tarptautinių žo
džių Žodynas.”

Ne Jo Moteris
Policmanas: “Aš manau, 

kad suradau tavo prapuo
lusią moterį.”

Vyras: “Ar teisybė? Ką 
jį sakė?”

Policmanas: “Nieko ji ne
sakė ‘

Vyras: “O, tai ne mano 
moteris. Aš > negaliu įsivaiz* 
duoti, kad mano moteris 
būtų iškentėjus nors vieną 
minutę nekalbant.”

Paryžius. — F r a n c i j a 
mainais už savo karinius 
orlaivius perka priešorlai- 
vines kanuoles iš Švedijos.

Paaiškino
Petras: “Pas mus tas ma

linius virtuvę išmaliavojo 
pep"dvi dienas.”

Juokas: “O pas mus jis 
maliavojo net visą savaitę!”

Petras: “Tai labai su
prantama: pas mane tar
naitė yra penkių dešimčių 
metų amžiaus, o pas tave— 
aštuoniolikos metų.”

Robziw.

apie 
me- 
daž-

Dailydęs maršupja Pasaulio Parodos atidarymo die n jį, 
• balandžio 30, Pasaulio Parodoj.
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GLEN COVE

I vairiose Šalyse
Laike karo viena šalis 

stengiasi ne tik sunaikint 
armiją kitos, priešingos ša
lies; jinai stengiasi ir nu
gąsdint priešo gyventojus, 
nupuldyt jų ūpą, kad jie 
spirtų savo valdžią taikytis 
bei pasiduot.

Miestų ir kaimų bombar
davimas iš oro, todėl, tar
nauja ne tik kaipo naikin
tojas, bei ir kaip gyventojų 
gąsdintojas.

Įvairios šalys aprūpina 
savo gyventojus dujokaukė
mis, atseit maskomis apsi
saugo! nuo priešo nuodingų 
dujų bombų. Bet kaip ap
saugot žmones nuo persi
gandimo ir masinių bėgimų 
iš vietų, kurias priešas ima 
bombarduot iš oro.

ATuom klausimu susirūpi
no ir Anglijos valdžia, ir 
atsikreipė į mokslininkus, 
ar jie negalėtų išrast vais
tą nuo persigandimo to
kiuose atsitikimuose. Toks 
vaistas nuo persigandimo- 
panikos, kaip pranešama, 
jau ir išrastas Anglijoj. Iš
radėjų vardai kol kas ne
skelbiami. Vaistas gi vadi
namas “liaukų vitaminų 
preparatas;” ir jis daug la
biau raminąs nervus, negu 
visi iki šiol žinomi vaistai, 
kurie buvo vartojami medi
cinoje kaip nervų raminto
jai.

Manoma, jog šis vaistas 
bus naudingas ir armijai, 
kada ji atsiduria keblioje 
padėtyje ir reikia labai ap
galvoto ir šalto veikimo. ,

Egipte yra milžiniškų pa
minklu, kuriuos senovės to 
krašto valdovai-faraonai pa 
statydino sau bei savo tė
vam ir kitiem giminėm. 
Apačioj piramida ketur
kampė, bet aukštyn eina 
smailyn; keturi jos šonai 
susidaro iš didžiulių tri
kampių.

Tos piramides, pastaty
tos tūkstančiai metų atgal, 
dar teberiogso kaip regu
liariai kalnai didžiulių skal
dytų ir tašytų akmenų.

Cheopso piramida turi 
apie 570 pėdų aukščio, ir 
kiekvienas iš keturių jos šo
nų apačioje apie 500 pėdų 
pločio. Ši piramida užima 
daugiau kaip 5-kių hektarų 
plotą.

Kaip senovės žmonės ga
lėjo priskaldyt ir pritašyt 
daugybę tokių didelių ak
menų? Kaip jie sukėlė juos 
ant statomų piramidų sie
nų, kaipo mūrijamą med
žiagą? Gal jie turėjo kokias 
mašinas, kurios jau užmirš
tos?

Prof. E. Pethier ir kiti 
senovės žinovai sako, kad 
egiptiečiai neturėjo jokių 
panašių mašinų. Tie didžiu
liai keturkampiai akmenys

i niroYYiirln ainnocj
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Pralobo iš Juokų

sukelti į piramidų sienas 
tiktai žmonių jėga, tem
piant ir stumiant juos aukš
tyn per rąstus. Panašiai tie 
akmenys per šimtus mylių 
atgabenti iš tolimų laužy
klų, ritinant juos ant rąstų 
arba tempiant jėga vergų.

Bet akmenis skaldyt jau 
tai laikais mokėta gana gu
driai. • Vergai iškaldavo ak
meninėje uoloje plyšius; j 
tuos plyšius jie prikaldavo 
sausų medžių; paskui pil
davo vandenį ant medžių, ir 
taip juos drėkindavo; o me
džiai drėkdami brinkdavo 
ir pūsdamiesi plėšydavo uo
las.

Taip 100 tūkstančių ver- 
Igų kruvinai prakaitavo per

Londono juokdarys Grat
sbey, paskutiniu laiku mir
damas, paliko pusę miliono 
dolerių turto. Tai žmogus, 
iš kurio .juokai triško kaip 
iš fontano. Jis galėdavo kal
bėt 4 iki 5 valandų, links
mindamas žmones savo špo- 
sais, < 
klausovai nenorėdavo jo pa
leist.

Pirmiau Gratsbey uždar- j Vo labai pigus, lyginant su 
biaudavo kaip vodevilių ak-. šiandien; bet ir tai buvo iš- 
torius._ Paskui gydytojai, leista 2 milionai ir 6 šim- 
pastebėjo, kad jis galėtų ' tai • dolerių vien tik daržo- 
tarnaut kaip vaistas nusi-! vėms tiem vergam, iki jie 
minėliams, žmonių nekentė- ‘pastatė Cheopso piramidą. 
jams ir atkakliems bižnie- | ________ -__
riams, kurie perdaug atbu
kino savo jausmus ir nu
vargino sau nervus. Tad 
daktaro Paotlio klinika ir 
pasamdė Gratsbey juokais savo išminčia’ įsimylėjo į Egip- 

fnlln Ii™™, to karaliaus dukterį ir vedė ją;

o kai baigdavo, dari30 ko1. Pastatė Che-
opso piramidą patenkint 
tuštybę žiauraus valdovo.

Maistas anais laikais bu-

Jieško Salemono Aukso
žydų karalius Salamonas, su
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NEW YORK. — New Yorko miesto majoras Fiorello La Guardia ir New Yorko Pasaulinės Parodos prezidentas ' 
Grover A. Whalen neseniai užgyrė šį žemlapį, skirtą specialiai tiems, kurie savais automobiliais parodon važiuos. 
Po pusantrų metų studijavimo tapo išdirbta išsami ir aiški sistema tvarkyti Parodos važiuotę (tfafiką). Sulyg p. , 
Whaleno, “Ačiū šiai trafiko sistemai, iš toliau atvykstantieji motoristai taip pat lengvai suras sau kelią per New 
Yorko mestą į Parodos sritį, kaip jie suranda kelius savo gyvenamuose miesteliuose.”

Kodėl ir Kaip "Pravažiuojama” Saulė?
—---------------------------------------------H __ _______________ S-------------------------------------------------

Rašo J. Sai dokas

gaivint tokių ligonių ūpą ir 
taisyt jų dirksnius. Ir juok
darys tiem žmonėm geriau 
patarnavo, negu kokios gy
duolės.

Privačiam gyvenime 
Gratsbey buvo draugiškas, 
mandagus žmogus ir visų 
mylimas kaimynas.

London, geg. 2. — Vienas 
Anglijos karo laivas šovė iš 
kanuolės į Graikijos laivą, 
kuriuom buvo vežami žydai 
pabėgėliai iš Vokietijos į 
Palestiną.

gal ne tiek iš meilės, kiek dėl 
politikos. Tas vienok nesuvie
nijo dviejų šalių: Palestinos ir 
Egipto. Po kiek metų Egiptas 
užpuolė Palestiną, apiplėšė, su
daužė Salamono bažnyčią (prie 
kurios sienų griuvėsių ir šian
dien žydai piligrimai verkia 
ašaromis). Pagrobė paties-Sa- 
lamono grabą, nulietą iš aukso 
ir sidabro,—baisus turtas.

Egiptologai, Niliaus deltoje, 
netoli miesto Tanis atrado auk
sini sarkofagą, kuriame yra si
dabrinis grabas faraono šešon- 
ko, kuris biblijoj esąs vadina
mas šišak.

Vaisiai Apmigdymu 
Išlaikomi Švieži

Nuskinti obuoliai ir kiti 
vaisiai, laikomi sandėliuose, 
taip pat kvėpuoja; jie iš
duoda dują vadinamą an
glies dvideginiu, arba ang
liškai carbon dioxide. Bet 
tą vaisių iškvėpuojamą du-' tūkstančius mylių, tai atsi
ją galima pavartot, kad duriame pietinėj dalyj Pie- 
juos pačius apmigdyt ir tuo'tų Amerikos; tad nors bus 
būdu ilgiau išlaikyt sveikus, ir žiemos laikas, tai ne tik 
kaip atrado Anglijos moks- mes “privažiuosime saulę”, 
lininkai Cambridge Univer- kad ji pasieks mums viršu- 
sitete. Tą atradimą paskui galvį, bet pereis į , priešių- dėl, kad mes labai toli va- 
patikrino Amerikos Cornell 
Universiteto profesorius Rl 
M. Smock ir/dabar paskelbė 
savo bandymų pasekmes.

Jei obuoliai ar kiti vai
siai laikomi sandarioj pa
talpoj, kad jie prikvėpuoja 
joj carbon dioxide dujos iki tuos tūkstančius mylių, ką 
10 procentų oro, tai jie išsi- pravažiavome: 
laiko sveiki kelis iki kelioli- pravažiavimas turės labai 
kos sykių ilgiau. Grūšios,. mažą skirtumą arba visai 
kurios paprastai išsilaiko 
gerame stovyje tik šešias 
savaites, tai panaudojus šį 
atradimą išbūna gražios ir 
sveikos 17 mėnesių.

Vaisiai aklinoj patalpoj 
per 10 dienų prisikvėpuoja 
kiek jiem reikia tų migdo
mųjų dujų. Bet" jeigu šių 
vaisinių dujų susidaro dau
giau kaip 10 procentų, tai 
jie pradeda trokšti ir gesti. 
Todėl reikia naudot tam ti
krą prietaisą, kuris pats sa- 
vaimi išleistų laukan per
viršį carbon dioxide dujų iš 
vaisių sandėlio.

Atstumas mėnulio nuo že
mės yra 225 iki 230 tūks
tančių mylių; o saulės ats
tumas, kada ji būna arčiau
sia—žiemos laiku, yra 93 
milionai mylių nuo žemės. 
Na, o me§ pavažiuojame, 
sakysime* tiesiai į pietus 6

“bliūdas”, atseit, jeigu tą 
blyną po bliūdu pavožtum, 
tai visus kraštus po juom 
“pakavotum”. Iš tikrųjų, 
jeigu mūsų žemė būtų kaip 
blynas, tai mes • galėtume 
važiuoti nuo vieno galo į 
kit^, kad ir visą 12 tūks
tančių mylių nuo vieno po
liaus iki kito, ir jokios at
mainos su saule ar žvaigž
dėmis nepamatytume, ir ne
būtų jokios žymės. Dabar 
taip žymiai mainosi ne to-

gą pusę, tai yra, jeigu reiks žiuojame iš žiemių į pietus 
mum į .saulę pažiūrėt, tai ar atgal, bet todėl, kad mū- 
mes turėsime atsigrįžti at
gal į tą pusę, iš kur atva
žiavome, reiškia, į žiemius.

Na, tai dabar palyginki
te saulės tolį nuo žemės ir

tas mūsų

nieko, lyginant su tokiu 
saulės toliu. O čia ve kiek 
pasikeitė, kad mes ne tik 
privažiavome, bet net “kitoj 
pusėj” atsidūrėme, ir turi
me į saulę žiūrėt į ten, iš 
kur atvažiavbme. Mes pa
prastai pietais vadiname tą 
pusę, iš kurios saulė švie
čia* pusiaudienyje, tai mes 
ir tenai būdami, iš papra
timo, į saulę žiūrėdami, sa
kome, kad žiūrime į pietus, 
o tikrenybėje į žiemius.

Senovės “astronomai” sa
kydavo, . kad žemė kaip 
“blynas0, o dangus kaip
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sų žemė apskrita, kaip obuo
lys ar krepšinis sviedinys- 
“bolė”.

Įsivaizduokime, kad mū
sų žemė kaip sviedinys-“bo- 
lė” ir prisagstykime į ją 
smulkių spilkučių apie visą 
tą bolę. Dabar persistaty- 
kime, kad tos spilkutės yra 
miestai, kaimai ir žmonės; 
o šią bolę pakabinkime la
bai dideliame name. Bet 
dar geriau,—jeigu ta bolė 
nebus padaryta iš odos, o 
iš magnetizuoto metalo, tai 
tos spilkutės pačios laikysis 
ir dar bus sunku nutraukt 
jas.

Na, daleiskim, kad ta bo
lė suksis apie savę ir darys 
ratą apie saulę, kaip kad 
daro žemė. (Panašus pa
vyzdys yra New Yorko pla
netariume.) O to namo sie
nos, grindys, galai, lubos

(Tąsa ant 4-to pusi.)
t <.

Visur arbatžolės yra au- 
• ginamos dirbamuose lau

kuose, šiltuose drėgnuose 
kraštuose, tik apart Assa- 

. mo, kuris yra šiaur-rytinė 
į Indijos dalis. Čia arbata au- 
įga savaimi kaip žolė pievo
se.

Arbatžoles pradėjo au
gint Indijoj pradžioj 19-jo 
amžiaus.

Visame žemės rutulyje
■ dabar užauginama 860,000 
tonų arbatos per metus. 
Anglų Indija pagamina 

1180,000 tonų arbatos per | 
Įmetus, Ceylono sala 96,000 S 
tonų, Rolandų sala Java l 
70,000 tonų ir Japonija apie 
40,000 tonų, o kiti kraštaiv •. po mažiau.
\ Arbatos plantacijų 'taip* 
pat yra Chinijoj, Brazilijoj, 

/Pietų Afrikoj ir Sovietų 
j Sąjungoj, ypač Bątumo sri-

. “Pagal “istorinius” chinų 
padavimus, arbata jų kraš
te pradėta vartot gėrimui z 
jau 2737 metais pirm krikš
čionių gadynės. 

—
VARGAI KANDIDATŲ Į 
JUDŽIŲ AKTORIUS

Hollywood, Calif., yra 
pilnas norinčių tapt akto
riais ir aktorėmis judamų
jų paveikslų. Dauguma jų 
kenčia didį skurdą, gyvena 
po kelis viename kambary
je, miegodami ant grindų, 
dažnai tik po sykį per dieną 
tevalgydami. Jie laukia 
kaip didelės laimės, ar ne
pašauks juos bent “ant ex
tra” pavaidint judamiem 
paveikslam už penketą do
lerių per dieną.

. Nežemiška Šviesa 
Pasaulinėj Parodoj .
Sekmadienio vakare buvo 

apšviesta tikrai nežemiška 
šviesa Trylon (trikampis 
bokštas) ir Perispherę (di
dysis rutulys) Pasaulinė- 
nėje New Yorko Parodoje.

Iš New Yorko Planeta
riumo buvo vielomis atsiųs
ti visatiniai (arba kosmiš- 
ki) spinduliai, kurie skais
čiai ir apšvietė du minimus 
didžiuosius parodos ženk
lus.

Kaip garsusis mokslinin
kas Albertas Einstein tuo 
laiku parodoj aiškino, tie 
spinduliai .atėjo ne nuo že
mės, bet iš tarpžvaigždinių 
erdvių. Juosėtam tikru de- 
likatnu moksliniu prietaisu 
“sugavo” Planetariumas ir 
perleido į parodą.

Anot Einšteino, visatiniai 
spinduliai yra, kiek žinoma, 
begaliniai smulkios medžia
gos dalelytės; jos savotiškai 
suelektrintos tolimiausiose 
dausose ir skrenda tokiu 
greičiu, kokio negalimą pa
karto t jokiais ligšioliniais 
mokslo instrumentais ant 
žemės.

Visatiniai spinduliai pli
kai akiai yra visai nemato
mi, be naujausių mokslo 
prietaisų, bet jie baisiai lan
dūs, kad pereina per sto
riausius ir kiečiausius že
mės sluogsnius, į giliausias 
kasyklas, per aukščiausius 
kalnus ir storus švino ga- telefono numerių, ir 
balus.

Krokodilius ir Gražuolė
Neseniai Singapore mau

dynėse gražuolė plaukikė 
Dolly, Spencer rodė savo 
mitrumą vandenyje, ir ją su 
pasigrožėjimu stebėjo pa- 
rinktinė anglų publika. Bet 
štai ūmai mergaitė nu
grimzdo, ir ant vandens^pa- 
viršiaus pasirodė . raudona 
spalva.

Kiti besimaudžiusieji nė
rė dugnan j ieškot bęnt mer
gaitės lavono, bet surado 
tik vieną jos koją; ir tik 
paskui sužinota, jog čia ko
kiu tai būdu įsibriovė mil
žiniškas krokodilius. Bet 
dar neišaiškinta, kaip' jis 
čia pateko, nes maudyklė 
apsaugota užtvaru ir gerai 
apžiūrima.

Telefono Numeriu 
suolas Laiškas

Seattle, Wash.— 
pilietės Antonijos 
nės dėdė, gyvenantis 
Yorke, buvo 
namų adresą; bet 
minė jos telefono 
tai užadresavo laišką

nija greitai gavo tą
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Lawrence, Mass. Gardner, JHass

gerų

liniją

Sąryšio draugijų

lietuvius 
parengime, 
svarbus ir

Visi, kurie interesuojas pir
kimu ir tvėrimu naujo lietu
viško kliubo, susirinks Kliube, 
gegužės 14 d., nes 30 balan
džio susirinkimas neįvyko.

Balandžio 26 tilpo “Lais
vėj” vardai aukaujančių per 
draugo Z.. Janausko prakal
bas. Tame straipsnyj nevisi 
vardai buvo paduoti. Prašyto
jai turėtų būti atsargesni su 
pranešimais, nes tie, kurie 
aukavo, o vardai netilpo, jau
čias užgauti. (Jūs turėjote 
tuos vardus sužinoti ir čia at
žymėti.—Red.)

Gražus Vakarėlis
Amerikos Komunistų Parti

ja rengia puikų vakarėlį pa
minėjimui Pirmosios Gegužės. 
Įvyks'šį-šeštadienį, gegužės 6 
d., 7 vai. vakare, pp num. 
233-A Chestnut St. Bus šokiai, 
koncertas, judami 'paveikslai, 
taipgi kalbės J. Green.

Kviečiame visus 
dalyvauti šiame 
nes tai bus labai 
linksmas.

kančios ypatos: pirmininkė— 
M. šlekienė; prot. sekretorė— 
A. Stružienė; finansų sekreto
rė—L. Evaniuk; kasierka — 
K. Aukštikalniene.

Šis kliubas bus bepartyviš- 
kas ir suorganizuotas dėl kul
tūros ir pasilinksminimo tik
slų. Sekantis susirinkimas į- 
vyks gegužės 11, Lietuvių 
Kliubo patalpoje, vakare.

| gegužės 7 ant Ash St. svetai
nės, 3 vąl. po pietų. Choras 
taipogi padainuos keletą dai-

Komitetas.

Sąryšio draugijų pirmutinis 
metinis koncertas

Įvyks ušį sekmadienį, geg. 7 
d., 2 vai. po pietų,‘L. U. Kliu
bo svetainėje, 41 Berkeley* St. 
Ruošia sekamos draugijos: L. 
U. Kliubas,. Lietuvos Sūnų 
Draugija, šv. Laurino Draugi
ja, Aušros Vartų Draugija ir 
Šv. Onos Draugija.

Programoj Dalyvaus

Naujosios Anglijos geriausi 
dainininkai, kaip tai: Ignas 
Kubiliūnas, Lietuvių Rūdio ve-

savo
paties sky-

Per savo vajų Lyros Choras 
gavo dvi naujas nares. Gard- 
nerio lietuviai turi puikią pro
gą aktyviškai dalyvauti meniš
koj dirvoj, jeigu ^prisirašys 
prie Lyros Choro, nes šis cho
ras priklauso prie Lietuvių 
Meno Sąjungos. ‘Choras yra 
prisirengęs sulošti veikalą 
“Motinos širdis,’’ kuris įvyks

"‘Laisves” Bendroves Suvažiavimo Dalyviai 
Diskusuoja Dienraščio Turinį

Išklausę redaktoriaus ra- dyt šimtą kopijų, kur tas 
portą, “Laisvės” b-vės su- pats įvykis aprašytas pir- 
važfavimo dalyviai (balan- mam puslapyj ir ketvirtam 

bei penktam. Pasaulinių ži
nių gaunam iš angliškų 
laikraščių. Teisinatės, kad 
korespondencijoms laikraš
tyj vietos stokuoja. Tai ne 
tiesa. Netalpinkit tų pačių 
žinių po kelis kartus, tai 
vietos užteks.

J. Šimaitis (iš Montello, 
Mass.)— Aš pasakysiu, ką 
žmonės skaito ir kas jiems 
(geriausia patinka. Jiem pa
tinka įvairumų skyrius ir 
k o r e s p o ndencijos; taipgi 
moterų skyrius ir angliškas. 
Tūli iš kairesniųjų žmonių 
mano, kad “Laisvė” per
daug nukrypo nuo kairumo. 
Man taip sakė vienas žmo
gus iš Worcesterio, kurio 
pavardės nenoriu čia mine-

džio 23 d., 1939) diskusavo 
dienraščio turinį. Žemiau 
telpa trumpos sutraukos 
kalbų, kurias pasakė visa 
eilė diskusantų. (Redakci
jos raportas tilpo ketvirta
dienio “Laisvės” laidoj.)

Pirmiausiai Waiter Kubi
lius apibūdino padėtį an
gliškam “Laisvės” skyriuj, 
kurį jis redaguoja. Jis ragi
no šėrininkus ir bendrai 
“Laisvės” skaitytojus ra
ginti savo angliškai skai
tančius vaikus šį skyrių 
skaityti ir jin rašyti. Prašė 
šėrininkų išsireikšti 
nuomones dėl 
riaus turinio.

Paskui sekė

L?

A

• i

r. ą- •/ 
L*’ 
r

■

diskusijos.
A. Mureika (iš Brookly-įtį. jjs mano, kad “Laisvė” 

no).— Redakcijos raportas;perdaug išgyrė popiežių, 
sako, kad mes turime pa-1 k a ta 1 ika i, tiesa, skaito
keisti mūsų nusistatymą 
linkui katalikų. Bet tai ųe- 
visuomet galima. Paimkim 
tokį pavyzdį: sakysim kuni
gas pabėga su savo gaspa^ 
dine. Ar to nereikia mūsų 
laikraštyj aprašyt? Patys 
parapijonai to pageidauja.

Kazakevičius (iš Brookly- 
no). — Bendrai su “Lais-1 „ *
vės” linija aš sutinku, tik ; žmona—apysaką. Dar tirti 
man nepatinka jos nusista-1 “labai kairūs” ^žmones ma
tymas linkui prezidento i no, kad “Laisvė” savo nusi- 
Roosevelto politikos. Skai-' statymu linkui Lietuvos pa- 
tant “Laisvę,” atrodo, kad. n^ši “Sandarai”; perdaug 
R o o s e v e Itas aniuoliukas. tautiška. Dėl pasaulinių ži- 
Mano nuomone, .jis 
nėra ir tai verta pasakyti.! “Laisvės” žinios apie tą pa- A • J. i L »L -v vi i-v z-J v <■> /"■< I JT I

“Laisvę” ir ją giria. Jie sa
ko, jei dabar “Laisvė” tik 
kunigus išgirtų, tai jau bū
tų visai geras laikraštis. 
Pasitaiko, kad dėl pasauli
nių žinių ir apysakų žmo
nės net susipyksta. Pavyz
džiui, vyras nori, kai tik 
gauna “Laisvę,” tuojau 
skaityt pasaulines žinias, o

tokiu nių kai kurie sako, kad

tį dalyką vieną dieną skel
bia vienaip, o kitą—kitaip.

J. Karsonas (iš Lowell, 
Mass.). — Man teko būti 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavime užpereitais metais 
ir turiu, pasakyti, kad per 
tą laiką dienraštis daug 
pagerėjo. Jis dabar yra te
kis, kokio mes troškome.

Ar ne Rooseveltas pripaži
no Franco valdžią Ispani
joj ant rytojaus po to, kai 
Franco užgrobė Madridą?

J. Sakatauskas (iš Pater- 
šono). — Raportas geras. 
Reikia pakalbėti apie “Lais
vės” turinį. Mano nuomo
ne, pasaulinėms žinioms už
tenka pirmo puslapio, o į 
vidurinius puslapius turi į Jis gina demokratiją, Lie- 
būt talpinta daugiau kores- jtuvos nepriklausomybę, ir 
pondencijų. Galėčiau paro- ■ tt. Jeigu vienas kitas daly-

kas biskelį netoks, kaip bu
vo, t^i juk neišvengiama. 
Siaura linija ėjome 
metų, atlikom daug 
darbų, bet šių dienų 
tis reikalauja mūsų
praplėsti, kad prieiti prie 
tokių vietų, kur pirmiau ne
galėjom prieit. Aišku, dar 
yra ko tobulint laikraštyj 
ir jeigu šiandien tą patobu
linsimų tai visviena dar ne
viskas bus Tobuliausia. Ma
nau reikėtų vengt tokių da
lykų, kaip d. Mizara-padarė 
“Krisluose.” Jis pažymėjo, 
kad žydų tauta davė .pa
sauliui Kristų, Marksą, Spi- 
nozą, Heinę, Einšteiną ir 
kitus. Manau, kad Mizara 
pats' netiki, jog buvo toks 
žmogus, kaip Kristus. Žino
ma, jis kalbėjo į tikinčiuo
sius, norėdamas parodyt, 
kad, va, žiūrėkite, žydų 
tauta davė jums Kristų, o 
dabar jūsų kunigai ragina 
tą tautą persekioti. Gal ne
reikėjo tokių dalykų dė 
Tūli žmonės užsigauna, kad 
Dievą rašome iš didžiosios 
raidės. “Laisvėje” telpanti 
straipsniai tinkami ir labai 
geri—jie mums kaip kolegi
ja. Tik toki žmonės, kurie 
neskaito šių. straipsnių, pa
sipiktina dalykais, kuriuos 
aš minėjau. Dabar .suglaus- 
kim petys į petį ir gaukim 
naujų skaitytojų ir šėrinin
kų 20-ties metų dienraščio 
sukaktuvėms paminėt.

I. Kartonas (iš Tuckahoe, 
N. Y.)—Redakcija ,sako, 
mažai laikrašty vietos raš
tam. Aš surądau vietosf Tik 
reikia ant visų pusi, pakelt
‘į colio ir į colio nuleist į! 
apačią. Tada pasidarytų per 
savaitę 174 ketvirtainių co
lių daugiau raštui vietos; 
per metus susidarytų 38,- 
688 colių’ vietos. Štai paro
dysiu planą (čia d. Karto
nas parodė šėrininkams at
gabentą savo planą). Aš tu
riu ir daugiau pastabų.

(Bus daugiau)

dejas ir komikas; Jonas Ta- 
mulorvis, radio žvaigždė, iš 
Nashua; Seserys černauskai- 
tės, dainininkės su išlavintais 
balseliais; Seserys Kirmėlai
tės, turi skambančius balse
lius; Kazys Volungevičius, 
linksmas ir skambus balsas; 
A: Galinis ir J. Tviraga, ku
rie jau kelis kartus publiką 
gerai prijuokino su savo due
tais; B. Petrukevičiūs, turi ge
rai išlavintą baritone balsą; 
Nellie Markevičiūtė, gera dai
nininkė, piano mokytoja ir 
kalbėtoja; J. Skrodis,. Saxo
phone solo; Helen Skrodis ir 
Raymond Skrodis, pianistė ir 
smuikininkas.

Gerb. Lawrence’o publika 
n draugijų nariai! Kviečiame 
jus visus skaitlingai dalyvauti 
n išgirsti virš minėto koncer
to, kuris pirmu kartu yra ren
giamas Lawrence mieste. 
Taipgi užkviečiame ir iš apy 
hnkės svečius praleisti- links
mai laika.

įžanga labai maža. Tokiam 
hr.tCe«?! kitu°se miestuose

7 i*1 lr daugiau, šitam kon
certu, tik 25 centai.

«*• i

Korriitetas.

Gardneryj tapo suorgani
zuotas “Lietuvių Moterų Kliu- 
bas”. Į valdybą išrinktos se-

London. — Kada prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į Hitlerį ir Mussolinį 
prižadėt per 10 metų neuž- 
pult virš trijų desėtkų ša
lių, jis reikalavo neužpult ir 
Danzigą. Bet Anglijos ir 
Francijos valdovai iškando 
Danzigo vardą, ir todėl 
Roosevelto atsišaukimas 
buvo peri eistas. laikraš
čiams be Danzigo. Taip 
praneša United Press.

i

STEBĖTINAS Elektrinių

ŠALDYTUVV
SIŪLYMAS

KODĖL IR KAIĖ “PRAVAŽIUOJAMA” SAULĖ? 
—i-------------- ■, k.

lindai, kaip kiaulė, ir ant 
manęs bėdą verti! Juk aš 
tiesiai' iŠ viršaus atėjau.

Jos abidvi nemeluotų, kad 
jos iš viršaus atėjo ir abi
dvi neteisingai viena kitą 
kaltintų, kad iš apačios at- 
lindo. Nes tokio daikto kaip 
viršus ir apačia astronomi
joj nėra ir negali būti.

Kitas pavyzdys. Jeigu tos 
pačios špilkutės pasiilgintų 
tiek, kad visur siektų savo 
galvutėmis, tai mes matytu
me, kad jos siekia šonus, 
galus, grindis, lubas. Nuo 
jų tada nepasislepia joks 
dangaus, arba erdvės kam
pelis. Taip nuo žemės žmo
nės mato visas dausų platy
bes ir astronomai turi gali
mybę tyrinėt visur.

Dabar dar vieną bandy
mą turime padaryti su ta 
bole ir tomis spilkutėmis. 
Prieikime prie tos bolės ir 
pažiūrėkime, kur yra pažy
mėta šiaurių ir pietų poliai, 
arba ašigaliai. Suraskime 
spilkutę tiek tolumo nuo 
šiaurių poliaus, kad atatik- 
tų New Yorko miestui, ir 
paskui suraskime spilkutę, 
kuri ątatiktų tolimiausiam 
pietiniam kraštui Argenti
nos žemes, ir tada palygin
kime tų spilkučių galūnes- 
įsmeigimus; tai ten jos bus 
krūvoj, o viršuj bolės bus

(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 

būtų atvaizduota taip, kaip 
mes matome padangėse. Įsi
vaizduokime, kad tų sienų 
nėra, kaip kad jų nėra oran 
išėjus.

K i e k v i enas “dangaus”, 
arba erdvės, kūnas ant nie
ko nestovi, nesiremia, bet 
jis prie savęs traukia, kaip 
šios į s i v a i zduotos bolės 
magnasas; taip vadinama 
gravitacija.

Dabar prieikime prie tos 
“bolės”, ką vadiname “že
me”, ir mėginkime patyri- 
nėt taip, kaip kad mes žiū
rėtume į tikrąją savo žemę. 
Tos spilkutės aplink įsivaiz
duotą žemę atrodys, kad jos 
kiekviena stovi iš viršaus 
ir kiekviena atskira spilku- 
tė bus aukščiau už kitą, jei
gu prie jos pridėsime plokš
čią tiesią lentukę. Ir jeigu 
nuo kiekvienos spilkutės 
durtume tiesiai į vidurį tos 
bolės, įsivaizduotos žemės,

. tai kiekviena spilkutė nuei
tų tiesiai į patį vidurį, ir 
net pasiektų kitos spilkutės 
galą, kurios viršus yra tie
siai kitoj pusėj bolės. Ir kad 
jos galėtų kalbėt, tai viena 
iškoliotų kitą. Viena saky
tų, kad tu atlindai čia iš 
apačios, o antroji sakytų: 
ką tu čia man plepi ? Tu at-

6 coliai viena nuo kitos ir 
įsivaizduotos viršūnės, ką 
atsiremia į sienas-“dangų”. 
Viena spilkutė nuo kitos bo- 
lės-“žemės” krūvoj, o kai 
žiūrėsime į abidvi sykiu iš 
šono, tai jos atrodys labai 
atsilošusios viena nuo ki
tos; bet į vieną žiūrint, tai 
ji tiesiai stovi. Tos spilku
tės viena nuo kitos bus įik 
6 coliai, bet jų įsivaizduoti 
galai, ką į sienas ar lubas 
atsiremia, bus labai plačiai 

. nuėję, tai yra, viena atsirė
mus į vieną “dangaus” kra
štą, o kita—į kitą.

Panašiai yra ir su žmo
nių žiūrėjimu. Žmogus iš 
New Yorko vienas žvaigž
des mato, o iš Pietinės Ar
gentinos—kitas. Čia visas 
tas keblus klausimas ir išsi- 
riša ne žemės didumu, bet 
jos apskritumu.

Bet žemę prilyginti prie, 
bolės-sviedinio, ’ o dangų 
prie didelio namo, tai dar 
neatatinka tikrai proporci
jai. Aš paėmiau bolę už 
pavyzdį, kad geriau būtų 
i š s i a i š k int skaitytojams. 
Proporcionaliai, pagal tik
renybę, tai žemė turėtų būt 
perstatyta daug mažesne, 
tokia dulkele, kuri reikėtų 
su mikroskopu, žiūrėt; o 
saulė tuomet būtų kaip ge
ras žirnis; tada būtų tinka
mesnis palyginimas.

• Nepasiduokite vasarai, štai jum vkn • '
ga gaut sveikatą-saugojantį (ir n; • t5° gyvenimo pro- 

« trinį šaldytuvą. Didžiausios vertvhT8U<S'ta?pantį) Elok- 
tai-žemos sąlygos ... $3.50 per mennt;, T°rboj- Nęgirdė- 
specialį 6 kūbiškų pėdų modelį toki” • Us Salitą pirkt 
kaip ir mažesnius. Ir tuojau iš nn|OrniS pat s^Vgomis 
$9.50 nuolaida už jūsų seną Šaldvi pra^ži_os duodama 

. gautumėte Elektrinį gana dideli ,uvep Žiūrėkite, kad 
•naujoviški šaldytuvai kaštuoja tik reikalams. šie x uoja tik kelis centus per die- 

Pas,Uly.„lls tlktal kostu|ner|ams
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“ “7 moDEU;,
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Philco Con° G°Dservador
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Cni verbai
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G A Na

P ATSIDUODA PAS UŽGUITUS 
PRIETAISŲ VERTEIVIUS. UŽ
SAKYMAI TAIPGI IMAMI MŪ
SŲ PARODŲ KAMBARIUOSE.

V

*'rlffldaire 
General Electri 
Gibson 
^otpotnt 
Kelvinator 

‘Leonard

c

ną operuot. Dažnai, sutaupytas maistas daugiau negu 
apmoka už tai. Nelaukite.. • gaukite tą Elektrinį, ku
ilio jūs visada norėjote, šiandien!

SPECIALUS SĄLYGOS APARTMENTINIŲ NAMįJ 
SAVININKAM: Nepraleiskite šios progos sunaujovinti 
savo nuosavybės ir pagerint rendas Elektriniais Šaldy
tuvais, gana dideliais dėl jūsų įnamių reikalų. Klauski
te smulkmenų pas užgirtą verteivį.

Consolidated Edison Systeinos Kompanijų.
KAS ANTRADIENI, 7:30 P. M., “AROUND NEW YORK”
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I wonder how dictators can stand 
Among the people ahd raise a hand 
Waving high a blood-red salute, 
And pocketing the golden loot— 
Bloody grabbers of pther’s land!

Egyptians believe, and have found 
to be true, the fact that fish spoil 
overnight during - a full moon.

I wonder how the dictators feel 
When they press a dirty heel \ 
Just like a worm upon the pedpie’s throat 
And while the oppressed hunger, they gloat 
Their power shining dn a blade of steel.

I wonder why we’re strong (sometimes weak) M 
Why we’re so brave (and often weak) 
And when we have to find what’s right, 
Some get scared and cannot fight, 
Forgetting what thjy really seek.
And I wonder, too, when the people shall awake 
And in their hands these cutthroats take—

Music Students 
Concert Sunday

PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND

of the 
for a 
before 
happy 

the

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Lith Students Club 
Borins Dance Group

“He hesitated 
gaily lit dance 
moment at the 
him 
couples danced 
right (or was it the left?) sat The 
Girl he had always wanted to meet. 
Soon they were pn the floor and 
he knew the nigh't was going to be 
a success.”

(I hope, I hope

What tfie YCL Means to Me.
YCL Essay Contest Prize Winner

PenJrtM pmUpil

for the 
teachers

Public—seriously, you 
come around to take a

of general interest—will all help 
mirror of Lith-American youth.

Polkas at 361 
on the “šešta” 

it might be 
be a hero or here

of from eight 
Lithuanian 

for almost 
group of tiny

THE RULING CLAUSS

Walter Kubilius
Editor, L. Y. S.

followed the concert.
furnished by “Cap

MASS. CHORUSES REORGANIZE TO
BUILD DISTRICT LMS GROUPS

L1THS MARCH WITH THOUSANDS/ - 
IN MAY DAY PARADE FOR UNITY

mu- 
Behold!— 
the mere 
cents for 

children.

Twenty seven youth 
took part in the dis- 
the Lithuanian Hall.
Vasaris, of Montello, 
■chairman of the meet-

Look, Hardsworth — in a minute one of 1 
will stop working and lean on a shovel I

A four-act 
Širdis” has been 
Gardper Lyros 

presentea at its an- 
Much 

jas put into the play by 
of the cast and the 

it’s bound to be 'a suc-

Women although they show more 
signs of fear and make stronger 
reports of fear, usually pull through 
actual performances better than 
men do. .

from various choruses 
the state of Massachu- 
and ALDLD branches,

Conference Resolutions Report 
On Laisve Youtli Section

nual dramatįc-musical affair, 
hard work v 
all member; 
chorus that/ 
cess.

shape. Johnny is inclined to gain 
weight easily while loafing, which 
he was doing plenty while in the, 
majors. But now we predict a bril
liant season for the youngster and 

.will not be a bit surprised if he 
winds up at the Polo Grounds with 
the big Giants before the year is 
out.

Since the opening day the hard- 
clouting Lithuanian has been get
ting two, three and as high as 
foui* hits daily. Four triples and 
a homer among his collections. He 
leads the league in batting—so how 
are you going to keep a man like 
that down?

Song Of the Lark” bj 
After this the Cze 
presented their na-

World’s Fair. Miss Baronaite 
informally before the club, 
of her experiences as well 
history of some of the Lith- 
folk dances. The members

BROOKLYN, N. Y. — All mem
bers of the Brooklyn Builders LDS 
branch who want to play softball 
will meet this Saturday morniVig, 
10 a. m. at McCarren Park in 
Greenpoint. Come early as the 
practice permit allows us only two 
and a half hours.

At the present time the “Laisvė. Ęnglish Section” 
the 
our 

to educate and organize American-born Lithuan- 
For this reason “Laisvė’s” shareholders’ conference fully

tors could see and take heed. ... |
The Lithuanians marched for over 

two hours to the applause of the 
onlookers who recognized that a 
people who understood the meaning 
of unity wodi^inevitably win their 
rights as a class. /

Resolutions Committee
J. Orman.
V. Andrulis.
J. Gasiunas.
D. M. Šholomskas
K. Petrikiene.

Banners were liberally strewn 
about the contingent. “Stop Hitler 
Now” and “Defend Lithuanian In
dependence” were held high so' that 
the thousands of World’s Fair visi-

NEW YORK CITY, 
the 20(X000 marchers in the May 
Day Parade the Lithuanians did 
not make an insignificant showing. 
Led by a brass band an the Ame
rican and Lithuanian flags the Lith
uanians of New York marched to 
show their solidarity with the peace 
and democracy-loving people of the 
world.

We were quite surprised that our 
recent column on “Nightmare” cre
ated such an amount of interest. 
We got rousing hell for “refusing” 
to answer questions a writer asked. 
As it turns out, the writer was quite 
sincere in wanting to know more 
about Soviet foreign policy and the 
nature of communism.

Since Mr. Bukšnaitis is a gentle
man and quite sincere in his ques
tions, we shall try to answer them 
to the best of our ability and point 
out various sources where one may 
continue the study of fascism, com
munism and the economic and poli
tical struggles of today:—

The Soviet Union, as well as all 
democratic and peace-loving nations, 
has constantly maintained that eco-

“You remember those summer 
evenings. You would put on your 
cap and leave the house. You walked 
up to 115th Street and turned in at

Soviets” by Albert t Rhys 
recently issued, ?>js *\>ne 

writteh—and 
Soviet Rus- 
The funda- 
communism

at the door 
hall looking 
olorful scene 
tabbed and
bV. There to

TONY’S 21/2C. PER CUE. 
would play two or three 
with Andy and Frank and 
the three of you would walk down 
to the lake, out there behind Sher
win-Williams, where the water has 
that yellow color and the air stunk 
of paint. You would talk. Frank 
wanted a girl. Andy wanted a car. 
You wanted (of all things) to play 
a pipe-organ! And the three of 
you would argue. Always it would 
end: Why wouldn’t we have these 
things?

“One evening you announced you 
read i a book on the Soviet Union. 
You argued. Andy said, “Ya can’t 
change human nature.’ Frank 
wanted to read the book. And you 
read others . . .

J. Dickshot Makes 
League Debut 
-With Bang

“Remember those winter 
nings 
ment. 
from the constitution 
for fellas living on 
who promise to stick 
We all nodded our 
proval. We had a 
our world. Today that fence is in 
Spain, in China.

“The YCL has taught you there 
is no fence between peoples and 
ideas for the betterment of huma
nity—between colors; of skin. You 
are proud of the YCL for its Scar
let Pennant hangs in Madrid and 
Manchester, in Canton and Chicago.

“Then what does the YCL mean 
to you? It means the strength of 
youth united to prevent ' future 
Spains and Chinas. jt meaqs unity 
to defend democracy against Fas
cism, .the killer. |

“It means the knowledge of yes
terday, the fight for today’s needs 
and for the new world of tomor
row. It means the love of your 
comrades. It means a richer life.”

Johnny Dickshot made his 
In the international League an aus
picious one.

Now the property of Jersey City 
by Way of the. Boston Bees, Dick
shot slammed out two hits, one a 
triple, to no avail. Buffalo spoil
ing the opening-day festivities by 
winning the bail game, 3-2, before 
a crowd of some 40,000 Jerseyites.

Johnny Grove in one or the little 
Giants two runs with a line single 
to left in the eighth inning. He 
was left stranded in the fourth, 
however, which he opened with a 
screaming triple against the crowd 
banked left field barrier.

We think 
blessing in 
who will be permitted to play daily 
and thereby get in the best ol

“What does the YCL mean to 
you? Immediately you look back 
with pride to the fine Youth Con
ference that was held in the “Y” 
last week, of the work we did in 
the election campaign. Immediately 
you think of your comrades, your 
branch, your community. But even 
more . . . L

tra. The Newark 
and the Brooklyn 
also sing.

Tickets may bi
“Laisve” Office. Dancing to G. Ka
zakevich’s orchestra begins at 8 
p. m. —Cor.

The event will take place at the 
Ash 
ner, 
3:00 
give 
opportunity to see it.

The chorus will round out 
program by presenting some 
sical selections. Lo 
all this can be had 
admission price of 
adults and 25 cents

Everyone is cordially 
attend. Besides the Gardnerites, we 
are hoping tą see a large crowd of 
our friends from other cities among 
those present. <—Zee Kay.

JAMAICA, L. I. — The Lithuan
ian Alumni and Students Club held 
their last meeting at the home of 
Mrs. Frances Chase, Jamaica, L. I., 
on April 16.

The Club was privileged to have 
Miss Baronaitė as their guest for 
the evening. Having traveled all 
through Lithuania collecting Lith
uanian folk dances, she is here in 
the United States to participate in 
the 
spoke 
telling 
as the 
uanian 
wfere invited to form a dance group 
which Miss Baronaitė very kindly 
agreed to teach.

The next meeting will be held at 
the home of Mr. Leopold Grigonis, 
90-19 88th Ave., Woodhaven, L. I., 
on May 14 at 4 p. m.

BROOKLYN, 
annual concert 
dents will be 
May 7, at 5 
bert Hall 
Howard Ave

Students who have studied music 
under šalinaitė will be the featured 
artists. Among them are many who 
have been recognized in the cul
tural field. Birute Ramoškaitė is 
a well-known soloist with the Hart
ford Symphony Orchestra and Vy
tautas Sukackas is a first violinist 
on the Cornell University Orches- 

Sietyno Chorus 
Aidbalsiai will

Women mature earlier than men, 
in some cases from eighteen rqpnths 
to about three years earlier. (

Street Hall, Ash Street., Gard- 
on Sunday afternoon, May 7, 
p. m.—a time convenient to 
all of* you out-of-towners an

We have “ordered” a beautiful 
spring night for the dance and are 
planning a “nice” program. Guests 
on our program will be the well- 
known radio star—Ignas Kpbiliunas 
—the popular Kaskevičius Sisters, 
our equally well-liked instructor, 
and Our Own “Chasey”, master of 
the violin.

Much credit is due Albina D. and 
May C. for their arduous “painting” 
of posters. Stanley P. has been 
very active also in the other details.

I could suggest a little 
cooperation among all 
members not on the

fifth 
of B. šalinaitė’s stu- 

held this Sunday, 
p. m. in the Shu- 

Broadway, Monroe and 
Brooklyn.

“Today you are older. You know 
why you couldn’t have those things. 
The YCL has taught you. It has 
introduced you to Marx and Lenin; 
to Stalin, who began finding 
long before you were born for 
and for Frank and for Andy.

who sang four 
German chorus 

Then a quartette 
by a

SO. BOSTON, Mass. — A reor
ganization conference to discuss the 
standing of choruses in the LMS 
Second District was held at the 
Lithuanian Hall in So. Boston, on 
April 30.

Delegates 
throughout 
setts, LDS, 
attended the conference to analyze 
the •weakened condition of the LMS 
choruses and to plan ways and 
means of making Massachusetts one 
of the leading choral centers as it 
formerly was 
and, adults 
cussions at

Anthony 
was elected 
ing and each chorus gave a report 
of its activity and its standing. A 
few groups reported that little was 
being done because the choruses did 
not have any projects on hand. It 
was suggested that each group con
duct various types of cultural acti
vity in order to maintain interest 
and to keep the chorus going.

Peter Yesikenas, chairman of the 
LMS Second District, stressed the 
fact that the Lithuanian Art League 
choruses existed primarily for cul
tural activity. Individuals who con
sidered the choruses as places for 
rowdyism, etc., would not be tole
rated. The necessity and nature of 
the cooperation between LDS youth 
branches and LMS choruses was 
also discussed. Wherever possible

The above resolution concerning the English Section of the Lithuan
ian Daily “Laisve” was passed at the Annual Shareholders’ Convention 
held on April 23, 1939, at Lith?American Citizens’ Club in Brooklyn.

The Convention also accepted the LYS Editorial Report which stateij 
the purpose of the English Section as being:

“1—To reflect the current of Lith-American 
what American-born Lithuanians arc doing in 
their work.

“2—To maintain those Lithuanian traditions 
make us better American citizens. To educate concerning Lithuanian 
history and. Lithuania’s role in the present-day world.

“3—To draw Lith-American youth into the various progressive orga
nizations such as the choruses and LDS branches by cartying accounts 
of their activity and purposes.

aggression by cutting off markets 
and raw materials to the aggressor 
nations.

Germany (before Hitler) used to 
supply the USSR in 1929 with 24% 
of its total imports. In 1932 'vitJr 
17% of Soviet imports; in 19IB7 
(during Hitler) only 6%. This/tre
mendous decline hit the Nazis hard 
and whatever little trade remained 
was due to long-standing contracts, 
and even these were cut to the 
bone as soon as possible.

Soviet imports and exports from 
and to Germany. Italy and Japan 
have been drastically slashed. Trade 
with these nations is practically at 
a standstill. What minute long
standing contracts remain will soon 
be ended. The past three yeans 
are a remarkable story of Soviet 
economic boycott of fascist aggrefr* 
sors.

Statistical substantiation of these 
facts may be found in the files of 
the London Economist, leading eco
nomic organ of British financiers 
(who, by the wdy, are no friends 
of the Soviet Union!). They may 
be studied at the New York Public 
Library on 42nd Street . . .

We came across a'beautiful story 
last week. It seems that the “reds” 
have undermined Washington with 
bombs and that the whole city is 
criss-crossed with tunnels through 
which Roosevelt meanders in order 
to meet Lewis of the CIO and 
hatch some fiendish plots!

One fool can invent more stories 
than a thousand wise men can 
answer. In similar fashion we hear 
that Nazi (!) officers are training 
Soviet troops! It is difficult to 
imagine a more incredible state
ment. Hitler has just one big idea 
in his brain—destroy the Soviet 
Union, and yet he would train its | 
soldiers! Match that, my friends!...

We / are glad that readers are 
interested in knowing more about 
the structure of fascist dictatorship 
and about the government of So
viet Russia:

“The 
Williams 
of the most 
authenticated 
sia on the 
mentals of 
may be found compiled in a poli
tical anthology, “Handbook of Marx- 
fsm” by Emile Burns, International 
Publishers, $1.75.

“Fascism and Social Revolution” 
by R. Palme Dutt will give one 
a basic understanding of fascism. 
But to fully understand the mean
ing of Naziism there is that famous 
classic, “Mein Kampf”, by Adolph 
Hitler. Three English editions are 
now on sale. Hitler is undoubtedly 
an authority on fascism—so much 
so that anyone reading his book on 
the subject is bound to become an 
anti-fascist. A ten-cent digest, well- 
written by B. D. Shaw, can be 
purchased at any subway news
stand. It’s worth ten cents . . •

With these four books we hope 
that Mr. Bukšnaitis will embark 
upon a study of present-day eco
nomic and political conditions. 
Whęn all is said and done the 
facte are the most important things 
— far more important than at
tempts to disparage by waving red 
herrings.

We hope we have putlined a 
worth-while course of study.

—Walter Kubilius.

makes its appearance twice a week. It seeks to fulfill ir 
English language one of the most important duties of 
movement 
ians 
commends the aims and work of the English Section.

In addition, the Conference desires that the L.Y.S. 
(English Section) would be even still more improved so that 
Lith.-Americans may find a greater need for it in their cul
tural and organizational activity. That this work is of para
mount importance, we all understand.

Our newspaper’s English Section should be a strong 
instrument which will help to maintain Lithuanian traditions 
and beliefs in this country and which will win youth for prog
ress. Such aims are being carried out at present and the Con
ference wishes that they be practiced even further.

The Conference also urges that more efforts be 
made to draw writers and correspondents to the Laisvė 
Youth Section. This must be considered not only by our Ame
rican-born friends but also by all of “Laisvė’s” co-workers 
and supporters.

Since it is rare to read of youth activities in the 
Lithuanian section of Laisvė the Conference calls the atten
tion of all correspondents to this question that thėy give more 
information on youth activities in order to acquaint the elders 
as well as the younger generation concerning the latter’s work 
and activity.

eve- 
We formed a club in a base
Andy was president. He read 

: ‘This club’s 
Langley Ave. 
together . . .’ 
heads in ap- 
fence around

“4—To provide educational material for the older readers of “Laisve 
who are becoming proficient in the English language.”

These four points adequately describe the function and 
the Laisve Youth Section. Whether they are to be fulfilled 
or not depends, to the greater extent, upon the cooperation 
ance of the Lith-American youth readers of this section.

Your aid in the way of suggestions, correspondence' on your organi
zation’s activity, articles about Lithuania and Lithuanians, short stories, 
poems, educational articles and items 
to make the Laisve Youth Section the

This is your section—USE IT!

is the 
certainly 

Con-

In rows 
each the 
stretched 
blocks. A 
in the first line and immediately 
in back of them several rows of 
Lith-American youth, captained by 
Mary Brown, Emily Klimas and Al
dona Bernotą, who kept singing 
Lithuanian and American songs 
throughout the march.

Other Lith youth acted as cap
tains for the many lines of Lith
uanians: Al Dobinis, Bea Kalash 
and Lillian Liepus.. Peter Chepis 
led the entire group as Marshal.

LDS youth branches are free to 
organize LDS choruses which would 
affiliate with and receive material 
and aid from the Lith Art League.

It was also brought out that in 
no way does the LMS center judge 
or influence , the type of songs sung 
by the choruses. Each chorus is 
free to select its own material.

Public—“When th< 
falls” we’ll be wel

Enlarge Committee

In order to facilitate the work 
of the LMS Second District the 
existing committee was .^enlarged to 
include those cities which are. not 
yet represented on the committee. 
The new enlarged committee will 
meet' this month and has as its 
most important tasks:

1— To strengthen all 
choruses'in Massachusetts

2— To organize ■ classes 
training of directors and 
whenever* it is found necessary.

3— To reorganize the choruses in 
cities where' they have failed.

The conference was adjourned at 
3 p. m. and all- delegates returned 
to their cities, confident that the 
clarification of existing problems 
would lead to their correction.

After the conference the dele
gates from some of the choruses 
and the representatives of the LMS 
Central Committee, Frank Pakai 
and Walt Kubilius, were entertained 
at an informal party held by the 
Montello LDS youth branch.

MhWWi

Mrs. A. Nakonechna gave 
rano solo consisting of two 
Our instructor, Charles Granofsky, 
gave a violin solo of two songs. 
Mr. Schneider followed with an ad
dress. All three choruses combined 
and concluded the program 
three songs: “Drink to Me 
With Thine Eyes”, “Labor” 
song was born in the B’more Lyros 
Chorus as the words were written 
by Anne Kuchauskas and the mu
sic by Charles Granofsky). The last 
song was “ 
Mendelssohn 
choslovąkians 
tive dance.

going to J. C. was a 
disguise for Dickshot

I wonder if 
bit closer 
the other 
Committee ?

“Bowling
latest Lowell fad and we 
have some tense moments 
grats, Johnny, on your LDS bowl
ing award!

More good news. Mrs. K. who 
has beęn battling pneumonia is now 
well on the road to recovery. It’s 
grand news! And Jessie appeared 
at the practice Wednesday even 
though her sprained ankle was not 
fully healed.

Everyone please be at the hall at 
6 p. m. on 
hearsal.

So—Dear 
deep purple 
coming you all at 361 Bridge Street 

See you then.

Hello Public’!’
“Heaven Can Wait

May 6th Concert and Dance can’t 
And—lo - - - 
In a day or so - 
Off to Lowell Balso 
Concert and Dance 
We’ll all

I hope).
But—Dear 

all ought to 
peek and swing to the latest tunes 
and Beer Barrel 
Bridge Str., Lowell 
of May. Who knows 
you who might 
ine as follows: BALTIMORE, Md. — The 

more Lyros Chorus has just put 
over its “Second International Con
cert and Ball’ and it was a “col
ossal” affair. It took place on Ap
ril 30, 1939, at Lehman Hall, 848 
N. Howard Street and several hun
dred people wer^ present, 
time was had- by everyone

The concert was opened 
Baltimore Lyros Chorus 
“Dul Dul Duldelė”. This was- fol
lowed by a baritone solo given by 
Julius Lommel, 
songs. Next the 
sang two songs.
of four Russians, followed 
Russian chorus.

A dance 
Music was 
Wilcke” and his orchestra.

The ladies and girls of the Lith
uanian Lyros Chorus were dressed 
in beautiful Lithuanian costumes 
with wreaths of flowers in their 
hAir. The Russian ladies had on 
white blouses with red flowers and 
dark skirts. The ladies of the Ger
man choir were dressed in all white 
dresses. The men of each choir had 
on dark suits with white shirts and 
bow ties. /The stage looked like 
a garden of flowers when one 
glanced at all the various colors. 
Here’s hoping for 
certs like this one.

—Charles
P. S. All Lyros 

—attention! Rehearsal will be held 
this Saturday at 7 o’clock at Lith
uanian Hall, 853 Hollins Street.

GARDNER, Mass 
ama, “Motinosdrama, “MoL

selected by f
Chorus to 1)(
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TRYŠKIEČIU LAISVAMANIU ATSI
ŠAUKIMAS | AMERIKIEČIUS

Brangūs Broliai Amerikiečiai!

Mes Laisvamanių Et. Kul
tūros Draugijos Tryškių Sky
riaus laisvamaniai kreipiamės 
į gerbiamuosius vienminčius 
amerikiečius per garbingą 
Amerikos lietuvių veikėją Dr. 
A. L. Graičiūną, aprašydami 
šio jaunučio skyriaus kūry
bos trumpą istoriją.

. Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos Tryškių skyrius 
yra pradėtas steigti jau 1932 
metais, Prano Kazlausko ini
ciatyva. Bet vos tik pradėjus 
šį skyrių steigti, tuoj buvo su
sidurta su įvairiomis kliūtimis, ! 
daugumoje iš valdančiųjų or-1 
ganų, žinoma, su klerikalų pa-' 
gelba. Ir šie įvairūs trukdy-, 
mai tęsėsi apie penkis metus,

įgautas leidimas 1938 m. spa
lio 13 d.

Valdyba savo ruožtu pasi
stengė įsigyti reikiamą kapi
nėms žemę ir sudaryti nota
rinį dokumentą, kas, žinoma, 
pareikalavo nemažai lėšų, 
šiuo tarpu skyriaus sutaupy- 

! tos lėšos visai išsisėmė ir nau- 
ijų lėšų nenumatoma iš nic- 
, kur paimti, nes skyriaus na- 
i riai daugiausiai yra neturtin
gi ūkininkai ir darbininkai, o 
kai kurie iš narių net nario 
mokesčio neįstengia sumokėti. 
O tuo tarpu lėšos dar labiau . 
reikalingos kapinių aptvėri
mui, nes apskrities viršinin
kas raštu pranešė, kad kol ne
bus kapinės aptvertos, tai 
griežtai draudžiama laidoti.

Taigi, susidarius šioms ap-

Helen Hayes, garsioji aktore, kalbasi su senatorium 
Wagneriu; ji stoja už tai, kad j Ameriką būtų įsileista 

kasmetai po 20,000 Vokietijos pabėgėlių vaikų.

So. Boston, Mass.

kol pagaliau buvo gautas lei
dimas registracijos No. 2570 
1937 metais, ir tuoj buvo 
įsteigtas aukščiau minėtas 
skyrius, šį skyrių įsteigus ki
lo gyvas reikalas įsteigti lais-' 
vąsias kapines. Nes nesant 
laisvųjų kapinių, mirus ku
riam nors iš narių, klebonas i 
gauna progos vartoti visokias i 
represijas prieš minusiojo gi- i 
mines, kas labai kenkia šiai 
mūsų garbingai organizacijai, i 
Taigi, valdyba ir ėmėsi šį rei
kalą kuogreičiausiai sutvarky
ti, ir tais pačiais metais liepos 
mėnesio 10 dieną buvo pa- 

. duotas prašymas apskrities 
viršininkui, kad leistų įsteigti 
laisvąsias kapines. Bet ir šis 
reikalas pakibo tarp dangaus 
ir žemės ir tik valdybai de- 

'"m dant dideles pastangas buvo

linkybėms ir nerasdami kitos 
išeities, nutarėme kreiptis į 
jumis prašydami iš jūsų pa
ramos. jei tas nesudarytų jum 
didelių sunkumų.

Taigi, broliai ir sesės, pa
duokite ranką šiame mūsų 
sunkiame momente, nes daug 
priklausys nuo jūsų šios mū
sų idėjos įvykdymas ir sky
riaus egzistavimas dėlei vi
suomenės ir Lietuvos labo.

Su didžia pagarba liekame, 
Pirmininkas

P. Kazlauskas,
Sekretorius

J. Bagavičia.
Mūsų antrašas:

Pranas Kazlauskas, 
Tryškių Paštas, 
Pabalvės Kaimas, 
Šiaulių Apskritys. 

LITHUANIA.

Montello, Mass. Detroit, Mich.

r-lt

»'■

Shenandoah, Pa. ti darbininkų klasę; kaip vys
tosi fašizmas ir kaip reikia 
darbininkams vienytis tą bar
barizmo bestiją atmušti, žo
džiu sakant, gal būti pirmu 
kartu šiam apskrityj anglių 
industrijos taip įvertinančiai 
teko apvaikščioti Gegužinę.

J. Ramanauskas.

SCRANTON, PA.

Didžiausia svar- 
piknikų parengi- 

rengsime, ko- 
kad jie 

nešanti 
naudą,

visuomeniško 
nešanti naudą klasi- 

darbinin-

būtų 
kam 
bet 
po-

apie 5-tą

užsidarius, 
užsikandus, 

draugės

su draugais, ku- 
susitikti, jau senai 
ir rengėmės eiti į 
pasitikti Gegužės

fcJJ

B

Balandžio 30 d., 1 vai. po 
pietų, įvyko ALDLD 9-to Ap
skričio konferencija. Konfe
renciją galima pavadinti pa
sekminga. Vykusiai ir gyvai 
buvo svarstomi visi organiza- 
cijos reikalai ir politiniai už
daviniai abelnos šiandieninės 
padėties darbininkų klasės.

Aptarta vasarinis sezonas, 
ką turėsim veikti ir kokius už
davinius atlikti, visuomenei 
naudingus ? 
ba tai su

• mais. Kiek jų 
kiems tikslams, 
neasmeniški, 
nors asmenišką 
kad būtų 
būdžio,
niam sutvirtėjimui 
kų.

Naujoji apskričio valdyba 
pasižadėjo šituos uždavinius 
ištikimai pildyt. Taip ir bai
gėsi konferencija 
vai. vakare.

—o— 
Konferencijai 

atstovams truputį
ką shenandohrietės 
buvo parengusios, truputį pa
sikalbėjus 
riuos teko 
nematytus, 
parengimą 
Pirmąją.

Gegužinės apvaikščiojimas 
šiemet, rodos, bus pavykęs pa
sekmingai, didžioji auditorija 
buvo publika užpildyta. Nau
jo teatro vaidylos savo užduo
tį pilnai atliko; publika buvo 
patenkinta.

Kalbėtojai buvo net 3, at
žymėjo Gegužės Pirmosios 
svarbą darbininkų klasei dėl 
kovos. Viso pasaulio darbi
ninkai turi ją apvaikščiot ir 
tinkamai įvertint. Tik ten ne
gali viešai ir masiniai apvaikš
čiot, kur fašizmas prislėgęs 
darbininkus durtuvais! Bet 
apvaikščiojimas visgi nesulai
komas; tose šalyse apvaikš- 
čioja slaptai.

Kiti kalbėtojai apibudino ir 
šios Šalies visą situaciją, kaip 
reakcionieriai grupuojasi pul-

Pakeistas ALDLD 39 Kuopos 
Susirinkimas

“Laisvės” No. 101, už bal. 
29, tilpusioj korespondencijoj 
iš Scranton, Pa., pažymėta, 
kad sekantis susirinkimas at
sibus gegužės 7-tą d., pas 
draugus Pabalius. Dabar kuo
pos komitetas tą susirinki m ą 
perkėlė į gegužės 14 d., nes 
gegužės 14 d. pas mus kal
bės daktaras Kaškiaučius, to
dėl bus galima pirm jo pra
kalbos atlaikyt ir susirinki
mą.

Taigi, įsitėmykite visi, su
sirinkimas atsibus 14 d. geg.. 
134 W. Market St., 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo dakta
ras J. Kaškiaučius kalbės te
moje: “Jūsų Sveikata Naujo- 
vinės Medicinos šviesoje.”

Prakalbas rengia Darbinin
kų Susivienijimo 82 kuopa ir 
ALDLD 39 kp.

Po prakalbų bus “šurum- 
burum” ir visokių užkandžių 
bei gėrimų, o )<as norės pa
sikalbėt su daktaru ypatiškai 
sveikatos klausimu, tai galės 
jį matyt pas Indriulius, 129 
W. Market St., tuoj po pra
kalbų. B. š.

Angly Valdžia Prašo Kantry
bės Derybose su Sovietais
London. — Darbieeiai sei- 

mo atstovai užklausė minis- 
terį pirmininką Chamber- 
lainą, kodėl taip lėtai eina 
Anglijos derybos dėl tarp, 
savinės apsigynimo sutar
ties su Sovietais.

Chamberlain, atsakyda
mas, užtikrino, kad derybos 
yra vedamos draugiškumo 
dvasioje ir prašė kantrybė

M

“Moterys Kovotojos.” Tokiu 
vardu yra išleista knygele, 
štai dabar gyvas faktas.

Balandžio . 27 d. Magrie 
Masgelienė, su savo kaimy
nais Kundrotais, Smetonais ir 
kitais surengė protestą prieš 
atidarymą sąšlavynų 6 warde, 
prie žaislavietės, Webster St., 
kur lietuvių , vaikai žaidžia. 
Gale šio parko yra ir pelkės, 
kurias dabar miestas norėjo 
su visokiomis išmatomis užly
ginti. Bet katalikė darbinin
kė su savo kaimynais suėjo 
užpakalin trokų ir sako: Vers
kite ant mūs, mes dumpy t iš
matų, smarvės lietuviams po 
nosia neleisim!

Dabar 6 wardo lietuviai
rengia protesto mitingą. Bus 
laikas pranešta per vietinę 
anglų kalboj spaudą. Visi 
lietuviai prašomi dalyvauti 
protesto mitinge ir neleisti 
atidaryti dumpas lietuviais 
apgyventoj vietoj, tarpe Mel
rose ir Webster gatvių.

—o—-
Su darbais čia prastai. W. 

L. Douglas Shoe Co. ligi šiol 
dirbom nepilnas keturias die
nas; dabar pradėjo dirbti ke
turis pusdienius. Thompson 
Brothers Shoe Co. ir Fred 
Field Co. Dirba visai mažai. 
Kitos dirba ir ne per geriau
sia. Iš WPA darbų daug at
leido.

Todėl vyrai darbininkai tu
ri daug laiko, aludėse pralei
džia ir tą patį mažą uždarbį. 
Ten jie eina iš “betų,” trau
kias pirštais, raunas plaukus 
ir tt.

Juozas yra nejaunas, sun
kaus darbo darbininkas, turi 
drūtus baltai žilus plaukus. 
Jis kliųhuose susiginčina iš 
pusdolerio, kad stipriausias 
vyras įsikibęs su rankom į jo 
ilgus plaukus jų neišlaiko. 
Bet štai ta diena, kada mo- 
terys kovojo prieš dumpų ati
darymą 6 warde, kliube Juo
zelis “subetino” su mažu vy
ru R., kad jo plaukų neišlai
kys. Bet tas mažas vyras ge
rai suėmė už plaukų ir mū
sų Juozelis pralaimėjo.

Tai matote, vieni jauni ver
kia, kad plaukai krinta, pra
leidžia daug pinigų visokiem 
šundaktariam, o kitų, kad ir 
senų, žilų plaukų negalima 
išrauti.

—o—
Knapp Shoe nauja kompa

nija jau eina prie galutino 
susitvarkymo.' Sako, neužilgo 
pradės dirbti buvusiam E. E. 
Taylor fabrike, kurį lietuvių 
komitetas sulaikė nuo nugrio
vimo. Dabar komitetas, sy
kiu su Industrial Fondu, ren
gia bankietą pagerbimui 
Knapp Shoe Co.; kuris įvyks

VIEŠA PADĖKA
Aido Choras nuoširdžiai dė

koja: Lyros Chorui ir jo va
dovybei už labai gražią pro
gramą ir tikisi kada nors 
kuo nors atsilyginti už Jūsų, 
nuoširdžią paramą. Taip pat 
didelį ačiū skiriame xMr. ir 
Mrs. Erickson už dalyvavimą 
mūsų programoje ir labai 
gražų išpildymą. Padėkos žo
dis tenka ir Aido 'Choro veik
liai narei Mrs. Stella Smith už 
akdrdiono solo. Už nuošir
džias pastangas ir gražų pa
sirodymą Ray Lyben didelį 
ačiū. Dėkavojame visiems, 
kurie bent kuo prisidėjote 
prie mūsų koncerto pasiseki
mo ir pagaliau dėkojame pu
blikai už skaitlingą atsilanky
mą ir mandagų užsilaikymą.

Aido Choro Valdyba.
—o—

Pirmas Piknikas
Nepamirškite pirmojo Aido 

Choro rengiamo pikniko, ku
ris bus linksmas ir šaunus 
taip, kad jūs , atsilankę būsi
te daugiau negu patenkinti. 
Juk kiekvienam pavasaris at
gaivina energiją, tarsi pajau- 
nėjame. O kas yra maloniau 
už žalius, kvapsnius medžius 
ir žolynus, kurie stipriausiai 
pavasario gražumą įrodo? Vi
si gerai žinote Beech Nut 
Grove daržą, taigi ten ir 
įvyks Aido Choro piknikas, 
14-tą gegužės. A. Urbon.

—o—
Puikiai Pavykęs Koncertas
Balandžio 30-tą dieną įvy

ko Aido Choro rengtas kon
certas. Cleveland© Lyros Cho
ras puikiai išpildė dalį kon
certo. (Plačiau apie patį kon
certą, manau, parašys kas 
nors iš publikos.) žmonių bu
vo pilna svetainė, kas įrodo, 
kad Detroito lietuviškoji pu
blika Aido Chorą nuoširdžiai 
remia.

Opera “Faustas”

Charles Gounod gimė gar
siajam Paryžiuje, birželio 17, 
1818, mirė spalių 17, 1893, 
Paryžiuje. Jis - buvo narys 
artistiškos šeimos, kuri buvo 
atsžymėjusi įvairiais dailės 
darbais. Jo tėvas buvo piešė
jas, o motina pianistė. Tai 
tokia maždaug jo biografija. 
Jo tėvai norėjo, kad jis mo
kytųsi ant kunigo, bet Charles 
Gounod, gimęs kaipo gamtos 
apdovanotas ir paskirtas būti 
kompozitorium, nusprendė 
muziką studijuoti ir tas jam 
labai sekėsi. Jis yra daug pa
rašęs dėl bažnyčių įvairių, ari

jų ir religinės muzikos.
Bet tuom jis nebuvo pasi

tenkinęs ir pradžioje 1859 m. 
pradėjo rašyti garsiąją operą 
“Faustą.” Opera “Faustas,” 
kaip jau mums yra žinoma, 
yra paremta ant Goethe’s žy
mių raštų, čionai mes neban- 
dysim toliaus gilintis į pačią 
operą, nes reikėtų apie tai 
daug špaltų prirašyti. Rodo
si, kad veik kiekvienas žmo
gus yra ką nors tokio girdė
jęs apie šią operą, o jeigu ne, 
tai jis turi dabar auksinę pro
gą ją pamatyti South Bosto
no High School Auditorijoje 
gegužės 5 d., vakare, 8 vai.

Operą “Faustą” perstatys 
valdžios Muzikos Projektas. 
Tai yra, kaip mums žinoma, 
WPA, vadovybėj Williamo 
Haldon. O ją sponsoruoja 
Lietuvių Moterų Ratelis, šis 
ratelis yra labai gyvas ir turi 
daug savų gabių moterų, ku’y 
rios su savo gabumais įrodė 
valdžios viršininkam, kad lie
tuviai įvertins tokią operą, 
kaip “Faustas,” ir atsilankys 
skaitlingai. Todėl mums vi
siems yra tik maža dalis dar
bo paskirta ją pamatyti ir pa
sigėrėti tokiu muzikališku vei
kalu,* įkaip .opera “Faustas.” 
Artistai, kurie dalyvauja šioj 
operoj, yra dalyvavę įvairio
se Europos operose, bet didi 
bedarbė privertė ir juos susi
lyginti su mumis, kaipo darbo 
žmonėmis. Mes galėsime iš
girsti dainas ir balsus, kurie 
kiekviena iš mūsų žavins ir 
judins mūsų jausmus.

K Nare.

Remia Klaipėdiečius

gegužės 13, 2 vai. po pietų. 
Nuo šio bankieto lietuvių ko
mitetas su minėta dirbtuve 
neturės nieko bendro. Ban-

Buvo atsilankę keletas žy
mių veikėjų iš Grand Rapids: 
draugas Ch. Lekus su žmona 
ir J. Urbonas su sūnum, (šių 
asmenų pastangomis likosi at- 
gaivintas Grand Rapids Dai
lės Choras. Linkiu sėkmingai 
darbuotis ir toliau.) Su Lyros 
Choru buvo atvažiavęs ir 
Cleveland© žymus veikėjas 
draugas Kirstukas.

Mūsų choro nariams verta 
tarti gerą žodį už tvarkingą 
vedimą vakaro ir pasidalini
mą darbu. Taip ir toliau rei
kia elgtis. Jei visi dirbsime, 
tai nei vienam persidirbti ne
teks.

Choro nariai, nepamirškite 
^pribūti Draugijų. Svetainėn at
einantį šeštadienį, 6-tą vai. 
punktualiai, nes turėsime re
peticijas, o apie 8-tą vai. esa
me pasižadėję išpildyti pro
gramą ten pat ruošia m a m e 

"D. R. Ratelio baliuje.
A. Urbon.

kietas bus toj pačioj dirbtu- Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Gerk. “L.” Redakcija:
/Siunčiu du doleriu, kaipo 

auką Klaipėdos pabėgėliams. 
Te nebūna nei vieno lietuvio, 
kuriam nerūpėtų apginti mū
sų Lietuvos nepriklausomybę. 
Eisime nuplyšusiais . batais, 
bet ginsime iš paskutiniųjų 
mūsų tėvų šalį nuo grobiko 
rankos. Neleistina šiandien 
ramiai miegoti. , Kas mano 
nuleisti rankas, nepadėti gel
bėti iš pavojaus savo tėvų ša
lį, su tuo mums nepakeliui.

Man teko dar visai jaunu
tei esant pergyventi tas bai
sias kančias per didįjį karą. 
Mes buvome dar kūdikiai, jau 
mus varė sniegą kasti ant -ge
ležinkelio. Kai mes nebega
lėjome atkelti lopetos, tai ga
vome nagaiką per pečius. 
Man virė iš skausmo širdis. 
Nebuvo nei ko pavalgyti, nei 
kuo apsirengti. Viską atimda
vo valdžia. Tie parazitai ly
giai žiūrėjo į senelius ir ma-, 
žus vaikus. Nebuvo ko valgy
ti. Paskutinį gyvulį atimda
vo.

Dabar sunku aprašyt, kiek 
Lietuvos šalis nukentėjo.

Dabar mato, kad Lietuva 
atsigavo, tai vėl jiems parū
po, kaip tigrai išalkę nori ją 
praryti.

Bet mes, šiaurės Amerikos 
lietuviai, ištiesime savo bro
liams ir • seserims pagelbos 
ranką.

Elena Mikalauskaitė.
Annapolis, Md.

Vilnijos vaizdai: kur berniukas su gandru—geri bičiuliai.

Gauta Didelė Parama “Liaudies Baisui”
NASHUA, N. H. — Lan

kantis “L. B.” reikalais šio
je kolonijoje laikraščiui pi
niginės paramos gauta sekan
čiai: P. Vainauskas, M. Vir- 
bickienė, K. Barauskas, Wm. 
Vilkauskas ir J. Egeris auko
jo po $1.00; J. Kvaratiejus, 
S. Radzevičius, N. Kvaratienė 
ir F. Buslavičius aukojo po 
50 centų ir J. Shimutis 25c. 
LDS 128 kp. pasimokėjo už i 
laikraščio prenumeratą.

Aukavusiems ir dd. Egeriui, j 
Vilkauskui ir Buslavičiui už 
draugišką priėmimą ir suteik
tą kooperaciją, tariu širdingą 
ačiū.

J. Savarauskas, S. Gaučius, A. 
Paudžiūnas, M. Rimas, K. Mo
tuzą, J. Stagniūnas ir T. Ši
monis po 25 centus. Kiti au
kavo smulkiais. Ant rytojaus 
J. Kučinskas paaukavo $2.00.

Drg. J. žemaitis suteikė 
nakvynę ir savo automobiliu 
nuvežė į Mahanoy City, Pa. 
Už ką jam ir visiems auka
vusiems tariu nuoširdų ačiū.

Z. J.

AIRIJOS PROTESTAS 
ANGLIJAI

Dublin. — Airijos respub- 
i likos ministeris pirmininkas 

SHENANDOAH, Pa.—Nors Į de Valera protestuoja prieš 
šioje anglies kasyklų apylin
kėje kelinti metai siaučia be
darbė, bet progresyvaus judė
jimo simpatikai ir rėmėjai, su
sirinkę ant prakalbų, po atsi- 
ikreipimo “Liaudies Balsui” 
paramos suaukavo $4.90 ir A. 
Naravienė atsinaujino prenu
meratą. Aukavo sekančiai: 
Pr. čižauskas if V. Mauru
kas po $1.00 ir J. Kazlauskas,]

Anglijos pasimojimą įvest 
verstiną kariuomenės tar
nybą Šiaurinėj Airijoj. Sa
ko, jog įvedimas verstino 
kareiviavimo tenai būtų 
grūmojimas Airių respub
likai. — šiaurinė, protesto- 
niška Airija tiesioginiai lai
kosi Anglijos ir nepriklau
so Airių ^respublikai.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuviu įstaiga Prie Pasaulinių Fėry

Fairview Restaurant & Bar
VA1.ILION1S IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai

Lankydamiesi į 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 
110-62 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115
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gyvavimas. — Komisija.
(105-106)

ateinantį penktadienio vakarą, 8 ’ v. 
So. Bostono High School Auditori
joj. Vaidins visi profesibnalai, jų 
tarpe 7 buvę Metropolitan Operos 
artistai. Įžanga labai maža — 55c, 
75c ir $1,10. Tokių progų labai ma
žai būna, nepraleiskite nepamatę 
operą “Faust.”; ’ (104-106)

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus Teatras ir Šokiai, rengia 

ALDLD 63 kp., šeštadienį, geg. 6 
d. Liet. Jaunų Vyrų Svet., 407 La
fayette St. Pradžia 7 vai. vak. Bus' 
vaidinama Stasio Žemaičio 4 veiks-, 
mų veikalas “Drama Miške,” kuri 
atvaizduoja Lietuvos žmonių ir či
gonų gyvenimą. Čigonai, pavogę 
dukterį, tėvai jieško per 12 m. ir 
atranda. Daug juoko, daug širdingo 

visus

padaryti “Laisvės” pikniką pasek
mingu.

Draugės ir draugai, rėmėjai ir 
prieteliai, pasirūpinkime ir pasidar
buokime, kad šis piknikas “Laisvės” 
naudai pavyktų, kad garbingai ga
lėtume atžymėti dienraščio “Lais
vės” 20 metų jubilėjų, kad būtų 
šiam Amerikos, lietuvių liaudies 
dienraščiui užtikrintas dar ilgų me
tų

liūdesio ir ašarų. Kviečiame 
dalyvauti. ,

(104-106)

Kai Būsit New. Yorke ir Brooklyne, Nepamirškit 
Pasimaudyti Rusiškoj-Turkiškoj Pirtyj

Brooklyne yra puiki ru-|to per savaitę ten lankosi 
siška-turkiška pirtis — 
Flushing Russian & Tur
kish Baths, Inc. — kuri; 
nuolat “Laisvėje” skelbiasi.! 
Tai pirtis, kokia mažai ku-‘ 
r i am mieste rasite — ma- 
žesniuosiuse miestuose visai; 
nerasite.

Čia galima ne tik puikiai 
išsiprausti, bet už tą pačią, 
kainą (50c) ir pernakvoti, i

. Ši pirtis turi: sauso garo yra^sugabi^ mandagi pane- 
kambarį, šlapio (lietuviš
ko) garo kambarį, van-

ir sako: “Tai nereikės dak
tarui bilų mokėti.”

Ši pirtis atdara dienomis 
ir naktimis. Vyrams: tre
čiadieniais, ketvirtadie
niais, penktadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais. 
Moterims: pirmadieniais ir 
antradieniais.

Washington. — Užpernai 
gegužės 1 d. įėjo galion dvi- 
metinis įstatymas, kad atsų 
tikime “generalio karo” ki
tos 
lūs 
nių 
Jos 
kėt

ir amuniciją iš Jungti- 
Valstijų šitokia sąlyga: 
turėtų čia jau užsimo- 
už karinius pirkinius 

ir gabentis juos savais
vais (bet nieku būdu 
amerikiniais laivais).

Dabar tas įstatymas 
išėjo iš galios.

lai
me

Septintas pusiau

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. . Brooklyn “Laisvės” Name

lė Rhea Teitelbaum^
Taigi tie, kurie mėgstate 

dens lašus ir prūdą plaukio- tokias pirtis, kurie atsime
nate jas dar iš Lietuvos, 

vantos, kuriomis galima iš- pribuvę Brooklynan, ban- 
sivanoti, jei nenori, kad ta- dykite nueiti 
ve vanotų specialistai, ku
rie ten pat dirba.

Aš žinau brooklyniečių, ‘ Broadway 
kurie nemažiau vieno kar- Avė.).

jimui. Be to, duodamos

Antrašas: 29-31 Morrell 
St., Brooklyn, N. Y. (netoli 

ir Flushing

Lowell, Mass Waterbury, Conn

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp. Moterų Skyriaus su- 
sirinkinWs įvyks penktadienį, geg. 
5 d., 7*R() v. v. pas draugę O. Gir- 
nienę, 4 Welton Ave. Visos narės 
dalyvaukite, nes bus svarbių reikalų 
aptarti. — A. M. (103-105)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. geg., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai malonėki
te būti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių. — A. V., Sekr. (103-105)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas 

sekmadienį, geg. 7 d., 10 vai. 
Bakanausko Svet. Visi nariai būkite 
laiku. — J. Matačiūnas.

- (104-106)

įvyks 
ryto,

PA.
įvyks ma-

v. v. Citi-

CHAR LES 
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. 
. ‘.....

Estate of

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

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

Gaišta Arkliai
Liūdnas pavasaris. Ne 

žmonės sergą ir miršta, bet ir 
gyvuliai. Kokia tai nežinoma 
epidemija užėjo ant arklių. 
Per vieną savaitę išgaišo 22 
ir apsirgo 35. Kompanija C. 
11. Hanson, ant Ilusshing St., 
traukia arklius iš pietinių 
valstijų, bet kaip greitai at
veža, arkliai suserga ir nu
gaišta. Net trys Massachu
setts valstijos bakteriologai 
atvažiavo tyrinėti, kame prie
žastis.

tik
Svarbus Pranešimas Visiem 
čia kalbės f<. Petrikienė iš 

Brooklyn© ir K. Stanislovai- 
tienė (daktaro Jono Stanislo
va i čio moteris).

Prakalbos įvyks gegužės 14, 
I Venta svetainėj, 103 Green 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

K. Stanislovaitienė kalbės 
sveikatos iy valgių klausimu. 
Ji tame klausime specialistė, 
išėjus tam mokslą.

K. Petrikienė
j giau pasaulinės plotmės padė
timi: apie karus, kurių nuolat 

Seina, ir apie artėjantį pasau- 
, linį karą, kokis .jis bus baisus, 
• viską naikinantis; apie Lietu- 
' vos ir Klaipėdos lietuvių pa- 
I dėtį.

Išaiškins, kai pinoto rys ga
lėtų tiems baisumams pastoti 
kelią.

Rengia lietuviu moterų 
misija.

HARTFORD, CONN.
Margumynų popietis su užkan

džiais, įvyks šį sekmadienį, gegužės 
7 dieną. Rengia ALDLD 68 kuopos 
Moterų Skyrius, Laisvės Choro sve
tainėj, 57 Park St., kaip 3 vai. po 
piet. Bus skanių užkandžių ir šiaip 
pamarginimų. Taipgi mus palink
smins drg. V. Visockio Orkestrą. 
Įžanga tik 50c. — Kviečiame visus.

(105-106)

MINERSVILLE,
Penktadienį, geg. 5 d. 

sinis susirinkimas, 7:30 
zen Club Svet., kampas South ir
3rd Sts. Ruošia Workers Alliance. 
Kalbės Joseph Kress, Pennsylvania 
Valstijos Workers Alliance pirmi
ninkas. Jisai raportuos kaip mūs 
kongresmanas balsavo už bedarbių 
pašalpą. Todėl visi, kurie esate pa
leisti nuo WPA darbų ir tie, kurie 
dar dirbate yra kviečiami dalyvauti. 
— ‘Rengėjai. (103-105)

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

-j Licensed Mgr. 

z84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

Serga Žmonės
tarpu serga daug be
serga gripais, influen-

šiuo 
tuvių, 
za, plaučių uždegimais ir tt. 
Nesenai sirgo net keturi Lietu
vių Darbininkų 
110 kuopos

rengia gražiausi kon- 
Tai bus toks koncertas, 
Lowellis dar nėra ma- 
Choro talentai pildys 

Po koncerto bus

Susivienijimo 
nariai. Dabar 

sunkiai serga drg. Daugirdie
nė, kuri daug dirba dėl orga
nizacijų. Linkiu draugei grei
to pasveikimo.

Balso Choras Veikia
Mūsų choras su visu smar

kumu, 
certą. 
kokio 
tęs.
programą.
šokiai gražioje svetainėje po 
num. 361 Bridge St. Visi reng- 
kitės dalyvauti.

Koncertas įvyks gegužės 
d., šį šeštadienį, vakare.

Nevalia Būti Gatvėse
Balandžio 25 d. valdžia' pa

tvarkė, kad vaikai, neturinti 
16 metų amžiaus, negalėtų 
būti gatvėje po 9 vai. vakare. 
Kurie nepildys šito patvarky-. 
mo, bus vežami vyriausybės 
nuovadom žinoma, su tėvais 
,vaikąi galės vaikštinėti, kada 
tik norės. Tik vieni turės 
dėti stuboje.

(i

sė-

Baisi
Balandžio 

vai. ryte, P.

Tragedija
27 d., kai 6:30 
Nicholsonas, ku

ris gyveno Lowellio priemies
tyje, bjauriai peiliu sužalojo 
galvą savo pačiai. Paskui dar 
išbėgo laukan, įpuolė auto- 
mobiliun ir jj paleido 80 my
lių per valandą. Pataikė alie
jaus sunkvežimin. Jo mašina 
subyrėjo ir patsai užsimušė 
ant syk.

Moteriškė randasi ligoninė
je ir kovoja su mirčia. Sako, 
kad vyro buvo protas sumi
šęs. O gal koks nesusipra
timas buvo, sunku pasakyti. 
Paliko du vaiku.

Netinka Frakai
šiuo tarpti daug jaunimo 

tuokiasi. Lietuvių taipgi ne
mažai apsiveda. Kasdien laik
raščiai pilni jaunavedžių at
vaizdų. Mat, laikraštininkai 
tame mato geresnį pakėlimą 
cirkuliacijos. Jie siunčia vel
tui veidtraukius.

Tas gerai vieniems ir ki
li tięms, visi myli matyti jauna

vedžių išžiūrą.

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso N. 

Apskričio Posėdis.
Visi komiteto nyriai būtinai daly

vaukite kongreso posėdy.j, šešta
dienį, gegužės 6 d. 6.30 v. v., 180 
New Yęrk Avė. Turime labai svar
bių įvykių šiuo tarpu, kuriuos turė
sime išrišti, ir ateičiai planus nus

kalbęs datl- tatyti. Meldžiu įsite^nyti dieną ir 
laiką. —- Apskr. Sekr. (105-106)

J.

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks sekmadienį, geg. 7 d., 7 v. v. 
Senkų kambariuose. O’Donnell Hali 

ąriai 
at-

20 High St. Malonėkite visi n; 
dalyvauti, taipgi ir naujų narių 
siveskite. — J. Egėris, Sekr.

(104-106)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

ft

PHILADELPHIA, PA.
Pirmas didelis ir linksmas pikni

kas yra rengiamas šį sekmadienį, 
geg. 7 d., Mikolaičio gražiam sodne, 
Eddington, 
Pradžia 10 
Bus gražių 
gi įvairių
įžangos tikinto 
Įžanga tik 25c.

ko-

Pa. Rengia LDS 5 kp. 
v. r., ir tęsis iki vėlumos, 
dainų, gerų ristikų, taip- 
valgių ir gėrimų. Prie 

bus trys dovanos. 
Komisija.

(105-106)

PITTSTON, PA.
12 kp. susirinkimas įvyks 

d., sekmadienį, 7 v. v., pa
vietėj, Wyominge. Manome

LLD 
geg. 7 
prastoj 
turėt paskaitą, nariai turėtų daly
vauti visi. — A. Valinčius. Sekr.

(104-106)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 8 d. geg., Moterų 

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos narės dalyvauti su
sirinkime. Yra labai daug svarbių 
reikalų aptarti, kaip tai, parengi
mas 14 d. geg. "ir kitų reikalų. — 
A. W. (104-106)

Tel.: MArkėt 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 Bost” 
Pristato pareikalavimus: saliū- 

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

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

it

pati-

Scranton, Pa.
UŽMUŠĖ LIETUVĮ

Gegužės 1 d. nelaimė
ko Juozą Redman (Raudonai
tį), 26 m. amžiaus, kuris ta
po užmuštas anglių kasykloj, 
Diamond Colliery, Monarch 
Anthracite Coal Co.

Paliko dideliam liūdėsyj sa
vo seną tėvą Juoz. Ėaudonaitį, 
brolį Praną ir brolienę Ade
lę, taip pat dėdes: Miką, Pra
ną ir Vincą, ir tetą Oną.

Bus palaidotas penktadienį, 
gegužės 5 d., su bažnytinėmis 
apeigomis, Šv. Juozapo para
pijos kapinėse, Throop, Pa.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius T. J. Klimaitis. Pašar
votas brolio Prano namuose, 
1121 Lloyd St.

Užprašomi pažįstami ati
duot velioniui paskutinį pa
tarnavimą.

Velionio tėvas yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. - Rep. B. š.

EASTON, PA.
Lietuvių Literatūros Draugija, 

kp. ir Ukrainą I. W. O. kuopa ben
drai rengia smagų draugišką vaka
rėlį, subatoje, gegužės 6 d., sename 
Lietuvių Piliečių Kliube, 634 Ferry 
St. Prasidės 7 vai. vakare. Rengėjai 
širdingai kviečia apylinkės ir iš to
liau lietuvius dalyvauti tame links
mame pažmonyje. Bus muzika šo
kiams, įvairių užkandžių ir gėrimų. 
Mes užtikriname, kad tai bus vie
nas iš 
sezone.

13

linksmiausių vakarų šiame 
Įžanga veltui. — Komisija.

(105-106)

BAYONNE, N. J.
Yorko ir New Jersey Drau- 

rcngimo
New 

gijų Apskričių Komitetas 
spaudos naudai pikniko laikys po
sėdį ateinantį sekmadienį 7 d. ge
gužės, 10 vai. ryto, Liberty Hali, 
329 Broadway. Visi draugai ir drau
gės, kurie esate apsiėmę į tą komi
siją, malonėkite pribūt minėtame 
susirinkime, nes laiko jau mažai li
ko ir turime gerai prisirengt, kad 
parengimas būtų pasekmingas. Mel-. 
džiu visus būti laiku. — Rast. G. 
Žukauskas. (105-106)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 7-tą dieną, 
1-mą vai. po pietų, 420 Morning
side Ave., pas G. Stasiukaitį kam
bariuose. Visi nariai ir narės daly
vaukite tame susirinkime, nes tu
rime labai svarbių dalykų aptarti. 
— Org. G. S. (105-106)

geg.
4097
De-
gra-

DETROIT, MICH.
Detroito Rašytojų Ratelis rengia 

pasilinksminimo vakarą su progra
ma ir‘ šokiais. Įvyks šeštadienį, 
6 d., 7 v. v. Draugijų Svet., 
Porter St. Programą išpildys 
troito Aido Choras su naujom
žiom dainom. Todėl kviečiamo visus 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Dalyvaudami šiame pa
rengime, prisidėsite prie pagerinimo 
“Laisvėj” ir “Vilnyj” Detroito Ži
nių Skyrių. Įžanga 25c.' — Valdyba.

(104-105)

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, birželio (June) 

Sietyno Choras ruošia šaunų pikni
ką H. Kalakausko ūkėje, Nutlcy, 
N. J. Kaip vietinių taip ir apylin
kės organizacijų prašome, kad mi- 
nėtoj dienoj nieko nerengtumėt, bet 
dalyvaukite pas sietyniečius.—Ren
gėjai. (104-105)
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SO. BOSTON, MASS.
Margumynų vakarą rengia Lite

ratūros Draugijos Moterų Kuopa 
ateinantį nedčldienį, gegužės 7 d., 
7:30 vakare, 376 Broadway. Bus 
skanių užkandžių, ir daug įvairių 
ir gražių dalykų, kurie bus galima 
įsigyti labai lengvu būdu. Kviečia
me visus atsilankyti. Įžanga veltui.

Rengėjos. (104-105)

padarau 
paveika- 
krajavus 
bu ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokiu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKUS
612 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

• BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore i-6111

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnaa,

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną |» 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

.i

Bet man vienas dalykas at
rodo biskį keistas. Tai pats 
apsirengimas, žiūri, jaunas 
vaikinas įlindęs į fraką su il
gą uodega ir stovi nei į šį, nei 
į tą panašus. Tai pamėgdžio
jimas ponų.

Nors biednas darbininkas, 
bet turi samdyti' tą fraką, ar
ba “taksido,” ai- dar kaip ki
taip vadina. Aš net su ke
liais jaunuoliais dėlei to susi- 
ginčinau. Jie sako, kad jie 
visi nemyli Jų frakų, ale, gir
di, merginos verkdamos pra
šo, kad užsidėtų cilinderį ir 
fraką.

Tai klaidingas tų merginų 
supratimas. Juk dabartinėje 
gadynėje ponai eina iš mados 
ir didžiuma žmonių ponų ne
myli. Tai senos gadynės lie
kanos. Jaunimas turi šalintis 
tų papročių. Gražiausia tuo
se paveiksluose 
kurie apsibengę 
panomis .

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. gegužės,8 v. va
kare Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St. Visi nariai kviečiami daly
vauti* šiame susirinkime, nes tai bus 
paskutinis mėnesinis susirinkimas 
prieš “Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, 28 d. gegužės, 1939 m., 
Liberty Park, (Eastern «ir Moffett 
Avės., ant Back River karo 
Baltimore, Md.

Taipogi “Laisvės” pikniko 
sija, širdingai prašome visus 
vės” skaitytojus, darbininkų
rėmėjus, prietelius ir visus pažįsta
mus, dalyvauti šiame susirinkime, 
kad galėtumėm bendromis jėgomis

B .......... • ----------- ------------

HARTFORD ,CONN.
Margumynų popietį rengia Mote

rų Skyrius gegužės 7-tą, 3-čią va
landą po pietų, 57 Park St., Hart
ford, Conn. Bus valgių ir proga pa
sišokti. Grajys jauni muzikantai. 
Įžanga 50 centų. Užprašo rengėjos.

(104-106)

linijos,

kom'i-
"Lais-
klasės

SO. BOSTON, MASS.
Ig. Kubiliūno Radio Programa
Sekmadienį, geg. 7 d., iš Stoties 

WMEX, 1550 kc, per Ig. Kubiliūno 
vedamą radio programą girdėsime 
dainininką Robert Audicką, pianis
tę Eleną Žukauskaitę, Igną Kubiliū
ną, Olgą Šukiūtę ir Al Stevens Or
kestrą.

Bostono ir apylinkės lietuviai tu
rės puikią progą pamatyti operą 
“Faust.” Garsaus francūzų kompo
zitoriaus Charles Francois Gounod,

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR, J. J, KA5KIAUČIUS

4- 0

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

atrodo tie, 
civilėmis dra-

Gviaustinis. s

■/ . * M » z Iv T *
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VALANDOS: 2-4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

CIementVokietaitis

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 6-3622

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Gaukite šiandien, tiktai 76 centai.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

dę automobilius ir karietas
* veselijoms, krikštynoms ir 

, pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y

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

Telefonai EVergreen 7-1661

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš



/

; J*

Parodos Žinios

Aštuntas puslapis LAISVE

Sudegė 4 Vaikai

Penktadienis, Geg. 5; 1939 '

<

Pasitikim Juozą Grigą 
ir Kitus Veteranus Į

Amen Įkaitinsiąs 15-ką 
Žymią Politikierių

Per arti savaitę nuo atida- 
Presi- rymo Pasaulinės Parodos, per- 

l 29 eitą sekmadienį, daug kas pa
sikeitė ir su kiekviena diena 
keičiasi, prisideda. Mat, lai
ke atidarymo apie 40% visų 
pavilionų ir koncesijų iš vi
daus tebebuvo nebaigtos, ne
atidarytos, matėsi tik iš lauko.

Svarbiausi nuotikiai, trum- 
demonstraciją sutikt didvyris-1 poj sutraukoj, buvo toki: 
kus kovotojus. Laivas sustos!
West 18th St. prieplaukoj, 
New Yorke. Laiko žiūrėkite 
vėlesnėj spaudoj. Grįžta se
kami :

Newyorkieciai: Wm 
ver, Frank G rodsky, 
Higgins, Charles Keith, 
Parker, John Piekarsky, Sid- , mu kartu pribuvo parodon po 
ney Rosenblatt, George Se- nusileidimo su orlaiviu netoli 
verdia.

Ohio: 
Geiser, 
Claude Pringle.

Cal.: Ray Anderson, 
ard Earl ir Henry McQuier.

Tony Brown ir Peter Ra- 
acke L? St. Louis, Mo.

Marti Maki ir John Pana- 
sewicz iš Minneapolis.

Į.š įvairių valstijų: Charles 
Hall iš Chicago, 111.; Walter 
Hanigan iš Des Moines, 
wa; E. Velmar 
don, Ky.; John 
Seattle, Wash.; 
iš Philadelphia 
coy iš Ambridge, Pa.; 
Koneski iš Russelton, 
Eugene Poling iš Oklahoma 
City, Okla.; Ofto Ijemke 
(adreso nepaduota).

Gegužės, 6-tą, laivu 
dent ’Harding, sugrįžt 
amerikiečiai veteranai, tarp 
jų ir Juozas Grigas, worces- 
terietis lietuvis kovotojas, po
draug su kitais paliuosuotas į 
iš Franco fašistų belaisvės.

Abrahpmo Lincolno Briga
dos Draugai šaukia masinę Į

John 
Max

Antrą parodos dieną, ge- 
j gūžės 1-mą, parodą aplankė 
i virš 100,000 svečiuotame skai- 
1 čiuje ir eilė Eymių užrubežie- 
įčių.

žymiausiais svečių buvo du 
Sovietų orlaivininkai, Kokki- 
naki ir Gordienko, kurie pir-

šeimai važiuojant kartu apsi
moka. šiaip nuvažiavimas 
yra sekamas:

Iš New Yorko ir Brookly- 
no IRT ir BMT, taipgi In
dependent subvės priveža pa- 
rodoų. Long Island traukiniai 
irgi priveža; iš Penn. stoties 
New Yorke lėšuoja 1()c. Iš 
Ridgewoodo ir Maspetho 
Flushing-Ridgewood gatveka- 
ris priveža už 5c; iš Williams
burgo gatvekariais lėšuoja 
10c. Kitų kelių dar neteko iš
bandyt, tad apie juos vėliau.

Specialis prokuroras tirt 
suktybėms Brooklyno teisda- 
rybėj ir policijoj pereitą tre
čiadienį “Grand Džiūrėj” iš
ėmęs kaltinimus prieš 15-ką 
politikierių aukštesnėse sfero-

Garsiosios East Side laužy
nų distrikte, 28 Lewis St., ne
toli Williamsburgo Tilto, su
degė 4 Cutro vaikai. Pa
stangos juos išgelbėti iš gais
rinių slastų namo nepavyko, 
jis taip greit 
Gaisrininkas Sihlei 
še nepažįstamai 
Tėvai buvę išėji 
svarbiais reikalais.

su piešk ėjo. 
’-"juos išne- 
apdegusius. 
j valandai

Išvyko Lietuvon

Vardai neskelbta, tačiau 
tarp jų esą 3 valstijos įsta- 
tymdavystės nariai, du* pro
kuroro padėjėjai, 1 policijos 
leitenantas, buvęs prokuroro 
padėjėjas ‘ ir įstatymdavystės 
nario sekretorius. Vardų ne
skelbsią laukiant, kad tūli 
sutiksią liudyt valstybei.

jų ■Ii™

. . !
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. JOHN WALUK
101 NO. Oth STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penkiadieniais uždaryta
TeL Evergreen 7-6868

Lankėsi “Laisvėje”
£

Trečiadienį, gegulės 3-čią, 
“Laisvės” įstaigoj lankėsi r Al
binas Zabotka, nesenai į New 
Yorką atvykęs iš Easton, Pa. 
Jis metai laiko atgal atvyko 
iš Lietuvos, nuo Kėdainių. 
Drg. Zabotka dar jaunas vy
ras, progresyvių pažiūrų.

Apžiūrėjęs “Laisvės” spaus
tuvės visas mašinas, jis ste-i 
bejosi, kad lietuviai gali turėt 
tokias moderniškas 
Nors 
bis, 
vės”

Namu Rakandu Krautuve
C ■ ■■ ■--- ■ ■Tarp Lietuvių mašinas, 

bedar- 
“Lais-

Ketvirtadienį, gegužės 4 d., 
12 vai. dieną, garlaiviu “Grip 
sholm,” išvyko Lietuvon Juo
zas Goba, iš E. Hartford, 
Conn.

Pirm išvykimo, trečiadienį, 
po pietų, drg. Goba buvo už- 

! ėjęs į “Laisvės” įstaigą, pasi- 
sveciuoti trumpam laikui. At- 
sisveikmdamas su laisviečiais, 
paaukojo $2 naujai mašinai.

Jis vyksta pas savo arti
miausius gimines, tėvą , ir se
serį, kurie randasi Pilviškiuo
se. Nematęs jų per 25 m. 
Mano pasisvečiuoti Lietuvoj 
apie 3-j etą mėnesių, paskui 
grįš į Ameriką.

Kartu su drg. Goba išvyks
ta ir Ona Verketienė, iš E. 
Hartfordo. Jinai taipgi apie 
3 mėnesius pabus Lietuvoj pas 
savo gimines.- Abu keleiviai 

Laisvės” skaitytojai.

Cen- Albinas tuo tarpu 
vienok paaukojo 
reikalams $1.

Jonas Ormanas, LDS 
tro darbuotojas, jau apie sa
vaitė darbuojasi LDS reika
lais tarp mainierių 
Barrc ir apylinkėj. 

—o—
B. Spudienė sugrįžo 

necticut, kur ji buvo 
ilsėtis po operacijos. 

—o—
Helena Incas (Levanų duk

tė) su dukrele Geraldine jau 
savaitė randasi namie, 297 
Stockton St. Abi sveikos.

A. WEITZNER
VERTEIVIS

i New Brunswick, Canada.
’’red Borer, Carl Atidaryta Norvegijos pavi- 
Edward Johnson, lionas. Ceremonijose dalyva

vo sosto įpėdinis Olav su 
! žmona Marta, parodos komi
sionierius Whalen ir eilė aukš
tų valdininkų, taipgi nemažai 
norvegų ir kitų žmonių.

Antradienį parodoj atidary
ta Danijos pavilionas, Tautų 
Lygos pavilionas, Jaunų Vyrų 
Krikščionių bildingas, taipgi 
įvyko daugelis kitų atidarymo 
iškilmių ir tai dienai taikytų 
programų ir vaišių-bankietų. 

Majoras LaGuardia oficia
liai priėmė Sovietų lakūnus, 
taipgi Danijos rojalistus va
sarinėj Miesto Salėj, kuri ran
dasi prie Pasaulinės Parodos. 

Tarpe žymių svečių Paro
doj buvo Mrs. Roosevelt. Ati
daryme Tautų Lygos pavilio- 
no garbės viešnia dalyvavo 
ponia ^voodrow Wilson, bu
vusio /prezidento žmona, i 

Publikos iki 11 vai. vakaro 
užregistruota 89,052. 

s Lenkų Iškilmės
Trečiadienį atidaryta Len

kijos pavilionas. Ambasado
rius Potocki kalbėdamas ati
darymo iškilmėse pareiškė, 
kad Lenkija kariaus prieš 
svetimųjų įsiveržimą, kaip 
kovojo Jagielos laikais, 15-me i 
šimtmetyje. Jagielos 
išstatyta priešais 
Taipgi kalbėjo prekybos nri- 
nisteris Romani, . baronas 
Ropp ir Frances Perkins, J. 
V. darbo sekretorė (ministe- 
rė).

Neapsieita ir be nelaimin
gų nuotikių. Du darbihinku, 
Christie ir Stander, dirbę bai
giamuosius darbus viduje So
vietų Bildingo sužeisti kritus 
pastoliui. Abu nuvežti ligoni
nė. Prie Bowling Green 
dėjusios degt išmatos 
greit užgesintos vietinių 
ragesių toliau buvusiems 
čiams nei nepastebėjus.

Valgiai Brangūs
Viduje jau esaiųa atidary

ta 20 restauranų ir 404 
“standai.” Bet maisto dar 
gaunama ne gana ir jis ne
svietiškai brangus. Einantiems 
parodon patartina užkąst , iš 
anksto. Sriuba yra nuo 20 iki 
30c. Sandvičius nuo 20 iki 60 
centų, 
pūstais 
aiišku, 
nuėjus 
ir dideliu apetitu.

Parodos viršininkai įsakė 
visiems restauranų savinin
kams priduot valgių tsąrašą ir 
kainas, kurios, menama, bus 
aprubežiuotos kilus daugybei 
skundų dėl brangio.

Mašinų Pastatymas ir 
Privažiavimas

Mašinoms pastatyt vietų 
stoka, bet jos irgi yra visor 
už tvoros, lauko pusėj, o ka 
kurios tolokai, visai Maspc 
tho pašonėj. Ima po 75c. Jo 
kas neturi reikalo naudot av- jos stotysna. Savininkai turės 
tomobilius kitur, apart nuvr. : sumokėt po $5 baudos už at

vežimą ir 50c į dieną už vietą

I low-

10- 
llodge iš Lon- 
H. Jenkins iš 
Fred Stanley 
ir Joe Rada- 

Sam

Išstatė Parodon Kaimo 
Dirbinių

..^--'Brooklyno Muziei er iš- 
tisus metus turi įvairių tauti

 

nių grupių parodas ir progra
mas. Jos teikiamos koope
ruojant suinteresuotoms tauti
nėms grupėms ir miestavos 
bei federalės valdžios įstai
goms. Parūpinime tų progra
mų veikia sutartyje Muzikos 
Institutas, Vaikų ir Brookly
no Muziejai, Muzikos Moky
klos Bendrabutis, Moterų 
Kliubas, Federalis Muzikos 
Projektas, Liaudies Programų 
Taryba, ir YCA. Įžanga 
muziejaus programoms nemo
kama.

Pradedant su šia diena, ge
gužės 5-ta, baigiant gegužės 
14-ta, Brooklyno Muziejuj bus 
Išstatyta Virš pora desėtkų iš 
Lietuvos atvežtų rankomis 
austų bei siuvinėtų daiktų, 
taipgi drožinių, ir gintarų, 
kuriuos paskolino grupė lie
tuvių. šeštadienio popiečio 
vai. bus lietuvių programa.

3

yra

Mirė Walsh, Žymus 
Advokatas

Frank P. Walsh, veteranas 
darbininkų advokatas, eidamas 
krito prie Valstijos Aukščiau
sio Teismo Bijdingo ir ant vie
tos mirė, 
liga. Jį 
rastų jo 
metus.

Walsh
demokratas, bet savo profesi- 

' joj-advokatūroj jis didžiumoj 
statula, užsiėmė darbininkų bylomis, 

pavilioną/1 Buvo N. Y“ Valstijos Pajėgos

. Priežastis — širdies 
pažino iš dokumentų, 
kišeniuose. Turėjo 74

buvo nepriklausomas

Viršenybės pirmininku.
Išgirdęs apie Walsho mirtį, 

majoras LaGuardia pasakė, 
kad miestas neteko puikaus pi
liečio, kuris visada būdavęs 
pasiryžęs patarnaut savo bro
liams piliečiams ir kiekviena
me svarbiame klausime atsisto
davęs teisingon pusėn.

Wilkes-

iš Con
i'š vykus

—o—
Teko užkliūti į Aidbalsių 

pamokas. Yra ko paklausyt. 
Ypatingai dabar daug prak
tikuojasi, kadangi nori ge
riausia pasirodyt savo moky
tojos B. L. šalinaitės moki
nių, koncerte šį sekmadienį su 
naujomis dainomis. O jie ir 
taip, būdavo pažiba programo
se.

Ensemblin nesenai vėl su
grįžo E. šopiūtė.

—o—
Lillian Medžiūnaitė, 13-kos 

metų amžiaus smuikininkė, 
1475 President St., išrinkta 
griežti New Yorko valstijos 
gabiausių jaunuolių orkestro j 
Pasaulinėj 
gabiausia 
kestroj.

Parodoj. Ji buvo 
saVo mokyklos or

200-

—o—
Trečiadienio vakarą praei

nant “Laisvės” salę maniau, 
kad ten koks balius. Pasiro
dė, kad tai tik gražus būrys 
jaunųjų lietuvių, LDS
nes kuopos narių, suėję savo 
susirinkimari linksminasi prieš 
prad.ėsiant biznio sesiją. Ir 
gražių darbų nudirba. Tai 
organizacija, kur visas lietu
viu jaunimas turėtų rastis.

ž. R.

Pirmadienio Lekcija
Pirmadienio vakare, lygiai 

8 vai., Lietuvių Amerikos Pi- 
, s liečiu Kliube, 280/Union Avė., 

įvyksta teatralė lekcija, ku
rią, vadovauja Aldona Shar- 

. ry. ši lekcija apims vaidini- 
kaip 
savo 
An- 
šią 

move-

mo lankstumą, tai yra, 
aktorius gali išvystyti 
kūną geram vaidinimui, 
gliškai teatro mokyklos 

bo'dy- Šaką vadina
.? ment.”

g Jauni ir suaugę gali daly
vauti

-

',1'
Sr

■v.

Sveikino iš Kalifornijos
Pirmos Gegužės proga, 

“Laisvės” redakcija gavo nuo 
J. K. E. Karosų atvirelę, ku
ria sveikina “Laisvės” redak
ciją ir visus laisviečius. Ar
tistiška, originali Pirmos 
Gegužės atvirelė, rodos, buS| 
darbas Eugenijos, J. ir K. Ka-, 
rosų dukrelės.

PA JIEŠKOME
JIEŠKO APARTMENTO
Reikalingas trijų kambarių 

apartmsntas Willi&msburgho 
sekcijoj. Turintieji ar žinan
tieji tokį apartmentą prašomi 
pranešt “Laisvės” raštinei.

(104-106)

Wef’ Tfl CONSECUTIVt
j V "Moti/oiDIVIDENDS

BUSHWICK
k C.UAND ST. AT GRAHAM AVE. BROOKLYN

i Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

tiąnor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

- Divonai-Uždangai-Linolijos

Vefiausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street telefonas
Brooklyn, N. Y. ' . EVergreen 7-6673
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Del Pavasario Drabužių
, atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

šioj lekcijoj.
L. Į,. L Komisija.

(105-106)

KLIUBIEčIŲ AT YDAI
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, 5-tą gegužės, sa
vam name.

Nariai yra prašomi 
vauti jame, nes bus 
svarbių reikalų aptarti, 
tai: prisirengimas prie
žiavimo į mišką, prie pikniko 
ir kitų darbų. i

J. N., Sekr.

daly- 
daug 
kaip 
išva-

pra- 
tapo 
gais- 
sve-

Vienintėliai šunes, 
įleidžia Pasaulinėn 
yra lavinti neregių 
vadai “seeing eye.”

kų riuos 
Parodon, 

žmonių

Lankėsi Svečias Artistas

“Corned beef” su ko- 
iki 90c. Iš to gal bus 
kiek galima privalgyt 
su Vidutiniu kišenium

Brooklyniečiams gerai žino
mas newarkietis artistas Al
binas Kairukštis šiuo tarpu 
atostogauja Newarke pas sa
viškius. Ta 
“Laisvėj” ir 
tinėj.

—Vis dar 
paklausiau.

—Ne tik 
žinau viską 
nes pas mane ateina 
ve”.

—Ar tarp pareigų 
kloję turite laiko ją pasekt?

—Pasiimu laiko, — atąakė 
svečias. O jis yra meno in
struktorium vienoj žymioj 
Connecticut valstijos mokyk- 

į lo j.

proga apsilankė
LDS Centro raš-

mus atsimenate?

atsimenu, 
apie jūsų

bet ir 
veiklą, 
“Lais-

moky-

ne
Policijos komisionierius Va

lentine patvarkė, kad palikti 
per visą parą gatvėse fiuto- 
mobiliai bus gabejnami polici-

žiavimo parodon, patartin 
palikt mieste, žinoma, visai stotyje.

• Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai
• - ‘ Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $2J.5O
• Willlamshurgh’o Didžiausia Drabužinė

; HENRY NARINS & SONS
Z 670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

nuo

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

NOTARY 
PUBLIC

mūsų
religiniu daiktų department^, specialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalisMATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 
LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 Grand Street * Brooklyn, N. Y. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas inus, patarnąy^na^-Jms 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

«

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Telephone 
STagg 2-5043

A DIRMAVONBMDU V Ali U n smiEDOTUVftM
_____________________ IR] VEDYBOM

$1.00
6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

J J g*1 (Of
11 12 l
..
19 2

Aplankykite

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

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

ATŠINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ UOGAUKITE NUOLAIDĄ




