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KRISLAI
Vieno Ne Perdaug, Kito 

Permažai.
Universiteto Sukaktis. Į 
Lietuvybės Pionieriai.

Rašo A. B.

Draugė Jonikienė “Vil
nyje” (geg. 4 d.) rašo:

“Mūsų apšvieta turi būti 
tokia, kuri veda organizaci
jas prie veikimo politikoje; 
prie legislatyvio veikimo, 
kuris yra šių dienų kovos 
įrankiu prieš reakciją.”

Šimtu procentų teisingas 
pasakymas. Bet toliau ji sa
ko:

“Mažiau daktarų prelek- 
cijų apie sveikatą, daugiau 
supažindinimo organizaci-
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Franci j a Nepaisė Italijos 
Reikalavimų; tai Užsirūsti

no Mussolinis

ANGLIJA NE LENKIJOS 
GYNĖJA, O TIK 

“TAIKYTOJA”

Fašistinių Plėšikų Tarpsa- 
viniai Prižadai

Rytus.
Francijos politikai sako, 

jog tie naziai “inspektoriai” 
Italijos tvirtovių taps ko- 
mandieriais pačios Italijos.
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KAIP NAZIAI ŽADA UŽIMT DANZIGĄ 
“BE HITLERIO ĮSIKIŠIMO”

_____ □------------------------------------
Lenkai Pasiryžę Ginti Dan

zigą ir “Koridorių”
17 Prisipažino, kad Nuodijo 

Žmones dėl Apdraudy
Danzig. — Naziai šičia

jas su tais reikalais, kurie kalbasi, kad Danzigo sena- 
veiki- tas galės neužilgo paskelbt,

Atro-

šiandien reikalauja 
mo.”

Čia jau klaidinga, 
do, kad mes jau perdaug tu
rime arba duodame pamokų 
apie sveikatą. O to nėra. 
Dar permažai. Daug dau
giau reikėtų mokinti mūsų 
organizacijų narius apie 
sveikatą.

Reikėtų šitaip sakyti: 
Dar daugiau daktarų pre- 
lekcijų apie sveikatą ir 
daugiau supažindinimo or
ganizacijų su tais reikalais, 
kurie šiandien reikalauja 
veikimo. \ /

* ' iįs

Balandžio 21 d. Sovietų 
spaudoje buvo plačiai atžy
mėta Leningrado Universi
teto 120 metų sukaktis.

Tai vienas iš seniausių 
universitetų. Daug jis per
gyveno, daug visko mate. Iš 
jo išėjo daug žymių žmonių. 
Jame mokino ir jaunimą 
auklėjo daug garsių profe
sorių.

Leningrado Universitete 
mokslus baigė ir diplomus 
gavo tokie pasauliniai gar
sūs mokslininkai, kaip Pav
lovas ir Timiriazevas; to
kie literatai kaip Černiševs- 
kis ir Pisąrevas; tokie kom
pozitoriai, kaip Borodinas 
ir Glazunovas; tokie rašy
tojai, kaip Turgenevas; to
kie poetai, kaip Blokas.

Leningrado Universitete 
perėjo kvotimus ir Leninas. 
Tai buvo 1891 m.

* * *

Šis šiandien garsus uni
versitetas prasidėjo 1819 m. 
labai menkučiu maštabu, su 
saujele studentų, keletu mo
kytojų ir trimis kursais. 
Dar 1848 m., po 29 metų 
gyvavimo, teturėjo 300 stu
dentų.

O šiandien Leningrado 
universitete mokosi 6,154 
studentai. Kas įdomiausia, 
kad net 52 nuošimčiai stu
dentų yra moteriškos lyties. 
Gi kai universitetas prasi
dėjo, nei galvot nebuvo gal
vojama, jog moterys galėtų 
jį lankyti, jog joms reikė
tų siekti aukštų mokslų.

* * *

Lietuvių Lit eratūfbk 
Draugija šiemet išleis ne
paprastai svarbią knygą. 
Tai bus pirma tokios rūšiesf 
knyga Amerikos lietuvių 
istorijoje. Ją parašė Drl 
Petriką. I

Tai bus biografijos lietuj 
vių tautinio atgimimo pio
nierių. Tokios knygos mums 
senai reikėjo. Mums reikia 
susipažinti su tais rašyto
jais, kurie sunkiausiuose 
laikuose nedavė užgesti lie-/ 
tuvių tautos tradicijoms ir 
kultūrai.

* * *

jog Danzigas jau prisijun
gia prie Vokietijos, ir pa-i 
kvies nazių vyriausybę iš 
Rytų Prūsijos perimt Dan
zigą į savo rankas. Lenkija 
“karčiai protestuos” prieš 
tokį Danzigo “prisijungi
mą.” Tuomet naziu senatas 
Danzige padarys “visuoti
nus balsavimus,” rodyda
mas, kad didelė dauguma 
Danzigo gyventojų pasiren
ka Vokietiją.

Naziai viską priruošia 
taip, kad atrodytų, būk ‘pa
tys danzigiečiai’ išsprendžia 
savo likimą, “be Hitlerio 
įsikišimo.” Taip praneša 
Associated Press.

Lenkai sako, jog jų arti
lerija tuoj aus bombarduotų 
Danzigą, kaip tik jo sena
tas nutartų pervest tą 
miestą Vokietijai. Naziai 
tvirtina, kad tai būtų “už
puolimas” iš Lenkijos pu
sės, ir sako, kad Lenkija 
“nedrįstų” to daryt.

Varšava.— Lenkų valdžia 
tvirtai pasirengus eit ka
rau gint Danzigą ir Lenkų 
Koridorių nuo nazių.

Francijos Bedarbiai Praras 
Pašalpą, jeigu Nevažiuos

Dirbt, Kur Valdžia Lieps
Paryžius. — Pagal naują 

Francijos valdžios patvar
kymą, darbininkai, netekę 
darbo vienoj vietoj, turės 
važiuot ten, kur valdžia 
siųs juos į darbą. Kurie be
darbiai atsisakys ten krau
stytis, iš tų bus atimta pa
šalpa.

Neteks pašalpos ir tie 
bedarbiai, kurie neims bile 
kokio jiem siūlomo darbo 
savam mieste.

Siunčiamiems dirbt to
liau kaip 15 mylių nuo na
mų bedarbiams valdžia ke
tina duoti palengvinimus 
jų kelionei ir žada, kad da
lis jų algos bus išanksto iš
mokėta. Valdžia atėmė ne
darbo pašalpas iš nepiliečių 
ateivių.

ITALAI NERIMAUJA 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

Paryžius.— Čia gauta ži
nių, jog žmonės Italijoj pla
čiai “nerimauja” prieš fa
šistų valdžią ir karinę jos 
politiką.

Kai

HM

Naziai Darosi Komandieriais 
Italijos Tvirtovių Linijų

HITLERIS PADARĖ PILNA KARINĮ! 
SĄJUNGĄ SU MUSSOUNIU !

rime tokią didelę ir puikm 
apšvietos ir kultūros orga-^ 
nizaciją. Jokia kita lietuviš-, 
ka sriovė nieko panašausi 
Vieturi. Taip jos ir skursta 
beveik be jokios literatūros/ 
Jų žmonės turi pasitenkintu 
pasiskaitymu laikraščių. O' 
jų vadams visai nerūpi kulA 
turinti savo pasekėjus, gi
linti jų žinojimą, plėsti įį/

gerai, kad mes tu-/Įpažiūras.

few

Philadelphia, Pa. — Jau 
21 asmuo areštuotas, kai
po nariai gaujos, kuri nuo
dijo žmones, idant pasi- 
glemžt jų apdraudas. 17 
areštantų jau prisipažino 
kaipo apdraudiniai žmog
žudžiai.

Tarp prisipažinusių yra 
Morris Bolber, kuris “tikė
jimu gydydavo” žmones; 
buvęs gyvulių gydymo stu
dentas David Brandt, pora 
agentų-“seilsmanų” ir eilė 
kitų vyrų ir moterų.

Pirm nuodijant žmogų, 
jie taip sudarydavo doku
mentus, kad gautų jo ap- 
draudą.

London, geg. 8. — Angli
jos užsieninis vice-ministe- 
ris R. A. Butler pareiškė 
seime, jog Anglų valdžia 
tarpininkaus ginče-tarp Vo
kietijos ir Lenkijos dėl 
Danzigo. (O nesenai Angli
jos premjeras Chamberlai- 
nas prižadėjo gint Danzigą 
ir Lenkų Koridorių nuo 
Hitlerio.)

Roma, geg. 8. — Dešimt 
dienų atgal 
sekamus 
Franci j ai:

Franci j a
vietas Italijai valdyboje Sū- 
ezo Kanalo ir laisvai, be 
muitų, praleist Italijos ta
vo rus į Ethiopiją 
bouti prieplauką, 
ziškoj Somalijoj.

Franci j a turi
tam tikras teises geležinke
lyje, kuris eina iš Jibouti į 
Addis Ababą, Ethiopijoj, ir 
iki šiol priklauso tik fran- 
cūzam.

Franci j a turi duot dau
giau teisių italams, gyve
nantiems Francijos koloni
joj Tunisijoj.

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier visai ne
atsakė j šiuos Italijos reika
lavimus; tai, girdi, todėl, 
Mussolinis ir padarė pilną 
karinę sąjungą su Vokieti
ja. v '

Roma, geg. 8. — Vokieti
ja prižadėjo remt Mussoli- 
nio siekimus Viduržemio 
Jūroje, ypač prieš Franci- 
ją, tai Mussolinis pasižadė
jo remt Hitlerio 
prieš Rumuniją 
Balkanų kraštus.

gas tvirtumų linijas kaip 
nazių Limes (Siegfried) Li
nija prieš Franciją. O kai 
tos “nepralaužiamos” tvir
tovės bus užbaigtos, tai 
Hitleris nematysiąs jokio 
sau pavojaus iš Vakarų ir

Apskrities Prokuroro Sūnus 
Nušovęs Du Žmones

Paryžius. — Vokietijos 
generolai ir technikai išvien 
su Mussolinio karininkais 
apžiūrinėja Italijos tvirtu
mas visame pietiniame 
Francijos pasienyje. Naziai 
inspektoriai ir specialistai
taipgi apžvelgė tvirtoves galėsiąs drąsiai žygiuoti į 
Italijos kolonijoj Libijoj, 
kuri rubežiuojasi su Fran
cijos Tunisija ir su Angli
jos kontroliuojamu Egiptu. 
Jie planuoja tokias galin-

DARBO VALANDŲ-ALGŲ ĮSTATYMAS LAIMĖJO 
BYLĄ FEDERAL1AME TEISME

Washington. — Darbo
ministerija gavo eilę skun- Wheelinge, W. Virginijoj; 
dų, ^kad Standard kelinių 
kompanija W. Virginijoj ir 
Pittsburghe kriminaliai 
laužo sąlygas, kurias nus
tato federalis įstatymas dė
lei darbo algų ir valandų. 
Tad šio įstatymo komisija 
pareikalavo, kad kompani
ja pristatytų savo 
knygas ir rekordus, 
panija atsisakė.

Tuomet vąldiška
valandų komisija greipėsi į

ir šis teismas dabar patvar
kė, kad kompanija turi 
priduot savo knygas ir re
kordus tai komisijai.

Tai dar pirmas algų-va- 
landų įstatymo laimėjimas 
teisme. Už šio įstatymo 
laužymą gali būt kaltinin
kas nubaustas po $10,000 
kiekvienu punktu, o už 
naujus įstatymo peržengi
mus pasiųstas į kalėjimą.

Johnson City, Tenn. — 
Beinant iš bažnyčios, tapo 
areštuotas R. M. Burgun
der, kaip dvigubas žmogžu- 
dis. Burgunder yra 22 me
tų amžiaus, sūnus buvusia 
apskrities prokuroro Se
attle, Wash.

Policija sako, kad jis nu
ėjo neva pirkt automobilio. 
Tada du automobilių par
davinėtojai paėmė jį pavė
žint, parodant, kaip auto
mobilis veikia. Išvažiavus 
už miesto, Burgunder norė
jo pagrobt automobilį; bet 
kai nepavyko, tai jis ir nu
šovė abudu “seilsmanu.”

Burgunder yra jau sėdė
jęs kalėjime kaip vaistinės 
plėšikas.

Milan, Italija. — Vokie 
tijos užsieninis ministeris 
von Ribbentrop ir Italijos 
užsienių ministeris G. Cia
no pasirašė karinę sąjungą 
tarn tu dvieju šalių, tai

mą išvien. O iki šiol Romos- 
Berlyno “ašis” buvo tik po
litine sąjunga. Pranešama, 
kad dabar Hitleris ir Mus- 
solinis stengsis įtraukt Ja
poniją į karinę sąjungą su 
jais.

Italijos ir Vokietijos už
sieniniai ministerial pareiš
kė, jog viešpatauja “šimta
procentinė vienybė” tarp tų

Rooseveltą Užgiria 56 
Procentai Piliečiu

Sustiprintas Draugišku
mas tarp Turkijos ir 

SovietĮj Šalies
Angora, Turkija. :— Čia 

atvykęs Sovietų užsieninis 
vice-komisaras Potiomkin 
turėjo eilę pasikalbėjimų su 
Turkų valdžios vadais. Kaip 
Turkijos valdžia, taip ir Po
tiomkinas paskui viešai pa
reiškė, kad Turkija ir So
vietai laikosi tų pačių nuo
monių apie tarptautinius 
klausimus, ypač apie reika
lą dėt pastangas taikai iš
laikyti. Turkija žada ir to
liau palaikyt su Sovietais 
artimesnius ryšius, kurie 
tapo sumegsti, atsilankius 
Potiomkinui.

Hitleris Nedarysiąs Karo 
Žygių iki Liepos Mėn. (?)

London. — Anglų politi
kai spėja, kad Hitleris dar 
gal palauksiąs liepos mėne
sio pradėt žygius prieš 
Danzigą,ir Lenkijos Kori- 
dorių-Pomorzę.

(Naziai, tikisi, kad per 
porą trejetą mėnesių “at- 
slūgsiąs” Anglijos ir Fran
cijos ūpas gint Lenkiją. O 
tuo tarpu Hitleris ir Musso
linis dar geriau prisireng
sią karui.)

Toulon, Franci j a. — Šio
mis dienomis tapo iš Fran
ci jos ištremti du Italijos 
konsulatų agentai ir trys 
civiliai italai, kaip fašistų 
šnipai.

Vokietijos Ginkluoti, 
Danzigo Naziai Kasa 

Apkasus prieš Lenkus
Danzig. — Čionaitiniai 

naziai kasa duobes-“lizdus” 
kulkasvaidžiams ir apkasus 
palei Lenkijos sieną. Jie tu
ri bent pulką ginkluotos 
kariuomenės pavidale “po
licijos;” be to, yra pulkai 
rudmarškinių smogikų.

Danzigo naziai yra apsi
rūpinę šautuvais, kulkas- 
vaidžiais ir net lengvomis 
kanuolėmis iš Vokietijos. 
Tokiomis jėgomis jie tikisi 
atlaikyt Danzigą nuo Len
kų kariuomenės, kol atmar- 
šuos Vokietijos armija.

Valdiškas Taikytojas Mai- 
nierių su Kasyklų Bosais
New York. — Prezidento 

Roosevelto paskirtas taiky
tojas J. R. Steelman įteikė 
pasiūlymus dėlei taikos 
tarp minkštųjų kasyklų sa
vininkų ir darbą metusių 
mainierių.

Maskva. — Sįpvietų vy
riausybė apdovanojo 4,000 
pradinių mokyklų mokyto
jų Lenino Ordinais ir kitais 
garbės ženklais už gerą at
likimą savo pareigų.

Chicago, Ill. — Vitaminu 
BĮ yra pagydomi šunės nuo 
“baimės ligos”, kaip rašo 
Veterinary Medicine (gy
vulių gydymo) žurnalas.

New York. — Daktaro G. 
Gallupo vedamas, Viešosios 
Nuomonės Institutas ap- 
klausinėjo tam tikrą skai
čių piliečių, kaip jie žiūri į 
Roosevelto valdžią. Apklau

 

sinėjimai buvo 'daromi įvai
riose šalies daljteę; ir 56 

 

procentai ir viena dešim
tadalis užgyrė pseveltą, 
o 43 procentai ir 9\dešim- 

 

tadaliai balsavo priešėj į.

Pernai lapkričio mėnesį 
tik 54 procentai ir 4 dešim
tadaliai tokių balsuotojų 
pasisakė už Roosevelto val
džią. Taigi dabar jis stovi 
apie 2 proc. aukščiau negu 
tada.

Buvo pasklidę girdai, kad 
Mussolinis nesutiksiąs leist 
naziam grobt Danzigą ir 
Lenkų Koridorių - Pomor- 
zę. Bet dabar padaryta jų
dviejų karinė sąjunga pa
rodo, kad jeigu kiltų karas 
dėl Danzigo ir to korido
riaus, tai Mussolinis kari
niai veiktų išvien su Hitler 
riu prieš Lenkiją ir jos gy
nėjus. .

Paryžius.— Francūzų po
litikai mano, kad su pada
rymų karinės sąjungos tarp 
Italijos ir Vokietijos tai Ita
lija “visiškai atsiduria po 
Vokietijos padu.”

CIO Reikalauja Nevartot 
Prieš Unijas Įstatymo 

Prieš Trustus

Vatikanas. — Popiežius 
pasakė 6 minučių radio kal
bą, laimindamas eucharis
tinį kongresą Algerijoj, 
šiaur. Afrikoj. Prašė kata
likus melstis už taiką. Sa
vo kalboj jis, be kitko, pa
vadino francūzus “kilnia 
tauta.” Jis ir kalbėjo fran- 
cūziškai.

Popiežiaus atstovai Ber
lyne ir Varšavoj darbuojažr 
taikyt Vokietiją su Lenki
ja kas liečia Danzigą ir 
Lenkijos Koridorių.

Washington 
jų centrai 
kongresas 
mano pri 
mą, idant pagal
mą teismai negalėtų baust 
darbo unijų. z"

Tai pagal dabartinį įsta
tymą federalis teismas Phi 
ladelphijoj priteisė, kad
CIO mezgėjų unija sumo
kėtų $711,932.55 Apex 
pančiakų kompanijai už 
streiką. Unija kreipiasi į 
Vyriausį j į Teismą panai
kint tą sprendimą.

Sovietai Siūlo Bulgarijai 
Nepuolimo Sutartį

Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos karalius Boris pri
ėmė Sovietų užsieninį vice-, 
komisarą Vladimirą Po
tiomkiną. Su juom kalbėjo
si ir Bulgarijos ministeris 
pirmininkas G. Kiosseiva- 
nov.

Pranešama, kad Sovietų 
vice-komisaras siūlė Bulga
rijai padaryt nepuolimo 
sutartį su Sovietais Juo
dosiose Mariose, ir Bulga
rų valdžia priėmus tą pa
siūlymą svarstyti.

LENKIJA NORINTI LIE
TUVOS MAINAIS Už 

POMORZE

Berlin, geg. 8. — “Natio
nal Zeitung,” feldmaršalo 
Goeringo laikraštis, rašo, 
kad Lenkija būtų sutikus 
atiduot Vokietijai Danzigą 
ir Pomorzę (Lenkų Korido
rių), jeigu Vokietija būtų 
leidus Lenkijai užimt Lie? 
tuvą ir tūlus kitus Pabalti- 
jos kraštus.

(Bet galimas daiktas, kad 
šitokiu rašymu G< 
laikraštis tik kursto 
vą ir Latviją prieš 
ją.)

Bus lietaus ir šilčiau.
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mas žinių, kad jos būtų teisingos, fak
tines. Jei “cenzorius,” perskaitęs para
šytą žinią, matydavo, kad ten nėra vis
kas teisinga, tai jis patardavo korespon
dentui ją pataisyti; suteikdavo jam pil
nesnes informacijas.

Dabar tą viską Sovietų vyriausybė pa
naikino. Dabar kiekvienas koresponden
tas galės rašyti be jokio oficialinio per
žiūrėjimo bei patikrinimo. Tiesa, jei gy
vendamas Sovietų Sąjungoj buržuazinės 
spaudos korespondentas vienval siunti
nės melagingas ir provokacingas žinias 
savo laikraščiui, tai tokį korespondentą 
Sovietų vyriausybė galės paprašyti išva
žiuoti iš SSSR.

Bet žiūrėkit, ką dabar kalba patys ko
respondentai, kurie seniau nusiskųsdavo 
“cenzūra.” Štai p. H. Denny, N. Y. 
“Timeso” korespondentas Maskvoj, ra
šo to laikraščio num. iš gegužės1 5 d., 
kad šis Sovietų žygis korespondentams 
pablogins. Jo paties žodžiais:

Naujoji Vyriausybė 
Panaikino VDV

Lietuvių Kooperatyves Spaudos 
Bendrovės Dalininkų Atydai

Po Becko Kalbos
Lenkijos užsienio reikalų ministeris, p. 

Beckas, pasakė kalbą seime apie, Len
kijos ir nazių Vokietijos santikius. Su
ėmus bendrai, jo kalba buvo rimta ir 
taikanti į tašką.-Tačiau, ji turi ir spra
gų. P. Beckas tikrino, jog Lenkija ne
duosiantį Hitleriui nei Danzigo, neigi 
leisianti nazių Vokietijai darytis kori
dorių skersai Lenkijos koridorių. Kad 

, Danzigas Lenkijai yra svarbus miestas, 
tą visi žino. Ten įpuola Lenkijos didžio
ji upė Wisla. Vadinasi, laisvas nepri
klausomas Danzigas leidžia Lenijai van
deniu įeiti į Baltijos Jūrą. Taigi, Danzi
gas yra tampriai susijęs su visu Lenki
jos ekonominiu gyvenimu. Tiesa, Len
kija turi kitą uostą Pomorzėje, Gdynią. 
Į šį naują uostą Lenkai yra sudėję šim
tus milionų dolerių. Tačiaus, į Gdynią 
neįpuola upė Wisla. Tuo būdu, Lenkijos 
interesai labai reikalauja palaikyti Dan- 
zigą esamoj jo padėtyj, vadinasi, palikti 
jį nepriklausomu nei nuo Vokietijos nei 
nuo Lenkijos.

Hitlerio pasimojimas perkirsti Lenki
jos koridorių savo koridorium, kaip sa
ko p. Beckas, taipgi turi visiškai skirtin
gą prasmę negu Hitleris aįškina. Tai yra 

' noras atkirsti Lenkiją visiškai nuo pa
jūrio. Projektuojamas hitleriškas kori
dorius skersai Lenkų koridorių būtų 
grynai militaristiniais sumetimais pada
rytas. Vadinasi, jei Lenkrja sutiktų su 
vienu arba kitu Hitlerio reikalavimu, tai 
jai būtų užduotas nepaprastai didelis 
ekonominiu ir politiniu atžvilgiu smū
gis. Todėl visai aiškus p. Becko griežtu
mas abiem klausiniais.

Pasauliui tačiau ^nesuprantamas p. 
Becko pasakymas ten, kur jis sako, kad 
^r tais dviem klausimais Lenkai yra 
pasirengę gražuoju su Hitleriu tartis. 

; Ką tai reiškia? Ką gi galima gražuoju 
ar piktuoju tais reikalais iš Hitlerio iš
siderėti? Mums rodosi, dalykai taip yra 
aiškūs, jog. jokis pašnekesys ir jokios 
derybos jų labiau neišaiškins. O jeigu 

i išaiškins, tai ne Lenkijos naudai.
Bet tą siūlymą Beckas veikiausiai bus 

įdėjęs tik tam, kad patenkinti Chamber- 
lainą ir kitus Londono ponus. Labai ga
limas daiktas, kad Chamberlainas ruo
šiasi padaryti su Lenkija tą, ką darė su 
Čechoslovakija. Todėl jis bus ir įsakęs p. 
Beckui įdėti į savo kalbą tuos dalykus.

Hitleris tačiau nesnaudžia. Jis dabar 
reikalauja Danzigui plebiscito, tarytum 

f kas nors abejotų apie tokio plebiscito 
pasekmes. Visiems juk aišku, kad dau
guma Danzigo gyventojų yra vokiečiai 
ir kad ten šiuo tarpu viešpatauja na- 
ziai. Todėl ir plebiscitas būtų Hitlerio 
naudai. Atrodo, jog Hitleris yra pasiry
žęs jei ne tuo, tai kitu būdu Danzigą 
pasigrobti.

Dabar, viskas daugiausia priklausys 
gal būt ne tiek nuo p. Becko ir visos 
Lenkijos valdžios nusistatymo, kiek nuo 
Anglijos ir Franci jos valdžių nusistaty-

:|u Cenzūra Buvo — Negerai, Kai Ją 
f ' Nuėmė—Dar Blogiau!

L. Iki šiol Sovietų vyriausybė palaįkė 
“cenzūrą” ant tų žinių, kurias buržuazi
nės spaudos korespondentai Sovietų Są
jungoj siųsdavo kablegramomis savo 

f laikraščiams. Iš tikrųjų, tai nebuvo cen- 
zūra, o tik pridabojimas arba patikrini-

“Dažnai, kai rašytojas turėdavo para
šęs savo laikraščiui dalyką, kurio teisin
gumo jis negalėdavęs patikrinti, tai jis 
kreipdavosi pas cenzorių. Jei cenzorius 
tokį raštą perleisdavo, tai jau jis būda
vęs tikras, jog raštas teisingas.

“Tik prieš keletą savaičių, kai šis ra
šytojas sunkiai kovojo su kai kuriais 
labai painiais Juozo Stalino kalbos daly
kais, juos verčiant į anglų kalbą, cenzo
rius išaiškino tuos dalykus rašytojui aiš
kiai ir teisingai.”

Matot, kokia ta buvo Sovietų “cenzū
ra”! Ji stengėsi padėti rašytojams, o ne 
pakenkti. Ji galėjo pakenkti tik mela
giams, kurių tikslas buvo ne tiesą rašy
ti, kaip dalykai yra, o šmeižti Sovietų 
tvarką.

Sapnuoja
South Bostono Darbininkas paduoda 

neva iš Maskvos “žinią”: “Stalinas išva
rė daug neturtingų žydų iš Rusijos. Žy
dai daugumoje išvyko į Palestiną. Ta
čiau Stalinas nejudina turtingų Rusijos 
žydų.”

Kiekvienas protaująs žmogus, perskai
tęs šią neva žinią pasakys, jog tai yra 
sapnas, o ne tikrovė. Jokių žydų, nei 
bagotų nei biednų Stalinas iš Sovietų 
Sąjungos niekad nevarė ir nevarys. So
vietų Sąjungoj žydai, kaip ir kitos tau
tos, turi pilniausią laisvę laisvai gyven
ti ir plėsti savo kultūrą. Į Sovietų Są
jungą yra suvažiavusių tūkstančiai žydų, 
pabėgusių iš fašistinių kraštų, kur juos 
fašistai žiauriai persekioja. Kaip skai
tytojas matys, šiame pačiame .puslapyj 
telpa straipsnelis apie Biro-Bidžaną, žy
dų autonominę sritį, kurioj žydai laimin
gai kurią savo gyvenimą. Pagaliau Dar
bininkas nei šį nei tą nušneka, kuris 
sako, būk Stalinas persękiojąs neturtin
gus žydus, o turtingų neliečiąs. Kas ži
no ką nors apie Sovietų Sąjungą, tai 
puikiai žino, kad tenai nėra nei turtingų 
žydų, neigi biednų. Visi lygūs darbo 
žmonės, visi lygūs Sovietų krašto pilie
čiai.

Nereikia nei aiškinti, kad šitos rūšies 
“žinia” yra išgalvota Sovietų Sąjungos 
priešų.. Darbininkas turėtų kuomažiau- 
siai kalbėti apie Sovietų krašto žydus, 
kadangi jis jau keliais atvejais užgyrė 
fašistą kunigą Coughliną, katras yra 
žiaurus anti-semitas ir net stoja už po
gromus.

Penkeri Metai Biro-Bidžano 
Autonominei Sričiai

. Gegužės 7 d. sukako lygiai penkeri 
metai, kai buvo paskelbta autonomine 
sritimi Biro-Bidžanas.

Jau prieš tūlą laiką Biro-Bidžane pra
dėjo apsigyventi žydai, kuriems Sovietų 
Sąjunga patiekė tąjį neapgyventą, bet 
su geru klimatu, gražų Sibiro žerųės plo
tą. Per tuos penkeris metus, kai žydai \ 
tvarkosi autonominiai, pramonė pakilo 
daugiau kaip tris kartus. Greitu laiku 
Biro-Bidžanas turės savo anglies.

Ten, kur kadaise buvo mažytis kaime
lis Tichonkaja, dabar yra ištobulintas, 
gražus nedidelis miestelis, su valstybi
niu žydų teatru, kino, ligoninėmis 'ir 
dirbtuvėmis. Veikia vidurinė mokykla, 
ir kitos kultūrinės ir apšvietos įstaigos.

(Musų Kauno Koresp.)
Amerikos lietuviams ma

žai težinoma, kas "buvo toji 
VDV,. tačiau /Lietuvos gy
ventojams ši įstaiga buvo 
labai gerai pažįstama. Apie 
ją spėta jau ' ir anekdotų 
prikurti. VDV — tai devin
toji ministerija, kurion bu
vo susispietę trumpapro- 
čiai tautininkų išminčiai. 
Jie norėjo pamėgdžioti Ge
belso propagandos minis
teriją. Toji ministerija bu
vo pasivadinusi Visuomeni
nio Darbo Vadyba, nors 
žmonės ją buvo praminę 
Viešpaties Dievo Valia. Kas 
skaitė Lietuvoj išeinančius 
dienraščius, galėjo pastebė
ti daugybę straipsnių be 
parašo, atspausdintų pa
prastai mažesnėmis raidė
mis, antrame puslapy. Toji 
vadyba, kurioje dirbo dau
gelis slaptosios policijos 
valdininku ir bedarbiu v v
“žurnalistų” g a m i n d avo 
straipsnius ir per prievartą 
dėdavo į opozicinius dien
raščius. Tie straipsniai taip 
nemokšiškai ir taip kvailai 
būdavo parašyti, kad nie
kas jų neskaitydavo. Ten 
būdavo be jokios gėdos gi
riamas Smetona ir tauti
ninkai, o visa kas būdavo 
ne tautininkų, būdavo pei
kiama ir niekinama.

Žinodami savo kūrybos 
nepasisekimą, tie išminčiai 
savo rašinius liepdavo 
spausdinti kaip laikraščio 
redakcijos nuomonę. Anks
čiau po savo agitacine ga
myba padėdavo savo inicia
lus VDV, bet kai sužinojo, 
kad skaitytojai pamatę tas 
tris raides, nusispjauna ir 
tų straipsnių visai neskai
to, redakcijoms buvo už
drausta dėti bet kokius pa
rašus, vadinas, jie turėjo 
būt spausdinami kaip pa
čios redakcijos parašyti. 
Tokia bjauri apgavystė, ži
noma, pykino ir skaitytojus 
ir labiausiai laikraščių re
dakcijas. “Lietuvos Žinių” 
ir “XX Amžiaus” atstovai 
kreipėsi į patį tos vadybos 
vedėją Vileišį, į tuometinį 
vidaus reikalų ministerį Le
oną ir prašė nesiversti žmo
nių apgaudinėjimu, prašė 
Įeiti padėti parašą po tais 
agitaciniais rašiniais. Laik
raščių prašymas liko nepa-

tenkintas ir dėtis parašus 
buvo uždrausta.

VDV taip pat eidavo ir 
cenzūros 1 pareigas. Koks 
nors valdininkėlis iš Sau
gumo Department© (žval
gybos) braukydavo ne tau
tininkų laikraščius kaip tik 
panorėdavo. Pagal spaudos 
įstatymą reikalaujama, kad 
lietuviškų laikraščių redak
toriai būtų aukštąjį mokslą, 
universitetą baigę, o VDV 
cenzoriai būdavo tik pra
džios mokyklą arba kelias 
klases gimnazijos baigę. To
dėl nereikia stebėtis, kad 
lietuviškuose laikraščiuose 
nič nieko nerašoma apie 
Lietuvą. Jeigu Kaune gy-, 
vendamas nori sužinoti, kasi 
su Lietuva darosi, turi klau- ■ 
sytis užsienio radio arba 
pirktis angliškus ir francū- 
ziškus laikraščius. Apie 
Klaipėdos atidavimą tris 
dienas anksčiau sužinojo ki
tataučiai, negu patys lietu
viai. VDV apie Klaipėdos 
atidavimą pranešė tik tada, 
kai jau Klaipėdoje buvo vo
kiečių kareiviai. Tad ar gali 
bebūti didesnis pasipiktini
mas už Savo tautiečių 
moningą apgaudinėjimą 
akiplėšišką kvailinimą?

VDV ėmė tvarkyti
Kauno radijo stotį. Koks 
tas tvarkymas, jau lengva 
atspėti vien iš to,' kad vals
tybės radiofono direktoriu
mi buvo paskirtas ne koks 
nors muzikas, kompozito
rius, ar artistas ar kitas 
kuris meno žmogus, o bu
vęs pas Smetoną ordenų 
v i r š i n inkas Zabarauskas, 
kuris studijavęs teisės mok
slus ... Tai stačiai pasity
čiojimas iš visų Lietuvos 
muzikų, kompozitorių, dai
nininkų. Tautininkams 
svarbu buvo tik, kad jiems 
ištikimas būtų, nors apie 
pavestą darbą nieko neiš
mano.

Šita tik valstybės pinigus 
eikvojusi įstaiga dabar pa
naikinta. Žinią apie jos pa
naikinimą gyventojai sutiko 
su dideliu pasitenkinimu. 
Net patys tautininkai turė
jo prisipažinti, kad susi
spietę išminčiai tik eikvojo 
valstybės pinigus, kad ten 
rado sau vietą visoks visuo
meninis šlamštas. VDV pa-

Prašome visų dalininkų-šėrininkų pranešti savo vė
liausią antrašą, nes mums yra reikalinga minint dien
raščio “Laisvės’’ 20 metų Jubilėjų. Antrašą malonė
kite siųsti bendrovės sekretoriui J. Nalivaikai, 427 
Lorimer fit., Brooklyn, N. Y.

Išpildykite čia patiektą vietą, iškirpkite ir tuojau 
prisiųskite. /

Vardas

Antrašas

Miestas

B—..... ........  --..........

naikinta, bet cenzūra tebė
ra. Laikraščius dabar cen
zūruos vidaus reikalų 
nisterijos valdininkai.
nors gera tikėtis vargiai ga
lima. Daug metų cenzūruo
davo karininkai, kurie apie1 džiaugtis.

mi- 
Ko

spaudą neturėdavo nfe ma
žiausio supratimo, oa^ar 
cenzūruos policininkai. Ko
kia bus ta cenzūra, netru
kus pamatysime, bet VDV 
p a n a i k i n imu galima tik

Gauta Didelė Parama 
“Liaudies Balsui”

Kanados lietuviai, kad pa- viso $709.18. Tai graži su
laikius savo tarpe vienin- ma pinigų ir mums kana- 
------ ir suorganizavus di- diečiams yra didele parama..

sa-
ir

ir

gumą ir
desnę jėgą darbininkiško 
judėjimo už demokratiją, 
leidžia savo laikraštį “Liau
dies Balsą”. Šis laikraštis 
yra vieninteliu lietuvių kal
ba laikraščiu, leidžiamu Ka
nadoje. Bet dėl mažo lietu
vių skaičiaus Kanadoje ir

Maršrutą su džiaugsmu 
tenka skaityti labai pasek
mingu, nes tokios stiprios 
paramos, šiais sunkiais lai
kais, nebuvo tikėtasi gauti.

Už tokį nuoširdų įverti
nimą “Liaudies Balso” ir 

^suteiktas aukas, varde visų 
1 ” “T ~ ” rėmėjų,
tariu širdingiausį ačiū vi
siems aukavusiems, ruošė
jams prakalbu bei pagerė
jusiems sukėlime šios para
mos. (

Delei stokos vietas nebus 
įmanoma visus draūgus ir 
drauges, kurie man pagelbė
jo, paminėt pavardėmis, nes 
tai sudarytų labai ilgą są
rašą. Čia tenka priminti tik 
tiek, kad maršrutu rūpinosi 
ir jam vadovavo draugas D. 
M. Šolomskas, LLD Centro 
Komiteto sek r e torius, 
kurio rūpesčio ir atsida
vimo darbui dėka šis 
maršrutas buvo taip pasek
mingas. Ir tik ačiū jo pa
stangoms man teko sueiti ir 
surasti kiekvienoje koloni
joje tiek daug gerų draugų 
ir rėmėjų, kaip ir jis.

Ši gauta parama mus ka
nadiečius sustiprina ir pa
drąsina t v h r t u žingsniu 
žengti progreso keliu pir
myn, kartu sh jumis, bro
liai ir seserys, ameijkiečiai!

Z. Janauškas.
P. S. Smulkus raportas, 

kiek kurioje kolonijoje J bu
vo sukelta, tilps “Liaudies 
Balse”. Z. J.

viw onaiuauū ivcuiauujc ; kanadiečiu “L R” 
del menkų uždarbiu nepajė/ . v. H . * .*

c c L v rnvm ei n m mioi
gia vieni, be mūsų vyres
niųjų brolių amerikiečių pa
ramos laikraštį išlaikyti. 
Todėl ir šiais metais prisi
ėjo daryti maršrutą Jungti
nėse Valstijose ieškant laik
raščiui paramos ir tuo pat 
sykiu pasidalyti mintimis 
bei padiskusuoti apie svar
biuosius pasaulinius įvy
kius.

Šiais reikalais aplankiau, 
kaipo “Liaudies Balso” at
stovas, 32 miestus bei mies
telius, daugiausiai Naująją 
Angliją, New York ir Penn- 
sylvanijos steitų didesnes 
lietuvių kolonijas. Kiekvie
noje kolonijoje idėjos drąu- 
gų buvau draugiškai sutek
tas ir priimtas ir todėl plar- 
vykdamas Kanadon parsi
vežiau labai gerą įspūdį 
apie mūsų brolius ir sese
ris amerikiečius. Gi dėka 
draugų suteiktai pagelbai, 
“Liaudies Bajsui” liko su
kelta aukomis ir prenume
ratomis pinigines paramos

Lietuvos raitininkas su savo juodbėriu ima kliūtį

Visam Biro-Bidžane veikia keturios 
technikos kolegijos, daugybė pradžios 
mokyklų.

Nereikia nei sakyti, kad dar per ke
lis metus, Biro-Bidžanas padarys kur 
kas didesnį progresą kaip pramonėje, 
taip ir žemdirbystėje ir moksle.

Kai tokioj Palestinoj, “Pažadėtojoj 
žydų Žemėj,” šiandien verda neramu
mai, kovos tarp arabų ir žydų, tai Biro- 
Bidžane laisvi nuo bent kokių persekio
jimų žydai kuria naują gyvenimą; po
draug su milionais visos Sovietų šalies 
gyventojų jie kuria socializmą.

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Red. 
Meldžiu, būkite tokie geri, 
atsakykite man į klausimą. 
Man lig atsimena, kad 
Kokkinaki buvo Amerikoj 
jau buvęs, lig buvo ir laik
raščiuose apie tai rašyta. 
Dabar negaliu rasti tų laik
raščių. Jeigu buvo, tai kada 
ir ar su orlaiviu ar laivu?

Būsiu labai dėkingas.
J. W.

Atsakymas
Jūs klaidą turite. Lakū

nas Kokkinaki nėra buvęs 
Jungtinėse Valstijose. Ši ke
lionė buvo jo pirmutinė.

Varšava. — Iš Berlyno 
jau sugrįžo į Varšavą nazių 
ambasadorius Moltke.
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IreČias puslapiu

By the Tour Brothers

STRANGE as it may seem to our 
readers, we dedicate this May 
Day tale not to the dauntless air

men, nor to the heroic explorers of 
the Arctic, nor to the prize-winners 
at All-Union and International mu
sic festivals, nor to the intrepid 
deep-sea divers, but to a modest 
worker in the catering trade, our 
friend Ivan Guskov, a cook in Fac
tory Kitchen No. 6 and to the den
tist Boris Shadrin, employed in one 
of the dental clinics.

Likewise ,the reader should not 
expect anything particularly heroic 
in our story, for we shall deal, as it 
were, with the prosaic side of So
viet life. So, if any of you are 
fond of reading only about events 
of outstanding importance, you can 
simply pass by this story.

But let’s get down 
tacks. The two
a modest room in one ^>f Moscow’s 
apartment houses. Ivan Guskov 
spent his days frying chops and 
cooking tasty cabbage soup in Fac
tory Kitchen No. 6, while his room
mate, Boris Shadrin, extracted and 
filled teeth. To make matters quite 
clear, we must tell the reader that 
both 
perts 
and, 
with 
with

to brass
comrades shared

Guskov and Shadrin were ex
in their own special lines, 

by the time of events dealt 
in this story, were rewarded 
many cash bonuses and other 

tokens of merit duly 
their labour records.

It would, however, 
to suppose that the life of these 
two citizens was altogether cloud
less. On the contrary, of late they 
have been burdened with doubts 
which hitherto had never so much 
as entered their thoughts.

“What sort of life is this any
how?”, gloomily asked the cook of 
his room-mate one day, returning 
from work. “Beef-steak ąnd gold 
fillings! What rubbish . . . Here 
are people breaking world records, 
writing marvellous books, fighting 
for the national chess championship, 
and we . . . cook cabbage soup and 
treat abscesses. What a life!”

Boris was a very tactful person 
and, what is more, he liked his pro
fession, so he made no reply. The 
soft hum of his dentist’s drill was 
just as welcome and enjoyable for 
him as the roar, of a powerful 
aeroplane engine is to the enthusi
astic pilot. For indeed, was he not 
a pilot in the complicated work of 
dental surgery?

But one day something quite ex
traordinary happened to this den
tist. He fell 
love with one 
blonde.

Some time 
even invited 
young dentist 
in arranging 
returned home in very gloomy mood.

“You’re right”, he told his friend, 
“absolutely right, you can’t go very 
far with a dentist’s drill. I must 
change my profession immediately, 
old man, and 
ter.”

After many 
kov was able 
lowing: the young lady in question 
was a well known parachute jump
er. When Shadrin came to see her 
there were already two admirers 
sitting on the sofa. One of them 
was a champion runner and the

registered in

be all wrong

other a film producer.
“My next record will be devoted 

to you,1* Lilly”, said the champion 
runner.

“I shall portray you in my new 
picture, it will be a masterpiece,” 
declared the film producer solemnly.

The poor dentist saw that as fal
as he was concerned the game was 
up and he beat a hasty retreat.

“But what can I portray with my 
dentist’s drill, Ivan?”

He cried almost in agony, ner
vously chewing the butt of his ci
garette .

“Rinse your moutn with cold 
water and forget it,” replied the 
cook with unconcealed irony, “for
get about this business and train to 
become a boxer before it is too 
late. As for myself, 1 would have 
given up the kitchen long ago and 
joined an aviation school, if not 
for my poor eyesight. You know, 
there is going to be an 
expedition to the Arctic soon, 
factory kitchen 
centrated food 
party at the 
the chief pilot 
died of envy . . . Why can’t I be 
a pilot, Boris? Just think of it— 
there’s the chief pilot at his steering 
wheel, viewing the vast expanses be
low him like an eagle ,and here am 
I, a mere cook whose sole work 
is to prepare concentrated cabbage 
soup, chocolate mixed with powdered 
meat, dried jelly and champagne in 
powder . . . ’”

Guskpv laughed and it was a bit
ter laugh . . . the two young 
sat in their

Now, will 
morize this 
we can lead 
apsect of our story to a sober ex
amination of facts.

Days flew by. But the uninter
esting and tedious work of frying 
fish and filling teeth gave way to 
surprising and quite unexpected 
events. To begin with, one day the 
postman delivered a tiny bllie en
velope which had a lingering frag
rance 
tiently opened the envelope and hur
riedly read the message. We don’t 
know the contents of the letter, but 
the young man blushed and spent 
the next few hours in arranging his 

with this most 
he
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This was followed
mentous event. During 
night Guskov received a wire from 
the Arctic signed by a famous ex-> 
plorer. The message ran as follows: 
“Concentrated food excellent stop 
particularly steaks and 
stop drank your health 
pagne powder”.

This was enough to
cook walk about for a whole week 
in a daze. But in general things 
were progressing normally and the 
two friends 
about how 
work was.

But then
and it really was a beautiful 
Ivan Guskov opened his 
paper to find the Supreme 
viet of theUSSR had awarded 
corations to the members of 
Arctic expedition and to those
were especially active in preparing 
it . . . and there it was, in black 
and white: “Comrade Ivan Guskov, 
cook of factory kitchen No. 6, is 
awarded the Badge of Honour!”

Are 
sary ? 
thing

On 
Boris
his friend and added:

“Do you remember, Ivan, about 
that filling . . . and the parachute 
jumper . . . anyway, to make a long 
story short, she is not at all in
terested in champion athletes or in 
film producers. You see . 
finds so much of the 
profession . 
going to be

He paced 
citement.

“Oh, what idiots we were, what 
hopeless fools! Ąt last our wisdom 
teeth have cut through! Really, in 
our country there are no bad pro
fessions. All professions are good. 
Of course 
room, but

To this 
plied:

“You’re
I have been appointed chief cook, 
and to tell you the truth, it sounds 
every bit as interesting as being 
called chief pilot ...”

• That dull crash you heard last 
week was just another Hollywood 
superstition hitting the dust. The 
old theory of "avoid anything sens
ible in the movies” is gone with the 
dodo when "Juarez” and Confes
sions of a Nazi Spy” splashed 
across the screen. See both 
ture^-they’re swell . . .
• Latvia, northern brother of 
uania, signed a non-aggression 
with Germany Thursday. We are 
confident that neither Lithuania nor 
Latvia will attack the Reioh, but 
we bid two cents for the value of 
Hitler’s "promise” . . .
• We see by the papers that peo
ple from all parts of the country 
are coming to the World’s Fair. 
And this is already affecting New 
Yorkese with a set of new cliches: 
"Come to see the Fair?”, "Ya take 
the train at Queens Plaza”, "Naw, 
I’m going to see it later, plenty of 
time.” Etc ...
• Lithuanian youth from other ci
ties who are coming to New York 
for the Fair are urged to time their 
visit so as to include attendance a( 
the Conference of the American 
Youth Congress to be held in New 
York, July 1-5 .. .
• Dies claims that between eight 
and ten million people in this coun
try are allied with subversive groups 
seeking to tear down the govern- 
ment. A columnist makes the com
ment that the statement is true—
if you consider Representative Diesand tickets range from 40 cents 

the government ... to $1.10.

“Swing America” 
YCL Presentation

NEW YORK CITY. — EVery once 
in a while something comes to Ma
dison Square Garden that is a 
“knockout”.* The YCL National Con
vention will certainly help to main
tain that tradition when “Slwing 
America” swings over the footlights 
on the large garden stage.

The Nat’l Convention will be 
Thursday, May 11, and will 
feature such speakers as 
Browder, Angelo Herndon and
Gates. Program begins at 8 p. m.

THE RULING CLAHSS

itara

41,

ml
i.'•. * ■ B

ren < w bl
X c ••

Of course we are all gunning for Garner in 1940.

Lith Folk School 
Monday Eves

Sports Memories 
That Live

BROOKLYN, N. Y.—Weekly clas
ses in the Lithuanian Folk Theatre 
are being held by. the Liaudies Tea
tras each Monday evening in 
Lith-American Citizens’ Club on 
Union Ave.

Sessions started two weeks 
and continue each Monday 
June 19. Classes are from 8 to 10 
p. m. and admission is only 25 cents 
per class. Among the subjects to 
be taught are “Principles of Stage 
Production”, “Make-up”, “Body 
Movement”, and “Voice Develop
ment”.

Classes are conducted in the ac
cepted manner of legitimate theatre 
schools. The teachers, Aldona Sharry 
and Amelia Jeskevich, are quite fa
miliar with all aspects of the Lith
uanian 
cipated 
acting 
which
have also studied voice, music, act
ing and direction and are capable 
of conducting the classes so that 
each student can get the most in 
knowledge which can be turned to 
use on the stage.

Classes begin promptly at 8 p. m. 
each Monday evening. —A.

The Lou Nova-Tommy FArr setto:
Never before have we had the 

intense pleasure of witnessing the 
brand of raw courage, stamina, and 
fighting heart displayed in a box
ing ring by any one man as was 
put on exhibition by Tommy Fan- 
in the 14th round of that fight.

Farr in the past had been likened 
to the bull terrier by sportswriters 
and well did he live up to his re
putation that evening. The English 
boy, after a shaky start, seemed 
well on his way to a close but well- 
merited decision over his California 
rival.

Coming up for the 14th round 
however, Nova switched his tactics 
to a left hook instead of a jab and 
clicked' at the outset. The sound of 
gong farely faded when Nova con
nected with his first well-timed and 
lethal hook. Farr, knocked groggy 
and glassy-eyed, seemed even to lose 
the powei’ to lift his hands above 
his waist in protection.

From then on until the
sounded for the end of the session 
Nova connected with every punch 
and its brother in his category. Why 
the referee did not step in 
halt activities is beyond our
ception. If ever a bout should have 
been halted, this the one. 
stage 
layed 
sides,
around till he faced the audience 
from the force of a blow. The re
feree, at a loss for what to do, for 
the instant stood stock still while 
Nova backed away, 
thing had to be 
counting till 
around and 
opponent.

The third 
motioned for Nova to continue the 
slaughter. Once again Lou resumed 
operations until the bell sounded the 
end of the round when Tommy’s 
handlers leaped into the ring to help 
the bloody but unbowed Welshman 
to his corner for a final respite. 
The crowd stood to its feet to a 
man and cheered the gallant stand 
made by Farr for the intermission.

Whatever held up Farr is beyond 
our ken but we sure do take off 
our hats to the gamest man it ever 
has been our pleasure to see in 
action. —Tom Yermal

All is not quiet on the Hollywood 
front.

While "peace” seems to have the 
upper hand throughout the world 
and Munichs are being signed on all 
sides, Hollywood not only goes along 
with its own little wars bu't re
ports its own rearmament program.

i
The truth of the matter, a sur

vey disclosed recently, is that more 
battles are being fought, more sol
diers are being slain at $10 per day 
and more guns are being rented at 
$50 per thousand than at any time 
since David Ward Griffith massed 
north and south and pitted them 
together for "The Birth 
tion.”

Hollywood 
around the world, 
plan the seige of

LDS Mass.
Council Prepares 
“Frolic Dance”

SO. BOSTON, Mass. — The
State Council of Massachusetts is 
working hard these days with one 
big affair on the agenda: the Spring 
Frolic at Hotel Bradford in South 
Boston on May 13.

It will be held in the Ix>bby Sa
lon, one of the most spaceous and 
beautiful ballrooms in Bostdn. Mu
sic will be supplied by Joe Venner’s 
twelve

Her 
dimpled

Smile
Reaches clearer 

clear o’er many a frosted
Mile
As I pass through 

narrowing meadows 
and

Nazi Spies 
In America 
-A Book Review
SECRET ARMIES, by John L. Spi
vak; 160 pages; Modern Age Books; 
50 cents.

NAZI
Leon G.
Wit teis;
$2.00.

SPIES IN AMERICA, by 
Turrou as told to David G. 
299 pages; Random House;

piece band.
To Award Trophies

beautiful Bowling Trophy
awarded to So. Boston. The

The 
will be 
winners of the Bowling tournament 
will be awarded gold, silver and 
bronze medals.

The next day, May 14, will be 
devoted to a Conference being held 
to review the work of Massachus
etts in becoming one of the biggest 
LDS districts in the country. All 
the proceeds of the dhnce will go 
to provide trophies, publicity and 
other expenses to increase member
ship and goodwill for the 
Massachusetts.

The A. Y. C. 
And the Amer. 
Youth Problem

AVE you ever watched a group 
of boys collected near a corner; 

boys too old for school, too young 
to have gained much experience in 
the working 
there day 
until late 
chievous, 
practical 
annoying 
shake your head and call them 
good loafers, tramps, future crimi
nals?”

Should you speak to them you 
would find them bold and cynical. 
Thep would laugh if you talked of 
jobs. “You see, it’s this way Mister, 
we know all about it because we 
tried, it’s no use.” They talk of • 
“chances” in Florida, New York, 
Frisco. Life is very dull; they want 
excitement.

Hundreds of thousands of such 
youth over the country are stranded, j 
disillusioned and ready to follow a 
strongheaded leader who appears to 
know where he is going, who sym
pathizes with their plight and gives 
them a reason for living. Millions 
of such youth have been enrolled in 
the armies of successful and would- 
be Mussolini's and Hitlers. These 
destructive leaders play on the 
weaknesses and half-forgotten pre
judices of the youth—promising to 
the half-starved young people a 
glorious future and immortality.

The American Youth Congress 
has made great strides in meeting 
some of these problems in a prac
tical way, This year the American 
Youth Congress is holding its Na
tional Conference in New York. The 
goal of this meeting is to show 
“How Youth Organizations and the 
AYC Can Prepare Youth for Citi
zenship in Our Democracy.” There

world ? They stand 
after day, hanging around 
in the night; restless, mis
ready to fight; playing 

jokes on each other and 
the passerby. Do you 

no

Marching Feet 
On May Day

Down the canyon formed by tow
ering buildings of business and fi
nance, marching feet went tramping, 
tramping, and tramping, commemo
rating the struggle for a better and 
peaceful life of some fifty odd years 
ago.

Down the canyon with the rising 
moon the Lithuanians . went march
ing to contribute to labor’s fight 
for Freedom, Security, Democracy, 
and for Lithuanian Independence. 
Tired feet that propel the body and 
the hand that carried the banner 
"Unite to Stop Hitler” brought 
forth many cheers from the spec
tators.

Slowly we marched into Union 
Square where we entered a double 
line of red torch lights, the an
nouncer said, “Comrades the United 
Lithuanian Organizations are pass
ing the reviewing stand”. Many mi
nutes later he said, 
The Lithuanians are still

The Lithuanian youth 
will march until a new 
world is achieved by all

Pavlov proved that natural re
flexes could be governed. He ex
perimented with a largo group of 
dogs. Food was brought to the dogs. 
A bell announced the arrival of 
the meal. When the food was 'near, 
the salivary glands of the dogs be
gan to work. Saliva and digestive 
juices poured into the dogs’ mouths 
and stomach. Pavolv then found 
that by ringing the bell without 
bringing the food the dogs respond
ed in the same way. Saliva flowed 
to the mouth.

Joel McCrea, a railroad construc
tion supervisor in Cecil B. DeMille’s 
"Union Pacific”, leads a band of 
law enforcers who carry 250 rifles, 
while the Indians and bad men who 
confront them are equipped with as 
many 1863 cap and ball percussion 
arms, tomahawks and axes.

will be panels on the following to
pics:

Interfaith and Interracial Under
standing.

Participation in Politics and Gov
ernment. >

Opportunities for Education.
Recreation and Cultural Activities.
Opportunity and Security for Ru

ral Youth.
Peace Action.
Better Health and Clean Living.
The American Youth Congress 

should be supported in its effort to 
lead youth to a future which will 
be productive, in the world at peace.

today 
While

. .. _ Atlanta for “Gone
With the Wind” ere the smoke of 
the battle of New Orleans has 
died out of "The Buccaneer”, there’s 
war in Mexico. In "Juarez”, at 
Warner Brothers, 300 assorted 1864- 
type military rifles were used. For 
“Hotel Imperial”, which stars Isa 
Miranda and Ray Milland at Para
mount, J. S. Stembridge, head of 
the 
ern 
250 
ber

Out-numbering 
shooting irons is the spectacle titled 
"Invasion”, which Paramount is 
preparing for an all-star cast. Can
non, air-raid and anti-aircraft guns 
never before screened are being de
signed for this story of the future.

Baseball Classes 
At World’s Fair

There’ll be Classes in Baseball 
on the New York World’s Fair. The 
Slport Division ,headed by Captain 
Eddie Rickenbacker, will give the 
public a special treat during this 
great show.

On Saturday, May 6th, Bill Terry 
of the New York Giants 
first Class in Baseball.
Carthy, manager of the
Yankees, has his day on

These Classes, which 
in the “Court of Sports 
to the public.

Later on individual stars of 
national games will demonstrate 
their specialties and give practical 
lessons to young and old. The dates 
will be announced later.

led the
Joe

New
May 
are 

” are

JOHN I 
er and ae 
come thrdfigh with an exciting sto
ry of the international plotters. His 
latest work, Secret Armies, is an 
authoritative, well documented ex
pose of the new technique of the 
Nazi espionage and sabotage net
work which is operating in Ameri
ca. .

Secret Armies shows in Spivak’s 
inimitable style the careful manner 
in which the leaders \ of the spy 
ring, from their comfortable offices 
in Germany, successfully build espi
onage chains, whose dbty it is to 
prepare for such international in 
trigues as the Munich betrayal. *

Starting with excellently deve
loped evidence of the Gestapo’s 
activity in Czechoslovakia before 
Munich, the book reveals many of 
the intricate tricks of the spy ring. 
For example, Nazi agents recognize 
their fellows by the serial numbers 
on their passports. The manner in 
which the passport picture is 
placed is also frequently significant.

Espionage agents have many 
other duties besides that of getting 
information of military value. There 
are those whose task it is to dis
cover diplomatic strategy in ad
vance. Others attempt to influence 
high persons in Hitler’s favor. Ma
ny are used to disrupt trade uni-

Perhaps the most 
of Secret Armies to 
the information which Spivak im
parts on the phony “patriotic” 
groups in this country such as the 
Paul Reveres, the American Vigilant 
Intelligence Federation, the Ameri
can Nationalists and similar racket
eering organizations. Significant is 
the fact that all these groups can 
be concretely connected with the 
German-American Bund, which 
the aid of the German diplo 
service controls and directs
American spy ring.

Spivak has also successfully
established the cooperation of Hen-CbldUilOIICU Lilt: LUUjJCI UL1VI4 VI 

ry Ford with Fritz Kuhn and the 
German-American Bund. He very 
graphically tells how the headquar
ters of the Bund was transferred to 
Detroit when Kuhn went to work 
for Ford as a “chemist.” The book 
also reveals how Kuhn had the un
precedented privilege of traveling 
freely around the country lecturing 
and organizing for the Bund while 
on the

This 
at this 
cognize 
not merely a foreign ideology. From 
such books as Spivak’s we see 
clearly that Fascism knows no 
boundaries, and that Hitler’s “unde- . 
dared war machine” is at the mo
ment amazingly' active within our 
borders attempting to 
groundwork for a Nazi rebellion.

Another volume on the 
ject recently off the presses is ex
G-man Leon Turrou’s Nazi Spies in 
Ameica.

Turrou is the former agent of 
the Federal Bureau of Investigation 
who was in charge of the search for 
Nazi spies, 
culminated in the 
four of the agents to from two to 
six years in the federal penitentiary.

Turrou has done a splendid job in 
telling the thrilling story of his in
vestigation. 
United States 
ing ruthlessly 
tary secrets.

The major 
Turrou’s and Spivak’s books, is in 
the conclusions drawn from them. 
While Spivak steadily leads to the 
point of exposing America’s ene
mies, native as well as foreign, Tur
rou rests with the contention that 
the object of the spy ring was that 
of “pilfering . . . secrets from our 
entire army, nayy and basic indus
tries.” ' —D.

Ford payroll.
is truly an invaluable work 
time. We have come to re- 
increasingly that Fascism is

This revealing search 
sentencing of

Comparable to a telephone system 
is the intricate method of trans
mission among the strands of a 
spider’s web. Although the spider 
may be deep in its lair it knows 
instantly the moment an intruder 
has settled on or touched some 
part of the web. The strands ra
diating in all directions from the 
common central point set up a 
bration warning the spider of 
unwelcome visitor.
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Saugokitės Vėžio
Visi žinome vėžius, ku

riuos žmonės labai skaniai 
valgo, bet taipgi turime pa
žinti ir tokius vėžius, kurie 
žmones suėda. Pastarieji 
yra žmonijai labai kenks
mingi. Milionus žmonių jie 
suėda—be laiko į kapus nu
varo. Visi daktarai, visos jį pažinti, 
sveikatos įstaigos, visa nujausti jo atsiradimą ir 

į šūkius laiku pasiduoti daktaro 
Saugokitės Vėžio! ■ priežiūrai, j.

Dr. Kaškiaučius toliaus 
teigia, kad vėžys yra pagy
doma liga, jeigu susirgęs 
vėžiu laiku pradeda gydy
tis. Knygutėj gana plačiai 
nurodoma, kaip įvairių rū
šių vėžiai galima pažinti. 
Nors tai nelengvas daiktas 

vistiek galima

Plaukiant Per
Atlantiką

spauda raudonus 
meta: i
Viešose vietose galite ma
tyti raudonas iškabas su šū
kiais: “Saugokitės Vėžio!” 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas kasmet paskelbia ba
landžio mėnesį platesniam 
susipažinimui su vėžio pa
vojum ir kaip nuo jo turi
me apsisaugoti;

Taip, tasai vėžys, kuris 
žmones ėda, yra žmonijai 
pavojingas. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, to
dėl, pasiryžo plačiau supa
žindinti lietuvių visuomenę, 
kaip nuo jo apsisaugoti. 
Jisai išleido knygutę “Sau
gokitės Vėžio,” arba “Ką 
Kiekvienas žmogus Privalo 
Žinoti Apie Vėžį.” Parašė 
ją Dr. J. J. Kaškiaučius, 
LDS Centro Iždininkas.

Knygutės autorius labai'

Autorius taipgi nurodo, 
| kokiais būdais galima vėžį 
pagydyti. Jisai rašo:

“Vieni n telis tikriausias 
vėžio gydymas yra radika- 
linga operacija — išpjovi- 
mas, arba radij urnas, arba 
Rentgeno spinduliai, X- 
spinduliai. Kuri gydymo 
priemonė geriau kada tin
ka, nuspręs gydytojas — 
chirurgas. Tatai priklauso 
nuo vėžio pobūdžio, nuo jo 
rūšies ir jo dydžio, taip gi 
ir nuo vjetos, kur jis auga. 
Tūlais atsitikimais greita 
operacija yra pati geroji 
metode. Kitais atsitikimais 
gerų pasėkų duodd švitini
mas Rentgeno spinduliais 
arba radijumu. O kai kada 
reikia ir visos kombinaci
jos: operacija, o paskui pa-

(Laiškas iš Švedijos)
Šiek tiek buvo jaudinan

tis momentas, pradėjus lai
vui judėti nuo krašto, pa
liekant New Yorko dango- 
rėžius ir paliekant prie
plaukoj tūkstantinę minią, 
mojuojančią skepetaitėmis, 
skrybėlėmis ir rankomis; 
kiti stovėjo apsiašaroję... 
Neilgai trukus mums išny
ko iš akių New Yorko pa
veikslas; pradėjome susi
pažinti laivo sankeleiviai. 
Tą pačią dieną pradėjau 
jieškoti daugiau lietuvių; 
nuėjęs pas kapitoną sura- 
rau tris lietuviškas pavar
des. Surandu kanadietį 
draugą — Povilą Kvedarą, 
ir panelę Jadvygą Simokai- 
tę, kuri važiuoja iš Wash
ington, D. C.; ji yra tūlą 
laiką dirbusi pas poną Ža- 
deikį — Lietuvos atstovy
bėje.

—Kodėl tamsta važiuojat ^gant, 
__ paklau- švelnias, minkštas melodi

jas. Sergančių keleivių

nint, pradedu blogai jaus
tis. — Moteris su didžiau
sia neapykanta aiškino.

Kelionė laivu buvo gana 
smagi: keleiviai daugiau
siai švedai; žmonės dideli, 
gražūs ir mandagūs. Kiek
vieną vakarą turėjome ar
ba krutumus paveikslus ar
ba šokius. Krutami paveik
slai gana tobuli — garsiai 
kalbanti. Beje, laive kas 
antrą dieną atspausdinama 
“Radio Buletinai,” vėliau
sios radio žinios iš Ameri
kos ir Europos; be to, yra 
gerų angliškų knygų ir 
žurnalų.

Maistas laive duodama 
taip pat neblogas ir įvai
rus; tik neperdaug; net ir 
pieno gaudavome nepase- 
nusio, tačiaus laive karvių 
nesimatė nei šeriant, nei 
ganant.

Kiekvieną sykį laive val- 
groja orkestrą —

gražiai nurodo, kaip vėžys kartojamas švitinimas Ren- 
pas žmogų atsiranda j--!-*™™ /i™
kaip jis žmogų suėda, jeigu 
niekas pastarajam neateina 
į pagalbą. Vėžys—tai nėra 
jokia bakterinė, užkrečiama 
liga; “tikrai nustatyta, jog 
paprasti, dažnai pakartoja
mi erzinimai pagamina pa
matą vėžiui atsirasti. Ne 
kiekvienas erzinimas ir ne 
kiekvienoj vietoj būtinai tu
ri vėžį padaryti, bet vis dėl
to atsitikimų yra daug. Sa
kysim, ant lūpos užauga vė
žys daugiausia tabokini. Ir 
kuone visuomet toks vėžys 
esti ant apatinės lūpos, i t°J. pačioj
Nuolatinis papiroso, cigaro1 galima gražiai išnaikint 
arba pypkės (liulkos) cibu- vien su X-spinduliais, o kar- 
ko erzinimas sujaudina ir tais reikia ir peilio. Čia jau 
pažeidžia tūloj lūpos vietoj chirurgo prievole išspręsti, 
plėvelę. Erzina ir rūkoma- kokia gYdymo metode ge-

• 1 •’ • ’ ' • iriau kada tinka.”
| Viską, kas minimoj kny- 
/gutėj galima rasti, juk čia 
nepaduosi. Skaitytojas nuo
dugniai gali susipažinti su 
ta baisia liga tiktai atydžiai 
perskaitęs viršminėtą kny
gutę.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, išleisdamas to
kią knygutę, padarė labai 
naudingą darbą. Jisai tuo- 
mi sumažins nuo vėžio mir
tingumą, sutaupys nemažai 
lietuvių gyvasčių. Kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas 
turėtų ją įsigyti ir perskai
tyti. Galima gauti LDS 
Centre, 419 Lorimer St.,

ir tgeno spinduliais arba degi
nimas radijumu. Matot, pa
tį tą augmenį, patį vėžį pei
lis gali prašalinti gerai. Bet 
kartais esti nuožiūros, ar 
dar neliko kur mažyčių 
“šaknelių,” kokių atskilusių 
vėžio dalelyčių, kurios pas
kui ir vėl galėtų pradėt 
augti. Ot čia ir vartojama, 
po tokiai operacijai, Rent
geno spinduliai arba radiju- 
mas, kad tuo būdu išdegi
nus bile kokias vėžio pėd
sakas.

“Ir tos pačios rūšies vėžį, 
vietoj, kartais

sis daiktas (papirosas, py p-. 
kė ir t.p.), erzina ir dūmai, 
karštis.

“Vėžys yra jau pagyve
nusių žmonių liga. Bet jo- 
kis amžius nėraliuosas nuo 
tos ligos. Yra tam tikros 
vėžių rūšys, kurias gauna, 
ir kūdikiai ir vaikai. Nema-’ 
žai ir senelių užbaigia savo 
dienas pirma laiko, kai juos 
užklumpa vėžio liga.

“Galimybė gauti vėžį po 
truputį eina didyn, žmogui 
bręstant ir einant senyn, 
kuomet kūno medžiaga ei
na prastyn.

“Bendrai imant, daugiau 
moterų serga vėžiu, negu 

rų. Taip yra dėl to, kad 
ugokai moterų gauna vė- 
krūtyse ir lyties orga-

iš Amerikos? 
siau merginos.

—O, ponas, man Ameri-Idaug nesimatė.
ka taip įkirėjo per tuos ko-! Bendrai keleivių šiuo 
lėtą mėnesių, kad aš vos iš Į tarpu važiavome nedaug— 
proto neišsikrausčiau... j 
Čia man viskas tiek sveti-i 
ma, tiek nuobodu... Tos i 
amerikoniškos drapanos j 
kaž kaip rodosi šlykščios,—' 
maistas taip pat... Žinai,!
ponas, verčiau Lietuvoj pas 
motulę ant molinio pečiaus 
sėdėti, negu Amerikoj pū
kų patale gulėti... Man 
kaž kaip Lietuva kvepėto 
kvepia, — mergina veik su 
rasotomis akimis pasakojo.

Nors Simokaitė plaukia 
laive “Cabin Class,,bet 
mes ją tuojau supažindino
me su mūsų “proletarų” 
trečia klase ir pasidarėme 
visi geri draugai.

Kitą dieną surandame 
jauną, moterį žydų tauty
bės; ji važiuoja per Rygą į 
Lietuvą — kalba pusėtinai 
gerai lietuviškai. Užklau
sus, kodėl ji nevažiuoja per 
Klaipėdą, bet per Rygą, ji 
tuojau atrėžė:

—Oi, ponas, aš per Klai
pėdą bijau važiuoti to ban
dito Hitlerio... Mano Klai
pėdoj yra dveji namai, bet 
eik, paimk juos iš ten, kad 
nori... Mano tėvas ir kiti 
namiškiai pabėgo iš Klaipė
dos nuo nazių, kaip nuo ug
nies... Verčiau, ponas, ne
minėk Hitlerio vardo, nes 
aš, girdėdama jo vardą mi-

“Laisvės” raštinėj.
Kaina 15 centų.

arba

i tik virš dviejų šimtų. Sa
koma, kitu kartu važiuoda
vo daug daugiau; Europos 
neramumai daugelį kelei
viu sulaiko nuo kelionės.

Oras buvo per visą ke
lionę laivu gana gražus; 
plaukiant apie vidurį jūros 
buvo gana šaltoka — apie 
40 laipsnių F., artinantis į 
Škotiją — žymiai atšilo.

Laive taipgi važiavo bū
relis vaikų; jie iš pat pra
džių visi suėjo į pažintį ir 
jautėsi drąsiau, kaip savo 
virtuvėje: lošė tenisą, žai
dė, bėgiojo ir jiems kelionė 
buvo laivu trumpesnė, kaip 
suaugusiems.

Truputi aPle Laivus
Švedija turi tris didokus 

laivus, kurie plaukioja tarp 
Suv. Valstijų ir Švedijos. 
Didžiausias laivas “Kungs- 
holm,” 
įtalpos;
holm,” 
trečias 
holm,” 
yra mažiausias, tačiaus vis 
tiek yra gana erdvus ir su 
visokiais moderniškais pa
togumais. Nei vienas iš šių 
laivų negali priplaukti 
Klaipėdos prieplaukoj — 
ji p e r m a ž a; — k u omet 
bent kuris iš šių laivų 
plaukia su ekskursija į 
Klaipėdą, ten jūroj pasitin
ka maži Lietuvos laiveliai 
ir pasiima keleivius.

Švedai tūri pasistatę vie

apie 20,000 tonų 
kitas — “Qrips- 

apie 18,000 tonų;
’ — “Drottning- 

11,000 tonų — tai

“Vėžys, galima sakyt, yra 
ilizacijos liga. Pasauliui 
ilizuotėjant, dažniau pa- 
aiko ir vėžys. Da netaip 

i, gal koks desėtkas 
vėžys, kaipo mirčių 

stovėjo ketvirtoj
O dabar vėžys pa

llet antrojon vieton.
vietą užima širdies 

: jos daugiausia žmo- 
numarina. Bet vėžys 

lenktyniuoja su šir- 
ligomis. Beje, šių abie- 

rušių ligos yra civiliza- 
ligos. Kaip vėžio, taip 

ies ir kraujagyslių li- 
inkstų įdegimai, vidu- 

opos, apendiko įdegi- 
— vis eina daugyn, tar- 

civilizuotų tautų.”
savo tvir-Tai pavyzdys militarinio kelio, kurį Šveicarija nutiesė prie 

tumų Vokietijos pasieniu.

ną iš didžiausių savo laivų 
vardu “Stockholm,” ir bu
vo ruošęsi pradėti juo 
plaukioti sekančią vasarą, 
bet nuplaukus su juo į Ita
liją dėl tam tikrų prietaisų 
įdėjimo — minimas laivas 
ten užsidegė ir išdegė visas 
vidus. Sakoma, ims ilgokai 
laiko, kol jį sutaisys.

Truputi apie Švediją
Švedija yra šalis neper- 

didžiausia, turinti tik virš 
šešių milionų gyventojų, ir 
1,000 mylių ilgio; taipgi 
175,154 kvadratinių mylių 
plotą sudaro bendrai. Be 
to, pačiame Švedijos plote 
sudaro apie 8% vandenys— 
upės ir ežerai. Girios uži
ma apie 6% visos Švedijos 
ploto. Įdomu paminėti, kad 
Švedija randasi tik už kelių 
šimtų mylių nuo Lietuvos, 
tačiau didelis skirtumas 
gamtišku žvilgsniu: šiauri
nėje Švedijos dalyje, tam 
tikrame plote, nuo 28-tos 
gegužės iki 18-tos liepos, 
čia saulė nenusileidžia; — 
per tą laikotarpį saulė ma
toma dieną ir naktį. Ten 
suvažiuoja per tą laikotar
pį daugelis astronomų ir 
šiaip interesantų iš įvairių 
šalių stebėti šią gamtos 
įdomybę. ,

Švedijoj krikščionių tikė
jimas pradėta skleisti tik 
900 metų tam atgal; pir
mutiniai misijonieriai, ka
talikybės skleidėjai, buvo 
francūzai ir anglai. Apie 
39 procentai Švedijos gy
ventojų užsiima ūkininkys- 
te; apie 54 proc. sudaro 
įvairių pramonių darbinin
kai. Švedijoj randasi gele
žies ir pasauliniai garsaus 
— kieto ir gero plieno ka
syklos. Švedai turi stiprias 
savo darbo unijas, ir įvai
rių pramonių ir industrijų 
darbininkai yra jų nariais; 
taipgi turi bedarbės, ligos 
ir senatvės apdraudas.

Švedija turi karalių, ta
čiau faktinai šalies tvarką 
veda piliečių išrinkta dūmą 
—parlamentas. Didžiausi 
Švedijos miestai yra — 
Stockholmas ir Gothenbur- 
gas; Stockholmas yra šalies 
sostinė, turintis 600,000 
gyventojų, Gothenburgas - 
su virš 500,000 gyventojų. 
Bendrai Švedijos laivynas 
sudaro 1,700,000 tonų; apie 
370 laivų gali plaukioti po 
didžiuosius vandenynus, ki
ti mažesni laiveliai.

Švedija yra garsi nepa
prastai gražiais gamtos 
vaizdais: turi daugelį dide
lių vandenpuolių-krioklių; 
didelės ir gražios ganyklos; 
turi daugelį resortų, į ku
riuos suvažiuoja vasaroti 
daugelis svetimšalių.

Plaukiant laivu, teko il
gai kalbėtis su viena švede 
mergina; sakosi iš profesi
jos esanti mokytoja; puiki 
šokėja ir sykiu dainininkė. 
Ji daug pasakojo apie Šve
dijos rešortus, mokyklas, 
švedų papročius, jų taupu
mą ir sumanumą. Ji va
žiuoja jau kelintu sykiu į 
Švediją vasaroti ir sykiu 
vasarodama ten į lavinasi 
įvairių rankdarbių ir kit
ko.

kronai, kurių kursas yra 
maždaug 4-ri kronai už do
lerį. Taipgi. valdžia suren
ka už gazoliną taksų į me
tus apie $17,500,000.
Iš Stockliolmo i Maskvą 

Orlaiviais.
Nuo gegužės 3-čios, iki 

lapkričio 4-tos, kiekvieną 
dieną turi punktualų susi
siekimą švedai iš Stockhol- 
mo į Maskvą orlaiviais. Ke
lionė orlaiviu trunka 7 va
landas, kuomet laivais ir 
traukiniais trunka 3 die
nas. Taipgi kasdieninis or
laiviais susisiekimas yra iš 
Danijos sostinės Copenha
gen.

Radio
Švedai taipgi turi 1,200,- 

000 radio priimtuvų; lai
kyti radijui švedai turi tu
rėti iš valdžios leidimus. 
Danai, proporcionaliai, su- 
lyg gyventojų skaičiaus, tu
ri radio priimtuvų dau
giau, negu švedai. Tačiaus 
yra pasauliui žinoma, kad 
Švedijoj yra tobuliausiai iš
vystytas bevielinis susisie
kimas. * * «

Tarpe New Yrorko ir Gor 
thenburgo (Švedijos prie
plauka) yra 3,373 mylios; 
mūsų laivas (“Drottning- 
holm”) plaukė apie 9 die-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

DOVANOS ==>■
$1.00
6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

nuo

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

4?6 South 5th Street
Blokas nuo Ilewcs eleveiterio stoties

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

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

KADA BŪSITE NEW YORKE

Beje, Švedija turi apie 
200,000 automobilių; dėl 
kiekvienų 28-nių švedų iš
eina vienas automobilis. 
Kiekvienas dešimtas švedas 
turi leidimą vairuoti auto
mobilį. Taipgi švedai turi 
apie 45,000 motorinių dvi
račių. Švedų valdžia suren
ka į metus apie $3,000,000 
taksų už automobilius ir 
kitus motorinius vežimus. 
Švedijos pinigai vadinasi

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Kliube 8»u’ 
site f*kro8 
lietuviškos 
degtine’’ 
valg’"J it gc 

rimų

Norėdami gauti visokia, informacijas apie pasaulinę paro- 
d,, sus.e.t. savo g.mmes .r senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS

Kllubo Gaspadorlus

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672



’WFFT' EAISK1

Philadelphia, Pa
FRANK DOMIKAITIS

nas

417

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE
ClementVokietaitis

nuta

įvyks

Hearsto

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Suteikiam garbingas laidotuves

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

Open Day and Night
gym

RHEA

Special Rates per Week

HMMBI

palaiko 
streiko

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

, 7:30 
nariai 
Sekr.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

PLAUKIAN PER 
ATLANTIKĄ

pradeda 
Atrodo, 

gerai, 
pradeda

ragino vi-
smarkiau

Managed by W

TEITELBAUM

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

ves- 
ir pavieniu.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

bus 
klau-

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Gaukite “LaisveU Naujų 
Skaitytojų.

P. S. Gerų, šiltų linkej 
mų laisviečiams! P. B 
Bal. 25, 1939.

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

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

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

Sun. all day and night

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

Shanghai, geg. 3. — Ja
ponų orlaiviai bombomis 
per dvi dienas užmušė ir 
sužeidė iki 1000 nekariškių 
chinų Foochowe.

todėl da- 
savo 

Kviečiame ir pašalinius at- 
išklausyti šią svarbią paskaitą. 
V. K. Sheralis, Sekr. (107-108)

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

Siunčiame duoną per paStą į kitus miestus, specialiai greitai pristato- ( 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas, '

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

čia gyvuoja Ispanijos 
priimta 
Reikia

Washington. — Amerikos 
vyriausybė turi gatavus 
planus, pagal kuriuos galė
tų reikale sumobilizuot mi- 
liono vyrų armiją per 3 
mėnesius.

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

Telefoną*. EVergreen 7-1661

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

Remia Klaipėdos Pabėgėlius
Gegužės 2 d. įvyko Lietu

vių Moterų Pilietiško Kliubo 
susirinkimas. Buvo kalbėta 
apie šelpimą Klaipėdos pabė
gėlių ir vienbalsiai kliubas 
nutarė paaukoti tam tikslui 
$25 iš iždo. Paskui M. Jurk- 
šaitė aukavo penkius dolerius, 
kitos narės aukavo po dolerį, 
kitos po pusę dolerio ir dar 
smulkiais buvo surinkta trys 
doleriai. Tuo būdu viso aukų 
pasidarė $44. Tai labai graži 
auka Klaipėdos pabėgėliams.

Pinigai bus pasiųsti per Jo
ną Budrį, Lietuvos konsulį.

Kvėpavimo sistema suside
da iš nosies, burnos, kvėpavi
mo gerklės ir plaučių. Šitie vi
si kvėpavimo organai, išsky
rus plaučius, tarnauja tik dėl 
perėjimo oro iki plaučių ir at
gal. Taigi užtvenkus oro daė- 
jimą link plaučių, žmogus tu
ri mirti. .

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

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

Užmuštas J. Vasiliauskas
Juozas Vasiliauskas, 50 me

tų amžiaus, , gimęs Lietuvoj, 
Pabarikų kaime, Raseinių ap
skrityje, žuvo automobilių ne
laimėje.

Velionis priklausė prie 
Workers Alliance 66 skyriaus. 
Jis buvo ant. šalpos, aišku, 
žmogus neturėjo turto.

svarus “hot 
(amerikonas) 
kitų dalykų, 

duonos, V. Ur- 
pyragus, Urbiūtė - 
gražų keiksą, V. 
daug dalykų, Gri- 

‘šolderį,” ži- 
, Shalinienė 
baksa sodės,

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
ir 6-šias valandas.

Šiuos žodžius rašau Go- 
thenburge ant laivo denio— 
iš vieno šono matosi aukšti 
gražūs kalnai, bet dar ne- 
žaliuoja; iš kitos pusės di 
dokas gražus miestas, ple
vėsuoja daugelio šalių vė
liavos — tarp jų ir trispal
vė lietuviška...

Už pusvalandžio važiuo
sime per Švediją autobusu, 
Vėliau parašysiu daugiau.

P. Baranauskas.

____________ _______________________

Artistai Piešėjai ir C.I.O.
United American Artists 

artistai piešėjai nutarė prisi
dėti prie CIO unijų centro. Jie 
iki šiol priklausė prie Ameri
kos Darbo Federacijos.

Artistai piešėjai labai pasi
piktino Chicagos Federacijos 
prezidentu John Fitzpatrick, 
kuris begėdingai 
Hearsto laikraščių 
laužymo politiką.

Tebestreikuoja 500 
laikraščių darbininkų. Artistai 
piešėjai nuo streiko pradžios 
visaip padėjo streikuojantiem 
Laikraštininkų Gildijos na
riams. Jie parašė Fitzpatrick’- 
ui laišką, kad metą jo organi
zaciją pasipiktinę begėdingu 
elgesiu.

International Harvester Šėri- 
ninkų Pelnas

Ant gražiai blizgančios po- 
pieros International Harves
ter Co. atspausdino raportą 
už 10 paskutinių metų. Jis į- 
domus. Ne tik darbininkams 
raportas įdomus, jog žinotų., 
kodėl jų algos žemos, bet į- 
domus ir farmeriam, jog ma
tytų, kodėl žemės ūkio maši
nos taip brangios.

Už 1938 metus 34,000 Šerų 
savininkam išmokėjo $14-,- 
000,000 dividendų. Raporte 
atidengiama, kad 38 nuoš. Še
rų turi devyni asmenys ir per 
tris metus jiem išmokėjo $17,- 
000,000 dividendų. Per 10 me
tų International Harvester Co: 
savo šėrininkams išmokėjo 
$140,000,000 dividendų.

Net 1932-33 metais, kai 
kompanija neturėjo pelno, ta- 
čiaus buvo geras rezervas ir 
šėrininkai gavo dividendų.

ELIZABETH, N. J
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, gegužės 10 d., 
vakare, LDP Kliubo, 408 Court 
Draugai, malonėkite visi laiku 
sirinkti, nes bus daug dalykų 
kalbėjimui. Po susirinkimo 
skaitoma paskaita sveikatos 
simu “Reumatizmas,” parašyta Dr. 
V. A. Šimkaus. Mūsų sveikata vi
siems yra brangi, gal ne vieną iš 
mūs reumatizmas kankina 
lyvaukite patys ii' atsiveskite 
draugus 
eiti

nei išsikelti iki didžiausiam 
laipsniui. Krūtinė yra tampri 
ir todėl spaudžiant ji labai su
simažina ir išvaro iš plaučių 
orą.

Kvėpavimo laipsnis yra 16 
sykių į minutą.

Plaučiai oxygenuoja krau
ją. Maži kraujo sudynėliai 
apsupa oro klėtkutes, kurių 
įkvėpuotas tyras oras pasiekia 
tamsų kraują, kuris cirkuliuo
damas per kūną nustojo oxy- 
geną. šitas kraujas gauna nuo 
tyro oro oxygena ir grįžta at
gal prie širdies kaipo šviesus 
arterijų kraujas. Oras, kurį 
mes iškvėpuojame, netik ką 
yra nustojęs plaučiuose savo 
oxygeno, bet dar pilnas yra 
visokių nevalumų.

Virinimo sistema priima 
valgį ir, jį perdirbus, perduo
da visam kūnui juomi naudo
tis. Iš burnos valgis pasiekia 
gerklę, per kurią daeina iki 
pilvui, o paskui iki didžiųjų ir 
mažųjų žarnų, iš kurių kas at
silieka, tampa išmesta.

F.L.I.S.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

mo komitetas. Yra 
našlaičių vaikučių.
rinkti drapanas. Reikia pini
gų atvežimui veteranų, kurie 
tebėra Franci joj e.

Draugai ir draugės, ateiki
te į mitingus ir padėkite 
mums darbuotis. Yra didelio 
ir svarbaus darbo.

Komisija.

Viršutinėj gerklės dalyj ran
dasi koserė, arba, kaip mes 
paprastai vadiname, Adomo 
obuolys. Kvėpavimo gerkle 
randasi iš‘priešais, o valgomo
ji randasi užpakalyj jos; tai
gi valgis, prieš pasieksiant 
valgio gerklę, turi pereiti per 
viršų koserės, ir jei pastaroji 
nebūtų pridengta tam tikru 
dengtuku, valgis papultų į ją. 
Tas dengtukas yra iš raume
nų ir vadinasi gomurio vokas; 
jis randasi ant viršaus koserės 
ir į ją papuola valgomasis 
daigtas, kuris iššaukia smarkų 
kosėjimą, tokiame atsitikime, 
mes sakome, kad valgis pa
puolė į kvėpavimo gerklę. Jei
gu mes duosime valgį ir gė
rimą be sąmonės žmogui, :tai: 
jis pradės kosėti, tas reiškia, 
kad jo gomurio vokas neuž
dengė koserės.

Plaučiai susideda iš dviejų 
dalių, iš kurių kiekviena turi 
išvaizdą krepšelio; jie suside
da .iš daugelio oro klėtkučių 
ir turi daug kraujo gyslų; tan
kiai jie esti panašūs į pundelį 
vynuogių. Plaučiai yra aklai 
uždaryti krūtinėje ir todėl 
kvėpuojant sykiu su plaučiais 
kilnojasi ir krūtinė. Todėl gi 
raumens šiame dalyke lošia 
svarbią rolę, nes be jų toks 
krūtinės ir plaučių kilnojimas 
būtų negalimas. Raumenų ju
dėjimas susideda iš kilnojimo
si krūtinės ir judinimo rankų 
ir kojų. Išpučiant krūtinę da- 
lyvumą tame ima taipgi neku- 
rie rankų raumens, kadangi 
pastarosios yra prikabintos 
prie krūtinės raumenų. Todė- 
lei norint labai išpūsti krutinę, 
reikia pakelti augštyn rankas 
augščiau galvos; raumens, 
kuriais jos yra prikabintos 
prie krūtinės sienų, pakels 
grobius, ir tas padės kruti-

RESTAURACIJA
Lorimer St.. Brooklyn “Laisvės” Name

Norint būti sveiku ir stipriu— • 
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTI — VALGYK

VAR PO
Kep

DUONA,

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

J I Vapor Room,
\ I Room, Large
NV Artesian Water, Restaurant, Barber JK 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

Lietuviu Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
| JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Balandžio 20 d. buvo su
šaukta tarptautinė apsigyni
mo konferencija. Dalyvavo 70 
organizacijų delegatų. Tai 
buvo labai svarbi konferenci
ja. Buvo pakeltas klausimas 
kas link mokyklų, kodėl jose 
skleidžiama reakcija. Kalbė
ta prieš didelius taksus. Kon
ferencija priėmė daug gerų 
rezoliucijų. Išrinkta trys de
legatai pasiųsti į Washingto- 
ną, kad kovotų prieš išleidi
mą reakcinių bilių. Išrinktas 
platus komitetas, kuris ves 
darbą pirmyn.

Nežinau, kodėl lietuviai ne
lanko panašių konferencijų. 
Jau net bažnyčios 
atsiųsti delegatus, 
kad lietuviams viskas 
V'teos kitos tautos 
smarkiau veikti.

Šita konferencija 
sus žmones pradėt 
veikt ir kovot prieš fašizmą 
Ragine, traukti jaunimą į or 
ganizuotą judėjimą.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Berlin. — Vokietijos at
šauktas ambasadorius iš 
Lenkijos, o Lenkų valdžios 
atšauktas ambasadorius iš 
Vokietijos vis dar negrįžta 
į savo vietas.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, geg. 11 d 
v. v., 4634 Milnor St. Visi 
kviečiami dalyvauti. — P. M.

(108-109)

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą ii
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

HUDSON, MASS.
Extra Svarbus Susirinkimas
ALDLD 103 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 9 d., 8 vai. vakaro. 
Visi kuopos nariai prašomi dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų apkalbėti ir gerai prisirengti 
prie ateinančio 7-to Apskričio su
važiavimo, kuris įvyks gegužės 21 
d., 2 vai. po pietų, Hudsone. Šios 
konferencijos tikslas bus, kad ge
riausiai, pasekmingiausiai prisireng
ti prie ateinančio spaudos pikniko, 
kuris įvyks liepos 4 d., Maynarde. 
(107-108) J. Jaskevičius, Sekr.

Draugai ir Draugės:
Mes, ALDLD 236 kuopos, 

Washington, Pa., nariai ir na
rės, sveikiname “Laisvės” šė- 
rininku suvažiavima, mūsų 
dienraštį ir veikėjus. Pas mus 
yra maža grupelė skaitytojų, 
bet mes sveikinam dienraštį 
su 20-ties metų jubilėjum ir 
siunčiame $2 aukų dienraščio 
reikalams. Mes nors ir pavė
lavome su pasveikinimu, bet 
norime prisidėti nors su ma
ža auka; kaip sako, geriau 
vėliau, negu niekados.

M. Janavičienė.

CHARLES’
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.

Pagerbs Skerdynės Aukas
Aldermanas Rowan įnešė 

miesto tarybon rezoliuciją, ji 
vienbalsiai praėjo, kad mies
tas ne tik duoda leidimą pa
minėjimui 10 darbininkų, nu
žudytų Memorial Day prie 
Republic Steel dirbtuvės 
1937 metais, bet ir pastatys 
kalbėtojams platformą.

Paminėjimą rengia Plieno 
Darbininkų Unijos South Chi
cagos skyriai. Jis įvyks gegu
žes 28 dieną, 2 vai. po pietų, 
prie Burley Ave. ir 115th St., 
South Chicagoj.

Toj apielinkėj, gegužės 28 
d., lyginai keliom gatvėm va- 
žiuotė bus sulaikyta, žmones 
su mašinom ir pėsčius įleis į 
paminėjimą.

Aldermanas Rowan yra 10- 
to wardo, iš South Chicagos. 
Jo išrinkimui daug prisidėjo 
plieno darbininkų unija. Mies
tas, tarsi atsimokėdamas už 
darbininkam padarytą baisią 
nuoskaudą laike streiko 1937 
metais, labai simpatingai atsi
neša prie rengiamo paminėji
mo ir, kaip sakiau, net plat
formą iškilmių kalbėtojams 
pastatys. Unijistas.

.
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Foto
Traukiu paveikslus familijų 
tuviu, kitokiu grupių 
Iš senu padarau A 

naujus paveiks- Jfl 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- KR 
kalui esant ir 
padidinu tokio Mg 
dydžio, kokio pa-Wfl 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju nl 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
S12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-6111 t

VISOKIŲ ŽINIŲ
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 6-to Apskričio jaunuolių 
konferencija įvyko balandžio 
23 d. Delegatų atsiuntė seka
mai: iš Baltimorės 16, iš Cam- 
deno vieną ir iš vietinės kuo
pos 15. Tai buvo gražus jau
nuolių būrelis. Buvo ir suau
gusių.

Visus reikalus konferenci
ja svarstė labai atydžiai. Kal
bėta, kaip svarbu yra organi
zuotis kaip suaugusiems, taip 
jauniems.

Konferencijos pirmininke 
buvo jaunuolė. Buvo diskusi
jų ir nutarimų. Išrinktas jau
nuolių* komitetas. Šitas komi
tetas nutarė atsišaukti į kitų 
miestų jaunimą. Bus pradė
tas jaunimo darbas.

Komitetas yra pasibrėžęs 
energingai veikti.

Mums 6-to Apskričio 
sijai labai nesmagu, 
kuopos nekreipė atydos 
ką metinė konferencija 
rė. Juk Apskričio metinė kon
ferencija buvo nutarus šaukti 
jaunuolių konferenciją, bet 
kuopos neprisiuntė delegatų, 
nei laiškų. Rodos, kad joms 
nesvarbu.

Konferencija išnešė dvi re- 
rezoliucijas. Vienoje pasmer
kiamas Hitleris ir kiti karo 
agresoriai, o kita užginama 
Roosevelto taikos politika.

Užbaigus konferenciją, bu
vo sudainuotas “Internaciona
las.” Paskui buvo vakarienė, 
kurios valgius pagamino drau
gės moterys. Valgiai buvo su
rinkti nuo krautuvininkų ne
mokamai. Aukavo šie drau
gai: R. Samulionis 10 svarų 
mėsos, Boreikis daug dalykų, 
Kersonskas 7 svarus mėsos, 
Pilėnas daug daiktų, M. Ra
manauskas 5 
dogs,” Borikis 
kavos ir daug 
Thomas Macy 
bienė 4 
Klimienė 
Urbonienė 
ciūnienė didelį ‘ 
linskiūtė keiksą 
sūrį, J. Bender ’ 
Šmitienė daug dalykų. (Pa
vardės taip surašytos, jog kai 
kurias reikėjo spėt, nežinome, 
ar pataikėme.—Red.) Ačiū 
visiems, kas aukavo ir kas 
dirbo laike vakarienės. Katrų 
nepaminėjau, tie atleisite, nes 
aš visų negalėjau sužinoti.

Energingai kalbėjo jaunasis 
M. šoldmskas ir Jaunuolių Ly
gos narys, vietinis.

Aš manau, kad konferen
cijos protokolas bus paskelb
tas tai visi galės matyti jos 
tarimus.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel, Evergreen 7-1312
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Kliubiečiu Žinios
Penktadienio vakare, gegu

žės 5-tą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo įvyko mėnesi- 

- nis susirinkimas. Narių daly
vavo jame neperdaugiausiai.

Apart paprastų organizaci
jos reikalu, išrinkta būsian
čiam piknikui šabūnas pirmi
ninku, o sekretorium Vaitu
kaitis. Gerų pasekmių jųjų 
darbe. Piknikas bus Klaščiaus 
parke.

įžanga į pikniką nustatyta 
35-ki centai publikai. Visiems 
Kliubo nariams bus išsiunti
nėta tikietai ir kurie iš jų eis 

* piknikan, turės užsimokėti 25- 
kis centus, o jeigu neis,—ne
reiks mokėti nieko. Tai tokis 
šio susirinkimo tarimas.

Kitas tarimas, tai turėti iš
važiavimą miške, vadinamoj 
Maspetho vaikų kempėj neto
li Fort Salonga. Manoma su
daryti kokią porą busų. Išva
žiavimui diena dar nėra pa
skirta.

Nutarta turėti bendrą išva
žiavimą laivu su Maspetho Pi
liečių Kliubu. Kada jis bus — 
pranešime vėliaus.

Kliubo lyderis (vadas) ad
vokatas S. Briedis pakėlė 
klausimą gavimui pinigų iš 
Kliubo padarymui braižinio 
statymui paminklo Dariaus ir 
Girėno Lietuvių Aikštėje Broo- 
klyne, bet jis liko atidėtas to
lesniam laikui, kadangi vie
nam Kliubui pastatyti kalba
mą paminklą nėra finansinės 
galimybės, čia šiuomi klausi
mu turi būti sušaukta Brook
lyno visokių organizacijų pla
ti konferencija ir jeigu jos 
(Juos pritarimą tokiam dide
liam darbui, stos finansinei! 
paramon, tada bus 
pradėti ir apie braižinius kal
bėti. Dabargi, kol kas, reikia 
palaukti, nes tas paminklo 
pastatymas nėra vieno Kliubo 
darbas.

Pradedant gegužės mėnesį 
turime tik 5-kis ligonius. Iš 
sergančiųjų tarpo pasitraukė 
J. šnyras, išsirgęs virš trijų 
mėnesių dėlei ausies operaci
jos. Kitas ligonis, tai P. 
pečka, (californietis) irgi 
pasveiko. Jis sirgo porą 
nėšių.

Sergančiais pasilieka 
'Kliubo nariai: Kulboką, Mei
liūnas, šepetys, Kanišauskas 
ir Kazlauskas. Pastarasis ser
ga jau nuo pradžios birželio 
mėnesio praeitu metu.

J. N.

Lietuvos Pavilionas Bus Oficialiai
Atidarytas Sekmadienį, Gegužės 14

Generalinis Lietuvos kon
sulas, p. Jonas Budrys, prane
ša, kad Lietuvos Pavilionas 
Pasaulio Parodoj bus oficia
liai atidarytas sekantį sekma-

P-lė M. Avietėnaitė

dienį, gegužės 14 d., 2 vai. 
po pietų.

Atidarymo ceremonijose, be

r :

i .

CtS?,

Ife
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M

Sutikom Veteranus

kitų, dalyvaus vienas ar keli 
Pasaulio Parodos tvarkytojų 
bei viršininkų ir Lietuvos mi- 
nisteris Amerikai p. P. žadei- 
kis, Parodos komisarė p-lė M. 
Avietėnaitė, gen. konsulas ir 
kiti.

Tikimasi, kad šiose ceremo
nijose dalyvaus daug lietuvių 
iš Brooklyno ir apylinkės.

Lietuvos pavilionas stovi la
bai gražioj vietoj. Aišku, jis 
negali susilyginti su didžiųjų 
valstybių pavilionais savo di
dumu, bet to niekas ir tikėtis 
negali.

Kurie norėsite be vargo 
greitai surasti Lietuvos pavi- 
liona, eikit tiesio? linkui išdi
džiai stūksančio Sovietų Są
jungos pastato, kurio viršuj 
stovi darbininkas su iškelta 
rankoj žvaigžde. Ten. berods, 
tik trečios durys—Lietuvos 
Pavilionas.

Iš B. L. Šaknaitės Mokinių Koncerto
Kompozitorės B. L. šalinai- 

tės mokinių koncertas, įvykęs 
pereito sekmadienio vakarą, 
Shubert Hall, teikė malonaus 
pasitenkinimo meno mylėto
jams ir gero kredito jo rengė
jai ir programos dalyviams. 
Tai nebuvo šiaip sau progra
mėlė, bet rimtas, visapusiai pa
ruoštas ir turtingas talentais

galima koncertas.
Mokiniai, sulyg savo am

žiaus ir laikotarpio lavyboje, I 
visi pasirodė gerai, pasiruošę, 
didžiumoje piano, pora šokiuo
se ir dainelėse.

Re- 
jau 
me

šie

Motinų Dienos Paminė
jimui Vakarėlis

ni o- 
ap- 
tad

Kad lietuvės motinos ir 
terys galėtų sėkmingiau 
vaikščioti Motinų Dieną, 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
KHubas rengia puikų vakarė
lį, su įdomia programa. Vaka
rėlis įvyks gegužės 14-tos va
karą, “Laisvės” svetainėj.

Šiais metais Amerikos mo
tinos ir moterys pašvenčia Mo
tinų Dieną kovai už taiką ir 
griežtam protestui fašis
tams—karo rengėjams. Ir va
karėlio programa yra rengia
ma specialiai Motinų Dienai, 
tad Brooklyno Moterų Apšvie
tos Kliubas kviečia visas ir vi
sus dalyvauti, kad pakėlus di
desnį balsą prieš karo rengė
jus ir reikalauti taikos. Apart 
programos bus šokiai prie ge
ros muzikos.

Rengėjos

KAM TEKO DOVANOS
irDėkuodami platintojams 

jsigijusiems bilietus bei sutei
kusiems aukas po 15 c. ap- 
švietos reikalam, šiuomi pra
nešame kam teko dovanos. 
Typewriter laimėjo Mike Ka- 
lauskas—Pittston, Pa., bilieto 

; laikrodėlj, A. 
., bi- 

numeris 1023; radio, To- 
nys Novjkas, Brooklyn, N. Y.,

numeris 1174;
Stanys, Bridgeport, Conn.

• lieto numeris 1023; radio,

bilieto numeris 1637.
Visiems laimėtojams dova

nos jau priduotos.
Komisija.

Pereito šeštadienio vakarą, 
laivu President Harding, pri
buvo į New Yorką 29 ameri
kiečiai kovotojai, Lincolno 

nesenai 
belais-

gelis buvom girdėję seniau ir 
žinojom esant puikia daininin
ke, tačiau bėgiu pastarųjų me
tų padarytoji pažanga stačiai 
stebinanti.

Atskiri mokiniai ir artistai, 
taipgi grupės, apdovanoti gy
vomis gėlėmis.

Puikų įspūdį, kaip ir visada, 
darė Aidbalsiai, vadovaujami 
B. L. šalinaitės. Gi Sietynas 
atliko savo užduotį taip, kaip, 
mano supratimu, joks choras 
šioj apylinkėj nėra sudainavęs 
ir šiuo tarpu negalėtų taip su- 
dainuot tas pačias dainas. Nors 
Sietyno Choras per laikus pui
kiai dainuodavo, bet iš šio pa
sirodymo norisi manyt, kad jis 
taip pat padaręs didelį šuolį

kovotojai, 
Brigados veteranai, 
paliuosuoti iš Franco 
vės.

Grįžtančius sutiko 
būrys newyorkiečių, 
stamus, vietinius griausmingai 
pasveikindami vardais jiems 
pasirodžius dar toli už vartų, 
o kitus, asmeniškai nepažįsta
mus, sveikino ovacijomis. Juos 
galima buvo išskirt iš būrio 
paprastų keleivių pagal mėly
nas veteranų kepuraites.

Pasitinkančiuose radosi tė
vų, motinų, meilužių ir, paga
liau, anksčiau sugrįžusių vete
ranų, kurie buvo kovoję greta 
ir dargi kartu kentusių Fran
co belaisvėj, tad aišku, kad 
visas dramatiškas scenas sun
ku būtų ir perstatyt raštu.

Sugrįžo Lietuvis
Šiame būryje radosi ir Juo

zas Grigas, worcesterietis jau
nuolis. Jį sutiko Juozas Saka
lauskas, seniau sugrįžęs lietu
vis kovotojas, ir jūsų rep. Ga
limas daiktas, kad minioje bu
vo ir daugiau atvykusių jį su
tikt, bet asmeniškai nepažįs
tant nelengva pamatyt. Man 
irgi teko jį sutikt tik dėka Sa
kalauskui, kuris, nors asme
niškai d. Grigo nepažino, ta
čiau mokėjo atspėt ir pirmas 
jį pasigavo.

Draugas Grigas atrodo svei
kas ir sakėsi esąs sveiku. Jei 
sąlygos leis, žadėjo atlankyti 
“Laisvę” ir Lietuvių Komitetą 
Ispanijos Demokratijai 
bėt.

Mirė
Stanley Sarauskis, 58 metų 

amžiaus, 297 Henry St., Broo
klyn, N. Y., mirė gegužės 6-tą. 
Bus palaidotas geg. 10-tą Šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos šerme
ninėj, 231 Bedford, Ave.

William Pitts, 26 metų am
žiaus, 402 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y., mirė gegužės 7-tą. 
Bus palaidotas geg. 11-tą, 
Kalvarijos kapinėse. Pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos šer
meninėj.

PASAULINĘ PARODU

Lietuvių Įstaiga Prie Pasaulihiy Peru

Fairview Restaurant & Bar
didelis

pažį-

Gel-

Grįžta 16 Kitų

Šį trečiadienį, laivu lie dę 
France, grįžta dar 16 paliuot 
suotų iš belaisvės veteranų. 
Laukiama neužilgo grįžtant 
kitus iš nesenai paliuosuotų 
71-no. Jiems pagerbt ruošia 
vakarą gegužės 17-tą, Hotel 
Roosevelt.

SUSIRINKIMAI
C. BROKLYN, N. Y.

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 10 d. gegužes, 

vai. vakaro, 79 Hudson Ave. 
būkite laiku. Valdyba.

(107-108)

Valilionis ir Marcinkevičius
7:30
Visi

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 Kp. Nariams

Susirinkimas Įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 11-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėj. Jis yra labai svar
bus, nes reikia rengt' vasarinę pra
mogą, taipgi gavimas narių ir iš
rinkimas duoklių iš narių, kurie ne
gali lankyti susitrinkimus.

TDA Nariams
TDA 17-tos kuopos nariai atei

kite anksčiau: - turėsime pasitarimą 
ir malonėkite užsimokėti duokles. 
TDA yra labai svarbi organizacija, 
kovojanti už apgynimą politinių ka
linių. Ji pasibrėžė gegužės mėne
si sukelti pinigų kaliniams ir jų 
šeimynoms, todėl ir mūsų, lietuvių, 
17-ta kuopa turėtų tą patj pada
ryti. A. Mureika.

(107-109)

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit i New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Viktorija Walukaite 
pirmyn, visapusiškai sustiprė
jęs dainos srityje.

Linkėtina Sietynui darbuotis 
išlaikyt šias aukštumas, o ki
tiems siekti to laipsnio, nes to
kio choro miela klausyt ir gar
bė su juo pasirodyt. R:

Rita
Sko-

Al-
Vai-

“FARMAZONAI”

beje, iš- 
grupėj ir

Valukaitė 
yra ypa-

7:30

labai 
eilės

Lietuvių Liaudies Teatro pa
vasarinis ir šio sezono pasku
tinis vaidinimas įvyks gegužės 
13 d., Ukrainų svetainėj, 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Vaidinimo pradžia lygiai 
vai. vakare.

“Farmazonai” yra 
juokinga komedija. Po
dramų, rimtų vaidinimų, už
baigą šio sezono turėsime 
linksmą, smagią.

Vaidinime dalyvauja Juo
zas Kačergius, Albina Daugės 
lienė, Alfonija Ašmenskaitė, 
Anna Visockienė, Adelė Rai
nienė, Petras Grabauskas, 
Juozas Judžentas, Pius Pe-

Telęphone: EVergreen 8-9770.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Vitold Arnett-Sukackas

Už vis jauniausia ir įsta
biausia mokiniuose buvo Joan 
Message, d-ro ir p. Misevičių 
dukrelė. Ji lengvai, lyg pete
liškė, pašoko mažytėms šokė
joms pritaikytus šokius. Kita 
šokyje pasirodė Dorothea 
Glamkowski.

Pianu skambino D. ir 
Glamkowskaites, William 
dis, Viktorija Walukaite, 
dona Žilinskaitė, Suzanne
telis, Louise Makutėnas, Lillian 
Milčiūtė ir Anna Daukantaitė. 
Didžiuma mergaičių, 
stojo ir su dainomis 
duetuose.

' Mokinės Viktorija 
i ir Aldona Žilinskaitė
i tingai aukštai jau prasisieku- 
įsios pianistės. Jos turėjo gana 
sudėtingus kūrinius ir pagirti
nai gražiai atliko.

Vitold Arnett-Sukackas jau 
buvo žinomas iš garsinimų 
esant nebe mokiniu smuikinin
ku, tačiau retas kuris perma- 
tėm jo aukštą išsilavinimą ir įtrauskas, Jonas Juška, Felik- 
talentą iki išgirdome. Tai tik-1 Janulevičius, A 
rai artistas smuikininką 
Brooklyniečiai vėlina, kad 
pirma pažintis nebūtų paskuti
nė, kad Vytautą girdėtume dar 
daugelyje svarbiųjų programų. jr gragus Visi kviečiami daly-

Nemažiau mus nustebino Bi- 
ruta Ramoškaitė. Nors ją dau-

, A. Zablac- 
kienė. Veikalui režisieriau ja

, ; Juozas Kačergius.
Kaip matome, visi vaidinto

jai yra geri, prityrę savo dar
be. Tad vaidinimas bus geras

vauti šiame vaidinime.
Rengėjai

Savininkui

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine' budinko, 

arti Corona entrance/i ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Del Pavasario Drabužių
atlankykiteHENRY NARINS & SONS

Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

$6.95 :
10.95 ;
14.5Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigū$ kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 lAmokėjimo plano

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

’Spectar 
SSMTtU^

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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

A (Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

X1 1'1

j t

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

MATTHEW P. RAITAS
(BIELIAUSKAS)

' LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas_Jb>us 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

••tK. \ į i ? j Ha. * ' b *'>7 vWV
.12/ 7?-., ....

Namų RakandųJCrautuye

Divonai-Uždangai-Linolijos

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, malta vojlmo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavlmo

Ja-J-

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Fooccroft 9-6901




