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KRISLAI
Vilniečių Suvažiavimas.
Didins Dienraštį.
Ksavera Karosienė.
Ar Amnestuos?

Rašo R. Mizara

“Vilnis” praneša, kad jo
sios bendrovės šėrininku 
suvažiavimas, įvykęs gegu
žės 7 d. Chicago j e, buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingas. 
Šėrininku dalyvavo daug, 
entuziazmas didelis: ban- 
kietas suvažiavimui už
baigti gražus ir geras, žo
džiu. kaip laisviečių, taip ir 
vilniečių pastangos išlaikyti 
ir pagerinti savo dienr, 
randa plačioj lietuvių 
suomenėj didelio atgarsio.

Atrodo, kad vilniečiai pa
didins “Vilnį”: leis aštuo- 
nių puslapių ir įves litera
tūros skyrių. Tai ir gerai.

Beje, šiemet sukanka ly
giai 20 metų, kai 4 
nis” pradėjo išeidinėti.

Diena anksčiau prieš vil
niečių suvažiavimą, vidur- 
vakarinių valstijų lietuviai 
komunistai laikė savo kon
ferenciją. Joje buvo svars
tyta ne tik amerikiniai po
litiniai ir organizaciniai 
reikalai, bet ir šių 
Lietuvos padėtis.

dienu c

tokia 
drau- 

Karosienė.

Smagu kalbėtis su 
veikėja, kaip mūsiškė 
gė Ksavera 
Šiuos žodžius rašant, ji ap
leidžia Brooklyną, išvykda
ma į Mass. Kalbėjomės apie 
Kaliforniją, apie tenaiti- 
nius svarbiuosius darbinin
kų judėjimo reikalus: apie 
lietuviukus reikalus.

Kaip visuomet, taip ir da-! 
bar, mūsų 7" 
entuziazmo ir energijos. Ji 
daug veikia tekstiliečių uni
joj (CIO) ir dalyvaus teks
tiliečių unijos suvažiavime 
Philadelphijoj, kuris prasi
dės pirmadienį, kaipo dele-

Ksavera pilna (gias norį, kad Anglija pa-

Tūlam laikui draugė Ka- 
rosienė buvo sustojusi Chi- 
cagoje ir dalyvavo vilnie
čių suvažiavime. Ji mano, 
kad tūlos mūsų veikimo 
formos yra nusenusios, ne
tinkamos mūsų laikams; 
viską imam (turiu galvoj 
lietuvius) perdaug senoviš
kai; perdaug smulkmenose 
^kęstame.

Tai yra neginčijama tie
sa, tik mes dažnai josios ne
matome. Atvykusiai iš ki
tur veikėjai ir tam visam 
prisistebėjus, daug kas puo
la į- akis, ko mes patys ne- 
pastebim.

Lietuvos spaudoj vis dau
giau ir daugiau raštų pasi
rodo apie amnestiją politi
niams kaliniams. Veikiau
siai, naujoji vyriausybė ką 
nors turės daryti, kadangi 
masės žmonių to reikalauja.

f.

Prof. A. Tamošaitis, nau
jasis teisingumo ministeris, 
pareiškė, kad šių metų pra
džioje visuose Lietuvos ka
lėjimuose buvo 4,268 kali
niai. Tame skaičiuje politi
nių yra virš 500.

• Politiniai anti-fašistai ka
liniai 'turi būt paleisti kuo- 
veikiausia, nes jie bus rei
kalingi Lietuvos nepriklau
somybei ginti.

Voldemarininkams, ąlišku, 
amnestijos niekas nei 
kalauja.
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Anglų Valdžia Atme
ta Bendro Apsigynimo
Sutartį su Sovietais

•a i o —■------------------------—

Bet Sako, kad Sovietai Tik Tada Turėsią Gint Lenkiją ir 
• Rumuniją, Kada Anglija ir Francija Pradės Jas ginti

London. — Anglijos mi- 
nisteris p i r m i n i n kas N. 

sei-VU Chamberlain pareiškė 
me, kad Anglija neturi in
tencijos daryt bendro apsi
gynimo sutartį su Sovietais. 
Chamberlainas davė Sovie
tam tik šitokį “užtikrini
mą”: Jeigu Hitleris ir Mus
solinis arba vienas jųdvie
jų užpuls Lenkiją ar Ru
muniją ar abidvi, tai nebus; 
reikalaujama, kad Sovietai 
pradėtų gint Lenkiją ar 
Rumuniją pirma, negu An
glija ir Francija pradės ka
riauti už Lenkus bei Rumu
nus. Vadinasi, Anglų ir

Dauguma Anglu Nori 
Apsigynimo Sutar

ties su Sovietais
London. — Vidutinis an-

darytų tarpusavio apsigy
nimo sutartį su Sovietais, 
kaip rašo N. Y. Times’ui 
žymus anglų laikraštinin
kas Sir Arthur Willert. To
kios sutarties su Sovietais 
pageidauja daugelis net 
konservatų (dešiniųjų) An
glijos seimo narių, sako jis. 
Sir Arthur pranašauja, kad 
galės net sugriūt dabartinė 
Chamberlaino valdžia, jeigu 
ji nesudarys bendro apsigy
nimo fronto su Sovietais 
prieš karo pavojų iš Vokie
tijos ir Italijos pusės.

Dauguma anglų supran
ta, jog tik su Sovietų talka 
tegalima būtų sustabdyt 
Hitlerį ir Mussolinį.

GEN. FRANCO GRĄSINA 
NUTRAUKT RYŠIUS SU 

FRANCIJA

Paryžius. — Ispanijos fa
šistų valdžia grūmoja nu
traukt diplomatinius ryšius 
su Francija, jeigu Francija 
trumpu laiku nesugrąžins 
generolui Franco’ui aukso, 
kurį Ispanijos respublika 
buvo išvežus “saugumui” į 
Franci ją. Sykiu gen. Fran
co reikalauja, kad Francija 
sugrąžintų jam gyvulius, 
kuriuos Katalonijos ispa
nai buvo persivarę į Fran- 
ciją, bėgdami nuo ateinan
čių fašistų.

Franci jos vyriausybė, sa
ko, kad dauguma tų gyvu
lių buvo išpjauta maitįnt 
400,000 pabėgėliu iš Ispani
jos’! Francija; daugelis ki
tų gyvulių parduoti Fran
ci jos farmeriams.

Francūzų valdovai pasiža
da padaryt pradžią.

Bet Anglija nežada jo
kios Sovietam paramos, jei
gu jiems dėl Lenkijos ar 
Rumunijos gynimo teks įsi- 
velt j didelį karą su Vokie
tija, Italija (ir gal dar kar
tu su Japonija).

Pirmesni pranešimai 
skelbė, kad Anglija norėjus 
užtikrint ir Lietuvą, Latvi
ją ir kitus Baltijos kraštus 
nuo Hitlerio. Bet Anglų 
valstybės vice-ministeris R. 
A. Butler pasakė seime, jog 
Anglija nemanė ir nemano 
duot užtikrinimo tom Bal
tijos šalims.

SOVIETŲ AMBASADORIUM 
AMERIKAI PASKIRTAS 

KONST. UMANSKI
Maskva. — Sovietų vy

riausybė paskyrė Konstan
tiną A. Umanskį savo atsto
vu Jungtinėms Valstijoms. 
Jis iki šiol buvo Sovietų at
stovybės vedėjas Jungtinė
se Valstijose.

Washington. — Umans- 
kis yra populiarus žmogus 
Amerikoj. Jis sueina įvai
rių sluoksnių žmones ir ga
na lengvai kalba angliškai, 
francūziškai, vokiškai 
itališkai, o geriausiai, 
prantama, rusiškai.

Umanskis yra 37 metų 
amžįaus, gimęs Ukrainoj, 
baigęs vidurinę mokyklą, o 
paskui Maskvos Universite
tą.

ir
su-

Hitleris Jau Siunčia Savo 
Smogikus į Danzigą

London. — čia sužinota, 
jog būriai uniformuotų Vo
kietijos nazių smogikų jau 
suėjo į Danzigą.

Suprantama, kad Hitleris 
grobs Danzigą, jeigu An
glija ar bent Lenkija ne
padarys bendro apsigyni
mo sutarties su Sovietų Są
junga.

NAZIAI ŠNEKA, KAD
ANGLIJOS PADĖTIS 

“SILPNA”
Berlin. — Nazių laikraš

čiai rašinėja, kad Anglijos 
pozicija esanti silpna, ir 
Anglija, girdi, negalėtų ap
gint Lenkijos nuo Vokieti
jos.

Hitlerininkų spauda plūs
ta lenkus kaip vokiečių “te- 
rorizuotojus” ir jų turto 
“naikintojus” Lenkijoj.

Paryžius. — Serga Al. 
Kerenskis, 59 metų, buvęs 
galva Rusijos laikinosios 
valdžios.

4 LIZDAI GAUJOS 
ŽUDĖ ŽMONES DĖL
JŲ APDRAUDOS

Philadelphia, Pa. — Vy
riausybė atrado ir Pitts- 
burghe skyriuj gaujos, kuri 
žudė žmones dėl jų apdrau- 
dos pinigų. Tai jau ketvir
tas atidengtas; skyrius tų 
žmogžudžių organizacijos.

Gaujos vaddi' sužinodavo 
vyrus ir moteris, nepaten
kintus savo gyvenimo drau
gėmis’ir draugais; įkalbė
davo apdraust savo sugy
vento ją ir nužudyt jį ar ją 
saugiais, “neatidengiamais” 
būdais.

Su gaujos vadais bendra
darbiavo draudimo kompa
nijų agentai ir bent pora 
gydytojų. Pastarieji parū
pindavo tokius nuodus, ku
riuos labai sunku pastebėt 
net, kada mirusiojo kūnas 
skrodžiamas. Vienas tų 
nuodų buvo cinos druska, 
kitas—staniškas chloridas. 
Gauja kai kuriąs savo au
kas dar ir skandino, nu
stumiant jas į vandenį nuo
šaliose vietose.

Ta šaika į savo kilpas 
įtraukdavo k ar tais ir 
“stambių” žmonių; taip an
tai, 1935 m. “abejotina mir- 
čia” mirė vienas’ Hartfordo, 
Conn., biznierius, už kurį 
apdraudos kompanija išmo
kėjo per $100,000 pomirti
nės.

Ryšy j su tomis apdraudi- 
nėmis žudynėmis jau areš
tuota , Philadelphijoj 24 
menys. Spėjama, kad 
piktadariai numarino 
200 žmonių.

as- 
šie 
iki

Turi Įsitaisyt Kūdikį, jei 
Nori Gaut $100,000

Pittsburgh, Pa. — Kate 
C. Findley’ienė mirdama 
padarė tokį testamentą: Jos 
sūnus Paul Findley gaus 
100 tūkstančių dolerių jos 
palikimą tik tada, jeigu jis 
taps tėvu. Bet jeigu jo žmo
na mirs bevaikė, tai visas 
palikimas teks Amerikiečių 
Biblijos Draugijai.

Motina mirė būdama 77 
metų amžiaus. Jos sūnus 
Paul yra vedęs jau 20 me
tų, bet dar tebėra bevaikis. 
Nežinia, ar jis su žmona 
saugojosi kūdikių gimdymo 
ar katras jųdviejų yra be- 
veislis.

Klausimas: kaip jiedu da
bar mėgins gaut motinos 
palikimą? /

ANGLIJA REKRUTUOJA 
BALANDŽIUS KARINEI 

TARNYBAI

London. — Anglų valdžia 
mobilizuoja balandžius 
(karvelius) karinei tarny
bai. Jie bus lavinami par- 
nešt žinias iš lėktuvų.

Valdžia žada po 25 dole
rius per metus balandžių 
laikytojams už kiekvieną 
desėtką tų paukščių, kurie 
būtų naudojami karinei ži
nių tarnybai.

Rooseveltas Parodo 
Kaip Fašizmas Naiki 
na Meną ir Kultūrą

Radio Kalboj Rooseveltas Pareiškė, jog Dailė-Menas Tega
li Žydėti Tik Sąlygose Pilietinės ir Asmeninės Laisvės
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, kalbėda
mas per radio, pasmerkė 
fašizmą kaipo naikintoją 
meno-dailės ir kultūros. Jo 
kalba buvo pašvęsta atida
rymui Naujoviško Meno 
Muzejaus naujo rūmo, New 
Yorke.

Vardais neminėdamas fa
šistinių valdžių, prezidentas 
užreiškė, jog kas varžo 
žmogaus asmeninę laisvę, 
kas paneigia jo - asmenybę, 
kas panaikina laisvę politi
koj ir religijoj, tas stelbia 
ir naikina meną - dailę, 
kultūrą ir civilizaciją.

Grąsindami u ž p u o 1 imo

LIETUVOS GENEROLAS 
RAŠTIKIS GERAI MANO 

APIE LENKŲ ARMIJĄ
Varšava. — Lietuvos ar

mijos vyriausias komandie- 
rius generolas Stasys Raš
tikis apžiūrėjo Lenkijos ka
riuomenės lavinimo stovyk
la Rambertowe. v

Lenkų ir užsieniniai lai
kraštininkai po to klausė 
generolą Raštikį, ką jis ma
no apie Lenkijos karinę 
organizaciją. Raštikis atsa
kė, kad jinai labai gera, ir 
pridūrė, jog Lietuvos val
džia stengsis palaikyt 
latinį draugiškumą su 
kija.

nuo-
Len-

Bulgarija, Rumunija, Lenki
ja Linksta prie SSRS

London. — Anglijoj pas
tebima, su kokiu dideliu 
entuziazmu Bulgarija pasi
tiko atsilankiusį Sovietų už
sieninį vice-komisarą VI. 
Potiomkiną. Jis taipgi šiltai 
buvo priimtas Rumunijoj ir 
dabar Varšavoj.

Varšava. — Potiomkinas 
dvi valandas kalbėjosi su 
Lenkijos užsieniniu minis- 
teriu J. Becku. Įžiūrima, 
kad jiedu tarėsi apie gyni
mąsi nuo nazių.

(O Anglijos valdžia vis 
tebeskleidžia paskalus, būk 
tai Lenkija ir Rumunija 
“labiausiai nenorinčios” ap
sigynimo sutarties su So
vietais.)

MUSSOLINIS RAGINA 
ITALUS NEGERT 

KAVOS

valdžia 
fašis-| 
kavos

Roma. — Italijos 
ragina visus “gerus 
tus” atsisakyt nuo 
gėrimo, kai kavą gaminan
čios šalys nesutinka mainvt 
ją Italijai už italų dirbi
nius.

karais, fašistiniai diktato
riai, taip pat slopina meną, 
nes “menas-dailė tegali’ žy
dėti tik taikos atmosferoj,” 
sakė prezidentas.

Prez. Rooseveltas iš nau
jo užgyrė federalius WPA 
meno projektus, nors dau
gelis atžagareivių reikalau
ja juos uždaryt, piršdami 
“taupyt” šalies iždą.

Jis sako, jog menas tega
li žengti sykiu su gyveni
mu tik tada, kai nėra var
žoma artistų laisvė išreikš
ti, ką jie mato, girdi, mąs
to, jaučia ir kokių idealų 
jie siekia.

Kaip Naziai Mokino 
Savo Kareivius Kal

bėti Čechiškai
Praga. — Kai Vokietija 

siuntė savo armiją į Čecho- 
slovakiją, naziai įteikė ka
reiviams knygutes su “bū
tiniausiais” sakiniais cechų 
kalboj, gretimai išverstais 
į vokiečių kalbą, pavyz
džiui:

“Gero ryto, ponas majo
re! Jeigu tamsta meluosi, 
būsi sušaudytas. Ar gyven
tojai ramūs? Tamtos galva, ...... _ ,................ ~ ........
pavojuje.. Bus mirčia bau- i fjes su Sovietais. Sovietinė
džiami tie, kurie prisiar
tins prie geležinkelio arba 
kurie vartos telefoną. Ati
duokite mums maistą. Už 
jo slėpimą visas kaimas bus 
nubaustas 10,000 kronų. 
Duokite mum dešimt veži
mų su arkliais maistui iš
vežt. Jeigu vežikai tyčia su
klaidins mus, tai jūs būsite 
sušaudytas. Ar jūs esate 
(miesto ar miestelio) majo
ras? A t ida ryk i t e visas 
skrynias. Kur yra saugumo 
spinta (su pinigais) ? Kiek 
joj pinigų? Parašykite jų 
sumą. Ar jūs turite kiek pi
nigų? Aš konfiskuoju pini
gus.”

NAZIAI NUKIRTO GAL
VAS DVIEM TARIA- 

MIEM ŠNIPAM

Berlin. — Slapto nazių 
teismo sprendimu, tapo nu
kirstos galvos G. Frochui ir 
M. Gleseriui kaip taria- 
miem svetimos valstybės 
šnipam prieš Vokietiją.

SULFANILAMIDE PRIEŠ 
RAUPUS

Chicago. — Dr. W. O.
McCammon parodo, kad ne
senai išrastas vaistas sul
fanilamide taip pat tarnau
ja kaip gyduolė nuo raupų, ziams prieš Franciją.

Ruoškimės prie va 
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui. I fe

LENKIJA DARY
SIANTI SUTARTĮ 
SU SOVIETAIS (?)

II
*

Varšava. — Kad Vokie
tija taip tiesioginiai grumo-' 
ja Danzigui ir Lenkijos Ko
ridoriui, tai Lenkija jau ne- 
priešinga bend radarbiavi- 
mui su Sovietais reikale sąr 
vo šalies gynimo nuo nazių, 
kaip rašo N. Y. Times ko
respondentas. Lenkija tuo 
tikslu gal padarysianti at
skirą sutartį su Sovietų Są
junga.

Pusiau - valdiškas lenkų

bl

Si

m

laikraštis “Dobry Wieczor” 
rašo, jog naziai per kelias 
paskutines savaites stengė
si suparalyžiuot derybas 
dėlei apsigynimo sutarties 
tarp Anglijos ir Sovietų.

M Į
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EXTRA
USA VALDŽIA PATARIA 
MAINIERIAM ATSKIRAS 

SUTARTIS

New York, geg. 11.—Kad 
minkštųjų an g lia kasyklų 
savininkai kartu nesusita
ria su mainieriais, tai Ame
rikos vyriausybė pataria 
unijai daryt atskiras.sutar
tis su tomis kompanijomis, 
su kuriomis galima susi
derėti.

I

SOVIETŲ SĄJUNGA SIC 
LO 4 ŠALIŲ APSIGYNI 

MO SUTARTĮ a,
■

Maskva, geg. 11. — So
vietų laikraščiai įkandžiai 
kritikuoja Angliją, kad ji
nai vis atsisako nuo tarp- 
savinės apsigynimo sutar- 

spauda primena, kad dabar 
Hitleris ir Mussolinis taiko 
savo smūgius prieš pačią 
Angliją ir Franci ją.

Sovietai siūlo, kad ir Len
kija būtų įtraukta į bendrą 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga, Anglija ir 
Francija.

■ix»> 't 
- ’drafts
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KARINIS NAZIŲ ORLAI 
VIS FRANCIJOJ

'<• į

Besancon, Franci j a, geg. 
11. — Už 100 mylių nuo Vo
ki e t i j o s sienos, nukrito 
Francijoj karinis na?ių lėk
tuvas su dviem kulkasvai- 
džiais. Žuvo abudu jo lakū
nai, Vokietijos karininkai, 
tik persirengę civiliais dra
bužiais.

a c

Kansas City. — Apsivie- 
nijo visos methodistų baž- Y 
nyčios sektos Amerikoj, tu
rinčios 7,856,000 parapijo- 
nų.

Franci j a Įkalino Hitlerio 
šnipą Visam Amžiui

Nancy, Francija.—Teis
mas įkalino iki gyvos gal
vos kareivį H. Prehmą, ku
ris šnipinėjo Maginot tvir
tumų liniją, parsidavęs na-
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Apie Sovietų Karo Jėgas
Gal niekados nebuvo tiek daug rašoma 

apie Sovietų Sąjungos tarptautinę poli
tiką, kaip dabar. Tas tik patvirtina, kad 
Sovietų Sąjunga yra milžiniškas fakto
rius, milžiniška jėga už taiką, prieš karą. 
Varšavoj apsilankė Sovietų Sąjungos už
sienio komisaro pagalbininkas Vladimir 
Potiomkin. Jis buvo gražiai priimtas. 
Lenkija siekia su Sovietais bendros ap
sigynimo sutarties. Tarpe Francijos ir 
Anglijos iš vienos pusės, o Sovietų Są
jungos—iš kitos eina derybos dėl suda
rymo bendro bloko prieš karo užpuoli
kus. Vokietijos naziai siekia nepuolimo 
sutarties su Sovietais, kurią jie keli me
tai atgal atmetė. Tas viskas rodo, kad 
Sovietų Sąjunga yra milžiniška jėga. li
tai neginčijamas faktas.

Sovietų Sąjunga milžiniška šalis, visa 
prie daikto, turi galingą apsigynimo in
dustriją, kuri gamina įvairiausius gink
lus; turi derlingus laukus, kurie aprū
pina šalį maistu; turi visokių ir viso
kiausių medžiagų, kurios tik yra reika
lingos šalies gyvavimui ir karo vedimui; 
turi 170,000,000 vieningų piliečių; galin
gą Raudonąją Armiją, Jūrų Laivyną, 
Orlaivyną, mechanizuotas armijos dalis. 
Tai yra faktas. Kas nori ar ne, bet turi 
tą pripažinti.

Sovietų Sąjunga strateginiais sumeti
mais neskelbia smulkmeniškai savo gin
klų kiekio. Užlaikoma tas slaptybėj, kaip 
ir karo metu. Bet visi žino, kad jie ga
lingi. Pirmąją Gegužės tūkstančiai karo 
lėktuvų skrajojo virš Sovietų miestų ir 
dabar karo specialistai spėja, kiek So
vietai jų turi. Švedai, francūzai ir vo
kiečiai mano, kad Sovietų Sąjunga turi 
nuo 8,000 iki 10,000 pirmoj eilėj karo 
lėktuvų. Francūzai mano, kad Sovietai 
gali vien į metus laiko pasistatyti iki 
20,000 naujų karo lėktuvų, tai yra, dau
giau, kaip bent kuri kita šalis. Sovietų 
orlaivyno komisaras d. M. Kaganovič 
pareiškė: “Turime tiek daug karo lėk
tuvų, kad ir suskaityti negalime!”

Apie Sovietų Sąjungos Raudonąją Ar
miją nesiginčija,—ji didelė jėga. Dabar 
armijoj yra apie 2,300,000 kovotojų. So
vietų Sąjungos išlavinti, išmuštruoti re
zervai siekia nuo 10,000,000 iki 18,000,000 
vyrų.

Naziai, kurie pirmiau tiek daug di
džiavosi savo armija, dabar šaukia, kad 
Sovietų Sąjunga turi virš 10,000 tankų, 
kad armijoj yra 150,000 traukiamų mo
torinių vežimų, traktorių, pulerių ka- 
nuolėms vežti ir kitiems sunkiems daik
tams ir 100,000 automobilinių sunkveži
mių raudonarmiečiams pervežti.

Kas liečia kąro laivyną, tai Vokieti
jos naziai šaukia, būk Sovietai vien Bal
tijos Jūroj- turi didesnį karo laivyną už 
Vokietijos ir tame skaičiuje 78 submari- 
nus. Japonija šaukia, kad Sovietai turi 
apie 70 submarinų Tolimuose Rytuose. 
Prie to Sovietai dar turi Juodųjų Jūrų 
ir Šiaurių Jūrų karo laivynus, kurie su
sidaro iš visų karo laivų rūšių. Kaspijos 
Jūroj, Amūre, Dniepre ir daugelyj kitų 
upių yra karo flotilės.

Svietas jau buvo tartum užmiršęs rai- 
tariją. Dabar ir vėl kelia viršun tą fak
tą, kad Sovietų Sąjunga turi apie 300,000 
raudonosios raita rijos, o su kazokų re
zervais susidarys iki 500,000 ar 800,000 
raitelių. Ir vėl aštrūs' kardai sudaro 
priešui pavojų.

Mes nesiimame tvirtinti, kad šios 
skaitlinės yra pilnai teisingos. Daugelis

jų paduota iš priešingų šaltinių. Gal bū
ti kaip kurie priešai tiksliai perdeda So
vietų jėgas, kad. tuo nuraminus savo 
krašto žmonių nepasitenkinimą ir pro
testą prieš apsiginklavimą. Vienok, yra 
faktas,-kad Sovietų Sąjunga yra galin
ga.

Generolas Raštikis Varšavoj
Gegužės 9 dieną į Lenkijos sostinę 

Varšavą atvažiavo generolas Stasys 
Raštikis, vyriausias komandierius Lie
tuvos armijos ir visų ginkluotų jėgų. Jis 
atvyko tartis su Lenkijos maršalu Ed
vardu Smigly-Rydz, kuris yra vyriausias 
komandierius Lenkijos karo jėgų. Kaip 
praneša United Press korespondentas, 
tai abu armijų vadai tarsis, kaip sėk
mingiau galėtų Lietuva ir Lenkija gin
tis nuo Vokietijos karo agresijų.

Mums atrodo, kad artėjimas Lietu
vos ir Lenkijos vienam bendram reika
lui, tai yra apsigynimui nuo Vokietijos 
fašistų užpuolimų, yra pagirtinas žygis. 
Juk visai nesenai Vokietijos fašistai pa
vergė vienatinę Lietuvos prieplauką 
Klaipėdą ir jos kraštą. To naziams ne
gana; jie paskui pareikalavo iš Lietu
vos, kad ji sumažintų prekybą su kito
mis šalimis, o padidintų su Vokietija, iš 
ko turėtų naudos Vokietijos naziai, o ne 
Lietuva.

Tuo pat kartu Vokietijos naziai kė
sinasi ant Danzigo ir Lenkijos Korido
riaus. Reiškia, kaip Lietuvos, taip Len
kijos bendras priešas yra fašistinė Vo
kietija. Ir tą numato, kaip vieno, taip ir 
kito krašto gyventojai. Todėl yra logiš
ka, kad Lietuva ir Lenkija artinasi ben
dram apsigynimui. Jeigu jos sudarytų 
bendrą apsigynimo bloką su Latvija, Es
tija, Rumunija ir tas blokas pasiremtų 
ant Sovietų Sąjungos pagalbos, tai gali
ma būti tikriems, jog Vokietijos fašis
tai susilaikytų nuo užpuolimų ant Lieti 
vos, Lenkijos, Rumunijos, Latvijos ir 
Estijos.

Tiesa, tarp Lietuvos ir Lenkijos yra 
senas ginčas dėl Vilniaus ir Vilnijos 
krašto. Bet tas dar nereiškia,, kad tos 
šalys negali bendrai gintis nuo, .bendro 
neprieteliaus, kuris turi tikslą pavergti 
ir Lietuvą, ir Lenkiją. Mes kaip tik ma
nome, kad, jeigu pagerės Lietuvos ir 
Lenkijos reikalai, jos susiartins bendram 
apsigynimui, tai tas pagelbės sėkmingiau 
išrišti ir Vilniaus krašto klausimą. To
dėl, mūsų nuomone, yra—geras dabarti
nės Lietuvos vyriausybės žygis, kada ji 
j ieško susitarimo su savo kaimynais sa
vo krašto nepriklausomybei apginti.

Prisirengimas Prieš Audrą
Vienas diplomatas pareiškė: “Albani

ja, tai buvo paskutinė šalis, kurią buvo 
galima pavergti neiššaukus didelio ka
ro.” Atrodo, kad tas diplomatas teisin
gas.

Dabar pasaulyj prasidėjo paskubus 
diplomatinis sujudimas. Veik kiekviena 
šalis, kuriai gręsia pavojus, j ieško sau 
draugų apsigynimui; o busimasis užpuo
likas—talkininkų agresijoms.

Franci ja užtikrino Rumuniją, kad, jei
gu pastarąją užpuls, tai Franci ja ateis 
jai į pagalbą. Šveicarija pradėjo didinti 
savo apsigynimo jėgas ir daug pinigų 
paskyrė fortifikacijoms. Anglija ir Tur
kija pasirašė bendros pagalbos sutartj. 
Bulgarija pradėjo kelti klausimą, kad 
Rumunija turi grąžinti jai Dobrudiją, o 
Graikija atiduot Aegėjaūs Jūros pakraš
tį, kad Bulgarija gautų į tas jūras išėji
mą, kaip ji turėjo prieš pereitą pasaulinį 
karą. Vokietijos fašistai grūmoja Ler 
kijai, kad jie po prievarta gali pasiimti 
Danzigą ir Lenkų Koridorių. Tarpe 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos, Lietuvos 
ir Rumunijos diplomatų į trumpą laiką 
buvo keli pasitarimai, r Tarpe Anglijos, 
Francijos ir Sovietų Sąjungos eina nuo
latiniai atstovų pasitarimai.

Iš to visko galima spręsti, kad pasau
lis ruošiasi prie ko tai didelio. Jeigu ka
ro agresoriams—Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai pavyks sudaryti tinkamą sau 
atmosferą, kurioj jie turės viltį karą 
laimėti, tai greitoj ateityj išsiplės dide
lis antras pasaulinis,karas. Bet jeigu tai-, 
kos šalininkai ras bendrą kalbą, suside
rės, sudarys tokią jėgų kombinaciją, ku
rios galės suvaldyti karo agresorius, tai 
pasaulis išvengs greitos didelės katas
trofos.

■ę.

mitetu, kuris rūpinasi) išstatyti parodoj dailininko Pablo Picasso žymųjį pieši
nį “Guernica.” Sudrikti už įžangą parodoj pinigai eis Ispanijos respublikos

pabėgėlių šelpimui.

tinga miškais, iškasamais 
tu r this ir gerai auga jaVai. 
1936 metais Kanadoj paga
minta 735,305 uncijos ąuk- 
so. 1936 metais suimta 281,- 
000,000 bušeliai kviečių. 
Tais pat metais pagaminta 
3,000,000,000 pėdų lentų, 
bendrai $48,000,000 vertės 
ir 6,100,000 sieksnių me- * 
džių, apie $42,000,000 ver
te-. Kanada turėjo 2,919,- 
060 arklių! 3;875,000 gyvu
lių; 8,819,000 avių; 3,740,- 
009 kiaulių ir 66,000,000 viš
tų ir kitų paukščių.

Vien 1937 metais iš Ka
nados išvežta: 5,140,600 
svarų sviesto; 80,740,000 
svarų sūrių ir 6,126,000 
svarų sutirštinto pieno.

Jau vien iš to matome, h 
kaip svarbi Anglijai yra 
Karados kolonija .1937 me- 
tais Kanados prekybos- lai
vyne buvo: 631 garlaivis su 
1,121,000 tonų įtalpa ir 166

Anglija ir Kolonijos
Anglija yra ant' salos 

tarp Atlanto Vandenyno ir 
Šiaurinių Jūrų, į šiaurės 
nuo Francijos. Ten pat yra 
ir Airijos sala, kurią An
glija laiko per šimtmečius 
pavergus ir nesenai sutei
kė kolonišką “nepriklauso
mybę.”

Anglija užima 94,278 ket. 
amerikoniškas mylias, tai 
mažiau, kaip pusė Franci
jos ir turi 46,000,000 gyven
tojų. Bet Anglijos kolonijos 
sudaro milžinišką jos im
periją. Anglija turi koloni
jas visame sviete. Jos kolo
nijos yra 140 kartų dides
nės žemės plotu už Angliją 
ir 11 kartų turi daugiau gy
ventojų, negu Anglija. An
glija su kolonijomis užima 
13,290,634 k e t v i rtainiškas 
mylias žemės plotą plotą ir 
turi 487,000,000 gyventojų.

Anglijos Valdžia
Anglijos valdžia nuo sep

tyniolikto šimtmečio yra 
konstitucinė m o n a r c hija. 
Karalius neturi galios be 
parlamento nutarimų. Par
lamentas susidaro iš dviejų 
butų. Lordų butas turi 740 
atstovų, kurie yra privilegi
juoti, skiriami karaliaus, 
įgauna atstovybę pagal pri
gimti, vietomis turčių ren
kami, ir Atstovų butas iš 
615 atstovų, kurie yra iš
renkami tiesioginiu piliečių 
balsavimu.

Anglijos Turtai
Anglija yra industrinė 

šalis. Ten yra .dideli meta
lo ir mašinerijos fabrikai, 
gamina anglį, mašineriją, 
išvystyta audimo ir kitos 
industrinės šakos, ypatin
gai laivų būdavo j imo fab
rikai. Sėja rugius, kviečius, 
avižas, sodina bulves, bet 
maisto Anglijai ant jos sa
los neužtenka,. Ji javus įga
bena iš savo kolonijų ir ki
tur.

Anglijos kiekviena didelė 
kolonija gyvuoja kaip ir 
“nepriklausoma” valstybė, 
turi savo valdžią, iždą, net 
armiją, o kaip kurios ir 
laivyną. Anglija su savo 
kolonijomis turi visokių 
metalų, mineralų, augmenų, 
turtų, kokių tik pasaulyj 
yra.

1937 metais Anglija turė
jo 6,025 garlaivius su 13,- 
701,200 tonų įtalpa; 878 mo
torinius laivus su 3,736,000 
tonų; 361 burinį laivą su 
110,000 tonų įtalpa. Angli

i

jos prekybos laivynas yra 
didžiausias pasaulyj. .

Anglijos Kolonijos
Anglijos kolonijos turi 

savo “valdžią,” virš kurios 
stovi Anglijos pastatyti ge- 
neraliai gubernatoriai, vice- 
karaliai. Kolonijų visa už
sienio politika yra Anglijos 
rankose, nors ir joms duo
da tuos reikalus svarstyti. 
Pavyzdžiui, kaip kolonijas 
valdo paimsime turtingiau
sią Indiją.

Indija yra pietų Azijoj, ji 
užima 1,805,252 ketv. my
lias plotą ir turi 352,000,000 
gyventojų. Aukščiausia ga
lia priklauso Anglijos pri
siųstam generalini guber
natoriui. Jis turi savo ran
kose armiją, policiją ir ki
tas jėgas. Yra parlamen
tas, kuriame atstovų di
džiumą turi anglai.

Indijoj 20 nuoš. teritori
jos užima miškai; 750,000,- 
000 akrų dirbamos žemės. 
1937 metais ten suimta 
352,240,000 bušelių kviečių; 
62,191,000 bušelių ryžių ir 
5,278,000 pundų, medvilnės. 
Buvo pagaminta 313,203,000 
svarai arbatos; 1,736,000 to
nų anglies; 2,500,000 tonų 
geležies; 1,585,000 tonų špi- 
žo; 74,000 tonų kieto plie
no; 2,000,000 tonų druskos; 
324,816 uncijų aukso ir 
31,000 unijų sidabro. Prie 
to daug pagaminta gumos, 
cukrinių nendrių ir daugy
bė kitų turtų.

1931 metais Indijoj buvo 
7,000 fabrikų ir dirbtuvių. 
Labiausiai išvystyta med
vilnės, industrija, kuri turė
jo 502 fabrikus su 400,000 
darbininkų, 8,810,000 špūlių 
ir 171,725 staklėmis.

Indija turi ir savo preky
bos laivyną, kuris 1936 me
tais turėjo: 156 garlaivius 
su 214,000 tonų. įtalpa ir 18 
motorinių laivų su 7,000 to
nų. Gelžkeliai Indijoj sudū
rę 43,118 mylių, o plentai 
200,000 mylių. ,

Indija su kitomis koloni
jomis -Azijoj užima 1,968,- 
282 ketv. mylias ir turi 364,- 
100,000 gyvehtojų. Anglija 
panašiai tvarko h*, kitas sa
vo kolonijas. Ten laiko savo 
valdininkus, specialę armi
ją, leidžia vietos gyvento
jams išsirinkti tam tikrus 
valdininkus, c turėti savo 
teismus, policiją, armiją, 
bet virš visko stovi Angli
jos valdininkai ir armija, 
kuri prižiūri, kad kolonija

laikytųsi karaliaus valdžios 
patvarkymų.
Anglijos Kolonijos Europoj

Europoj Anglijos koloni
jomis yra Airija, Malta ir 
Cyprus salos ir Gibraltare 
tam tikras plotas. Jos už
ima 30,209 ketv. mylias ir 
turi 3,800,000 gyventojų. 
Gibraltaras labai svarbi 
tvirtuma>ant vandens kelių. 
Anglijos Kolonijos Afrikoj

Afrikoj Anglija valdo: 
pietų Afriką, piet-vakarų 
Afriką, Cape of Good Hope; 
Natal, Orange ir Tansvaal, 
Rhodesią ir Anglų Sudaną, 
Kenyją, Tanganyką ir visą 
eilę kitų plotų. Bendrai An
glija Afrikoj turi 3,829,793 
ketv. mylias žemės plotą ir 
50,600,000 gyventojų.

Kolonijos Amerikoj •
Anglija turi Pietų Ameri

koj Guiana, Falkland ir 
Georgia salas. Jos bendrai 
užima 95,548 ketvirtainiš
kas mylias plotą ir turi 
400,000 gyventojų. Prie to, 
ji valdo West Indies salas— 
Bermuda, Jamaica, Trini
dad ir kitas, kurios užima 
12,515 ketv. mylių ir turi 
2,100,000 gyventojų. Cen- 
tralinėj Amerikoj Anglija 
valdo Angliškąjį Hondu- 
rasą, kuris užima 8,598 ket. 
mylias ir turi 52,000 gyven
tojų.

Bet plačiausia Anglijos 
kolonija Šiaurių Amerikoj, 
tai Kanada. Kanada užima 
3,694,863 ketv. mylias plotą, 
yra didesnė už Jungtines 
Valstijas, ir turi 10,400,000 
gyventojų. Kanada yra tur-

motoriniai laivai su 136,000' 
tonų įtalpa. Kanada turi ir 
savo industriją, 1935 metais' . 
buvo 25,491 fabrikas ir 
dirtuvė, kur dirbo 583,000 
darbininkų ir darbininkių.

Australija ir Okeanija
Naujausias svietas, tai 

Australija. Ji užima su apy
linkės salomis 3,262,677 k t. 
mylias ir turi 8,945,000 gy
ventojų. Australija, tai mil
žiniška sala, oras šiltas, nes 
ji randasi netoli ekvato
riaus.

Į ryt-šiaurius nuo Aus
tralijos yra daug salų, jas 
vadina Okeanija. Okeanijoj 
Anglija turi kelias salas, 
kurios užima 24,737 ketv. 
mylias ir turi 400,000 gy
ventojų.

Prie to, Anglija dar val
do visą eilę "šalių, kurios g 
rieslškūiio jos kolonijomis, 
kurias ji “globoja”. Jomis 
yra Egyptas, Irakas, Ade
nas, Asiras, Hajas, Arabi
ja, Bhutam ir visa eilė ki
tų. Jos pusėtinai didelės. 
Anglijos valdonai ir ten 
viešpatauja.

Vienok, Anglijos imperi
ja eina prie pakrikimo. An
glijos imperialistai mato, 
kad kolonijos vis daugiau 
rūpinasi atsiskyrimu, jų 
gyventojai n e p a s įtenkinę 
esančia padėčia. Anglija 
bijo, kad būsiamame dide
liame kare tos kolonijos vie
na po kitai neatsimestų nuo 
Anglijos. š.

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

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS, 

apsideginus?
daryti denį iš krano, iš šmirkšty

nės, arba panašiai. Plauk
ATSAKYMAS

Pereitais metais net 6,000 
žmonių mirtinai apsidegino, ir 
apie 50,000 kitų gana rimtai 
apsidegino, pagal National 
Safety Council statistikas.

Apsideginimai reikalauja 
gydytojo, bet paprastas žmo
gus gali kiek tuoj palengvin
ti skaudėjimą ir sulaikyti to
lesnį užkrėtimą.

Apsideginimai, paprastai, 
atsitinka nuo keturių priežas
čių : nuo chemikalų, kaip rūg
ščių (acids) ir deginančios 
medžiagos (caustics); nuo 
karštų skystimų ar kietų, nuo 
ugnies arba nusitrynimo.

Jeigu nuo chemikalų, kaip 
nuo rūgšties arba deginančios 
medžiagos, nuplauk apdegin
tą kūno dalį vandeniu, var
tojant daug vandens. Kur 
galima, vartok bėgantį van-

vandeniu, pakol skaudėjimas 
apsistoja arba pakol gydyto
jas ateina.

Dėl visų kitų rūšių — su
laikyk orą nuo žaizdos; ge
riausia vartoti paprastos ke
pamos sodos (baking pow
der). Apdulkink ant žaizdos 
per ploną švarų skudurį. Ne- 
pridėk vandenio. Galima var
toti nekurtas mostis ir tepa
lus, bet tie nesutinka su gy
dytojo vartojamais daiktais, > 
kuomet jis atvyksta.

žmogus apsideginęs kartais 
kenčia''labiau nuo išgąsčio, 
negu nuo apsideginimd. Pri- 
žiūrėjęs žaizdą, paguldyk jį 
ant pečių galva žemiau kūno.
Apdenk jį ir šiltai palaikyk. j 
Nešnekink jį. Laikyk aroma- J 
tiško amoni jos spirito ar
ti nosies ir trink jo kūno są
narius, trindamas į kūną.
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Trečias puslapis

Žmoniškumas Taiso Kūdikių Protą
Daktaras Harold M. Ske- moterų

els, lowos valstijos prie
glaudų valdybos narys, kar
tą priėjo “navatną” mintį: 
gal kai kurie silpnapročiai 
našlaičiai prieglaudose iš ti
krųjų nėra silpnapročiai? 
gal tik jie užuiti ir atbu
kinti šiurkščiu apsiėjimu 
su jais?

Jeigu būtų taip, kaip jis 
spėjo, tai gal atsigaivintų 
protas tų vaikučių, įstačius 
juos į tokias sąlygas, kur 
juos *kas nors mylėtų? Bet 
niekas nenori pasiimt au
gint silpnaprotį berniuką ar 
mergaitę; ypač niekas ne
norės tokių įsūnint ar įdu- 
krint.

prieglaudą, /šykiju 
gyventi ir maišytis/su jo
mis. / y

Tos silpnaprotės tuojąu.s 
pamilo vafgšiukus; ėmė 
juos glamonėti; davė jiem 
laisvę žaisti ir pačios daly
vavo žaidimuose. Silpna
pročiai kūdikiai atsidūrė 
tartum gerų motinų globo
je; pradėjo jie darytis ap
sukresni, smagesni ir pro
tiškai vikresni.

Praėjo kiek laiko, ir šių 
vaikučių inteligentingumas 
pakilo 40 punktų. Atsirado 
bevaikių tėvų, kurie mielu 
noru įsūnino ir ’dukrino 
septynis tų buvusių silpna
pročių kūdikių.

šeši kiti dar tebėra prie
glaudoje silpnapročių mote-

Vienaip Važiuoji, Keičias 'Dan
gaus’ Kūnų Pozicija, Kitaip Ne

Gripas — Didelis Žmonių Priešas

Kas tad daryt? daktaras 
Skeels stato sau klausimą, 
ir atsako: Na, patalpinsime 
tuos silpnapročius kūdikius 
tarp jaunų silpnapročių mo
terų i rmerginų. Jie nie
ko moksliško negaus iš jų. 
Jos pačios yra laikomos 
valstijinėse prieglaudose 
kaip “moronės,” tokio žemo 

sproto moteriškės, kad ne
pajėgtų išlaikyt jokio dar
bo ar tarnybos. Bet jos tu
ri žmoniškų jausmų.

Taip daktaras Skeels ir 
paėmė tryliką silpnapročių 
vaikučių iš prieglaudos ir 
įstatė juos į silpnapročių

Aklas Studentas Pa
gerbtas už Mokslą
Brooklyno Kolegijos vir

šininkai šiomis dienomis 
įtraukė į garbės sąrašą še
šis studentus ir septynias 
studentes už mokslingumą. 
Jie gavo ne žemesnį kaip B 
plus laipsnį už visus moks
lo dalykus abelnai.

Kad iš didelio skaičiaus 
studentų buvo pagerbti tie 
trylika merginų ir vaikinų, 
tai dar nėra nieko nepa
prasto. Kas stebėtina, tai 
kad į šį mokslingiausių stu
dentų sąrašą tapo įtrauktas 
visai aklas jaunuolis Abra
ham Nemeth.

Akys yra svarbiausias 
veiksnys bile moksle ar dar
be; bet tas jaunuolis ir be 
akių šviesos pralenkė moks
lingumu šimtus turinčiųjų 
sveikas akis. Jis, supran
tama, labai atydžiai klausė
si pamokų; namie gi jam iš 
knygų skaitė saviškiai. Be 
to, šis jaunuolis naudojosi 
tokiais rankvedžiąis, kur 
“raidės” išspaustos viršun 
pavidale apčiuopiamų pirš
tais spuogučių. Vienas 
spuogutis reiškia vieną 
“raidę,” du— kitą; paskui 
skirtingi tų spuogučių su
derinimai reiškia kitas rai
des bei numerius.

To studento A. Nemetho 
pasiryžimas dar kartą pa
rodo, jog galima pasiekti 
apšvietos, nežiūrint ir di- 
dėlių kliūčių, jeigu tik as
muo gana pasiryžęs. —S.

rų, bet ir penkių iš jų pro
tiniai gabumai jau pakilę 
iki to laipsnio, kaip norma
lių kūdikių to paties am
žiaus. Tik vienas iš tryli
kos tebėra žemiau viduti
nių proto gabumų.

Jeigu ne šis laimingas 
daktaro Skeels bandymas, 
visi trylika kūdikių būtų 
turėję praleist ištisą savo 
amžių valstijinėse prieglau
dose kaipo silpnapročiai, 
netikę laisvam gyvenimui 
visuomenėje; o dabar dvyli
ka iš jų gyvens kaip nor
malūs naudingi piliečiai.
Kaip Džiovinamas Norma

lių Vaikų Protas
Ale pažiūrėkime į antrą

ją medalio pusę. Kuomet 
šie buvusieji silpnapročiai 
vaikučiai, patekę į žmoniš
kesnę aplinkumą, beveik vi
si atėjo į sveiką protą, tai 
dvylika buvusių pilnapro- 
čių našlaičių, gyvendami 
griežtoje valstijinėje prie
glaudoje, labai mupuolė iš 
protiško atžvilgio, slinkda- 
mi vis žemyn ir žemyn i 
silpnaprotystę. Jie tapo 
“protiškai sudžiūvę,” nežiū
rint, kad fiziškai ir medi- 
kališkai jie buvo gerai ap- 
•ūpinami.

Valstijinėje našlaičių 
prieglaudoje viskas eina pa
gal taisykles, po komanda 
ir disciplina, ir trūksta 
žmoniško šiltumo ir drau
giškumo.

Pas silpnaprotes moteris 
gi nebuvo protinių gabumų, 
bet pas jas buvo širdingu
mas, šiltas žmoniškas jaus
mas, meilė silpnesniem už 
save—kūdikiam; ir jos pa
čiu paprasčiausiu, natūraliu 
būdu atgaivino dvylikos 
vaikučių ūpą ir nušvitino 
jų protą, gal pačios to neži
nodamos.

Kam, kam, bet jau per
daug griežtiems ir šaltiems 
tėvams čia turėtų būt pa
moka. Šiurkščiu apsiėjimu 
su vaikais jie gali nustelb
ti; užuiti ir gerus vaikų ga
bumus ir padaryt juos ne
laimingais visam amžiui. 
Protingai meilingu auklėji
mu gi tėvai gali daugumo
je atsitikimu ir, matomai, 
“negabius” kūdikius išauk-
lėt į sveikus, normalius pi
liečius. -r-N. M.

Grebiau šienelį, vežiau kluonelin. . . Vaizi as iš Švenčionių apskrities (Vilnijos), 
vasaros laiku.

Šiaurių Polius yra ne to
liau kaip 3 tūkstančiai my
lių nuo mūsų; o kai į jį 
žmogus nukeliauja, tai Po
liarinė žvaigždė yra tiesiai 
ant galvos. O nuo čia žiū
rint į ją, jinai atrodo tik 
biskį aukščiau, kaip per 
pusę nuo žemės iki mūsų 
viršugalvio, arba apie 55- 
kių laipsnių aukštumoje. 
O tolumas tos žvaigždės 
nuo žemės yra neišpasaky
tai didelis, palyginus su 
tuom, kiek mes turime pa- 
važiuot iki poliaus.

Mėnulis yra už apie 230 
tūkstančių mylių; saulė 93 
milionai mylių žiemą, o va
sarą iki 95 ir pusės milio- 
nų mylių, žvaigždžių gi to
lumą neskaito milionais ar 
bilionais mylių, nes per
daug numerių reikėtų dėt; 
tai jį skaito šviesos me
tais; o šviesa skrenda 186

VIELOMIS SUJUNGTI 
SPROGIMAI PO ME
DŽIAIS HOLANDUOJ
Po medžių eilėmis palei 

kelius Holandijoj pakasta 
sproginiai-minos. Tie spro
gimai sujungti vielomis, 
kad, paleidus elektros sro
vę vielomis, jie galėtų eks- 
ploduot ir sudraskyt kari
nius priešus.

Holandijos vyriausybė 
pristatė kliūčių tankams, 
prikasė požeminių jiem 
sląstų; kiekvieną tiltą ap
saugojo fortais - fortu kais; 
strateginėse vietose prista
tė slaptose patalpose kulka- 
svaidžių ir prieš-tankinių ir 
prieš-orlaivinių kanuolių ir 
prikasė požeminių sprogi
mų palei visus rubežius.

1 Be to, Holandijos kari
niai inžinieriai išdirbo pla
nus, kaip galima būtų ūmai 
užliet įsibriovusį priešą 
vandeniu iš jūros ir tvenki
nių.

Didelė dalis Holandijos 
žemės yra žemiau jūros ly
gio. Ta žemė yra atka
riauta nuo jūros tvenki
niais ir nusausinimais. To
dėl neatsargiai įlindusį ten 
priešą paskandint būtų ga
na lengvas dalykas. K.

Surdokas.Rašo J.
tūkstančius mylių per se-j lė ateina arti jų galvų, ka- 
kundą; gi
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artimiausia į da pas mus žiema. O saūlė 
žvaigždė nuo žemės yra už I nuo jų nueina ir būna pas 
4 ir pusės šviesos metų.

Bet kai mes važiuojame i
į pietus, tai rodosi, ir mė-|/ie^ /'“k 
nulis, ir saule, ir net žvaig- r ?/en.in(įJ?
ždės, visi sykiu slenka tie
siai mums ant galvos. Ir 
jeigu mes važiuojame dar 
toliau į pietus, tai Poliari
nė žvaigždė ir jos artimo
sios kaimynės visai pasisle
pia už horizonto (regra- 
čio).

Ant Pietų Poliaus net ir 
saulė nepasirodo per 6 mė
nesius, kaip kad ir žiemą 
ant Šiaurinio Poliaus ji ne
pasirodo per tiek laiko.

Gyvendami į žiemius nuo 
ekvatoriaus (pusiaujo), 
mes nematome tų žvaigž
džių, kurios matyt tiem, 
kurie gyvena į pietus nuo 
ekvatoriaus. O kurie ten 
gyvena, kaip kad pačiame 
gale Pietų Amerikos, pieti
nėje Australijoje ir neku- 
riose salose apie Pietinį 
polių, tie niekad nemato 
mūsų Poliarinės žvaigždės. 
Ir, mūsų supratimu, jie vi
sada mato atbulą “dan
gaus” paveikslą. Jie turi į 
mėnulį, į saulę žiūrėt į 
mus, į žiemius. Jiem sau-

Pakilęs Ispanijos Gyvento
jų Skaičius Nežiū

rint Karo(?)

Burgos, Ispanija.—Ispani
joj ir- jos salose-kolonijose 
dabar yra 25,365,000 gyven
tojų, kaip sako fašistų val
džios statistika. Tai būtų 
milionas gyventojų daugiau 
negu devyni metai atgal, 
nežiūrint žuvusių naminia
me kare. Bet gen. Franco 
valdžia nepaduoda, kiek žu
vo tame kare.

šviesos Metai

Astronomijoj vadinami 
šviesos metai reiškia, kad 
per metus šviesa nukeliau
ja šešis tūkstančius bilionų 
mylių (6,000,000,000,000). O 
astronomai yra įžiūrėję 
taip tolimus žvaigždynus, 
kad šviesa nuo jų tegalėtų
pasiekt žemę tiktai per ke
lis milionus šviesos metų.

’v ’“’i 

juos žiemą, kai pas mus 
I vasara ir dideli karščiai. 
! Pietų Amerikoj, pavyz- 

taipgi 
Australijoje ir Pietų Afri-
koje šienapjūtė būna tuom 
laiku, kada mes “kūčią” 
valgome ir rogėmis važinė
jame, tai yra, gruodžio ir 
sausio mėnesiuose.

Tai ve, kaip įvyksta me
tų permainos, sezonai ir 
sykiu astronomiški “dan
gaus” kūnai mainosi, kada 
mes kilnojamės nuo žiemių 
į pietus ir atbulai.

Bet kada mes važiuojame 
niekur nesukdami, nei į pie
tus, nei į žiemius, o tiesiai 
i rytus arba į vakarus, tai 
mes jokio pasikeitimo ne
matome, nei su saule, nei 
su žvaigždėmis.

SKENDUSIŲ IR AP- 
TROŠKUSIŲ KVĖPA
VIMO GAIVINIMAS
Toronto Universiteto 

mokslininkai išbandė įvai
rius vaistus gaivint žmo
nes, kuriem sustoja arba la
bai nusilpnėja kvėpavimas 
dėl skendimo, . aptroškimo 
ar prisilietimo stiprios elek
tros srovės. Pasirodė, kad 
šonkaulių - vidurių manky- 
mas vis dar tebėra sėkmin
giausias būdas atgaivint al
savimą. Su tais mokslinin
kais bendradarbiavo gaisri
ninkai ir policininkai, ku
rie turi daugiau patyrimo 
gaivint žmonių kvėpavimą 
tokiose nelaimėse.

Adrenalino bei kitu vais
tų leidimas į kraują tokiuo
se atsitikimuose visai nepa
tarnauja.

Gaivinant sken d u si u s 
žmones, taipgi naudinga 
yra įpumpuot į plaučius mi
šinį dvidegio grynanglio 
(carbon dioxide) ir ozono.

Capetown, Pietų Afrika. 
— Čia įsipilietinusių vokie
čių karo veteranu organiza
cija išleido pareiškimą, kur 
pasmerkė hitlerizmą.

Daugybė amerikiečių sir
go “žieminiu” gripu, arba 
influenza. Tas gripas nu
varė į kapus nemažai ir lie
tuvių, ypač tarp 43-55 me
tų amžiaus. O dabar tenka 
girdėt žmones skundžiantis 
“pavasariniu” gripu.

Iš Kauno spaudos matyt, 
jog Lietuvoj dar nepraėjo 
siautimas “žieminio” gripo, 
nors ir sumažėjo. Kaip A- 
merikoj, taip Lietuvoj gri
pui padėjo skleistis didelis 
nepastovumas oro, staigios 
jo atmainos. Lietuvoj jis 
lygiai griebė kaimiečius, 
kaip ir miestiečius; kai kur 
kaimuose beveik visi žmo
nės gulėjo “kaip išmušti.”

Gripas tai dažna ir, ro
dos, paprasta liga, bet nu- 
kovot jos siautimą labai 
sunku. Dar nėra išskirta 
gripo perai-bakterijos. Iki 
šiol nebuvo jokio tikresnio 
vaisto priėš šią ligą; ir tik 
paskutiniu laiku Maskvos 
mokslininkai išrado skie
pus, kurie apsaugoja didelę 
daugumą žmonių nuo gripo, 
kaip parodė praktiški ten 
bandymai.

Sergančio gripu žmogaus 
kosėjimas, čiaudė j i m a s, 
garsus kalbėjimas ir net pa
prastas kvėpavimas pasklei
džia daug drėgmės dulkelių 
su gripo perais; ir tai di- 
džiausiąs šios ligos plitimo
šaltinis.

Ispaniška Influenza
Andai žmonės visur buvo 

persigandę “ispaniško” gri
po, arba “ispaniškos” influ- 
enzos, kuri siautė ir Lietu
voje 1919-20 metais. Visa
me pasaulyje tada “ispan- 
ka” nuvarė į kapus apie 20 
milionų žmonių. Ir vienas 
ypač nuostabus dalykas, tai 
kad “ispanka” daugiausia 
kirto stiprius, jaunus vy
rus, o silpnus, fiziškai neti
kusius ir “nykštukus” daž
niau palikdavo gyvus ir 
sveikus.

Pavojinga Liga
Bet žmonės nelabai nuo

gąstauja paprasto gripo 
arba influenzos, nors tai ir
gi tikrumoj rimta liga, da
žnai pavojinga.

Gripas prirengia dirvą 
plaučių uždegimui, pablo
gina plaučių džiovą, daž
nai įvaro uždegimą plaučių, 
kvėpuojamųjų dūdų ir au
sų. Jis taip pat būna prie
žastis nervų ir smagenų su
sirgimų. Ir mirtingumas 
nuo kitų ligų žymiai padi
dėja, kaip tik atsiranda 
gripas.

Seni žmonės persirgę 
gripu dažnai gauna nepa
taisomus susilpnėjimus šir
dies raumenų.

Penktadalis iki trečiada- 
lio visų sirgusiųjų gripu 
atkrinta ir kai kada net 
dar sunkiau serga.

Naminis Gydymasis
Bet kaip gydytis, jeigu 

prikibo žmogui gripas? Ge
riausia paprastu' senovišku 
būdu. Išgerti du iki ketu
rių stiklų karštos arbatos, 
šiltai apsiklot, kad kuo

smarkiausiai išsiprakai- 
tuot; paskui suprakaituotą 
kūną nusausint pašildytu 
Rankšluosčiu mainant mar
škinius, taipgi apsivilkt tik- 
pašildytais šviežiais marš
kiniais. Tokį prakaitavimą 
pakartot kad ir kelis sy
kius, iki nukrinta kūno 
temperatūra iki sveiko lai
psnio. Paskui dar reikia 
dieną kitą pagulėt lovoj ir 

Neišeit iš namų kokias ke
turias dienas. —N.

Žmogus Gyvenęs Italijoj 
Jau 80,000 Mėty Atgal

Pajūryje tarp Romos ir 
Neapolio, Italijoj, tapo at
kasta galva žmogaus, ku
ris, spėjama, gyveno ten 
80 iki 130 tūkstančių metų 
atgal. Tai buvęs Neander- 
thalio veislės žmogus — $u 
keltais žandikauliais ir že
ma siaura kakta.
Pagal Encyclopaedia Bri

tannica, Neanderthalio veis
lės žmonės buvę vieninteliai 
Europos gyventojai 20 iki 
40 tūkstančių metų pirm 
krikščioniškos gadynės. Bet 
tūli mokslininkai tvirtina, 
jog tos rūšies žmonės jau 
daug seniau gyveno Euro
poj.

Kaip Danty Ženklai 
{painiojo Plėšiką

Naktį pro langą įlindo 
nežinomas plėšikas į vien' 
gydytojo namą Paryžiaus 
priemiestyje, kur ‘gyvena 
daug turčių. Gydytojas bu
vo išvažiavęs sportaut, o jo 
senas tarnas taip pat išėjęs.

Plėšikas prisigrobė bran
genybių ; bet nejausdamas 
pavojaus užsimanė užkąst 
obuolių, kurie buvo sudėti 
lėkštėje ant stalo; ale atsi- 
kandęs obuolio, tuoj piktai 
metė jį į kampą. Obuolys g 
buvo iš vaško padirbtas, ne 
valgymui, o tik kaip papuo
šalas. Tad plėšikas su gro
biu ir išlindo sau pro tą 
patį langą.

Sugrįžęs tarnas pamate, 
jog čia būta plėšiko ir pa
šaukė policiją. Policininkai 
rado ir nukąstą vaškinį 
obuolį su ženklais dantų. Iš 
dantų nuospaudos buvo ma
tyt, jog kandusiam stinga Ž / 
dviejų priekinių viršutinių 
dantų, o apatiniai dantys 
kreivi.

Policija pradėjo kaimy
nystėj jieškot asmens su 
kreivais apatiniais dantimis 
ir įtarė paties daktaro se
ną kiemsargį P. Poulette. 
Policija buvo jau pirmiau 
pastebėjus, jog tas senis iš
leidžia daug pinigų;, tai 
klausimas, iš kur jis tiek jų 
gauna.

Policija nusitempė kiem
sargį pas apiplėštą gydyto
ją. Bet gydytojas senai pa
žino tą kiemsargį ir išdavė 
policijai puikiausią liudiji
mą apie jį. Policija tada

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Kova už Tikrąją Tautos Vienybę
Nuožmusis grobikas Hitleris pakelė 

ant mūsų krašto kruviną kirvį. Jau jis 
atplėšė nuo mūsų šalies Klaipėdos kraš
tą, jis kasdien grąsina ir visai Lietuvai. 
Nebeužmigdyti susirūpinusios tautos 
balso visokiems pateptiems ir nepatep
tiems “tautos vadams”: plačiausios tau
tos masės pačios pradeda įsitraukti į ko
vą dėl savos žemės, savos kalbos, savos 
kultūros apsaugojimo nuo naujųjų kry
žiuočių. Įgyvendinti tikrąją tautos vie
nybę—štai tas obalsis, aplink kurį spie
čiasi visi Lietuvos piliečiai, kam tik 
brangus Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymas.

Tiesioginiai gręsiančius vokiečių oku
pacijos akivaizdoje, Lietuvos tauta, nors 

' ir supančiota Smetonos fašistinio reži
mo pančiais, išvystė masinį judėjimą ir 
privedė prie naujosios vyriausybės su
darymo. Tačiau valstybės gyvenime iš 
esmės įvyko tik paviršutinis pasikeiti
mas. Besikuriąs patriotinis frontas, tau
tininkų partijai spiriant, valdžios tapo 
oficialiai panaikintas, visos seniau už
darytos organizacijos oficialiai nelegali
zuotos, politiniai kaliniai tebepūdomi ka
lėjimuose. Ir pati valdžia nedviprasmiai 
pareiškė, kad valstybė būsianti tvarko
ma Smetonos režimo nustatytomis gai
rėmis. O Smetonos režimas—tai pančiai 
tautai, gi kiekviena supančiota tauta 
yra bejėgė ginti savo nepriklausomybę.

Piliečiai ir pilietės! Momentas per
daug rimtas, kad tauta galėtų sustoti 
pusiaukelėje. Tauta negali prileisti, kad 
jos vardu, kaip ir seniau, kalbėtų vie
na tautininkų partija, kurios viršūnėse, 
be to, yra ir tokių, kas jau buvo Lietu
vą pardavęs Vokietijai 1918 metais. 
Tauta negali padėti savo ginklo kovoje 
dėl tikros, nuoseklios tautos" vienybės 
įgyvendinimo — šitos svarbiausios są
lygos savo kraštui apginti. Todėl mūsų 
partija kviečia toliau tebevystyti pat
riotinį frontą, įtraukiant į jį visus už 
Lietuvos nepriklausomybę s t o v i n č i us 
sluoksnius, be politinių ir tautinių skir
tumų. Mes kviečiam liaudininkus ir ka
talikus dėti visas pastangas, kad jų or
ganizacijų viršūnės ryžtingiau imtųsi 
įgyvendinti tikrąją tautos vienybę ir jo
kiu būdu nepavirstų priedanga visai su- 
sibankrutijusiam Smetonos režimui. Mes 
kviečiam ir kariuomenės sluoksnius, tik- 
.rai pasiryžusius ginti nepriklausomybę, 
orijentuotis į tautos judėjimo vystymą ir 
kartu su visa tauta kurti tikrąją vieny
bę, Be kurios ir kariuomenė negalės iš
pildyti jai tautos uždėtą pareigą. Ir kar
tu mes kviečiam visus ir visur budėti, 
kad neprileisti prie tautos judėjimo jos 
amžino priešo, voldemarininkų, šitų Hit
lerio agentų, kurie atvirai iš pasalų sten

giasi nuvesti Lietuvą į Hitlerio glėbį, ne 
be kurių rankos šiandien renkami para
šai už hitlerinės Vokietijos “protekto
ratą” Lietuvai. Budėti prieš bet kurią 
provokaciją, turinčią tikslą pakrikdyti 
besikuriančią tautos vienybę ir greičiau 
Lietuvą atiduoti į priešo nagus. Budėti, 
kad reakcinės buržuazijos sluoksniai, iš 
bet kurio politinio lagerio jie bebūtų, 
besirūpinantieji tik savo aukso maišeliu, 

i neišduotų mūsų tautos, kaip išdavė Če- .
choslovakijos tautą vadinamas preziden-

| tas Hacha.
Draugai ir draugės! Piliečiai ir pilie

tes! Kovodami dėl pagrindinės Lietuvos 
nepriklausomybės išsaugojimo sąlygos— 
dėl tikrosios tautos vienybės įgyvendini
mo, mes privalom jau šiandien praktiš
kai remti ir stiprinti visos šalies gink
luotąsias pajėgas. Mes kviečiam stoti į 

i šaulių sąjungą, mes reikalaujam suda
ryti visas sąlygas, kad reikiamu momen- 

i tu galima būtų apginkluoti visus galin- 
I čius nešioti ginklą piliečius. Mes kvie- 
i čiam visomis išgalėmis remti ir ginklų 
l fondą. Tačiau remdami vyriausybės prie- 
i mones, turinčias tikslą ginti Lietuvos ne- 
i priklausomybę, mes visur turim steng

tis, kad šitos priemonės nepasiliktų tuš
čiais žodžiais. O jos nepasiliks tokiais, 
jei į tą gynimo darbą bus įtraukta visa 
tauta. Užtai mes turipi kovoti, kad Šau
lių Sąjungoj būtų išvystyta kuo didžiau
sia pačių šaulių iniciatyva, nepriešta
raujanti jos drausmei, o tik ją stipri
nanti. Mes turim reikalauti, kad surinkti 
pinigai ginklų fondui nebūtų panaudo
jami biudžetui subalansuoti, o kad už 

i juos būtų įsigijamos naujos karinės 
priemonės, taisomos p r i e š 1 ė k t u vinės 
slėptuvės, suteikiamos dujokaukės ir tt.

Klaipėdos netekimas sudarė naujų 
ekonominių sunkumų Lietuvai. Mes tu
rim kovoti, kad jų našta būtų perkelta 
ant turtingesniųjų sluoksnių. Kartu rei
kalaukim, kad būtų pagerinta sunki 
ekonominė darbo žmonių padėtis. Ko
vokim taipgi dėl laisvių liaudžiai orga
nizuotis, dėl amnestijos politiniams ka
liniams. Tik ekonominiai aprūpinta ir 
laisva tauta bus pajėgesnė gynimuisi.

Draugai ir piliečiai! Įgyvendinus tik
rąją tautos vienybę, užtikrinus tautos 
laisvę ir jos ekonominę gerovę, mūsų ša- 

i lis apgins savo nepriklausomybę. Ir tame 
gynimesi ji bus ne viena, o eis kartu su 
visomis kovojančiomis už taiką tautomis.

j * Tegyvuoja tikroji tautos vienybė!
Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybe! 
Tegyvuoja laisvoji Lietuva!

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

1939 m. balandžio 8 d.
i LKP CK spaustuvė “Spartakas.”

Lyga (su CIO) ir baigiant Ko
munistų Partija, sudarė ben
drą frontą ir šmugelninkus, 
Chendlerio pakalikus išvijo 
laukan ir padėjo, gerus narius 
į miesto tarybos vietas. Taip
gi nei vienas punktas nepra
ėjo miesto čarterio pataisy
mų, kuriuos reakcionieriai, 
smurto būdu, buvo padavę 
balsavimui, kad susiaurinti 
demokratines teises.

Gatvekarių kompanija irgi 
gavo smūg|į, k u o m e t nu
balsavo, kad turi būti du gat- 
vekario vairuotojai, vietoj vie
no, kaip kompanija norėjo. 
Reiškia, kuomet pažangiosios 
spėkos tapo suvienytos, tuo
met ir pergale laimėta.

Nazių Veikimas

Jokioj kitoj valstijoj nėra 
tokio didelio nazių veikimo, 
kaip Californijoj. čia atvirai 
jie turi uniformuotus būrius 
(smogikus) ir garbina Hitle- i 
rį, o niekina demokratizmą. ! 
Šimtai vokiečių Bundo (na- I 
zių) narių dirba šnipinėjimo į 
ir sabotažavimo darbą oriai-į 
vių išdirbystėj ir kitur.

Tie faktai tapo priduoti ir, 
prez. Rooseveltui, bet kol kas j 
dar nieko nėra daroma jų su
laikymui. Čia irgi reikia vi
siems reikalauti, kad valdžia 
panaikintų tų smogikų gaujas 
ir šnipus - sabotažninkus pa- 
t r a u k t ų a ts ak o m y b ė n.

Los Angeles lietuviai irgi 
susirūpino Klaipėdos pabėgė
lių šelpimu. Lietuvių organi- į 
zacijų Bendro Fronto Komite- j 
tas šaukia masinį lietuvių susi
rinkimą (gegužės 21-mą, 2-rą 
vai. po pietų, svetainėje S. 
Broadway ir Sloson Avė.) ir 
renka aukas iš organizacijų ir

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-Čio p(isl.) 

vedasi senį pas' dentistą.’ 
Tas padaro gerą senio dan
tų nuospaudą, ir pasirodo, 
kad jinai visiškai atitinka 
nuospaudai paliktai vaški
niame obuolyje. Dentistas 
patvirtina, jog nėra ma
žiausios abejonės, kad tai 
tie patys 7 dantys. Senis 
kiemsargis lieka . taip nu
stebintas, jog čia jau prisi
pažįsta, kad jis apipiešė ne 
tik minimą gydytoją, bet ir 
-daugį kitų namų toj prie
miesčio daly j. O tie plėši
mai iki tol buvo vis neišaiš
kinama slaptybė policijai ir 
detektyvams. —A.

Peilių Mėtymo Trage
dija Teatre

Vodevilių teatruose būna 
taip išsilavinusių šaulių- 
aktorių, kad vienu šūviu 
užgesina degtuką laikomą 
dantyse ramiai stovinčios 
merginos. Kiti aktoriai- 
žongleriai pastato merginą 
prie lentos ir mėtydami pei
lius jais “apvainikuoja” jos 
galvą aplinkui. Bet mergi
nai reikia labai tvirtų ner
vų, kad nekrūptelėtų a r 
nekryptelėtų; kitaip—nelai
mė.

Tokia nelaimė nesenai 
įvyko Londone. Indas pei
lių mėty to j as, laikydamas 
peilius per 30 žingsnių nuo 
indės merginos, jau buvo 
taip susmeigęs į lentą vie-

nuoliką peilių apie pat mer
ginos galvą, ir teliko tik 
vienas peilis užbaigt ją 
“vainikuot.”

Bet teatro publikoje ne
išlaikė nervai vienos senės, 
ir jinai smarkiai suklykė. 
Stovinti prie lentos mergi

na nejučiomis pakreipė gal
vą linkui klyksmo; tai pa
skutinis to žonglerio peilis 
ir įsmigo jai tiesiog į smil
kinį. Mergina čia jau be 
sąmonės sudribo ant grin
dų; buvo nugabenta į ligo
ninę ir ten mirė.

West Haven Beers & Ales, Inc.
Garbingai pristaįto importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx Stout and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų b o u kūtėse

West Haven Beers & Ales, Inc.
AGENT FOR:

Heusler I Beer 
R. & H. > Ales 
Wehle \ Porter

98 North 7th Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone EV. 7-5471

PITTSBURGH, PA.
Biskutis apie Pittsburgh^
Man teko pastebėti straips

nį “Pittsburgho Press’e” apie 
Vari Allsbergs Billių, kuris 
yra įneštas į House of Repre
sentatives. Tas bilius yra at
kreiptas daugiausia prieš ne- 
piliečių ateivius, prieš pašel- 
py viešus darbus, vienu žo- 
džju sakant, prieš visą darbi
ninkų klasę. Tai pavojingiau
sias bilius, koks galėtų būti į- 
neštas.

Prieš tą bilių buvo sušauk
tas protesto susirinkimas Wil
liam Penn hotelyj gegužės 4 
dieną. Susirinkimą sušaukė 
šios organizacijos: mokytojų 
org., valstijos departmento 
darbininkai ir "Compensa
tion Division.” Bet dalyvavo 
ir kitų įvairių organizacijų 
bei unijų. Buvo pažymėta ir 
bažnytinių organizacijų, bet 
nebuvo matytis nė vienos iš 
ateiviškų bažnytinių organi
zacijų.

Susirinkimas priėmė daug 
rezoliucijų prieš tą bilių. Dar
gi dalyvavo ir Dr. Howd, 
Pittsburgho Federal Housing 
administratorius ir prakalbą 
pasakė, pasmerkdamas tą bi
lių'. Ir iš kiekvienos organiza
cijos atstovai kalbėjo, pa

smerkdami tą bilių.
Man atrodo, kad turėtų da

lyvauti ir ateivių bažnytinės 
organizacijos tokiuose susi- j 
rinkimuose, nes tas bilius yra Į 
atkreiptas daugiausiai prieš 
ateivius. Ateiviai turėtų dau
giau domės kreipti prieš tokį I 
bilių. Ar ateiviai laukia, kad 
amerikonai jiem iškovotų vi- • 
sas teises ?

I
Ateiviai turi dideles orga

nizacijas, bet nedrįsta padėti 
ant dienotvarkio šitą klausi
mą. Ar jie bijosi savo skurdu 
reakcionierius užrūstinti, ar 
laukia, kol jiems praneš jų 
organizacijų viršytos, ką da
ryti? Masės neturėtų jų lauk
ti. Jos turėtų ,tą klausimą pa
kelti.

Aš manau, prieš tą bilių. 
LDS ir Literatūros Draugys
tė priims rezoliucijas. Bet 
SLA ir LRKSA ir turėtų tą 
padaryti. Būtų labai naudin
gas darbas.

Ateivis.

Jauni ir suaugesni yra šir
dingai kviečiami stoti į Aido 
Chorą. Tai seniausias lietuvių 
choras Amerikoje. Pamokas 

j laiko kiekvieną penktadienį, 
! "Laisvės” salėje, 419 Lorimer 
1 St., Brooklyne.

i I >.

Los Angeles, Calif.
Dideli Laimėjimai

Gegužės 2-rą dieną miesto 
tarybos narių rinkimuose, šio 
miesto gyventojai aplaikė di
delę pergalę, nes daugumos 
balsų tapo išrinkti 7 nauji pro
gresyviai aldermanai, vietoj 
seniųjų reakcionierių. Iki šio
lei iš 15 aldermanų buvo tik 
4 progresyviai, o dabar bus 
11 progresyvių. Tai liberališ
kas majoras Bowron turės 
aiškią didžiumą miesto tary
bos narių ir galės pravesti tin- 
kamesnius tarimus ir paskirti 
geresnius valdininkus, ko iki 
šiolej padaryt negalėjo, nes 
nors majoras liberalas, bet ta
rybos dauguma buvo reakcio
nieriai, tai geresnius sumany
mus atmesdavo taip, kaip val
stijos legislatūroj. Nors guber
natorius Olson ir Įeit. gub. Pa
terson yra liberalai, bet dau
guma legislatūros yij’a reakci
onieriai republikonai, tai ge
resnių tarimų ir nepraleidžia.

Bot Los Angeles majoras 
atvirai ątsišaukė į piliečius, 
kad jie išrinktų kitus progre
syvius aldermanųs (arba tary
bos narius). Ir visos progresy
vūs spėkos, pradedant Sąjun
ga dėl Geresnes Valdžios (su 
majoru pryšakyj), Nepartine

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

teiti! CO Gaminam valgius ir 
kjy fit t u r iin c Amerikos 

u išdirbimo ir impor- 
bO'Ž tuotų de«tinhj’ vi-__ WZ'-L. šokių vynų ir gero
Eiqnot# alaus.

Savininkas /

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

pavienių dėl pabėgėlių šelpi
amo. Daugelis organizacijų jau 
nutarė aukauti. Bet aukauto
jų vardai bus paskelbti tik 
masiniam susirinkime. Tad vi

si būkite! M. P.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drjnk-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7’-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

DR. MAXWELL MILLMAN
I EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA ARINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS VNETU- 
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, ‘TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

237
WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT 

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
Motinų Dienos Atžymejimui

Įvyks

Sekmadienį Gegužes 14 May
Pradžia 6 vai. vakaro

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 ENDICOTT ST. WORCESTER, MASS.

z <

Šiame nepaprastame koncerte dalyvauja Worceste- 
rio ir apylinkes žinomi žymūs artistai, kaip tai:

Genovaitė Rutkauskaitė (J a n č i e n ė ), Marijona 
Paraliūtė (O’Tull); Jonas Sabaliauskas; Vaclovas 
Tumams; Viktorija Mickevičiūtė, smuikininkė; ir 
grupė jaunų artistų: Dolores Staliulioniūtė, Irena 
Krukoniūtė, Rūta šalaviejūtė, Norma čeponiūtė, 

Elena Kižiūtė, Irena Bakšiūtė ir Andrius 
Naruševičius.

•
Kviečiame Worcesterio ir apylinkės dailės my

lėtojus skaitlingai dalyvauti šiame didžiame Mo
tinų Dienos Koncerte.

LLD MOTERŲ KUOPA.

KADA BUSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

KUube
•te Tikros st re 

\ i e t uviskos 
degtinės, 
valgai it Se‘ 

rimų

Nprėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro 
:Udą, sus.eiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 
f" Lietuvių Centrą

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

KUubo Gaspadorius TELEFONAS 
EVergreen 4-9672
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Unions and the Youth
TWICE A WEEK

By V. E. K.

timeIT IS ALMOST graduation
and the young would-be graduates 

discuss their problems in school. 
Some are happy to report that they 
have a job waiting lout these are 
very few. Others speak of jobs as 
something they hope they can get, 
and still others are running the 
unions down saying that if it were 
not for the unions I could get a job.

It is very evident that "jobs” is a 
big problem with young people. Most 
of them naturally are members of 
workers’ families who are living on 
meager rations.

enemies. Therefore it permeates 
the schools and many of these will- 
be graduates are talking in tones of 
hatred against unions.

WHAT SHOULD be done? Few 
of us have pondered over this 
question more than several times. 

More education on the part of unions 
directed to youth explaining the eco
nomic set-up and blasting these job 
lies is needed. Union parents should 
not neglect their union duty by care
fully noting and explaining to , their 
sons and daughters the necessity of 
organizing and that to solve this 
job question is to reorganize our 
economic set-up in the country, with 
shorter hours, etc.

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY. 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Congress of Ame rican Youth to
Take Place in N. Y. July 1 to 5

------------------------—----- ------------- E ______________ ___

Great Neck Drive 
For New Members

in that line, I wonder how 
in other schools have the 

thought as the above. I do 
that many employers, in order

"You are 
have 
first 
and

The Problem
Since I happen to be more famil

iar with unions, having both parents 
active 
many 
same 
know
to run the unions down, tell the 
young job seeker that 
just the type that I need and 
a position open for you, but 
you have to go to the Union
sign up. Then come here and we 
will put you to work.” What lies 
and bluff!

The employer has no positions 
open, in fact in many instances they 
have their own skilled help on part- 
time employment, many laid off. In 
the event they need some one they 
will most naturally take their own 
skilled employees as they 
have to lay out money 
them. But, this is a good 
get back at the unions.

It stands to reason that when 
such ą young man or woman comes 
to the Union office to sign up the 
Union tells them that, "sorry, but 
we cannot sign you up as we have 
a large list of regular employees in 
that particular shop out of 
and should put them back to 
first.!’

Try to explain further? It
most impossible as such a youngster 
believes that he or she could have 
htfd a good job were it not for the 
Union. Henceforth they leave with 
one thought—that unions are their

do not 
training 
way to

Many Unions Do Help Youth
Just recently in San Francisco a 

very good example was set by the 
Alaska Clerks and Tallymen by 
voting to give any extra jobs to 
youth. By doing this labor held out 
its hands of friendship to the work
ing college student. The union 
planned to give a third of the extra 
jobs to students. This organization 
is an affiliate to the Alaska Cannery 
Workers Union, CIO, numerically 
strongest of the dozen organizations 
that participate in the yearly ex
pedition to northern waters.

This far-sighted action of this 
unibn in recognizing the desperate 
problem of the student worker and 
making as great a concession to his 
needs as was possible in that case, 
will have a good effect on future 
student relationship with unions. In 
the past, sorry to say, 
been times 
groups were 
employers.

It is also
lesson for students to get together 
with labor and understand their 
problems, so that when they return 
to classes, they will take part in 
the discussion concerning unions and 
explain the truth.

Alas, it is a pity that all unions, 
due to the nature of their work 
and the unemployment problems, 
cannot do the same. Therefore edu
cational activities directed to 
dents should be established.

there have 
when these student 
a scab reservoir for

a very good practical

work, 
work

is al-

stu-

de- 
high 
was

San

Continues
GREAT NECK, L. I. — Not 

wanting my pen to lie unused too 
long, I decided I might like to have 
a say in these columns again.

Last Thursday evening, after re
hearsal, Pirmyn Chorus entertained 
its youth and new members, also 
its older standbys and sympathizers 
with music, dancing and refresh
ments.

NEW YORK. — One of the most interesting events of the 
summer for young Americans will be the American Youth Con
gress which will take place from July 1st to 5th, in New York 
(City. The theme of the Congress will be ‘‘Building Democracy 
Today.”

The Congress, an annual af- 
will this year consider ways 

means of making the organiza- 
more effective 
plan projects 

Matters

and useful, and 
for next year’s 

pertaining
largely

to 
compose 

jobs, re-

is to be

WPA Workers: “They told 
industry.”

Factory Workers: “They

IDS Frolic to
Top Work of 
Mass. Council

Mass, —- This Satur- 
youth of Massachusetts 
debut in the “Frolic

me to get a job in private

told me to get a WPA job.”

Philly Chorus
Has Outing
Sunday

and with 
influx of 
yet the 
has been

• With warm weather 
the Fair Laisvė finds an 
out-of-town visitors. As 
number of youth visitors 
negligible but we are banking on 
the AYC Day at the World’s Fair, 
July 5, to bring 
people whom we 
pages ...
• For a long 
clung to their fondest 
art and politics do not mix. 
the last few years have had the 
peculiar utility of being able to force 
people to acknowledge the reality of 
the world about them. The awaken
ing is already taking place and at 
the Writers Congress session Thomas 
Mann urged all writers to climb 
down from their non-political towers 
and into the struggle for democracy 
to maintain Man’s elemental de
cency and dignity ...
• /Is this is written the YCL con
vention has not yet taken place^- 
but we have seen enough of the pre
parations to realize that the Young 
Communist League is truly an or
ganization of youth. There was a 
time, several years back, when a 
YCį/er had his mind solely on po
litical economy. Today . swing and 
jam sessions, dances, socials, etc. 
add a colorful touch — helping to 
reshape the world of today and build 
the world of tomorrow . . .
• We attended B. Šalinaite’s musi
cal concert last Sunday and were 
pleased with the high level of mu
sical ability shown by her students. 
For the past ten years she has been 
active in the Lithuanian cultural 
movement, teaching choruses and in
dividuals, and has proved herself to

cultural 
for the

a surge of young 
have met in these

time artists 
illusion:

have 
that 
But

Unionized City and Youth
The Federal Youth Survey brings 

evidence, which is very heartening, 
as to the stability which union or
ganization brings to a strong Union 
City. A recently concluded survey 
shows that 75 out of every 100 
youth who finished the eighth grade 
in San Francisco during the 
pression years also finished 
school. The national average 
65 out of every 100.

In addition, 21 per cent of
Francisco’s "depression generation” 
entered college, as compared to 19 
per cent in the seven major cities 
in which survey was made.

Education of the younger genera
tion during depresssion years is a 
difficult job, and a job which can 
be completed only in a city which 
enjoys a reasonable degree of se
curity. The Chamber of Commerce 
only recently in the fight against 
unionization spent much time wail- 
ling about San Francisco as a 
“ghost town.”

Ghosts do not go to school 
ghosts do not enjoy fairly high 
checks which union organization 
brought to our parents 
Francisco area.

Therefore, unions are 
that youth must learn 
but never destroy.

in the

and 
pay 
has 
San

a necessity 
to defend,

Spring in Baltimore

BOSTON, 
day the LDS 
make their 
Dance” to be hold in one of the
largest and most beautiful ball
rooms of Boston. The Spring Frolic 
Dance will be featured in the Lobby 
Salon of Boston’s Hotel Bradford 
with Joe Venner’s twelve piece band 
supplying the popular music for 
dancing.

All Massachusetts youth branches 
of the LDS have banded together 
for this large dance, proceeds of 
which will go to build up the work 
of the Council in that district.

Many out of town guests will also 
attend this dance—from Rumford, 
Maine, to Brooklyn, N. Y., for with 
this large semi-formal affair the 
State Council plays host to all vis
iting LDS’ers to show the growing 
membership and social activity of 
the LDS in Massachusetts. May 13 
at 8 p. m. is the date and the place 
is Hotel Bradford in Boston.

—Comm.

Youth and Adults
Holding Picnic 
For Mother’s Day

New York’s First 
World’s Fair

Among those present were all the 
chorus members (too numerous to 
mention), Mr. Simokaitis, Mr. and 

and Mrs. 
Ann Nar- 
Bistrajus, 

Chipinskas,
names have

PHILADELPHIA, Pa. — Lyros 
Chorus is having an outing to Bur- 
holme Park this Sunday, May 
In case of rain, a little affair 
stead will be held at the hall, 
Fairmount Ave., starting at 2 p.
Wo want everyone, young and 

to come out to our outing.

14. 
in- 

735 
m. 
old,

A No. 50 trolley car will bring 
you right out to Burholme Park, so 
there shouldn’t bo any reason to 
stay away. Come out and help us 
to make it a success^ The chorlls 
is having this outing to help raise 
money to pay their transportation 
to the Baltimore picnics.

So, youngsters, bring your parents, 
and parents bring your offsprings. 
There Will be plenty of food, 
and fresh air. Čohie out and 
yourselves and help a worthy 
besides.

P. S. All who can Go so,
bring donations to chorus rehearsals 
Friday nite. I hope some of the 
Lithuanian business men read this.

—Committee.

Mrs. Baronauskas, Mr. 
Kasper, Mr. , Mrs. and 
kun, Mrs. Klim, Mrs. 
Stanley Skidmore, Mrs. 
and others, whose
slipped the mind temporarily. The 
hostesses of the evening were Mrs. 
Smaidjunas, Mrs. Bechis, Mrs. Bu
kauskas, Mrs. Piluinis, and Mrs. 
Skidmore.

A goodly number of the old cho
rus members, guests, and new mem
bers voiced their opinions on the 
chorus and wished it many years 
of success. Many hoped that soon 
in the future the Pirmyn Chorus 
would surpass the Aido Chorus; 
others mentioned that since George 
Kazakevich began teaching the cho
rus more new members were at
tracted than ever before. What is 
still more important is that the 
drive for new members to the Pir
myn Chorus is outlasting the LMS 
drive. Our teacher stated that he 
hopes Pirmyn will be able to give 
its first operetta soon in the future. 
For this we shall strive to attain 
new members and (take note, girls) 
to behave better during Chorus 
rehearsals.

Incidentally, 
has heard that 
Chorus Concert
held on Sunday, June 4—so keep 
the date open so that you may visit 
Great Neck that day.

All being said and done, it might 
be well 
persons 
Section 
of it. It
been said about communities outside 
of Brooklyn and thereabouts recently 
than ever before. After all, we are 
all interested in what is taking 
place in other sections of this coun
try as well as 
knowledge helps 
uanian-Americans 
So why don’t all
write in, to enlighten us?

Until more can be said I wish 
all you spring-fever fans a happy 
hunting! —O.. L.

your correspondent 
the annual Pirmyn 
and Dance will be

drink 
enjoy 
cause

please

to mention that the young 
reading the Laisve Youth 
ought to make more use 
seems to me that less has

fair, 
and 
tion 
will 
activities,
youth welfare will 
the agenda — education, 
creation, health, etc.

The four-day conference
climaxed by “American Youth Con
gress Day” at the World’s Fair on 
July 5th. This will include exhi
bits and pageants by young people. 
Another unusual feature of the Con
gress will be the series of panel dis
cussions on “How to prepare youth 
for citizenship.” The panels are to 
be held in eight sections dealing 
with problems surrounding rural 
youth, urban youth, opportunities 
for jobs, education, recreation, 
peace, politics and religion.

The Congress Call, which 
sent out from American Youth 
gress headquarters at 8 West
Street, New York City, is entitled 
“Calling the Citizens of Tomorrow 
to the Congress of Youth,” and is 
headed by a committee of one hun
dred prominent individuals who be
lieve that the gathering will be an 
invaluable tool for giving young 
people a chance to “discuss their 
mutual problems and practice self- 
government and citizenship.”

was
Con- 
40th

Canadia.il
Youth Meet

TORONTO, Ont.—The 
Youth Congress issued a 
week for the Fourth

be one -of our leading 
workers. A bouquet to her 
10th year . . .
• Caustic comment from a 
revue:

"I learned about Love
"From the moving pitchers, 
"Where it’s boy-meets-girl 
"And it’s rags-to-riches.”

• Despite hot weather and despite 
the sometimes irresistible appeal of 
a glass of beer, citizens of Miami 
carried their boycott of Nazi goods 
to a logical conclusion. Three thou
sand cases of German beer simply

be 
to

Special Radio Broadcast: Atten
tion! Madam Snoopnose has begun 
her game of watchful waiting. Be
ware! Yes, this is your official gos
sip-catcher writing to tell of re
cent happenings in the Baltimore 
Lyros Chorus.

Often we must make sacrifices 
for the sake of art. Although the 
sun shone brightly and the birds 
chirped merrily, the chorus reluct
antly piled into cars and drove to 
the Holy Russian Church to sing 
at the concert by the Russians. Yes, 
I believe we did perspire, but the 
ladies looked prėtty 
in their costumes, 
looked cool, calm, 
Our singing, well it
sical tunes of the birds.

After work, 
from six to 
and swing, 
went.

Random
think we ought to give
Charles J. for the nicest reddest 
blush? Did you know that we had 
a professor in 
Blondie. Poor 
ateur. Where 
out his jerky 
ing? Why
Where did Johnny L. get the name 
of "Killer?” Muffled footsteps on 
the stairs. Is that Helen and John
ny exploring? 
words: "Now, 
lady. Where’s 
not here.
Haven’t you 
yet?”

Some say 
girl. Others say she is a boy in 
disguise. Now, I wonder ? ? ?

Madam Snoopnose.

BALTIMORE, Md. — The Adult 
and Youth Branch of the LDS are 
holding a Mother’s Day Picnic on 
May 14, 1939, at Pužaitis’ farm. 
Admission is free and there will be

games and dancing for young and 
old. Prizes will be given to the 
youngest and oldest mother pre
sent. The picnic begins at 2 P. M. 
and buses will leave the Lithuan
ian Hall at 
invited!

Attention
Mrs. Jacobs 
ride to her 
farm where 
strawberries you want, 
not definite 
at our next meeting.

Ruth Paserskis.

our own. Such’ 
to bring us • Lith- 

closer together.
you out-of-towners

musical

to-
“It

couldn’t be sold and had to 
loaded on a ship and returned 
the Aryan fatherland . . .
• Sinclair Lewis’ drama of the 
morrow that should never come,
Can’t Happen Here” will be pre
sented tonight and tomorrow in 
Jersey City. Yes, we repeat, in 
Jersey City . . .
• The King and Queen, Lord bless 
'em, are coming to these shores. 
Fof a Munich holiday, no doubt . . .

WALTER KUBILIUS.

1 P. M. Everyone is

Youth Club members! 
is planning a straw 
mother’s strawberry 

you can cat all the 
The date is 

yet, but it will be set

enough to eat 
and the men 
and collected, 

rivaled the mu-

pleasure! Dancing 
twelve, polkas, waltzes, 
Round and round we

Thoughts: Don’t you 
a prize to

dancing? Yes, that’s 
me, I’m just an am- 
has Albert J. ironed 
movements in danc-

not investigate, boys.

Did you hear these 
now, be

Virginia? 
am my own boss.

a gentle 
Virginia’s

I 
gotten those knots out

Madam Snoopnose is a

Iii

Josef Stalin greeting Molotov (right), new Foreign 
Affairs Minister of the USSR.

Tite three choruses which have 
won tlie LMS Membership Drive and 
the prizes offered will be announced 
in next week’s LYS. Watch to see 
if your chorus is among the win
ners !

Jitterbug Dictionary
The first "Jitterbug’s Dictionary” 

in booklet form was issued by the 
Paramount advertising department 
in New York recently for distri
bution among thousands of exhibit
ors in connection with the early re
lease of “Some Like It Hot.”

Gene Krupa, king of the swing 
drummers, who is co-starred with 
Bob Hope
“Some Like It Hot,” aided in com
piling 
tains 
swing 
pipe” 
medy 
lease

and Shirley Hoss in

the dictionary, which con- 
more ^than 200 definitions of 
terms ranging from "agony 
to. “zingaroo.” The new 
is scheduled for national

May 12.

co
re-

Starving Mutts 
sterns that Director RobertIt :

Florey needed six starved dogs for 
some war scenes in "Hotel Imper
ial,” which brings Isa Miranda to 
the American screen. So, he brus
quely ordered the property depart
ment to obtain same.

None of Hollywood’s many ken
nels, which make renting canines 
to studios a specialty, could provide 
“starving dogs;” if for no other 
reason than the Society of Pre
vention of Cruelty to Animals.

But Russell Pierce of the Para
mount props department simply went 
into Hollywood 
up an armful 
With the aid of 
emphasized ribs 
they appear on 
though they had been kept miles 
away from the nearest garbage can 
for several weeks at a time.

alleys and rounded 
of thin mongrels, 
a makeup brush he 
until the dogs, as 

the screen, look as

Canadian 
call last 
Canadian 

Youth Congress. The Congress will
be held in Winnipeg from June 30 
to July 3. The call has been sent 
out to 5,000 youth organizations 
throughout Canada.

Many hundreds of delegates re
presenting farm groups are expected 
to attend the gathering this year 
because it is meeting in western 
Canada. In conformity with this 
fact the agenda has been organized 
so that a full discussion on “Youth 
in Agriculture” will take place. This 
will be the first point on the agen
da.

Other points to be discussed by 
the Congress include “Youth in In
dustry,” "Training 
"Canadian Unity” 
Peace

The 
larger 
held.

New York, city of paradoxes, has 
changed much and yet altered little 
from the New York that was host 
to the world in. 1853, the year of 
its first World’s F\iir.

Researchers on the Federal Wri- . 
ters’ Project have dug up an old 
guide-book of that year, entitled, 
“The Stranger’s Guide Around New 
York,” and learned from it that 
“a lady of respectable standing does 
not Jose caste by strolling out, un
attended, during the hours of day
light, and no gentlemen would pre
sume to insult her, but, after dark, 
very few females, except those of 
dubious character, will be met in 
Broadway, alone.”

That describes an era completely 
different from our own, but how 
familiar is the following: “The first 
feature which attracts the notice 
of visitors is the crush and jam of 
hacks, coaches, omnibuses etc. with 
which Broadway is filled. Crossing 
the street is a matter of, difficulty, 
and often of danger.”

“Beware of mock auctions,” the 
“Stranger’s Guide” counseled eighty- 
six years ago. New York hasn’t 
changed much. Neither have 
charges for quarters. Visitors to 
the first World’s Fair “can find 
very good private accomodations 
from $5 to $15 per week, while the 
cost of living at our public houses 
varies from $6 per week to $20 per 
day.”

As we ’read further, we discover 
that in a walk vp Broadway, one 
passes side streets that are "loaded 
with unwholesome, upleasant debris, 
the slops of kitchens, the refuse of 
markets, butcher 
ries which comes 
the olfactories.” 
however, was a
broad avenue with splendid stores 
and dwellings. At that period, the 
Crystal Palace, the scene of the 
exposition, was the 
tremity of the city.

For amusement,
1853 was advised to attend mus
eums, concerts, plays, minstrel 
shows and diaramas, but, if he de
manded heartier fare, there were 
places where one could find cock 
fights, dog fights and rat-killing;

There was one final bit of ad
vice “The Stranger’s Guide” had 
to offer, but since this was a paid 
advertisement its motives are some
what 
pages 
er of 
taken 
si tors .
been known as an unflinching advo
cate of water—as an outward ap- 
plication. Strangers in the city will 
find it beneficial to bathe often. 
Pho sudden changes of our climate 
require them to use great care, 

' and bathing is one of the greatest 
things to prevent diseases of every 
description.”

shops and groce- 
disagreeably over 

Broadway proper, 
magnificent and

northern ex-

the visitor in

Young Citizens,”
and "Canadian

Policy.”
Congress 

and better
promises to be 
than any yet

Catholics to
Aid Labor

WASHINGTON,—Catholics should 
"get into the parade and go down 
the road with the laboring man” 
in the opinion of the Most Reverend 
Robert E. Lucey, Bishop of Amaril
lo, Tex., in a statement made public 
here.

"Our attitude toward labor 
pears at times to be aloof and 
tached,” Bishop Lucey said, 
organized labor marches down
highway of its destiny, we seem to 
stand by the roadside, offering com-

suspect. On one of its back 
one Henry C. Rabineau, own- 
a bathing establishment, had 
space to inform the fair vi- 
that "for many years he has

ap
de
gs 
the

ment and ciriticism. Sometimes we 
hand the men flowers, sometimes 
brickbats. In either case, our posi
tion is wrong. I think we ought to 
get into the parade and go down the 
road with laboring men. We should 
be with them, for them, of them.- 
They*belong to us and we to them.”

Sportsman’s Chatter with tom yermal

Krieger-Conn

Solly Krieger, veteran Williams- 
burgh middleweight, crosses gloves 
with Pittsburgh Billy Conn tonight 
in Madison Square Garden. Krieger, 
who is the middleweight champion 
in every state but New York, will 
be giving away upwards of ten 
pounds.

The boys have met twice before, 
each gaining a verdict. This, then, 
being the rubber match, with Conn 
a slight favorite and the writer’s 
choice to walk off with 
Krieger’s only chance to 
of thinking is to score
kayo. After seeing Conn twice de
cisively thrash Fred Apostoli we do 
not see how this is possible.

The bout is listed for 12 rounds. 
The semi-roundup brings together 
Henry Cooper agąinst Herbie Katz.

the duke, 
our way 
an early

From what we’ve seen of the Na
tional League to date, the way to 
pick the pennant winner in that 
league is to put the names of the 
eight teams in a hat and pick one, 
call that the champion. Nine chances 
out of ten you will be right.

The teams seem to be so evenly 
matched that with a few breaks 
even Philadelphia is apt to desert 
the cellar. No one team seems to be 
outstanding as do the Yanks in the 
American.

If the Dodgers could come 
with “Muscles” Medwick we’d 
our two cents on them to finish 
one, two, three. The Giants are no 
longer the threat they were in the 
near past.

If Cincinnati can count on twenty 
wins from Vander Meer and Grisson, | 
which we doubt, they’ll walk in. 
So anything’s liable to happen.

Who know, maybe we’ll see the 
Brooks in there against the Yanks 
in October?

9
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Clevelando Kronika
Sėkminga ALK Konferencija

Pereitą nedėldienį čion atsi
buvo ALK Ohio skyriaus kon
ferencija, kuri buvo skaitlinga 
savo atstovybe ir harmoninga 
visoj savo eigoje.

Skyriaus pirm. S. Čeriauka, 
atidaręs konferenciją, kvietė 
visus delegatus nuoširdžiai 
svarstyti mūsų tautos ir orga
nizacijos dienos klausimus. 
Kol mandatų komisija sutvar
kė mandatus, buvo pakviesta 
visa eilė veikėju išsireikšti 
mintis momento ir ALK veik
los gerinimo reikalu. Kalbėjo, 
rodos, dešimts draugių ir 
draugų delegatų ir visi pasi
sakė už gynimą Lietuvos ne
priklausomybės, g e 1 b ėjimą 
mūsų brolių ir sesučių sunkioj 
valandoje ir gerinimą ALK 
Ohio skyriaus veiklos.

Mandatų komisija raporta
vo, kad konferencijoj randasi 
47 delegatai, kurie atstovau
ja 23 draugijas-kuopas. Rei
kia pažymėti, kad iš Akrono 
buvo skaitlingą delegacija.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas S. K. Mazan, sekre
torium J. Mažeika.

Skaitytas laiškas nuo ALK 
Veikiančio Komiteto sekr. L. 
Joniko, sveikinantis kdnferen- 
ciją ir linkint šioj mūsų tautos 
pavojaus valandoj tarti, kaip 
geriausiai padėti savo gimti
niam kraštui apginti nepri
klausomybę ir pagelbėti Klai
pėdos pabėgėliams.

Iš skyriaus valdybos rapor
tų pasirodė, kad buvo veikta, 
nors ir nedaug. Clevelande.su- 
rengta paminėjimas 20 m. Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
Akronui prigelbėta. šaukta 
platus protesto mitingas prieš 
lenkų agresiją ant Lietuvos. 
Taipgi skyrius siuntė delega
tus į Scrantono ALK konferen
ciją.
Konferencijos dalyviai skait

lingai ėmė balsą ir diskusavo, 
kalbėdami, kad komitetas 
dauginus galėjęs nuveikti. Bet 
tuom pačiu kartu pastebėjo, 
kad kritikuoti kitus yra daug 
lengviaus, kaip veikti-dirbti, ir 
kad darbo išplėtimas reika
lauja visų kooperacijos ir su- 
rėmimo bendrų jėgų.

Platokas raportas buvo de
legato, kuris dalyvavo ALK 
konferencijoj Scranton, Pa.

Priimta dvi rezoliucijos. 
Viena Lietuvos klausimu, o 
kita prez. Rooseveltui, dėkos 
už užtarimą mūsų tautos šioj 
valandoj nuo agresorių.

Nutarta ir pavesta naujam 
komitetui, kad surengtų pik
niką Klaipėdos pabėgėlių pa
ramai.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Akron, Ohio.

Naujas skyriaus komitetas 
išrinktas iš šių veiklių draugi
jų atstovų: S. Čeriauka, J. 
Rudis, J. Mažeika, J. Kala- 
kauskas, J. Jarus, W. Geibis 
ir D. Boika.

Reporteris.

kalbėjo LDS reikalais, dau
giausia jaunimo klausimu. Su
sirinkę abiejų kalbomis buvo 
pasitenkinę.

Koncertui pasibaigus, buvo 
smagiai laikas leidžiamas. 
Vieni šoko prie skambios B. 
žiuriuko muzikos, kiti susi
rinko prie užkandžių ir alaus, 
čia daug buvo sueita senų pa
žįstamų ir sueita į pažintį su 
naujais.

Binghąmtono LLD 20 kuo
pos* Moterų Skyrius puiku 
darbą atliko, užkviesdamas 
draugus scrantoniečius suvai- 
dint tą taip juokingą veikalą 
pas juos. Draugai scrantonie
čiai parodys savo specialybę 
ir Binghąmtono publikai.

Šioje apylinkėje labai daug 
paleidžiama iš WPA darbų. 
Bet tų paleistų dauguma bijo
si pasirodyti demonstracijose, 
kurios būna rengiamos kas 
šeštadienį. Daug ir lietuvių 
yra, kurie iš tų demonstracijų 
juokus daro. Tie lietuviai, ku
rie nežinot apie šias demon
stracijas, susirinkite 10 valan
dą miesto aikštėje (Square). 
Iš čia maršuojam prie vietos 
teismabučio, kur būna prakal
bos.

ALDLD REIKALAI
Artinantis Suvažiavimui

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 10-to Apskričio visų kuo
pų konferencija šį metą įvyks 
sekmadienį, gegužės 28 die
ną, 10:00 valanda ryte. Kon
ferencija atsibus pas drg. V. 
Blažienę, R. 2, Hart, . Michi
gan. Vėliaus bus pranešta, 

(kaip patogiau surasti delega
tams konferencijos vietą.

Į šių metų suvažiavimo die- 
notvarkį supuola daug svar
bių bei naujų klausimų, kurių 
didžioji pusė paliečia mūsų 
LLD. padėtį ir jos abelną dar
buotę lietuvių švietimo dirvo
je. Kuopų stovis, jų veikimas, 
literatūros praplėtimas tarpe 
lietuviškos visuomenės, ir pa
galios, padauginimo narių bū
das. Taisymas esamų, trukumų 
kai kuriose mūsų apskričio 
kuopose turės būti pravestas. 
Ir visa eilė kitų rimtų klausi
mų turės būti pakelta konfe
rencijoj. Europoj kylanti baisi 
karo audra, f asistuojančių im
perialistų grobimo užmačios 
grasina mūsų gimtiniam kraš
tui Lietuvai—apie visą tai mū

sų pareiga rūpestingai apkal
bėti suvažiavime.

Esant daug ir rimtų reikalų 
išspręsti konferencijoj, reika
linga, kad kiekviena mūsų ap
skričio kuopa dalyvautų. Šį 
metą būtinai reikia dėti di
džiausias pastangas, kad kuo- 
daugiausia pasiųsti iš kuopų 
delegatų į suvažiavimą.

Kuopos savo būsimam mė
nesiniam susirinkime yra ra

ginamos padaryti gerus suma-1 
nymus bei nutarimus dėl labo į 
mūsų apšvietos organizacijos. 
Ir juos lai kuopų atstovai atsi
veža į konferenciją.

Delegatai turėtų atsivežti į 
konferenciją tinkamus rapor
tus iš savo kuopų veikimo. 
Praeityje pastebėta, kad kai 
kurios kuopos tuom nepasirū
pindavo. Todėl kai kurie dele
gatai tik apgraibomis iš at
minties per silpnai raportuo
davo iš kuopų veikimo suva
žiavimui.

Todėl apskriejo valdyba

prašome kuopų šį trukumą iš
taisyti.

Einant prie pabaigos šio pa
reiškimo ir užkvietimo bei pa
raginimo, LLD 10-to Apskri
čio valdyba prašom visų kuo
pų atkreipti atydą į šį atsilie
pimą, tai yra: išrinkite kuo 
daugiausia delegatų į konfe
renciją ir juos aprūpinkite 
įdėtiniais kuopų raportais bei 
kitais gerais pasiūlymais, nau
jais sumanymais suvažiavi
mui.

10-to Apsk. Sekr.,
J. J. Butkus.

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

JONAS STOKES
51J Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 1-6111

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties

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

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

Mūsų mieste daug visko į- 
vyksta, bet mūsų draugai taip 
laikosi nuo spaudos su žinio
mis, kad reikia manyti, kad 
jeigu ir upė pradėtų plaukt 
aukštyn, jie vistiek nerašytų. 
Tai yra ilgas ir drūtas “strei
kas”, bet prieš ką, tai klausi
mas.

Maynard “Laaisves” Pikniko Reikale
Visom kuopom ALDLD, LDS, Kompartijos kuopom 

bei frakcijom, choram ir “Laisvės” rėmėjam!
Kaip visuomet, taip ir šį metą įvyksta “Laisvės” me

tinis piknikas Maynarde. Taipgi ir šį metą yra šaukia
mas platus susirinkimas, dalyvaujant skaitlingai delega
cijai iš virš minėtų organizacijų ir “Laisvės” rėmėjų, 
šis susirinkimas patieks planus ir išrinks gaspadorius 
dėlei “Laisvės” pikniko, kuris įvyks 4 d. liepos, May
narde. Todėl prašome visų dalyvauti. Susir i n k i m a s 
įvyks Lietuvių Svetainėj, Hudson, Mass., gegužės 21 d., 
10:30 vai. ryto.

D. LUKIENĖ, ALDLD 7 Apskr. Sekr.

Laike LLD 12 Apskričio 
konferencijos buvo prisiminta, 
kad reikia pasiųst pasveikini
mas dienraščio “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui. Ant vie
tos ir aukų buvo parinkta. Au
kavo šie: J. Vaicikauskas, $1; 
po 25 c—P. Mikalojunas, J. 
Jasiulaitis, B. Radzevičius, P. 
Kizevičius, M. Bagužinskas, 
A. Navalinskas, F. M. Indru- 
lis, ir R. Sandargienė 10 cen
tų.

Visiems aukavusiems ačiū.
Girdėjęs.

Harrison - Kearny, N. J.

So. Boston, Mass.
Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, gegužės 14, iš sto

ties WMEX, 1,500 U., prasi
dės 10:45 ryto. Programoj 
dalyvaus artistė Ona Kubilie
nė, Walter Wallace ir grupė 
armonistų, Strand Cafe orkes
trą, Olga šukiūtė ir Ignas Ku
biliūnas.

Waterbury, Conn.
Motinų Diena t

Turbūt pirmu kart šios ko
lonijos moterys turės parengi
mą Motinų Dienoje. Tai bus 
paminėjimas.

Mes, visi ir visos, turime ar
ba turėjome motinas. Tad pri
valom ir pagerbti jas- jų die
noje. Kiek daug motinos tu
rėjo ar turi vargo išauklėti 
žmoniją! Tad ir vertos pami 
nėjimo ir pagarbos už tuos 
jų rūpesčius, vargus ir skaus
mus.

Progresyvės moterys rengia 
Motinų Dienoje prakalbas. 
Bus gegužės 14, 7:30 vai. va
kare, Ventos Svetainėje, 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Tad dar sykį . kviečiame ir 
prašome visus ir visas lietu
vius atsilankyti į prakalbas. 
Kalbės: K. Stanislovaitienė ir 
K. Petrikienė, iš Brooklyn, N. 
Y. Nepaisant, koks bus oras, 
šiltas, ar šaltas, eikime visi.

Moterų Komisija.

Skaitykite “Raistą,” žymaus 
amerikono rašytojo Upton 
Sinclair apysaką apie Chica- 
gos lietuvius. 450 puslapių 
knyga. Kaina $1.

Wilkes Barre, Pa.
Geriau Vėliau, Negu Niekad

Balandžio 30 dieną čia at
sibuvo LLD 12-to Apskričio 
pusmetinė konferencija. Į šią 
konferenciją buvo kviečiama 
visos kuopos, bet gaila, kad 
iš ne visų delegatai buvo. Čia 
vietinės kuopos turėtų imt pa
vyzdį nuo draugų binghamto- 
niečių, tai visada turėtum 
skaitlingas k o n f e r encijas.

Konferencijai pasibaigus, 
draugai binghamtoniečiai iš
važiavo mūsų miesto pasižiū
rėt, o kada sugrįžo atgal, tai 
man pranešė, kad jie negana 
koncerto tikietų turėjo ant 
rankų. Draugai binghamtonie
čiai ir čia suranda vietą tikie
tų pardavimui.

Kitoje pusėje svetainės bu
vo kita konferencija tvėrimui 
LDS Apskričio. Kada ši kon
ferencija pasibaigė, tai nepo-- 
•Igam prasidėjo ilgai laukia
mas koncertas ir draugų 
scrantoniečių veikalas.

Šis veikalas ir koncertas, 
kaip dailės žvilgsniu, taip ir 
publikos daugumu, puikiai pa
vyko. Draugai scrantoniečiai’ 
tikrai nustebino publiką su sa
vo veikalu.

O kur dar visų mylimi dai
nininkai S. Kuzmickas iš She
nandoah, V. Valukas, scran- 
tonietis! Visiems smagu ma
tyt, kad ir jaunasis Valukas 
nepasiduoda savo tėvui dai
nose.

žmonių buvo iš plačios apy
linkės ir su programa buvo la
bai patenkinti.

Buvo ir trumpų prakalbėlių, 
kurias pasakė draugai V. An
drulis iš Chicagos ir J. Or- 
manas iš Brooklyno. J. Orman

Proga Visiems Lietuviams
Šiandien, g-egužės 12 d.,

pas mus yra ruošiamas lietu
vių masinis mitingas ir pra
kalbos. Įvyks po num. 134 
Schuyler Ave. O kalbėtojum 
bus A. Bimba iš Brooklyno. 
Jis kalbės labai svarbiais šių 
dienų klausimais. Ypatingai 
svarbi visiems dabar tarptau
tinė situacija ir kuomi ji gali 
pasibaigti. Ar Lenkija ir Vo
kietija susikibs už krūtų? 
Kaip stovi Liet, nepriklauso
mybė ? Ar susitars Anglija, 
Francija ir Sovietų Sąjunga 
prieš fašistinius agresorius ? 
Kaip Amerikos lietuviai galė
tų geriausia pagelbėti bro
liams Lietuvoje? Tai vis labai 
dideli klausimai, kurie šiose 
prakalbose bus plačiai nu
šviesti. '

Prakalbos prasidės 7:30 v. 
vakare. Kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti.

Koresp.

Daktaras Netyčia Nužudė 
Dukrelę Operacijos Peiliu
Moline, Ill.—Daktaras C. 

O. McCreedy, po vienos 
operacijos, įsivyniojo nau
dotą peilį į skepetaitę ir įsi
dėjo į kišenių. Nenorėjo pa
dėt jį prie kitų, švarių in
strumentų.

Kiek paskiau jis paėmė 
savo 19 mėnesių dukrelę 
ant rankų, pamyluot, ir at
sikišęs peilis smigo mergai- • 
tei į pilvą. Nuo to užsinuo
dijo jos kraujas. Mergaitė 
tuoj nuvežta į ligoninę ir 
padaryta jai operacija; bet 
vis tiek jinai mirė nuo 
kraujo užnuodijimo.

Dienraščio "Laisvės" Naudai

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25 KUOPA

LIBERTY PARK, EASTERN & MOFFETT AVĖS.
. ON BACK RIVER CAR LINE, BALTIMORE, MI).

Sekmadienį, 28 Geg.-May, 1939

Philadelphijos L^ros Choras, kuris pasiruošęs dalyvauti šio pikniko programoje.

IŠTISA PROGRAMA: Baltimorės Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos Lyros Cho
ras, Shenandoah Grupė Gerų Išlavintų Dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys A. BIMBA, dienraščio 
“Laisvės” redaktorius.

Piknikas prasidės 10 v. ryto. Šokiai prasidės 2 v. po pietų.
Pete Lekavičiaus Orkestrą. Bus visokių valgių ir gėrimų.

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto: 1) $20; 2) $15; 3) $10. Keturios po $5 ir ketu
rios po $2,50. Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

šiemet sukanka 20 metų kaip “Laisvė”* išeina dienraščiu. Skaitlingai dalyvaukime šiame pikni
ke ir sveikinkime lietuvių liaudies dienraštį 20 metų jubiliejum. RENGĖJAI.

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you wUl find the park. By trolley, take 28 Backrlver 
Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to Stemmers Run which is about 9 miles 
from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the southwest corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At 
these crossroads turn to the left and ride 3>/2 miles, keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to 
to the right and ride a mile o the park. •
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Chicagos Žinios
didelis LDS jaunuolių kuopų metinė 

konferencija, kame jaunimas 
išdiskusuos savo reikalus ir 
prisire.ngs dėl ateinančių me-

sykiu. — Širdingai kviečia Laisvės
Choro Komisija. (110-111)

Tarpe lenkų yra 
bruzdėjimas rinkime pinigų 
tarpe savo tautiečių dėl jų ša
lies reikalų, ginklų nupirki
mui. Ir pusėtinai daug pinigų : veįkįmo; į šią. konferenciją 

pakviestas teisėjas žiuris, 
kad pasveikintų mūsų jauni
mą. Jis apsiėmė ateiti. Be to, 
bus ir iš National Youth Ad
ministration ir Amateur Ath
letic Union atstovai, kurie 
išreikš savo nuomones, pa
sveikins jaunuolius. Tai jauni
mas nemiega, žengia pirmyn.

Antanas.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 14 d. geg., LDS kam
bariuose, 15Vz E. Center St. Malo
nėkite visi dalyvauti, nes 
daug svarbių dalykų aptart, 
pat 
les.

įvyks

važiuoja žmonių iš daugelio koloni
jų ir kas metas, o mes vykim nors 
antrą sykį. Paskutinėmis dienomis 
šauksim susirinkimą, kad viską su
tvarkius. (111-112)

surinko.
Tarpe lietuvių Chicagoj ir 

jau komitetas susidarė ir pra
dėjo pinigų rinkti dėl Lietu
vos gynimo reikalų. Biznieriai 
ir profesionalai jau daug su- 
aukavo ir nori visus lietuvius 
išjudinti dėl pagelbėjimo Lie
tuvai nupirkti ginklų.

Apie Klaipėdos pabėgėlius, 
tai dar mažai kas tekalba. O 
jų čionais reikėtų ir nepamirš
ti.

Lietuvos valdžia turėtų su
teikti laisvę, lygybę visiems 
žmonėms, kad jie turėtų bal
są, o dabar tie žmonės, sėdinti 
aukštose vietose, neapgins ir 
jie netaip ir nori ginti Lietu
vą, nes jiems nelabai rūpi, kas 
valdys, bile jų kišeniai pilni ir j 
jų pilvai sotūs.

Lietuva nusilenkė lenkam ir 
vokiečiams ir dar daug i 
lenks jų reikalavimams, i 
tik Smetona pasiliks.

PRANEŠIMI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

LDS 158 kp. rengia pasilinksmini
mo vakarą, geg. 13 d., 7:30 v. v. Ci
tizens Club Svet., 3rd ir South Sts. 
Įžanga veltui. Šokiam grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Bus paskutinis parengimas svetainė
je šį sezoną. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir linksmai praleisti 
laiką. — Kom. (111-113)

nusi- 
jeigu

Chicagos gegužės 1 
apvaikščiojimas buvo 
dienj, balandžio 30 ir

susi- 
v. v.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos 

rinkimas įvyks geg. 15 d., 7:30 
Citizens -Club Svet. Visi nariai pri
valote dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi turime 
rengtis prie pikniko, kuris įvyks 30 
d. geg. — Sckr. (111-113)

dienos 
sekma- 
ta die

na buvo labai graži ir todėl
dalyvavo apie 70,000 žmonių 
toj demonstracijoj. Buvo labai 
įspūdingas paradas ir 
kalbos pasakytos.

geros

Balandžio 23 d. Chicagos 
LKM Choras perstatė antru 
sykiu operetė ‘Student Prince’ 
ir pusėtinai daug žmonių susi
rinko vėl tą operetę pamaty
ti. šį sykį artistai, dainininkai 
dar geriau ir gražiau sulošė, 
žmonėm labai patiko, ir visi 
gyrė chorą ir
vedėją Kenstavičių už 
surengimą, dainavimą.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. geg. Žydų Svet., 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų. Visi na
riai, prašomi dalyvauti, nes 
daug svarbių dalykų tarti.

(111-112)

turime

dainininkus ir 
gerą

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyrius 

rengia nepaprastą balių, geg. 14 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Bus įvai
rių dainų. Balius rengiamas paminė
jimui Motinų Dienos. Pradžia G v. v. 
Prašome skaitlingai dalyvauti, ir 
linksmai laiką praleisti iki vėlai va
karo. — A. W. (111-112)

turime 
taip 

užsimokėkite užvilktas duok- 
— S. Kuzmickas, sekr.

(110-111)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugyste 

gia pikniką, sekmadienį, geg. 14 d., 
pradžia 11 vai. ryto. Mikolaičio Sod
ne, Eddington, Pa. Kelrodis į Mi
kolaičio sodną visiems gerai žino- 

skai tlingai 
(110-111)

LEWISTON-AUBURN, me.
LDS 45 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, šeštadienį, 13 d. geg. Šv. 
Baltramiejaus Svetainėje. Kviečia
me Portlando, Rumfordo ir vieti
nius dalyvauti šiame 
Įžanga asmeniui 65c, 
25c.

rio svarbiausią vietą užims jauni-l 
mas. Moterys, kurios turite tautiš
kus kostiumus, dėvėkite, o kurios 
neturite ir norite įsigyti, kreipkitės 
pas d. Paltanavičienę, 1251 E. 83rd 
St. Collinwoode pas drg. Karsokie- 
nę: Jos pagal išgalės pagelbės šia
me reikale. Kviečiame dalyvauti 
moteris, kad ir be tautiškų kostiu
mų. Liet, Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. (110-111) !

O

O

o

O

o

o.

ren-
Vakariene prasidės 

(110-111)

parengime, 
o vaikams 
7 v. v. Estate o f

o

O

o

417

mas. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Korn.

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, 14 a. geg. įvyks pra- 

Kaškiaučius 
ir kitus da- 

po pietų 
Market St.

Oras dabar jau gražus, šil
ta, medžiai ir žolė visur su
žaliavo ir auga. Todėl žmonės 
pradėjo į- laukus išvažiuoti ir 
jau pikniktį sezonas ‘atsidarė 
ir bus daug jų surengta. 
Rengs 
kliubai

jų surengta, 
įvairios organizacijos, 
ir draugijos.

ALDLD 2-RO APSKRIČIO 
KOMITETUI

Šį sekmadienį, 14 d. geg. 10 vai. 
ryto, “Laisvės” raštinėj, įvyks Aps
kričio Komiteto susirinkimas. Pra
šome visų Komiteto narių dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų aptari
mui. — A. Lidcikienė, Sekr.

2 Distrikto konferenci-LDS
ja, kuri įvyko balandžio 16, 
gan gerų darbų pasibrėžė dėl 
organizacijos labo. Pati kon
ferencija buvo gera. Ir šį sy
kį visos 5 jaunuolių kuopos 
prisiuntė delegatus ir išdavė 
gerus raportus apie savo kuo
pų veiklą. Delegatai labai 
džiaugėsi jaunuolių veiklumu 
ir visi ėmė balsą jaunimo rei
kaluose. Delegatai nutarė dau
giau veikti ir pasibrėžė gauti 
400 narių iki sekančio seimo. 
Konferencija nutarė, kad Cen
tras atsiųstų arba išrinktų 
nuolatinius jaunuolių organi
zatorius, kurie galėtų kuopas 
prižiūrėti 
auginti 
kyti. ši 
ja buvo

konferenci- 
visokiu at- 
visos davė 

pasirodo, 
apart jau-

joms pagelbėti, iš- 
ir jų veikimą sutvar- 
pusmetinė 
gan gera 
ir kuopos

raportus, iš kurių 
kad auga nariais, 
nuolių kuopų.

Vaikų vajuj, kuopos, nors 
nevisos, išpildė savo kvotas ir 
pasiryžę dar daugiau gauti ir 
sutverti vaikų mokyklėles kai 
kuriose kolonijose.

Jaunuolių kuopos baigia 
žieminį sezoną. Zephyrs kuopa 
turėjo pasekmingą šokių va
karą balandžio 22. žmonių 
pusėtinai daug atėjo ir gra
žiai laiką praleido. Kuopai li
ko daug pelno. Ir Roselando 
jaunuoliai turės šį .mėnesį sa
vo šokių vakarus, ir po to į- 
žengs į vasaros sezoną.

Nesenai užbaigė krepšias- 
vaidinio rungtynes, kame 
“Sparks” kuopa pasiliko vėl 
laimėtoja. Dabar užsibaigė 
Bowling Lygos lošimai, kame 
“Redwings” kuopa laimėjo 
pirmą'vietą. Laimėtojams bu
vo išduotos dovanos. Tai jau
nuoliai dabar rengiasi prie 
“soft ball” lošimų ir prie 
“hikes” ir 
kų.

Birželio 
viešbuty j,

rengiasi 
ir 

maudymosi, . pikni-

18 dieną, Morrison 
Chicago], įvyks

PHILADELPHIA,
Lyros Choro piknikas 

madienį, 14 d. geg., Burholmo Par
ke. Jeigu tą dieną lytų, tai paren
gimas įvyks po numeriu 735 Fair
mount Ave., 2 vai. p. p. Šio paren
gimo pelnas bus paskirtas kelionės 
lėšom į Baltimorės pikniką.

No. 50 gatvekaris tiesiog nuveža 
Burholme Parką. — Kom.

(110-111)

įvyks sek-

kalbos. Kalbės Dr. 
apie sveikatą, mediciną 
lykus. Pradžia 2 vai. 
Liet. Svet., 134 W. 
Įžanga veltui. Kas norės Daktarą
pamatyt asmeniškai, po prakalbų, 
galėsite matyĮ pas Indrulius, 
W. Market St. Kviečia visus į 
kalbas, ALDLD 39 ir LDS 82 
pos.

1 vai. po pietų įvyks kuopos 
rinkimas. • (110-111)

129
pra- 
kuo-

į

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 14 d. geg. įvyks 

paprastas koncertas Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Ruošia LLD Mote
rų Kuopa, Motinų Dienos paminėji
mui. Dalyvauja Worccsterio žymūs 
dainininkai, Marijona Paraliūtč, Ge
novaitė Rutkauskaitė, J. Sabaliaus
kas, V. Tumanis, V. Mickevičiūtė ir 
grupė jaunų artistų, po vad. Miss 
McGill. Pradžia 6 v. v. — Kom.

(110-111)

nc-

(Liet. Am.

SO. BOSTON, MASS. ,
ApvaikščiojimUi Motinų Dienos, 

šį nedėldienį (May) 14 d., 7:30 va
karo, 376 Broadway
Pil. Kliubo svetainėj), N. A. Liet. 
Moterų Sąryšis rengia
bankietą. Bus skanūs valgiai ir gė
rimai, taipgi gera programa, kuri 
susidės iš dainų, muzikos ir kalbų. 
Kviečiame visus atsilankyti ir link
smai praleisti vakarą.
50c. — Rengėjos. .

iškilmingą

Įžanga tik 
(110-111)

PA.
Baltimore,)
Baltimorės

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

o

o

O

o

o

O

SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioj, geg. 14, 3-čią valandą 

po pietų, Lietuvių Svetainėj, bus 
pet^tatyta komedija, “Gyvieji Na- 
bawiinkai.” Veikalas begalo juokin
gas. Įžanga padaryta labai pigi. 
Jaunuoliams proga atsivest motinas 
ant juokingo veikalo, o paskui 
kliube, moterys turės prisirengę 
specialiai gerą vakarienę motinoms, 
kur bus gerai visiem pasilinksminti ,

PHILADELPHIA, 
Dėlei “Laisvės” Pikniko 

“Laisvės” piknikas 
apielinkėj įvyks 28 d. gegužės, ku
ris vėliau bus garsinamas per “Lai
svę.” Iš Philadelphijos jau prirengti 
du busai ir daugelis mašinų. Daug 
mūsų prietelių rengiasi piknikam 
Svarbiausias mums philadelphie- 
čiams darbas, tai išplatint įžangos 
laimėjimo tikietukus. Atsiminkit, 
mes esame atsakomingi už 40 serijų. 
Tik keletas draugų jau pridavė iš
platinę. Songkitčs draugės ir drau
gai ą,(likti savo gąrei^v ir išpla
tint ,po ketėtą tų' tikietukų. Seng- 
kites kaip nors priduoti jau išpla
tintus. Šie draugai jau pridavė: Ur- 
lakienė, Šapranauskienė, Papeliučka, 
Milleris, Deveikis, išplatinę po pa
kelį. Dar 35 serijų trūksta. Balti- 
moriečiai kiekvieną metą gražiai pa
sidarbuoja dėl Philadelphijos pikni
ko. Atsiteiskim.

Prie to, sutvarkykim busus, kurie 
išeis tarp 8 ir 9’ vai. iš ryto, 735 
Fairmount Ave. Sudarykim draugin
gą kolektyvą, išvažiuokim visi ben
drai su busais ir mašinomis. Į mūs 
Philadelphijos “Laisvės” pikniką at-
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Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 

sieniniai laikrodžiai

nuo $1.00
6.50
2.00
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Aplankykite 
religinių daiktų departmentą, specialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.

NEWARK, N. J. i

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdaru Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Septintas

it

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės’1 Name

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.
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VARPO KEPTUVEsusi- Suteikiain garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499
Visi nariai yra 
susirinkimus ir

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 14 d., pas A. Apo- 
niką, 2 vai. p. p. 
kviečiami lankyti
atlikti savo užduotį. -— S. Kuržins- 
kas, Sekr. (Ifp-lll)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. geg., 2 vai. 
po pietų. Bakanausko Svet. Visi na
riai dalyvaukite, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir ra
portas iš “Laisvės” šerininkų suva
žiavimo. — Valdyba. (110-111)

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Telefonas Foxcroft 9-6901

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office PJtone 
EVergrcen 8-10Q0

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieraviino 

klauskite mūsų aprokavimo

CLEVELAND, OHIO
Motinų Dienos paroda už Taiką 

ir Demokratiją įvyks sekmadienį, 
geg. 14 d., 2 vai. po piet. Susirink
sime ant Euclid Ave., prie 21st St. 
Lietuviai turėsime savo skyrių, ku-

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Gerai Patyrę Barberiai

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

* "puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi 
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.

Siunčiamo duoną per paštą į kily s miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svori ir kalnaa.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
JDEDAME 

MASTfcR-KRAFT OIL BURNERS
Į JOBŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) '

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

•
Open Day and Night

RHEA

0

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS 

• q 
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations. »

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

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

Sun. all day and night

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

Telefonai EVergreen 7-1661

________

E

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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Alliance Ves Kovą Prieš 
Raganą Gaudymą

WPA Programos 
Brooklyne

Komedija “Šalaputris”, 
Koncertas ir Šokiai

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Gegužinės Reikalai Eina 
Prie Užbaigos

WPA Federalis Muzikos 
Projektas duoda įvairių muzi- 
kališkų programų, kuriomis 
gali pasinaudoti nemokamai. 
O jų yra visokių, naudingų 
pasimokinimo ir pasilinksmini
mo atžvilgiais.

Gegužės 12-tą, 12 vai. per 
pietus, Muzikos Centre, bus 
perduota iš rekordų instru- 
mentalė Debussy muzika. Aiš
kins Louis Kolopsky. ši lek
cija yra viena iš eilės aiškini
mui modernistinės įtakos Pran
cūzų muzikoj.

Gegužės 12-tą, 7:30 vakaro, 
Federalis Trio duos programą 
YMCA patalpose, 167 Sands 
St.

Gegužės 12-tos vakaro 8 
vai., P.A.L. Centre, 1348 E. 
64th St., Federalė šokių Or
kestrą, vadovaujama R. Dins
more, duos veltui šokių pro
gramą.

Gegužės 14-tos popiečio 
1:30, Broklyno Muzėjuje, Fe
deralė Simfonijos Orkestrą, 
vadovaujama Ed. McArthur, 
ir Fed. Opera Co., perstatys 
Mendelssohno hiblišką pasa- 
kėtę “Elijah.”

Visą tai rengia Brooklyno 
lietuvių Operetės Choras sek
madienį, gegužės 14 d., 5 vai. 
po piet, Liet. Am. Pil. Kliubo 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Įžanga: re
zervuotos sėdynės 75c, nere
zervuotos—50c. Į šokius 35c. 
šokiai prasidės po programos.

Apart komedijos, bus kon
certinė programa iš choro dai
nų, duetų, solo, šis būsiąs pa
skutinis Operetės Choro pa
rengimas šį sezoną. Chorui va
dovauja Violeta Tamkiūtė.

Rep.

Lankėsi “Laisvėje”
“Laisvės” įstaigoj apsilankė 

p. Juozas Jurginis, ką tik iš 
Lietuvos pribuvęs svečias laik
raštininkas, Lietuvos liaudinin
kų dienraščio “Lietuvos žinių” 
korespondentas - bendradarbis, 
lietuviuose plačiai žinomas

K e t v i r t adienio vakara, 
“Laisvės” svetainėn, narių su
sirinko skaitlingas būrys. Mat, 
buvo garsinta, kad dr. A. Pe
triką skaitys • d-ro Šimkaus 
parašytą paskaitą apie reu
matizmo reikšmę, ir veikmę 
žmoguje. Ta paskaita paaiš
kino, kokiose sąlygose gyven
dami ir dirbdami darbininkai 
gauna reumatizmą. Tai dau
giausia dėl stokos gero mais
to, šiltų, gerai vėdinamų kam
barių; stovinti ant šlapių, šal
tų cemento grindų.

Buvo peršaukta vardai 14- 
kos naujų narių, kuriem atėjo 
narystės paliudymai .(palisai). 
Kurie dar neturite minimų
pierų, tai ateikite sekantį su
sirinkimą ir atsiimkite.

po-

Pasidavė Operacijai
Ch. Kvvarren dar vis sun

kiai serga, šiomis dienomis 
nuvežtas Greenpoint ligoni
nėn, operacijai. Laisviečiai 
linkim sėkmingai ją pergy- 
vent ir greit pasveikt.

Kazys yra dar jaunas dar
bininkas, tačiau liga nežiūri 
amžiaus, jį kankina jau apie 
pusmetį laiko.

J. Grubis, LDS 1 kp. finan
sų raštininkas ir organizato
rius perstatė 2 naujus narius.

Ispanijos veteranams kuopa 
paaukavo iš iždo $2 ir ant 
blankos J. Gužas surinko $3.

Skaitytas laiškas nuo Drau
gijų Sąryšio, reikalaujantis 
išrinkti delegatus į Sąryšio 
konferenciją, kuri įvyks 21 d. 
gegužės, “Laisvės” svetainėj. 
Išrinkti G. Wareson, J. Rei
ms, S. Griškus ir J. Kalvaitis.

Plačiau apkalbėtas apšvie- 
platinimas 

Centro bro- 
Parazitai,” 

Petrikos, ir 
iš spaudos 

parašyta
J. Kaškiaučiaus. Dr. 
parašys pastarosios 

peržvalgą sekamam 
“Tiesos,” tad skai

tykite “Tiesą,” rasite joj daug 
naudingų patarimų. Taipgi į- 
sigykite minėtas 
(knygeles).

Dr. A. Petriką 
Centro Komiteto
Komisijos nariu. Reikia pasi
džiaugti ir didžiuotis turint 
tokį darbštų ir sugabų švie
tėją.

Kitam susirinkimui dr. A. 
P. prižadėjo parūpint paskai
tą apie širdies ligas, origina
liai parašytą daktaro Palevi- 
čiaus. Svarbi paskaita. Nariai 
atsilankykit skaitlingai ir at
siveskite savo draugus ir pa
žįstamus.

Pirmininkui A. Veličkai pa
prašius, nariai pagerbė miru
sį draugą, Kazimierą Diksel, 
atsistojimu.

Kor-tas G. Kuraitis.

tos klausimas ir 
jau išleistų LDS 
šiūraičių : “Mūsų 
parašyta d-ro A. 
tik dabar išėjus
“Saugokitės Vėžio, 
d-ro J. 
Petriką 
plačią 
numery j

Baigia Surinkt Šimtinę!
Pereitą savaitę Brooklyne 

4 vėl žuvo auto nelaimėse; 
viso šiais metais jau žuvo 94. 
Nuo visokių priežasčių per 
savaitę išmirė ,518. Pereitų 
metų tą pat savaitę mirė 514. 
Gimė per savaitę 849.

Juozas Jurginis 
plunksnos darbininkas, vilniečio 
V. Rudaičio giminaitis. Kelia
vęs švedų laivu Drottningholm.

Svečias atvykęs pamatyt Pa
saulinę Parodą ir, kiek sąlygos 
leis, pamatyti lietuvių amerikie
čių ir abelnai šios šalies gyve
nimą ir jį aprašyti Lietuvos 
spaudoj. Amerikoj manąs pa
buvot keletą mėnesių. Šiuo tar
pu sustojęs pas Dr. A. Petriką.

“Laisvės” reporteris turėjo 
su juo platų pasikalbėjimą, ku
riame svečias suteikė įdomių 
žinių. Tilps “Laisvėj” rytoj.

brošiuraites

yra LDS 
, Apšvietos

Pavasarinis Lietuvių Liaudies Teatro 
Perstatymas

L i 17 • 5 •>

Vertė Juozas KačergiusKomedija Trijose Veikmėse.

Ateities Žiedo Vaiky 
Mokykla

pa

O. AŠMENSKAITR P. GRABAUSKAS

Šeštadienį, 13 Gegužės-May, 1939
UKRAINŲ SVETAINĖJE

101 GRAINS STREET BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga 55c.

Durys Atdaros 6:30 Vai.

VEIKSMAS I
Rudolfas, išleidęs moterį į vakacijas, prižadėjo jai įstoti j 

masonų organizaciją, bet neišpildė. Jis leido laiką su naujo
mis panomis. Sužino, kad moteris grįšta. > Susitaria ją ap
gaudinėti, sakyti, nuduoti, kad jis jau masonas.

VEIKSMAS II
Apgavlngas "masonizmas” tęsiasi. Bet Čia jau ateina Rimša, 

kuris yra tikras masonas. Rudolfas priverstas išsiduoti, kad 
jis ne masonas, o tik masoną vaidinęs.

VEIKSMAS III
Rudolfo uošvis Kulbaitis, kuris taip pat nudavė masonu, 

prisipažįsta Rimšai, kad ir jis nėra masonas. Čia atsidengia 
visos slaptybės šios komedijos.

ir

šiemet vėlai pradėjome 
rengtis prie Pirmos Gegužės 
parado, tai nebuvo kada atsi
kreipt laiška^ į organizacijas, 
todėl susidarė, laikinas finan
sinis trūkumas. Tuo turėjo rū
pintis Draugijų Sąryšis, tad 
ko nepadarė pirmiau, turės 
padaryti vėliau.

Parodos prirengimas lėšavo 
76 doleriai. Nuo organizacijų 
ir pavienių aukomis sukelta 
$48.95. Trūksta $27.05. Neda- 
tekliui apmokėt užtraukta pa
skola ir 'jos apmokėjimą tu
rės svarstyt Draugijų Sąryšio 
konferencija, kuri įvyks 21 d. 
gegužės.

Paskiausia prisidėjo prie 
šų padengimo A. Vagnis
V. Berenis po $1, V. ’Tauras 
75 c., P. šolomskas 50 c. Iš- 
galintieji prašomi dar paau
koti gegužinės reikalams; 
Draugijos prašomos atsiųsti 
aukų į Sąryšio konferenciją.

Sąryšio vardu reikia tarti 
ačiū visiems, kurie kuo prisi
dėjo gegužinės paradui 
rengti, šiemet mums daug ma
žiau buvo išlaidų, negu per
nai. Už tai padėka priklauso 
mūsų dienraščiui “Laisvei”, 
kurio redaktoriai, kiekvienas 
savo vedamame skyriuje, ne
pamiršo gegužinę atžymėti. 
Tokiu būdu šiemet, be dide
lių išlaidų garsinimui, skait
lingai, gerbtinai pasirodėm 
tarptautiniam parade.

V. Berenio vadovaujamas 
benas (laukiant maršavimo) 
griežė lietuviškus šokius, o 
jaunimas šoko savo tėvų gim
tos šalies šokius.

Už Komisiją,
G. Kuraitis.

Iš Visos Šalies, Visais 
Keliais, Renkasi Mūs 

Veiklusis Jaunimas

ne-
išgirst Browderio

Mat, Browderis 
kalbėtojas Jaunu 

Konvenci-

Workers Alliance, bedarbių 
ir WPA darbininkų organiza
cija, kovos prieš reakcininkų 
pasimojimą terorizuot narius 
ir draskyt organizaciją. Al
liance priešinasi raganų gau
dytojų vedamam šniukštinėji- 
mui WPA darbininkams išda
lintomis blankomis, kuriose 
klausinėja, kur priklauso, kas 
prirašė ir tt.

Protestui šaukiama demon
stracija šio šeštadienio ryto 
10 vai., prie WPA centrali- 
nės raštines, 70 Columbus

Mrs. Rose Gold, kaltinama 
buvus tarpininke prostitucijos 
įstaigoms, sulaikyta po $75,- 
()()() kaucijos. Jos sūnus, pa- 
fnatęs motiną išvedant kalėti, 
apalpo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1-2 p. P- J
G—8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1-8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Bronx Apskričio teisme da
bar teisiamas Louis Green
field, kuris nužudė liguistą sū
nų “iš pasigailėjimo.”

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Raskauckas pajicško An

tano, Motiejaus Ališauskų ir Jicvos 
ir Magdės Alušauskų, po vyrais pra
vardžių nežinau. Gyveno Worcester, 
Mass. 30 m. atgal, o dabar nežinau 
kur randasi. Prašau greitai atsišau
kti, arba kas žino kur jie yra, tai 
praneškite man. Turiu labai svarbų 
reikalą. Būsiu labai dėkingas.

Mr. J. Rask, 1453 Prospect Place, 
Brooklyn, N. Y. (111-113)

Pajieškau vyro, kuris moka visokį 
ūkės darbą ir gali melžt karves. Pa
geidaujama, kad būtų blaivas vyras, i 
Prašome atsišaukti sekamu antra- i 
šu: Michael Raaurick, R. D. No. 1,1 
Washington, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio “Janitor” 

(namų prižiūrėtojaus). Namas yra 
garu šildomas, 20 šeimynų. Turi ži
noti kaip viską sutaisyti. Prašome 
kreiptis: Supt. 349 Hopkinson Avė., 
Brooklyn, N. Y. (111-112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, priežastis 

pardavimo — mirtis šeimynoje. Pra
šome kreiptis prie Autumn Cafe, 

j 324 Lincoln Avė., kampas Atlantic 
1 Ave., Brooklyn. Galima matyt nuo 3 

iki 6 vai. vak. (111-116)

PRAMOGOS
ŠIRDINGIAUSIAS MŪSŲ 

PRAŠYMAS
Sekmadienį, 25 d. birželio įvyksta 

ALDLD 2-ro Apskričio piknikas, 
Old Cidar Mill Grove, Vaux Hall, 
Rd. Union, N. J. Mes prašome di
džiojo New Yorko ir Brooklyno 
apylinkes lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame piknike. Nes pelnas nuo 
pikniko eis apšvietes naudai. Aps
kritys taipgi yra paskyręs geras do
vanas ir prašo visų kuopų, visų as
menų, kurie yra pasiėmę bilietus 
platinimui, darbuotis, kad kuo dau
giausia jų išplatinti ir pagelbėti ap
skričiui apšvietos darbe. — Pikniko 
Komisija. (109-111)

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
;aucr&

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance i ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. '

CORONA, L. I., N. Y.
Telephone: Ilavemeyer 9-9115

Dėl 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

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

A. ž. mokykla, kaip 
prastai, atsibūna šeštadienį, 2 
vai. po pietų. Visi mokiniai 
būkite mokykloj ateinantį šeš
tadienį, gegužės 13-tą, turime 
pasikalbėti, kada baigsime 
mokyklą. Vasaros sezone tu
rėsime pertrauką, panašiai, 
kaip ir visos mokyklos. Būtų 
gerai, kad šį šeštadienį ateitų 
ir mokinių tėvai. Mokyklos 
komisija., norėtų pasikalbėti 
apie šių metų užbaigimą ir ki
tų metų pradėjimą.

Kaip žinoma, lietuvių kal- 
bos-rašybos mokytojas P. Ba
ranauskas anksti apleido mo
kyklą ir išvyko Lietuvon. Iki 
jis sugrįš, mokina drg. Janu- 
levičiūtė, gabi mokinė A. ž. 
mokyklėlėj. P. Baranauskas 
po šešių, mėnesių atostogų su
grįš, kitam sezonui mes gausi
me jį vėl. Rengiantis iš ank
sti,> mes galėsime suorgani
zuoti lietuvių sūnam ir duk
terim mokyklą ant geros pa
pėdės, išmokant juos tėvų.' 
gimtos kalbos ir rašybos.

Mokyklos Komitetas.

Iš saulėtosios ir tolimosios 
J. V. dalies — Kalifornijos — 
į Jaunų Komunistų Lygos 
Konvenciją pribuvo 24 jauni 
delegatai: 11 važiavo busu, 9 
auto, du traukiniu, 1 laivu ir 
1 atskrido orlaiviu iš Los An
geles, kaip jis sako, kad 
suvėluot 
prakalbą, 
vyriausia
Komunistų Lygos 
jos atidarymo masiniame mi
tinge, gegužės 11-tos vakarą, 
Madison Square Gardene.

Artimesnės valstijos, aišku, 
turės dar skaitlingesnes dele- 
gacijas. šiandien, prasidėjus 
konvencijos sesijoms, tikimasi 
būsiant gerokai virš 1,000 de
legatų. Jie atstovaus kiekvie
ną valstiją ir kiekvieną žy
mesnį industrinį centrą. Tai 
konvencija tikrųjų liaudies at
stovų, budavotojų ir vadų ry
tojaus pasaulio.

“Džiūrej” Simpatija Netinka
L Needlemanui, kaltina

mam vagystėje ,su šypsą pasi
sveikinus su vienu iš teisėjų 
Kings Teismabučio koridoriu
je, teismas paskelbta pairusiu, 
nors “džiūrimanas” aiškinosi 
per klaidą palaikęs kaltina
mąjį už pažįstamą asmenį.

t Brooklvne atidaryta trys 
naujos kūdikiams sveikatos 
stotys pereitą trečiadienį. Ma
joras dalyvavo atidarymo iš
kilmėse.

Leo Grusza ir Victor Starr, 
važiuodami skolinta mašina, 
smo^ė i piliorių nrie E. 22nd 
St. Mašina snbvrėio i šinulius, 
o jie abu išliko sveiki, tik su
sirūpinę. ką pasakys mašinos 
savininkui.

Studentų Siūtai taip pigūs kai

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 išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

LIETUVIŲ ATLETŲ
KL1UBAS

Vienatinis Sporto Kultūros
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykiteį LIETUVIŲ ATLETŲ
ii KLIUBĄ
II 168 Marcy Ave.
1 Brooklyn, N. Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI I

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

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

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. J

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

pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 iSinokėjimo plano

SKELBKITE^ “LAISVĖJE

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673




