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KRISLAI
LDS Centro Valdybos 

Suvažiavimas.
Garnerio Nuopelnai?
Jis Geria, Todėl, Kad 

Nori!
Ar Rooseveltas

Kandidatuos?
Rašo R. Mizara.

šiemet 
aišku,

kiškelį 
laiko

žodi irc-

kad LD 
nesiren- 

josios

Rytoj, šeštadienį, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdybos nariai 
suvažiuos į posėdžius orga
nizacijos reikalus svarsty- 

•ti. Tai bus pirmas 
suvažiavimas ir jis, 
bus svarbus.

Jau pasiliko tik 
daugiau, kaip metai 
iki LDS penktojo seimo, kil
ias įvyks New Yorke. Bus 
svarstyta vajaus už naujus 
narius reikalai. Be abejo, 
suvažiavimas tars 
Lietuvos reikalais.* * *

Nereikia manyti; 
S Centro Valdyba 
ka dažniau. Penki 
nariai, gyveną Brooklyne ir 
apylinkėj, renkasi labai 
dažnai ir svarsto organiza

cijos reikalus. Tik pilnaties 
suvažiavimai įvyksta re
čiau dėlto, kad sutaupius 
organizacijai lėšų.

Taigi šeštadienį ir sek
madienį Brooklyne daly
vaus LDS veikėjai iš Chi- 
cagos, Detroito, Clevelando 
ir Pittsburgho.

* * *

Reakcininkai demokratai 
smarkiai populiarizuoja ša
lies vice-prezidentą Garne- 
rį ir perša jį Amerikos žmo
nėms kaipo 1940 metų kan
didatą į šalies prezidentus? 
Garnerjs labai neapkenčia 
Roosevelto; Garneris — tas 
pats būtų, kaip Hooveris.

Neveizint to,, reakcinin
kai jį daro dideliu ir išmin
tingu vyru. Vienas Kolum
bijos universiteto profeso
rius net knygą parašė apie 
Garnerį. Šių žodžių rašyto
jui teko skaityti minėtos 
knygos apžvalgą.

.

Pasirodo, kad knygos au
torius prie didelių Garne
rio nuopelnų priskaito se
kantį: Jis eina gulti 9 v. v. 
ir jei, jam atsigulus, kas 
nors jį šaukia telefonu, tai 
Garneris neatsiliepia. Jis 
mėgsta žuvauti; jis mėgsta 
degtinę gerti.

—Kodėl Garneris neatsa
ko po 9 v. v. į telefono šau
kimą?,—klausia autorius.

—Todėl, kad jis nenori 
atsiliepti, — jis pats ir at
sako.

—Kodėl Garneris eina 
dažnai žuvauti?

—Todėl, kad jis nori žu
vauti.

—Kodėl Garneris geria 
daug degtinės?

—Todėl, kad jis nori daug 
gerti degtinės.

Šitokiais absurdiškais 
nuopelnais karūnavojamas 
reakcininkas Garneris. Be
rods, dalykas žemiau kriti
kos, bet gi tai rašo profe
sorius !

* * * f

Kalbant apie sekančių 
metų prezidentinius rinki
mus, tenka pasakyti, kad 
juos laimės tik tokis demo
kratų partijos žmogus, ku
ris vykdins gyveniman pre
zidento Roosevelto geruo
sius Naujosios Dalybos 
punktus. Ką demokratų 
partija statys kandidatui į

Anglijos Kariuomenė 
Šaudo Žydus Demon

strantus Palestinoj
Anglija Faktinai Panaikina 

“Žydą Tėvynę” Tenai

Jeruzalė. — Žydai jau
nuoliai sukėlė demonstraci
ją Tel-Aviv mieste, Pales
tinoj, kaip tik Anglijos val- 

žia pripažino arabams pir
menybę, kaipo daugumai 
Palestinos gyventojų. An
glijos kariuomenė šaudė į 
demonstrantus ir kelis su
žeidė. Žydai paskelbė visuo
tiną streiką, protestuodami, 
kad Anglija taip pertvarkė 
dalykus Palestinoje. Žydų 
vadai nurodo, jog Anglija 
tuom planu sulaužo jos-Bal- 
fouro prižadą, pagal kurį 
Anglija 1917 metais pripa
žino žydam Palestiną kaip 
jų “tėvynę.”

London. — Anglijos val
džia išleido “baltąjį popie- 
rį,” kur pareiškia, jog po menybę prieš žydus.

3 MAŽOS ŠALYS ATMETĖ 
NAZIŲ NEKARIAVI- 

M0 PASIŪLYMĄ

Berlin. — Švedija, Norve
gija ir Finija (Suomija) at
metė nazių pasiūlymą daryt 
nekariavimo - nepuolimo 
sutartį su Vokietija. Bet 
Danija priėmė tą pasiūly
mą, v

Naziai Reikalauja Maisto ir 
Medžiagų iš Šalių, su Ku
riom Susitaria Nekariaut

Latvija ir Estija, kaip 
pranešama, greitu laiku pa
sirašys nekariavimo sutar
tį su naziais. Lietuva jau 
pirmiau pasirašė tokią su
tartį, po Klaipėdos perleidi
mo Vokietijai.

Berlin. — Jei kuri mažes
nė šalis daro nekariavimo 
sutartį su Vokietija, naziai 
sykiu išreikalauja prižadėt, 
kad ta šalis nesustabdys 
Vokietijai maisto ir žaliųjų 
medžiagų, nežiūrint, į kokį 
karą naziai įsitrauktų.

Lenkija Nori Ust Ginklų 
Mašinerijos iš Francijos

Paryžius. — čia lankosi 
Lenkijos karo ministeris 
Tadas Kaspšycki. Jis, be 
kitko, nori gaut Lenkijai 
iš Francijos akuratniausių 
mašinų, reikalingų dirbi
mui ginklų ii- amunicijos.

prezidentus? Dabar dar 
sunku atspėti.

Vienas dalykas žinomas: 
jei prezidentas Rooseveltas 
kandidatuos trečiam termi
nui, tai jį ir išrinks. Milio- 
nai Amerikos žmonių pagei
dauja, kad jis apsiimtų.

5 metu bus visiškai sustab
dytas sveturgimių žydų įlei
dimas į Palestiną. Anglija 
nustato, jog Palestinoj ne
turi būt daugiau žydų, kaip 
trečdalis visų gyventojų. 
Tuo būdu arabai bus Pales
tinos valdovai, kol kas An
glijos globoje; o po 10 me
tų Anglija žada Palestinai 
“nepriklausomybę.”

Dabar Palestinoje yra 
900,000 arabų ir 402,000 žy
dų.

Anglija įvedė pirmąjį 
laipsnį karo stovio visoj Pa
lestinoj, slopint žydų suju
dimus prieš Angliją.

Anglijos ir Amerikos žy
dai sionistai karčiai smer
kia Angliją kaip žydų ap
gavikę. O Palestinos arabai 
rengia džiaugsmo pokilius, 
kad jie privertė Angliją pri
pažint arabams tokią pir-

Audėjų Konvencija Už- 
gyrė Roosevelto Žings
ni Prieš Nazių Bizni
Philadelphia, Pa. — Su

važiavimas Jungtinės Au
dyklų Darbininkų Unijos— 
CIO vienbalsiai užgyrė pre
zidento Roosevelto patvar
kymą, kuriuom jis 25 pro
centais pakelia muitinius 
mokesčius, ant Vokietijos 
ta vorų, “d u m pinamų” į 
Ameriką. Sako, negali būt 
laisvos prekybos su “žiau
riausiais diktatoriais” - už
puolikais. Audėjų suvažia
vimas taipgi užgyrė šalies 
Darbo Santikių Įstatymą 
ir jo valdybą ir pasmerkė 
A. Darbo Federacijos va
dus, kad jie išvien su di
džiaisiais kapitalistais sten
giasi neva “pataisyt” tą 
įstatymą. Suvažiavimas nu
rodė, jog tie jų “pataisy
mai” tarnautų tik išnaudo
tojams prieš darbininkus.

Philadelphia, Pa
Drg. K. Karosienes 

Prakalbos
I

Ksavera Karosienė, atvy
kusi iš San Francisco, Cali- 
fornijos, kalbės Philadelphi- 
joj šį penktadienį vakare.
Jinai dalyvauja kaipo dele- mechanikus.
gate suvažiavime Jungtinės 
Audėjų (Textile) Unijos.

Prakalbos įvyks* gegužės 
19 d., penktadienio vakare, 
735 Fairmount Ave.; pra
sidės 7 vai. P. M.

Visi susirinkite išgirst 
šią gabią kalbėtoją, retai 
rytuose tematomą viešnią, 
veikėją Audyklų Darbinin
kų Unijoj ir darbuotoją pa
žangiame lietuvių judėjime.

USA DAKTARŲ DRAUGIJA 
PRIEŠ SOCIALI SVEI

KATOS ĮSTATYMĄ

vie

su

St. (Louis, Missouri.—Am
erikos Gydytojų Draugijos 
suvažiavimas atmetė ir pa
smerkė Senatoriaus Wagne- 
rio įnešimą kongresui, rei
kalaujantį išleist sveikatos 
įstatymą. — Pagal tokį 
įstatymą, kad ir biedniau- 
siam žmogui būtų užtikrin
ta medikalė pagalba ir 
ta ligoninėje.

Gydytojų Draugijos 
važiavimas paskelbė 
priežastis,” kodėl jis išstoja 
prieš senatoriaus Wagnerio 
įnešimą Jungtinių Valstijų 
kongresui. Tos “priežastys” 
šneka, būk toks įstatymas 
“naikintų demokratiją,” 
būk valdžia tuomet paimtų 
visą žmonių sveikatos rei
kalą į savo rankas, ir tt.

(Bet vienintelė ir tikroji 
priežastis yra ta, jog Gy
dytojų Draugija bijo, kad 
nuo panašaus įstatymo nu
kentėtų privačių daktarų 
įplaukos. Taip jie ir patys 
sako viename punkte.)

NORĖJO NUŽUDYT 
PREZ. ROOSE VELTĄ?

Washington, , — Policija 
suėmė philadelphietį jau
nuolį Fr. J. Twersą, kada 

perlipt tvorą 
Rūmą. Suim- 
policija sako, 

kad norėjęs 
Rooseveltą.

jis mėgino 
apie Baltąjį 
tasis, kaip 
prisipažinęs, 
nužudyt prez.
Pas jį rado kišeninį peilį ir

400,000 Vynj Karinėj USA 
Pasirengimo Programoj

Washington. — Amerikos 
valdžia šią vasarą atidarys 
132 stovyklas kariniam la
vinimui piliečių; tikisi, kad 
į tas stovyklas suvažiuos 
294,000 jaunų vyrų. Stovyk
lose bus lavinama 9,782 vy
rai ir į atsargos oficierius.

Vasarą įvyks dideli armi
jos manevrai bendrai su mi
licija. Karinio prisirengimo 
programoj šią vasarą daly
vausią iki 404,000 vyrų.

Amerika Lavins 1,000 Karei
vių j Orlaivių Mechanikus

Washington. — Valdžia 
trumpu laiku pasiųs tūks
tantį vyrų iš armijos lakū
nų korpuso į septynias ko
legijas ir šiaip oriai vines 
mokyklas lavintis į lėktuvų

NUKAPOJO GALVAS 
TARIAMŲ ŠNIPŲ 
VOKIETIJOJ

20

naziųBerlin. — Pagal 
teismo sprendimą, tapo nu
kirsta galvos E. ZeidlernĄ 
ir M. Richteriui, kaip “sve
timos valstybės šnipam.” 
Tai šiemet naziai nužudė 
jau 20 tariamų šnipų iš vi
so.

JUNGTINĖS VALSTIJOS NU
SIUNTĖ JŪREIVIUS I JA

PONŲ UŽIMTA SALA

Washington. — Japonija 
reikalavo, kad Amerika 
pripažintų japonams įvai
rias teises ' tarptautinėse 
kolonijose tuose Chinijos 
miestuose, kuriuos užėmė 
Japbnija. Amerikos vyriau
sybė atmetė tą reikalavimą 
ir pasiuntė savo karo laivus 
į Chinijos salą Kulangsu 
(japonų užimtą). Amerikos 
jūreiviai nuo laivų perėjo į 
tarptautinę koloniją Amoy 
mieste toje saloje.

Plaukdami į Kulangsu sa
lą, Amerikos laivai nepaisė, 
jog jau kelios dienos, kaip 
Japonijos karo laivai sus- 
pitę apie tą salą.

EXTRA
Shanghai, geg. 18.—Kada 

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija atsiuntė savo jūrinin
kus į tarptautinę koloniją 
Amoy mieste Chinijoj, tai 
Japonija ištraukė beveik 
visus savo jūrininkus iš tos 
kolonijos.—Nusigando.

Stockholm, Švedija.---Vis 
dar nieko negirdėt apie C. 
Backmaną, kuris mažu lėk
tuvu skrido iš Amerikos /į 
Švediją.

Montreal, Canada, geg. 
18. — Čia 1,800,000 žmonių 
pasitiko atvykusius Angli
jos karalių Jurgį ir kara
lienę Elzbietą. ,

Madrid, Ispanija, geg. 18. 
Fašįstai sušaudė aštuonis 
vadus jaunųjų socialistų.

Varšava, geg. 18. — Ma
noma, kad tai naziai paga
dino geležinkelį, kad Lenkų 
greitasis traukinys išvirto 
iš bėgių ties Danzigu. Daug 
keleivių sužeista.

Jeruzalė, geg. 18. — Žy
dai padegė Anglų valdžios 
namus, kur buvo laikoma 
rekordai žydų ateivystės į 
Palestiną.

Woolwich, Anglija, geg. 
18. — Per eksploziją ginklų 
fabrike užmušta 5 asmenys.

Hitleris Savo Prekybos 
Mainais Apskuta Lenkus

Varšava. — Vokietija per 
paskutinius keturis mėne
sius gavo daugius maisto ir 
kitų lauko ūkio produktų 
iš Lenkijos. Už juos vokie
čiai turėjo mainais prista
tyt įvairių mašinų, reikalin
gų Lenkijos pramonei. Bet 
naziai vis nesiunčia tų ma
šinų^ Lenkijai; vietoj to jie 
bruka Lenkijai kitus savo 
dirbinius , kurių Lenkam 
nereikia.

Lenkijos spauda, todėl, 
reikalauja sustabdyt siun
timą maisto į Vokietiją.

Anglija Vis Išsisukinę 
ja nuo Apsigynimo 
Sutarties su SSRS

Sovietai- Atmeta Tik Palaidą 
Anglijos Prižadą

London. — Anglijos val
džia padarė šitokius naujus 
pasiūlymus Sovietams: An
glija, Francija ir Sovietai 
gali padaryt bendrą pareiš
kimą, kad šios trys šalys 
priešinsis užpuolikams, o 
Sovietai tuo pačiu laiku tu
ri pareikšt, kad jie gins 
Lenkiją, Rumuniją ir kitus 
“vakarinius Sovietų kaimy
nus,” jeigu Hitleris užpuls 
tuos kraštus. Anglija taip 
pat siūlo, kad tos trys šalys 
viena kitai duotų tuoj auti
nės pagalbos, jeigu Angli
ja, Francija ar Sovietų res
publika, užtardamos silp
nesnius kraštus, įsiveltų į 
karą su Hitleriu* bei Mus- 
soliniu. Tokiame atsitikime

CIO Mainieriai Laimėjo 
Dar Prieš Tris Anglia- 

kasykly Kompanijas
Harlan, Kentucky. — Sa

vininkai trijų didelių mink
štosios anglies kompanijų iš 
kitur jau pasirašė sutartį 
su CIO mainierių unija. Ne
pasiduoda tik Harlano aps
krities kompanijos, ir šau
kiasi daugiau milicijos prieš 
streikierius, nors ir taip vi
sur pristatyta kulkasvai- 
džių, ir milicininkai dieną 
ir naktį vaikšto su plikais 
durtuvais, ir ne leidžia 
streikieriams pasijudint.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo ministerė 
Frances Perkins pasiuntė 
valdišką tarpininką J. Con- 
norą į Harlaną, taikyt an- 
gliakasyklų savininkus 
CIO mainierius.

ir

Žinios iš Lietuvos
Tebeina Lietuvos Prekybos 
Derybos su Naziais

Kaunas.— Valdiškai pra
nešama, kad “Lietuvos de
rybos su Vokietija vyksta 
susipratimo dvasia.” Numa
toma 30 procentų Lietuvos 
prekybos apyvartos Vokie
tijai.

Ilgiau užtruks derybos 
dėl laisvos prekybos srities 
Lietuvai Klaipėdoje.

Vyriausybės Nariai 
Provincijoje

Kaunas, gegužės 14 
Generolas Raštikis kalbėjo 
Kaišedorių šaulių šventėje, 
dr. Bistras ir dr. Tamošai
tis Šiauliuose. Visuomenė į 
pranešimus gausiai lankosi.

d.—

ORAS
Dalinai debesiuota.

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

<1
sueitų pasitart ir genera- 
liai štabai Anglijos, Fran
cijos ir Sovietų.

Bet šis Anglijos planas 
tik aplamai, neformaliai ža
da padėt Sovietam, jeigu jie ' 
būtų įtraukti į karą su Hit
leriu. čia Anglijos valdžia 
visai nesiūlo Sovietam tik
ros, abipusiškos, lygios ap
sigynimo sutarties.

Todėl Sovietai per savo 
ambasadorių Iv. Maiskį 
Londone atmetė tokius pa
laidus Anglijos prižadus ir 
vėl pareikalavo, kad Angli
ja ir Francija darytų pilną 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Kitaip 
Sovietai nepriims pareigų, 
kurias Anglija stengiasi 
vienpusiškai jiems užkart, - 
kas liečia gynimą Lenkijos 
ir kitų Sovietų Sąjungos 
“vakarinių kaimynų.”

lo

■M

ANGLAI SPIRIA SAVO VAL
DŽIA DARYT SUTAR

TĮ SU SOVIETAIS

London. — Visomis spau
dos žiniomis, Anglijos pilie
čiai daro didelio spaudimo, 
kad priverst savo valdžią 
pasirašyt tarpusavio apsi
gynimo sutartį su Sdvietais,

Pulk. Lindbergh Sako, Kad 
Vokietija Turi Geresnių Ka

ro Lėktuvų už Ameriką

Washington. — Lakūnas 
pulkininkas Lindbergh sakė 
kongresinei karinių lėšų ko
misijai, kad Vokietija per 
metus gali pasistatyt iki 
“20 tūkstančių” karo lėktu
vų. Jis tvirtino, kad Vokie
tija turi geresnius leng
vuosius bombininkus ir už* 
puolimo 1 ė ktuvus negu 
Jungtinės Valstijos, bet tie 
nazių orlaiviai negali per- 
toli lėkt, sakė Lindberghas; 
Jis ypač patarė daryt dau
giau tyrinėjimų, idant iš- 
rast pagerinimų Amerikos 
lėktuvams.

• ■ i. ■

S
//■i

Andy Valdžia Varžo Šerų 
Pirkimą iš Amerikos

London. — Anglijos val
džia daro žingsnių, kad su
laikyt savo piliečius nuo 
pirkimo tiek daug šėrų ir 
bonų iš Jungtinių Valstijų. 
Sako, reikią laikyt tuos pi
nigus Anglijoje.

Nuo 1935 iki 1939 m. An
glijos piliečiai pirko už $1,- 
152,942,000 šėrų ir bonų iš 
Jungtinių Valstijų.

■ >

■

Philadelphia, Pa. — Sun 
gyvybės apdraudos kompa
nija pasirašė sutarti su sa 
vo agentų CIO unija.

4
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Klaipėdos Pabėgėliams Šelpti 
Komiteto Atsišaukimas

Vakar dienos “Laisvėje” įtalpinome 
Klaipėdos Krašto Nukentėjusiem Šelpti 
Komiteto atsišaukimą į Amerikos lietu
vius. Komitetas prašo aukų. Pabėgėliai 
tų aukų, aišku, yra reikalingi.

Šiuo tarpu, pasak Lietuvos spaudos 
. pranešimais, Lietuvon yra subėgusių per 
19,000 pabėgėlių. Daugumos jų padėtis 
kritiška: neturi darbų, neturi maisto, 

» neturi pastogės. Tūli bėgo nuo nazių 
• kaip nuo ugnies, viską palikdami ten, 
kur gyveno—Klaipėdoj.

Mūsų dienraštis stojo už šelpimą Klai
pėdos pabėgėlių tuojau, kai tik sužinojo
me, kad daug žmonių iš Klaipėdos pabė
go. Mes raginome ir raginame tam tiks
lui aukoti. Nemažai mūsų organizacijų 
jau yra aukojusios; kitos dar aukos.

Šia proga, tačiau, mes norime pasaky
ti, kad Komitetas, šelpdamas pabėgėlius, 
neskirstytų jų į sūnus ir posūnius. Turi 
būti šelpiami visi lygiai, juodadarbis dar
bininkas taip pat, kaip ir inteligentas. 
Neturėtų būt skirstoma pabėgėliai nei į 
tautybę: visi, kurie iš Klaipėdos bėgo, 
bego todėl, kad jie buvo ištikimi Lietu
vai, kad jie dėl savo ištikimybės užsi
traukė nazių smogikų nuožiūrą ir, jei 
nebūtų pabėgę, veikiausiai daugelis jų 
būtų buvę nukankinta. Su barbarais na- 
ziais juokų nėra! Taigi visi lygiai reikia 
ir šelpti.

Kaip Gi Ten Ištikrąją Yra?
9

Šios dienos “Laisvėje” skaitytojas ras 
dokumentus santykyj su kėlimu SLA 

i Centro iš New Yorko į Pennsylvaniją. 
Tie dokumentai yra įdomūs. Jie būtent 

\ parodo, kad Pa. valstijos draudimo de- 
partmentas neleidžia SLA centro kelti iš 
New Yorko į Pittsburghą. Mr. Taggart, 
pav., sako, kad sulyg SLA čarteriu, or
ganizacijos centras turi būti Luzernės 

. apskrity j, Pennsylvania valstijoj (saky
sim, Wilkes-Barrėj, Plymouthe, ar kur 
kitur). Norint centrą į Pittsburghą kel-

* ti, SLA pirmiausiai turi kreiptis į Lu- 
w zernės apskrities teismą leidimo; jei teis

mas leis kelti Pittsburghan, tuomet 
Pennsylvanijoj gyvuojančios SLA kuo
pos turį tą klausimą balsuoti: kelti Pitts
burghan, ar ne?

Vadinasi, tasai referendumas, kurį 
. SLA pild. taryba paleido nariams prieš 

• keletą mėnesių, neturi jokios reikšmės. 
IJis yra bevertis. Jo draudimo departmen

tal nepaiso.
Na, o SLA nariams buvo aiškinta, kad 

- Pennsylvanijos draudimo departmentas

...

j» neleidžiąs SLA centrą laikyti New Yor
ke. Atsimenam, kaip Kl. Jurgelionis, 
“Tėvynės” redaktorius rašė: jis sakė, jog 
SLA centras New Yorke palaikomas ne
legaliai, prieš Pa. valstijos draudimo de
partment norus. SLA nariai tam ir pa
tikėjo. Patikėjom tam ir mes, kadangi 
tuos dalykus rašė ne koks nors papras
tas eilinis žmogelis, o advokatas, dalykus 
žinąs vyras. Bet štai dabar dalykai rodo
mi visai kitokioj šviesoj!

/

Per tą visą laikotarpį, kai SLA centro 
perkėlimo klausimas tapo aktualus, 
mums buvo sakyta, kad jokių keblumų 
su centro iškėlimu nebūsią, kad jau vis-

kas atlikta. Važiavo SLA pild. tarybos 
nariai į Pittsburghą, jieškojo vietos, žiū
rėjo namų, teiravosi kainų. Sugrįžę pra
nešdavo, kad viskas O. K. Mes tam ir 
tikėjome, nes žinojome, kad SLA centre 
yra trys advokatai, diplomatijos dakta
ras, o kiti pild. tarybos nariai — pra
šmatnūs žmonės.

Bet štai dabar pranešama, jog tas vis
kas buvo daroma tamsoj, be atožiūrio, 
be plano, be Pennsylvanijos draudimo 
department© leidimo! Pasirodo, kad vei
kiausiai SLA centrui teks dar ilgoką lai
ką pasilikti ten, kur jis yra, anot adv. 
Jurgelionio—flophouzėj!

Labai nesmagu tokius dalykus rašyti, 
bet tai darome, trokšdami SLA tik gero. 
Mums rodosi, SLA pild. taryba, jei ne 
visa, tai bent prezidentas ir sekretorius, 
turėtų greit ir aiškiai pasakyti viešai, 
per spaudą, kaip gi ten dalykai ištikrųjų 
yra. .

Juo greičiau tas bus padaryta, tuo bus 
organizacijai sveikiau.

Švaka Logika, Dar Švakesni 
Argumentai

Kai mes kadaise nurodėme, kad “ge
nerolas Krivitskis” nėra jokis generolas, 
nėra jokis Sovietuose gyvenęs žmogus, o 
tik paprastas Austrijos pilietis, Šmelka 
Ginsbergas, tai “Naujienos” dėl to smar
kiai susisielojo. Ir kur gi jos nesisielos 
po to, kai mes numaskavome jų bendra
darbį, jų įkvėpimo šaltinį niekinimui So
vietų Sąjungos ir Ispanijos respublikos 
gynėjų!

“Naujienos” argumentuoja, būk, gir
di, tas faktas, kad Šmelka Ginsbergas 
pasivadino generolu Krivitskiu nepadaro 
jo tuo, kuo jis nėra. Girdi, ogi Uljano- 
vas ar nepasivadino Leninu! Ogi Stali
nas ar ne slapyvardis! Jeigu taip, tai, 
sako “Naujienos”, ir Šmelka Ginsbergas 
galėjo pasivadinti “generolu Krivitskiu.”

Šitokia logika gal būt tiktų vaikams, 
gal ji tinka “Naujienų” redaktoriui, bet 
ji niekad netinka rimtam žmogui, kuris 
galvoja, kuris į dalykus žiūri, kaip da
lykus suprantąs žmogus turi žiūrėti.

Leninas ir Stalinas yra slapyvardžiai. 
Tai kas tokio? Gali ir “Naujienų” redak
torius vadintis slapyvardžiu, bet tas ne
pakeis jo profesijos. Jis kaip yra laikraš
tininkas, taip ir bus, nepaisant, kokiu 
vardu jis vadinsis. Tačiau, jei “Naujie
nų” redaktorius, sakysim, pasivadintų 
šiandien kokiu nors “generolu Samoje- 
dovu” ir rašytų šmeižiančius Sovietų 
Sąjungą straipsnius, nuduodamas, kad 
jis ten gyveno ir tarnavo Sovietų vy
riausybėje, tai jau būtų visai kas kita. 
Tuomet' mes jį vadintum apsimetėliu, 
žmonių apgaudinėtoju. p*.

Panašiai yra su Šmelka Ginsbergu. 
Mes visiškai nepaisom, kad jis yra Šmel- 
ką Ginsbergas; nepaisom, kad jis pakei
tė savo vardą. Tai jo dalykas. Bet mes 
nurodome tai, kad šmelka Ginsbergas 
niekad nėra tarnavęs Sovietų vyriausy
bėj, nėra Sovietuose gyvenęs, nėra jokis 
generolas, o tik paprastas padaužele. 
Mes nurodėme, kad jo rašomieji straips
niai, niekinanti Sovietus, net ne jo pa
ties parašyti, o Isaaco don Levino!

Štai, kur keri apgavystė! Štai, ko 
“Naujienų” redaktorius nenori suprasti! 
Užuot pripažinti tą faktą, kad Šmelka 
Ginsbergas yra paprastas lapsardokas, 
o ne generolas, “Naujienos” jį gina ir 
dar vis bando įkalbėti žmonėms, būk jis 
autoritetas, būk Ginsbergas žinąs, ką ra
šąs!

“Naujienos,” beje, eina dar toliau: jos 
primeta komunistams, būk pastarieji, 
atidengdami Šmelkos Ginsbergo tikrąją 
pavardę ir parodydami, kad jis nėra ge
nerolas Krivitskis, pasidaro anti-semi- 
tais, žydų neapkentė jais.

Kur su tokia savo logika “Naujienų” 
redaktorius mano nueiti? Komunistai 
niekur nesakė net, kad Šmelka Ginsber
gas yra žydas. Gal jis visai nėra žydų 
tautybės. Mes tik buvome pastebėję, kad 
Ginsbergas gimė Austrijoj. Tai ir vis
kas. O, pagaliau, jeigu jis ir žydas, tai 
kas? Ar žudų tauta neturi niekšų? Už
tenka parodyti pirštu į Trockį. Ar tik 
todėl, kad Ginsbergas yra žydų tautybės, 
tai komunistai neturi teisės atidengti jo

Audinyčių (Tekstilės) 
Darbininkai

f «

Rašo A. Aldėniutė
(Pabaiga)

Darbo Sąlygos '
Darbo sąlygos šiandien 

įvairiose šalyse labai skiriasi. 
Pavyzdžiui, dviejų pakaitų 
darbas, kuris yra paprastu 
dalyku J. V., beveik negirdi
mas šiandien Anglijoj ; bet ten 
veikia be išimties 48 valandų 
darbo diena. Indijoj, kur nor
malė darbo savaitė 54 valan
dų, gyvuoja trijų pakaitų sis
tema. Apmokamas šventes, 
kurių J. V. nėra, šalies įsta
tymai Belgijoj, buvusioj če- 
choslovakijoj, Estonijoj, Fran- 
cijoj, Vengrijoj, Meksikoj, Ho- 
landijoj, Lenkijoj, Rumunijoj, 
Ispanijoj, Švedijoj ir Sovietų 
Sąjungoj įsako užlaikyti. 
Tuo atžvilgiu, nežiūrint dar
bo unijų, J. V. dar toli užsi- 
likusios.

Uždraudimas naktinio dar
bo moterims ir vaikams be
veik kiekvienoj šalyj praves
tas. Betgi Holandijoj ir Len
kijoj uždrausta ir vyram nak
tinis darbas. Šveicarijoj, bu
vusioj čechoslovakijoj, Meksi
koj—naktinis darbas vyrams 
leidžiamas tik tam tikru lai
ku.
Sąlygos Pietinėj J. V. Dalyj

“Tai yra mano įsitikinimas, 
kad pietinė J. V. dalis dabar 
yra mūsų šalies No. 1 ekono
minė problema — šalies pro
blema, o ne vien tik pietų. 
Mes neturime ekonominės 
lygsvaros visoj šalyj dėlei šios 
padėties pietuose.”

Taip pasakė prezidentas 
Rooseveltas liepos 5 d., 1938.

Audinyčių darbininkai, ypa
tingai i pietuose, buvo nuolai- 

ydūs įrankiai fabrikantų, kurie 
mokėjo sunaudoti žaliąją me
džiagą ir pasidaryti sau milio- 
nus pelno,' kuomet darbinin

kai vos galėjo gyvybę palai
kyti. Paprastas audinyčių 
darbiihnkas randasi tik vienu 
žingsniu nuo ubagystės.

Trylika pietinių valstijų — 
Virginia, Kentucky, Tennes
see, North Carolina, South 
Carolina, Georgia, Alabama, 
Mississippi, Florida, Louisia
na, Arkansas, Oklahoma ir 
Texas — turi 36,000,000 gy
ventojų. Šios valstijos turtin
gos naturale medžiaga, bet 
gyvenimo sąlygos darbininkam 
prasčiausios visoj šalyj. čia 
daugiausiai ligų ir mirčių, 
“žemos algos, prastos moky
klos, nedavalgis, prasta sani- 
tacija ir prasti gyvenimui na
mai, tai kaina, kuria apmoka 
šalis dėl biednystės žmonių,” 
sako valdžios raportai .

žmonės pietuose nori geres
nių namų ir daugiau jų, nori 
sviesto, jautienos, daržovių, 
pieno, kiaušinių, drabužių, če- 
verykų. Jie nori ir galėtų 
naudoti tūkstančius pramonės 
gaminių, kaip mažų, taip ir 
didelių, gaminių, kuriuos maši
nos pagamina, kad suteikti 
sveikatą ir gerą gyvenimą 
žmonėm, šalies pramonės-su
stoja dirbę ir milionai darbi
ninkų išmetami iš darbo to
dėl, kad šių valstijų nubied- 
ninti žmonės negali nieko nu
sipirkti.

Išdirbimas medvilnės tai 
pamatinė pramonė šios dalies 
Jungtinių Valstijų.

Aš manau, negalima praleis
ti nepaminėjus darbo sąlygų 
tekstilės darbininkų, gyvenan
čių šioj dalyj, apie kuriuos 
taip nuoširdžiai apgailestau
damas nukalbėjo prezidentas 
Rooseveltas.

Daug medvilnės dirbtuvių 
savinasi čielus miestukus. Prie 
dirbtuvių randasi pastatytos

stubukės (jei taip galima va
dinti). Pastatytos ant iškelto 
pamato, kui’ vienatinį pavėsį 
vaikučiai randa žaisti, tai pa
lindę po stuba. Stubos pras
tai sukaltos, kur vasarą uodai 
lenda per plyšius, žiemą šal
tis ir lietus lyja. Netolimai 
nuo dirbtuvės randasi fabriko 
krautuvė, kur kiekvienas pri
valo pirkti. Taipg-i pastaty
tos bažnyčios, kuriom kuni
gus partraukia samdytojas ir 
kuriam damoka algos darbda
viai, nors darbininkam kai 
kur išima ir už bažnyčios už
laikymą.

Neretai darbininkas gauna 
tuščią voką, su užrašu vietoj 
algos . Ten pat įdėtas popierė
lis, kiek jis skolingas darbda
viui. Darbininkai, gyvendami 
tokiuose fabrikų miesteliuose, 
visuomet skolingi fabrikan
tams. Labai retai gauna kokį 
centą pinigais. Knygvedžiai 
išrokuoja rendą, šviesą, valgį, 
ir tt., ir dažnai darbininkui 
nieko nelieka. Darbininkai 
negali mesti darbą, nes skolos 
neišmokėtos, ir kur jir vyks 
neturėdamas nei cento j Ar 
darbininkai nori, ar nenori, 
turi pirktis kompanijas krau
tuvėse, kur maisto' kainos 
daug brangesnės, bfors yra 
kai kur neprigulmingi krau
tuvininkai, bet tai ne audiny
čių darbininkams, nes, jei ku
ris norėtų ten pirktis, kompa
nija prižiūri, kad jis negautų 
algos, bet kad liktų jai sko
lingas ir, jei reikia, prirašo už 
“sugadintą” darbą pabaudų.

Kompanijos krautuvėse gali 
pirktis visko, kaip kruopų, 
taip viršutinius švarkus; kaip 
puodą, taip šluotą. Kainų nė
ra ir todėl kompanija gali už
rašyti, kiek nori.

Vienas darbininkas, nesenai 
ištrūkęs iš Alabamos valstijos, 
atvyko su žmona į Californi- 
ją ir mums unijos susirinkime 
rodė savo algos korčiukę. 
Štai kaip dalinosi: Dirbo 40 
valandų. Uždarbis $13.05. 
Išimta senatvės pensijai 14c, 
rendai 80c, apdraudai 70c ir

kompanijos krautuvei už val
gį $11.06. Jam liko algos tik 
35c. Šis darbininkas buvo lai
mingas, kad dar kiek laiko 
moteris dirbo, kol susirgo, ir 
kad neturi vaikų. Kitaip bū
tų negalėjęs išbėgti, nes būtų 
kompanijai skolingas, jei ne 
už valgį, tai už vaikus, nes 
kompanijos duoda gydytojus 
ir išrokuoja iš algos už jų pa
tarnavimus. Jei būtų bandęs 
pabėgti, būtų buvęs areštuo
tas už skolas.

Kompanijos palaiko jaunes
niems YMCA, už ką po mažą 
sumą išima iš algos. Ten jie 
gali naudotis maudyne ir kiek 
tiek knygyno. Ar tai stebėti
na, kad moraliai jaunuoliai 
nupuolę, nes neturi jokio ki
to pasilinksminimo ? Kurie 
sekėt Scottsboro jaunuolių by
lą ir liudijimą vienos mergi
nos, kuri vėliau atšaukė, kad 
negrai jos nelietė, jinai aiški
no, kad išvakarėj tų jaunuolių 
suareštavimo jos buvo sulindę 
į traukinio vagoną pasivaži
nėti ir kad turėjo lytinių rei
kalų su kitais vaikinais. Jinai, 
pasakodama, atvirau pasakė, 
kad vienatinis mūsų smagu
mas, tai yra tik tas, nes ki
taip pasilinksminti neturime 
iš ko.

ŽVAIGŽDĖ, ŠVIEČIANTI KELIĄ Į LAIMINGĄ GYVENIMĄ...

\\ Pusračio pavidale Sovietų Sąjungos pavilionas. Jo pilonas (bokštas) turi 259 
pėdas aukščio ir yra aukščiausias Pasaulinėj Parodoj pastatas, išimant Tryloną. 
Viršuj pilono matosi darbininko statula, kuri turi 79 pėdas. Ji padaryta iš nerūdy- 
jančio plieno.

Pereitą trečiadienį Sovietų Sąjungos (gražinusį visoj Parodoj) pavilioną 
oficialiai atidarė SSSR ambasadorius Amerikai, Konstantinas Umanskis.

pilną vardą ir pavardę ir parodyti, kad 
jis nėra generolas Krivitskis, kad jo raš
tai nėra jo?!

Pasiėmusios pas save “ant burdo” pa- 
daužėlę, “Naujienos” dabar bando viso
kiais būdais suktis, kad tik pateisinus 
savo šmeižtus, mestus ant Sovietų Są-

jungos ir Ispanijos respublikos. Tam 
tikslui jos nepaiso pasirinkti priemonių.

Būk tu didžiausias niekšas, būk pa
dauža, jei tik pasivadinsi generolu ir 
šmeiši Sovietus, tu visuomet rasi savo 
raštams atdaras “Naujienų” skiltis!

Tokia tai “Naujienų” logika!
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Kaip Pagelbėjo NRA ir Algų- 
Valandų Įstatymas

Kuomet buvo pravesta NRA 
(Nacionalis Atstatymo Ak
tas), darbininkų būklė pieti
nėj J. V. dalyj biskį pagerėjo. 
Iki to laiko, neperdedant ga
lima sakyt, kad darbininkai 
dirbo pusiau feodalinėj (bau
džiavos) sistemoj. Su atėjimu 
NRA vaikų darbas buvo su
mažintas, minimum algų ska
lė tapo įsteigta, taipgi 40 va
landų savaitė. Nors darbda
viai šį patvarkymą laužė, bet 
abelnai imant jis daug pageri
nimų suteikė darbininkams.

Prieš įvedimą NRA, Massa
chusetts valstija turėjo 48 va
landų darbo savaitę, bet kitos 
Naujosios.: Anglijos valstijos # 
leido dirbti 54 valandas sa- j 
vaite j. Nuo Virginijos iki 
Georgia valandos buvo 55-60. 
Alabama valstija visai neturė
jo nustatyto darbo valandų 
maksimumo.

NRA neilgaKgyvavo. Jį pa
šalinus, 1935-36 metai matė 
daug audinyčių streikų, net 
generaliį streiką Naujojoj An
glijoj. Pradėta kalbėti apie 
reikalingumą įstatymo suregu
liavimui maksimum darbo va
landų ir minimum algos.

Senatorius Wagner, auto
rius Wagner Įstatymo, sykį 
pareiškė (šis pareiškimas bu
vo dar prieš Wagnerio Akto 
pravedimą) : “Aš negaliu su
silaikyti neprotestavęs prieš 
pasikartojantį laužymą kons
titucijos, kuri užgimė laisvėj. 
Ji naudojama neteisingai, 
kaipo priedanga mažinimui 
algų, liginimui darbo valan
dų, išnaudojimui ir nežmoniš
kam persekiojimui.”

Nuo to laiko pradėjo kalbė
ti už reikalingumą įstatymo, 
kuris užtikrintų darbininkam 
teisę organizuotis ir kuris 
baustų darbdavius, jei tie neis 
į kolektyves derybas su savo 
darbininkais. Neužilgo Wag
nerio Aktas tapo priimtas, 
nors fabrikantai prieš jį šau
kė ir bandė per teismus pri-

(Tųsa ant 7-to pnsl.)

Klausimai ir Atsakymai
1 Klausimas

Gerb. “L.” Redakcija: Bū
kite tokie geri ir praneškit, 
kokiose dienose buvo sek- * <• 
madieniai lapkričio mėnesio 
1912 metų? Man jos labai 
reikalinga žinoti. Iš anksto 
labai ačiū.

O. G.
Atsakymas

1912 metų lapkričio mė
nesio sekmadieniai pripuolė 
sekamose dienose: 3, 10, 17
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Komitetas Motinos Die
nai ir Šeimos Savaitei ruoš
ti Lietuvoje paskelbė per 
spaudą ir per valsčius an
ketą su klausimais gaušin-

didesnį skaičių kūdikių, bet 
ne visus juos užaugino. An
tai ūkininkai Justinas ir 
Barbora Ambrazevičiai, 
Trunciškių kaime, Kamajų

gesnėms šeimynoms; ir at- valsčiuje, turėjo 18 vaikų, 
sakymai, kuriuos davė pir- į bet užaugino 14. Justinas 
mosios 70 šeimų, rodo, jog dabar 80 metų, o Barbora 
keliolika iš tų šeimų tebe-! 77 m.

Jonas ir Domicėlė Žilin
skai, mažažemiai, Kūlių 
valsčiuje, Karklėnų kaime, 
turėjo 17 vaikų ir taip pat 
užaugino 14.

Antanas ir Ona Trumpai, 
Ariogalos valsčiuje, Palie
pių bažnytkaimyje, užaugi
no 11 iš 16 pagimdytų vai
ku.

Lietuvoje yra gana daug 
motinų, turėjusių po 15 vai
kų; bet dar nepatirta, ar 
bent viena šeima užaugino 
visus penkiolika gimusių 
vaikų.

Daugiausia vaikų miršta 
per keletą pirmųjų metų 
nuo Skarlatinos ir kitų va
dinamų kūdikystės ligų.

augina po 10 iki 13 vaikų 
visus, kiek pagimdė.

Tame skaičiuje yra devy
nios motinos, kurios pagim
dė ir tebeaugina po 11 vai
kų kiekviena, arba devynios 
motinos auklėja viso 99 vai
kus, “kiek tik Dievas davė,” 
kaip sako kai kurios jųjų, 
šios šeimos daugiausia yra 
nepasiturinčios arba mažai 
pasiturinčios.

Vidutinis amžius tų 
kų tėvų yra apie 52-3 
tus; motinos gi kiek 
jaunesnės.

Be tų šeimų, kurios už
augino visus pagimdytus 
vaikus, atsiuntė atsakymus 
šeimos, kurios pagimdė po

V?'
me- 
tiek

Lietuviy Kultūra 18 Kraujo Garbinimo
Šimtmečiu Atgal

Bekasant žvyrą Sargė- 
nuose, Lapių valsčiuj, šie
met atidengta dar 114 se
novės lietuvių kapų. Ten 
žmonės buvo palaidoti sena
jame geležies amžiuje, 17 
iki 18 šimtų metų atgal. 
Grabai buvę iškapoti iš 
ąžuolų kamienų, kaip luo
tai. Kapuose aptikta gele
žinių įmovinių, kirvių, žal
varinių segių ir metalo pjū
vio apirankių.

Daugiausia papuošalų tai 
moterų kapuose: žalvariniai 
antsmilkiniai, karoliai, ma
terijos kepuraitės, pagra
žintos metalinėmis plokšte
lėmis ir smulkių vielų eilė
mis, ir tt.

Pasirodo, kad tais laikais 
taip vyrai, taip moterys ne
šiojo panašias kepuraites 
gaubtuvėlių pavidalo, ir jos 
dažnai būdavo pagražintos 
žalvariniais apkalais. Tokių 
ypač daug rasta Klaipėdos 
krašte, kur lietuviai buvo 
laidojami jau*apie 19 šimtų 
metų atgal.

Veršvuose, be žmonių ka
pų, atrasta ir 13 arklių ka
pų nuo 15 iki 16 šimtų metų 
senumo. Čia užtikta įvairių 
ginklų, įrankių ir geležinių, 
žalvarinių ir karolinių pa
puošalų.

Viename vėlesniame kape 
Sargenuose rasta apie 12 
svarų įvairiausių žalvarinių 
dirbinių nuo 8 iki 9 šimtme
čių senumo. Kaip šie vė
lesnieji papuošalai, taip 
ankstyviausieji yra pagra
žinti išpjaustytais bei iška- 
linėtais lietuviškais pamar- 
ginimais.

Taigi ir seniausi atideng
ti kapai liudija, jog jau ta
da lietuviai turėjo gražią 
savarankišką amatinę ir 
dailišką* kultūrą.

Tokie radiniai gabenami į 
Vytauto D. Kultūros Muzė- 
jų Kaune.

Religija tarp Mrohy

Anglas mokslininkas L. 
Stopper per 7 metus tyrinė
jo nedidelę negrų mrohų 
tautelę Afrikos gilumoje, 
ir paskutiniu laiku paskelbė 
jų papročius ir keisčiausią 
religiją — kraujo garbini
mą.

Kada jis apsigyveno mro
hų žemėje ir pasistatė bū
dą, jie užsiundė jį šunimis. 
Ratu apspitę jo buveinę, 
šunes per dvi dienas nelei
do jam nė kojos laukan iš
kelti, iki jis nušovė vieną 
šunį; tada kiti išlakstė. Tuo 
tarpu Stopperis pastebėjo, 
kad mrohų vyresnieji dėvi 
raudonas priejuostes, ir su
prato, jog čia didžioj pa^ 
garboj laikoma raudonai 
spalva. Tad jis apsivilko 
raudonais marškiniais, ir 
tuojaus pasidarė gerbiamas 
šiai tautelei.

Arčiau susipažinęs su 
mrohais, Stopperis patyrė, 
kad jie savo šventyklose 
garbina kraujo indą. Kiek
vienas tėvas atiduoda burti
ninkam ketvirtą iš eilės sa
vo vaiką. Burtininkai pra
veria gyvam vaikui kaktą 
ir išlašina jo kraują į šven- 
tyklinį indą. Kodėl jie taip 
daro, tik vėliau mrohų ku- 
nigai-burtininkai tepasakė 
Stopperiui.

Pasak burtininkų, tai jų 
tauta kadaise buvus galinga 
ir didi; jie tada gyvenę, kur 
visuomet šalta, o jų valdo
vai buvę keturi dievai. Ga
lop, dievai susipykę, ir pra
sidėję nelaimės; gręsę vi
siem mroham pražūtis; ale 
trys dievai susitarę ir nu
galabiję ketvirtą. Tuomet 
vėl dalykai pasitaisę, tauta 
sustiprėjus, ir mrohai tiki
si, kad vėl sugrįš jiem se
novinė galybė ir didybė.

Anot tų burtininkų, tai 
visi gyvieji mrohai esą tų 
trijų dievų sūnūs; jie—trys 
pirmieji kiekvieno mroho

LUCITE
Pasaulinėje New Yorko 

Parodoje galima' matyt ste
bėtinų naujų medžiagų. Jos 
nėra savaimi užaugusios 
nei pačios gamtiniai susida
riusios. Tos medžiagos yra 
dirbtinės: jas pagamino 
chemijos mokslas iš kitų vi
sai nepanašių daiktų, iš du- 
jų-skystimų.

Viena tokia nauja puiki 
medžiaga, išstatyta Pasau
linėje Parodoje, yra Incite, 
arba lucitas; tai kaip ir 
stiklas, bet iš daugelio at
žvilgių naudingesnė me
džiaga už stiklą.

Lucitas yra skaistus kaip 
krištolas; bet jis galima 
lankstyt, pjukliukais pjaus
tyt, gręžt, tekint ir kitaip 
apdirbt vartojimui leng
viau negu stiklas.

O iš ko lucitas pagamin
tas? Nagi, iš dirbtinio al
koholio, vadinamo metha
nol. Šis gi alkoholis, pa
dirbtas iš žibinamųjų ang
lies dujų, yra žinomas kaip 
“anti-freeze” ir vartojamas 
automobiliu radiatoriuose 
žiema, kad jie neužšaltų.

rius, ir taip turėt šaltą elek
tros'šviesą visame bute.

Lucitas yra vienintelė iki 
šiol atrasta medžiaga, ku
rios vamzdis persiunčia 
šviesą pro bet kokius užsi
sukimus.
Labai Naudingas Išradimas 

Medicinai ir Dentistikai
Ale kokia ir kam gali būt 

iš to nauda? Visų pirma, 
lucitas naudingas ligoni
nėms, ypač kai daroma ope
racijos. Iki šiol virš opera
cijos stalų buvo vartojama 
smarki, aštriai spindinti ir 
neišvengiamai k a i t i n anti 
elektros šviesa, o toks kai
tinimas dažnai nepageidau
jamas, net kenksmingas 
operuojamam ligoniui. Da- 

vartojant lucito 
kitu

perleist lygiai 
skaisčią, bet ramesnę ir šal
tą šviesą į operacijos kam
barį. Tatai jau praktiškais 
bandymais įrodytas faktas.

bar gi
vamzdžius, galima iš 
kambarių

Lucito vamzdžių išradi
mas taip pat svarbus den- 
tistams. Iš lucito pagamin
ti kiauru viduriu įrankiai 
jau yra kai kur dentistų 
vartojami prispaust liežuvį 
arba palaikyt pražiodintą 
burną. Lucito vamzdeliu ei
na šalta šviesa į įrankio 
kiaurumą ir apšviečia bur
na iš vidaus be šešėliu, c
O tokie šešėliai buvo iki šiol 
neišvengiami, kuomet dan
tų gydytojas švietė burną 
elektrine lempute iš oro pu
sės.

Medicinoje kartais reikia 
nušviest vieną ar kitą vidu
jinį kūno organą, kuris pri
einamas tiktai lenktu stiklo 
vamzdeliu; tad vamzdelio 
pirmgalyje turi būt elektri
nė lemputė, nes šviesa iš 
lauko nepraeis vidun pro 
stiklinio vamzdelio įlenki
mus. Bet lemputė pirmgaly
je stiklinio vamzdelio kaiti
na ir skaudina vidujines 
kūno dalis ar žaizdas. Ta-

čiau vartojant lucito vamz
delį su šviesa išlaukiniame 
jo gale, vidujiniai organai 
yra nušvitinami šaltai ir 
net dar geriau.

LENGVI, NEDŪŽTANTI 
AKINIAI Iš BAKELITE

Be kitų naujų dirbtinių 
medžiagų, Pasaulinėje Pa
rodoje matoma ir pagerin
ta bakelite medžiaga, kuri 
galima vartot vietoj stiklo 
akiniams. Ji nepalyginamai 
stipresnė už paprastą stik^ 
lą, “beveik nesudaužoma” 
ir pusiau lengvesnė už stik
lą. Šią medžiagą chemiškai 
pagamino m o kslininkai 
Norton kompanijos labora
torijose.

Rašo Jaunutis
Ponia Jennie Nixon, Būt

ie ryj, Pa., pastatė savo kar
vei dviejų aukštų vasarna
mį už $3,000. Aplinkui na
mą apsodino medžiais ir žo
lynais. Viduj yra bėgantis 
vanduo, “sinka” nusipraust, 
elektros šviesa ir šaldytu
vas. Į antrą aukštą yra au
tomatiniai laiptai, kurie už
kelia karvę kas vakaras į 
jos miegamąjį kambarį.

'Vokiečių lakūnas, kuris 
išskrajojo 700 tūkstančių 
mylių, sako, kad pomidorai 
(tomeitės) yra geriausia 
gyduolė nuo oro ligos.
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Ugnies Nebiją Klijai
Kitokiame pavidale, pato-

Yra mašina, kurią danti
mis spaudžiant, jinai rodo, 
kiek svarų tu spaudi.

Eskimosai dantimis į-
£

balintoji bakelite medžiaga spaudžia po 300 svarų, o jų 
gali būt naudojama kaip nepilnamečiai jaunuoliai iki 
klijai naminiams baldams, svarų. Tuo tarpu ge
oidai viams ir kitiems tiks- Amerikos futbolinm-

gali but naudojama
J

Ogi du 
mok.sli- 
pačias 
dalely-

O lucitas

stebėtiną permainą iš dujų- 
alkoholio į lucitą?
Pontų kompanijos 
ninkai paėmė tas 
methanol alkoholie
tes-molekulas ir tam tikrais 
cheminiais būdais privertė 
jas skirtingai susiderint 
vieną su kita; taip ir pa
dirbo visai skirtingos rūšies 
“stiklą” lucitą.
įvairiais savo gerumais pra
šoka žinomąjį mums stik
lą, 

u •

Pavyzdžiuot, lucito skais
tumą, yra parodoj išstaty
tas milžiniškas “deiman
tas” nulietas iš lucito, nu- 
šlipuotas panašiai, kaip tik
ras deimantas; ir šis dirb
tinis deimantas ne tik per
šviečiamas, \ bet visokeriopai 
blizga ir mirga, priminda
mas gamtinį deimantą.
šviesą Plaukia, Kaip Van

duo, Suraitytais Lucito 
Vamzdžiais

Iš lucito pagaminti vamz- 
džiai-dūdos perleidžia švie
są iš vieno galo pro kitą, 
nežiūrint kaip vamzdis bū
tų išvingiuotas bei išraity
tas. Lucito vamzdžiu švie
sa plaukia panašiai, kaip 
vanduo, sakysime, variniais 
ar guminiais vamzdžiais. 
Taigi skiepe galima būtų 
pritaisyt elektros lempą 
prie lucito vamzdžio galo
p ra vest tą vamzdį į 5-tą ar 
6-tą namo aukštą, prie 
vamzdžio pritaisyt plones
nius vamzdelius, išvadžiot 
juos po atskirus kamba-

tėvo vaikai; o visi ketvir
tieji iš eilė$ vaikai esą ano 
ketvirtojo, nužudyto dievo 
giminės; todėl, girdi, kiek
vienas ketvirtas gimęs kū
dikis esąs prakeiktas ir tu
rįs būt atiduotas kraujo 
aukai, kaino padėka trim 
geriesiem dievam, kurie nu
žudę ketvirtą, blogąjį dievą.

Kodėl Įvairiais Sezo 
nais Matome Skir

tingas Žvaigždes
Rašo J. Surdokas

Mes kas naktį matome 
poliarinę žvaigždę vakare 
ir ryte stovint toj pačioj 
vietoj, bet jos kaimynės 
biskį pasikeičia, pasisuka 
nuo rytų linkon vakarų. O 
tos, kurios toliaus nuo Po
liarinės žvaigždės, tai vaka
re jas matysi priešpiečiuo
se, o 12 ar 1 vai. naktį jau 
bus jos perėjusios “per vir
šų” ir gerai pasisukusios 
linkon vakarų; o ryte tokios 
žvaigždės nematysi: ji bus 
peržemai arba nusileidus 
taip, kaip mėnulis ar saulė.

Jeigu ne saulės didelė 
šviesa, tai- mes per 24 va
landas pamatytume tas vi
sas žvaigždes, ką dabar tu
rime progos matyt tiktai 
sezonais, tai yra, vienas 
matysime žiemą, kitas pa
vasarį, vasarą, rudenį ir tt.

Aš čia nekalbu “iš pilvo.” 
Nes kada būna pilnas sau
lės užtemimas, kad ir vi
durdienį, tuoj pasirodo 
žvaigždės, ir tos pačios, ku
rios bus matyt lygiai už 6 
mėnesių. Bet mes niekad 
nematome tų žvaigždžių, 
ką mato žmonės arti Pie
tinio Poliaus būdami, o jie 
nemato mūsų šiaurės Polia
rinės žvaigždės ir jos arti
mesnių kaimynių. Bet mes 
matome saulę ir mėnulį, 
kad ir ant Žieminio ar Pie
tinio Poliaus būdami. Tik 
saulė matoma ant vieno po
liaus vasarą, o ant kito žie
mą/ Mėnulis 
mėnuo nuo 
ant vieno jis 
laiko, paskui 
pat.

Reiškia, 
žvaigždės 
dalykas?

mūsų žemės abudu “ašiga
liai”, arba poliai nemaino 
savo pozicijos; nors žemė 
sukasi aplinkui ir bėga ra
tu apie saulę, bet jos aši
galiai, galima sakyt, vieno
kioj pozicijoj stovi; o gal 
bus aiškiau, pasakius, kad 
žemės “ašis” visuomet pa
linkus 23 laipsnius ir pusę 
į plokštumą to rato, ku- 
riuom žemė bėga apie sau-

lams; ir šie bakelite klijai 
atsilaiko ir prieš karštą 
vandenį ir prieš ugnį, ir pi
giau atsieiną negu ligšioli
niai klijai.

Bakelite taip pat vartoja
mas kaip liakerių (varni- 
šių) stiprintojas prieš karš
tą ar šaltą vandenį.

Dabar gi daromieji ban
dymai rodo, jog iš bakelite 
galima būtų gamint ir au
tomobiliams “kūnus” 
dies). Sakoma, kad ši 
džiaga čia taip gerai 
nautų kaip ir plienas;
nai kelis kartus lengvesnė 
už plieną.

kai tegali dantimis įspaust 
tiktai 126 svarus.

1857 metais (tai 82 metai 
atgal) doros merginos Ame
rikoje žiūrėjo į valgymą 
‘aiskrymo’ (šaldytos grieti
nės) taip prastai, kaip jos 
dabar žiūri j tas, kurios sa- 
liūnuose alų geria.

i

gi matyt kas 
abiejų polių;

matyt pusę 
ant kito tiek

saule mainosi, o 
ne. Tai kame gi 
Ogi tame, kad

Kai kas gali pastebėt: 
jeigu žemė darytų tą dide
lį ratą, tai ir jos ašis iš
kryptų iš vietos. Bet ve 
kaip ji daro ir neiškrypsta 
iš vietos. Tas žemės kelias 
apie saulę, vadinamas orbi
ta, eina ta pačia linkme, 
kaip žemė sukasi apie save. 
Jeigu žemė suktųsi taip, 
kaip dabar, o jos kelias ap
link saulę “skersai,” tai 
mes matytume maišalienę 
padangėse. Saulė tada liktų 
vieną sykį į metus tarp 
Poliarinės žvaigždės ir mū
sų žemės, ir mes nematytu
me toš žvaigždės, nes tai 
būtų dienos laikas, ir ta 
žvaigždė nebūtų Poliarinė. 
O kita, toks atbulas žemės 
bėgimo ratas būtų prieš- 
gamtiškas, tiesiog negali
mas daiktas.

Žemės orbita — kelias 
apie saulę eina nuo vakarų 
linkui rytų, skersai “Paukš
čių” arba “Pieno” kelią. 
Bet žemės Šiaurinis polius 
visada tiesiai po Poliarine 
žvaigžde stovi, arba nuo 
poliaus tiesiai į viršų yra 
ta žvaigždė. Tas parodo, 
jog saulė tai mūsų labai ar
tima kaimynė palyginti su 
žvaigždėmis.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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STIPRIAUSI SIŪLAI Iš 
ORO, ANGLIES IR 
VANDENS

Pasaulinėj Parodoj taip
gi rodoma nylon siūlai, pa
gaminti duPonto laborato
rijose iš vandens, anglies ir 
oro. Jie stipresni ir tamp
resni už tokio pat storio li
ninius, bovelninius, šilkinius 
ar vilnonius siūlus.

APSAUGA NUO AUTO
MOBILIŲ STIKLŲ ŠUKIŲ

Parodoje matome paga
mintą iš kitos naujos me
džiagos, butacito tamprią 
ploną plėvę, nepaprastai 
stiprią ir tąsią, panašiai, 
kaip gumą. Ši plėvė varto
jama dirbime saugių stiklų 
automobiliams. Jinai deda
ma tarp dviejų stiklų ir 
tarnauja kaip klijai suleist 
daiktan tuodu stiklus. Jeigu 
toks sudėtinis stiklas ir su
dūžta, tai ši klijinė butacito 
plėvė taip stipriai laiko 
stiklo šukes, kad jos neat
šoka, ir tuo būdu saugoja 
automobilistą nuo sužeidi
mo stiklais. —N. M.

PRAMONĖS PAKILIMAS 
FRANCIJOJ

Paryžius. — Franci j ds fi
nansų x ministers P. Rey- 
naud sako, kad per 5 mė
nesius pramonė šalyje paki
lo 12 procentų ir finansai 
sustiprėjo.

Penkiolika metų atgal Ti
ranoj, Albanijoj, turtingas 
pirklys vardu Ahmed Riza 
turėjo dukterį, kuriai pa
skyrė pusę miliono pasogos,

* 'I
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bet sakė, kad išmokės jai tą 
pasogą tik po vedybų.

Atėjus vedybų laikui, se
nais papročiais, visi vestuv- 
ninkai susėda ant arklių, iš- 

sugrįžę 
ižbaigą. 
nudribo

■

joja pajodinėt, o : 
jau laiko vestuvių užbaigą. 
Riza bejodamas i____
nuo arklio ir užsimušė. Žen
tas ir visi giminės dėjo vi
sas pastangas surast lobį- 
pasogą, bet nesurado. Žen
tas tad nubankrutavo ir nu
sižudė, o duktė išėjo iš pro
to. Ą^)|įĮH|

Nesenai Tiranos miesto 
valdžia platino vieškelį ir 
nuvertė Rizos namą. Darbi
ninkai, belygindami žemę, 
išvilko maišą su puse milio
no pinigų, kuriuos Riza bu- 
vo paslėpęs. . |

♦ r-
Kuomet lapę įveji į olą ir 

pastatai sląstus ant olos, 
gali būti ramus—per septy- 
nioliką dienų ji neis laukan, 
į sląstus; bet aštuonioliktą 
dieną nuėjęs, jau rasi lapę 
sląstuose.

■ ■
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Roma. — Generolas Pa- 
riani sako, kad Ispanijos . 
kare buvę nukauta “tik 7,- 
000” italų.

Jeruzalė. — Arabai Pa
lestinoje nušovė jauną An
glijos laikraštininką M. 
Clarką.

New York. — Nuo 
m. iki šiol 35 procentais 
nupuolė skaičius mokinių 
studentų, imančių vokiel 
kalbos pamokas New Yo 
ke.
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ĮVAIRUMAI ŽINIŲ ŽINELES Mateušas Simon avie iu s
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

KADA BŪSITE NEW YORKE

Suteikiam garbingas laidotuves

YONKERS, N. Y.

Rochester, N. Y

Wilkes-Barre, Pa

L Amerika 
kraštas.

r:

BROOKLYNO 
GATVĖMIS

Hitleris Atšauksiąs Savo 
Ambasadorius iš Londono

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

jį 
jis 
Bet 
tik

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

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

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

di- 
įei- 
ne- 
ar- 

arba

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

Seredoj prieš piet numirė 
Kazys Maščinskas. Laidotuvės 
bussubafcoj, 20 d. gegužės, 
10 vai. ryto, Wyoming kapi
nėse, vadovybėj graboriaus 
Liegaus. Velionis pašarvotas 
savo namuose, 254 Inman 
Park, Wilkes-Barre, Pa. Gi
minės ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Būkite visi, praleisti šią pro
gą negalima. Komisija.

prieš 
tines 
poj.)

Lietuvuj Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ^ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

pasisakyti, kokios 
nori. Balsavimus 
unija, gaudaiyia
O už “Indepen- 1 

buvo paduota 1,- 
O tų, kurie bal-

E s ta te of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

— t

Kaip Amerika Atrodo 
Ne Amerikiečiui
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PASIVAIKŠČIOJIMAS i ninkas ėjo paskui, skambino

t urisk°s 
degt'1"*!’ 
valgiu 

rimų

Ketvirtas puslapis UAISVB Penktadienis, Geg. 19, 1939

varpeliu ir rėkė, kiek tik jo 
kakarinė išneša. Jis, mat, 

Jeigu man kas nors būtų j reklamuoja savo prekes.
Lietuvoj rėkauja tik bande
liai, kurie supirkinėja se
nus daiktus, suplyšusias 
šliures, batus, drabužius, 
bonkas. Eina gatve ir šau
kia “Handel, handel, par
duot, parduot, senų daiktų, 
senų daiktų.” Bet tokius 
bandelius turi tik Kaunas,

užrišęs akis, atvežęs į 
Brooklyną ir paleidęs į kokį 
nors Grand arba Union 
atrytą, aš jokiu būdu nepa
tikėčiau, kad čia Amerika, 
kad čia garsusis pasaulio 
miestas New Yorkas. Euro
poje manoma, kad visi 
Amerikos miestai atrodo' 
taip, kaip Rockefellerio Ra- kiti Lietuvos miesteliai to- 
dio City. Jeigu į laikraščius kių neturi. Provincijoje, jei- 
dedami Amerikos paveiks-. gu tokių pasitaiko, tai 
lai, tai dedami tik dango- i j i e tylomis visokius 
raižiai. O iš tiesų Brookly-! s k u d u r u s _ supirkinė- 
nas savo namais mažai kuo ;jn. Kiek parėkauja ir nuo- 
tesiskiria nuo Kauno sena-1 kitimam Kauno turguje, 
miesčio arba Šančių. Yra kuris talkučke vadinasi, 
gražiu, tvarkingų namų, bet1'šiaip jau gatvėse šūkaujant 
dar daugiau yra senų ap- net laikraščius pardavmėt 
spurusių mūrinių lūšnų, yi'a uždrausta. O Švedijoje 
Brooklyn primena Kauno miesto automobiliams nclei- 
senamiestį dar ir tuo, kad džiama kaukti, turi važinėt 
kaip ten taip ir čia didžią
ją gyventojų dalį sudaro 
žydai. Tik negrų Kaune nė
ra. Jeigu ten pasimaišo 
koks juodspalvis, tai visi 
apylinkes vaikai subėga jo 
pasižiūrėti ir lydi 
džiausiu būriu iki 
na kur nors vidun, 
grai ten pasitaiko 
tistai, sportininkai 
šiaip jau kuo nors žymūs 
žmonės.

Brooklyno gatvėmis vis 
dėlto įdomu pasivaikščioti, 
nors jos ir panašios į lie
tuviškąsias. Vieną saulėtą 
dieną aš mačiau šaligatvy 
tris senius lošiant kortomis. 
Jie visi sėdėjo ant dėžių, 
išmestų iš krautuvių, o kor
tas dėliojo ant bačkos. Kad 
būtų linksmiau, netoli nuo 
jų griežė gramafonas. Ša
lia jų sena, stora - moteris 
kažką mezgė ar siuvo, o jos 
vaikas, išlipęs iš savo veži
mėlio rapojo gatve. Lietu-Į 
voj tokių dalykų pamatyti j 
negalima, o čia, pas jus, 
Brooklyne, visai priprasta. 
Vaikai gatvėse šokinėja 
sviedinį mėto, savo 
5°namuš‘stato, Tauto" «a pasivaikščioti ir pasidai- 
mobiliai jų saugosi. Kaune rta nes galiu pama- 
vežimai juos sutraiškytų, toknJ daVk«> kokllJ lkl 
kaip muses, o vaikų tėvai, sl0‘ nesu mat«s- T T . .

Į Visus Veikėjus ir Veikėjas Massachusetts Valstijoj
Yra šaukiamas platus suvažiavimas dėl prisirengimo prie 

“Laisvės” pikniko. Piknikas įvyks liepos (July) 4. ( Prie 
šio pikniko mes turim prisirengti taip, kaip niekados pirmiau. 
Todėl, kad šiemet sueina 20 metų, kaip “Laisvė” pradėjo 
kasdien lankyt lietuvių liaudies stubas, šviest ir organizuot 
juos už geresnę būklę. Todėl šių metų “L.” piknikas turi būt ir 
skaitlingesnis ir įvairesnis už visus jau buvusius piknikus.

šis suvažiavimas atsibus šį sekmadienį, gegužės 21 d., 2-rą 
vai. po pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo salėj, 17 School Street, 
Hudson, Mass. Kaip jau buvo draugės D. Lukienės pranešta, 
tai čia tik laikas-valanda pakeičiama dėlto, kad draugai ir 
drauges hudsoniečiai nuo ryto turi svarbų susirinkimą. Dėl to 
duodama proga visiems hudsoniečiams dalyvauti “Laisvės” 
pikniko susirinkime. O labai svarbu, kad hudsoniečiai skait
lingai dalyvautų.

Todėl visų apskričių komitetų nariai ir visų kuopų komite
tų nariai ir šiaip kolonijų veikėjai ir veikėjos turim susirū
pinti “Laisvės” pikniko prirengiamuoju darbu, nes nuo šio 
suvažiavimo daug priklausys pikniko pasekmingumas.

Būkim visi ir iš visur!
Draugiškai,

ALDLD VII Apskr. Organizatorius,
John Grybas.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Mūsų žemelė, besisukda
ma apie savo “ašį” iš vaka
rų į rytus, apsisuka per 24 
valandas ir sykiu keliauja 
apie saulę, o šią kelionę ji
nai atlieka per metus ir 6 
valandas. Tos 6 valandos 
per ketverius metus sudaro 
vieną dieną ir naktį, ir ta
da mes turime “keliamuo
sius” metus.

Kad nuo žemės iki saules 
vidutiniai ne arčiau kaip 
93 milionai mylių ir ne to
liau kaip 96 milionai mylių, 
tai žemės ratas-orbita apie 
saulę yra maž daug 570 mi- 
lionų mylių, o jo diametras- 
skersinis nė daugiau kaip 
190 milionų mylių.

Žemei sukantis apie savo 
ašį, jos paviršius padaro 
ne visai 25 tūkstančius my-

O kad nepasitaikytų susidū
rimu, judėjimą reguliuoja 
šviesos ir policmenai. Ten 
gatvėse vaikai nesimaišo ir 
vyrai susėdę ant šaligatvio 
kortomis nelošia. Moterys 
su savo manta taip pat že
myn nelipa.

Amerika truputį primena 
Francu zi ją. Ten žmones 
taip pat gatvėse gyvena. 
Ant šaligatvių, prie resto
ranų žmones pietus valgo, 
saulėj kaitinasi, vyną ge
ria, susėdę tarp savęs kal
basi, o vaikai futbolą spar
do. O visi pardavėjai ir vi
duj ir gatvėse rėkia, kiek 
tik 'gali, savo prekes rekla
muodami, kaip tas bananų 
pardavėjas su kuinu važia-' lių, 0 
vęs Lorimer gatve. į ' *

Brooklyno gatvėse visko mylių per dieną, 
yra, visko jose galima gau- Kad žemė skrenda 
ti. Yra krautuvių, yra sa-jSau]^ tai per metus ji bū- 
liūnų, barberių, graborių j iš visų šonų saules, ir to- 

. ofisų, bet tur būt daugiau-| dėl mums yra proga matyt 
; šia jose yra šiukšlių. Lie- į visokias žvaigždes naktį, 
i tuvos miestuose pasitaiko I pažiūrėti, ties kuriomis

Berlin. — Praneša ma, 
kad Hitleris ir Mussolinis 
atšauks savo ambasadorius 
iš Londono ir Paryžiaus, 
jeigu Anglija ir Franci j a 
vis derėsis su Sovietais dė
lei bendro apsigynimd su
tarties.

Jugoslavija Atsisako Stot j 
Frontą prieš Komhiterną ;
Roma. — Jugoslavijos | 

valdžia sutiko artimiau ben
dradarbiaut su Italija ir 
Vokietija; bet dabar Ro
mon atsilankęs Jugoslavijos 
valdovas kunigaikštis Pau
lius, kaip pranešama, “man
dagiai” atmetė Mussolinio 

. . _ . i ir Hitlerio pasiūlyma, kad _ apie saulę bėgdama, Jugoslavija prisidgtų prie 
žeme padaro virs mihonoį Vokietijos-Italijos . japoni.

. į jos sutarties prieš Komu- 
nistų Internacionalą. (Ta 
sutartis tikrenybėje reiškia 
fašistinių kraštų sąjungą 

Sovietus ir demokra- 
šalis Vakarų Euro-

labai nešvarių gatvių, bet žvaigždėmis mes randamos 
BlwIkl.vn;is nei kiek nege-'tų naktį. Kitaip pasakius, 

savo lėles resn*s- J° gatvėse nėra ale-, mcs gauname proga pažiū- 
išmestų medinių įV’ nėra ft bet vis dėlto

už leidimą vaikų į gatves, 
būtų skaudžiai baudžiami.

' Kai šilta diena, moterys, 
gyvenančios tuose namuose, 
kur nėra liftų (keltuvų), nu
lipa žemyn, nusineša savo

Alexander Smith and Sons 
kompanijos darbininkai turė- 

vaikus, siuva, mezga ir taip ,0 .Prog2 
gatvėj prasėdi visą dieną,! 
kad nereiktų lipti atgal į 
savo butą. O kitos, kad sau
lė perdaug jų neprikaitintų, 
pasidaro iš popierio dideles 
skrybėles ir sėdi taip, kaip 
kokiam maskarade. O kiek 
Čia vaikų, vaikų! Iš Brook
lyno gatvių sprendžiant at
rodo, jog Amerika gali būti 
rami, jai žmonių mažėjimo 
pavojus visai negręsia. O 
kai kuriose valstybėse agi
tuojama turėti daugiau vai
kų ir už vaikų skaičių mo
kamos arba bent žadamos 
mokėti premijos. Amerikoj 
ir be tokių pažadų vaikų 
pakanka.

Kitą kartą eidamas Lori
mer gatve, aš sutikau seną 
kuiną, tempiantį vežimą. 

. — automobilių 
kraštas, bet arkliai vis dėl
to nėra iki šiol išnykę. Tas 
kainas tempė vežimą, pri
krautą bananų. O jo šeimi-!

. ret į priešingą pusę nuo 
saulės, kas ten randasi 
žvaigždynuose. Sulig to tai 
mes galime spręsti, kad ir 
visai saulės nematydami 
per menesius laiko, koks 
metų laikas yra. (Tie žvaig
ždynai tai savaimi gamti
nis mėnesiu ir sezonu ka
lendorius.)

Turin, Italija, geg. 16. — 
—Mussolinis ketina pasta
tyt greitųjų karinių orlai
vių stovyklą Mario Beltra
mi, tiktai už 25 mylių nuo 
Francijos sienos.—Tai tie
sioginis grūmojimas Fran
ci j ai.

Buožės prieš WPA Darbus 
Washington, geg. 15. —

Stambieji farmeriai-buožės 
iš vakarinių valstijų taipgi 
reikalauja panaikint WPA 
darbus. Jie skundžiasi, kad 
dėl WPA projektų jie nega
lį gaut farmom darbininkų 
už “prieinamą algą.”

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager*
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Tek: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai jūs atvyksit Į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, 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

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo

• klauskite mūsų aprokavimo

Telefonas Foxcroft 9-6901

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

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

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S 

FAIR

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

tikro8

ir ge‘

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
unijos jie 

' laimėjo CIO 
2,682 balsu, 
dent” uniją 
474 balsai, 
savo, kad jiems .jokios unijos 
nereikia, atsirado tiktai 439.

Tai didžiulis Smith kompa
nijos darbininkų laimėjimas. 
Dabar CIO unija reikalauja, 
kad tuojau būtų sugrąžinti 
7% nukapotų algų. Jeigu 
darbininkai gerai laikysis vie
nybėje, tai ir laimės savo rei
kalavimus. Reporteris.

PAKVIETIMAS
Gegužės 27 d. Toronto Ban

gos Choras vaidins operetę 
“Čigonai” 'ir dapildys vakarą 
su koncertine programa. Po 
programos bus šokiai.

Sekmadienį, kaip 1 vai., 
rengiami šaunūs pietūs toron- 
tiečiams. šį didelį įvykį ren
gia ALDLD 50 kp. “Liaudies 
Balso” medžiaginei paramai.

Gedemino Draugystė davė 
svetainę abiems dienoms vel
tui. Biznieriai gausiai parė
mė, duodami apgarsinimus.

Komisija darė viską, kad šį 
parengimą padaryt pasekmin
gu. Dabar liko jums, ro- 
chesteriečiai, buffaliečiai ir 
binghamtoniečiai, atsilan k y - 
mu padėti užbaigti šį pasibrė- 
žimą. Gražu bus pasimatyti 
ir susipažinti su torontiečių 
jaunimu, choristais.

Visi priimkite nuoširdų pa
kvietimą, nes pasiteisinimų, 
išsikalbėjimų nepriimame.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentu Siūtai taip pigūs kai . .

$6.95
10.95 :

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

priežasties slogos—šalčio
(Jaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 14>e)V 
Model Shop Drabužiai po $18.$0 ir $21.50 

Willlamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. Įsteigta ISSO^me tais
Išdirbėjai Gerinusių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūšy 10 Išmokėjimo plano
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Ninth Annual Convention 
of the
Young Communist

League
New York, May 11-16

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

NEW YORK, N. Y.—The Ninth Annual Convention of the 
Young* Communist League came to a close this week as 650 dele
gates from 27 states visited the New York World’s Fair and then 
returned to their branches to continue building the World of
Tomorrow by Reshaping 
World of Today.

Elect New Officers
Gil Green and Henry Winston 

were unanimously elected national 
president and administrative secre
tary, respectively, of the YCL at the 
closing of the four-day sessions at 
Hotel Center in New York.

Women in America
Under theNtitle “Democracy Needs 
the Woman’^\Touch,” the panel on 
the problems pf young women in 
America heard' Dr. Pauline Seiler, 
of the Margaret Sanger Institute, 
speak on “Preparations for a Happy 
Marriage.”

Several score young men and wo
men attending the Young Commun
ist League Convention at Hotel Cen
ter watched a short skit dramatizing 
the important role of women in the 
American history from the days of 
the Abolitionists to the suffragettes, 
and discussed the role of women in 
the fight for peace and democracy 
today.

Progressive Catholics
After listening to the Department 

of Interior’s prize broadcast “Ame
ricans All—Immigrants All,” almost 
75 delegates of the Young Com
munist League convention panel on 
the problems of young people of 
second-generation, foreign born pa-

theB------------------- —
rentage heard a young Catholic 
leader declare that “Father Coughlin

• Ben Davidonis and two other 
youth were the Lithuanian delegates 
from Chicago to the YCL Conven
tion. We spoke to almost every Chi
cago delegate we could find but we 
couldn’t run across the Lithuanian 
boys! May we meet some other 
time, Ben . . .
• It seems that the lads are quite 
right when they sigh for beautiful 
blond lassies. In the recent beauty 
contests to find the leading lovelies 
of New York City, Miss Cvirka, a 
Lithuanian girl, was chosen as the 
finest that the Borough of Queens 
could offer. Congrats, Miss 
Queens! . . .
• Joseph Sacal, who introduces to
day’s “I Was Captured by Franco,” 
is a wounded veteran of the Span
ish War. Both Grigas and he hail 
from Worcester, Mass. . . .
• Charles Kwarren, whose column 
“Getting Around” appeared in these 
pages shortly before his illness, is 
slowly but surely climbing the hill 
towards recovery. Can be visited at 
the Greenpoint Hospital in Brooklyn, 
Wed., Fri., Sun., 2-4 and Mondays, 
7-8 . . .
• Vito Žilinskas, President of the 
Brooklyn Aldo Chorus, is walking 
around with a happy smile nowa
days. The Brooklynites copped the 
first prize in the LMS membership 
drive and presentation of the song 
books will be made on September 
17 . .
• Kaunuk: The marriage of your 
husband, Vete Zablackas, should not 
frighten you. He will be the “hus
band” representing the Metropolitan 
LDS Council at its marriage with 
a new LDS youth group, the Great 
Neck “Islanders” . . .
• One of the handiest youth data 
coll@BW>ns is the recently published 
Youth Arsenal of Facts. The book
let is prepared by the Labor Re
search Association and published by 
International Publishers. At 20c. it 
certainly gives much for its cost . . .
• Lithuania was visited, via air 
waves, last Monday evening on the 
“Contented Hour” program. The 
Brooklyn Museum of Art featured 
two weeks of “Lithuanian Festivals” 
and the Lithuanian Pavilion, opened 
Sunday at the World’s Fair. The 
outlook on spreading knowledge of 
Lithuanian culture looks bright with 
these events^-more of them are 
needed ...
• Add benefits of fascism: no 
cream for Germans this season . . .
• We often wished that youth 
organizers would more frequently 
write-up their observations on tours 
and thus give us stay-at-homes a 
chance to understand more clearly 
the problems of youth in qther ci
ties. We see in the Vilnis English 
Section that Blruta Fulton is ap
parently beginning such a series. 
Keep it up! . . .

WALTER KVJWMUS.

does not represent the American 
Catholics.”

Discussion followed emphasizing 
the need for cooperation among 
peoples of all nationalities and races 
if American democracy is to be pre
served from the fascist menace.

Negro Youth
The panel on the Negro Youths 

chairmanned by Anthony Morton, 
heard Dr. Alexander Lesser, of the 
Columbia University Department of 
Anthropology, ridicule the “false 
theories of racial supremacy” and 
watched a play, featuring the con
tributions of the Negro people to 
American culture.

Student Panel
At the student panel,hęaded by 

Miss Celeste Strack, YCL student 
leader, formerly of the University of 
Southern California, listened to Al
exander Trachtenberg, of Interna
tional Publishers, describe the orig
ins of the student movement in the 
Intercollegiate Socialist Society a 
generation ago. Trachtenberg de
scribed the leadership of such fa
mous American figures as Jack Lon
don and John Reed, and related 
anecdotes of his own experiences at 
Yale University. He is the only Yale 
man on the National Committee of 
the Communist Party.

Joseph Starobin, former City Col
lege student and editor of the Young 
Communist Review, official Young 
Communist publication, picked up 
the history of the student move
ment as he knew it in the early 
thirties and described the steps that 
led to the formation of the Amer
ican Student Union.

Entertainment
At the Sunday afternoon sessions, 

the delegates assembled in five pa
nels to hear Joseph North, of the 
New Masses, discuss the “signi
ficance of the Press in the Modern 
World” at the publications panel; 
Harold Rome composer of the Labor 
Stage hit “Pins and Needles” and 
Will Lee, of the Group Theatre, 
at the cultural activities panel. Sam 
Kaplan, prominent professional bas
ketball player, of the Kingston Col
onels, participated in the session on 
sports and recreational activities. 
Other panels included problems of 
group work, schools and clashes, and 
the role of the YCL branch in col
laboration with other organizations 
in the community.

Michael Loring, well-known star 
of the “TAC” show, and “Sing out 
the News,” entertained the delegates 
at the evening session which also 
featured a dramatic competition of 
skits, and musical revue numbers 
by delegates from Illinois, Pennsyl
vania, Connecticut and New York in 
the finals for the Dave Doran Tro
phy. The award is named after 
Dave Doran, young Communist 
leader who .was killed in the Span
ish war.

Personal...
—but not Private

Great Neck, L.I., N.Y.
Dear Gene:

Your school days are nearly over 
and perhaps you are wondering what 
you will do for fun in the period 
of cramming.

It’s here, I think! You will re
member that I told you the mem
bers of the LDS and their friends 
are having a moonlight picnic on 
May 20. That night we may and 
may not have the moon but I 
think that you will have some fun. 
As you know, the girls put the 
finishing touches to our life (!!!) 
and it is not complete without them, 
so bring one, two or three.

Speaking of the girls, they plan 
to bring the food and the boys will 
bring the beverages. I hope you will 
be all right in the evening.

If you are wondering where this 
will take place, there is a park 
known as Kissena Park outside of 
Flushing.

It is suggested that the girls, 
wherever they are from, shall pack 
enough of a snack fpr themselves 
and for one other. The fellows 
should bring enough else for them
selves and the girls.

Until to-morrow then, at Kissena 
Park at 8:00—So long.

Your Pal,

B’klyn Perks up 
With 1st Prize 
In LM.S. Drive
BROOKLYN, N. Y.—Well, it seems 
that the Aido Chorus always comes 
out on top in anything they under
take. We did it again by winning 
first prize in the LMS membership 
drive contest. It was published that 
we gained twenty new members, but 
however, there were four more still 
unregistered. In all we really have 
twenty-four new members. With 
such favorable occurances there can 
be nothing but success in store for 
the future.

At this time it seems opportune to 
extend a cordial invitation to the 
many youth who haven’t joined our 
organization. NOW! is the time to 
do so, ■ as we are embarking on our 
summer singing season. There will 
probably be many trips in store for 
us.

It is my opinion that there are 
many of you young people who like 
to travel, well here is your opportu
nity; sign up with Aidos and travel!

The chorus is also planning to 
present an operetta in the fall, for 
which rehearsals will begin as soon 
as the operetta is decided upon. So 
join up now and have the thrilling 
experience of singing in an operetta. 
It’s a real adventure let me venture 
to say, and who knows—there may 
be some hidden talents brought to 
light.

The following is for all chorus 
members who haven’t been attend
ing rehearsals for a few weeks. As 
you know the chorus has to sing 
in Cranford, N. J. on the 28th of 
May. We urge you to attend all 
rehearsals in preparation for the 
trip. So let’s see you all back this 
Friday. The chorus is also holding 
its mbnthly meeting this Friday; 
all members as well as honorary 
members are asked to attend. There 
will be many problems discussed as 
to the welfare of the chorus in the 
near future.

In conclusion I again urge all 
people who wish to join our orga
nization to do so as soon as pos
sible, everyone is welcome. And to 
all AIDOS MEMBERS DON’T FOR
GET THE MEETING THIS FRI
DAY AT 8 P. M. Please be prompt.

A. Member.

Mother’s Day Picnic 
in Baltimore
Successful

BALTIMORE, Md. — The local 
LDS Youth Club held a picnic on 
Sunday May 14th, Mother’s Day, at 
Puzaitis’s farm at Ferndale, Mary
land. Wow! was it a success! There 
were games, girls, and goos of fun 
with indoor, deck tennis, dancing, 
singing, (BEER), etc. Everyone who 
attended truly had a swell time. 
Buses left the Lithuanian Hall, 853 
Hollins St., at 1:00 P. M. and by the 
time they got at the grounds, the 
whole thing was in full swing.

The girls didn’t mobilize them
selves to form an indoor team 
against the boys as scheduled, but 
strung along with the winning side. 
Very clever, I think.

Returning to seriousness, we must 
thank the adult branch of the LDS 
and the Lyros Chorus for their great 
help, especially to those members 
who worked all day Saturday and 
Sunday to make this picnic a suc
cess. They sacrificed part of their 
time so that the youths may enjoy 
themselves and we do appreciate it, 
really.

Chunky Chatter of the Chickens:
Johnny L. defiantly suggested that 

these organizations ought to get to
gether and get a shore for the 
summer. Virginia E. complaining 
that Albert was getting too fat. 
Viola steaming when someone re
ferred to her flame as “Georgie- 
Porgie.” A. J. J. getting wise to 
himself and stating that “they can’t 
say I didn’t try—and besides, there 
are 30,000,000 other girls in the 
USA!” Alfred E. had another flare- 
up. T’was with a De Lores this 
time wasn’t it? Roy boasting “aw it 
ain’t my battery—its a rental.” A 
strange sight was Ida, sitting de
murely, listening to the radio and 
watching the ball game. Mildred’s 
entrance plea was “Where’s Helen?”

Crazy Nicknames for??? 
Characters

“Sonny” for Helen; “Blondie” for 
Virginia; “Pat” for Ruth; “Tony” 
for Viola.

On May 21st, the Baltimore Lith
uanian Leaders are holding a pri
vate picnic of their own at Druid 
Hill Park.

Be on time and see you at the 
boat lake!

Very truly yours,
Mr. & Mrs. Madame Snoopnose.

THE RULING CLAHSS Ay A. REDFIELD

“Pardon me, sir, but is THAT a part of the 
World of Tomorrow?”

Brooklynite 
LDS’ers: Note!

—---- ♦
BROOKLYN, N. Y.—All members 

of the LDS Builders who will attend 
the Kissena Park Moonlight Picnic 
to initiate Great Neck this Saturday 
evening will please meet at 6:45 p. m. 
at 419 Lorimer St. We will go to 
the park in one bunch.

Worcester to 
Revive Chorus

WORCESTER, Mass.—Aido Cho
rus members: yo'ur attention please! 
All members who are interested in 
the future of the chorus will please 
come to 29 Endicott Street, May 
24, at 7:30 p. m. We have some 
very important things to do before 
we start our rehearsals.

—Aido Chorus Con?m.

STUDENTS AND YOUNG WORKERS 
PREPARE FOR 6th ANNUAL AMER. 
YOUTH CONGRESS AND W. FAIR DAY

Metropolitan college students will be given an opportunity to 
participate actively with representatives of other leading Americ
an colleges to form an impressive bloc of delegates to the sixth 
annual Congress of Youth which will convene at the Manhattan 
Centre, 34th Street and Eighths- 
Avenue, on July 1st.

Over 3,000 delegates from all 
walks of life, from all sections of 
the country, will be elected during 
the next three weeks by approx
imately 22,000,000 young men and 
women to represent them at the 
convention. The Congress is divided 
into a bicameral legislature. Its af
fairs will be conducted by a Pre
siding Committee democratically 
elected at the first joint session and 
its policies will be determined by 
the participants.

An Actual Youth “Congress”
The “Senate” is composed of de

legates from national organizations; 
it will draft a legislative program 
and a -“Declaration of Rights of 
American Youth”; it will also plan 
projects for inter-organizational co
operation.

The “House of Representatives” is 
composed of delegates from state, 
city and local organizations and will 
plan methods to prepare youth for 
citizenship in joint panels with the 
Senate and will discuss the findings 
of the upper house in joint session.

The signers of the Call are urging 
youth to “Build Democracy Today” 
if the World of Tomorrow is to be
come more than a mirage.

“Wanton foes of democracy are 
smashing at its foundation with race 
hatred and religious prejudice. Using 
fakery and force they try to strangle 
civil liberties, to shatter opportuni
ties for jobs and education,” ac
cording to a report made public by 
the Call’s signatories. V.

Youth was asked to contribute'Vi
gor and vitality of its citizenship for 
“Democracy must strengthen its 
foundations of racial and religious 
understanding, rivet its framework 
of freedom, and reinforce its pillars 
of opportunity for all” to insure its 
success.

Their emphasis will fall upon the 
working sessions devoted to:

a) Interfaith and interracial un
derstanding;

i b) Opportunities for education;
c) Recreation, sports and cultu

ral activities;
d) Better health and clean living.

Youth at Fair
American Youth Congress Day 

will be celebrated at the New York 
World’s Fair on July 5th. Plans in
clude guided tours to many federal, 
state exhibits; and to many of thet 
exposition’s sites which have been’ 
included in the discussions of the' 
four day working sessions. An even-; 
ing of youth events such as- giant' 
community sing, 'folk dances by na
tionality groups and American folk 
dances with special choral effects 
will provide the finale for the Con
gress.

Collinwood 
LDS’ers Open 
Picnic Season

CLEVELAND, Ohio. — With the 
memories of last year’s picnic pleas
ures vanishing from our minds, we 
are ready to embark on another 
season of out-door activities.

To fulfill your desires of fresh 
air, green grass, budding trees and 
glorious sunshine, the Collinwood 
LDS branches are arranging the 
first picnic of the year. Sunday, 
May 28, 1939, is the day of pleasure 
and Machutas Farm is the scene of 
action.

To really enjoy yourself and show 
your friends a swell time, just pack 
them in the car and drive out to 
the red barn. Don’t forget Ma and 
Pa, they’ll .enjoy meeting their old 
friėnds and making new acquaint
ances. There will be dancing and 
refreshments to please everyone. The 
only admission is a raffle ticket for 
which you are eligible to win $15 
cash in prizes. The tickets are only 
one dime and can be secured from 
any Collinwood LDS member. Make 
plans to attend and urge everyone 
to do likewise. Let’s open the sea
son with a bang! A. V.

“I WAS CAPTURED BY FRANCO”
----------  Ę1 ....This is the story of Joseph Grigas—a young Lithuanian-American from 

Worcester, Mass., who only recently arrived home after spending more 
than a year as a prisoner of Franco. I

Joo is a young fellow of some twenty-four years. He has spent the 
greater part of his life in Worcester and four years in the United States 
Army. Although not connected with any organization, political or fra
ternal, he had the foresight to understand what was happening in Spain, 
and volunteered his services to the Spanish Rejiublic.

Ho is but one of the many Catholics who went to th© aid of the Span
ish Republic which, according to half-pint fascists in America, consisted 
of a “bunch of communists.” Joe graduated from the Cambridge St. 
Grammar School. For two years he was enrolled at St. Peter’s High 
School and was also a member of St. Casimir’s Church.

The heroic struggle and suffering he has gone through for over a year 
have left their mark but the spirit and sacrifice of an anti-fascist cannot 
be broken.

It is with great pleasure that, we welcome him home. We rejoice in 
the thought that if the ugly head of fascism or reaction dares to raise its 
bloody flag in the United States it will be smashed by the thousands 
who, like Joe, fought for democracy in Spain and will continue the fight 
here.

JOSEPH SACAL.

BY JOSEPH GRIGAS

I ARRIVED IN SPAIN on March 
3rd after a bitter and cold climb 
over the Pyrenees on the French 

border. For some twcnty-foui' hours 
we wandered over these snow 
capped peaks, the possibility of in
stant death always with us. One 
slip would mean a plunge into a 
thousand foot abyss.

Our main fear, however, was pos
sible detection by the so-called Non- 
Intervention Committee which was 
determined to prevent volunteers 
from coming to the aid of the 
Spanish Republic. After what seemed 
years we finally reached the Span
ish side with no mishaps but for 
weary limbs and groaning arches.

One week later, after days of 
train riding, I was at the American 
base of the International Briga^?. It 
seems that I had arrived at a/.iime 
when a great offensive had been 
launched by the fascist forces.

Franco was making his big drive 
toward Valencia. All available re
inforcements of the International 
Brigade were being gathered to
gether in an attempt to forestall 
this offensive. f

Sent to the Front
For some four years I was a 

soldier in the United States Army 
so the regular training that all vo
lunteers received was unnecessary 
for me. I, with a group of rein
forcements, was immediately trans
ported to the Aragon front at which 
point Franco’s troops were concen
trating their main activities.

We rushed into action immediately 
as our lines were broken by a 
constant barrage of artillery and 
bombings from the air.

Attack Cross the Ebro
Thousands of Italian and'Moorish 

troops were being used in this new 
offensive against the Republic. Hun-

amount of material at our disposal 
(thanks to the Non-Intervention 
Comm.), it was impossible to stop 
the onward rush of the fascists.

For many days we stood this on- 
slought. Our troops were in retreat 
on our right flank and we couldn’t 
hold our positions because of the ap
palling lack of amunition.

Encircling by Fascists»
General disorganization was set

ting in at all points. We had not 
eaten for days. Launching a coun
ter-attack several hours later, we 
were forced to retreat due to the 
severity of the enemy’s fire. Already 
news had reached us of an encircle
ment movement. The fascists had 
broken through our right flank and 
we were being isolated from the 
main part of our troops. Two days 
later we were encircled completely.

Hiding during the day and travel
ing at night, we headed in the gen
eral direction of our own lines as 
we were determined to break 
through. Our section broke up into 

group

dreds of Italian midget tanks were 
concentrating a terrific barrage of 
machine gun and light cannon fire 
in oui’ direction. In several sectors 
the fascist enemy had broken small groups of six. Each

through our lines. With the limited of six had'only two rifles.

Trapped!
After five days of retreat, hunger, 

exhaustion, we hid in some bushes 
for some moments of precious sleep. 
Not knowing where we were and 
thinking that possibly we were in 
our own lines, we dozed off.

A few hours later we heard 
voices and the clamping of feets In 
a few minutes a squad of soldiers 
were heading in the direction of our 
hide-out. What to do now! Were 
they our troops? It was still too 
dark to recognize them.

Presently a voice shouted in our 
direction—Alto! In Spanish it could 
mean Attention! or Halt!

Captured by Franco
The squad formed a circle around 

us and we could see snub-nosed light 
machine guns pointed in our di
rection. Another command in Span
ish. Venga! Come here! We knew 
then that they had seen us. We 
knew that they were fascists. It 
was impossible to fight back.
Standing with our hands in the

air, we were quickly disarmed. In 
lines of single file we marched into 
the town of Gandesa.

Along the way we saw badly 
wounded Americans, many dying 
from lack of attention. Some who 
had; been wounded in the legs were 
forced to march along with us. One 
badly wounded American lay on a 
stretcher spattered with blood. The 
bandages were soaked. He lay there, 
begging for someone to shoot him. 
He couldn’t stand the pain. Our 
guards laughed and jeered at hipi.

Placed in Prison
Reaching the town, we were 

thrown into a dungeon some three 
floors below the earth. Damp, wet, 
with no light, for four days we lay 
here waiting for the announcement 
of our execution. If only we could 
have seen some clean water! On the 
morning of the fifth day some 
guards came in with some lentil 
soup in the filthiest cans I’ve seet^ 
yet. Even then it was a pleasure to 
eat.

That .same morning we were 
herded to the railroad station and 
put in boxcars which were securely 
locked and a guard stationed out
side.

Waiting for Death
Here again the only light and 

ventilation was a little barred win
dow, some four by six inches. For 
days we stayed here—without water 
and without food. It was freezing 
cold and we were without any 
means of keeping warm. As for the 
toilet facilities, imagine yourself in 
a boxcar, and guess what happens. 
I must say that the little window 
came in very handy.

Already a week and a half had 
past since our capture and we had 
eaten only once in all that time. 
We had not washed at all. And 
each moment we waited and thought 
—would they kill us? Many of the 
French and German volunteers had 
been executed already—were we to 
be shot next?

(to be continued Tuesday)
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šeštas puslapis LAISVE Penktadienis, Geg. 19, 1939

Detroito Žiniosi

J. Kasparavičius 
Carl Eizonas . .

25c
25c

Viso ................................. $5.25
Kuopos Sekr. St. Eizonas.

Katherine Busen 
Frank Daniels . 
P. Kalenda . . . 
Tillie Swickey . 
P. Sudakis . . . 
V. Daniels ....
Mrs. S. J. Buzin ............. 15c
M. Skistemas .................... 50c
Anna Tautkienė ............. 25c
Mrs. Kereene.................... 50c
Jennie Eizonas ............. 25c

Dienraščio “Laisvės” pikni
kas šiemet bus 2 d. liepos 
(July), Clinton Park, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth,

Kaip Stovi SLA Cen 
tro Kėlimo Reikalai?
SLA seimas yra nutaręs | prižadėjo jokių kliūčių perkė- 

kelti centrą iš New Yorko į 
Pittsburghą. Taipgi nariai re
ferendumu nutarė Centrą iš
kelti. Bet tuo tarpu buvo 
Pennsylvanijos apdraudos de
partmental apskųsta Pild. Ta
ryba, primetant jai netieso- 
tumą ir tt. Buvo nežinota, 
kas ją apskundė ir'kas truk
do perkėlimo darbą. Visokių 
spėliojimų buvo. “Laisvėje” 
buvo rašyta, kad SLA prezi
dentas Bagočius turėjo pasi
tarimą su Pennsylvanijos ap
draudos komisionierium ir 
kad apdraudos departmentas

limui nedaryti.
Dabar gavome pluoštą ofi

cialių dokumentų, kurie visą 
šį dalyką paryškina. Kadangi 
tūkstančiai SLA narių skaito 
mūsų dienraštį, tai jų infor
macijai čionai ir talpiname 
tuos dokumentus, už kuriuos, 
žinoma, mes jokios atsakomy
bės neimame. Dedame tiktai 
kaipo informaciją. Jeigu SLA 
Pild. Taryba arba prezidentas 
Bagočiuš norės duoti savo at
sakymą \ arba paaiškinimą, 
mes su mielu noru patalpinsi
me. “L.” Red.

State of New York, and that 
the prevailing conditions that 
would require heavy expen
ditures to continue to remain 
there makes necessary your 
return to Pennsylvania.

Secondly, that in coming 
back to Pennsylvania there is 
no reason or justification for 
the severing of your home of
fice from your work shop, and 
that you should return to Lu
zerne County. In saying this 
1 am not unmindful of your 
arguments, first, that you 
would be returning to a high
ly competitive area, and se
condly, that you would not be 
availing yourself of a loca
tion where advertising in your 
official paper would be most 
profitable, but as 1 have said 
to you, 1 do not feel that the 
interest of the 
commercial.

Society are

Pennsylvanijos Apdraudos Departmentas Drau
džia Kelti SLA Centrą Pittsburghan

SLA 7-tas Apskritys Nutarė 
Daryt Žygius Sustabdymui 

Daromų Išlaidų Cen
tro Kėlimu

didelius nuostolius 
laikydamas savo 

raštinę (Bagočius 
“work shop”) New 
prašė Komisionie-

f

t-5

Wilkes-Barre, Pa.—Gegužės 
7 d. čia įvyko SLA 7-to Ap
skričio valdybos specialis po
sėdis. Skaitytas laiškas iš 
Pennsylvanijos Apd raudos 
Departmento, kuriuo Apdrau
dos Komisionierius Matthew 
H. Taggart praneša 7-tam ap
skričiui, kad buvo atvykęs 
balandžio 14 d., š. m., į de- 
partmentą SLA prezidentas p. 
Bagočius ir turėjo pasitarimą 
SLA Centro kėlimo klausimu, 

; taipgi p. Bagočius aiškino jam 
kokius 
SLA turi 
centrai inę 

- ją vadina 
Yorke ir
riaus leidimo kelti raštinę į 
Pittsburghą.

Atsakymą 
misionierius 
raštu, kurio 
tė ir SLA 1 
"kurios nuorašą jungiame prie 
šio pareiškimo. Kaip patys 
SLA nariai matys iš p. Tag
gart laiško, Pennsylvanijos 
Apdraudos Komision i e r i u s 
draudžia SLA centrą kelti į 
Pittsburghą ir įsako jį kelti į 
Luzerne apskritį, kuriame 
SLA čarteris išimtas, o jeigu 
nori kitaip, tai kėlimo centro 
klausimą turi pravesti pagal 
teismo nuosprendį ir įstatymų 
reikalavimą, kad tik didžiuma 
Pennsylvanijos valstybėje gy
vuojančių kuopų tegali nutar
ti centro perkėlimą į kitą ap-, 
skritį.

Taip pat Komisionierius p. 
Taggart reikalauja, kad p. 
Bagočius savo atsilankymo 
pas komisionierių visą reikalą 

. ir Departmento nusistatymą 
paskelbtų oficialiame SLA or
gane Tėvynėje, kad visi SLA 

* nariai žinotų Departmento nu
sistatymą SLA centro kėlimo 
reikalu. Tačiau iki šiol šis p. 
Taggart reikalavimas neišpil- 

• dytas ir SLA nariams nepra
nešta Departmento nuospren
dis, nors pas Komisionierių 

K-./ lankėsi ir Tėvynės redaktorius 
p. Jurgelionis kartu su p. Ba- 
gočium.

Netik SLA narių žiniai ne
pranešta Departmento nusis
tatymas, kaip to reikalavo 
Komisionierius p. Taggart, 
bet SLA 7-tam apskričiui yra 
žinoma, kad p. Bagočius net 
SLA viršininkams yra išsiunti
nėjęs pranešimą, kuris nepa
sako Departmento nusistaty
mo ir tikrina, kati centro kė
limui į Pittsburghą Depart- 

. mentas jokių kliūčių nedaro 
jr net pagiria SLA viršinin- 

. kus, tik reikia nugalėti Lu
zerne apskričio teismo nuo
sprendį ir įstatymų technišku
mus. Pagaliau ir spaudoje til
po pranešimai, kad SLA cen
tro kėlimui į Pittsburghą 
Pennsylvanijos Apdraudos De- 
partmentas jokių kliūčių ne-

p. Bagočiui Ko- 
p. Taggart davė 
kopiją persiun- 

7-tam apskričiui,

stato ir todėl neužilgo centras 
bus perkeltas į Pittsburghą.

Ką tas viskas reiškia ? Kam 
čia ta visa slaptybė? Kuriuo 
tikslu pp. Bagočius ir Jurge
lionis stengiasi savo užsispy
rimą pravesti net slėpdami vi
są padėtį nuo SLA narių ir 
nepraneša SLA nariams Penn
sylvanijos Apdraudos Depart- 
mento nusistatymo, kaip to 
Komisionierius p. Taggart rei
kalavo ? Iš visko aišku, kad p. 
Bagočius užsispyręs kelti SLA 
centrą Pittsburghan net nepai
sydamas Department© patvar
kymų, kas reiškia, kad SLA 
veliamas į konfliktą su val
diška įstaiga ir tas gali mūsų 
organizaciją net pražudyti, 
jau nekalbant apie bereikalin
gų išlaidų darymą.

Todėl SLA 7-to Apskričio 
valdyba nutarė pasamdyti 
advokatą ir legaliu keliu su
stabdyti bereikalingą SLA pi
nigų mėtymą. Taip pat mato
me reikalingu aukščiau išdės
tytus faktus paskelbti visų 
SLA narių žiniai kartu su Ko- 
misionieriaus p. Taggart laiš
ku. Todėl šį pareiškimą siun
čiame SLA organui ir kitiems 
visiems laikraščiams.

SLA 7-to Apskričio
Pirm. Mikas Kupris. 
Sekr. Juozas Maceina.

Third, under 
powers Luzerne 
domicile of your Association, 
and any action of the Society 
to attempt to change it should 
be carried out in conformity 
with the mandates of the 
courts of that county and in 
harmony with the laws gov
erning insurance in Pennsyl
vania. In other words, any at
tempt to move or relocate 
should be only after the re
cording of the majority vote 
of the Pennsylvania subordi
nate lodges.

Fourth, so that the mem
bership may know ofvthe De
partment’s attitude,| I
that through the medium of 
your paper the subject of the 
conference of the 14th of 
April should be brought to 
them, and I would appreciate 
receiving a copy of that pa
per, either in English, or 
translated in English, so far 
as the article itself is con
cerned.

your charter 
County is the

feel

Very truly yours,
Matthew H. Taggart

Insurance Commissioner.
MUT-KP

WORCESTER, MASS
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may 
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COMMONWEALTH OF 
PENNSYLVANIA

Insurance Department
May 2, 

Philadelphia Office 
Keystone Building- 
Broad and Vine Streets.

1
Mr. Joseph Maceina, 
41 Tedrick Street, 
Pittston, Pa.
Dear Sir:

In order that you 
know this Department’s
tion regarding the subject of 
your letter of April 15, I am 
enclosing a copy of a letter 
written by the Insurance Com
missioner to F. J. Bagočius, 
Supreme President of the 
Lithuanian Alliance.

Very truly yours,
A. C. Boysen,

Acting Director 
Bureau of Examinations.

ACB :bk 
enc.

Kaip Kas iš L. S. ir D. Dr-jos
Pagaliaus nelemtoji žiema 

praėjo. Ir pavasaris buvo šal
tas. Jau einam į vidurį gegu
žės mėnesio, sušilo ir medžiai 
pumpurus susidarė, tik lapus 
skleisti skubinasi, ir jau bus 
vasara, vėl piknikuosime. Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
ka Draugija, turėdama nuo
savą, gerai žinomą visiem, 
Olympia Parką, jau stengiasi 
puošti, gerinti. Nors praeito 
rudens u r a g a n o pridarytą 
blėd|i, kaip tai medžių iš
vertimą, bus sunku atitaisyti, 
tačiau kiti dalykai bus geres
ni. Viso namo išorinė pusė 
maliavoj am a, o kas svar
biausia, tai įdėjimas moder
niškos alaus šaldymo sistemos 
(“Kooler-Keg”). Nepaisant 
didelių lėšų ir 
vasarinio laiko 
padaryta.

Kadangi tą
mą turint, užtikrina gerumą 
ir sanitariškumą alaus, todėl 
būsimi piknikai ateinančią 
vasarą Olympia Parke galės 
gėrėtis.

Tos pačios draugijos esamas 
Lietuvių Darbininkų Kliubas, 
29 Endicott St., jau treti me
tai turi tokią sistemą. Tai yra 
praktika įrodė patogumą ir 
gerumą.

Atidarymui parko ruošiama 
nepaprasta Field Day 39 d. 
gegužės. Komisija jau Kelin
tas mėnesis darbuojasi, tik 
nežinia, kodėl patylomis, per 
spaudą negarsina. Pas mus 
visi korespondentai aptingo 
ar užmiršo rašyti. Kai kurie 
tikrai aptingo darbuotis drau
gijoj, taip pat ir rašyti.

Draugijos Narys.

trumpo 
bizniui

šaldymo

laiko, 
bus

siste-

Amer.

the re

April 20, 1939 
F. J. Bagočius, Supreme Pres., 
Lithuanian Alliance of 
253 West Broadway 
South Boston, Mass.
Dear Sir:
I think it is well that 
suit of our conference
ril 14th be reduced to a state
ment of the Department’s un
derstanding of that confer
ence so that your Society may 
know of the Department’s at
titude :

First, the Department feels 
it was a mistake that you 
should have located what you 
call your “work shop” in'the

i

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves"’naudai.

Trumpos Žinutės
General Motors Chevrolet 

dirbtuvės pikietavimas ant ša
ligatvių po dviejų savaičių at
riekė tikslą. Mat, čion marti- 
niečiai buvo pradėję kelti ler- 
mą ir demoralizuoti darbinin
kus, kad mestų CIO, o palai- 
įkytų p. Martino išperėtą uni
ją. Bet darbininkai tas nesą
mones greit išsklaidė ir stojo 
ant kojų. Kadangi buvo ir iš 
darbo pradėję mėtyti tūlus 
geresnius unijos veikėjus, to
dėl dar dauginus suerzino 
darbininkus ir pora savaičių 
tam atgal minėtos dirbtuvės 
No. 1 darbininkai sušaukė ma
sinį susirinkimą ir vienbalsiai 
nubalsavo, kad jeigu dar kom
panija drįs daryti diskrimina
cijas, tai bus paskelbtas strei
kas be jokio kompanijos pasi
teisinimo. Todėl tas darbinin
kų stiprus nusistatymas pasta
tė kompaniją, prie sienos su 
savo Martinu, ir dabar yra 
grieštai įsakyta, kad kuris ne
turės CIO unijos ženklo, ne
bus įleistas į dirbtuvę ir kad 
jokių provokatorių nesimaišy- 
tų dirbtuvėj.

Plantas No. 2
262 savo 
d. svars- 
siunčiami

Chevrolet lok al as 
susirinkime geg. 13 
te, kad darbai yra 
į neunijos dirbtuves, • net į
Buffalo, N. Y. ir ten apdirba
mi pigesnių darbininkų ranko
mis. Kompanija tai daro, kad 
demoralizuoti vietinius darbi
ninkus ir duoti mažiau darbo 
dienų. Taipgi paaiškėjo, kad 
yra paleidžiami iš darbo ne- 
piliečiai ir kurie mažiaus lai
ko dirbę darbininkai. Vienas 
bedarbis nusiskundė, kad jau 
16 mėnesių paleistas ir nie
kur jokios pašalpos negauna. 
Todėl liko išrinkta komisija 
išgavimui jam ir jo šeimynai 
pašalpos ir ant vietos surinkta 
keletas dolerių, štai kodėl bū
tinai reikia laikytis prie uni
jos ir lankyti jos susirinkimus, 
nežiūrint, dirbi ar nedirbi. Be
darbiam nereikia mokėti duo
klių. c

Pavyko Piknikas

Geg. 14 d. įvyko Aido Cho
ro pirmas piknikas. Oras bu
vo gražus ir žmonių atsilankė 
skaitlingai. Kaip matėsi, ai- 
diečiai laimės nuo šio paren
gimo. Choristai sudainavo tris 
daineles, kurios klausytojams 
patiko.

Darže tūli veikėjai pla
tino literatūrą ir spaudos ti
kintus. Jaunuoliai ir jaunuo
lės vikriai darbavosi prie pa
tarnavimo.

Pranešimu Kalendorius £

Geg. 20 d., šeštadienį, apie 
7 :30 vai. vakare, 1035 Caniff, 
pas d. Latožą 
vakaras, arba 
karuškos. Bus 
žaislai, valgių 
įžanga tik 15 
Kom. kp.

bus linksmas 
lietuviškos va- 
linksmi šokiai, 
ir laimėjimai, 
c. Rengia Liet.

Geg. 20 d., 7 :30 vai. vaka
re, įvyks LLD 52 k p. susirin
kimas po num. 4097 Porter 
svetainėj. Bus rinkimas atsto
vų į 10 Apskričio suvažiavimą 
ir daug kitų reikalų.

Alvinas.

Linkėjimai Detroitiečiam

Draugas George Aukštis, 
buvęs detroitietis, dabar gy
vena Californijoj. Jis atsiuntė 
laišką ir duoda gerus linkėji
mus savo draugam ir pažįsta
miem detroitiečiam. G. Auk
štis ilgokai gyveno Detroite ir 
buvo geras veikėjas ir gerai 
žinomas ; siuvėjas. Jis savo 
triusu yra daug pasidarbavęs 
laike bedarbės. G. Aukštis 
buvo apsigyvenęs San Fran
cisco, Cal., dabartiniu laiku 
gyvena Stockton, Cal. Manau, 
kad tūli draugai norėtų ypa- 
tiškai susirašinėti. Galima ra
šyti šiuo antrašu: G. Aukštys,

25c 
10c 
10c 
25c 

1.00 
15c

9 N. Stanislaus St., Stockton, 
Cal.

Darbininkų Laimėjimas

High Grade Food Product 
Co. nesenai įvyko balsavimas, 
kuri unija turi būt pirmesne. 
Didelė didžiuma 
ta už CIO, o ne 
jos uniją. Todėl 
tojai energingai 
kad darbininkai
unijos ženklus ir būtų tvarko
ma su lyg tos 
Laimėję, darbininkai 
turi stengtis, kad kaip
grąžinti tuos darbininkus, 
rie buvo išmesti iš darbo 
organizavimą ten unijos 
kad kompanija nesudarytų
kių vėl painiavų dėl darbinin- 
k u. <

balsų paduo- 
už kompani- 
dabar laimė- 

darbuojasi, 
turėtų CIO

unijos teisių.
būtinai

nors
ku

ir 
ko-

Youngstown, Ohio
Per pasidarbavimą Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 9 
kuopos^ gerokai surinkta aukų 
parėmimui iš Ispanijos sugrį
žusių veteranų. Aukojo seka
mai :
Stanley Eizonas 
Frank Madison 
Wm. Swickey .

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND

'aucr^

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant

Telephone: Havemeyer 9-9115

50c
50c
25c

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

arti Corona entrance į ferus.

k

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Traukiu paveikslus familiju, ves 
tuviu, kitokiu jrrupiu
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajaru8 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park-1 
way ir Chauncey stočių BMT Line

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

ir pavieniu

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx! Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI
k-

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

NEWARK, N. J

Paprašykite savo .bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler
R. & H.
VVehle

Beer 98 North 7th Street
Ales Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

NEWARK, N. J
Sietyno Choro 25 Metų Sukaktuvių

Koncertas ir

A. STELMOKAITE

IHI

■J

■■

J*• WmI

jWR. y ' *

Šeštadienį

Gegužės
20

May, 1939 
Lietuvių Svetainėje 
180 New York Avenue

Newark, N. J.
Pradžia 8 vai. vak.

Šokiai

T. BIČKAUSKIENE

1) Sietyno Choras atidaro vakarą; 2) Jaunuolių Trio: Bob Žukauskas, A. Dobi- 
nis ir Walter šimeliavičius; 3) Anna Stelmokaite, solistė; 4) Bangos Choras iš 
Elizabeth; 5) T. Bičkauskienė, solistė; 6) Maišytas Kvartetas; 7) Rusų Darbi
ninkų Choras; 8) Lillian ir Walter Simeliavičiai, piano duetas; 9) Sietyno Cho
ras, užbaiga programo.

Gerbiama Visuomene! Tai vienintelis choras, kuris jumis linksmina per 
25 metus New Jersey Valstijoj. Šia proga mes jumis kviečiame ir pasitikim 
duoti jums tokį koncertą, kurio jūs nesat girdėję lietuviuose. Pradžia tikrai 8 v.v.

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Kviečia Komisijai,Įžanga 75c ir 50c

uMbH



Penktadienis, Geg. 19, 1939 LAISVEI Septintas puslapis

Auti myrių (Tekstilės) 
Darbininkai

SO. BOSTON, MASS.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

pažinti nekonstituciniu. Bet to 
nepajėgė padaryti.

Tik 1937 metais, kuomet 
CIO pradėjo smarkiai organi
zuoti audinycių darbininkus ir 
kuomet iš mažo skaičiaus, 
70,000 senojoj United Textile 
Workers Unijoj, per darbuotę 
Textile Workers Organizing- 
Committee, paaugo skaičius į 
450,000 organizuotų darbinin
kų. Toji unija tapo ant tiek 
galinga, kad buvo daug ir la
bai daug įtekminga pravedi- 
me valandų ir minimum algų 
įstatymo. Sidney Hillman, 
pirmininkas tekstilės CIO ko
miteto, buvo toj komisijoj, ku
ri tėmijo kongreso darbuotę 
ir važiavo argumentuoti už 
tokį įstatymą. Dabar bando
ma dar pakelti algas virš. įsta
tymo nustatytos sumos.

Amerikoj audinyčiose dirba 
milionas ir trečdalis darbinin
kų. Tai ne menka pramonė. 
Dar tik mažiau trečdalio or

ganizuotą; bet jam nepasise
kė. Nuėjo su juo tik keli šim
tai jo paties lokalo pasekėjų. 
Dabar ir jie sušaukė konven
ciją Washington’©, gegužės 8 
d. Ten ADF sekretorius Mor
rison įteikė visokiem gaiva
lam čarterius ir bandys svie
tui kalbėti, būk tai tikroji uni
ja. (

Linkėčiau, kad šie paliesti 
faktai šiame aprašyme sukel
tų tuos, kurie dar nėra vei
klūs ekonominėj organizaci
joj, kad suprastumėt, ką šian
dien unijos bando atlikti, ir 
stotu mėt aktyviai 
jose d a 1 y(v auti, vis 
budėdami, kad kreipti dar
buotę progresyve vaga. Būki
te dalis organizuotos masės, 
kad gauti daugiau pieno savo 
vaikučiam, geresnio maisto 
sau, geresnes pastoges, nes 
mes esame, ypatingai dirban
tieji šioj pramonėj, tame su
rašė, ką prezidentas paskelbė, 
kad “trečia dalis mūsų šalies

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, gegužės 21, iš 

stoties WMEX, 1500 kilocy- 
klių, prasidės kaip 10:45 ry
to. Programą pildys Jaunuo
lių Kvartetas, “Maurice and 
His Tahitian Four” orkestrą, 
Ignas Kubiliūnas, Elona Žu
kauskaitė ir Olga šukiūtė.

Lowell, Mass.
Geras Darbas Pradėtas, 

Reikia Jį Remti
Pereitą sekmadienį, gegužės 

14, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė savo susirinkime- 
nutarė ir paaukavo $10 su- 
šelpimui Klaipėdos pabėgė
lių, kurie pabėgo nuo Vokie
tijos nazių teroro. Girdėjau, 
kad ir SLA vietinė kuopa 
apie tiek paaukavus tam pa
čiam tikslui. Tai labai geras 
darbas pradėtas, turėtų jį pa
remti ir kitos organizacijos.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė įgaliojo savo atsto
vus, kurie išrinkti į Ameri
kos Lietuvių Kongreso vietinio

ganizuota, bet jei unija mokės 
vesti darbą tokia vaga, kaip 
iki šiol, tai nėra abejonės, 
kad suorganizuos didžiumą 
pramonės darbininkų labai 
greitu laiku.

Pasauline Plotme
Viso pasaulio tekstilės pra

monėj dirba 14 milionų žmo
nių. Apart J. V., didžiausios 
audeklų gamybos šalys yra 
Anglija, Francija, Vokietija, 
Sovietų Sąjunga, Italija ir Ja
ponija. Pastaraisiais penke- 
riais metais toji pramonė pra
dėjo plėstis tokiose šalyse, 
kurios dar nėra skaitomos 
pramoninėmis, kaip Chinijoj, 
Meksikoj, Brazilijoj ir Balka
nų šalys, šalyse, kaip Chini
joj ir Indijoj, kurios dar ne
senai buvo tik rinka medvil
nės audeklams, šiandien jau 
pagaminama ganėtinai savo 
šalies reikalam ir neretai dar 
turi perviršiaus eksportui.

Ką Nuveikė Unijos
Kaip aukščiau minėjau, da

bar tekstilės pramonėj jau 
beveik trečdalis darbininkų 
yra organizuota. Organizuo
tuose centruose darbininkai 
jau geriau gyvena, nors juos 
palietė didelis nedarbas. Per 
pastaruosius tris metus šioj 
pramonėj trečdalis darbinin
kų nustojo darbo ir nėra pro
spektų jį begauti. Tas treč
dalis kitų organizuotų gerai 
pasilaiko. Unijos jau nebe 
pripuolamas dalykas ir darbi
ninkai jau tai supranta, žino
ma, pirmoji dėka tai tam, kad 
yra įstatymai, kaip Wagnerio 
Aktas, palengviną organizavi
mą; bet taipgi dėka ir teisin
gai vadovybei. Darbininkai 
išmokyti palaikyti unijas ir 
nedarbo metu. Seniau, kuo
met darbai eidavo, unijos su- 
drūtėdavo ir narių skaičium 
paaugdavo, bet užėjus nedar
bui būdavo beveik visiškai 
pakrikę. Dabar jau pasilaiko 
čielybėj ir net auga ir stiprė
ja.

Darbo unijos dabar jau vei
kia ne vien tik ekonominėj 
dirvoj, bet, dėka CIO judėji
mui,, pradėjo lavinti darbinin
kus sekti įstatymdavystę ir 
kovoti už darbininkų gerbūvį 
siūlomą legislatūra. Rinki
muose užgiria gerus kandida
tus ir, remia juos. Prižiūri, 
kad jie išlaikytų savo priža
dus. Tai nauja progresyve era 
unijiniam gyvenime—tai pasi
sukimas gerojon pusėn, kuri 
prives p r m geresnio gyveni
mo, nesydarbininkai, pradėję 
politiniai protauti, galės dau
giau išreikalauti.

Grįžtant prie Tekstilės Uni
jos konvencijos. Šioj unijoj 
irgi atsirado ardytojų — tai 
Francis Gorman, buvusis pre
zidentas United Textile Uni
jos. Jis bandė nusivesti atgal 
prie ADF ir vėl padėti šią 
pramonę j šalį’ ir palikti neor-

' prastai minta, prastai apreng
ta, prastoj pastogėj.”

Čia buvo bandoma įledyti, 
kad mašinos mums turėtų su
teikti, kaip Earl Browder pa
reiškė : “pilną gyvenimą, ge
resnėj Amerikoj.”

Cleveland© Kronika
ŽIUPSNIS ŽINIŲ

Kaip buvo “Laisvėje” rašy
ta, balandžio 29 d. įvyko su
sikirtimas F. Tulausko alinėj, 
kuri randasi po num. 1427 
East 66th St. Jo manadžeris 
Gorovoy tapo peršautas per 
vidurį kaklo ir per petį. Per
šovė italas.

Gegužės 9 d. įvyko teismas. 
Buvo užklaustas, kaip išėjo 
ta* pro va. Atsakė, kad išėjo 
viskas gerai. Mat, Gorovoy 
turėjo gerus parodymus, gerus 
liudininkus, tai ir laimėjo.

Paul Gorovoy laikosi su lie
tuviais ir kalba lietuviškai.

Gegužės 11 dieną Bali 
Room Public Auditoriume 
Workers Alliance sušaukė 
masinį susirinkimą. Kalbėto
jai buvo Morgan iš CIO, Ste
venson ir Herbert Benjamin, 
nacionalis sekretorius Work- 
'ers Alliance.
1 Visi trys kalbėtojai gerai 
kalbėjo ir nurodė, kai;; vra 
Ohio valstijoje su WPA dar
bais. Dabar beveik kievieną 
dieną atleidžia daug darbinin
kų nuo WPA darbų.

Tad vienas iš kalbėtojų šio
mis dienomis lankėsi Colum
bus, Ohio, tais svarbiais rei
kalais.

Reikia žodis pasakyti ir 
apie tuos, kurie iš pašalpos 
gyvena. Ta pašalpa yra labai 
mizerna ir kai klausais, tai 
yra be galo daug nusiskundi
mų. Bet kai šaukia juos į 
masirųį susirinkimą, tai iš 60,- 
000 atsilanko kokie aštuoni 
šimtai žmonių. Kitų pašalp- 
gavių visai nematai. Gaila, 
kad darbininkai neišmoksta 
suprasti savo reikalų. Nuo 
šiol bedarbiai ir pašalpgaviai 
pradėkime rimtai žiūrėti į sa
vo reikalus.

lokalo veikimą, kad jie kvies
tų ir kitas organizacijas pri
sidėti į vieną bendrą didelį 
parengimą, kad ką nors su
rengti Klaipėdos pabėgėlių 
naudai. Šis darbas taipgi yra 
girtinas ir remtinas.

Kiti Svarbūs Darbai
Pereitam “Laisvės” šėrinin- 

kų suvažiavime nutarta pada
ryt draugišką atsišaukimą į 
visas kolonijas — ALDLD 
kuopas, kad jos ką nors su
rengtų pasveikinimui “Lais
vės” su dvidešimt metų su
kaktuvėm, kaipo dienraštį.

Tokis atsišaukimas jau bu
vo padarytas,, tik dabar visos 
kolonijos privalo gražiai at
siliepti ant pašaukimo bran
gaus dienraščio, kurte per 20 
metų be paliovos kovojo už 
darbo žmonių ir podraug vi
sos liaudies reikalus. Kai ku
rios kuopos, kaip matyt iš ko
respondencijų, jau imasi to 
darbo. Rūpestingos kolonijos 
rengiasi iš kalno prie gražaus 
pasveikinimo savo geriausio 
draugo, kovotojo ir organiza
toriaus, 20-ties metų amžiaus 
jaunikaičio, dienraščio “Lais- — M ves.

Nėra abejonės, ()kad ir mes 
lowellieciai neatsiliksime ne
sveikinę savo dienraščio, štai 
ateinant]! šeštadienį, gegužės 
20 d., šaukiame platų Litera
tūros Draugijos narių susirin
kimą, kaip 7 vai. vakare, L. 
D. Kliubo svetainėj; ten dis- 
kusuosime viršminėtą klausi
mą ir darysime tarimą veiki
mui.

Šiame susirinkime svarsty
sime ir didįjį “Laisvės” nikni- 
ką liepos 4-tą, Maynard, 
Mass. Todėl visi nariai pri
valo dalyvauti. "

Tuoj po Literatūros Draugi
jos susirinkimo turėsime Kliu
bo susirinkimą. Reikia abie
juose susirinkimuose dalyvau
ti. Pasistengkime gautr^ ir 
naujų narių į šias organizaci
jas. J. M. Karsonas.

medija “Aš Numiriau” ir tri- 
alogas “Koks Tėvas, Toks ir 
Vaikas.” Vaidylos bus drau
gai iš Scranton, Pa'.

Kadangi šis juokų parengi
mas bus paskutinis šiame se
zone, tai visi vietos ir apylin
kės lietuviai esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šioje pra
mogoje ir linksmai užbaigti 
šį sezoną. O draugai scranto
niečiai yra pasirengę mus pa- 
jnokinti savo gabumais, suvai
dindami juokingą komediją.

Svarbu ir tas, kad nuo šio 
parengimo pusė pelno yra ski
riama veteranams, kovoju
siems Ispanijos laukuose už 
pasaulinę demokratiją. Tad 
demokratijos šalininkai turė
tumėt dalyvauti šiame paren
gime ir savo dalyvavimu pri
sidėti prie to svarbaus darbo.

Ši pramoga įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 2:30 po pietų. Įžan
ga 30c ypatai. Vaikam 10c. 
Po lošimo bus ir vakarienė, 
kurios įžanga bus 25c. Vai
kam 15c. Bus ir muzika, my
lintieji šokt, turėsit progos pa
sišokti.

Tad pasimatysime visi ir 
visos gegužės 21-mą.

Šios pramogos rengėjomis 
yra ALDLD 20 kuopos Mote
rų Skyrius.

“Laisvės Koresp.
No. 2.

kių, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Svetainė yra naujai išmaliavota, iš
puošta, malonu ten laikas praleisti. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. Vi
sas pelnas skiriamas palaikymui 
svetainės. — Kom. (116-117)

WATERBURY, CONN.
Visus širdingai užprašome į Ban- 

kietą-Šokius, šeštadienį, geg. 20 d.1 
774 Bank St. Rengia LLD 28 kp., 
Moterų Komisija, Am. Liet. Moterų 
Seimo reikalams. Tad visi privalėtų 
paremti šį gražų darbą. Tuom pačiu 
sykiu linksmai pasilinksminsite. Gra
žiai laiką praleisite. — Kom.

(117-118)

Binghamton, N. Y.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Prakalbos
Kalbės K. Karosicnė iš San Fran

cisco, California, kuri dabar daly
vauja Textile Unijos Konvencijoj 
Philadelphijoj. Prakalbos įvyks 
penktadienį, 19 d. geg.-May, 7 v. v. 
735 Fairmount Ave. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

(116-117)

DETROIT, MICH.
Detroito ir apylinkes lietuviams! 

Eastsidės lietuvių Kom. kuopa ren
gia lietuviškas vakaruškas. Bus šeš
tadienį, geg. 20 d., 7:30 v. v. Latozo 
Svetainėje, 1035 Caniff Avė. Įžanga 
15c. Kviečiamo visus skaitlingai da
lyvauti. (116-117)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia vakarėlį, sek

madienį, geg. 21 d. Pas draugus 
Norbutus, 210 Hazle St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti. (116-117) .

BRIDGEPORT, CONN.
Operetė “Nebaigta Kova” bus su

vaidinta geg. 21 d. 407 Lafayette St. 
Pradžia 4 v. po pietų. Draugai iš 
New I-Iaven'o suloš šią labai gražią 
ir juokingą operetę. Po vaidinimui 
bus smagūs šokiai. Visi nuoširdžiai 
esate kviečiami dalyvauti. — Kvie
čia LDS 74 kp. ’ (117-118)

BRIDGEWATER, MASS.
Sekmadienį, geg. 21 d., įvyks pik

nikas, Grange Parke. Labai patogi 
vieta piknikams. Kviečiame visus 
skaitlingai, dalyvauti. Rengėjai — 
ALDLD ir SLA kuopos. (116-117)

EASTON, PA. 
Linksmas Vakarėlis

Šeštadienį, geg. 20 d. yra rengia
mas oficialis atidarymas “Workers 
Center” Svetainės, 634 Ferry St., 
(užpakalyje). Bus įvairių žaislų, šo

paveikslų. Po paveikslų rodymo seks 
kazyriavimas, “Bingo” ir kiti žaislai. 
Gera muzika bus šokiam. Mes būtu
me labai dėkingi, jeigu suaugusieji 
dalyvautų šiame parengime. — O. 
M. (117-118)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro 25 m. Jubiliejus

Ta proga rengiamas nepaprastas 
koncertas ir šokiki, šeštadienį, geg.

20 d., 180 New Yęrk Avė. Pradžia 
8 v. v. Įžanga 75c ir 50c.

Šis klasiškas koncertas bus vienas 
Sietyno istorinių kūrinių, kuriuom 
jūs gėrėsitės, klausydami naujų dai
nelių ir matysite daug kitų talentų. 
Dalyvaus Rusų Choras ir Bangos 
Choras. Bus ir solistų, duetų, trio ir 
kvartetų. Prašome nesivėlinti. Šir
dingai kviečia Sietyno Choras. — 
Kom. (115-117)

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Piknikas, kurį rengia Lyros 
Choras, įvyks birželio 4 d., 
Mačutos darže. Tai bus labai 
šaunus piknikas. Linksminsi- 
mės tarpe žaliai pasipuošusių 
medžių.

Piknikas prasidės 10 vai. 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Įžan
ga tiktai 20 centų ypatai. Šo
kiams bus gera orkestrą, kuri 
grajys lietuviškai ir angliškai. 
Visi ruoškitės dalyvauti. Vi
sus kviečia Lyros Choras.

Koresp.

“Gaukite “Laisvei" Naujų 
Skaltytolų.

Progos Pasilinksminimui
Gegužės 19-tą, LDS jaunuo

lių kliubas rengiasi 'prie dide
lės pasilinksminimo pramo
gos. Tą dieną jie mano turėti 
judamus paveikslus, kuriuos 
rodys visiems gerai žinomas 
paveikslininkas drg. A. Kli
mas. Prie to bus kortavimas 
ir kiti pasilinksminimai. Pa
tartina sen.iem ir jauniem da
lyvauti šioje pramogoje ir prač 
leisti linksmai laiką sykiu su 
jaunuoliais, ši pramoga (Įvyks 
Lietuvių Svetainėje (įeiti pro 
šonines duris) s Pradžia 7:00 
vai. vakare. Įžanga 15c. Pa
simatysime visi.

Draugai Scrantoniečiai
Gegužės 21-mą dieną čia 

bus suvaidinta juokinga ko

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gcdemino Draugija rengia 

metinį pikniką, šeštadienį, geg. 20 d. 
Gedemino Svetainės kieme, šokiai 
bus svetainėje — tęsis iki vėlumai 
nakties. Pašaliniams, kaipo sve- i 
čiams, įžangos nebus. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — U. Švediene.

(116-117)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS Jaunuolių Kliubas ruošia pa

silinksminimo vakarėlį, penktadienį, 
geg. 19 d., 7 v. v. Liet. Svetainėje. 
Įžanga 15c. Bus rodoma krutami pa
veikslai LDS Konvencijos įvykusios 
Pittsburghc pereitą vasarą. Pamaty
site binghamtoniečius-jaunuolius at
letus, kurie laimėjo pirmas vietas 
dalyvaudami kontestuose, Pitts- 
burghe. Apart paveikslų, fotogra- 
fistas Klimas sutiko parodyti įdomių

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717B
Tel. Triangle S-3622

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 valu

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAŪJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNĖS 
NESVEIKUMAI varginan- 

I tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai- 

' gios ir chroniškos ligos VYRŲ ii’ 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduiiai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

< IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

3——----------------------------------------------------- — -------------------------------- ?

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

' NEWARK, N. J.

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

e------„---------------------------- --------- -- --------------- ------------ a

I

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Rodin, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
i Sun. all day and night

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

T

I-

i

i.

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

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas, 

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

DOVANOS DIRMAVONftM 
SUŽIEDOTUVftM 
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai nuo $1.00
Daiinantiniai žiedai 6.50

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Te!.: Stagg 2-2178
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ
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WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT
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10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

SKELBKITES "LAISVĖJE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Nainy Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

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

LAISVĖ

NewWko^ėž^2imos
NEUŽMIRŠKIT! DAINŲ DIENA kita tiek sudarys vieti-

džių. daug’

SOV. SĄJUNGOS PAVILIONAS ATIDARYTAS

SS

z-

Grįžta Dar 4 Kovotojai
V. Pra-

paskirus

Co-

Paskelbė Streiką
pa-

, AMANO ST. AT ARAMAM AVE. BROOKLYN

atliksime

Vietas
yra trys

(Liquors

<l>

<♦>

<♦>

Įvyks Gegužės 21 May KABARETAS 417<♦>

<♦>

c
<♦>

<t>

Dvi Orkestros Gros Šokiam

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

BUSHWICH

buvo
Apie

tautų 
rengia

Juozas
Albina

Alfonija
Auna

28, P.
Grove

Čia išgirsite 
ir apie Dainų Dieną, 

už savaites įvyks.
LMS Valdybos Narys.

MRS. A. CHELLIS
87 Ave., Woodhaven,* L. I. 

(116-118)

ave^i FUTURE 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/

Dalyvauja rusą, Ukrainą, žydą ir lietuvių chorai ir 
mažesnės menininką grupės

dar
San 

netoli 
Brigados 

uos

atskiri 
rodo j. 
lionas
Įėjimo
dą, Tarptautinėj Sekcijoj, ga-

buvo apie 
pavilio- 
susirin- 
nebuvo 
vietos.

Pasirandavoja 3 kambariai su vė
liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko galima 
privažiuoti 14 St.-Canarsie .linija, iš
lipant ant Graham Ave. stoties. Vie
ta vienas blokas nuo stoties. Kreip
kitės pas Superintendent. 677 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

H. TICHOMIROV 
Sovietų paviliono vyriausis 

komisionierius.

473 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Prie R. K. O. Republic Teatro

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. kartu su kitų 
panašiomis organizacijomis
didelį pavasarinį piknikų. Bus gera 
programa, kuri susidės iš chorų ir 
kalbėtojų įvairiomis kalbomis. Pik
nikas įvyks sekmadienį, geg. 21 d. 
Klasčiaus Parke, Maspethe. Pradžia 
11 vai. ryto. Bus labai gera muzika 
šokiams. — Rengėjai. (117-118)

Pasirandavoja šviesus kambarys, 
gražioj vietoj. Lietuvių šeimyna. Ge
ras važinėjimas Jamaica linija. An
trašas: 88-62 —- 76th St., Woodha
ven, N. Y. (Klauskite viršuj) 

(116-118)

Pe- 
Vijurkas, 
Bėgimas, 

Stranskis,
IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys ir garadžius. Namas turi vėliau
sius įtaisymus. Prašome kreiptis: 
Mrs. Miglin, 130-26 — 115th St., 
Ozone Park, L. I. (117-119)

Rengia Rusų, Lenkų ir Lietuvių Darbinin
kiškos Organizacijos

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys. Yra vietos vienam ar dviem. 
Kambarys didelis ir šviesus. Jei pa
geidaujama tai gaspadinė pagamins 
valgį. Su kaina susitaisysime. Atsi
šaukite vakare apie 6-7 valandą po 
antrašu:

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotą degtinių, vi
sokią vyną ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Aido Choro Narių Atydai
Visi Aido Choro nariai ir garbės 

nariai prašomi šio penktadienio' va
karą j choro mėnesini mitingą. Bus 
svarstoma daug dalykų apie choro 
artimą ateitj. Pradžia 8 vai. vakaro; 
prašomo nesivėluotl. — V. B. Kor.

(115-117)

“pardavimai“
Parsiduoda Bar ir Grill (alude). 

Yra ir Bowling Alleys. Priežastis 
pardavimo yra todėl, kad šeimyno
je randasi nesusitikimų. Pardavimas 
prieinamas. Kreipkitės: Hartmann, 
386 Hart St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas. Glenmore 5-4925.

(113-118)

Aštuntas puslapis Penktadienis, Geg. 19, 1939

šeštadienio vakarą, gegu
žės 20, “Laisvės” svetainėje 
bus smagus balius — užbaigi
mas žiemos sezono. Bus geri 
muzikantai, kurie iš peties 
gros lietuviškas polkas. Bus 
šalto alaus ir gardžių užkan- 

Pradžia 7 vai. Įžanga 
tik 15c. Niekur kitur geriau 
laiko nepraleisite, kaip čia.

Rengėjai.

Farmazonai Pakartoti 
Brooklyn^

Nors apyvėliai, bet visvien 
reikia parašyti apie vaidini
mą Brooklyne triveiksmės ko
medijos “Farmazonai.” Jie 
buvo suvaidinti pereitą šešta
dienį, Ukrainą salėje. Vaidino 
Lietuviu Liaudies Teatro ar- 
tistai-mėgėjai, vadovaujant J. 
Kačergiui, kuris, beje, šią ko
mediją yra išvertęs iš anglų 
kalbos į lietuvių.

Veikalo charakteriai ir vai
dintojai: Kulbaitis, 
Kačergius; Karalina, 
Daugėlienė; Lilka, 
Ašmenskaitė; Adelė,
Visockienė; Eilė, Adelė Rai
nienė; Rudolfas Kūjalis, 
tras Grabauskas;
Juozas Judžentas; 
Pius Petrauskas;
J. Juška; Rimša, Feliksas Ja- 
nulevičius; Barbora, A. Za- 
blackienė; Rozalija, 
naitienė.

Nekalbėsiu apie
vaidintojus, jų pliusus ir mi
nusus šioje komedijoje. Tiek 
tegalima pasakyti, kad, suė
mus bendrai, vaidinimas išėjo 
vidutiniai: būtų kur kas sklan
džiau ir geriau išėjęs, jei visi 
vaidintojai būtų pilnai mokė
ję savo roles. Kad ir prie di
džiausiu režisieriaus ir vaidin
tojų pastangų, jei bus vienas 
kitas vaidyla nemokąs kaip 
reikia savo rolės, tai niekad 
vaidinimas neišeis taip sklan
džiai, kaip pageidaujama. O 
šiam vaidinimui tūli vaidinto
jai ir patsai režisierius Juo
zas Kačergius pastangų ir rū
pesčio įdėjo labai daug.

“Farmazonai” jau buvo 
Brooklyne kadaise suvaidinti. 
Tuomet jie padarė didesnio 
įspūdžio (kaip sako tūli žmo
nės, kurie juos matė), negu da
bar. Tiesa, pati komedija yra 
labai lengva, nieko gilesnio 
neturinti. Bet publika ir šiuo 
sykiu užtenkamai prisijuokė.

Kadangi vakaras pasitaikė 
lietingas, o be to šeštadienio 
vakaras, tai ir publikos ne
buvo pilna svetainė, kaip tikė
josi rengėjai.

Na, visvien reikia atiduoti 
didelis kreditas vaidintojams, 
režisieriui ir Liaudies Teatrui 
už nenuilstantį darbą, už 
kruopštumą ir pastangas plės
ti-kultūrą, auginti mūsų sce
nišką meną. N.

KOKI TIE ATEIVIAMS IR DEMOKRATIJAI 
GRĘSIANTI RILIAI?

Kiekvienam piliečiui ir gy
ventojui. privalo apeiti gerovė 
šalies, kurioje jis bei ji gyve
na. O šiandieną ir yra tam 
labai svarbus momentas, kada 
šalies kongresai! ir valstijų 
seimeliuosna suplukdyta šim
tai visokių bilių, taikomų 

I prieš ateivius, tačiau pamati- 
i niai paliečiančių ir rausiančių 
pačius Amerikos demokrati
jos pamatus, paneigiančių 
Teisių Bilių, kuris yra pamatu 
mūsų šalies konstitucijos.

Koki tie biliai? Ką jie duos 
mūsų šaliai? Ir daugelis su 
tuo surištų klausimų bus nuo
dugniai išaiškinta prakalbose,

kurias rengia Williamsburgo 
LDS ir LLD kuopos šio sek
madienio vakarą, gegužės 21- 
mą, 419 Lorimer St., Brookly- 

i ne. Įžanga nemokama. Pra
džia 7 :30.

Kalbės J. Siurba, LDS Cen
tro sekretorius, kuris atstova
vo tą didžiąją lietuvių orga
nizaciją Skubioj Nacionalėj 
Konferencijoj, įvykusioj Wa
shingtone, pereitą šeštadienį 
ir sekmadienį. Jis nušvies bi- 
lius ir tos konferencijos pa
teiktus planus darbuotei at
mest tuos bilius. Visi lietuviai, 
ateiviai ir čiagimiai kviečiami 
dalyvauti. Rengėjai.

Trečiadienį, 11:50 vai. die
ną, oficialiai atidarytas Sovie
tų Sąjungos Pavilion as Pa
saulinėj Parodoj. Jį atidarė 
griežiant Jungtinių Valstijų 
himną ' 'Internacionalą.”

r-;'

Į.
ii

Pirmas kalbėjo Sovietų Są
jungos atstovas Jungtinėse 
Valstijose Constantin U- 
mansky. Paskui kalbėjo Pa
saulinės Parodos prezidentas
G. Whalen. Po to New Yorko 
miesto majoras LaGuardia;
H. Tichomirov, Sovietu pavili
ono vyriausias komisionie
rius; V. Burgman, komisionie- 
riaus pagelbininkas ir Aukš
čiausios Sovietų Tarybos na
rys, ir taip pat E. J. Flynn, 
Jungtinių Valstijų federalės 
valdžios vyriausias komisio
nierius. Po to nuo 
masinių organizacijų 
iteikta gėlių vainikai.
kalbu turinį ir jų svarbą bus 
parašyta skyrium.

Mes norime “Laisvės” skai- 
tvtojus supažindinti geriau, 
kad jiems apsilankius i Sovie
tu pavilioną būtų aiškiau vis
kas sunrantama. todėl iškalno 
pranešame, kad tą 
keliais aprašymais.

Sovietai Turi Tris
Sovietų Sąjungos 

punktai Pasaulinėj Pa-
Didysis Sovietų pavi- 

stovi prie vienu vartų 
(i Pasaulinę P a r o -

Bučeriy Iškilmės
Amalgameitai bučėriai tu

rės savo dienas Pasaulio Pa
rodoj 24 ir 25 šio" mėnesio. 
Manoma, kad iš kitų miestų 
atvyks apie 10,000 unijistų, o 
apie 
n i ai.

le Lagoon of Nations. Jis 
užima 100,000 ketvirtainių 
pėdų, yra aukščiausias pasta
tas visoj Pasaulinėj Parodoj, 
išskiriant Try 1 on. čia ir at
sibuvo atidarymas paviliono.

Paviliono arenon buvo įleis
ta tik tie, kurie iškalno tu
rėjo bilietus, jų
3,000. Už virvių, ties 
no priekiu, buvo daug 
kę publikos, bet ji 
įleista, nes stokav.o
Kol atsibuvo oficialis atidary
mas, tai daug iŠ buvusios lau
ko pusėj publikos nuėjo pa
matyti kitus dalykus parodoj, 
o kada publikai buvo atidary
tos durys, tai masiniai gųižo 
į Sovietų pavilioną, kuris visą 
dieną buvo tirštai užkimštas 
lankytojų. Apie didįjį Sovie
tų/ pavilioną aprašysiu ryto
jaus “Laisvės” laidoj.

. 1
Mažasis Sovietų Pavilionas

Dabar noriu parašyti apie 
kitus du Sovietų pavilionus. 
Prie didžiojo Sovietų pavilio- 

1 no, j dešinę, ties Lagoon of 
Nations, yra mažas Sovietų 
pavilionas. čionai galima 
gauti pirkti Sovietų literatū
ros. Viduje yra gražus, dide
lis stalas, ant kurio guli rusų, 
ukrainų, anglų, francūzų, vo
kiečių ir italų kalbose labai 
gražiai padarytos knygos su 
SSSR konstitucija. Yra dide
lės gražios statulos M. Kalini
no, prezidento Sovietų val
džios, ir Molotovo, komisarų 
pirmininko. Ant vienos sienos 
gražus Sovietų Sąjungos žem- 
lapis, padarytas ant marmu
ro; ant kitos gražus spalvuo
tas vaizdas Sovietų Aukš
čiausios Tarybos posėdžio, o 
greta keletas paveikslų. An
troj pusėj diagramiškai paro
do, kaip sudaryta Sovietų Są
jungos valdžia, kaip ją liau
dies masės išrenka, ir kaip ji 
su masėmis rišasi. čia pat 
yra sienoje judžiai, kurie pa
rodo, kaip liaudis ir Sovietų 
valdžios vadai balsuoja ir 
renka lygiu ir slaptu balsavi- 

i mu savo valdžią. Ant sienų 
išspausdinta s eilė paragrafų 
iš Sovietų Konstitucijos, ku
rie aiškiai parodo, kad tai 
darbo žmonių šalis. Kas tam 
netikėtų, tai gali ant stalo at
siversti bile kurioj iš šešių 
kalbų konstitucijos ( knygą ir 
persitikrinti. Abelnai šis ma
žas pavilionas yra gražiai 
įrengtas, marmorinis ir skait
lingai lankomas.

Šiaurių Sovietų Pavilionas
Į kairę nuo didžiojo Sovie

tų paviliono, už čechoslova- 
kijos, Japonijos ir Naujosios 
Anglijos pavilionų, dar yra 
trečias Sovietų pavilionas. 
Lauko pusėj, ant cemento 
pastatų jau stovi Sovietų lėk- 

Ituvns “ANT 2S-USSR,” ku- 
riuomi 1937 metais draugai 
Čkalovas, Baidukovas ir Be
liakovas į 63 vai an d, as ir 17

Lietuvių Meno Sąjungos 3- 
čias Apskritys rengia pirmą 
(šį pavasarį) išvažiavimą — 
Dainų Dieną. Įvyks sekma- 
dienp’, gegužės (May) 
Vaičionio Meadow 
parke, Cranford, N. J.

Manoma, kad bus
svietelio, nes yra užkviesta 
net 6 chorai: Bangos—iš Eli
zabeth, N. J.; Sietyno ir Ru
sų Darbininkų—iš Newark, N. 
J.; Pirmyn—iš Great Neck, L. 
L; Aido ir Operetės — iš 
Brooklyno.

Aido Choras jau turi nusam
dęs busus važiuoti į Dainų 
Diena. Manoma, kad ir kiti 
chorai vyks busais. Tai LMS 
3-čio Apskričio valdyba kvie
čia ir simpatikus susižinot su 
vietų choristais ir užsitikrint 
sau vietas busuose. Iš Brook
lyno į abi puses busti kelionė 
$1, tikietas į parką 25c. Pra
džia 12 vai. dieną.

Banga Radio Programoj
Bangos Choras iš Elizabeth 

dainuos New Jersey Lietuvių 
Radio Valandos programoj 
sekmadienio ryto 9 valandą, 
iš stoties WHOM, Jersey City. 
Paklausykite, 
daugiau 
kuri

Gegužės 20-tą, laivu Roose
velt, grįžta dar 4 nesenai iš 
Franco koncentracijos stovy
klų paliuosuoti kovotojai, ši 
jau trečia grupė bėgiu 8 die
nų. Grįžta Enrique Garcia, 
Fernando Rivera. Gonzalo 
Ion ir Herman Lopez.

Keturiolika amerikonų 
liekasi užrakinti nelaisvėj 
Pedro de Cardenas, 
Burgos. Lincoln o
Draugai deda pastangas j 
išlaisvinti.

Negrai rendauninkai 
skelbė streiką trijuose kildin
tuose 424, 426 ir 430 West 
163rd St., New Yorke, prieš 
kėlimą rendų nuo $9 iki $13 
į mėnesį. Savininkas Maloof, 
kuris turi daugelį namų, nori 
gaut po $45 už žiurkių sušau
dytus apartmentus.

minučių atliko tiesaus kelio 
5,508 mylias, pirmu kartu 
žmonijos istorijoj atskrido iš 
Maskvos į šiaurės Ameriką. 
Masės žmonių stovi gatvėj ir 
gėrisi ta raudona Sovietų iš- 
dirbystės mašina, čia pat yra 
iš marmoro statoma patalpa, 
kurioj bus įrengta Papanino ir 
jo draugų šėtras, kuriame jie 
gyveno virš 9 mėnesius šiau
rių Poliuj ir šiaurėse. Neužil
go jis bus baigtas statyti. Da
bar čia galima pasigėrėti tik 
Sovietų (lėktuvu. Rytdienos 
“Laisvės” laidoj aprašysiu di
džiulį Sovietų pavilioną.

“Laisves” Reporteris.

Balsuos už Uniją
Gegužės 23-čią bus pravesti 

balsavimai 37-nių Singer Co. 
krautuvių darbininkų pasirin
kimui unijos, kuri atstovaus 
darbininkus derybose su kom
panija. Valstijinė Darbo Ta
ryba įsakė ir prižiūrės rinki
mus. To prašė CIO unija, ku
ri tikisi laimėt didžiumos 500 
darbininkų balsus.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK

161 NO. Gth STREET

8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS

4S02 FLATLANDS AVENUE

1—2 p. p.
6—8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

A. WEITZNER
VERTE1VIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

■IM

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mine

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Didelis Piknikas <♦>

FRANK DOMIKAITIS

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Bus Klasčiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Ave. Maspeth, L. I., N. Y.

Ji VIENATINIS LIETUVIŠKAS
, (i •

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
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