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KRISLAI
Pavasaris Neturi žiedų, 
O Ruduo—Vaisių. 
Sekmadienį Baltimorej. 
Kaip Jis Kalba? 
Bridges Numaskuoja

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
Anatolis France kadaise 

rašė, kad tremtiniui pava
saris neturi žiedų, o ruduo 
neturi vaisių.

Ištremtas iš savo tėvynės 
žmogus dažnai vysta ir 
džiūsta, nebegalėdamas pri
sitaikyti prie naujų gyveni
mo sąlygų.

Tūli nusižudžiusio dra
maturgo Ernesto Tollerio 
draugai teigia, kad ir jis 
negalėjęs prisitaikyti prie 
amerikinių sąlygų. Ameri
ka jam, tiesa, patikusi, bet 
kurti, sakoma, jis čia nega
lėjęs. Geriausius savo vei
kalus jis sukūrė gyvenda
mas Vokietijoj, netgi kalė
jime ! * * Hc

Nereikia tačiau manyti, 
kad visi tremtiniai negali 
kurti. Jei paimsim šių die
nų Vokietijos rašytojus — 
patys geriausieji yra iš
tremti ir visi kuria, rašo 
ir pagamina geriausius vei
kalus. Thomas ir Henrikas 
Mann’ai tatai geriausiai 
liudija. * * *

Pavasaris šiemet pas mus 
buvo šaltokas. Žmonės labai 
pasiilgo piknikų, vasariškų 
pramogų. Na, jų ir turėsi
me.

Štai sekmadienį gegužės 
28 d. Baltimorej įvyksta 
pirmas piknikas mūsų dien
raščio “Laisvės” naudai.

Iš Brooklyno ten bus 
žmonių. Važiuos d. A. Bim
ba ir eilė kitų brooklynie- 
čių. Baltimoriečiai, beje, 
pakvietė į pikniką ir nese
nai iš Lietuvos atvykusį 
žurnalistą, p. Juozą Jurginį.

Na, ir gerai. Tegu gi ir 
Marylando žmonės turi pro
gos susipažinti su žmogum, 
kuris atvyko aprašyti Lie
tuvos spaudoj mūsų pilkąjį 
gyvenimą!* * *

Beje, antradienį ir man 
teko girdėti p. Jurginį sa
kant prakalbą. Kaipo gri- 
norius, jis-labai gerai pasi
rodė. Davęs einamojo Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo 
apžvalgą, svečias pabėrė 
stiprių vilčių apie Lietuvos 
ateitį. Jis mano, kad da
bartinė vyriausybė imsis 
visų priemonių pataisyti 
tatai, kas buvo negero pa
daryta per pastaruosius 
12-ką metų.

Kur jis kalbės, žemai
čiams svečias labai patiks, 
nes dargi biskį ir žemai
čiuoja. Mums, dzūkams, 
teks biskį kitaip jaustis, 
bet jUk mes esame plačios 
tolerancijos žmonės! ♦ * *

Cali fornijos darbininkų 
(CIO) vadas, Harry Brid
ges, įteikė Jungtinių Vals
tijų vyriausybei daug žinių 
apie fašistų šnipus, šniukš
tinėjančius orlaivių dirbtu
vėse vakaruose.

Vadinasi, Bridges atliko 
didelį patriotinį darbą. Jar 
rūpi, mat, kad ši šalis būtų 
stipri, kad ji būtų demo
kratiška ir laisva.

Bet reakcininkai dar vis 
“darbuojasi,” kad šį vyrą 
išdeportu^ į Australiją! 
Nereikia nei aiškinti, kad

Anglija Sutinka Da
ryt Apsigynimo Su
tartį su So v. Sąjunga

Anglija Gal Sutiktų Gint Lietuvą, bet ne Latviją ir Estiją; 
Sutartis Būsianti Pasirašyta Birželio Mėnesį

Europos krepšinio 
ball) pirmenybes, 

dalyvauja Lietuva, 
Estija, Suomija,

Kaip Buvo Išgelbėti 3 3 Ameri 
kos Jūrininkai iš Nuskendusio 
Submarino, 240 Pėdų Gilumoj

Vienas Nelaimingojo Submarino Oficierius Tikisi, kad Gal Dar Nevisi Žuvę Likusieji 
Submarine 26 Jūrininkai; Puikiai Veikė Gelbėjimo “Varpas”
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London. — Anglijos val
džia jau sutinka “iš princi
po” daryt bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietais. An-

savo pasiūlymus Maskvai 
kas liečia “smulkmenas” to
kios sutarties. Pasiūlymai 
buvo parodyti Sovietų am
basadoriui Iv. Maiskiui, ir 
jis sakė, kad Sovietai, tur
būt, juos priimsiu.

Bet Anglijos valdžia jau 
sutikus su Sovietų svar
biausiu reikalavimu, — kad 
jeigu Hitleris - Mussolinis 
užpultų Angliją, Franciją 
ar Sovietų Sąjunga, ar Len
kiją ar Rumuniją, tai An
glija, Francija ir Sovietai i pondentas.

sykiu ir išvien eitų apsigy
nimo karan prieš užpuoli
kus.

Spėjama, kad Anglijos - 
Franci jos ir Sovietų tarpu
savio apsigynimo sutartis 
būsianti pasirašyta pradžio
je birželio mėnesio.

Anglijos pasiūlymas j So
vietam neapima Latvijos ir 
Estijos gynimą. Bet mano
ma, kad į Franci jos-Angli
jos - Sovietų bendro apsigy
nimo sutartį galės būt įra
šytas gynimas Lietuvos, 
kaip tiesioginio Vokietijos 
kaimyno, — rašo New Yor- 
ko Times londoniškis kores-

Kaunas. — Gegužės 21 d. 
prezid. Smetona iškilmingai 
atidarė 
(basket 
kuriose 
Latvija,
Lenkija, Italija, Vengrija ir 
Franci j a. Pirmenybes nuo
lat seka keliolika tūkstan
čiu žiūrovu, v c-

Pradžios rezultatai Lie
tuvai gana geri. Kaunas nu
galėjo Varšavą 29-28, Lie
tuva—Latviją 37-36, 
tu va—Estiją 33-14.

Lie-

Lietuva Pasirašė Sutartis 
su Vokietija

Berlin. — Gegužės 20 d.
pasirašytos Lietuvos - Vo-‘ „ (Sakalo) j 
kietuos sutartys del prekių!. . A.-,- ./ ,

Rooseveltienė Kalbės 
Amerikos Darbininku 

-Bedarbių Suvažiavime

Cbinai Atgriebė Beveik 
Viską, Ką Japonai per 
Mėnesį Buvo Laimėję

pasienio susisiekimo, veteri
narijos, Klaipėdos atsiskai
tymo ir laisvosios uosto sri
ties.

Pasirašymo proga Hitle
ris priėmė Lietuvos užsie
nių reikalų ministerį Urbšį. 
Vokietijos užsieninių reika
lų ministeris Ribbentropas 
užtikrino Vokietijos “drau
gystę” Lietuvai.

Washington. — Amerikos 
Darbininkų (bedarbių) Su
sivienijimas (Alliance) čia 
pradės savo suvažiavimą 
birželio 3 d. Suvažiavime 
sakys kalbą ir prezidento 
Roosevelto žmona. Skai
čiuojama, kad bus iki pus
antro tūkstančio delegatų.

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas kartu su CIO 
veikliai remia kongresmano 
J. E. Casey įnešimą pas
kirt $2,250,000,000 WPA 
viešiem darbam per metus, 
kad trys milionai bedarbių 
gautų užsiėmimo tuose šal
pos darbuose.

(Republikonai ir atgalei- 
viai demokratai senatoriai 
ir kongresmanai yra dau
guma balsų nutarę skirt 
tik $1,500,000,000 šiam 
kalui.)

NAZIAI SUNAIKINO 
LENKŲ MUITINĘ

rei-

Danzig. — Lenkai j ieško 
naujos patalpos savo mui
tinei Kalthofe. Nes buvusią 
muitinės patalpą naziai vi
sai sunaikino praeitą šeš-

už reakcininkų nugarų sto
vi tie patys fašistai, ku
riems rūpi pažeisti mūsų 
krašto apsigynimo jėgos.

* * *
Kiekvienam įsidėmėtinas 

šis svarbus dalykas: šiemet 
“Laisvei” sukanka 20 metų, 
kai ji eina dienraščiu, ir 
25-keri metai, kai ji atsikėlė 
į Brooklyną.

Ką gi mes, darysime nybai. Suvažiavimas vadina 
draugai ir draugės, to svar- Rooseveltą “darbininkų 
baus įvykio paminėjimui?! draugu.

Chunking, Chinija.—Chi- 
nai šluoja japonus atgal 
šiaur-rytinėj Hupeh provin
cijoj. Čia jie atkariavo nuo 
japonų Suihsien miestą, 
grasina apgult japonus 
Chunghsiange ir atėmė iš 
japonų daugelį punktų, ku
riuos japonai buvo laimėję 
mėnuo atgal. Patys japonų 
karo vadai jau antradienį 
pripažino, kad jie buvo pri
versti pasitraukt 50 mylių 
atgal tarp Ham upės ir 
Peiping - Hankow geležin
kelio.

Chinai užėmė Zakow mie
stą, į pietų vakarus nuo 
Shanghajaus; atgriebė nuo 
japonų Tsungteh;
japonus b e s i g r u miančius 
linkon Changshos; atkaria
vo nuo japonų Tafan ir 
Tsaoyang miestus ir atrė
mė japonų ofensyvą į pie
tus nuo Yochowo.

Pradžioj gegužės mėnesio 
buvo apie 15 tūkstančių ja
ponų sužeista ir užmušta, 
iki jie užėmė kai kurias čia 
minimas pozicijas. Dabar gi 
chinai išvijo juos iš beveik 
visų tų pozicijų, kaip paro
do New Yorko Times ko
respondentas.

Valstijos D. Federacija 
Nori, kad Rooseveltas

Vėl Būtų Išrinktas
Springfield, Missouri. — 

Šios valstijos Darbo Fede
racijos suvažiavimas atsi
stojimu užgyrė įnešimą, kad 
prezidentas Rooseveltas tu
ri kandidatuot trečiai tar-

Didelės Karo Aviacijos ir 
šaulių šventės

Kaunas, gegužės 21 d.— 
Vyriausybei d a 1 y v aujant, 
įvyko didingos karo orlai- 
vininkystės ir šaulių šven
tės. »Suaukota 400 šautuvų 
ir 35 kulkosvaidžiai.

EXTRA
Didvyriški Jūrininkai Sub
marine Nutarė Pirmiausią 

Gelbėt Komandierių

Portsmouth, N. H., geg.
25. — 33 gyvieji jūrininkai, 

atmušė j būdami nuskendusiame sub
marine, nubalsavo, kad pir
mutinis turi būt išgelbėtas 
jų komandierius leitenantas 
O. F. Naquin, kaip tik at
vyks pagelba. Komandie
rius gi širdingai padėkojo 
jūrininkam ir pasiliko nu- 
grimzdusiame submarine, 
kol jis buvo išgelbėtas sy
kiu su pačiais paskutiniais 
jūrininkais.

Jūrininkam gręsė užtroš- 
kimas bile valandą, bet jie 
laikėsi puikiausioj tvarkoj 
ir nė vienas nesikarščiavo, 
nors mirtis jiem žiūrėjo tie
siai į akis.

........ ...... ................. .....—
Po to dar buvo likę 26 jū

rininkai submarine, van
dens pripludusiuose jo kam
bariuose. Bet torpedinis ofi- 
cierius J. C. Nichols, vienas 
iš išgelbėtųjų, išreiškė viltį, 
kad gal ne visi žuvę ir tie 
26.

Kaip tik submarinas nu
skendo, jo jūrininkai palei
do tam tikrą “bolę,” kaip 
ir pūslę, vadinamą “buoy.” 
Ta “bole’ sujungta vielomis 
su submarinu. Joje yra ir 
telefonas. “Bolei” kylant 
aukštyn, jos dratai - vielos 
atsivynioja nuo rato - strič- 

kiek

Portsmouth, N. H., geg. 
25. — Visi dar likusieji gy
vi 33 jūrininkai tapo iškelti 
viršun iš nuskendusio Ame
rikos submarino “Squalus”, 
tebegulinčio ant dumblino 
jūros dugno, 240 pėdų gilu- 
mojeį ties Shoals salomis. 
Juos išgelbėjo naujas ame
rikinis “oro kambarys” ar
ba narų “varpas,” sveriąs 
10 tonų, šis “varpas” buvo 
keturis kartus nuleistas 
nuo pagelbinio laivo “Fal- 

ir pirmą 
kartą iškėlė iš nugrimzdu- 
sio submarino (narlaivės) 
7 vyrus, antrą ir trečią kar- kės submarine tiek, 
tą po 9 ir ketvirtu kartu 8 reikia “bolei” pasiekt van- 
vyrus.

Lenkai Gal Taip Pat 
Darysią Apsigynimo 
Sutartį su Sovietais
Varšuva. — Gal ir Lenki

ja darys apsigynimo sutar
tį su Sovietais, “bet dar ne 
tuo jaus,” kaip rašo Varša- 
vos korespondentai ameri
kinei spaudai:

“Bet Sovietai atsižvęlgia 
į Lenkijos geografinę padė
tį ir jos santikius su Vo
kietija; tai Sovietai ir ne
reikalauja, kad Lenkija bū- 

I tinai prisidėtų dabar prie 
bendro apsigynimo sutar
ties, kuri daroma tarp An- 
glijos-Francijos ir Sovietų.”

Bet Lenkija visai nesi
priešina sutarčiai tarp šių 
trijų šalių, kurios žada gint 
Lenkiją ir Rumuniją nuo 
Hitlerio.

Lenkai patenkinti, kad 
Sovietai taip greit atsiun
tė naują savo ambasadorių 
Nikolajų Šaronovą į Varša
vą.

Baltimore, Md.
Dienraščio “Laisvės” nau

dai piknikas įvyks ši sekma
dienį, 28 d. geg. (May), Li
berty Park, Eastern ir Mof
fett Ave. Bus daug svečių iš 
Philadelphijos, iš Scrantono, 
Wilkes-Barre, Shenandoah, 
Brooklyn ir iš kitur. Puiki 
muzikalė programa ir prakal
bos.

dens paviršių. O tada gelbė-

USA Fašistai Klausė 
Nazių, Kaip Nuverst 

Amerikos Valdžią

tojai jau žino, kur nusken
do submarinas, ir gali susi
kalbėt per telefoną su jo 
jūrininkais, jeigu telefonas 
veikia. Bet beskęstant 
“Squalusui,” sugedo jo tele
fonas; tad jo oficieriai bel
dė į submarine sienas tam 
tikrus telegrafinius ženk
lus, kaip raides. Tuos ženk
lus - raides ir jų sudaromus 
žodžius suprato kitas ne- 
pertoli buvęs submarinas, 
turintis prietaisą, kuris va
dinamas osciliatorium.

Po kiek laiko laivas “Fal
con” atgabeno “oro kamba
rį - varpą.” šis “varpas” 
buvo nuleistas ant pasken
dusio submarino. O subma- 
rino viršuj yra trys gelbė
jimosi skylės - atvarai, ku
rie paprastai būna aklinai 
uždaryti. Nusileido narai 
tam tikruose metaliniuose 
“rūbuose”, atsilaikančiuose 
prieš didį vandens spaudi
mą. Narai nutaikė ir pri
tvirtino “oro kambario-var- 
po” apačią prie submarino 
tokios uždaros skylės. Tada 
buvo atidaryta * skylė ir 
“varpo” dugnas, ir jūrinin-. 
kai iš submarino per to 
“varpo” apačią suėjo į jį 
patį, ir buvo iškelti viršun.

Dar nėra tikros žinios, 
kodėl šis submarinas nu
skendo, bet manoma, kad 
buvo netyčia paliktas atda
ras vienas oro-ventiliacijos 
atvaras, kuomet submari
nas nėrė po vandeniu pra
timams, valandai laiko. Jo . 
nuskendimo priežastis tik 
tada bus tikrai sužinota, 
kada jis bus viršun iškeltas.
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Washington. — Amerikos 
fašistų vadas Geo. Death
erage prisipažiųo kongresi
nei Dieso komisijai; kad jis 
vedė susirašinėjimus su na
zių komitetu Berlyne. Jis 
klausė nazių patarimų, kas 
reikia daryt, idant Jungti
nėse Valstijose įvest fašiz
mą. Deatherage taip pat 
kreipėsi į Hitlerio ambasa
dorių Washingtone, prašy
damas nurodymų, kokiais 
būdais nuverst demokrati
nę Amerikos valdžią. M

Deatherage, galva vadi
namų “Baltosios Camelijos” 
fašistų, kvočiamas kongres- 
manų komisijoj, atidengė, 
kad jo planams prieš Ame
rikos valdžią pritarė milio- 
nierius “jaunasis Astor” ir 
dirbtino sviesto fabrikan
tas Frazier Jelke.

Jis didžiavosi, kad Ame
rikos fašistai veikia po ko
manda Berlyno nazių, idant 
“išgelbėt pasaulį ir Ameri
ką nuo žydiškojo komuniz
mo.” Deatherage sakė, kad 
atsistatydinęs Amerikos ge
nerolas G. Van Horn Mose
ley “turbūt, taps vyriausiu 
vadu” šios šalies fašistų.

Deatherage paliudijo 
kongresinei Dieso komisi
jai, jog Howland Spencer, 
prezidento Roosevelto prie
šą s - k a i m ynas, paaukojo 
$300 fašistam “kovai prieš 
žydus ir komunistus.”

■K’

n
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Baisus Vandens Spaudimas - 
Ant Nuskendusio Submarino

Portsmouth, N. H.—Nu* 
skendusįjį submariną bai
siai spaudžia 240 pėdų gi
lumos vanduo. Kiekvienam 
tokiam submarinu viršaus 
ir sienų sklypeliui, kaip pa
prasta nosinė skepetaitė, at
sieina po 7 tonus ir pusę 
spaudimo.

Oro spaudimas žmogui 
ant žemės yra po apie 15 
svarų ant kiekvieno ketvir
tainio colio jo kūno pavir
šiaus. O jūrų vandens spau
dimas 240 pėdų gilumoj yra 
beveik 106 svarai ant kiek-

■i'
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Hitleris Atsiuntė Vainiką 
. Užpuolikui Naziui, Kurį 

Nušovė Lenkai
Danzig. — Nazių vyriau

sybė čia suruošė iškilmin
gas laidotuves smogikui G. 
Gruebneriui, o Hitleris at
siuntė jam vainiką. Grueb- 
neris buvo nušautas, kai jis 
su kitais naziais užpuolė 
Lenkų vice-komisionieriaus 
automobilį.

Ja-

Japonų Blokada prieš 
Kitų Kraštų Laivus

yra bent vienas lietu- 
skambąs vardas-pa- 
Charles Yuhas, ma- 

padėjėjas pirmos

Ar Buvo Lietuviu Niiskendu- 
siame Submarine?

smouth, N. H.—Tarp 
inkų, išgelbėtų iš nu

skendusio submarino ‘Squa
bs,’ 
viškai 
varde: 
šinisto 
klasės.

- Shanghai, geg. 25. — 
ponija paskelbė blokadą 
prieš kitų šalių laivus, plau
kiančius į Chiniją. Japonai 
stabdysią ir krėsią kiekvie
ną tokį laivą.

vieno ketvirtainio colio.
Toks vandens spaudimas 

labai apsunkino darbą narų, 
kurie gelbėjo jūrininkus iš Ą 
n u g r i m zdusio submarino 
“Squalus’o;” bet jie 
ir garbingai atliko 
pareigą.

ORAS7”
Šį penktadienį būsią lie

taus.
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Bet teisėtumas plėšriesiems kapitalis
tams nerūpi. Jiems rūpi sudaužyti dar
bininkų unijos. Jiems rūpi neprileisti or
ganizuotis tiems darbininkams, kurie 
dar nėra organizuoti. Jiems rūpi viso
kiais būdais pakenkti darbo žmonių ko
vai prieš fašizmą, už geresnį rytojų. Štai 
kodėl p. Girdleris dabar kreipiasi teis
man su tokiu reikalavimu!

Nereikia nei aiškinti, kad CIO vadai, 
Lewis, Murray ir kiti, drąsiai gins dar
bininkų organizacijas teisme, kaip jie 
gynė ir gina darbininkų interesus fabri
kuose ir mainose!

Klaipėdos Žlugimas—Žlugimas 
Tautininkų Diktatūros

(Nuo Mūsų Specialio Korespondento)

• Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Tai Išmintis!
Pacitavusios vieną paragrafą iš “Lais

ves” aprašymo Sovietų Pavilijono Pa
saulio Parodoj, “Naujienos” labai una- 
■ravu tonu klausia, kodėl gi Sovietų pa- 
vilijone nėra išstatyta atvaizdai šnipų ir 
žalotojų?!

Mokytasis “Naujienų” redaktorius, 
mat, labai jų pasigenda. Jis, sužinojęs, 
kad socializmo šalis, kaip ir kiekviena 

’ kita kultūriška šalis, šnipų negerbia ir 
’ neglosto, turbūt apsiverks. Dėlto mums, 

žinoma, nei šilta nei šalta. Mums tik rū
pi čia pastebėti, koks naivus tasai Chica- 
gos menševikų filosofas, ir podraug koks 
jis drąsus.

Jis tačiau turi žinoti, kad Sovietų Są
jungos žmonės niekad jo nepaklausė kas 
reikia daryti ir nepaklaus 1

Nazią Kilpos Lietuvai
“Draugas” teisingai pastebi, kad “Lie

tuva, kaip ir visos valstybės, ar šiaip ar 
taip kalbėsime, turi būti labai atsargi” 
linkui Hitlerio siūlomo plano. O jo tas 
planas, kaip žinia, yra«tokis: jis, Hitle
ris, pastatys naują Lietuvai uostą, apie 
2 mylių atstume nuo Klaipėdos uosto!

Kam tas kitas Lietuvai uostas? Juk 
Hitleris kadaise sakė, kad Lietuva lais
vai galėsianti naudotis Klaipėdos uostu. 
Jis žadėjo padaryti tam tikrą “lietuviš
ką zoną,” kuria Lietuva laisvai galėsian
ti naudotis. Dabargi, girdime visai kitą 
giesmę. Apie Klaipėdą jau nei nebekal
bama.
Į Tai porodo, kiek Hitlerio žodžiui reL 
kia tikėti. Šiandien jis mažai tautai gali 
pažadėti ir saulę ir mėnulį, o rytoj jis 
ją paskers. Taip Hitleris padarė su Če- 
choslovakija, su Austrija ir taip ruošia
si daryti su kitom tautom, ypačiai su 
Lietuva.

Taigi Lietuvos vyriausybė privalo bū
ti labai atsargi. Ji privalo budėti ir ne
leisti, kad tasai silpnesniųjų tautų nai
kintojas įveltų Lietuvą į kilpas ir paskui 
ją pasmaugtų.

Lietuvos ateitis ir laimė glūdi ne dė- 
jimęsi su nazių Vokietija. Jai reikia lai
kytis su tomis šalimis, kurios prieš na
zių Vokietiją kovoja. Tik tuo keliu ei
dama ji galės savo nepriklausomybę ap
saugoti.

Darbas už Surišimą Abiejų Ame
rikos Kontinentų Respublikų

“Vilnis” rašo:
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 

vadovybė atlaikė visą eilę konferencijų 
su Meksikos, Venezuelo^, Kubos, Čili ir 
Kanados komunistinių partijų atstovais. 
Pasitarimai įvyko New Yorke. Draugai, 
atvykę iš kitų Amerikos valstybių nuo
dugniai susipažino su šios šalies Komu
nistų Partijos veikla ir tuo pačiu sykiu 
suteikė daug informacijų apie savo par
tijų veiklą.

Tokie pasitarimai turi labai didelės 
reikšmės, nes abiejų Amerikų kontinen
tai turi labai daug bendrų užduočių. 
Kaip d. Earl Browder pažymėjo, komu
nistų darbas šioj šaly turi būti taip ve
damas ir plečiamas, kad jis duotų di
džiausios naudos demokratiniam sąjū
džiui kitose šalyse.

Meksikos, Kubos ir Čili Komunistų 
Partijos puikiai darbuojasi už tų šalių 
progresą ir demokratiją. Jos turi tamp
riausių ryšiu su tų šalių liaudim. Kana
dos partijos įtaka sfnarkiai auga.

Kalbėdamas masiniam susirinkime 
New Yorke, drg. Browderis pranešė lin
ksmą naujieną, kad greitu laiku įvyks 
konferencija, kurioj dalyvaus visų Ame
rikos valstybių komunistinių partijų at
stovai. Iš viso toj konferencijoj daly
vaus 22 valstybių atstovais Konferenci
joj bus atstovauta šiaurinė, centralinė ir 
pietinė Arųerikos—nuo Alaskos iki Pa- 
tagonijos! y .

Kovoje už progresą, už demokratiją, 
už gerus kaimyniškus santykius tarpe 
visų Amerikos valstybių komunistinės 
partijos lošia nepaprastai svarbią rolę. 
Ateityje ta rolė bus dar didesnė.

Štai kodėl taip svarbu tartis dėl ben
dro veikimo ir stiprinti tuos solidarumo 
ryšius, kurie jau užmegsti. Tas solidaru
mas visų progresyvių — demokratinių 
pajėgų visose Amerikos valstybėse subu- 
davos geležinę sieną prieš fašizmą ir, 
kaip sako d. Browder, tai “bus garanti
ja, kad fašizmas niekad neįsigalės Ame
rikoje.”

Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto 
už Sausį, Vasarį, ir Kovą, 1939 m.

įplaukos sausio mėnesio
Baltimore, Md., per J. Stanį......... $5.25
New York, N. Y., per B. Shlavį .50 
W. Virginia, P. Frayer..........................50
Hillside, N. J., per K. Jankauską 3.00

Naujas 
Dalykas

Pono Girdlerio Norai
Vienas aršiausių plieno magnatų Ame

rikoje, p. Girdler, traukia CIO valdiš- 
ų kan teisman, reikaaludamas $7,500,000. 
.. Už ką jis tų pinigų nori? Ką gi CIO jam 

padarė?
Ponas Girdler sako, kad jis tų pinigų 

norįs “už nuostolius, kurie buvę jam pa- 
», daryti per streiką, vadovautą CIO prieš 

porą metų.”
Kaip jau žinia, tasai plieno pramonės 

. - darbininkų streikas tęsėsi ilgokai ir jame 
buvo pralieta daug darbininkų kraujo. 
Tik atsiminkim Chicagos skerdynes.

■ Plieno magnatai tuomet nesigailėjo mi- 
lionų dolerių samdymui skebų, padaužų 
ir mušeikų, kūne skaldė darbininkams 

J galvas, juos persekiojo. >
Taigi, laikantis teisėtumo, ne p. Gird- 

.leris turėtų reikalauti “atlyginimo už 
nuostolius” iš CIO, bet pastarasis—iš p. 
Girdlerio.

Viso ............................... $9.25
įplaukos vasario mėnesio

Rumford, Me., per S. Puidoką $5.00 
Woodburjr, Conn., per W. J. Dūdą 2.00 
Haverhill, Mass., A. 'P. Dambrauską 1.00 
E. St. Louis, Ill., per G. Bendik 2.00 
New Brit., Conn., per V. T. Yokimą 10.00 
Suffield, Conn., per J. Žilinską 25.00 
Binghamton, N. Y., per J. K. Nelesh 10.40 
Binghamton, N. Y., per J. K. Nelesh .60 
Earville, N. Y., per J. Werbilą .... 1.00

-—1—
Viso . ......................  $57.00

ĮPLAUKČS KOVO MĖNESIO
Hudson, Mass., per J. J. Jeskevičių $3.25
Išlaidų sausio, vasario, kovo men. nebuvo.

SUTRAUKA
Viso įplaukų per tris mėnesius $69.50 
Gruodžio mėn., 1938, ižde buvo $247.52

Kovo 31 d. ižde lieka ................ $317.02
Sekretorius J. Weiss. ;
Iždininką S. Sasna.

(Pabaiga)

įsakymai ir Draudimai 
be Galo

“Klaipėdos nacionalsocialis
tai neslepia savo didelio ne
pasitenkinimo reiškiama visa
me pasauly užuojauta Lietu
vai dėl Klaipėdos netekimo, 
peikiami labai smarkiai ir len
kai už padarytas Lietuvai 
simpatijas.

Nuo vakar dienos Klaipė
dos krašto gyventojams atida
ryta siena tarp Klaipėdos 
krašto ir Vokietijos, tačiau 
kartu vėl išleistas griežtas 
įspėjimas, kad darbininkai ne
vyktų ieškoti darbo Vokieti
joj. Dr. Neumanas net susi
tarė su Vokietijos valdžios 
organais, kad Vokietijos gilu
moje darbininkus, kilusius 
iš Klaipėdos krašto, pri
imtų tik su jo leidimu. Už tai 
Klaipėdos krašto darbinin
kams žadama, kad netrukus 
Klaipėdos krašte prasidėsią 
dideli darbai. Baimė, kad iš 
Klaipėdos krašto neišbėgtų vi
si darbininkai, tokia didelė, 
kad dar išleistas įsakymas, 
kuriuo draudžiama darbinin
kams pasišalmti iš savo dar
baviečių ir darbdaviams drau
džiama atleisti darbininkus be 
“darbo fronto” žinios. Visos f
įmonės, kuriose daugiau, kaip 
20 darbininkų, įpareigotos su
teikti labai plačias žinias apie 
dirbusius pas juos anšliuso 
dieną darbininkus, jų atlygi
nimą, darbo dienos ilgumą ir 
tt. Labai būdinga, kad Neu
manas panaikino Bertuleičio 
direktorijos išleistą dar šio 
kovo 16 (savaitė prieš an
šliusą) įsakymą, kuriuo norint 
atsikratyti lietuvių darbinin
kų, buvo įvesti leidimai dar
bininkams, stojusiems į darbą 
po 1937 m. sausio mėn. 1 d.

Šis nutarimas aiškinamas 
tuom, ka,d iš Klaipėdos kraš
to išbėgo ne tik daugumas 
pramonės, bet ir nemaža lau
ko darbininkų, kurie buvo 
anksčiau ar vėliau atvykę iš 

•1 Didžiosios Lietuvos. Šie dar
bininkai sudarė neatskiriamą 
Klaipėdos krašto ūkio bran
duolį ir nėra ko stebėtis, jei 
dabar beveik visos Klaipėdos 

(įmonės sustojo ir ūkininkai di
džiai susirūpino darbininkų 
trūkumu, artėjant pavasariui.

Klaipėdos krašte jau įvesta 
veikianti Vokietijoj priversti
na gy»vulių ir kiaulių registra
cija. ūkininkai, bijodami, kad 
iš jų nerekvizuotų kiaules ir 
kitus gyvulius, juos slepia miš
kuose, kopose, ten paskerdžia, 
pasūdina ir įdėję į maišus 
slepia.

Gestapo ir karo valdžios 
įsakymu Klaipėdos krašte su
imta nemaža smogikų, kurie 
kaltinami, kad jie plėšė, vo
gė ar pasisavino svetimo tur
to. Suimti ir kai kurie smo
gikai, kurie naikiho lietuviškų 
įstaigų turtą, arba pasinaudo
jo savo galia kerštui prieš 
gyventojus.1 Kadangi į visas

vietas skiriami atvykę iš Vo
kietijos valdininkai, tai vieti
nių vokiečių veikėjų tarpe di
delis nusiminimas. Dabar klai
pėdiškiai šio nusiminimo ir nu
sivylimo stengiasi viešai nepa- 
.rodyti, nes kai kurie Kultur- 
verbando vadai per daug gar
siai reiškę savo nepasitenki
nimą atėjūnais jau paimti į 
“apsaugos areštą” arba iš
tremti į koncentracijos stovy
klas.

Ūpas, matyti, nekoks, nes 
štai ir “Memeler Dampfboot” 
turi pranešti, kad 74 , metų 
amžiaus ūkininkas iš Kintų 
apylinkės nusižudė išgerda
mas acto esencijos. Tačiau 
“M. D.” nenurodo ūkininko 
pavardės ir vardo bei nusižu
dymo priežasties.

Jau Leidžia Kelti Kainas 
Klaipėdoje

Klaipėdoje toks didelis pro
duktų trūkumas, kad kainos 
jiems pasakiškai pakilusios.' 
Gyvenimo faktų verčiamas dr. 
Neumanas paskelbė įsakymą, 
kuriuo leidžiama Klaipėdos 
krašte pakelti kainas tiek, 
kiek susidarė faktinių išlaidų 
prekes įgyjant. Už nepagrįstą 
kainų kėlimą Neumanas gra
sina neribotomis baudomis ir 
bausmėmis.

Direktorija nustatė maksi- 
malines tvirtas kainas visiems 
maisto produktams Klaipėdos 
krašte. Tačiau Klaipėdoje da
bar, pav., už sviestą mokama 
po 8 litus už kilogramą, bet ir 
tai jo sunku gauti.

Pabėgėliai iš Klaipėdos
Daugiausia pabėgėlių iš 

Klaipėdos susikonce n t r a v ę 
Kretingoje. Toliau Palango
je, Tauragėje ir Plungėje. Pa
bėgėliais rūpinasi vietos val
džios ir savivaldybių organai.

Iš Kretingos gautomis ži
niomis, didžiausias pabėgėlių 
susigrūdimas ten buvo kovo 
22 d. vakare. Dabar visi bė
ga į Kauną.
Atima Pinigus ir Neduoda 

Kvitų
Daugelis pabėgėlių nusi

skundžia, kad prie sienos vo
kiečiai seka, kiek kas turi pi
nigų. Nors buvo skelbta, 
kad galima išvežti kiekvie
nam asmeniui po 1,000 litų.

Kauniečių Nuotaika
Tomis dienomis kauniečiai 

buvo ypatingai susijaudinę. 
Dar tik einant gandams apie 
Klaipėdos ' netekimą — Vo
kietijos ultimatumą, daugelis 
tuom visai netikėjo, bet visą 
tai laikė dėmesio centre. Pa
galiau staigios žinios ir faktai 
kauniečius užklupo lyg ir ne
tikėtai : apie tai, kas įvyko, la
bai daug kas net visai nepa
galvojo ir nenumatė. Dėl to 
visas Kaunas sujudo viens ki
tą klausdami, ar negręsia rim
tesnis pavojus, negu Klaipėdos 
netekimas, ir kas bus toliau ?

Tie paskutiniai klaustukai 
pakeitė viso Kauno išvaizdą. 
Kiekvienas, eidamas gatve,

gaudė paskutines dienraščių 
laidas ir ieškojo pažįstamų 
veidų, bene sužinos ką nors 
daugiau, ką nors naujesnio. 
O tokioj padėty buvo paleista 
įvairių įvairiausių gandų, 
“pletkų” ir nesąmonių, kurios 
dar daugiau vertė gyventojus 
statyti klausimą, “kas bus to
liau?”

Greita įvykių eiga kaunie
čius lyg salfu vandeniu-—«piz- 
pylė. Daugelis sąmoningai ir 
nesąmoningai pradėjo bėgti i 
bankus atsiimti įdėtus pinigus 
ir paskutines sutaupąs. Di
džiausias toks judėjimas pasi
rodė užvakar ne tik bankuo
se, bet ir kitose įstaigose. 
Kauno centraliniam pašte 
prie įvairių langelių eilės žmo
nių laukė “ekstra” pasikalbė
jimų su Klaipėda, siuntė sku
bius oro paštu laiškus į užsie
nį ir tt. Prie taupomųjų vals
tybės kasų langelio taip pat 
stovėjo ištisos eilės prisigrū
dusių žmonių, daugiau ne
turtingos jaunuomenės. Kelios 
tarnaitės laikydamos taupo
mąsias knygutes skuba atsi
imti savo “stambias” po 50 li
tų sutaupąs.”

Klausimai ir Atsakymai
Sunaikino Pirmas Popieras

Laike Pasaulinio Karo
Klausimas

Išsiėmiau pirmas popie
ras 1913 metais, bet neno
rėdamas tarnauti armijoje 
pasauliniame kare, aš tas 
popieras sunaikinau. Dabar 
noriu tapti šios šalies pilie
čiu, ką turiu daryti? i / ‘ :

Atsakymas
Po įstatymu, Kongreso 

priimtu 1918 m., ateivis, 
kuris, kaipo pavaldinys vie
nos iš neutrališkų šalių lai
ke pasaulinio karo, sunai
kino arba atidavė savo pir
mas popieras, kad tik jam 
nereikėtų tarnauti armijoj, 
niekad negali tapti šios ša
lies piliečiu. Svarbiausios 
neutrališkos šalys buvo 
Norvegija, Švedija, Danija, 
Holandija ir Šveicarija.

VĖL TIE MIRTIES 
SPINDULIAI

23 d. liepos (July) “Lais
vei” yra rengiama trauki
niu ekskursija į .Nolan’s 
Point Park. Tai išvažiavi
mas į tyrus laukus, į gra
žius miškus, prie didelio 
ežero Hopatcong, kur van
duo tyras kai krikštolas. 
Ten yra maudynės, laivais 
pasivažinėjimas, šokiam 
graži salė ir puikus patar
navimas valgiais ir gėri
mais.

Yra pasamdytas trauki
nys ant 1,000 žmonių. Jei iš 
anksto pasisakys daugiau 
žmonių, .norinčių, važiuoti, 
tai bus ir antras traukinys.

Važiuosime Central Rail
road of New Jersey trauki
niu. Tas traukinys eis per 
sekančius miestus: Jersey 
City, Bayonne, Newark ir 
Elizabeth. Kiekviename iš 
minėtų miestų sustos pasi
imti ekskursantų. Kelionė 
$1.00 į abi pusi. Jokių kitų 
pasažierių nebus, tik eks
kursantai.

Ant traukinio irgi , bus 
piknikas. Turėsime valgių 
ir gėrimų. Patogios sėdy
nės, gražus pasilsis ir pui
kus pasivažinėjimas.

Visų minėtų miestų lietu
vių prašome iš anksto įsigy
ti ekskursijos bilietus, nes 
iš anksto reikia žinoti, kiek 
bus ekskursantų.

Paežeryj, kur bus pikni
kas, yra daug stalų, tai di
delis patogumas kompani- 
joW. Bus gera orkestrą, 
šokikams tai vienas malo
numas, nes salė prie pat 
ežero, vėsu ir hepaprastai 
gražu. Traukinys atveš pub
liką tiesiai į parką.

P. Buknys.

Italų fašistai buvo pa
skleidę gandus, kad jų tau
tietis G. Marconi išradęs 
mirties spindulius, kuriais 
galima esą sustabdyt priešo 
lėktuvus ore. Bet Ispanijos 
kare italai neparodė tokių 
stebuklų. Paskutiniu gi lai
ku Italijos laikraščiai jau 
tiek terašė apie tą Marco- 
nio išradimą: Kai jis užleis- 
davęs tokių spindulių ant 
kralikų, jie taip daug ėsda- 
vę, kad sprogdavę ir nū-’ 
gaišdavę. Tai ir viskas...

Vaizdas iš Pirmosios Gegužės demonstracijos Raudonojoj Aikštėj Maskvoj; 
dalyvavo 1,500,000 žmonių.
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ŠYPSENOS
Tai Bent Sūnus!

Belaukdami autobusų 
stotyje nuobodžiauja du pa
gyvenę vyrai.

—Ak tie vaikai, vaikai,— 
prataria vienas,—kiek jie 
vargo pridaro tėvams.

—Ar tamsta turite vai
kų?-

—Taip, turiu gražų sū
nų.

—Jis smilko papirosą tė
vui panosėje?

—Ne,, jis visai nerūko.
—Tai jis daug išleidžia 

kitiems niekams?
—Ne, jis nieko neišlei

džia.
' —Nė į kinus, nė į kavi
nės- nelaksto?* * •

—Ne> tuoj pavakarienia
vęs eina gulti. •

—Ir su merginomis ne
prasideda? , ų . J

—Ne, jįs tįk savo mptiną 
temyli.

—Nu, sakyk, kaip gi tokį 
ideališką $ūnų užsiauginai? 
Kiek'gi jam metų?

—Tik trys mėnesiai, mie
lasis.

Jis ir Geresnių Turi
—Šita penklitė netikra. < 

Aš pamačiau iš pirmo žvilg- * 
snio.

—Na, tai imkite šią, ji 
geriau man pavyko.

Apsivylimas
—Na, kaip patiko pie

tūs?
—Aš buvau išalkęs už 

tris, ir iš tų trijų tik vienas 
tetapo sotus. ■ /

(Surankiota)
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“BALTASIS MARAS”
Džiova pirmiau buvo va

dinama “baltuoju maru.” 
Bet jau pora desėtkų me
tų atgal Amerika pradėjo 
didžiuotis, jog tas maras 
baigiamas naikint šioj ša
lyj-

O kaip yra dabar, dešim
tais krizio metais? Šį klau
simą atsako žmonių kineti
nes. Tas krūtines tyrinėjo 
WPA technikai New Yor
ke, su pagalba X-spindulių 
mašinų. Tyrinėjimus jie da
rė tarp pašalpinių bedarbių 
ir tūlų kitų gyventojų, ir 
štai ką atrado:

Beveik 17 iš kiekvieno 
šimto benamių bedarbių, 
gyvenančių miestinėse prie
glaudose - “flapauzėse,” turi 
džiovą.

Daugiau kaip 7 iš kiek
vieno šimto bedarbių, gau
nančių. paprastą tiesioginę 
pašaipi (home relief), ser
ga plaučių džiova. Miesto 
kalėjimuose 12 vyrų ir mo
terų iš kiekvieno šimto ken
čia nuo džiovos.

WPA technikai, be to, 
X-spinduliais ištyrė krūti
nes žmonių, norinčių gaut 
kokią civilę tarnybą, moki
nių ir kitų — viso 150,000 
asmenų; ir surado, kad že
mojoj klasėj turi džiovą ne 
mažiau kaip 3 procentai vi- 

•sų žmonių. Bet tikrumoj— 
daugiau. Kodėl? Todėl, 
kad X-spinduliai negalėjo 
apčiuopt plaučių džiovą pas 
daugelį pačioje jos pradžio
je. Be to, dar yra džiova 
kaulu ir kitų organų, ku
rie dabar visai nebuvo ty
rinėjami X-spinduliais.

žymėtina, iog sudėius 
krūvon benamius bedarbius 
ir gaunančius naprasta pa
šalpą. vidutiniai 12 ju iš 
kiekvieno šimto serga plau
čių džiova, pagal X-spindu- 
liu parodymus; o tai yra ly
giai toks eat džiovininku 
procentas, kaip tarp kali
niu.

Džiova, baltasis maras tai 
skurdo liga.

Bet daugelis ponų vis rė
kia, kad bedarbiai esą “per
daug” šelpiami. Tie ponai 
toliau labiau reikalauja 
“taupyt” pinigus šalies, 
valstijų ir miestų valdžių. 
Tai kapitalistai, republiko- 
nų vadai ir atžagareiviai 
demokratai. Jie kelia nuo
latinį lermą, kad Roosevel- 
tas “išdykinęs bedarbius 
perdaug didelėmis pašalpo
mis.”

NAZIAI UŽPUOLĖ
CECHŲ POLICIJĄ

Praga. — Sykiu demons
truodami, cechai ir vokie
čiai naziai jaunuoliai Bru- 
ėnn mieste, buvusioj če- 
choslovakijoj, bombardavo 
akmenimis dvyliką raitų 
cechų policininkų, mėginu
sių palaikyt tvarką.

Roma. — Italijos fašistų 
spauda rašo, kad Francija 
“turėsianti” atiduot Itali
jai Jibuti, o Vokietijai “tu
rėsiąs” būt prijungtas Dan- 
zigas.

i Augalų Lapai Ati
dengiu Auksą

Seniaus giliai gręždavo 
žemę, kalnus, uolas, kai no
rėdavo sužinot, ar yra teft 
aukso, sidabro bei kitų me
talų. Dabar be gręžimo ta
tai patiria tam tikrais elek- 
tros-radio prietaisais. Šie 
prietaisai iš pat paviršiaus 
parodo, ar verta kur ati
daryt aukso, vario bei kitų 
metalų kasyklas ar ne.

O paskutiniu laiku išras
tas dar pigesnis, taip sa
kant, naminis būdas jieškot 
žemėje įvairių metalų. Tai 
medžių ir kitų augalų la
pai ir šakelės. Šį atradimą 
padarė Anglijos gyventojas 
Nils Brundin ir užpatenta
vo jį Washingtone.

Klausimas — kokiu būdu 
pagal augalų lapus ir šake
les galima pasakyt, ar toj 
vietoj yra žemėje aukso, si
dabro ar kito metalo? Šį 
klausimą išradėjas atsako 
štai kaip:

Augalai į save sugeria da
lį metalų-mineralų, pavidale 
skiedinių, iš žemės, kurioj 
jie auga. Kuo daugiau bū
na žemėje metalų-mineralų, 
tuo daugiau jų randasi ir 
augaluose. Todėl, chemiš
kai ištyrus lapus ar šake
les, galima aplamai pasakyt 
proporcija esamų toj žemėj 
metalų-mineralų ir sulig to 
spręst, ar apsimokėtų ten 
atidaryt jų kasyklas, ar ne.

O kaip, jeigu metalų 
sluoksniai būna giliai, sa
kysime, už tūkstančio pėdų 
nuo žemės paviršiaus? Ko
kiais būdais tie metalai ta
da galėtų pasiekt augalų 
šaknis?—Bendrieji praneši
mai apie šį išradimą dar 
neaiškina to klausimo.

—N. M.

Amerikos Kongresmanai Už
taria Palestinos Žydus

Washington.—Sol Bloom, 
veikiantysis p i r m i n inkas 
kongreso užsieninių reikalų 
komisijos, kongresmanas H. 
Fish ir tūli kiti reikalauja, 
kad Amerikos valdžia už
protestuotų Anglijai, kad 
Anglija “sauvališkai” naiki
na žydų teises Palestinoje.

Pagal 1924 m. sutartį 
tarp Anglijos ir Amerikos, 
Anglų valdžia prižadėjo ne
pakeist žydų teisių Palesti
noje be Amerikos sutikimo. 
O dabar Anglija skaudžiai 
apkapoją žydų teises tenai, 
visai neatsiklausdama Ame
rikos.

VIS LIEJASI KRAUJAS 
PALESTINOJ

Jeruzalė. — Arabai pašo
vė keturis žydus ant vieš
kelio tarp Jeruzalės ir Jaf- 
fos.

Susikirto Anglijos karei
vių būrelis su arabais šiau
rinėje Palestinoje. Anglai 
nušovė septynis arabus; o 
arabai nušovė vieną anglų 
oficierių ir sužeidė tris ki
tus karius.

'SENYVO ŽMOGAUS AUGIMAS, PLAUKŲ 
ATŽELIMAS IR KT. IŠIMTYS GAMTOJE

Viename Belgijos mieste
lyje staiga pradėjo smar
kiai augti angliakasys 46 
metų amžiaus. Dabar susi
darė tam tikra gydytojų 
komisija tyrinėt, kodėl jis 
taip nenormaliai auga.

Manoma, kad pas jį įvyko 
kokia nepaprasta permaina 
pituitarinėj (posmageninėj) 
liaukoj.

Patirta, jog kartais ne
sveikas kaulų spaudimas į 
pituitarinę liauką verčia 
asmenį be saiko augti.

—o—
Virš 20 metų atgal vie

nas mažo ūgio, bet jau su
brendęs milionierius Cali- 
fornijoj užsimanė paaugt 
porą colių daugiau. Gydy
tojai švirkštė jam į kraują 
sultis iš bulių posmageninių 
liaukų, ir milionierius iš 
naujo pradėjo augti. Bet 
poros colių paaugimas jam 
kaštavo 20 tūkstančių dole
rių.

Dar tik pirm keleto me
tų trys senyvi mažyčiai 
žmogiukai — cirkų nykštu
kai — buvo tokiomis pat 
liaukomis paauginti po du 
tris colius.

—o—
Jeigu viena žmogaus ko

ja trumpesnė už 'kitą, tai 
daugelyje atsitikimų galima 
būtų aną pailginti. Gydyto
jai pergręžia trumpesnės 
kojos kaulus virš sąnarinių 
bumbulų. Tuomi perskro

Matyt Žvaigždžių Permainas — 
Pertrumpai Mes Tam Gyvenam

Kaip mes šiandien žiūri
me į saulę, ir jei kurią mi
nutę užtemdintume saulę, 
tai apie tą vietą, kur yra 
saulė, pamatytume žvaigž
des, nei mažesnes nei dides
nes, kaip ir visada žiūrint 
į tas pačias žvaigžde. O už 
6 mėnesių mes su žeme at
sidursime ten, toj pačioj vie
toj, kur mes žiūrėjome į 
saulę, tik virš 93 milionų 
mylių toliau, nekaip tada 
saulė buvo. Ir jeigu mes tą 
pačią dangaus “mapą” (at
vaizdą) žiūrėsime, tai turė
sime žiūrėt nak^į, ir mes 
matysime tas pačias žvaigž
des, ir jos mums atrodys nė 
biskį nedidesnės, kaip mes 
matėme 6 mėnesiai atgal, 
šalimais saulės, kada mes 
ją “užtemdėme.”

Tai kodėl tos žvaigždės 
neatrodys didesnės? Juk 
mes su žeme “atlapsėjome” 
apie 180 milionų mylių ar
čiau jų, nekaip buvome jas 
matę 6 mėnesiai atgal, ka
da “užtemdėme” saulę.

Po metų laiko mes vėl 
būsime toj pačioj vietoj, 
kur mes “užtemdėme” sau
lę, ir jeigu tą patį padary
tume ir dabar, tai ir vėl tą 
patį vaizdą matytume.

žemė sukasi ir skrenda 
apie saulę, tai mums yra 
proga pamatyt visus žvaig

džia kaulų smagenis; atsi
randa tenai daugiau karš
čio; tos smagenys pradeda 
smarkiau veikti ir gaminti 
daugiau raudonųjų kraujo 
kūnelių. Tuomi ir aiškina
ma, kodėl trumpesnioji ko
ja šitaip paauga ilgyn.

Pas suaugusį žmogų sma
genys kaulų galūnėse laips
niškai stingsta ir praranda 
veiklumą. Karštis sužadina 
jas iš naujo veikti. Jeigu 
ne gręžimu, o kitokiu būdu 
galima būtų sukelt gana 
karščio tose dalyse kaulų 
smagenų, manoma, būtų pa
našios pasekmės, kaip ir 
nuo gręžimo.

—o—
Per keletą metų vienas 

amerikonas, rodos, Indianos 
valstijoj, pradėjo eit ma
žyn ir mažyn, beveik po co
li per metus. Kaip tirpo ar 
dilo jo kaulai? Į tą keistą 
reiškinį buvo atkreipta gy
dytojų atvda ir jie, pavar
todami tinkamas liaukas, 
sustabdė tolesnį mažėjimą 
to žmogaus.

Vienas .susirgęs amerikie
tis Kentucky valstijoj, at
vežtas į ligonine, turėjo 
jau visai baltus-žilus ūsus; 
bet do keleto savaičių ligo
ninėje, jo ūsai vėl pasida
rė tamsiai rudi kaip jauno.

—o—
Šių žodžių rašytojui pa

žįstamas vienas brooklynie- 
tis, kai kurių vadintas “il

Rašo J. Surdokas
ždynus, kiek tik randasi 
dausose bent mūsiškiame 
visatos kampe; tik nemato
me tų žvaigždžių, kurios 
randasi apie Pietinį Polių 
(antrąjį žemės ašigalį). Bet 
iš Pietinės Amerikos ir 
Australijos astronomai taip 
viską mato ir tyrinėja, kaip 
mes žvaigždynus Šiaurės 
Poliaus.

Čia jau biskį supratome 
skirtumą, kas liečia tolumą 
ir padėtį, tarp saulės ir ki
tų žvaigždžių. Saulė, rodo
si, tai nueina, tai vėl atgal 
grįžta pas mus, o žvaigž
dės, rodosi, stovi ant vietos, 
'kad nė krust. Tartum jos 
būtų prikaltos prie kokios 
tai sienos. Saulė taip daro 
(kaip mums atrodo) todėl, 
kad mūsų žemė, skrisdama 
apie saulę, daro netiesų lan- 
ką-ratą. Kaip angliškai sa
koma, mūsų žemė “wabbli- 
na” (siūbuoja) panašiai, 
kaip mes vyniojame siūlą 
ans spūlės, nuo vieno galo 
iki kito. Kada žemė taip 
daro, tai saulė apšviečia 
(pakaitomis) vieną ir kitą 
žemės polius, o per vidurį 
žemės — daugiausiai; todėl 
per jos vidurį (pusiau j ą- 
ekvatorių) visada šilta, 
karščiai.

Kame čia visa paslaptis? 
Ogi tame, kad saulė nors ir 

guoju Jonu,” visai mažai 
teturėjo plaukų ant galvos, 
kada jam buvo tik apie 30 
metų amžiaus. Sulaukęs 
apie 45 metų, jis paskui iš
važiavo į Lietuvą; pagyve
no ten ketvertą metų ir su
grįžo Amerikon jau su tirš
tais rudais plaukais, kaip 
virkščių kupeta. Jis pats 
nežino, kodėl jam taip neti
kėtai makaulė iš naujo) ap
žėlė.

—o—
Tūlas buvęs plikas Brook

lyn© lietuvis kriaučius, de- 
sėtkas metų atgal, praleido 
beveik visą vasarą Coney 
Islande, besimaudydamas ir 
besikepindamas ant smėlio 
prieš saulę pajūryje. Plikė 
iš pradžių nusilupo, paskui 
nušašo, pasidarė panaši 
kaip gruodas; bet iš po šašų 
pradėjo rodytis daigai nau
jų plaukų, ir rudenį jis su
grįžo į siuvyklą su tirštais 
plaukais. Bet tai nereiškia, 
kad visi galėtų šitaip plau
kus atsiauginti.

—o—
Čia minimi ir panašūs ne

paprasti nuotikiai daugiau
sia priklauso nuo liaukų, vi
taminų, maisto mineralų, 
kr,aujo sudėties, įvairių są
lygų ir apsigimimo. Daugu
ma jų buvo laikoma “pa
slaptimis.” Mokslas kai ku
rias tokias “paslaptis” jau 
išaiškino, o laikui beinant 
išaiškins ir kitas. —J. C.

yra virš 90 milionų mylių 
nuo mūsų, bet astronomiš
kai kalbant, visai arti; pa
prastai negalima nė įsivaiz
duot, kaip arti jinai yra.

Panašiai yra ir su mėnu
liu. Kaip žemė, apie saulę 
sukdamasi, “wabblina”- 
siūbuoja, taip mėnulis 
apie žemę. Tik jis 
padaro kelionę apie žemę 
per 28 dienas. Ir jis keliau
ja iš vakarų į rytus. Mes 
matome, kaip jis kiekvieną 
dieną vis vėliau užteka ir 
nusileidžia, darydamas apie 
po 40 minučių skirtumo. 
Tai reiškia, jis ten keliauja, 
nes vis vėliau pasirodo.

Žemė skrieja apie saulę 
ir jos rato-orbitos diame
tras (arba skersainis) yra 
apie 190 milionų mylių. Tai 
žemė išeina į vieną ir į ki
tą šoną net per 190 mylių. 
Kodėl tad Šiaurės Polius nė 
biskį nenukrypsta nuo Po
liarinės žvaigždės? Todėl, 
kad ta žvaigždė begaliniai 
toli lyginant su tuom, ką 
žemė “biskį” siūbuoja, da
rydama ratą apie saulę. 
Tam paaiškint galima pada
ryt sekamas pavyzdys:

Sakysime, mes stovime už 
100 mylių nuo didelio, aukš
to kalno; diena labai gie
dri, kad galime matyt jo

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Garinis Inžinas 
Orlaiviams

Ar girdėjote, kad susto
tų garinis inžinas dėl kokio 
netikėto sugedimo? Turbūt, 
ne. Garinis lokomotyvas ar 
garlaivis eina, kol užtenka 
kuro — anglies ar žibalo 
ar malku — arba kol nusi
dėvi mašinerija garinio mo
toro.

Garo inžinas, vadinasi, 
yra saugesnis, labiau pasi
tikimas, negu elektra įžie
biami dabartiniai lėktuvų 
ir automobilių motorai: jie 
dažnai sugenda dėl to, kad 
“paspringsta” arba “pa
trūksta” jų elektros siste
ma. O toks nuotikis ore 
tai tikra nelaimė.

Ar negalima tad būtų 
įvest orlaiviams garinius 
motorus, kaip saugesnius? 
Pasirodo, kad galima; ir 
General Electric Kompani
ja paskutinėmis jdienomis 
jau užpatentavo Washing
tone išradimą garinib moto
ro lėktuvams. Jo išradėjas 
yra vokietys Bruno Hoff
mann, o išradimą nupirko 
minima amerikinė elektros 
kompanija.

Šitokiame gariniame mo
tore gazolinas irgi vartoja
mas kaip kuras. Jis kaitina 
vandenį ir paverčia jį garu.

Bet jeigu garas tik sykį 
praeitų pro motoro turbi
nas ir dingtų ore, tai gana 
greitai išsieikvotų vanduo, 
belekiant toliau oru. Kaip 
tad išradimas apeina šią 
kliūtį? Ogi padaro taip, 
kad garas, pasukęs orlaivio 
propelerius (varomu o s i u s 
sparnelius), neištrūksta 
laukan. Tas garas privers
tas sueit į tam tikrus 
vamzdžius-dūdas; juose ga
ras atvėsta, “sutirštėja” į 
vandenį, ir automatiškomis 
pumpomis vėl lieka sugrą
žintas į orlaivio vandens 
sandėlį.

Šitaip garinis orlaivio 
motoras vėl ir vėl iš nau
jo vartoja tą patį vandenį, 
ir nėra pavojaus lėktuvui 
pristigt vandens.

Manoma, kad garinis or
laivio inžinas bus ypač nau
dingas tolimiem skridimam.

—N. M.

Kritikuoja Angly . Valdovus 
Už Žydą Apgavimą

London. — Lloyd George, 
liberalų vadas Anglijos sei
me, aštriai kritikavo val
džią, kad jinai apgavo žy
dus. Už gausingą žydų pa
ramą Anglijai pasauliniame 
kare jinai žadėjo paverst 
Palestiną “žydų tėvyne;” o 
dabar pripažino pirmenybę 
arabams to krašto valdybo
je.

Sušalo 5 Danai Valtelėje
Copenhagen, Danija. — 

Beskęstant danų darbiniam 
laivui “Sally” ties Faeroe 
salomis, šeši laivo įgulos 
nariai susėdo į gelbėjimosi 
valtelę. Bet paskui penki 
sušalo valtelėje, ir galuti
nai tiktai vienas buvo išgel
bėtas, ale ir tas pusiau-pa- 
mišęs.

AR ŽINAI KAD?-
Rašo Jaunutis.

Prieš kelis metus Bur
gundijos miestelyje Rue de 
Tonnelles, Francijoj, “nu
mirė” duktė turtingos naš
lės Laligaadienės. Mergai
tė turėjo 18 metų amžiaus. 
“Lavonas” pašarvotas ir, 
budėjimo laikui pasibaigus, 
nulydėtas į bažnyčią. Po 
pamaldų “lavonas” buvo ly
dimas į kapus. Netoli kapų, 
lydimam grabe pasigirdo 
bildesys ir išgąstingas klyk
smas. Procesijai apsistojus, 
nuplėšta grabo dangtis ir 
atrasta mergaitė atgijus.

Jinai vėliau ištekėjo ir 
gyveno 18 metų. Ji pasako- i 
jo, kaip grabe gulėdama 
girdėjo motinos raudas ir 
paskui kokį tai užimą; o 
grabą uždarant, jinai skai
tė dangtin kalamas vinis. 
Priskaitė iki aštuonių. Pas
kui ją apėmė didelė baimė, 
bet ji negalėjo sudaryt bal
so šaukimuisi pagelbos.

Pastarosiomis d i e nomis 
buvo atrastos pirmutinės 
smaragdo - brangakmenio 
kasyklos Jungtinėse Valsti
jose, prie Rye Patch, Ne- 
vados valstijoj. Smaragdą 
surado kasyklų mokyklos 
vedėjas John A. Fulton. 
Prof. Wm. Froshag mano, 
kad jo čia randasi tiek, kad 
bus galima išvystyt Sma
ragdo pramonė.

Šis radinys yra didelė 
naujienybė, nes mažai kur 
tegalima smaragdas užtik
ti. Jia 1830 m. buvo atras- 
tas Uralu kalnuose, Rusijoj. 
Didžiausias brangakmenio 
smaragdo gabalas dabar 
yra Maskvos muzejuj. Dau
giausia jo randasi Colombi- 
joj, Piet. Amerikoj.

Vienas francūzas, 60 me
tų senis, apsigimęs be ran
kų, yra geras išdirbėjas 
žaislų vaikams. Jis burna 
vartoja darbo įrankius.

Didžiausias batas buvo 
išstatytas Clevelando, Ohio,, 
parodoj. Jis svėrė 800 sva-* 
rų. Jo “saizas” šimtas pen
kiasdešimt aštuntas. Tas 
batas tiktų milžinėj 45-kių 
pėdų aukščio.

Jeigu staiga numiršta 175 
svarus sveriantis žmogus, 
tai graborius išima iš jo 
pusantro galiono kraujo. 

••
Necivilizuotose A f r i kos 

dalyse nelaidoja mirusių į 
žemę, bet ant stiebų.- Nes 
ten nėra pūdančių bakteri
jų: saulė jas išdegina; la
vonai sudžiūsta ir sanitari- 
zuojasi. 

—
Anglijos Rytinėj Indijoj 

auga raistuose toks parazi
tas vardu Phromnia. .Jis 
atrodo kaip gėlė, o maitina
si paukščiais. 

—---------
13 ŽUVO GELEŽINKELIO 
NELAIMĖJE

Bucharest, Rumunija. 
Susidūrus prekiniam tr 
kiniui su keleiviniu 
Gernauti, 13 žmonių užn 
ta ir per 60 sužeista.
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Italija ir Jos Kolonijos
Italija yra pietų Euro

poj, ant pussalio, kuris pa
našus į batą. Tas pussalis 
turi 760 mylių ilgio ir pla
čiausioj vietoj 150 mylių. 
Dar prie jos priklauso ar
timos dvi salos — Sardinija 
ir Sicilija. Italija užima 
110,660 ketvirtainiškų am
erikoniškų mylių plotą ir 
turi 42,500,000 gyventojų.

Italijoj šiltas oras, pieti
nėj dalyj nėra žiemos. Ka
dangi ją apsupa Vidurže
mio ir Adriatiko Jūros, tai 
Italija turi daug gerų prie
plaukų. Genoa, Spezia, Leg
horn, Naples, Messina, 
Trapani, Taranto, Bari, Ri
mini, Trieste, Venice, Fiu- 
ma, Cagliari ir daugelį ki
tų. Italijos prekybos laivy
nas 1937 metais turėjo 822 
garlaivius su 2,521,000 tonų 
įtalpos'; 287 motorinius lai
vus su 653,000 tonų ir 161 
žėglinį laivą su 39,000 tonų 
įtalpos. Italija turi didelius 
garlaivius, kaip “Conta Di 
Savoia,” “Rex” ir kitus, ku
rie priskaitomi prie pirmos 
rūšies garlaivių. 1935 me
tais Italijos prieplaukas ap
lankė 251,687 laivai^ su 70,- 
000,000 tonų prekių. Iš to 
galima spręsti, kaip Italija 
varo plačią jūromis preky- 
bą.

Italijos gelžkelių nedaug, 
jie viso .sudaro tik 14,280 
mylių, o plentų ji turi taip 
pat mažai. Todėl jos komu
nikacijos vyriausiai gula 
ant laivų.

Italijoj sėjama kviečiai, 
rugiai, miežiai, avižos, ku
kurūzai, bet jai savos duo
nos neužtenka. Italijoj yra 
daug kalnų, akmenynų, to
dėl laukai nėra pergeriausi. 
Bet ten plačiai auginami 
cukriniai runkeliai, kurių 
1937 metais suimta 362,000 
tonų. 1935 metais* Italijoj 
vynuogių sodai užėmė 2,- 
000,000 akrų žemės, o aly- 
Vų—2,450,000 akrų.

Italija 1936 metais turė
jo: 816,000 arklių; 805,000 
asilų; 422,000 mulų; 7,500,- 
000 raguočių; 3,200,000 
kiaulių 9,000,000 avių ir 1,- 
750,000 ožkų. Italijoj daug 
padaro ožkų ir avių sūrių, 
kurie gabenami ir užsienin. 
Jos valstiečiai labai vargin
gai gyvena.

Greta žemdirbystės ir žu
vininkystės Italija turi pu
sėtinai galingą industriją, 
laivų budavojimo, orlaivių 
statymo, verpimo, audimo 
ir kitą. 1935 metais ji turė
jo 10,400 medvilnės fabri
kų su 5,400,000 špūlių ir 
150,000 staklių. Bet Italija 
labai silpna iškasamais tur
tais. 1936 metais'ji pagami
no 825,000 tonų geležies rū
dos; 800,000 tonų špižo; 
2,02^4,000 tonų plieno; 40,000 
tonų švino; 26,000 tonų cin
ko. O tai labai mažai. An
glies ji vos pagamino 500-,- 
000 tonų ir todėl anglį, ži
balą ir metalą priversta 
įvežti iš kitur.

Kadangi Italijai stoka ža
lių medžiagų, jos teritorija 
Siaura, apsupta jūrų, tai 
karo metu jai didelis pavo
jus' nuo užblok.adavimo ir 
orlaivių. Todėl Mussolini s 
stengiasi išsibudavoti galin
gą jūrų laivyną ir orlaivy- 
ną, kad Italija galėtų val
dyti jūras.

ITALIJOS KOLONIJOS
Ethiopija, Eritrea ir So

maliland. Šios kolonijos yra

šiaur-rytinėj Afrikoj. Jos 
visos bendrai užima 586,000 
ket. mylių plotą ir turi apie 
13,000,000 gyventojų. Tai 
dideli plotai, kur auga kvie
čiai, medvilnė ir spėjama, 
kad yra daug gamtinių iš
kasamų turtų, bet kol kas 
jie dar nėra ištirta. Taip 
pat ir pasėliai ir augmenys 
nėra tinkamai pastatyta, 
Mussolinis apgavinėjo Ita
lijos žmones, kad kaip tik 
užkariaus Ethiopiją, tai 
tuojaus prasidės “rojus,” 
nes ten auga kviečiai, med
vilnė, tabakas, kava, arba
ta ir Italija bus turtinga. 
Kol kas tų turtų dar nėra.

Minėtos Italijos kolonijos 
yra prie Anglijos ir Fran- 
cijos kolonijų Afrikoj iš 
kur Mussolinis ruošiasi pul
ti anglus. Šios kolonijos yra 
prie Raudonųjų Jūrų, Acle- 

Ino Perlajos, Indiško Didjū- 
I rio ir iš čia Mussolinis gru- 
I moja Anglijos vandens ke
liams į Indiją.

Libyja, tai yra Italijos 
! kolonija prie Viduržemio 
! Jūros, Šiaurių Afrikoj, tar- 
| pe Anglijos kontroliuojamo 
l Egipto ir prie milžiniškų 
I Francijos kolonijų — Tuni- 
; sijos, Algerijos ir Vakari- 
■ nes Francijos Afrikos. Li- 
I by ja užima 347,500 ket. 
' amerikoniškų mylių plotą, 
: bet gyventojų turi tik apie 
700,000, nes žemė—dykuma. 
Vienok ten Mussolinis už
laiko galingą armiją ir ruo- 

' šiasi pulti francūzus ir an- 
I glus.

Kitos kolonijos. Italija 
yra pavergus A ego j aus Jū
roj, tarpe Graikijos ir Tur
kijos Dodecanese salas, ku
rios nedidelės, bendrai už
ima tik 981 ketv. mylią plo- 

i to, turi 58,000 gyventojų, 
bet jos yra kariniai strate
ginės. Italija ten užlaiko 
apie 50,000 armiją, įrengus 
karo laivams, submarinams 
ir orlaiviams bazes ir pasi
ruošus puolimui Turkijos, 
Graikijos ir Anglijos.

Italija dar turi Tiensino 
mieste, Chinijoj, savo kon
cesijas, bet jos užima tik 
130 akrų plotą.

Albanija. Vėliausias Itali
jos fašistų grobis, tai Alba
nija, kuri yra Balkanų Pus- 
salyj. Albanija užima 10,- 
630 ketv. mylių plotą ir tu
ri 1,000,000 gyventojų. Iš 
čia Mussolinis pasikaustė 
pulti kitas Balkanų šalis.

Abelnai Italijos kolonijos 
savo plotu yra aštuonis 
kartus didesnės už Italiją, 
bet gyventojų jos turi tik 
apie pusę tiek, kiek Italijoj, 
nes silpnai apgyventos. 
Mussolinis nėra jomis pa- 

I sitenkinęs. Jis sako, kad ki
ti imperialistai geresnius 
plotus pasigrobė, o jam pa
liko “kolektuoti tik dyku
mas,” todėl Italija ruošiasi 
atimti nuo Francijos ir An
glijos jų turtingas koloni
jas.

Italija Europoj rubežiuo- 
jasi ant 484 kilometrų su 

• Franci j a, ant 467 su Vokie
tija; 740 kil. su Šveicarija ir 
280 kil. su Jugoslavija (ne
įskaitant Albanija, per ku
rią pailgėjo jos siena su 
Jugoslavija ir suėjo į kai
mynus su Graikija ir Bul
garija).

Italijos vandens kraštai 
sudaro 8,000 kilometrų, apie 
6,000 - 5,500 amerikoniškų 
mylių ilgio ir juos ginti pu

sėtinai sunku, ypatingai, 
jeigu ji įsiveltų į karą su 
Franci j a arba Anglija, ku
rios turi galingesnius jūrų 
laivynus. * š.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

viršūnę, ir žiūrime tiesiai į 
tą kalną. Tu galėtum žengt 
vieną žingsnį į šoną ir at
gal, tai tau nė biskį nerei
kėtų pakreipt ne tik galvos, 
bet nė akių, žiūrint tiesiai 
į tą kalną. Bet kada tu 
stovi tik už 6 pėdų nuo 
kokio daikto, sakysime, 
stulpo, ir norėsi tą patį pa
daryt, kaip su tuom kalnu, 
tai kada tu žengsi į šoną 4 
pėdas, tai tau reikės galvą 
pasukt, kad galėtum žiūrėt 
į tą stulpą. Ot čia ir išsi- 
riša tas klausimas, kodėl 
Šiaurės Polius visada “atsi
rėmęs” į Poliarinę žvaigždę 
—todėl, kad jinai labai toli, 
tai jokios žymės nėra.

Visi erdvės kūnai nestovi 
ant vietos. Ir mūsų saulė 
ant vietos nestovi, ir sykiu 

i jinai nešasi ne tik mūsų že
mę, bet j r visas kitas savo 
planetas. Keliauja ir visos 
žvaigždės, tik mes nepate
nki jame. Jeigu mes gyven
tume ne 50 ar 70 metų, bet 
trisdešimt penkis tūkstan
čius iki 50 tūkstančių metų, 
tada mes tikrai patėmytu- 
me, kad ir žvaigždės keičia 
savo pozicijas. Jeigu mes 
užmigtume, sakysime, per 
35 tūkstančius metų, tai 
mes pabudę nerastume Po
liarines žvaigždės. Tuomi 
laiku ji bus nuo dabartinės 
vietos nuėjus pusėtinai toli, 
tiek toli nuo dabartinės 
vietos, kaip dabartinė Toli
miausia žvaigždė nuo Polia
rinės, ką sudaro vadinamą 
“Didįjį Samtį” (Big Dip
per). Jeigu tada norėtum 
surasti Poliarinę žvaigždę, 
tai turėtum klaust astrono
mų, kad nurodytų, kur jinai 
randasi. Žinoma, ir visos 
kitos žvaigždės būtų skir
tingose pozicijose. Gal ir lie
tuviam žinomų “Šienpjo
vių” nei Sietyno nerastume, 
žvaigždynai tuomet atrody
tų “pakrikę” ir būtų skir
tingais pavidalais susidarę.

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, gegužės 28, iš 

stoties W. M. E. X. 1500 k., 
prasidės 10:45 vai. ryto. Pro
gramą pildys Harmonijos 
Grupė po vadovyste Elenos 
Žukauskaitės, dainininkės — 
Julia Reinard, Marijona Za- 
vis, Marijona Buzevičienė, 
Rožė Merkeliūtė, dainininkas 
Ignas Kubiliūnas, Al Stevens 
Orkestrą ir Olga Šukiu te.

Detroito Žinios
tie prieš ateivius biliai, kurių 
yra paduota kongresui kelios 
dešimtys, nebūtų priimti.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link kuopos sergančių na
rių, kad kuopos nariai dėl 
draugiškumo atlankytų karts 
nuo karto. Ypač drg. P. že
maitis serga sunkiai, sužeistas, 
apie 9 mėnesiai, da negali 
vaikščioti; o buvo vienas 
veikliausių narių. Draugo pa
dėtis, kaip drg. A. Gotautas 
pranešė, kuris buvo atlankęs, 
yra sunki. Nutarta draugui 
P. žemaičiui parinkti aukų ir 
surinkta $2*. Aukas J. Ginai- 
tis prisižadėjo perduoti P. že
maičiui.

Kuopos Korespond.

Iš LLD 52 Kp. Susirinkimo
Gegužės 20 d. atsibuvo kuo

pos susirinkimas. Narių da
lyvavo labai mažai. Negali
ma įsivaizdinti, kad nariai 
taip nekreipia atydos į orga
nizacijos susirinkimus. LLD 
kuopoj priklauso visi progre
syviai, pilnai susipratę drau
gai ir draugės, bet nepaiso 
savo vienintelės apšvietos or
ganizacijos.

Kaip jūs manot, draugai, 
ar tai valdyba ir keletas na
rių gali atlikti, išspręsti tin
kamai visus kuopos ir orga
nizacijos reikalus? Na ne, 
draugai, visų kuopos narių 
užduotis dalyvauti susirinki
muose ir imti dalyvumą ap
kalbėjime kuopos bėgančių ir 
organizacijos reikalų. Juk tai 
nėra taip sunkus darbas at
silankyti sykį į mėnesį į su
sirinkimą. Mes visi turim sa
vų reikalų, bet negalim or
ganizacijos reikalus pamiršti.

Duoklių mokėjimas irgi eina 
lėtai. Mūsų organizacijos 
konstitucija nusako, kad visi 
nariai duokles privalo užsi
mokėti iki 1-mos liepos mė
nesio. Lieka tik vienas mė
nuo, draugai, tai birželio 17 
d. įsidėkim sau į atmintį atei
ti į susirinkimą ir pasimokėti 
duokles.

Draugai, mes turim atsi-1 
minti, kad spausdinimas kny
gų ir žurnalo “šviesos” išim
tinai yra apmokama iš nari
niu mokesčiu, tai reik užsi
mokėti laiku.

Buvo skaityta keli laiškai, 
visi ^svarbūs, buvo tinkamai 
apkalbėti. Centro Komitetas 
atsikreipta į organizacijos 
kuopas, kad nariai nevilki
nant mokėtų duokles, o jeigu 
kurie da išgali, tai ir paau
koti į LLD organizacijos iž
dą. Mat, yra ruošiama iš
leisti šiais motais labai svar
bi, 400 puslapių knyga, tai 
biografijos lietuvių pažanges
nių rašytojų.

Kitas laiškas nuo Detroito 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo ir Detroito Moterų 
Lygos, kviečiantis LLD 52 kp. 
nares dalyvauti Michigan 
valstijos lietuvių moterų kon
ferencijoj. Nutarta įgalioti 
dvi delegates: drauges M. 
Smitrevičienę ir M. Ginaitie- 
nę.

Taipgi skaitytas laiškas nuo 
LLD 10-to apskričio valdybos, 
kur yra rengiama apskričio 
konferencija. Nutarta pa
siųsti tris delegatus. Nors mū
sų kuopa didžiausia apskri- 
tyj, bet kad mažai narių da
lyvavo susirinkime, tai nebu
vo galima daugiau delegatų 
pasiųsti. Išrinkti dalyvauti 
apskričio konferencijoj: J. J. 
Butkus, N. Litvinienė ir N. 
Astrauskienė.

Konferencija įvyks gegužės 
28 d., 10 vai. ryte, pas drg. 
V. Blažienę ant ūkės, R. 2, 
Hart, Michigan.

Ateivių gynimo klausimu, 
nutarta pasiųsti protesto re
zoliuciją Suvienytų Valstijų 
prezidentui ir kongresui, kad

Puikiai Pavykęs Piknikas
Gegužės 14-tą įvyko pirma

sis Aido Choro piknikas, žmo
nių buvo netoli 500. Aido 
Choras . dėkoja visiems tiems, 

'kurie padėjo tvarkyti pikni
ką ir dirbti aptarnavimui di
delės publikos. Vardų nemi
nėsiu todėl, kad prisieitų daug 
pavardžių prirašyti, nes nei 
vienas neatsisakė padėti, pa
prašius pagelbėti man ar Al
bertui Rye. Dar kartą dėko
ju visiems už širdingą para
mą.

Taipgi publika buvo paten
kinta skaniais blynais, kurių, 
gaila, neužtekome visiems. 
Prižadam, kitą kartą dau
giau iškepsime. Dar tris pik
nikus turėsime šią vasarą, ku
rių du bus vakariniai. Vėliau 
pranešiu laiką, šis piknikas 
choro ūpą nepaprastai pakė
lė ir visi nariai tiesiog di
džiuojasi priklausymu šiame 
dideliame chore. Kodėl jūsų 
sūnus ar dukrelė negalėtų 
tarp mūs priklausyti? žino
ma, kad ne tik galėtų, bet ir 
privalėtų, nes tai viena ge
riausių lietuvių organizacijų 
jauniems ir augesniems meno 
mėgėjams.

šeštadienį, geg. 20, choro 
nariai linksmai laiką praleido 
išvažiavę River Range parke.

Geg. 21 įvyko choro susi
rinkimas, kuriame perrinkta 
valdyba. Pirmininku išrinkta 
Albert Rye.

Geg. 27-28 keletas Aido 
Choro narių tariasi pasiekti
Chicagą. A. Urbon.

Hitlerininkai Užgrobė
Katalikų Mokyklą

Viena.— Nazių vyriausy
bė užgrobė katalikų misio
nierių mokyklą Kreuzberge, 
Austrijoj. Sako, kad toj 
mokykloj buvo vedama pro
paganda prieš hitlerizmą.

r.

Traukiu paveikslus familiju, ves
tuvių. kitokiu (trupiu ir pavieniu.
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BM1 Line

BROOKLYN, N. Y. 
Pel.: Glenmore i-6111

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- , 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas^bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Montello Parko Atidarymas
IŠKILME BUS 4 DIENAS IR NAKTIS

Gegužes 27, 28, 29 ir 30 May
Kanibalas, Šokiai, Sporto Žaislai, Prakalbos ir Muzikalė Programa Kasdien. ./
LITHUANIAN NATIONAL PARK

Keswick Rd., iš Winter St., Montello, Mass.

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx! Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

. Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai
x jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse boiikutėse ir 10 uncijų boukutėse

West Haven Beers & Ales, Inc.
AGENT FOR:

Ilenslcr ) Beer
R. & II. > Ales 
Wchlc \ Porter

98 North 7th Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone EV. 7-5471

Šeštadienį, 27 Geg.-May
Parkas atsidarys 3-čią 

valandų po pietų.

Check Dancing 8 P. M.
Pirmoji diena, svarbu atlankyti.

Sekmadienį, 28 Geg.-May
Pradžia 12 vai. dienų.

Pinigines dovanos prie laimėjimo tikie- 
to. Muzikalė programa ir sportas 

3 valandą po pietų.

Svečiai Kalbėtojai

Pirmadienį, 29 Geg.-May Antradienį, 30 Geg.-May
Check Dancing nuo Piknikas nuo 12 vai. dieną.

8 vai. vakaro iki aušrai. Check Dancing 4 P. M.

Sufprizai Sporto Žaislai

Naujas ir padidintas Karnivalas per ištisas 4 dienas ir naktis.

Šokiams Grieš DON RUSSEL’S Orkestrą
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ABOUT 700,000 cases of syphilis are always under treatment 
in the United States, according to Dr. Thomas Parran, Sur

geon General, U. S. Public Health Service.
One half of the afflicted are between 20 and 30 years old. 

Some 56% of all infections of syphilis are acquired before the 
age of 25; more than 20% arcs----------------------------------------

AMERICAN LEGIONAIRES GO TO TOWN. li LITE COMM. IN DRIVE TO RAISE 
FINANCES FOR SPANISH WAR VETS

acquired before the age, of
One Out of Ten

Each year 100,000 deaths are 
caused by syphilis. Here are figures 
from the same source on the ex
tent of the disease in the United 
States: 518,000 fresh cases each 
year, in the early, stages of the di
sease, come to medical diagnosis and 
treatment. 598,000 cases, in late 
stages, appeared for the first time 
in one recent year?NAnother 500,000 
experiment upon themselves with 
quack remedies that are useless and 
dangerous.

More than 800,000 person-years of 
life are lost each year due to car- 
dio-vascular syphilis, deadliest form 
of heart disease. More than 114,- 
000 years of life arc lost each year 
from paresis and locomotor ataxia. 
Each year 60,000 children are born 
in the United States with congenital 
syphilis.

Prevalence of Disease
Attack rate for syphilis is higher 

in urban than in rural communities. 
It is higher among males than fe
males in a ratio of 6 to 4. It is of
ten called the Enemy of Youth be
cause it is’highest in the age group 
of 20 to 30 years. The disease is 
contagious, congenital and of high 
fatality.

Two out of every 1,000 college 
students in the United States are

To Honor
Massacre Victims

CHICAGO, Ill.—Chicago workers 
will once again pay tribute to the 
ten Republic Steel Corp, employees 
who lost their lives in the Memo
rial Day Massacre of 1937.

Van A. Bittner, midwest regional 
director of the Steel Workers Orga
nizing Committee, will be principal 
speaker at the exercises, to be held 
on Sunday, May 28th. Thousands of 
workers .from the city’s steel plants 
and from other important industries 
will be present and will observe a 
minute of silence in honor of the 
victims of police brutality.

UNUSUAL DECISION \
“The application of the thumb of 

one hand to the end of the nose 
and spreading each finger fan-wise 
and then executing an aerial flour
ish with said fingers is a breach of 
the peace!” (New York).

UNUSUAL DECISION.
A man can beat his wife in order 

to make her do something for her 
own good. In this case, the woman 
refused to obey doctor’s orders to 
take long walks; her husband slap
ped her . . . and was upheld by the 
court. (Nebraska).

LEGAL PUZZLE
A got drunk in B’s saloon; later, 

while driving his car, A ran into a 
store-window. The store-owner, re
alizing that A had no insurance and 
was penniless, sued B, the owner of 
the saloon—claiming that B sold the 
liquor that made A drunk. Should 
the store-owner have collected? An
swer; he did!

TIPS
3. CLEAN COPY

NEWS COLUMNS are becoming ever more important in the press of 
the country.

In many newspapers, the editorial page is given small attention by 
great numbers of the readers. It is through the news items—which many 
still regard as “objective”—that the Lords of the Press get over their 
chief poison.

This does not mean that the editorials are unimportant. In the Tory 
press, they are becoming more and more the directives which the re
actionaries give to certain leading forces—to spread among the people. 
In a people’s paper, like the Daily Worker, the editorials are also read 
by a much larger proportion of the readers than is ordinarily the case in 
the Monopoly Press.

But the importance of getting progressive news items in the Tory press 
and of getting news into the people’s press cannot be overemphasized.

In both cases a prerequisite for the best consideration of such a story 
by the city desk is CLEAN COPY. Last Tuesday we stressed how such 
a simple thing as triple-space is of value in this respect.

Other rules that are MUSTS are as follows:
1. Start the first page of every article in the MIDDLE OF THE PAGE.
2. Start paragraphs in the CENTER OF THE PAGE.
3. At the extreme upper left-hand corner of the first page of your cor

respondence, put your name, your address and the subject matter or title 
of the article. If you do not want your name published, please state so.

4. Do not clutter up the copy with a host of pencil marks correcting 
what has been written. Of course, corrections are to be made, but where- 
ever feasible these are to be made by re-typing—so that copy as presented 
is as accurate and free from markings as possible.

5. AH the end of each page, which is to be followed by another page, 
•put the word “MORE.” At the end of the story, put the mark “—30—” 
«r the word “END.”

20. infected with syphilis, according to 
! the American Social Hygiene As- 
į sociation which tested, in December, 
1938, over 78,000 students in more 
than 500 colleges.

Poverty and Sypliilis

“Wherever we find ignorance and 
poverty, there syphilis flourishes, 
whether among the Negro or the 
white race,” Surgeon General Par
ran stated in the hearings on a Bill 
for the Investigation and Control of 
Venereal Diseases.

“Syphilis, like tuberculosis, is a 
disease of poverty. It has its high
est incidence in the lowest income 
group. It is not possible to get rid 
of syphilis by passing laws as long 
as there is widespread poverty, un
employment and insecurity... It is 
the inability to get a decent job 
that forces girls into prostitution. 
It is the inability to get a steady 
job at good wages that prevents 
men from getting married while 
they are young. The root of the pro
blem is economic,” according to Dr. 
Frederick Lendrum, director, Medi
cal Research Institute of the United 
Automobile Workers of America, re
porting on a survey in November, 
1938.

Syphilis “was found greatest 
among those groups without the op
portunity to acquire an education, 
or live in healthy surroundings,” 
reported the New York City Coun
cil’s Committee on Youth Welfare 
in January.

Venereal Diseases Control

“Treatment begun in the primary 
stage, before the blood test becomes 
positive, will result in 86.4% cures. 
With a delay of a few weeks, how
ever, the opportunity for cure drops 
by 20%,” Dr. Parran reported in 
1938.

Widespread campaign against sy
philis was begun in 1937. Premarital 
medical certificates are now requir
ed by law in certain states. The 
American Youth Congress, through 
its public health commission, has 
conducted a nation-wide campaign 
against syphilis among youth in all 
sections of the population.

Syphilis is curable.
Gonorrhea is three times more 

prevalent than syphilis.’ New cases 
of gonorrhea in the United States, 
in 1935, numbered 1,037,000. The di
sease produces sterility in both 
sexes.

It is curable.
—Y. A. F.

ATTENTION!
The Laisvė Youth Sec

tion will not be published 
on Memorial Day, May 
30. All correspondence 
and articles received for 
Tuesday’s issue will be 
used instead for next Fri
day.

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

on Newspaper 
Reporting

and protest traitorous statements made by thei r leaders. Warner Bros. “Confessions of a 
Nazi Spy.”

Is Your Chorus 
On the 
“Paid Up” List?

BROOKLYN, N. ¥.—A recent re
port by the LMS Secretary listed 
thirteen choruses and units as being 
up to date and in good standing 
for their LMS dues.

These units are:
Aidas, Montreal; Aidas, Detroit; 

Balso, Lowell; Dainos, New Haven; 
Echo, Torrington; Laisves, Hartford; 
Laisves String Orch., Hartford; 
LKM Chorus, Chicago; LD Aidas, 
Chicago; Liuosybes Chorus, Wauke
gan; Lyros, Baltimore; Liaudies Te
atras, Brooklyn; Peoples’ Players, 
New Britain.

All of the many other choruses 
and units are not .up to date in 
dues payments. The LMS Executive 
Committee urges all member units 
to check over their payments and 
become members in good standing. 
Dues are very low for membership 
in the Lithuanian Art League and 
the money is needed to maintain the 
leading progressive Lithuanian orga
nization which maintains and spreads 
Lithuanian culture in America.

Has your group paid its dues? 
Do so!

Phillies to 
Visit Mi for 
“L” Picnic

PHILADELPHIA, Pa. — For the 
past month or so, Lyros Chorus has 
been preparing and eagerly awaiting 
the annual trip to the Laisve’s Pic
nic in Baltimore. Parties and out
ings have been held to help raise 
the chorus’ fare for this event.

Our deepest appreciation and 
thanks to all those who have aided 
the bus committee in arranging 
these affairs and to all those who 
participated in them. Without your 
cooperation we could have accomp
lished very little.

Warning:—All chorus members be 
sure to have your bus fare ready 
to hand to the committee Friday at 
735 Fairmount Avenue. All non
members who want to go on the 
chorus bus to Baltimore are wel
come. The same warning applies to 
you also. Non-momber bus fare is 
$2.00. First come, first served. So 
come with your money Friday nite.

I don’t know definitely but I 
think the bus will leave for Balti
more Sunday morning at 8:30 a. m. 
from 735 Fairmount Ave. All de
tails, Friday nite.

—A Little Bed.

Gettysburg
Rural warm

July morn 
bright pliant

Hale
Between Death’s instant

Easterners Call 
Chicago’s Bluff 
For Council Title

Calling Chicago’s bluff of being 
number one city in LDS Youth Cir
cles, the Massachusetts State LDS 
Youth Council has issued a chal
lenge to the Windy City to see who 
will sign up 100 new youth mem
bers first. The , loser will have to 
pay the winning council $50.00 upon 
completion of the campaign. The 
question remains now — WILL 
CHICAGO ACCEPT?

In this writer’s opinion, Chicago 
will HAVE to accept or else relin
quish its claim to Number One 
Council. That would place the new
ly formed Massachusetts group of 
branches into the number one posi
tion.

If Chicago does accept the chal
lenge and does not win, then cer
tainly Chicago will no longer have 
the claim of being the best council. 
If Chicago accepts and wins, but 
six months later loses a larger per
centage of the newly enrolled mem
bers and has to pay Mass. $25.00 
for keeping the largest percentage— 
Chicago will have to come down a 
notch or two.

Therefore the only way for Chi
cago to stay up in the top position 
at the present time is to accept the 
challenge and win on both scores. 
Will they do it? The writer thinks 
that they shall accept, but the win
ning part is questionable. There will 
be an interesting battle and Chica
go will at least get a run for its 
money. In case of a loss, Chicago 
would have to recapture the mem
bership drive trophy to maintain 
its prestige.

Massachusetts is on the right path 
to top all other councils at the pre
sent time. Although new ' at the 
game of LDS organization, they are 
building up the section in beautiful 
style. And was it not only after 
they heard that Mass, had Hotel 
Bradford that Chicago took Morris- 
son Hotel for their regional confe
rence on June 18th?

Stick to your guns, Mass.! Im 
your hands lies the fate of the 
honor of the East! Don’t fire until 
you see the whites of their eyes and 
then ... MOW’EM, DOWN!

Butch The Puritan.

whistle screaming
Wail
In spattering 

sick bloody 
grape-shot

Gale
Frothy clay 

lips red breathing.
Fail
Kicking heavy 

rifles crackt
blasting

Hail
Near orchard wall

twisted lads
in three-deep 
forever

Jail
Sodden beaten

by unreasoned 
iron

Flail
Face down

in sticky grass
at last
beyond Man’s

Pale
—D. K.

IMS “SongDay” 
In Cranford, Sun.

CRANFORD, N. J.—Every year 
the “Song Day” of the Third Dis
trict LMSw draws large crowds to 
hear the best choruses in the dis
trict take part in the program and 
to enjoy an afternoon in the open 
air picnic grounds.

The place, of course, is P. Vai- 
čionio Meadow Grove Park in Cran
ford, N. J. and the admission is only 
a quarter. Time: May 28, 12 noon.

Among those participating are the 
Bangos Chorus of Elizabeth, the 
Sietyno Chorus of Newark, Pirmyn 
Chorus of Great Neck and the Aido 
■Chorus of Brooklyn.

Several cities are organizing buses 
■—the Brooklyn bunch will leave at 
12 noon so make your reservations 
tonite at Laisve. Hall.

A good orchestra, by the way, 
will supply the rhythm for the ne-' 
cessary dancing. Come early in the 
afternoon and spend the day and 
evening having a good time.

—Company B.

ATTENTION!
ATTENTION AIDO CHORUS 

MEMBERS !
All members desiring to go to 

Cranford, N. J. this Sunday are re
quested to attend rehearsal this Fri
day. Also those desiring ■ to go on 
the trip must register for a place 
on the bus as we must know how 
many are going. V. B. Corresp...

BROOKLYN, N. Y. — For weeks 
our committee has been agitating 
and publicizing the plight of the 
Lithuanian veterans of the Interna
tional Brigade. In order to clarify 
the situation the committee wishes 
to report what is being done to al
leviate some of the shortcomings. 
The greatest drawback, of course, 
has been the shortage of finances.

Since the issuance of collection 
blanks to whatever Lithuanian or
ganization we have connections with 
there has been an increase in the 
contributions. ALDLD and LDS 
Branches have been our main 
source of revenue so far. Some 
blanks are still on hand. As soon as 
addresses of the various LMS cho
ruses, fraternal clubs, and indivi
duals are compiled the rest of the 
blanks will be sent out. Individuals 
and organizations who as yet 
haven’t received any blanks can do 
so by writing to LKGID, 419 Lor
imer St., Brooklyn, N. Y.

To give every one an idea how 
the money we receive is expended, 
here is a short list of recent ex
penses:

Veteran Domas Žvirblis is being 
held at Ellis Island and badly in 
need of clothes. Twenty dollars 
($20.00) has been expended to 
clothe him.

Veteran Talanis is with a group 
of twenty five other Lithuanians 
who are in a French concentration 
camp. Twenty dollars was sent to 
Talanis a month ago. This week an
other twenty dollars was sent out.

Ten dollars was sent to Veteran 
Lapinskas who is in Paris at the 
present time.

2nd Balto.
LDS Picnic

BALTIMORE, Md. — The re
creational group of the LDS Youth 
Club held their 2nd successful picnic 
of the season, this time at Druid 
Hill Park.

There were amusements on every 
hand, the most eventful of which 
were the hour on the boat lake and 
the softball game between the sexes. 
Needless to say, the girls were very 
peeved when they learned the final 
score. Also to those whom it may 
concern, where did certain parties 
get the idea of climbing trees. From 
the monkeys?
From here and there:

And why has Alfred E. been ab
sent from social affairs recently?... 
Mildred is hunting for a good-look
ing dancing partner for the school 
dance. Any suggestions? . . . Who 
will solve this problem: Who are 
Mr. and Mrs. Madame Snoop- j 
nose? . . . And what do the girls 
think about hairy chests? . . . 
Helen and Ray have been in parks 
quite a lot recently—so what? . . .

Favorite song of the week: Beer 
Barrel Polka!

—Dead End.

USA-USSR Air 
Route Thru North

PARIS. — The best air route 
from Europe to the United States 
lies across North Russia and Scan
dinavia, Brig. Gen. Vladimir Kokki- 
naki, Soviet air hero and pilot on 
the Moscow-America non-stop flight, 
told newspapermen on his arrival 
here on the way home.

High-altitude planes capable of 
flying at a height of 25,000 feet 
and more will be needed, Kokkinaki 
declared. His plane, the “Moskva” 
(Moscow), often flew at ,30,000 and 
35,000 feet during the flight.

Kokkinaki also emphasized the 
need for improvement of weather 
bureau stations along this northern 
route, particularly in the Arctic and 
sub-Arctic areas.

“The best air line,” he said, 
“would go by way of Moscow, to 
insure the best atmospheric con
ditions and to make it possible to 
fly the greater part of the route 
over land.

“At present it is quite feasible to 
establish such an air line, but it is 
necessary to improve the meteoro
logical service in all countries, par
ticularly in the Far North. High 
altitude flying can prevent forma
tion of ice on the plane over the 
North Atlantic.”

He concluded, “I am convinced 
that a future New York-Moscow 
line depends on utilization of planes 
capable of flight at 25,000 feet and 
higher, as well as on a good meteor
ological service.”

Twenty dollars has been sent to 
Veteran Alvin Ragauskas, who is 
badly wounded and receiving treat
ment in Chicago.

Twenty dollars has been present
ed to every Lithuanian veteran who 
has returned from Spain, to aid 
them in rehabilitating themselves.

There is a continuous expenditure 
of at least fifteen dollars a week for 
the upkeep of one veteran. This 
alone shows the need of a con
tinuous flow of finances to the com
mittee.

A booklet on the Lithuanians in 
Spain is being assembled. Letters 
have been sent out to all veterans 
but as yet the replies have been li
mited. If any organization or indi
vidual has any contact with any 
Lithuanian veteran will they please 
remind him to answer the letter 
sent out by the LKGID. Vete Za- 
blackas and Joo Sacal are to work 
editing this booklet.

Lithuanian Committee to 
Aid Spanish Democracy.

Litvinas Returns
To Chicago

BROOKLYN, N. Y.—Anthony Lit
vinas, who came to New York to at
tend a meeting of the National 
LDS Executive Committee and to 
see the Fair,, returned to Chicago 
Tuesday but without having seen 
the Flushing Meadows vista.

Before leaving, Anthony voiced 
his opinion that Chicago would do 
more than its part in the LDS 
membership drive to have 10,000 
members by the 1940 Convention.

While one Chicago son returned 
safely a Chicago daughter is here in 
Brooklyn to stay. Frances Seselgis, 
whom many will remember for her 
active part in the 1938 LDS Con
vention, is now in Brooklyn and 
working in the LDS Central Office.

Many miles of columns have been 
written on the World’s Fair and yet 
the material is not ended. To a vis
itor the many sights and panora
mas offer a barrage of color and 
sound that adds its bit to the sum 
total of confusion.

While everything under the sun is 
on the Flushing Meadow there are 
a few sights which stand out in 
their importance and prophetic note.

Of all these the Perisphere has 
the most beautiful and effective 
portrayal of what the World of To
morrow may look like. The illusion 
is exceedingly eye-arresting — but 
even while one gazes upon the cities 
and fields the thought always ham
mers in: “How can this World of 
Tomorrow be made a part of to
day?” Reshape the World of Today!
is the answer.

Of all the exhibits at the Fair the 
Czechoslovak Pavilion makes the 
greatest, though mute, condemna
tion of Nazi brutality that casts a 
shadow on the highway to the fu
ture. Its empty silent bulk and the 
words “Begun by the Republic of 
Czechoslovakia” make an eloquent 
and forceful protest.

Germany is conspicuous by her ab
sence. But one can hardly expect 
a Nazi exhibit to thrive in air-dedi
cated to a future of progress and 
humanity.

First in the ranks of beautiful 
buildings stands the USSR Pavilion. 
Gigantic, striking, its center shaft 
lifts a red-light of hope to the world. 
Stirring are the portrayals of So
viet progress in construction, edu
cation and living standards since 
the revolution when exploiters were 
removed from their high castles.

A visit through this single pavi
lion is a great lesson in itself. “‘So
cialism is a reality” is the keynote 
of the pavilion which stresses the 
dignity of human labor and progress.

The Lithuanian Pavilion, though 
modest in size when compared to 
that of other nations, is interesting 
for its examples of handicraft and 
its review of past history when Lith
uania was one of the great powers 
of the world.

At this Pavilion the caretaker 
told us that he was able to re
cognize every single Lithuanian vis
itor who came to see the exhibits. 
He hasn’t. been wrong yet, but it’s 
a long time to 1940 . . .

WALTER KUBILIUS.



šeštas puslapis LAISVE

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Laisvo Kapinyno 

Susirinkimo ir Veikimo
Lietuvių Laisvas Kapinynas 

kiekviena metą gegužės mė
nesį laiko susirinkimą per 
draugijų delegatus ant kapi
nių, kad pavasariui atėjus bū
tų galima apžiūrėti kapus ir 
visas kapines, kas reikia ant 
jų pataisyti, pagražinti, ir kad 
padaryti planus tolesniam vei
kimui.

Šiemet taipgi 14 d. gegužės 
apie 10 vai. gražaus saulėto 
ryto susirinko apie 20 delega
tų ant Laisvų Kapinių ir nuo
dugniai apžiūrėjo visas kapi
nes ir ten atlaikė reguliarj su
sirinkimą.

Valdybos raporte finansų 
sekretorius pranešė, kad nuo 
pradžios šių metų buvo palai
dota į Laisvas Kapines 8 žmo
nių kūnai ir parduota 3 lotai 
po 4 duobes kiekvienas.

J. Steponaitis ir P. Poškus 
pranešė, kad kalnas vėl yra 
kasamas per miesto darbinin-
kus ir jie ima tokias žemes, ko
kios jiems reikalingos. Bet po 
tam ateis su dideliu plūgu ir 
išlygins visą tą žemės plotą.

Prie naujų sumanymų, bu
vo paskirta nauja vieta dėl 
laidojimo į pavienes duobes, 
kuomet dabartinė vieta jau 
bus pripildyta.

Taipgi buvo išrinktas žolės 
pjovėjas ant kapinių visai va
sarai.

Kapinės dabar yra užlaiko
mos per 3 lietuvių draugijas, 
kurios turi tenai savo delega
tus. Lietuvių Piliečių Politiš
kas Kliubas turi tenai 15 de
legatų. švento Jurgio Draugi
ja, Union City, Conn., turi 5 
delegatus ir Waterburio švie
sos Draugija turi 5 delegatus. 
Pirmiau daugiau draugijų pri
klausė prie palaikymo Laisvų 
Kapinių, bet aplinkybės tokios 
susidėjo, kad kai kurios drau
gijos turėjo nustoti gyvavu
sios, o kito susivienijo su Lie- 
.tuvių Piliečių Politišku Kliu- 
bu.

Kuriems reikia turėti kokių 
nors reikalų su Lietuvių Lais
vu Kapinynu, kaip tai, lotų 
pirkimo, į pavienes duobes 
laidojimo reikalais, arba jei 
norite užsimokėti už apdirbi
mą, visuomet kreipkitės pas 
Laisvo Kapinyno finansų se
kretorių, Motiejų Vosylių, ku
rio antrašas yra:'28 Bradley 
Ave., Waterbury, Conn.

Lotai ant kapinių parsiduo
da sekamom kainom: 8 duo
bių lotas $100, 4 duobių lotas 
$55. Ir yra kalbama, kad bus 
padaryta lotai ir po 2 duobes. 
Bet dar kaina ant jų nėra nu
statyta.

Kapinių prižiūrėtojas yra 
William Zubrickas, tai yra 
nenuilštantis kapinių darbuo
tojas. Kapinės jo yra visada 
apžiūrėtos ir kiekvienas daly
kėlis pastebimas ir raportuo
jamas susirinkimui. William 
Zubrickas yra vienas iš Laisvų 
Kapinių įsteigėjų ir jis kada 
ima pasakoti apie kapinių is
toriją, kuri prasideda su 1902 
metais, tai yra ko pasiklausy
ti: kam tos kapinės buvo rei
kalinga steigti, kaip jie tą že
mę pirko, kaip jie tvoras tvė
rė ir kaip jie sunkiai dirbo tą 
žemę valydami iš pradžios, ir 
taip toliau, žinoma, dar yra ir 
daugiau gyvų žmonių, kurie 
prisidėjo prie Laisvų Kapinių 
įsteigimo, bet jie dabar jau 
yra pasitraukę iš veikimo, vie- 

’ ni dėl senumo, kiti nuvargo 
per daug metų bedirbdami ir 
dabar tik retkarčiais atlanko 
tas kapines.

Lietuvių Laisvas Kapinynas 
kiekvieną metą, kaip kada 
prieš Decoration Day, kaip 
kada per Decoration Day, ren
gia savo metinį pikniką. Tai 
yra vienintėlis parengimas, 
kok|Į kapinynas rengia per vi- 

| ; są metą.
Šiemet taip pat rengia pik

niką 28 d. gegužės, nedėlioję, 
prieš Decoration Day, Lietu-

vių Darže, už Lakewood eže
ro, Waterbury, Conn. Komisi
ja kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites, kaip vietinius, taip 
ir iš kitų miestų, atsilankyti j 
šį pikniką. Piknike grajys 
“Merry Makers” lietuviškus ir 
angliškus šokius, bus gerų gė
rimų ir skanių užkandžių ir 
visi galėsime praleisti laiką 
gražiai ir linksmai šviežiame 
ore.

Visas pelnas, jeigu kokis at
liks nuo šio pikniko, bus su
naudotas kapinių pagražini
mui.

Komisija.

Hillside, N. J.
šis miesčiukas nedidelis ir 

lietuvių nedaug, bet gyvuoja 
kelios lietuvių organizacijos— 
ALDLD, LDS, Darbininkų Pa
šalpos Draugija ir žuvininkų 
Kliubas. Visos sutartinai vei
kia. čia gyvuoja suvienytas 
frontas tarptautiniai prieš ka
rą ir fašizmą. Ispanijos de
mokratijai buvo sukolektuota 
daug drabužių ir pinigais apie
du šimtu dolerių. Lietuviai 
daugiausia darbuojasi, veik 
visą aparatą suka, čia ir 
Kompartijoj daugiau lietuvių, 
negu visų kitų tautų. Didesnė 

'pusė lietuvių Kompartijoj, yra 
moterys. Tai pagirtina.

—o—
Balandžio 23 buvo sulošta 

dvi komedijos — “Uošvė ,i 
Namus, Tylos Nebus”, ir “že
maitis Apsigavo.” Sulošė Lin- 
deno draugai. Lošimas išėjo 
neblogai. Draugas Gasiūnas 
pasakė atatinkamą prakalbą 
svarbiais šio momento klausi
mais. Tik gaila, kad publi
kos buvo mažai. Šis parengi
mas buvo ruoštas “Laisvės” 
naudai.'

—o—
Gegužės Pirmosios1 apvaikš- 

čiojimas šiemet pavyko pui
kiai. Koncertinę programą 
pildė vietiniai jaunuoliai ir 
Bangos Choras iš Elizabetho 
—padainavo kelias daineles. 
Draugei Klimaitei, Bangos 
Choro vadovei, Hillsides su
vienytos organizacijos širdin
gai ačiuoja už jos didelį pa
siaukojimą. Buvo du kalbė
tojai. Nuo Komunistų Parti
jos kalbėjo dr. Henry Allen, 
apskričio organizatorius, ir 
nuo čechoslavų dr. Shifelt. 
Abu kalbėtojai kalbėjo gerai.

—o—
Hillsidėj fašistiniai gaivalai 

užpuldinėja gatve einančius 
vaikus. Pora savaičių atgal 
trys žydų tautos vaikai, nuo 
septynių ir aštuonių metų am
žiaus, ėjo namo. Juos užpuo
lė trys fašistukai. Pirmiausia 
užklausė, “Ar jūs žydai?” 
Vaikai atsakė, “Taip.” Už
puolikai tuoj pradėjo juos 
mušt. Norėjo jiems svastiką 
ant veidų išpjaut. Bet vaikai 
gynėsi ir šaukėsi pagelbos. 
Užpuolikai pabijojo ir palei
do vaikus tik drabužius nu
plėšę.

Hillsides pažangios organi
zacijos buvo surengę protesto 
mitingą presbyterionų bažny
čioj. Tos bažnyčios ministe- 
ris George Runenner iš pra
džių labai pritarė tokiam mi
tingui ir bažnyčią pažadėjo 
duot. Bet paskui pabūgo ir 
kai žmonės pradėjo rinktis, 
tai rado bažnyčią uždarytą ir 
kunigas kažin kur pasislėpęs. 
Dabar jieškoma kitos vietos ir 
protesto mitingas vis tiek 
įvyks.

—o—
Hillsidėj šiuo tarpu daug 

nelaimių įvyksta. Kiek laiko 
atgal busų kompanija suma
nė pastatyt garadžių. Per di
delį skubumą, balkių nesusta- 
tė gerai, geležiniai balkiai 
griuvo ir du darbininku už
mušė. Ne po ilgo laiko vėl 
panaši nelaimė įvyko. Ant 
Liberty . Avė. stato High 
School ir vėl panašiai balkiai 
užmušė vieną ant vietos, ki
tą mirtinai sužeidė, vežant į 
ligoninę mirė.

Pora dienų atgal nelaimė

Lietuvos kariai susipažįsta su įvairiomis Lietuvos krašto vietovėmis.

ištiko Mundet korko fabrike. 
Darbininkas dirbo naktinę pa
kaitą prie mašinos, kimšo kor- 
ką į mašiną. Bet po kiek lai
ko mašina e užsikimšo korko 
dulkėmis ir darbininkas turė
jo lipt viršun kopėčiomis dul
kes išvalyt. Belipant į viršų 
kojos paslydo ir žmogus įkri
to į dujų kubilą. Kol pagel- 
ba pribuvo ir išėmė, tai jau 
žmogus buvo miręs.

Visur kaltas skubumas. 
Darbininkai turi organizuotis 
į unijas ir kovot už savo ir 
kitų darbininkų sąlygų page
rinimą, tai panašios nelaimės 
sumažės. Korespondentė.

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

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. į New 
Yorkų. arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Fennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

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

Hudson, Mass.
—I---------

Išėjo Streikan >

Pas mus neperseniai atsi
kraustė viena čeverykų dirbi
mo Bąrry Co. Ji išdirbo vyriš
kus čeverykus. Išnaudojimas 
darbininkų buvo neišpasaky
tai didelis. Darbas buvo duo
damas nuo stukių, paskuba 
padaryta be jokio saiko. Dar
bininkas su šeimyna negalėda
vo kad ir skūpiai pragyventi,1

Bet laikas bėgo, darbinin
kai negalėjo kitokios išeities 
rasti, kaip tik susiorganizuo
ti į CIO uniją. Tą žingsnį pir
mieji padarė kirtėjai, paskiau 
pasekė ir kitų šakų darbinin
kai. Tada pareikalavo pripa
žint uniją ir pakelti mokestį. 
Kompanija nuo tokio reikala
vimo atsisakė ir tuolaikiniai 
uždarė dirbtuvę, gązdindama 
“išsimufinti” kitur.

Jos visos laike streiko gąz- 
dina. Mat, jos baisiai bijo uni
jos.

Jei darbininkai vienybėj lai
kysis, tai, be abejonės, gaus 
tai, ko reikalauja.

Minėtai komp. ir taip dide
lę nuolaidą duoda miestas, 
kaip tai, ant vandens ir tak
sų.

Nepergeriausia yra padėtis 
ir kitose dirbtuvėse. Paimkim 
kad ir Hill Bros Co. Jau bai
gias du metai kaip apie pora 
šimtų darbininkų negauna pil
nos užmokesties. Kompanija 
daro sau didelį pelną ir mažai 
varydama brangių cįeverykų. 
O darbininkui nėra skirtumo, 
ar jis dirba brangius ar pi
gius čeverykus, jis gauna vie
nokią užmokestį.

Jei unija būtų, tai ir dar
bininkai nebūtų taip išnaudo
jami.

Dabartiniu laiku smarkiai 
susirgo A. Sakarskis ir tapo 
nuvežtas į steito ligonbūtį. 
Tapo padaryta ant vidurių 
operacija.

Linkim laimingo pasveiki
mo. Jis priguli prie LDS 66 
kp. ir yra kuopos organizato
rium.

Barbutė.
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Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininke 
Alex Krupavičius 

Manager
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Studentų Siūtai taip pigūs kai

Pirkinius galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Penktadienis, Geg. 26, 1939

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” 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

Del Pavasario Drabužių
atlankykiteHENRY NARINS & SONS 

4

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

u
5

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. Įsteigto 1889 metais
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

DAINŲ DIENA ■
RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS III APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužes 28, May, 1939
P. VAICIONIO MEADOW GROVE PARKE, CRANFORD, N. J

>

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šaknaitės

ft

Programos pildyme dalyvauja keturi chorai: Bangos Choras, iš Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, iš 
Newark, N. J.; Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y.; ir Aido Choras, iš Brooklyn, New York

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI
KELRODIS: Iš Elizabetho: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 ir važiuokite j vakarus iki Garwood stoties. 

Išlipę eikite North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po kairei ir Division 
Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyno: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Fulton gatve j West gatvę ir imkite Central 
Railroad of New Jersey trūkį į Garwood arba Cranford, N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokit į Elizabeth. Važiuokite North Broad St. iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki 
North Ave., Garwood. North Ave. važiuokite iki Cedar St. čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.
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Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Antanas Jonaitis, š. D. R. 
Kliubo narys, pašarvotas sa
vo name, 1109 Wallace St. 
Prašomi kliubo nariai ir pa
žįstami atsisveikinti su savo 
draugu Antanu. Iš namų ly
dės į šv. Andriejaus bažny
čią, 9 v. ryto. Prašomi būti 
laiku. (Kurią dieną?—Red.)

J. S. Rainys.

tiką tarpe Antwerp ir Hobo
ken po Vokietijos vėliava, sa
koma, sugražinamas Belgijai. 
Tačiau laivo kreditoriai esą 
Amerikos Chemical Bank iš 
New Yorko ir Erie Railroad, 
kurios turi įdėję $4,000,000.

dis: Važiuokite Michigan Ave. iki 
Middlebelt Rd., pasukite po kairei ir 
važiuokite iki Beechnut Daržo. — 
Kom. (122-123)

Jersey City, N. J.
Svarbus Darbas

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopos vėliau
siam susirinkime sumanyta at
sikreipti į vietos organizacijas 
suruošti parengimą ir likusį 
pelną skirti Klaipėdos pabėgė
lių šelpimui. Vietos klebonas 
irgi tam darbui pritarė ir pat
sai apsiėmė kalbėti. Parengi
mas įvyks birželio 10 bažny
tinėj svetainėj, Grand ir Man- 
ing Avė. Bus gera muzika šo
kiam. Tikimės, kad vietos lie
tuviai šį kilnų darbą širdingai 
parems.

Šis parengimas nebus kam 
nors specialiai kredituojamas, 
bet garsinama vietos organi
zacijų. Kadangi tam darbui 
pritarė ir šv. Jurgio Draugi
ja, tai visi suvienytom spėkom 
tikimės padaryti nors $50 pa
ramos dėl nukentėjusių nuo 
Hitlerio smurto, tiem, kurie 
neteko savo gyvenimo sutau- 
pų.

Chinijos Sostas
Holland Amer. Line laive su

rasta buvusio Chinijos kara
liaus sosto dalis vertės $2,- 
000,000. Jieškant toliau, su
rasta $1,000,000 vertės “pago
da shrine.” Šis turtas, sako
ma, buvo slaptaj išvogtas iš 
miesto Pekin du metai atgal 
pirmiau, negu Japonai užėmė 
šį Chinijos m i estą gaivas bu
vo f. sustojęs Hoboken, N. J. 
prieplaukoj No. 5.

Spauda rašo, kad ši vagys
tė buvo sukėlusi didelį susirū
pinimą ne tik Chinijoj, bet ir 
šioje šalyje artistų tarpe.

Serga
Draugas M. Sabaliauskas 

buvo sunkiai susirgęs. Pora 
savaičių sirgo namie. Ligai 
neinant geryn, nuveštas į li- 
gonbutį ir jau kelinta savaitė 
ten randasi. Sveikata eina ge
ryn ir tikimės, kad draugas 
tuojau sugrįš į sveikųjų tarpą.

M. Sabaliauskas yra “Lais
vės” skaitytojas ir mūsų orga
nizacijų narys ir jau 12-ta sa
vaitė randasi streiko lauke. 
Veikiausia einant pikieto pa
reigas pagavo šaltį ir vėliau 
įsimetė kita liga.

Petras Murmulis ėjo atlan
kyt Sabaliauską ligonbutyj. 
Einant pakalne, kojai pasly
dus, nukrito, susižeisdamas 
sunkiai. Randasi Medical Cen
tre. Reiškia, ėjo sergantį at
lankyti rr pateko į ligonių 
tarpą toje pačioje ligoninėje.

Drg. < M. Sabaliauskas ran
dasi Medical Centre 8-tam 
aukšte, o P. Murmulis trečiam 
aukšte. Lankymo dienos: an
tradieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais nuo 1 vai. iki 
3-jų. Ketvirtadienį— vakare.

Apsivedė, Vedasi
20 d. gęgužės apsivedė Ja- 

saičiūtė. 28 d. gegužės vedasi 
Teleišiūte su šeštoko sūnum iš 
Freehold, N. J. Teleišiūtės 
“surprise party”, kuri įvyko 
laikas atgal, buvo didelė. Bu
vo sunešta daug ir gražių do
vanų.

Jau 12-ka savaičių, kaip 
streikuoja skūriukių dirbtuvės 
darbininkai, kurių tarpe yra 
ir “Laisvės” skaitytojų. Per 
tą laiką įvyko ir areštų. Strei
kui užbaigos nesimato. Mato
mai, kompanija pasirįžus 
streiką sulaužyti. CIO unija 
tikisi streiką laimėti. Streikie- 
rių tarpe atsirado skobų, ypa
tingai vokiečių tarpe ir seno 
amžiaus žmonių. Tačiau dide
lė didžiuma laikosi drūčiai. 
Streikierius unija šelpia pagal 
išgalę.

K. Biuras.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

didelį pikniką. Sekmadienį, geg. 28 
d. Liet. Sąryšio Darže, Glastonbury 
Rd., Sta. 24, E. Hartford. Pradžia 2 
vai. po pietų. Bušų stotis, kampas 
Broad St. ir Capitol Ave. išeis 2 v. 
po pietų. F. Pikeno orkestrą grieš 
šokifems. Turėsime skanių valgių ir 
įvairių gėrimų. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, praleisite 
smagiai laiką. — Rengėjai.

(122-123)’ .

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė rengia pirmą didelį pikniką Sa
vame Parke. Įvyks geg. 27, 28, 29 
ir 30 dd. Visus iš Jungtinių Valsti
jų miestų ir miestelių kviečiame su
važiuoti ir linksmai laiką praleisti 
šiame piknike. Bus gera muzika, 
įvairių pamarginimų, sporto, šokių 
ir kitų linksmybių. Bus gerų val
gių, puslcngvių ir lengvų gėrimų.— 
Kom. (121-123)

Draugai J. B. Paserpskis, 
J. Kreivėnas ir A. žavišus už 
nedalyvavimą “Laisvės” vaka
rienėj save nusibaudė, nors 
vėlai, pasveikindami dienraš
tį kiekvienas po $1. Ačiū už 
paramą.

Sugrąžino
Didlaivis Red Star Linės, 

kuris plaukiojo skersai Atlan-

niškus šokius. Turėsime platformą 
šokiams. Kviečiame Akron, Cleve
land ir iš apylinkės visuomenę daly
vauti. Kelrodis: Iš Youngstown ke
liu 62 pervažiuokite Masury, maty
site iškabą po dešinei. Biskį pava
žiavę kitas bus po dešinei ir čia 
netoli bus pikniko vieta. Iš Warren, 
Ohio, važiuokite keliu 82 iki Sharon, 
Pa. Keliu 62 po dešinei apie mailę ir 
pusę, matysite iškabą po kairei, bis
kį pavažiavę bus kita iškaba po 
dešinei ir vieta pikniko. Frank J. 
Madison. (121-123)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Kom. kuopa ir ALDLD 

14 kp. rengia pikniką, Marlin Par
ke, geg. 30 d. nuo anksti ryto iki 
vėlai nakties. Šokiams grieš gera 
orkestrą, valgiai ir gėrimai bus kuo 
skaniausi, patarnavimas pilnai tin
kamas. Užkviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Komitetas.

(121-123)

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI

Lietu viri Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Dukterų ir Sūnų Pašalpinė Drau
gystė rengia didelį balių, sekmadie
nį, geg. 28 d., Kasmočių Svetainėje, 
91 Steamboat Rd., pradžia 7 v. v. 
Įžanga, perkant bilietą iš anksto 
35c; prie durų 40c; vaikams 25c. 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą grieš 
šokiams. Bus laimėjimų ir daug kitų 
gražių pasilinksminimų. Todėl kvie
čiame vietinius ir iš toliau dalyvau
ti. Būsite visi patenkinti. — Kom.

(123-124)

WILKES-BARRE, PA.
Antradienį, geg. 30 d., bus pir

mas ir labai įdomus piknikas, kurį 
rengia LLD 12-tas Apskritys Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Pradžia 
11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šiame piknike kalbės svečias-kalbė- 
tojas R. Mizara, “L.” redaktorius iš 
Brooklyno. Bus gera orkestrą šo
kiams. Bus visokių valgių ir gėrimų 
ir kitokių įvairumų.

Kaip vietos taip ir iš apylinkės 
lietuvius kviečiame skaitlingai daly
vauti pirmam šiame pavasario pik
nike. —• Apskr. Valdyba.
(121-123)

WILKES-BARRE, PA.
A. L. K. Skyrius šaukia posėdį, 28 

d. geg., 109 Washington St., room 
307. Pradžia 2 vai. po pietų. Pra
šome nesivėlinti, turėsime apkalbė
ti pikniką, kuris įvyks 30 d. liepos. 
Sekretorius neturėdamas visų narių 
antrašus, tai šaukia susirinkti per 
dienraštį “Laisvę”. — M. Kalaus- 
kas, Sekr. ’ (121-123)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. geg., 8 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti, užsimokėti už 
savo užsilikusias duokles, nes Cen
trui reikalinga pinigų. — Sekr.

(121-123)

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

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. bus svarbus susi

rinkimas penktadienį, geg. 26 d. 407 
Lafayette St., 6 v. v. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių prisirašyti. — Rašt.

(122-123)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 28 d., 2-rą vai. po piet. LDS 
kambariuose, E. Center St. Draugai, 
malonėkite pribūti susirinkime, ir 
kurie dar neužsimokėjote už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti. — 
Valdyba. (122-123)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, geg. 26 d. įvyks Kom. 

Partijos vakarienė ir Card Party, 
Lietuvių Svet. Turėsite puikią pro
gą sueiti su draugais pasišnekučiuo
ti, smagiai pasišokti prie geros mu
zikos, kortomis palošti, “Bingo” pa
lošti, bus geros dovanos. Taipgi ga
lėsite gardžiai pavalgyti ir išsigerti 
už labai menką kainą, tiktai 35c. 
Nesivėluokite! Valgyti gausite 6 vai. 
vakaro, “daylight saving time.” Vi
sus širdingai užkviečia Kom.

(121-123)

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuoti į “Laisvės” pikni

ką, Baltimore, geg. 28 d., šį sek- i 
madienį, tai tiktai $2.00 į abi pusi. 
Galima dar nusipirkti pas sekamus 
asmenis. H. Tureikienę, 143 Pierce 
St., H. Gričiūnienę, 1415 Š. 2nd St., 
Šapranauskienę, 1223 N. 11th St., 
Merkis, 5123 Funston St., Scotch, 
3018 Cedar St., Mulokiūtė, 4125 
Comly St., Lastauskas, 686 Central 
Ave., Camden, N. J. ir J. Šmitienė, 
5809 N. Fairhill St., Phila. Įsigykite 
tikietus iš anksto, kad užtikrint sau 
vietą buse. Bušai išeis nuo 143 
Pierce St. ir 735 Fairmount Ave., 8 
vai. ryto, nesivėluokite. (122-124)

ATYDAI LDS 9 TO APSKR. 
KUOPOMS

Pranešam visom LDS 9-to Apskr. 
kuopoms, kad atsiųstumėt delegatus 
į metinį Apskr. suvažiavimą. Suva
žiavimas įvyks Collinsville, Ill. Sek
madienį, 28 d. gegužės, Blakos 
Svet., kampas Vandalia ir Clay Sts. 
ant antrų lubų, 10 vai. ryto. Todėl 
nepamirškite visos kuopos prisiųsti 
delegatus į sti^ažidVimą. — Rašt. G. 
B. • (121-123)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir LLD 90 kp. rengia 

bendrai pikniką. Sekmadienį, geg, 
28 d. Frank Cross Farmos, Masury, 
Ohio. Grieš lietuviškus ir ameriko-

PITTSBURGH, PA.
Soho Lietuvių Diena - Piknikas 

įvyks sekmadienį, geg. 28 d. Lietu
vių Ūkėj, (Country Club), Wilock, 
Pa., ant 51 kelio, netoli Claston, Pa. 
Tik 13 mailių iš Pittsburgho. Šis 
piknikas yra rengiamas suvienytom 
spėkom didžiųjų Soho Lietuvių 
Draugijų. Sharpinskio muzika grieš 
šokiams iki vėlai nakties. Širdingai 
užkviečiame visus ir visas. — Kom.

(122-123)

BAYONNE, N. J. z
L. A. U. Kliubas rengia pirmą šio 

sezono pikniką, kartu su IWO orga
nizacija, bus tarptautinis piknikas. 
Įvyks sekmadienį, geg. 28 d. Parkas 
atdaras 12 vai. dieną. Kas norite 
įsigyti įžangos tikietą, galite gauti 
pas komisijos narius: J. Skiparis ir 
V. Damošaitė. Bušai išeis nuo Li
berty Hali, 329 Broadway. Bušai 
prie svetainės bus kaip 10 vai. ry
to. Parko vardas: Krump’s Fair- 
field Beach, Two Bridges Rd., Fair- 
field, N. J. Automobiliais važiuokite 
nuo Bayonne ir Jersey City keliu 
23 iki kelio 6, nuo čia važiuokite iki. 
Two Bridges Road ir sukitės po 
kairei. Kviečiame visus dalyvauti.

' (122-123)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 28 d., 10:30 vai. ry
to, 29 Endicott St. Visų prašome da
lyvauti, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti, Taipgi neužmirškite 
užsirhokėti duokles už 1939 metus.— 
J. N., Fin. Rašt. (122-123)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks kapi
nėse, Decoration Day, geg. 30 d., 11 
vai. ryto. Visi draugijos nariai būti
nai turite pribūt, nes susirinkimas 
bus svarbus. — E. Cibulskienė, Sek.

(121-123)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongresas At- 

steigimui Lietuvos Demokratijos 
rengia didelį pikniką, todėl vadinasi 
didelis, kad Kongrese priklauso 17 
Draugijų bei Kliubų. Kviečiame vi
sas Detroito ir apylinkės Draugijas 
ir pavienius dalyvauti. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams. Bus Beechnut 
Grove, geg. 30 d., pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlai nakties. Gas- 
padinės priruoš gerų valgių ir taipgi 
gausite alaus. Tikietas 25c. Kelro

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

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

Telephone: E Vergreen 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.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

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

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7^-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. 23rd Street

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

MŪSŲ UŽEIGA
Kai jūs atvyksit j 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- 

- tuntų degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MĖŠLAŽARNĖS 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
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-Spindulial, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR.’ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 Fast 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.

 ... L... L —-j

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

-'""A- pfstauran1

KViub® ®aU 
site Ukros 
Viet«v»skoS 
degt>"eS.’ 
valgių k «e*

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

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

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreeii 4-9672

0'
Telefonas: Humboldt 2-7004

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

NEWARK, N. J.

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

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 duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kaina*.

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

DOVANOS “Er
Rožančiai ir Kryželiai nuo $1.00

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT L I I> T O N
Įsteigta Nuo 1892 metų

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

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

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

R

Fl
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Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

KABARETAS

v

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

-<9W’*<,5SW*

Aštuntas puslapis LAISVE Penktadienis, Geg. 26, 1939

NewYorko^^^Ziniw
Dainy Diena Jan 

Sekmadienį

pažmonys. Netik kad ten 
daug chorų ir dainų, bet 
bus didelis daugis jauni- 
kuris visuomet sudaro gy-

Dainų Diena ateinantį sek
madienį bus gražus ir links
mas 
bus 
ten 
m o,
vumą ir linksmumą parengi
muose. Tik iš Brooklyno daug 
jaunimo ir suaugusių rengiasi 
vykti busais ir privatiškais au
tomobiliais, o kur dar Great 
Neck, L. 1. Na, o New Jersey 
—ten namie, ten visi su
plauks, nes P. Vaičionio Mea
dow Grove parke, Cranforde, 
skambės lietuviu liaudies dai
nos, gros orkestrą ir bildės 
grindys nuo šokikų. Ir aš bū
siu.

Brooklynietis.

Prasidėjo Teisėjo 
Manton Teismas

Pirmadienį prasidėjo buvu
sio teisėjo Manton teismas, 
kuriame iškeliama skandalin
gų dalykėlių. Pavyzdin, antra
dienį, antrasis liudininkas šio
je byloje, Alfred F. Reilly iš 
North Attleboro, Mass., fabri
kantas, liudijo, kad jis sumo
kėjęs Mantono agentui Wil
liam J. Fallon $39,000 už pa
tenkinantį nuosprendį patentų 
byloje. Kitais žodžiais, patvir
tino prokuroro Cahill kaltini
mą Mantono kyšininkystėje.

Minės Biro-Bidžano 
Sukaktį

2Šio sekmadienio popietį, 
vai’., New York o Town Hall, 
bus viena iš žymiausių šio se
zono pramogų, kurios progra
mos išklausyt tikimasi susi
rinksiant atstovybę iš įvairiau
sių žydų organizacijų.

Programa rengiama pami
nėt 5-tą sukaktį nuo Sovietų 
paskelbimo Biro-Bidžano sri
ties autonomiška valstybe. 
Programoj kalbės Sovietų am
basadorius Umanskis, ' taipgi 
tikimasi dalyvausiant jaunus 
Sovietų artistus, kurie atvyk
sta pildyt- programą Pasaulio 
Parodoj.

Veteranams Vakaras
Ispanijos sužeistiems vete

ranams paremt geg. 27-tą, Ir
ving Plaza, N. Y., įvyks įdo
mus vakaras, kuriame dainuos 
paskilbęs dainininkas Rex In
gram, ką tik sugrįžęs iš Holly
wood, kur jis lošė vadovau
jančią rolę veikale “Huckle
berry Finn,’’ taipgi bus “pup
pet” aktas, kurį perstatys P. 
Parodos aktoriai.

“Šviesos Miesto” Diorama Daro Nepaprasto 
Įspūdžio Pasaulio Parodoj

I Unijos Gelbsti Savo 
Nariams

Kai būsite Pasaulio Paro

 

doj, nępatingėl&Co nueiti į 
“šviesos Miestą” (City of 
Light) ir pamatyti tąjį nepa
prastą New Yorko miesto vai
zdą šviesose: tąją garsiąją 
dioramą, kuri yra New Yorko 
Consolidated Edison Kompa
nijos pavilijono — City of 
Light.

Tai metropolis miniatūroj. 
Prieš tavo akis atsistoja mil
žiniškas New Yorko vaizdas 
su savo dangorėžiais, su iškel
tais traukiniais, su gatvėmis 
ii- upėmis. Tu jį matai švie
čiant saulei, tu jį matai tem

stant, tu j’ matai naktį. Jis 
nuolatos šviečia, juda, kruta, 
veikia.

Prieš tavo 
i pastatų su 
kiekvienam 
šviesa įtaisyta. Traukiniai ju- 

1 da, ūžia. žmogus sėdi tary
tum milžiniškam planetariu
me (tokiam kai Haydeno, 
New Yorke), žiūri ir stebiesi 
tuo nepaprastu sumanumu ir 
darbu, kuris buvo įdėtas į tą
ją dioramą. Matai laivus prie
plaukose, matai Times Sq., 
matai didžiulius tiltus; prieš

akis stovi 4,000 
130,000 langų: 
lange elektros

Parodos Žinios

part 
dieną 
New
Institutas,

virš minėtų, 
ir speciales 

London Co., 
Nacio-

Pasaulio Parodoj dar vis 
tęsiasi Nacionalė Užrubežių 
Prekybos, orlaivystės, ir 
Bronx savaitės.

Šiandien, 
turi savo 
programas 
Vadovybės
nalė Poezija, Sullivan. Apskri
tys, Cold Stream Guards Be
nas, Ottawa, Can., Mokytojų 
Institutas, ir Surgeons Inter
nacionale Kolegija.

Vakar atidaryta Argenti
nos pavilionas. Įvyko eilė žy
mių pokilių, taipgi konvencijų 
ir mitingų, žymiausi iš jų yra 
Surgeons Int. Kolegijos ir 
prekybininkų.
Nuėmė Brangias Programas

Antradien|i Parodos vedėjai 
paskelbė, kad anksčiau nu
matytų brangių programų su 
aukštomis įžangomis negalė
sią pravest, neapsimoka. Vie
ton to, Parodos Muzikos Sa
lėj (Hall of Music) duosią la
biau populiares programas, 
masėms prieinamesnėmis kai
nomis. Daug grupių 
kiančios programas,
rendos hutų siekusios $51,- 
000.

Orlaivyno iškilmėse (ši sa
vaitė yra orlaivyno savaitė) 
Mrs. Roosevelt gavo Oro Ke
leivės No. 1 titulą, kurį jai į- 
teikė Jacqueline Cochran, žy
miausia moteris orlaivininkė.

Marion Anderson, garsioji 
negrė dainininkė, ten pildys 
programą sekmadienį ir pir
madienį, kaip iš anksto buvo 
numatyta. Pirmadienį bus 
Shubert Choras iš Brantford, 
Ont.

Antradienį atidaryta Fran
cuos pavilionas ir įvyko Ang
lijos diena.

ištrau
kų r i u

atsidengia ligonine, 
ant greitųjų chirur- 
operuoja, iš mirties 

Didžiuliuose

du IŠ- 
Unijos 
kuriais 
specia-

bestebint, 
muzikos garsai 

mi- 
20-

pa-

tavo akis 
kur naktį 
gai ligonį 
nasrų gelbsti,
dangorėžiuose matai keltuvus 
aukštyn ir žemyn šaudančius. 
Tau tuos dalykus 
švelnutės
LhUiukia ir pasakotojas per 
Wofona pasakoja apie šį 
tojo amžiaus stebuklą.

Pereitą trečiadienį šito
vilijono — The City of Light 
— tvarkytojai buvo pakvietę 
angliškų ir kitakalbiškų laik
raščių redaktorius susipažinti 
su šia diorama; susipažinę, jie 
buvo gražiai pavaišinti, kur 
dalinosi įgytais įspūdžiais.

“Šviesos Miestas” lengva 
surasti. Jis stovi netoli Trylo- 
no ir Perisferės — pačiam 
Parodos centre, šio pavilijono 
fasadą plauna krištoliniai 
melsvo vandens fontanai, iš
kildami aukščiau pastato ir 
vingių vingiais besikryžiavo- 
dami.

Taigi esant Pasaulio Paro
doj neverta užmiršti “šviesos 
Miestas.” Apsilankius, diora
ma ilgam paliks gražų vaizdą 
jūsų vaidentuvėj.

Bėgiu mėnesio jau 
vežiotojų (Teamsters) 
lokalai priėmė planus, 
nariams bus duodama
lės naudos. Lokalo 282 nariai 
gaus po $1,000 pomirtinės; 
Lokalas 802 mokės bedar
biams nariams nedarbo pašal
pos $15 į savaitę ir $500 po
mirtinės.

Visi tie pagerinimai duoda
ma be pakėlimo duoklių. O 
tai pasėka darbininkų organi
zuotumo, iš daugelio unijų 
viršenybės iššlavimo senų 
grafterių ir pardavikų, taipgi 
atsiekimų politinėj dirvoj. Įs
teigtosios Darbo Santikių Ta
rybos nekaitą daro spaudimą 
į bosus taikytis, kuomet se
niau reakcininkų rankose bu
vęs visas valdžios aparatas 
būdavo atkreiptas prieš dar
bininkus. Palengvėjus kovoms, 
padaugėjus nariams unijų iž
dai sustiprėja ir dėlto mato
me jau kelintą uniją įvedus 
l: vairias pašalpas savo na
riams.

Archivyskupui Sutikt Pokilis

Radio Programos
Šiandien, gegužės 26-tą, 

vai. po piet, iš WJZ stoties 
NBC ryšiais dienos šviesos 
taupinimo laiku, bus antra iš 
eilės programa, kurių tikslas 
yra pagelbėt plėtot tolerantiš
kumą tarp įvairių religijų, 
rasių ir tautų, esančių bendra 
dalimi amerikiečių didžiosios 
tautos.

ši programa bus temoj 
“Women in the Making of 
America.” Joj bus atpasako
ta istorija apie Anne Hutch
inson, įsteigusią R. I. pirmą 
koloniją, kurioj religinė tole
rancija padaryta įstatymu, ir 
kurios drauges Mary Dyer su
deginimas Boston Common, ai
kštėj patarnavo panaikinimui 
religinio persekiojimo Ameri
koj. Dalyvaus žymios kalbėto
jos. Pirmoj iš tų programų, 
gegužės 19-tą, viešnia kalbė
toja buvo Mrs. Eleanor Roo- 
sfevelt. Programas įsteigė įvai
rių religinių ir pilietinių žy
mių organizacijų Taryba.

2 
ir

Antradienį į Hotel Commo
dore sukviesta apie 3,000 au
kšto laipsnio dvasiškių ir taip 
vadinamos “aukštosios drau
gijos” svietiškių į pokilį su
tikt, susipažint naujai įvesdin
tą archivyskupą Spellman. 
Kalbas sakė Al. Smith, vysku
pas Donahue, ponia Arm
strong ir pats archivyskupas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

STREET
N. Y.

168 GRAND
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-7179
Tel. Triangle 5-362?

BALTIMORE, M D.

Juozas Jurginis
Svečias iš Liettivos, žurna

listas, šį sekmadienį, gegužės 
28 d., kalbės “Laisvės” pikni
ke, Baltimorėje, Liberty Pk.

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 Barheriai

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokią Bravorą Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL 

uline (t
|| tuotą degtinių, vl-

Gaminam valgius ,ir 
t u T im e Amerikos 
išdirbinio ir impor-

šokią vyną ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

lIiqnor^

Namu Rakandu Krautuve

A. WEITZNER’
VERTEIVIS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

•

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.
i
1
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VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auor^

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance j ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

V (V-

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 

Degtines, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

Clement Crane, 22 m. am
žiaus jūrininkas, mirtinai su
žeistas ant laivo Honolulu, 
dabar esančio Brooklyno Na
vy Yarde. Sakoma, jį užgavus 
sukama kanuolė.

Di von ai-Užd a ngai-Linoli j os

John Peck, 35 m., 11-A 
Woodbine St., WPA darbinin
kas, rastas North Upėj prie 
131st St. Kūnas išbuvęs upėj 
kelias dienas.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

DR. MAXWELL MILLMAN

Telefonas Foxcroft 9-6901

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

kamba- 
savaitę.

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

pada 
kom 
savi

savo
nau-

5th St., 
Line, išlipkite ant 

(121-126)

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popleravimo 

kląusklte mūsų' aprokavimo

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

1337 E. 
Culver 
M.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. Kreipkitės pas: G. Kripaftis, 

Brooklyn, N. Y.
Avenue

JMMI

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Išvežiotojai Prašo Skubios 
Pageltos

Išvežiotojai (teamsters) 
prašo visus unijistus ir kitus 
geros valios gyventojus siųst 
telegramas, rezoliucijas nuo 
organizacijų ir asmeniškus 
laiškus gubernatoriui Lehma- 
nui, prašant atmest (vetuot) 
Bewley-Pease bilių. Jį prave
dė N. Y. valstijos seimelio to
riai republikonai ir reakcinin
kai demokratai (ne visi) .

Gubernatoriui palikta 30 
dienų nuo šio mėnesio 20-tos, 
tad reikia veikt greitai.

Bilius nustato tiek viso
kiausių bausmių išvežioto- 
jams, kad streikas būtų be
veik neįmanomas, nes jie tu
rėtų atsėdėt ir atmokėt už vi
sokiausius nuostolius, 
rytus ne tik išvežiojimo 
panijoms, bet ir prekių 
ninkama.

Dainy Dienon Busas
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čio Ap

skričio Dainų Diena-piknikas jvyks 
gegužės 28, P. Vaičionio Meadow 
Grove parke, Cranford, N. J.

Brooklyno Aido Choras turi nu
samdęs {didelj busą. Norintieji va
žiuoti su aidiečiais, turi užsiregis- 
truot ne vėliau šeštadienio, pas cho- 
riečius. Kelionė į abi puses $1.25. 
Busas išeis nuo “Laisves” lygiai 12 
vai. dieną. Būkite laiku. — LMS 
Kom. Narys. (123-124)Ignas Sutkus Naujoje 

Vietoje
Ignas Sutkus perkėlė 

restauraciją ir taverną į
ją vietą. Dabar Sutkaus bizni; 
yra 492 GRAND ST., kampa? 
Hooper St., Brooklyn, N. Y.

Sutkus yra pasiruošęs sv< 
čius priimti su gerais valgiais, 
vynais, degtinėmis, konjakais 
ir šaltu alučiu.

Važiuojant į pasaulinę p;, 
rodą per Williamsburg tiltą, 
pasukus į Grand St. Extei - 
sion, važiuojama pro pat Sut
kaus langus. Reporteris.

Pasirandavoja fornišiuoti 
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 į 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Pusė bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 
' Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y. DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

priežasties slogos—šalčio

PĄ«>NORJ-H.4XM aATva»-^_




