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B r o o klyno “Vienybėje” 
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tis rašo:
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Metai XXX. Dienraščio XXII

“Vakar vienas žmogelis 
atsinešė pas mus lenkišką 
laišką, rašytą iš neseniai 
bolševikų užimtos terito
rijos. Laiške rašo: ‘Miela
sis dėduk! Pas mus atėjo 
raudonoji armija. Visi čia 
kalba, kad tai žmonės iš 
dangaus. Nuolankūs, ma-> 
lonūs, kultūriški... Mesį 
net verkiame, kad tavęs 
pas mus nėra. Parvažiuok’ 
kuogreičiausiai’.”

Tai ko dabar verti pono 
Bukšnaičio ir kitų vieny- 
biečių visi išdrabstyti pur
vai ant Sovietų Sąjungos 
raudonosios armijos ir jos1 
žmonių?

* * *
Chicagos vienam laikraš

tyje skaitau, kad Amalga- 
meitų Rubsiuvių unija ne
beminėsianti Pirmosios Ge
gužės, neberengsianti jokių 
mitingų ir tt. Ji pareiškusi, 
kad Pirmoji Gegužės nebe
santi darbininkų šventė!

Jau per daugelį paskuti
nių metų amalgameitų va
dai Pirmoje Gegužės be- 
ruošdavo tik balius ir kon
certus. Dabar, matyt, visai 
nieko nebedarys. <

* * *
Tuo tarpu pasikalbėk su 

su kriaučiais ir jie tau pa
sakys, kokia prasta padėtis 
kriaučiškose šapose pasi
darė. Unijos lyderiai bai
siai apleido narių reikalus.

Tai tokį kėlią pasirinko 
tos kadaise buvusios labai 
kovingos unijos vadai. Uni
jai tas gero nežada.

* * *
Dr. Kaškiaučius važiavo 

į Toronto pakalbėti lietu
viams apie sveikatą. Bet ir 
to gyvatiški provokatorių 
liežuviai negalėjo pakęsti. 
Dr. Kaškiaučius buvo trau
kinyje sulaikytas ir sugrą
žintas atgal.

Viki Kanados lietuviai 
pasipiktins tais skundikais 
ir jie dar kiečiau suglaus 
savo eiles apie Lietuvių Li
teratūros Draugiją ir savo 
laikraštį “Liaudies Balsą.”

♦ * *
Hitleris pasigrobė Aus

triją, Čechoslovakiją, Len
kiją, Daniją ir Norvegiją. 
Ar lietuviški menševikai- 
sklokininkai rengė masinius 
mitingus ir protestavo? Ar 
aiškino žmonėms tuos plė
šikiškus Hitlerio žygius? 
Ne, nerengė mitingų ir ne
aiškino.

Bet jie jau kelius mitin
gus sušaukė ir bjauriai iš
dergė Sovietų Sąjungą. Už 
ką? Ogi už tai, kad Sovie
tų Sąjunga atėmė iš Len
kijos Vilniaus kraštą.ir ati
davė Lietuvai. Už tai, kad 
Sovietų Sąjunga išlaisvino 
iš po Lenkijos ponų letenos 
apie tryliką milionų Vaka
rinės Ukrainos ir Vakari
nės Baltgudijos žmonių.

Už tai Sovietų Sąjunga 
esanti imperialistinė ir bol
ševikai ‘esą baisiausi žmo
nės!

Argi tas neparodo, kad 
menševikai - sklokininkai 
yra Hitlerio bernai? 

♦ ♦ ♦
Chicagos “Draugas” ma

no, kad_ Earl Browderiui ir 
visiems komunistams buvo 
Chicagoje užduotas baisus

Vokiečiai Nuskandi
nę bei Sužeidę 8

Angly Laivus
Viename Laive žuvę Daug 
Anglų; Submarinas Nus
kandinęs jų Naikintuvą

Berlin, bal. 18.— Vokie
čiai praneša, kad jų lėktu- 
Vai bombomis tuojau nus
kandino vieną Anglijos šar
vuotlaivį, o du kitus anglų 
šarvuotlaivius taip sužeidę, 
kad “jie, turbūt, negalės 
sugrįžt namo.” Vokiečių 
oro bombos padegę vieną 
Anglijos karo didlaivį, ir 
jame buvę girdėt eksplozi
jos. Vokiečių lėktuvai taip
gi bombardavę ir sužeidę 
tris kitus karinius anglų 
laivus į vakarus nuo Nor
vegijos. 1

Viena labai didelė vokie
čių oro bomba pataikius į 
Anglijos laivą, kuris stovė
jęs su apie 1,200 kareivių 
prie Hinnoey salos, už 33 
mylių nuo Narviko. Bom
ba užmušus daugelį tų ka
reivių.

Pasak vokiečių, tai jų 
s u b m a r i nas nuskandinęs 
anglų karinį laivą naikintu
vą “Tribal” rūšies, 1,870 to
nų, ties Shetland salomis. 
Su juom žuvę apie/190 an
glų jūreivių.

London. — Anglų vald
žia pripažino, kad vokiečių 
oro bomba sužeidė vieną 
Anglijos naikintuvą, be- 
grįžtant jam iš pietinės 
Norvegijos vandenų. Ang
lai taip pat praneša, kad 
žuvo vienas jų submarinas.

♦

Anglai Sako, Sėkmingai 
Bombardavę Vokiečius

London, bal. 18.—Anglai 
praneša, kad jų lėktuvai 
pataikė bomba į vieną vo
kiečių submariną ir užpuo
lė vieną Vokietijos laivą su 
kareiviais arti Norvegijos. 
Žuvo trys anglų kariniai 
lėktuvai, kaip pripažįsta 
anglai.

Anglijos lėktuvai du sy
kiu atakavo vokiečių orlai
vių stovyklą Stavangeryj, 
Norvegijoj; bombardavo ją 
ir anglų karo laivai. Sako, 
kad lėktuvų aikštė būsian
ti anglų šoviniais ir bom
bomis suardyta.—Tai jau 
devynis kartus iš viso ang
lai būtų bombardavę šią vo
kiečių lėktuvų stovyklą.

Anglai nukirtę žemyn du 
vokiečių lėktuvus, gal taip
gi sunaikinę kiek priešo 
lėktuvų aikštėje.

smūgis? Kaip ir kodėl? Ogi 
taip ir todėl, kad Chicagos 
universiteto rektorius reak
cionierius Hutchins neleido 
Browderiui prakalbą pasa
kyti universiteto - studen
tams.

Bet pats “D.” pripažįsta, 
kad universiteto 'studentai 
prieš Hutchinsą protestuo
ja ir demonstracijas ruošia. 
Tad čia išeina smūgis ne 
Browderiui ir komunis
tams, bet Hutchinsui ir 
“Draugui.”

Didins Prekybą tarp Vo
kietijos ir Danijos

Copenhagen, Danija. — 
Vedamos derybos padidint 
prekybą tarp Danijos ir 
Vokietijos, nors Danija 
yra užimta'vokiečių. Vo
kietija žada pristatyti 3,- 
200,000 tonų anglies mai
nais už Danijos maisto pro
duktus.

Danų valdžia atšaukė 
pradėtą pirmiau mobilizaci
ją ir siunčia namo daugu
mą savo kareivių.

Anglija Ragina Švedi
ją Ruoštis Karan 

Prieš Vokietiją
London.—Anglijos minis- 

teris R. H. Cross viešoj kal
boj pranašavo, kad po ko
kio mėnesio vokiečiai už
pulsią Švediją, kai tik “iš
tirps ledai Bothnijos užla
joj,” šiauriniame gale Bal
tijos Jūros. Vokiečiai tada, 
girdi, stengsis užimt Švedi
jos geležies kasyklas, veik
dami iš Bothnijos užlajos.

“Švedija turi apsižiūrėti, 
kad ji nebūtų užklupta ne
tikėtai,” persergėjo ją tas 
anglų ministeris, pridurda
mas: “Mes pasipuošę duot 
švedam visokios galimos 
paramos, bet jie turi dėt vi
sas pastangas ir patys gin
tis.” z ‘

Anglų Valdžia Per sergėja 
Belgiją, Holandiją ir 

Švediją
London, bal. 18.—Angli

jos vyriausybė vėl ragino 
Belgiją, Holandiją ir Švedi
ją pasirengt atmušt vokie
čius. -.Sako, kad Vokietija 
nelaimės karo, nežiūrint, 
kad iki šiol vokiečiai turėjo 
pasisekimų, veikdami ge
rais savo ginklais.

Franc. Generolas Teigia, Kad 
Rooseveltas Trauktą j Karą, 

Jei Vėl Būtą Išrinktas
Madrid, Ispanija. — Žy

musis Franci jos generolas 
maršalas H. Petain kalbėjo 
Francūzų Prekybos Rūmui 
Madride,/ kad jeigu prezi
dentas Riooseveltas vėl bū
tų išrinktas, jis vestų Ame
riką į karą išvien su tal
kininkais prieš Vokietiją. 
Maršalas Petain dabar yra 
Franci jos ambasadorius Is
panijai. Jis išreiškė norą, 
kad Rooseveltas būtų iš
rinktas trečiai prezidento 
tarnybai.

Maršalas Petain, be kit
ko, priminė, kad Roosevel- 
to kalba dabar pasakyta 
Visų Amerikinių šalių 'Są
jungai taipgi rodo, jog Roo
seveltas nusistatęs už Ang
liją ir Franci ją prieš Vokie
tiją. ___________

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad Vengrija 
ir Jugoslavija nori padaryt 
plačias prekybos sutartis su 
Sovietais. \

ORAS. — šilta; bus lie
taus. Norvegijos prieplaukų mie- da.

Amerika Įspėja Japo- *
niją Nesikišt į Ho- 

landišką Indiją
Japonai Planavo Veržtis į Holandy Salas, Jei Būtų Užimta 

Europinė Holandija ir Talkininkai Briautysi į Jas
Washingtou. — Amerikos 

valstybės ministeris Cordell 
Hull įspėjo Japoniją nesi
kišt į Holandiškos Rytų In
dijos salas, nepaisant, kas 
atsitiktų pačiai Holandijai 
Europoje.

Japonijos užsieninis mi
nisteris Hachiro Arita šio
mis dienomis pareiškė, jog 
Japonija žiūrės,' kad jokia 
pašalinė valstybė nepermai
nytų padėties, kokioje da
bar yra Holandiška Rytų 
Indija.—Tuom jis persergė
jo Angliją ir Franci ją, kad 
jodvi nemėgintų užgrobt 
tas Holandijos salas, jeigu 
talkininkai ar vokiečiai už
imtų europinę Holandiją 
panašiai, kaip vokiečiai už
ėmė Daniją. O po vokiečių 
užėmimui Danijos, Anglija 
užgrobė Faroe salas, pri
klausančias Danijai. Tuo 
pačiu laikų anglai paskelbė, 
kad ir didelė Danijos sala

Italija Uždarius Bari 
Prieplauką Svetimiem 
Laivam, Sako Anglai
Roma. — Italija uždarė 

svetimiem laivam Bari 
prieplauką ir artimus jai 
vandenis, kaip praneša an
glų žinių agentūra Reu
ters. Bari yra pietinėje Ita
lijoje prie Adriatiko Jūros. 
Tai iš Bari metai atgal Ita
lija pasiuntė laivais kariuo
menę prieš Albaniją.

Anglija Susirūpinus

London. — Anglų valdžia 
susirūpinus, kad Italija už
darė Bari prieplauką sve
timiem laivam: šis veiks
mas esąs atkreiptas prieš 
Anglijos ir Franci jos lai
vus. Nužiūrima, kad Itali
ja rengiasi toliau uždaryti 
ir visą Adriatiko Jūrą tal
kininkams.

Italijos karo laivynas da
bar daro didelius šaudymų 
pratimus ties Bari.

Italija sustiprinus Tik Ar
miją Bari Srityje *

Roma, bal. 18.—Italų vy
riausybė sutvirtino savo ar
miją Bari srityje; bet pra
nešama, kad Italija užgin
čija, jog Bari prieplauka 
jau uždaryta svetimiem lai
vam. ‘

Pavojus Graikijai iš 
Italijos Pusės

Roma, bal. 18.—Čia pa
sklido girdai, ikad jei kils 
Rumunijos - talkininkų ka
ras prieš Vokietiją ir So
vietus, tai Italija tuojaus 
užklups Graikiją.

Islandija jau faktinai atsi
dūrė Anglijos žinyboje.

Amerikos valstybės mi
nisteris Hull, bal. 17 d., at
sakydamas į Japonijos mi- 
nisterio pareiškimą, sako, 
kad 1908 metų Amerikos 
sutartis su Japonija ir Am
erikos-Japonijos-Anglijos ir 
Francijos sutartis padaryta 
1921 metais užtikrino ne
liečiamybę tom Holandijos 
salom.

Visi supranta, kad šis 
Hullo" atsakymas yrą pir
moje vietoje priminimas 
Japonijai nesikišt į Holan
diškos Indijos salas.

Amerikos ministeris Hull 
nurodo, jog Holandiškos In
dijos salos (Sumatra, Java, 
Borneo ir kitos) gamina 
produktus svarbius Jungti
nėm Valstijom ir .daugeliui 
kitų šalių. Tarp tų produk
tų yra guma, eina, kopra, 
žibalas ir kt. »

Kovoja Prieš Pataisas, 
Peršančias Sudarkyt 

Darbo Įstatymą
Washington. — Darbinin

kų delegacijos iš Indianos 
ir Marylando valstijų atvy
ko reikalaut, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas atmestų 
pataisymus, kuriais siūlo
ma pakeist Šalies Darbo 
Santikių Įstatymą. Pataisy
mus perša fabrikantai ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai.

Tiem pataisymam prieši
nasi Nepartijinė Darbo Ly
ga ir CIO; nurodo, jog da
bar siūlomais to įstatymo 
taisymais būtų panaikintos 
unijų teisės darbavietėse; 
sako, jog -šie pataisymai 
tarnautų tiktai samdyto
jams prieš darbininkus.

Trys kongresmanai iš 
Marylando valstijos taipgi 
žadėjo kovot, kad kongre
sas atmestų tokius pataisy
mus.

Vokiečiai Teigia, Kad Atmu- 
šę Angly Bombardavimus
Berlin, bal. 18.—Vokie

čiai skelbia, kad jų lėktuvai 
ir pakrančių kanuolės at- 
mušę anglus, kurie bombar
davo iš lėktuvų ir karo lai
vų vokiečius Stavangeryj ir 
Trondheime, piet-vakarinė- 
je Norvegijoje.

Ten vokiečiai nuskandinę 
vieną anglų submariną ir 
vieną jų šarvuotlaivį; su
žeidę du stambius anglų 
šarvuotlaivius, sunaikinę ke
lis anglų lėktuvus ir pavo
jingai sužeidę vieną norve
gų naikintuvą.

Vokiečiai apginklavo 11- 
ka . colinemis kanuolėmis

Philadelphia, Pa. — Ko
munistų Partija ir Inter
national Workers Order %
(pašalpinis susivienijimas) 
užvedė bylas prieš agentus 
Dieso - kongresinės komisi
jos iš Washingtono ir prieš 
Philadelphijos policijos lei
tenantą Al. Granitzą. Rei-
kalauja sugrąžint doku
mentus ir literatūrą, ku
riuos Dieso agentai ir Gra- 
nitz per užpuolančias kra
tas pagrobė iš komunistų ir 
I. W. O. vietinių centrų.

Anglijos Ministeris No
ri Žinot, ar Italija 
Bepusiška ar Ne

Sheffield, Anglija.—Ang
lų ekonominio karo minis
teris R. C. Cross čia pa
reiškė, kad “Anglija nori 
žinot, kur Italija stovi,” kas 
liečia karą. Jis įspėjo Ita-. 
Ii ją, kad jinai turi elgtis be- ■ 
pusiškai, jeigu nori, kad 
talkininkai elgtųsi su Itali
ja kaip bepusiška šalim.

Anglijos laivyno ministe
ris Churchill neseniai grū
mojo Italijai, kad Anglija 
turi galingą karo laivyną 
Viduržemio Jūroj.

Anglija yra priruošus sa
vo armiją, laivyną ir orlai- 
vyną pradėt karo žygius 
prieš Italiją, kaip tik italai 
mėgintų įsibriauti j Balka
nų šalis, pavyzdžiui, į Ju
goslaviją ar Rumuniją. An
glų valdžia pilnai pasitiki 
Turkija karui prieš Italiją 
ir Vokietiją.

Jei kiltų karas tarp Itali
jos ir talkininkų, tai jie per 
Balkanų kraštus maršuotų 
ir prieš Vokietiją.

Anglijos valdininkai sako, 
kad jie nebiją Italijos ar
mijos.

Vokiečiai Priverčia Norvegus 
Stiprini Vokiečių Pozi

cijas ties Narviku
Kiruna, Švedija, bal. 18. 

—Atbėgėliai iš Norvegijos 
į Švediją praneša, kad vo
kiečiai sugaudė visus nor
vegus 16 iki 50 metų am
žiaus ties Narviku ir pri
statė juos kast apkasus 
apie Narviką.

(Pirmesni pranešimai iš i 
Švedijos sakė, kad vokiečių 
kariuomenė bėganti nuo j 
anglų ir norvegų iš Narvi
ko linkon Švedijos.)

London. — Be patvirtini-! 
mo pasakojama, kad anglaf 
nuskandinę vokiečių laivą Į 
“Bremeną” su 15,000 karei
vių ties Norvegija.

Oslo. — Vokiečiai laivais 
ir lėktuvais vis daugiau

Norvegiją.

stus; atėmė dar kelis mie
stus ir miestelius iš norve
gų, kurie priešinasi vokie
čiam pietinėje ir vidurinėje 
Norvegijoje, ir abelnai su
tvirtino savo pozicijas prieš 
norvegus ir talkininkus, 
kaip sako vokiečių koman-

Roosevelt Reikalau
siąs Nekirst Lesu 

WPA Darbams
CIO ir Miestų Majorai Prie

šinosi Mažinimui Lėšų 
šalpos Darbam

Washington, bal. 18.— 
Pranešama, kad preziden
tas Rooseveltas pasiųs kon
gresui laišką, ragindamas 
paskirt pašalpiniams WPA 
darbams ateinančiais me
tais $985,000,000 per aštuo
nis mėnesius tuom suprati
mu, kad kitiems keturiem 
mėnesiam paskui kongre
sas pridės dar $515,000,000. 
Tai būtų $1,500,000,000 per 
metus.

Iš pradžios Rooseveltas 
lėmė tik 985 milionus dole
rių WPA darbams ir bedar
bių pašalpai per ištisus atei
nančius finansinius metus. 
Bet CIO unijos, miestų ma
jorai ir įvairios organizaci
jos padarė didelio spaudi
mo Rooseveltui, kad jis da
bar sutinkąs kitiem metam 
skirt šiam reikalui tiek, 
kiek buvo skirta 1940 me
tam, tai 1,500 milionų dole
rių, nors ir ne visus vienu 
kartu.

Amerikos Darbininkų 
(bedarbių) Susivienijimas 
r e i k a 1 auja $3,000,000,000 
šalpos darbam ir bedarbių 
reikalam per metus.

Berlynas Sako, Anglai Nė 
Kojos Neįkėlė į Narviką
Berlin, bal. 18.—Vokiečių 

valdžia griežtai užginčija 
pirmesnius pranešimus iš 
Švedijos, būk anglų kariuo
menė iš laivų išsikėlus į 
Narviką, prieplaukos mies
tą ^siaurinėj Norvegijoj. Vo
kiečiai sako, kad jie tebe- 
valdo visą Narviko miestą 
ir prieplauką. Anglų laivai, 
girdi, buvo iškėlę kelis tu
zinus savo kareivių tik j 
vienos įlankos krantus už 
12-kos mylių nuo Narviko, 
bet vokiečiai ir tuos nuko
vę bei išviję laukan.

Pasak vokiečių, tai anglų 
karo laivai nuskandinę tik 
du vokiečių naikintuvus 
Narviko įlankoj balandžio 
10 d.; o per antrą jų pada
rytą užpuolimą tai anglų 
karo laivai nesunaikinę nė 
vieno vokiečių naikintuvo, 
kol jis turėjo šovinių.

United Press korespon
dentas iš Lulea, Švedijos, 
rašo, jog pranešimai apie 
Narviką prieštarauja vie
nas kitam, ir nieko tikrai 
negalima žinot, kas ten dė
josi ar dedasi.

“LAISVES” BALIUS
ŠĮ SEKMADIENĮ
Šį sekmadienį, bal. Ap

ril 21 įvyks dienraščio 
“Laisvės” balius. Pelnas 
skiria mas išmokėjimui 
naujosios Inter type maši
nos. Bus Central Palace, 
16-18 Manhattan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Įžanga 
tik 35c. Visus kviečiame.
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orlaivių ir 80 pagelbinių. Laivynas turi: 
10 kraštams apsaugoti laivų; 3 kruize- 
rius; 13 naikintojų; 19 submarinų ir ke
lis desėtkus mažų valčių ir žvalginių 
laivų.

Taigi Švedijos karo jėgos nėra perdi- 
džiausios, bet šalies padėtis — kalnai, 
smarkios upės, stoka kelių jai suteikia 
galimybę gintis. Jeigu Vokietija kietai 
įsitvirtins Norvegijoj, tuomet Švedija 
bus apsupta Vokietijos ir neišvengia
mai turės patekti jos “įtakon.” Švedija, 
atrodo, gali išvengti karo.

Bet jeigu Norvegijoj, ties Narviku, 
įsigalėtų anglai-francūzai, tai veikiausiai 
jie iš ten veržšis į Švedijos metalo ka
syklas, kad pastojus kelią Vokietijai prie 
rūdos ir tas gali įstumti Švediją į pra
žūtį.

Tokia, tai yra dabartinė Švedijos pa
dėtis.

MA ■

Vaizdas iš Grinlandijos, kuri iki šiol priklausė Danijai, bet dabar ją nori pasi
grobti Talkininkai. O gal Amerikai ji teks?

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

Act of March 3, 1879.

Dabartinė Švedijos Padėtis
Savo laiku Švedija buvo galinga vals

tybė. Ji veržėsi į Rusiją, Lietuvą, Lenki
ją ir kitas šalis. Bet po kelių karų su 
Rusija, ji buvo sumušta ir nuo to laiko 
apsiramino. Jau virš šimtas metų kai 
Švedija neturėjo karo, jeigu neskaityti 
jos atviros paramos Suomijai prieš So
vietų Sąjungą.

Švedija yra didžiausia šalis Skandina
vijoj. Jos sausžemio kaimynais yra Suo
mija ir Norvegija, taip pat tik siaura 
perlaja skiria nuo Danijos. Su Vokieti
ja ir Sovietų Sąjunga susieina tik Bal
tijos Jūroj.

Švedija užima 173,347 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir turi 6,300,000 
gyventojų. Švedija turi daug prieplaukų 
Baltijos Jūroj ir Kattegat užlajoj. Jos 
gelžkeliai sudaro apie 10,000 amerikoniš
kų mylių. Dvi gelžkelių linijos eina iš
ilgai nuo Suomijos linkui Danijos ir visa 
eilė gelžkelių skersai juos sujungia. Šve
dijos automobilių keliai turi apie 50,000 
mylių ir ji valdo 170,000 automobilių ir 
trokų. Švedija turi galingą komercinį 
laivyną, kuriam priskaitoma 1,238 lai
vai su 1,582,000 tonų įtalpa. Švedijoj yra 

- -- sriaunų upių ir jos turi apie 8,000,000 
arklių jėgos, ant kurių įrengta nemažai 
vandeninių elektros gaminimo stočių.

Švedija sėja kviečius, rugius, avižas, 
miežius, sodina bulves, cukrinius runke
lius ir kitus javus ir daržoves. Daugiau
sia suima bulvių, runkelių ir pripjauna 
šieno. Galvijų Švedijoj daugiau yra ra
guočių; 1937 metais turėjo 3,000,000 ra
guočių; 600,000 arklių; apsčiai avių ir 
kiaulių. Miškai užima apie 60% visos ša- 

I lies—58,000,000 akrus.
Švedija turi galingą popieros indus

triją, kurioj yra per 100 fabrikų ir dirb- 
- tuvių. Švedijos industrijoj yra per 16,- 

000 įvairių fabrikų ir dirbtuvių, jų tar
pe stipri metalinė; tekstilės ir kasyklų 
industrija.

Švedijoj iškasama labai gera geležies- 
plieno rūda. Yra vario, švino, kaparo, 
cinko ir kitų metalų. Yra ir anglies- ka
syklų, bet savos anglies Švedijai neiš
tenka. Iš Švedijos daug maisto ir kitko 

į . išsiveždąvo Anglija, o Vokietija dau
giausiai parsiveždavo metalo rūdos.

Valdžia ir Karo Jėgos
Švedija yra konstitucinė monarchija 

su senu Gustafu karalium. 1936 metų 
parlamento rinkimuose menševikai gavo 
112 vietų—didžiumą. Iš jų didžiumoj ir 
buvo sudaryta valdžia. Bet Suomijos kri- 
zio metu menševikų ministerių kiekis 
buvo sumažintas.

Menševikai visada buvo nedraugiški 
linkui Sovietų Sąjungos, o Suomijos ka
ro laiku vos neįvėlė Švedijos karan prieš 

^Sovietus. Švedijoj, buvo mobilizuojama 
armija, švedų generolų vadovystėje; 

'apie 15,000 “liuosnorių” jau kariavo 
prieš Sovietus. Menševikai, unijų “va- 

'dai”, apkrovė darbininkus verstinais 
taksais suomių naudai. Pati Švedijos 
valdžia prisipažino, kad ji pardavė Suo
mijai už $125,000,000 vertės ginklų, jų 
tarpe: 90,000 šautuvų; 575 kulkasvaid- 

i žius; 350 kanuolių; 300,000 rankinių gra
natų; 50,000,000 patronų ir daug kitų 
ginklų. Tas pusėtinai nusilpnino Švedi- 

Į jos karo jėgas.
Taikos laiku Švedija turėjo per 30,000 

kareivių. Lavinti rezervai siekia 700,000 
vyrų. Aronija apginkluota gerai, nes 
Švedija turi gerą karo pramonę, tame 
skaičiuje Buforso fabrikus. Orlaivyne 
buvo 1,000 lakūnų ir technikų, 260 karo

Lietuvių Sportininkų Olimpijada
LDS Jaunimo Komiteto sekretorius, 

Jonas Ormanas, praneša, kad pabaigoj 
rugpjūčio mėnesio, kai įvyks Penktasis 
(Jubilėjinis) Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimas, lietuvių jaunimas tu
rės savo sporto rungtynes, arba Olimpi- 
jadą. Ją sudarys:

1) Lengvosios atletikos lenktynės 
(track and field);

2) Svaidinio Turnamentas (Softball ’ 
Tournament) ;

3) Palūkimo (Swimming) lenktynės, 
ir

4) Golfo Turnamentas.
Ten pat pabrėžiama:
“Šiemet tikimasi turėti apie 250 spor

tininkų New Yorke laike lenktynių. Rei
kia prie to gerai prisiruošti. Reikia tin
kamas vietas užsakyti, kad būtų galima 
jose tinkamai ir tvarkingai atlikti visas 
lenktynes. Todėl Jaunimo Komitetas jau 
dabar pradėjo rūpintis visais sporto są- 
skridžio reikalais. Jau yra paimtas par
kas (McCarren Park) Brooklyne dėlei * 
lengvosios atletikos (Track and Field 
events). Reikia, kad kuopos praneštų; 
ar iš jų tarpo kas dalyvaus bile viename 
iš tų turnamentų.”

Reikia tikėtis, kad Olimpijada nusi
seks gerai ir joje dalyvaus juo daugiau 
mūsų jaunimo.

Be to, kad lietuvių jaunimas dalyvaus 
sporte, jis tuo pačiu metu pasirodys ir 
mene. Po LDS Seimo tuojaus Brooklyne 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos suvažia
vimas, kuriame mūsų menininkai (dau
giausiai choristai) duos koncertų ir ki
tokių meniškų dalykų.

Vadinasi, šiemet Brooklyne tiek mū
sų jaunimas, tiek senimas galės pasi
džiaugti savo kultūriniais ir sporto 
darbais,—pasirodys, kaipo kultūriška ir 
meniška Amerikos tautinė grupė, su sa
vo tradicijomis ir savo daile..

Kas Bus su Meksika?
Kada karas Europoj liepsnoja, tai ne

snaudžia ponai Amerikoje. Meksikoj at
imta nuo svetimšalių kapitalistų žibalo 
šaltiniai, kuriuos jie buvo įsitaisę. Tas 
palietė Rockefellerį ir kitus turčius. Jų 
pelnams smūgis.

Todėl keliamas skandalas prieš Mek
siką. Ta respublika apšaukiama “neišti
kima,” “‘pataisyta’ komunistų sistema”. 
Reakcininkas Martin Dies, kuris jau se
niai puola darbininkus, išgalvojo naują 
teoriją, būk Meksikoj ruošiama revoliu
cija, o ją būk ruošiančios Sovietų Sąjun
ga ir Vokietija. Jis baugina pasaulį, kad 
ten esą per 10,000 buvusių Ispanijoj liau- 
diečių kovotojų, kurie tik laukią signalo 
revoliucijai. Ruošiama prieš Meksiką 
žmonių nuotaika.

Meksikoj liaudis pritaria savo vald
žios žygiams prieš užsienio kapitalistus. 
Tik šiomis dienomis Meksikos Mieste 
įvyko masinė demonstracija, kurioj da
lyvavo per 50,000 žmonių. Jų vyriausiu 
obalsiu buvo: “Meksika yra drauginga 
Jungtinių Valstijų liaudžiai, bet ne tarp
tautiniams imperialistams!”

Atrodo, kad yra Jungt. Valstijose 
žmonių, kurie, norėdami pasinaudoti 
abelna karo padėtimi, siekia ne vien 
Grinlandiją pasiimti į savo “globą”, bet 
ir Meksiką. Galima laukti Meksikoj nau
jų provokacijų. Juk praeityj buvo atsi
tikimų, kada Amerikos žibalo karaliai 
mokėdavo po $18 į dieną Meksikoj suki
lėliams. ' ’ •

Pastabos
Ponui Daladier pasidarė 

per šilta Paryžiuje ir turėjo 
pasitraukti iš ministerių pir
mininko vietos. Chamberlaino 
dienos irgi suskaitytos. Jam 
Londonas pradeda atrodyti 
paprastu b a ž n y t k i e m i u . 
Chamberlainas su Daladieriu, 
kai ir šį karą pralaimės, nu
tarė eiti ubagauti ir melstis 
prie aukščiausiojo už Čecho- 
slovakijos, Austrijos ir Lenki
jos dūšias.

Kol šitų tautų kapai bus 
kapais, tol šių tautų žmonės 
nepamirš šitų tarptautiniai 
prasiradusių ubagų. Jiem nė 
pekloje vietos nebus!

—o—
Šiandien Indija kovoja už

San Francisco keli iŠ lietu
vių nuėjome į švento Luko
šiaus ligoninę atlankyti LDS 
sergantį narį, čia pat pasitei
ravome ir apie Tomą Mooney, 
kuris čia jau kelinta savaitė 
guli ant mirties patalo. San 
Quentin kalėjimas per 22 me
tus jo sveikatą suėdė. Jis taip 
blogai tuo kart sirgo, kad net

ir pasveiktų, mažai galima ti
kėtis, kad Thomas išpildytų 
savo pasibrėžtą tikslą. Nuo 
išėjimo iš kalėjimo jis dau
giau laiko praleido ligoninėje, 
negu tarpe darbininkų.

—o—
Visi atsimename, kada Hit

leris pasigrobė Čechoslovakiją 
ir įžengė su parinkta armija

daktarai abejojo ir lankytojų 
neprileido. O dąbar, spauda 
praneša, kad Tomas Mooney 
po operacijos taisosi. Jeigu jis

į Pragą, jis kalbėjo iš trečio 
aukšto parinktam name pro 
langą, stovėdamas atstu nuo 
lango, kaip Maižiešius nuo Si
nai kalno, bijodamas, kad kas 
jo nenudėtų. Maižiešius lieps
nos dūmų stulpe žiūrintiems iš 
akių pranyko, bet Hitleris kol

Trumpas “Liaudies Balso” Reikalais 
Maršruto Raportas

pasiliuosavimą“ nuo Anglijos 
jungo. Indija nori būti tau
ta, kaip ir kitos tautos, o ne 
pavergta Anglijos imperializ
mo. Pereitam^ pasauliniam ka
re Anglija Indiją apgavo. 
Šiandien Indija Anglijos balso 
neklauso ir reikalauja laisvės. 
Būdama l.aisva, i žada- teikti 
moralę pagelbą, tai yra, au
koti savo sūnus, savo šalies 
turtą dėl tikros demokratijos. 
Bet Anglijos politika yra krei
va ir ji šiandien už demokra
tiją nekovoja. Tas žinoma vi
sam pasauliui.

Anglijos kapitalistai Indiją 
išnaudoja jau nuo senų lai
kų. Jų obalsis “pirkti pigiai, 
parduoti brangiai.” Jei vie
nas Viceroy (Anglijos kara
liaus paskirtas gubernatorius) 
gauna metinės algos šimtą 
tūkstančių ir tris syk tiek tu
ri pašalinių įplaukų per me
tus, tai paprasto Indijos dar
bininko metinė alga yra $15 
ir 65 procentas Indijos gy
ventojų kovoja su badu. Jei
gu tarpe 1930-35 metų Indi
jos kovotojų už laisvę buvo 
įkalinta kalėjimuose ir ■ kon
centracijos kempėse trys šim
tai tūkštančių, tai šiandien 
tuos pat kalėjimuose ir kem
pėse randasi tų kovotojų virš 
milijonas.

Tai tokia padėtis ten vieš
patauja ir tikrą atšauksmo 
balsą mes girdime vis dau
giau ir. daugiau nuo Indijos 
darbo žmonių.

—o—
Gaila man matyti mano pa

žįstamų bei draugų eiles re
lėj ant. Atrodo, kaip vakar 
drg. Baltrušaitis iš Seattle pa
rašė apie, teisėjo Kraučiūno 
mirtį, šiandien skaitau kovo 
20 dienos “Laisvėj” to paties 
draugo pranešimą iš Tacoma, 
apie Vinco Kavaliausko mirtį. 
Nelabai seniai mes San Fran
cisco netekome Jono King.

Visi buvo pažangūs ir susi
pratę vyrai, bus sunku jų vie
tas atpildyti. Vincas Kava
liauskas visados buvo pilnas 
energijos ir nenuilstančiai pa
sišventęs žmogus dėl darbinin
kų labo. Man pribuvus į Ta
coma 1919 metais, pirmiausia 
jis mane Supažindino su pa
žangiais lietuviais ir išvedžio
jo po jų: susirinkiriius. Ir kaip 
matome iš aprašymo, jis nenu
ilstančiai dirbo iki pat atsi
gulimo ant lentos.

Kanados lietuvių kolonija yra neskaitlinga ir jauna. Lie
tuviškas veikimas ir organizacijos dar nėra ant tiek stiprios, 
kad vieni kanadiečiai galėtų savo jėgomis išlaikyti savo pro
gresyvų laikraštį “Liaudies Balsą.” Betgi šis laikraštis, kai
po vienintelis Kanados lietuvių laikraštis, yra neišvengiamai 
reikalingas, ypatingai šiuo karų ir reakcijos laikotarpiu. Be 
to laikraščio .joks lietuviškas, joks progresyvis lietuvių veiki
mas Kanadoje nebūtų pasekmingas. Tas tai ir verčia kanadie
čius ieškoti finansinės paramos tam laikraščiui pas savo vy
resniuosius brolius ir seseris amerikiečius.

Dėka LLD Centro Komiteto pastangoms, ir 
“Liaudies
Jungtines Valstijas.
laiko, per kurį laiką buvo aplankyta 19 didžiųjų lietuvių 
kolonijų. Ir su džiaugsmu reikia pripažinti, kad maršruto 
pasekmės buvo stebėtinai geros. Draugai ir draugės ame
rikiečiai suprato mūsų kanadiečių laikraščio padėtį ir nuo
širdžiai ir duosniai “Liaudies Balsą” parėmė.

Per tą laiką aukomis ir prenumeratomis “Liaudies Balsui” 
liko sukelta $907.03. Gauta 74 nauji skaitytojai ir 51 
naujintas. Tai neišpasakytai didelė laikraščiui ir visiems 
nadiečiams parama. Susilaukę šios amerikiečių broliškos 
ramos, kanadiečiai pajėgs išlaikyti “Liaudies' Balsą” ir

šiais metais 
Balso” reikalams buvo suruoštas maršrutas po 

Maršrutas užtruko virš šešių savaičių

at- 
ka- 
pa- 
sti-

kas dar pasiliko. Tikima, kad 
su pabaiga šio karo Hitleris 
pranyks nuo žemės paviršiaus. 
Gal tada vokiečių darbo žmo
nės atsikvėps šviežiu oru ir 
pamainys svastiką ant kūjo ir 
pjautuvo.

—o—
San Francisco W. Z. Fos- 

teris kalbėdamas išsireiškė, 
kad Cromwell pasakyta kal
ba Canadoje buvo žvalgybinė 
kalba. Šios šalies žmonės da
vė atsakymą išstojimu prieš 
įsivėlimą į karą. Amerikos 
imperialistai veltui neina į pa
gelbą Anglijos ir Francijos 
imperialistam, be didelių atly
ginimų. Suprantama, kad 
prinokus laikui pasikartos 
“super-Munich” iškaščiais vi
sų žmonių, visų šalių, ypatin
gai iškaščiais Sovietų Sąjun
gos. Fosteris sako, “mums ne
reikia trečio termino, mums 
reikia trečios partijos, kad 
pašalintų pasaulinį pavojų.” 
Na, o mūsų socialistai kaip tik 
priešingai kalba.

—o—
Vallejo, Cal., kalbėjo I. 

B. Padway, Pacifiko pakraščio 
legalis patarėjas nuo Ameri
kos Darbo Federacijos. Jis sa
ko, kad “darbininkam reika
linga tokia pat disciplina, 
kaip arrhijoj kareiviam—vie
no vyro vadovybė, diktatūra. 
Tas, esą, nereiškia diktatūrą 
Hitlerio arba Stalino.” Jis sa
ko, “ADF nenori nieko ben
dro turėti su socialistais Ar 
komunistais,” toki nariai bū
sią metami laukan iš organi
zacijos, ADF norinti čystų 
amerikoniškų narių, o ne ra
dikalų. Federacija vesianti 
kovą prieš CIO visu frontu iki 
galo.

Jeigu jau taip nukalba Fe
deracijos čyfas, tai ką ir be
laukti iš paprastų narių, ku
rie tą čyfą renka.

—o—
Tarptautinis Darb i n i n k ų 

Apsigynimas raportuoja už 
1939 metus ir pažymi, kad 
Californijos valstijoj buvo 35 
streikai 13-koj miestų. Kiek 
darbininkų streikavo, nepažy
mėta.: Areštuota 457, kovoj 
sunkiai sužeista 10, pinigiškai 
nubausta 12 po $50, kalėjimu 
nubausta nemažiau, kaip po 
45 dienas, 97 žmonės.

Darbininkam patartina pri
gulėti prie Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, ypatin
gai dabar bedarbės metu, nes 
nežinia kada ir kur pagelbos 
reikės. O mokestis labai men
ka. Pacific.

priu žingsniu žengti progreso keliu pirmyn organizuojant vi
sus Kanados lietuvius vienybėn ir veikimai! dėl darbininkų 
klasės žmonių gerovės.

Štai kaip kolonijose “Liaudies Balsas” buvo paremtas:
Viso:Prenumeratomis : Aukomis:

Detroit, Mich. $22.25 $32.62 $54.87
Grand Rapids, Mich . 10.50 18.50 29.00
Chicago, Ill. 112.75 195.25 308.00
(įskaitant priemiesčius ir Gary, Kenosha ir Waukegan)

Cleveland, Ohio 21.00
(įskaitant ir Middlefield kolonijų)

38.08 59.08

Akron, Ohio 3.50 3.50 * 7.00
Youngstown, Ohio 3.50 4.65 8.15
Pittsburgh, Pa. 27.75 6.75 34.50
Baltimore, Md. 23.35 23.35
Chester, Pa. 5.50 2.00 7.50
Philadelphia, Pa. 10.50 61.10 71.60
Bayonne, N. J. — 7.55 „ 7.55
Newark, N. J. 12.25 32.55 44.80
Elizabeth, N. J. 5.25 13.50 18.75
Jersey City, N. J. i 7.00 8.50 15.50
Brooklyn, N. Y. 23.25 52.25 75.50
Montello, Mass. — 11.30 11.30
So. Boston, Mass, 
(įskaitant Cambridge)

21.25- 24.53 45.78

Worcester, Mass. 42.50 17.50 60.0C
Hartford, Conn. 12.25 12.55 24.80

Viso $341.00 $566.03 $907.03
buvo sukeltaTokia didelė kanadiečių laikraščiui parama 

vien tik todėl, kad paminėtų kolonijų Literatūros Draugijos 
kuopos ėmėsi darbo suruošti prakalbas bei susirinkimus, kad 
vietiniai draugai bei draugės suteikė man nuoširdžią ir visą 
galimą kooperaciją. O tokią draugų ir draugių paramą ga
vau kiekvienoje vietoje. Be jų atsidavimo ir pasiaukavimo ši 
parama “Liaudies Balsui” nebūtų buvus sukelta. Todėl vi
siems pasidarbavusiems bei laikraštį parėmusiems kanadiečių 
vardu reiškiu širdingiausią padėką.

Šis amerikiečių nuoširdus rėmimas “Liaudies Balso” yra 
geru pavyzdžiu kanadiečiams, rodančiu, kaip reikia darbuotis 
dėl savo laikraščio išlaikymo ir visuomeninio darbo. Gavę 
šią stambią paramą, kanadiečiai lietuviai pajėgs “Liaudies 
Balsą” išlaikyti tokiu, koks jis yra, ir energingai darbuotis 
visuomenės labui. Z. Janauskas.

Kaunas. — Ministrų Taryba 
priėmė ir perdavė seinųii Pi
niginių vertybių biržos įstaty
mo projektą, kuriuo Lietuvoje 
bus steigiama piniginių verty
bių birža. Biržos tikslas bus 
—tarpininkauti piniginių ver
tybių prekybai. Piniginėmis 
vertybėmis laikomi: procenti
niai i rdividendiniai popie
riai, bankų notos, monetos, 
vekseliai, čekiai, piniginės 
perlaidos, brangieji metalai ir 
loterijų bilietai.

Klausimai ir 
Atsakymai

Kiek Jaunieji Uždirba 
Prie N. Y. A.

Klausimas: Kiek į mėne
sį galima uždirbti prie Na
tional Youth Administra
tion?

Atsakymas: N a t i o n ai 
Youth Administration duo
da biedniems studentams 
darbus, kad jie galėtų ant 
toliau tęsti jų mokyklos ar 
kolegijos darbą. Tie studen
tai tik paskirtą laiką į die
ną dirba. Aukštesnės mo
kyklos studentas gali užsi
dirbti $6 į mėnesi, kolegijos 
studentai nuo $15 iki $20 į 
mėnesį, ir baigę kolegijas 
studentai $30 į mėnesį. Per
eitais metais net 435.000 
jaunuolių gavo pagelbos 
nuo National Youth Admi
nistration.

x F.L.LS.



SKRAJOJANTIS 
SUBMARINAS

Nauja Sauli
ne Lempa

MIESTAS UOLOJE, KAIMAS ANT STULPŲ
L- ______________________—

Rašo Senas Pijus

Fonografo Re
kordu Juostos

ALKOHOLIS IR
VITAMINAS

Inžinierius C. E. Tesonu- 
ma, Japonijos Yeso laivų 
statymo fabrike, išbudavo- 
jo naują submariną, kuris 
gali ne vien virš vandens ir 
po vandeniu plaukioti, bet 
ir ore skrajoti. Submarinas 
—lėktuvas dar yra išbandy
mo laipsnyje.

Sulyg aprašymo, tai sub
marinas — lėktuvas yra 
panašus į žuvį. Jis turi apie 
30 pėdų ilgio; taip pat sėk
mingai gali nerti po van
deniu, kaip ir kiti subma
rinai.

Bet kada jis iškyla ant 
vandens paviršiaus, tai iš 
vienos ir kitos pusės išsiki- 
ša po keturis sparnus, ku
rie padaryti iš naturalio 
šilko; jie turi apie 60 pėdų 
ilgio kiekvienas. Trys mo
torai, kiekvienas po 60 ar
klių jėgų, pradeda subma
riną smarkiai stumti ir jis 
iškyla į orą. Nuo submari- 
no išplaukimo iš po van
dens ir iki pakilimo ima 
tik 6 minutes laiko.

Pagal tuos davinius, sub
marinas su kroviniu gali 
nuskristi 300 mylių, o be 
krovinio du kartus tiek. 
Prileidžia, kad jis gali būti 
apginkluotas keturiais tor
pedų vamzdžiais, kurie ga
lėtų išmesti torpedas, būda
mi ore, arba leisti jas, bū
dami po vandeniu.

Jeigu šis submarinas pa
sirodys praktiškas, tai bus 
naujas atsiekimas karo lai
vyno srityj. Kol kas sub
marinas—lėktuvas nesuda
ro didelės svarbos, nes da
bar yra jūriniai lėktuvai, 
kurie daug greičiau ir to
liau gali nuskristi ir nu
mesti torpedas.

Prie to, tenka abejoti, 
kad bus galima sėkmingai 
išvystyti jo sparnus. Jeigu 
juos padarys iš tvirtesnių 
metalų, tai patsai submari
nas labai apsunkės, o leng
vesni vargiai galės ilgai 
išlaikyti.

Dar vienas dalykas, tai 
submarino patalpa. Jau ir 
dabartiniai submarinai taip 
prikimšti visokių mechaniz
mų, kad jais tiesiai užgrūs
ta šonai, grindys ir lubos, 
kad nėra galimybės net ap
šildymo sistemą įvesti. Ka
da submarinai stovi prie
plaukose, tai juos apšildo 
dūdomis iš tam tikro laivo. 
Pridėjus dar sparnus, tai 
dar daugiau bus sukrauta 
mechanizmo ir abejotina, 
kad viskas sėkmingai galė
tų veikti.

D. M. š.

Koncentracijos Žardis Sve
timiem Agentam Belgijoj
Brussels. — Belgijos val

džia nutarė įsteigti koncen
tracijos stovyklą. Gaudo 
nužiūrimus svetimų šalių 
agentus ir politiniai nepa
geidaujamus svetimtaučius. 
Belgų vyriausybė ketina su
varyt juos į tą koncentra
cijos žardį.

Paryžius. — Daugelis 
Francijos seimo atstovų ir 
senatorių kiritikuoja minis
ter} pirmininką Reynaudą, 
kad jis priėmė socialistus į 
francūzų ministerių kabi
netą.

Amerikietis George Sper- 
ti išrado, turbūt, prieina
miausią lempą, duodančią 
ultra-violetinius ir papras
tus šviesos spindulius tuo 
pačiu laiku. Lempa nulieta 
iš tokios stiklo medžiagos, 
kuris lengvai praleidžia 

į ultra - violetinius elektros 
spindulius iš vidaus. Tai be
skaitant, besiuvant ar be- 
kozyriuojant prie tokios 
lempos, galima taip įside- 
gint, nusirudint veidą, kaip 
pajūryje vasaros laiku. Ši 
lempa gali būt įsukta, kur 
tik įsukama paprasta elek
tros lemputė.

Naujojoj “saulinėj” lem
poj taipgi yra lašelis gyvsi
dabrio, kuris atsukus elek
trą garuoja viduj. Jo garai, 
žinoma, neišeina laukan 
per lempos stiklą.

Šiam išradimui patentą 
gavo Sperti Lempų Korpo
racija New Yorke. —J. K.

PIRMAGIMIAI IR 
“PAGRAMDUKAI”
Daug kas sakydavo, kad 

pirmas vaikas kuo nors 
prastesnis už paskutinį 
Kai kas tuom ir tikėdavo. 
Bet tyrimai to nepatvirtina.

Daktaras N. W. Shock 
neseniai ištyrė gyvenimus 
ir darbus 1,210 žymių žmo
nių iš tų, kurie surašyti 
Amerikos leidinyje “Who’s 
Who” (Kas Kuom Yra). 
Jis atrado, jog dauguma 
pirmagimių yra geriau at
sižymėję, negu dauguma 
paskutinių vaikų tokiose 
šeimynose, kurios turi tik 

I iki penkių ar šešių vaikų.
Tai gal .todėl, kad pir

mam kūdikiui tėvai būną 
sveikiausi.

Bet jeigu pora turi dau
giau kaip penkis ar šešis 
vaikus, tai iš septinto, aš
tunto, devinto ir tt. vaiko 
dažniau išeina gabesnis 
žmogus, negu iš pirmagi- 

imio toj pačioj šeimoj. Ta
tai parodo tie atsitikimai, 

i kuriuos išnagrinėjo dr. 
Shock.

Bet reikia pastebėt, jog 
i 1,210 žmonių pavyzdžių dar 
| permaža, kad išdirbt ben- 
i drą taisyklę apie’ pirmagi- 
I mius ir “pagramdukus.”

N. M.

Sumažintas Audimų Vartoji
mas Anglijoj dėl Karo

London. — Anglų valdžia 
sumažino vienu ketvirtada
liu pirkimą bovelnos ir 
dirbtino šilko audimų, o li
ninių audimų pirkimą nu
kirto trimis ketvirtadaliais, 
lyginant su tuom, kiek žmo
nės pirkdavo ir suvartoda
vo tų audimų pirm karo.

Liberalai Laimėjo Rinki
mus Argentinoje

Buenos Aires, Argentina. 
—Išrinkta dauguma vadi
namų “radikalų”,, arba li
beralų, demokratinės lais
vės šalininkų, į Argentinos 
kongreso atstovų rūmą. Jie 
remsią prezidento R. M. 
Ortizo valdžią.

Rusijos šalį valdant dar 
Mikei carui, tuomet nei jo 
valdžia, nei mokslininkai 
nematė reikalo ne tik žemė
je esamus gamtos sukrau
tus turtus, o ir patį šalies 
paviršį plateliaus ištirti.

Sovietų Sąjungos liaudies 
valdžios gi mokslininkai, 
ekspedicijos, jau baigia iš
tirti, surasti ir paties Die
vo užmirštus visus šalies 
kraštus, kampus, žemėje 
gulinčius, žmonijai vertin
gus turtus!...

Mokslininkas, tyrinėtojas 
Pavilovas aprašo, kad tarp 
kitko jo ekspedicijai pavy
ko, tačiaus, be galo erškė
čiuotais keliais, per milži
niškus kalnus, daubas, miš
kus, dasigauti į tolimą ir 
labai nepaprastą Afganis
tano kalnyną. Ten visa kas, 
galima sakyt, primityviška, 
nepaprasta: ir miestai, ir 
namai, ir žmonės, žmonių 
kalba ir papročiai, be mū
siškės “civilizacijos.”

Afganistano kalnuose So
vietų mokslininkai atrado 
ir miestą, kuris nėra pana
šus į mūsų šalies ar kurios 
kitos miestą. Tame mieste 
vietoj namų — olos, net 
dvylika tūkstančių olų, . iš
kastų, iškapotų kietoj uolo
je į šešis aukštus, į šešias 
palaipas. Visa kalno apačia 
išriausta, išdirbta olomis, 
gamtinėmis ir dirbtinėmis,, 
ir jose žmonės gyvena. Nuo

Iš Tuščios Dėžes Ištrauksiąs Juodą Katiną...
Viename Kauno priemie

styje apsigyveno Nabažas 
prieš mettis laiko. Tvarkin
gai nuomą' šeimininkui mo
kėjo, nekeldavo jokio triuk
šmo ir, aplamai, buvo visais 
atžvilgiais padorus nuomi
ninkas. Bet kartą, praslin
kus keturiems mėnesiams, 
pas Nabažą pradėjo užeidi-

Užakusiy Ausų “Lan- 
geliy” Atidarymas

Kartais aplinkiniais kau
lais užauga ausų skylutės, 
ir dėl to žmogus pasidaro 
kurčias. Dabar tokiem grą
žinama arba gerinama gir
dėjimas per operaciją, vėl 
atidarant tuos ausų “lange
lius” ir įdedant apsaugas, 
kad ausų “langeliai” iš nau
jo neužaktų per kaulų au
gimą, Operacija nelengva. 
Tenka atidaryt klausos ka
nalą ir paskui vėl tinkamai 
jį uždaryt.

Bet amerikietis daktaras 
Julius Lampert yra pada
ręs jau 150 tokių operacijų 
ir per jas labai pagerino 
girdėjimą 126-iems žmo
nėms iš 150.

Apie tai dr. Lampert pas
kutiniu laiku davė praneši
mą bendram susirinkimui 
gydytoju iš Philadelphijos 
ir New Yorko, rūme Phila
delphijos Medicinos Aka
demijos.

Tikrumoj, ši operacija jau 
pirmiau buvo Europoj iš
rasta, bet daktaras Lam
pert ją žymiai pagerino ir 
padarė lengvesnę ir sau
gesnę. -—N. M. 

vieno namo—olos aukšto 
iki kitam eina takeliai iš
kalti uoloj. O dvi olos daug 
didesnės už visas kitas.

Didžiosios olos iškirstos, 
išdailintos ne žmonėms, bet 
jų dievams. Iki pačiam uolos 
viršui, per visą miesto auk
štį, stūkso aukštai iškilu
sios milžiniškos stovylos 
Buddos. Viena ‘dievo’ Bud- 
dos statula didesnė, kita 
mažesnė. Gi vyriausias die
vas Budda yra net 53 met
rų ūgio.

Kiek toliaus už “miesto” 
keleiviai, sako, atrado kai
mą, kuris atrojo lyg širšių 
koriai ar didžiųjų paukščių 
lizdai. Medinės lūšnelės, na
mukai stovi eilėmis virš vie
nas kito, lyg tai kokios ga
lerijos, paremtos gana auk
štais stulpais, iškeltos. Nuo 
vieno namelio iki kito, nuo 
vienos galerijos ar platfor
mos iki kitos, nuo vienos 
“gatvės” iki kitos nutiesta 
tilteliai — laiptai. Kaimas 
subudavotas aukštumoj, lyg 
kad jį ten vapsos sunešiojo.

Gretimai ant stulpų sto
vinčio kaimo randasi kitas 
sodžius, tačiaus visi namai, 
lyg kregždžių lizdai, moli
niai ir stovi ant akmeninių 
pamatų. O dar kito kaime
lio namukai mediniai, ant 
molinių pamatų.

Vieno kaimo gyventojai 
kalbasi farsi kalba, kito— 
puštų kalba, trečiame—ka-

nėti merginos, šiaip jau pa
gyvenusios moterys: per 
sieną buvo girdėt šnabžde
sys—tad šeimininkas pagal
vojo, kad jo tvarkingas^ 
nuomininkas verčiasi ne
švariais darbais. ,

Karta našlys šeiminin
kas, dviejų namų savinin
kas, nejuokais išsigando, 
kai nakties metu per sieną 
išgirdo Nabažą garsiai kal
bantį.

—Centas vadinasi prok- 
ša, o litas—basas... Aš pa
dedu prokšą ant avies vilnų 
ir gaunu vieną basą... Iš 
cento padarau litą, iš prok- 
šos basą!

Namų savininkui net ža
dą užėmė. Štai, žmogus, ku
ris, ant avies vilnos padė
jęs centą, gauna litą: štai 
pas jį gyvenąs, kuris nie
ko nedirba, švariai apsiren
gęs ir visada pinigų turi!

Nabažas kalbėjo toliau:
—Jeigu vandenį geri iš 

stiklinės, geri tik vandenį, 
kurį iš šulinio atsinešei... 
Bet jei į vandenį įmerki 
dvylika pelės kojų, geri vy
ną, nors būtum pamazgas 
atsinešęs...

Namų savininkui to pa
kako. Rytojaus metą jis at
ėjo pas Nabažą, maloniai 
pasisveikino ir pradėjo po
kalbį.

—Vakar nakčia aš nemie
gojau... Netyčia išgirdau 
jus...

Nabažas pašoko. Jis išė
mė piniginę, pažėrė ant sta
lo trisdešimt naujitelaičių 
litų ir tarė:

—Labai man nemalonu, 
bet aš turiu šiandien iš jū
sų išsikraustyti.

Bet namų savininkas

firų kalba.
Vieni saulę vadiną “av- 

tub,” kiti “jelmar,” o kitam 
sodžiuj “sūn.” Gretimų kai
mų gyventojai nesupranta 
vienas kito, nesusikalba. Ir 
iš pažiūros visi jie skirtin
gi; yra baltaveidžių, ruda
barzdžių, yra ir juodų, kaip 
negrai. Vieni, sako, nešioja 
dryžus žiponus, plačias ke
lines, aukštas kepures, o ki
ti laukiniškai ošku kailiais 
apsikarstę.

Afganistano miestai ir 
kaimai, mokslininkai sako, 
tai gyva istorija užsilikusių 
nuo senovės tautų, iu rūbų, 
darbo įrankių, kultivuoja
mu augalų.

Kiekvienas jų kermošius, 
kiekviena prekyvietė — tai 
įdomiausias muzėjus. Ta
čiaus tame muzėjuje daik
tai stovi ne ant lentynų, ne 
no stiklais, bet riogso, vo
liojasi tiesiog ant žemės, 
purvyne: Kalnai arbūzu, 
dynu ir pomegranatu; pi
liakalniai svogūnų, cibuliu, 
morkų, žirnių, ropių; mai
šai iš avies kailio kimštinai 
pripilti kviečių.

Visa tai yra gana reti pa
vyzdžiai. iš kurių galima 
pasimokint istorijos, tyri
nėtojai sako.

Taipgi vra sakoma, kad 
mūsų mylimos visų dienų 
duonos — rugių tėviškė, 
gimtasis krašfes, — yra 
Afganistano tarpkalnės!

švelniai patapšnojo jam per 
petį ir žinoma tik tai, kad 
nuo to rytmečio Nabažas 
liko ir toliau pas jį.gyventi 
ir jiedu pasidarė neatski- 
Tiami draugai.

O štai, šiandien, jie stovi 
prieš teisėją. Publika i salė-

' (Tąsa ant 5 pusi.)

Žmogus Kai Kam Yra 
Nelabai Gardus

Vasarą laukuose ir pa
miškėse uodai pavakariais 
ir naktimis labai įkyri žmo
nėms, tad žmonės mano, 
kad uodai prie jokio gyvio 
taip nesismeigia, kaip prie 
žmogaus; ir sako, žmogaus 
kraujas uodams gardžiau
sias. Bet tikrumoj ne visai 
taip.

Dalis valdininkų žemdir
bystės ministerijoj Ameri
koje yra mokslininkai, ku
rie tyrinėja visokius vabz
džius; tai vadinami ento
mologai. Jie ištyrė ir tai, 
kokių gyvių kraujas uo
dams labiau patinka, ir štai 
ką jie atrado:

Uodai labiausia mėgsta 
arklių ir karvių - jaučių 
kraują. Jiem gerai patinka 
kiaulių kraujas. Šuns krau
jas uodams nei šio nei to. 
Vištos kraujas uodam ne
skanus, o žmogaus kraujas 
uodam tik mažą biskelį gar
desnis už vištos.

Kai nėra kitų gyvulių 
aplinkui, visa uodų armija 
metasi ant žmogaus; bet 
esant arklių, karvių, šunų 
ar kiaulių, uodai su dides- 
hiu apetitu “grąžo” kailius 
tiem gyvuliam, negu žmo
gui.

Chicagietis Donald E. 
Hooker užpatentavo Wash
ingtone savo išrastą naują 
fonografą, kur kaipo rekor
dai yra vartojama celiuloi- 
do juostelės, suvyniojamos 
į rutuliukus arba špūles.

Rekordo juostelė veikia 
panašiai, - kaip judamųjų 
paveikslų filmą. Šitoks ■ re
kordas ir pagaminamas pa
našiai kaip garsinio judžio 
filmą, su pagalba švieso- 
elektrinės kamaraitės, va
dinamos foto-elektrinės ce
lės. Tai ir griežiant juoste
lės rakordą, yra leidžiama 
elektros šviesa į garsinį 
ruožiuką tos rekordinės 
juostelės, ir taip jinai grie
žia be jokios adatos. Nu
taikyta elektros šviesa pa
vaduoja adatą šiame fono
grafe. —J.

GIMIMO MENUO 
IR GABUMAI

Yra astrologijos knygų 
ir žurnalų, kurie lemia 
žmogaus likimą ar laimę 
pagal mėnesį, kuriame žmo
gus gimęs.

Astrologija nėra moks
las, o tik spėjimai sulig 
žvaigždžių-planetų, “po ku
riomis” asmuo gimęs.

Mokslininkai Alleyne Ire
land ir dr. N. W. Shock, 
studijų odami gyvenimus 
geniališkų ir žymių žmonių, 
tačiau, pastebėjo, kad dau
giausia jų gimę vasaryje ir 
kovo mėnesi (febraliuje ir 
morčiuje). Kodėl taip pasi
taiko, to Ireland ir Shock 
neaiškina, ir jiedu nešne
ka apie žmonių priklauso
mybę nuo planetų ir žvaigž
džių.^

Bet galima būtų prisU 
mint, jog kūdikiai geman- 
tieji kovo ar vasario mė
nesiais būna užvaisinti vi
durvasaryje. Tuo laiku, 
kaip žinoma gydytojams ir 
slaugėms, žmonės būna 
sveikiausi; tada daugiau 
saulingų, gražesnių dienų, 
taip pat gausingiau šviežių 
daržovių ir vaisių būna. Tai 
ir užvaisintas vidurvasarį 
kūdikis gali gaut sveikes
nę pradžią motinos yščiuje, 
negu tas, kuris, sakysime, 
užvaisintas gruodyje ar 
sausyje.

Asmens gabumų išvysty
mas, tačiau, svarbiausia 
priklauso nuo jo auklėjimo, 
progų ir aplinkybių jau no 
gimimo. —M.

Kokiu būdu tatai sužino
ta? Ogi Amerikos žemdir
bystės ministerijos “vabal-1 
ninkai” leido uodams gilt 
įvairius gyvulius ir naba
gus žmones; paskui jie gau
dė uodus, prisipūtu sius 
kraujo; trėškė kraują iš 
uodų ir moksliškais būdais 
tyrinėjo, kokio tai gyvio 
kraujas.

Pasirodė, jog daugiausia 
tai buvo kraujas arklių ir 
galvijų; mažiausia vištų 
kraujo, ir tik menkas nuo
šimtis uodų buvo daugiau 
prisisiurbę žmonių kraujo, 
negu kad vištų.

Beje, tik uodų pataitės 
čiulpia gyvulių ir žmogaus 
kraują; patinukai to neda
ro. ....  .—K.

Daugelis kaip tik pajun
ta slogas, “makteli burne
lę” degtinės. Ne vien lietu
viai, bet amerikonai, tur
būt, ir kitų tautų žmonės 
yra gavę nuomonę, kad 
“šnapsas gerai nuo šalčių.” 
Gydytojai gi iki šiol nepri
pažino tokio vaisto.'Bet da
bar neseniai užbaigti ban
dymai Rochesterio Univer
sitete leidžia spėt, jog ligoj 
kai kada gali būt naudinga 
nuryt lašas kitas degtinės.

To universiteto moksli
ninkai daktarai S. W. Clau
sen, Augusta B. McCord ir 
trejetas kitų atrado, kad 
alkoholis sumobilizuoja, su
telkia vitaminą A veikti.

O jau žinoma, jog vita
minas A yra kovotojas 
prieš kūno užsikrėtimą li
gomis; jis padeda kūnui 
grumtis ir prieš prikibusią 
ligą.

Bandymai padaryti ant 
šunų parodė štai ką:

Kai šuniui per gerklę duo
da alkoholio arba kada jam 
įšmirkščia alkoholio į krau
ją, po to daugiau atsiran
da vitamino A šuns krau
jyje abelnai.

Tie tyrinėtojai, todėl, da
ro išvadą iš tų bandymų, 
jog alkoholis savotiškai su
žadina kepenis ir kitus vi
tamino A sandėlius kūnejr 
sumobilizuoja jį eit į krau
ją ir veikt. \

Bet degtinės gėrikai dėl 
to neturėtų džiaugtis ir 
įsivaizduot, kad jiem dar 
daugiau reikia gert “dėl 
sveikatos.”

Turės būt dar platesniais 
moksliniais tyrimais pa
grįstas bei išaiškintas ry
šis tarp alkoholio ir to vi
tamino. Antra, jeigu degti
nė pasitvirtins kaip vais
tas, tai prisieis pildyt gy
dytojo receptą, kokiuose 
atsitikimuose ir kiek deg
tinės gerti. —N. M.

Dardanellu Tragedija ir 
Winston Churchill

Pereitame pasauliniame 
kare Anglijos ir Francijos 
karo laivai atkakliai bandė 
prasimušt per Dardanellų 
protaką, valdomą Turkijos. 
Bet pasekmės buvo tokios:

Turkai, kanuolėmis nus
kandino šešis Anglijos ka
ro laivus, vieną Francijos 
karo laivą, tris anglų ir 
francūzų kareivinius lai
vus; išžudė bei pavojingai 
sužeidė apie 100 tūkstančių 
talkininkų kareivių, ir ne
praleido pro Dardanellus 
nei vieno jų laivo. Be to, 
žygyje prieš Dardanellus 
rimtai susirgo 100 tūkstan
čių Anglijos jūreivių ir ka
reivių, ir jie turėjo būt per
kelti į Salonikus.

Anglijos karo laivyno mi- 
nisteris tada buvo tas pats 
Winston Churchill kaip ir 
dabar.

International Encyclope
dia rašo, kad talkininkų

! . \ jyj .■ 'f A*-’ / j.LL/rtf/Y

planas prieš Dardanellus 
buvo blogai išdirbtas ir ne- 
] pm ta i vvkdnmas
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“Laisve” Ball This Sunday at 
Palace Hall, All Friends Invited

Vilnis English Section Published in 
Special Large.Anniversary Edition

Pleasure, entertainment. 
and music will be available! 
to all on April 21. The occa
sion is one of tfie widely- 
known and popular Dances 
to be held by the Lithuanian 
Daily “Laisvė.”

The Dance will be held this 
Sunday, April 21, at the 
Central Palace Hall, 16 Man
hattan Avenue in Brooklyn, 
New York.

George Kazakevičius and 
his six piece orchestra will 
furnish the Lithuanian and 
American numbers for the Į

Haverhill Looks to 
Dances for Fun

HAVERHILL, Mass. — It finally] 
happened! The first dance that the 
Laisvė’s Chorus held (a balloon 
dance at that) came off with a 
bang! And what a bang!—especially 
when the balloons started popping. 
The winner of the lucky balloon was 
Alphonse Jeskel of Methuen.

Guests were present from Law
rence, Haverhill, Salem, N. H. and 
Methuen. A special bouquet goes to 
Lowell for its splendid cooperation. 
Both the jitter-bugs and the waltz- 
ers enjoyed dancing to the strains 
of Mickey Curtin’s orchestra.

The annual dance which Lowell is 
holding is getting Haverhill’s whole
hearted support. We’re hiring the 
biggest bus we can find and with 
a trail of cars behind us we’re com
ing down in style. And what style! 
We’ll all be sporting corsages or 
bouteneers of carnations on our 
lovely new frocks and suits, so that 
the Lowellians can identify us.

We intend to give our strongest ; 
support to make the concert go over ; 
with a bang. And we expect to on-1 
jOy ourselves at the dance, especial-I 
ly after we were given a personal 
guarantee by the chairman, Stan 
Paulenka.

—o—
Calling all Haverhill! Calling alii 

Lawrence! Calling anyone and every- , 
one who is interested in hearing a. 
good concert. And it’s bound to be 
good, especially with the Lowell Bal
so Chorus which is coming down 
wUh all its Jeanette McDonalds an«i 
Nelson Eddys.

All this and even more will be 
yours to- enjoy for a quarter. Date:; 
May 5, 3 p.m. at the Haverhill Ge- ' 
demlno Club, 324 River St.

The committee (composed of Mikėj 
Yersoski, Josephine Jurgel, Virginia | 
Pereson, Olga Gudinsky, Antonette' 
Raskow and Peter Pereson) is i 
working day and nite to make the i 
concert live up to everyone’s expec- i 
tations.

And a reminder to all chorus i 
members: Chorus practice at 1 p.m.

Anyone wishing to go to Lowell 
with the Haverhill Chorus may re
serve a seat by seeing any of the 
committee. The round trip is only 
fifty cents. The bus will leave the

FRANKLY SPEAKING...
~ ....... -■ ■ ---------- BIRUTE FULTON.

Womanhood a La Devereux
A finger on the pulse and a cool 

determination to count to 100 pre
vents this page from actually 
crackling into flame. It is only 
with great effort and great tolera
tion that I can discuss “Your Life 
As a Woman — and how to make 
the most of it” by Margaret Deve
reux.

Completely superficial, broad as a 
sliver in scope, naked-bare of social 
understanding, downright silly at 
times, disgustingly smug at others, 
this monstrous masterpiece of non
entities will go down as one of the 
most quickly forgotten books in my 
life.

Holding close to my heart, and 
appreciating mentally as well as 
spiritually the ramifications of wo
manhood, knowing full well the so
cial, economic upheavals, torments 
and burdens pervading womanhood 
today, I cannot but unconditionally 
reject this book. Surely, only a 
blind woman, one totally bereft of 
understanding and sympathy of her 
own sex can ignore the cataclysm 
surging womanhood.

The family is changing, human 
values are changing, sex conceptions 
are' changing, there is a war, hus
bands are unemployed, sons are 
frustrated. Every institution1 allied 
with womanhood is challenged; eve
ry' age-old law is being questioned.

And what does this shining light 
to better womanhood give us? Some 
precise and well chosen words on 
what type of conversationalist not 
to be. What does this guiding tower, 
this dedication to the mother of 
man give us? How to arrange flow
ers in a bowl. This printed monu
ment to a better, more complete life 
in womanhood — what grave and 
resplendent -in - their - own - dig
nity words have issued forth? That 
modernistic furniture by virtue of 
its newness is not the wisest choice 
tot the bride, _ r 

dancing which begins at 5:30 
p.m.

One of the reasons for the 
popularity of “Laisvė’s” dan
ces is the fact that many out 
of town people make it a spe
cial point to come and attend 
the dance. Because of this 
you will have the chance to 
meet many of your friends 
from neighboring cities.

Admission to the dance is 
only 35c. Dancing begins at 
5:30 and goes on well into 
the night.

Annual Spr’g Dance 
of Lowell’s Chorus

LOWELL, Mass. — Last call for 
tickets, etc., to the Operetta, Con
cert and Dance of the Lowell Balso 
Chorus to be held April 20 at 361 
Bridge Street. This will be the first 
showing of the operetta “Velnias 
Statinėj” in these parts and it is a 
very funny show. The program is 
beginning at 8 p.m. (promptly — 
because it is quite long) and dancing 
follows.

Last Saturday, the Chorus mem
bers in several machines made a 
good showing at the Haverhill Cho
rus dance. Everyone really enjoyed 
themselves. This Saturday, Haverhill 
is coming in a bus to Lowell to ap
pear on our program and liven up 
the dancing.

Our Sunday Chorus meeting was 
rather a lively one. It was decided 
that each member would try his 
hand at conducting the meetings. 
Come on and' join a group where 
everyone has an opportunity to do 
all sorts of things. It is interesting 
to notice how we are all beginning 
to discuss questions and that more 
people express their opinions. This 
is what we need.

For prospective members, here’s 
an idea of the Lowell Chorus mem
bers’ date calendars:

April 17, 24, May 1, 8 —Bowling.
April 20 — Our own dance.
April 27 — We appear on the pro

gram at the Nashua, N. H. dance.
Mayx 5 — We appear on the 

program at Haverhill Chorus Con
cert.

May 11 — The New England LDS 
Semi-Formal (The affair of the sea
son).

And so it goes, with a rehearsal 
on every Sunday. Are you inter
ested?

—“Tillie”

The biggest bed in the world is 
the Great Bed of Ware which ac
commodates 12. It was built in 1463 
of oak for the Earl of Warwick, and 
it is now in a London museum.

Gedemino Club at 6:00 Saturday.
A last appeal to chorus mefhbers: 

BE ON TIME!
—Virginia.

; Perhaps, one may say, Margaret 
Devereux intended it to be such. 
Perhaps I am making much of .what

Į was not intended to be much in 
the first place. Perhaps this book, 

j faintly reminiscent of “How to 
Make Friends and Influence People” 
was written precisely for that set 
of women to whom arranging posies 
is the importance of being a wo
man. Perhaps I expected M. D. to 
write a great book where she has 
written a pretty one. Perhaps the 
title is misleading. Perhaps it should 
have been: “Helpful Hints on How 

j to Hunt or Help Husbands.”
But what calm mockery before 

I womanhood — today a most dis
turbing force in itself — driven and 

1 torn by chaotic change, forced into 
strange channels, new concepts, al
most blindly yet instinctively re
sponding to meet these changes!

Can there be no voice for the 
thousands of others whose lives are 
rooted in the basic soil of the 
United States? Who are laboring 
uphill in their prodigious efforts 
to keep family and home together, 
to fulfill their obligations as women 
to their men? Shall they be asked 
to stay their Herculean tasks to 
dance to the pretty pipe tunes of a 
Margaret Devereux? Has she any 
understanding of these women, does 
she give them guidance? I say that 
such a woman should not taunt the 
others with her frilly embellish
ments on life; they only serve to 
embitter and make harder the task 
of womanhood.

What an unbounded wealth of ma
terial was untouched by even the 
faintest brush of the fingers! What 
limitless possibilities unexplored! 
What deep, significant aspects ig
nored! What a wretchedly thin, ree
dy wail has issued when a vast 
symphony awaits life!

If what it means to be a woman 
means what Margaret Devereux 
means, I’ll take -vanilla.

B’klyn Aidbalsiai 
Sing on Radio
BROOKLYN, N. Y. — It seems 

that the activities of the Brooklyn 
Aidbalsiai have been neglected for 
a while, so I’ve decided to “wake 
up and write.”

The Aidbalsiai, under the direction 
of Bunni Shellan, have been quite 
active. We have received numerous 
invitations to sing out of town in 
such far cities as Detroit, Chicago, 
Baltimore, etc.

For the past few weeks we have 
been singing on the radio on Mr. 
Ginkus’ program. This Saturday, 
April 20, we will sing on the air 
again at 5.30 p.m., station WCNW, 
1500 kilocycles.. If you would like 
to hear your favorite Lithuanian 
songs, tune in!

We are also preparing to sing at 
Bunni Shellan’s Recital which will 
be held in Schubert Hall on May 
12, Sunday. You can purchase your 
tickets now from any of the En
semble members. So how about it, 
friends? Let us attend Bunni’s Re
cital and in that way show how 
much we appreciate all her work in 
the musical field. We can easily do 
that much.

—Mary A. Brown.

What’s Going on 
In Metro Area

BROOKLYN, N. Y. — The Aido 
Chorus is still going strong — even 
if its correspondent isn’t.

Last Sunday, all of us met at 
“Laisve” climbed into a bus and 
drove to Elizabeth, New Jersey. 
There we took part in a program 
which also included the Bangos Cho
rus of Elizabeth, Brooklyn Stygų 
Orchestra, Aldona Klim, Aidbalsiai, 
and our own “Teach” — Aldona 
Žilinskas.

So, as you can easily understand, 
we enjoyed the program. We are 
now preparing for our future sing
ing engagements.
News Bits:—

This Sunday, April 
New York Avenue in 
J., “Kuprotas Oželis” 
sented by Sietyhos.

This operetta is bound to be good 
for reasons that are too obvious and 
many for me to list here — so don’t 
miss it!

Next Sunday, April 28, in Great 
Neck,--Long Island, the Pirmyn Cho
rus will give “Nebaigta Kova.” 
Don’t forget!

Well, now I’ll be saying, 
Bye now,
—Emily Klimas.

21, at 180 
Newark, N. 

will be pre-

Pittesque Reporter
By FRANK ZERK 

Inter-Club Party
Rolling, stones gather no moss’ 

sure fits that sure-fire club, the 
Wilmerdingers. With spring already 
here this crowd have another af
fair on tap in the form of an “inter
club party.”

The affair will be held at the 
“Spider Web Inn’ on Route 30 on 
the William Penn Highway twelve 
miles east of Wilkinsburg. All clubs 
are invited to attend. The date, oh 
yes, is set for Sunday, May 5th.
Picnic

Also, a picnic is scheduled for 
Sunday, June 9th. Cooperating with 
the young Liths will be the Ladies’ 
Lith. Lodge. The affair will be held 
at Stepanic’s Farm Grove, Wilmer
ding. Plenty of sports, dancing, eats, 
and liquid refreshments will be on 
tap. All Lith Clubs are requested to 
keep this date open—for the time 
of their lives.
Mush Ball X

The Wilmerdingers arc getting 
ready to back up their challenges 
from all Lith clubs in this sport. 
New equipment has been ordered — 
jerseys, caps, balls, bats, jackets. A 
fine array of players are rapidly be
ing signed up to really give those 
other teams a run for their money. 
Ambridge take notice. Any Lith or
ganization'wishing to use the Wil
merding team at their picnics this 
summer, please write and let us 
know. \

Oil Profits
Jump 17 Million

LOS ANGELES.—The report of 
the Standard Oil Co. of California 
for the fiscal year ending Decem
ber 31, 1939, reveals that after de
ducting all charges and provision 
of Federal income taxes, the compa
ny had net profits of only $17,882,- 
505.31 or $1.36 a share on outstand
ing capital stock.

Standard Oil’s 50 per dent inter
est in the earnings of the Bahrein 
Petroleum Company, Ltd., brought 
in $6,600,000.

Lith-English 
Self-Instructor

Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

,1.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

My IDS Holds 
Party, Outing

PHILADELPHIA, Pa. — I would 
like to make an announcement on 
two affairs that are going to be 
held in the near future.

The first is a Party to be given 
by the LDS 5th branch on Satur
day evening, April 20. The place. 
National Lithuanian Hall, 928 E. 
Moyamensing Ave. The games to be 
played will begin at 5 p.m. There 
will be prizes for everyone. Dancing 
will begin at 8:30. I needn’t tell you 
how good the orchestra will be so 
I’ll just mention Bill Smith and his 
Blue Aces. I’m sure you all will be 
there.

So much for that.
The LDS Youth Division is going 

to hold an outing to Burholmc Park 
on Sunday, April 28. The proceeds 
will go toward our fund to buy 
sports equipment and to send dele
gates, sportsmen and girls to New 
York to the LDS Convention and 
Sports Meet in August.

In spite of the cold and snow wo 
are now having we feel sure that- 
Old Mother Nature will patronize 
us with ideal weather (I hope!). 
There will be softball, volley ball 
and various other games for young 
and, old, male and female. Delicious 
roasted doggies, sandwiches, cakes, 
drinks and everything your little 
heart will desire will be on hand.

On behalf of the Youth Division 
I am asking the Lyros Chorus and 
the older folks to come out and 
support our young club.

I assure you all that you will —A. Z.

Man About Town
Like Attracts Like

Martin Dies and his committee 
have had stool pigeons and criminals 
as their “best” witnesses. The latest 
news is that petty racketeers and 
swindlers are taking advantage of 
the “red scare” concocted by Dies 
and his fellow committee members.

The Pittsburgh “Better Business 
Bureau” last week announced that 
confidence men and racketeers were 
calling up wealthy women residents 
of Sewickley, the fanciest Pittsburgh 
suburb, and asking them to donate 
money for the work of the Dies 
Committee.

The Committee has received $75,- 
000 from Congress to carry on its 
work, but evidently the people who 
live in Sewickley don’t know that. 
Or perhaps they do know it, but 
think it isn’t enough. Possibly they 
are worried that Die^ won’t have 
the money to kidnap American citi
zens and transport them to Wash
ington by plane. Maybe they are 
worried that Dies won’t .have enough 
money to have his agents traipse 
around the country.

An example of the way Dies Com
mittee agents spepd the taxpayers’ 
money was given the other Tuesday, 
the day that George Powers (local 
Communist J’arty secretary) was 
subpoenaed. After failing to bully 
Powers into taking the plane with 
them to Washington, the agents 
left Pittsburgh shortly after noon, 
flew to Washington and then turned 
around and flew right back. They 
were playing a sort of in-again, out- 
again Finnegan — or maybe they 
like to fly in airplanes.

No wonder then that Sewickley 
residents are worried that the Com
mittee won’t have enough money.

But the truth of the matter is 
that the Sewicleyites have been 
taken in by the Red Scare. They 
probably look for Red agitation in 
the servants’ quarters every night.

When Dies announces in the news
papers that there is “sabotage,” they 
shudder in Sewickley; when Dies 
discovers (again in the newspapers) 
that secret agents are under every 
bed, tehre' is fear in Sewickley; and 
no one sleeps soundly in Sewickley 
or Fox Chapel or at Rolling Rock 
until Martin has discovered, arrested 
and put the Red Menace in a con
centration camp (all this in the 
newspapers, long before the witnes
ses can get to Washington by 
plane).

If Dies has convinced no one else, 
he seems to have proven to Sewick- 
leyites that there is a Red Menace 
—and so wealthy women of Sewick
ley are sucker bait for any ctyeap

swindler or petty z racketeer who

Kid Days Here, 
Circus in Town!

The printed word has acclaimed 
the performance of the Ringling 
Bros, and Barnum and Bailey Cir
cus in Madison Square Garden as 
the best in the brilliant career of 
the Big Show.

And the word of mouth, spread
ing throughout Manhattan and the 
adjacent Boroughs, has it that the 
circus was never so novel, so color
ful, so smartly garbed, so com
pletely beautiful and enthralling.

The man in the street marvels at 
the Alfred Court mixed groups of 
performing wild animals, as well he 
may, because never before has any
thing like the Court jungle sensations 
been seen in America. They are the 
last word in danger, animal intel
ligence and education, in savage 
beauty and breath-taking suspense. 
Fifty-six Polar bears, lions, tigers, 
leopards, Himalayan bears, black 
panthers, leopards and jaguars, pu
mas, cougars, giant ocelots and 
Great Dane dogs, performing incre
dible feats together in three huge 
steel arenas, is the sight of a life
time — and New York knows it 
and loves it.

The new opening spectacle, “The 
Return of Marco Polo,” produced 
and costumed in Paris by Max Wel- 
dy, the famous French designer, is 
judged by press and public as the 
finest, the most exciting and color
ful pageantry ever offered the 
amusement lovers of this continent. 
It is a masterpiece in artistic and 
dazzling immensity.

The score of new foreign feature 
smash-hits, including Elly Ardelty, 
Rola Rola, Adrianna and Charly, 
the Wolthings, the great Mei Fu, 
the Ritters, the marvelous Truzzi, 
the Lopez trio, Roberto de Vascon- 
cellos and Los Ascvcras-Konyots, 
have given the crowds in the Gar
den super-circus joys. The Big Show 
is a wow.

The Land of Never-Never
There is a Never-Never Land! It 

is not merely an imaginary place in 
J. M. Barrie’s “Peter Pan,” but part 
of northern Australia.

have an enjoyable time. 
Till then and there, 
I remain,

calls them up by long distance tele
phone and asks for money so that 
the Dies Committee can continue its 
un-American activities.

How much these racketeers were 
able to collect frofp the Sewickley- 
ites is a question. No doubt they 
did alright, since these people can 
well afford it, however, in my opi
nion, their haul would have been 
better if their dealings were with 
some of the “super-patriotic” Lith
uanians I know. v
Around Town

Last week saw the Pittsburgh 
chapter of the American Youth Con
gress put through their Spring 
Dance at a downtown hotel. To top 
off the evening, the total cast (out
side of Harry Carey) of “Heavenly 
Express,” starring John Garfield, 
attended.

John Garfield, or just- plain John, 
delivered a blistering attack against 
war mongers and United States in
volvement in the war on the side 
of the Allies, thru the recitation 
of a now well known monologue, 
“Johnny Doesn’t Want to Get His 
Gun.” It’s a shame some of our 
LDS’ers couldn’t attend.

Nondescript, small in stature, one 
legged Albert Bein .author of “Hea
venly Express,” was noted in a 
hunched up book reading position 
the following evening at another af
fair, by two LDS’ers. One funny 
thing about writers is — that they 
don’t look their role. Taking Mr. 
Bein for an example, one believes 
he could reenact the role of the 
hobo in “Heavenly Express” much 
more capably than John Garfield 
since he actually has been “on the 
road” and lost his leg by falling 
from a freight he was riding. How
ever, people cannot' be judged by 
their looks as writers, since we do 
know that Albert Bein is a writer 
and a vibrant pursuer of real pro
gressive ideals. I’ll place my money 
on himanyday!
Here and There

The three a.m. terminus of the 
LDS Youth Council gathering . , . 
Wilmerding, Ambridge, North Side 
and Esplen gathered for an evening 
of business and pleasure . . . Sylves- 
tei’ Ghestnut, the President, answer
ing to the call of “Susie!” . . . The 
cheer that went up when Ambridge 
came • • • Whimsical stares of the 
womqnfolk and the “first base” at
tempts of some “Wilmerdingers” .. . 
First appearance of Wilmerding at 
a Youth Council confab, thanks to 
“Pittesque” Zerk, their Pres.... For 
more Lith youth news read the 
“Tiesa” and “Laisve” English 

tions. Joe Sacal.

CHICAGO, Ill. — In celebrating 
its twentieth anniversary as a popu
lar Lithuanian newspaper, the daily 
“Vilnis” published a special anniver
sary edition on April 12.

Also coming out in a banner size 
was the special issue of the Vilnis 
English Section under the editorial 
guidance of Matt Sholomskas. The 
V.E.S., a four page tabloid, came 
out as a full-size eight page' edition 
portraying the progress -and ac
complishments of Lithunian youth 
in the Mid-West.

First Youth Section

The “Vilnis”, says a first page 
article, was the first Lithuanian 
newspaper to incorporate an English 
Section in its pages. The “Young 
Comrades’ Corner,” a prelude to the 
maw English Sections to appear in 
other Lithuanian newspapers, made 
itsx initial appearance on December

Ma Stands in Way 
Of War Drive

TORONTO, Canada. — Only the 
silly weakness of American mothers 
for their children stands in the way 
of immediate U. S. t involvement in 
the mass slaughter now going on in 
Europe, Jules S. Bache, one of Wall 
Street’s biggest mining tycoons, told 
a stockholders’ meeting of one of 
his Canadian companies here.

“Professional isolationists,” he 
said, are “simply after the votes of 
parents who do not want their sons 
to go to war,” and if the Allies fail 
in defeating their Nazi trade rivals, 
“the U. S. will have to get in on 
their side.”

Bache added that neither he nor 
other members of the company “had 
a single hair of neutrality on their 
heads,”1 which was more than a fi
gure of speech, since Mr. Bache has 
very little hair of any kind, neutral 
or un-ncutral.

Pgh. Youth Council 
Liths at Work

PITTSBURGH, Pa. — April 5th 
brought all the LDS groups in 
Pittsburgh to the fourth meeting of 
the Greater Pittsburgh Youth Coun
cil. Representatives from North Side, 
Esplen, Wilmerding, and Ambridge 
attended the meeting over which Joe 
Sacal presided.

Establishing a treasury for the 
Council, publishing a monthly bulle
tin in which thb activities of all 
groups were described, possibilities 
pf participating in the LDS National 
Sports Meet in New York in August, 
and the general progress of all LDS 
groups were the problems taken up 
for discussion.

Still leading in the second round 
of their challenge with the North 
Side “beLveDerS” are the Am- 
bridgeites. To their credit, they 
now have nine members compared 
with the “beLveDerS” four and 
two prospects. I think the name 
“Slow but Sure Soho” is one approp
riate nickname for the Soho LDS, 
and they sure are coming with three 
more new members. But ^gosh of 
Jimminy, look what the “espLenD- 
erS” are credited with. A nice BIG 
GOOSE EGG FOR MEMBERSHIP.

Two suggestions were made in 
establishing a treasury for the 
Council: hold a social affair with 
the profits being used for the trea
sury, or tax $5 from each group. 
Later results will be announced.

A proposal was made which it 
seems to me may be the only solu
tion for Pittsburgh participation in 
the National Sports Meet: Form a 
Lithuanian League of Sportsmen in 
Pittsburgh and choose the best 
sportsmen to participate in the 
meet.

Ambridge on June 1, at 8:00 (and 
we do mean 8.00) was the next date 
arranged for the Greater Pittsburgh 
Youth Council’s fifth meeting.

Prepared by the hosts and host
esses of the “espLenDcrS” an at
tractive buffet supper was arranged 
for the attendants to the meeting 
in the Esplen Roof Garden.

After having danced everything 
from polkas to the slow waltzes, in 
the wee hours of the morning the 
crowd of some 30 left, adjourning 
the fourth meeting bf all the Pitts
burgh LDSers.

—Sec....

Will you become a President?

What are your chances of be
coming President or marrying one? 
Comparatively excellent — if you 
live in Virginia, Iowa, or Now York. 
Not so good — if you live out West.

Thirty-six states have not pro
duced a single President. Virginia 
has 8 to her credit; Ohio, 7; New 
York, 4; Massachusetts, North Caro
lina, and Vermont, 2 each; South 
Carolina, New Hampshire, Pennsyl
vania, Kentucky and Iowa, 1 each. 
Herbert Hoover is the only Presi
dent born west of the Mississippi— 
Iowa.

Eight Ohioans married Presidents. 
The rest of the Presidents’ wives 
are from the following states: New 

sec-York, 7; Virginia, 6; other southern 
states, 8; New England, 4; lowa.l.

18, 1926.
The roster of those who edited 

the Section appears as a Who’s Who 
of Lith-American youth: John Or
man, Al Malesh, Don Kent, Chester 
Kent, Bunni Sovetski, Mildred Savu- 
kas, Birute Fulton and Matt Sho
lomskas.

The Special Edition of the V.E.S. 
has articles on the achievements of 
Lithuanians in the sport world, the 
general problems of Lith-American 
young people, the Lithuanian cultu
ral movement and various news 
items on rapidly growing Lithuan
ian youth organizations such as the 
LDS.

Such well-known young Lith- 
Americans as those are represented 
with articles and columns in the 
special issue: Carlos Petrus, John 
Burnetsky, Stan Cable, Birute Ful
ton, Tom Yermal, John Orman, He
len Kasro, Frances Yurgil and sever
al others.

Dies Holds Office 
By 4% of Dist.

Even Martin Dies has been known 
to use the word “democracy” in his 
ranting against friends of peace, la
bor, the Communists and the people 
generally. How much Dies cares 
about democracy is illustrated by 
the fact that four per cent of the 
population of his district (the Se
cond, Texas) voted for him in the 
last election. Dies, of course, comes 
from the heart of the Garner do
main where a vicious poll tax keeps 
74 per cent of the voters away from 
the polls, a system calculated to 
perpetuate the rule of the Garner- 
Dies machine.

The population of Dies’ district is 
304,279. In 1938 oniy 12,816 voted 
for Dies. The percentage is 4,004. 
The population of Texas is 5,250,000. 
Only 26 per cent voted in the last 
general election.

In a typical congressional district, 
(all congressional districts have 
theoretically approximately the same 
population) about 50 per cent of 
the total population vote. In the Se
cond District of New Jersey, for 
instance, 112,817 voted out of a pop
ulation of 224,204. Of all of New 
Jersey’s 14 districts only three 
turned in a vote of less than 100,- 
000 and the lowest was more than 
80,000, or nearly six times as many 
as voted for the Orange, Texas, 
witchburner.

There’s Nothing 
Like It for Lunch

/ --------------------

CINCINATTI -t- Hungry? Under
nourished? Longing for a good steak 
dinner?

Forget about it — cat grass in
stead.

That was the advice given Ameri
ca’s low income families by three 
Kansas City chemists reporting to 
the American Chemical Society. 
They indicated that what this coun
try needs is a bigger and better 
supply of lawns to feed the hungry.

Warming up to their subject, the 
trio of scientists said grass is full 
of vitamins, and that 12 pounds of 
grass will take the place of 340 
pounds of vegetables, many of which 
are not now available for low in
come groups.
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Brooklyn Practice
Bowlipg practice by the 

B’klyn Builders to be held Sun
day at 2 p. m. in the Myrtle- 
Broadway Alleys. All friends 
invited to attend. —Al.

Studio Chatter
Upon completion of her role in 

“La Conga Nights," Constance 
Moore began the task of redecorat
ing her recently purchased Beverly 
Hills home.

Home town of both Gloria Jean 
and Allan Jones is Scranton, Pa. 
Both are of Welsh descent, which is 
said to account, in some measure, 
for their singing talent.

Henry Koster has directed four 
Deanna Durbin succsscs—her first, 
second, fifth and sixth — and will 
direct her eighth, “Spring Parade,” 
soon to go into production.

------ I
Famous violinist, Toscha Seidel, 

was a house guest of Mischa Auer 
last week. The screen comedian is a 
grandson of the great violin maes
tro, Leopold Auer, who taught Zim- 
balist, Heifetz, Seidel and Elman.

The only musical cave of its kind 
is located in the Hebrides Islands off 
the western coast of Scotland. The 
strange music, produced by winds 
sighing through the cave, inspired 
the composer, Felix Mendelssohn, 
during a visit there, to write his 

overture “The Hebrides.”
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ĮVAIRUMAI

(Tąsa) t
Knygose dažnai rašoma, spėliojama, 

kiek dienų žmogus gali išbūt nevalgęs. 
Sako, kad 15 dienų, bet normalus žmo
gus, o ne kalinys, iškalėjęs keletą metų. 
Nusilpusiam gali pakakt ir septynių 
dienų. Nes ne vienodai kyla tempera
tūra, ne vienodai reaguoja širdis. Pra
dėdami badant mes nė vienas nežinojom, 
kiek laiko turėsim gulėt. Tačiau visiems 
buvo aišku, kad mūsų protestas parei
kalaus keleto mirties aukų, teks keliems 
mirti, nes kitaip vargiai mes ką nors 
laimėsim. Kiekvienas guldamas mirties 
patalan savęs paklausė:

4 —Gal būt, aš turėsiu mirti, kad kiti 
geriau gyventų?

Šeštą dieną kandidatai aiškėjo. Maine- 
lis ir Valerijonas V. vaitojo ir iš karščio 
ėmė klejot, jų veidai buvo nebegeltoni, 
o nuo aukštos temperatūros paraudę, 
akių baltymai buvo išvagoti pilnomis 
kraujo gyslomis. Mes užsikimšdavom 
ausis, užsiklodavom galvą, kad negirdė- 
tume jų vaitojimo. Tą dieną sargas tar
si pasityčiodamas atidarė duris ir vidun 
įnešė duoną.

—Gal jau imsit?
Tuo tarpu Kazys laikė rankose puo

duką ir n ė pats nepasijuto, kaip puodu
kas prašvilpęs pro sargo ausį atsimušė 
į krosnies skardą. Duoną išnešė lauk.

—Taip, aš kvailai pasielgiau, bet aš ne
susivaldžiau,—aiškinosi jis prieš mus 
po to, kai sargo jau nebebuvo.

Vakare į kamerą atėjo gydytojas. Jis 
gan mandagiai paklausė:

—Ar naudositės mano pagelba?
—Ne.
Mums gydytojas nereikalingas tada, 

kai mes esam pasiryžę mirti. Net jeigu 
silpnuosius per prievartą gydytų, mes 
priešintumės kiek galėdami. Mirtimi mes 
norim iškovot nors kiek žmoniškesnį gy
venimą. Gydytojas kiek nusistebėjo ir • V • 
išėjo.

Kai kurie badavo nebe pirmą kartą, 
todėl turėjo šiokios, tokios praktikos. Jie 
patarė kuo mažiausiai judėt, mažiau 
vartytis nuo vieno šono ant antro, gu
lėt aukštielninkiems ir pilvus stipriai 
parišti rankšluosčiais. Kai viduriai stip
riai priveržiami prie stuburo kaulų, jie 
ne taip dega. Šituo patarimu norėjo pa

sinaudot ir drūtasis Abromas, sūnus 
Joselio, ir mirties patale sukeldamas 
skanaus juoko. Jo nuostabaus dydžio 
pilvas supliuško, nusviro žemyn ir prie 
stuburo pririšt niekaip nebuvo galima. 
Kiek jis nevargo, kiek nebandė tvarkyt, 
pilvas išsprukdavo iš po rankšluosčio ir 
kabodavo kaip koks išmelžtas tešmuo.

—Oi, kaip tu baisiai atrodai,—kiek
vienas sakydavo kitam nedrįsdamas 
žvilgtert į save. Mūsų išgeltusią veido 
odą stropiai slėpė nepaprastai greitai iš
augę barzdos plaukai. Burnos viduje lu
posi baltos gleivės, panašios į gydytojų 
vartojamą merlių. Lupant nuo žandų ir 
gomurio skaudėdavo, todėl mes jų steng
davomės neliesti. Dantų smagenys liko 
baltos, dantys iškilo, kalbėt reikėdavo 
labai atsargiai, nes staiga sukandus dan
tis diegliai nueidavo per visą kūną. Tie, 
kurie vaitojo, buvo prasižioję, nes iš 
skausmo sukandus dantis tylėt nebuvo 
galima. Kamera buvo pilna kažkokio ne
įprasto prakaito kvapo.

Taip gulėjom mes aštuonias dienas, 
devintą dieną, būtent 1931 metais, sau
sio mėn. 24 dieną apie 10 valandą mes 
badavimą baigėm.* * *

Badaujant dar kartą buvo atėjęs vals
tybės gynėjas su kalėjimo viršininku ir 
kai kuriuos reikalavimus pažadėjo pa
tenkint. Bet dėl pažadų mes kažkokių 
iliuzijų neturėjom. Badavimas vyko vi
suose Lietuvos kalėjimuose ir koncentra
cijos lageryj ir šio protesto reikšmė ne
priklausė nuo vieno ar kito vietos admi
nistracijos pažado. Badavimą baigėm, 
sužinoję, kad jis baigtas Kauno kalėjime, 
kur buvo didžiausias skaičius politinių 
kalinių.

Mums atnešė iš virtuvės juodos ka
vos, duonos ir cukraus. Duoną valgyt 
badavimo komitetas uždraudė, dabar 
mes nebenorim ne tik mirti, bet ir sirgti. 
Išgėrėm po pusę puoduko kavos ir su- 
čiulpėm po porą šmotukų cukraus. Dau
giau negalima, pavojinga. Ir šiaip jau i 
nuo kiekvieno gurkšnio viduriai kaito,< 
širdis ėmė smarkiai plakt, reikėjo gult 
ir nejudėt. O valgyt tada norėjos! Ro
dos, visą kibirą buzos prarytum ir dar 
vis būtų maža.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
je, palenkus galvas į prie
kį, atydžiai klausosi ir kar
tais prapliumpa juoku.

—Papasakokite, kaip tas 
viskas prasidėjo!—sako tei
sėjas.

—Nagi, iš pradžių su tais 
pinigais. Iš cento litą pada
rydavo. Atsinešė jis kartą 
glėbį vilnųM pasišaukė ma
ne, užsidarėva. Daviau jam 
dešimt cenfų, o jis, galvą 
įkišęs į spintą, pakalbėjo 
kelis žodžius, ir ištraukė 
dešimt litų. “Kol kas”, sakė 
jis, “tau negalima žiūrėti, 
apsitrauks akys.” Na, tai 
aš ir nežiūrėjau, kokius 
m onus jis dirba. Tai, o t, ir 
nuo tų centų visa prova iš
kilo. Supažindino jis kitą 
dieną su ta įnerta ir sakė, 
jeigu dar aš turiu ukvatos, 
tai galiu su ja ženytis. Kur 
gi čia ponas teisėjau nebus 
ukvatos, juk aš dar ne se
nas, o du namukai yra ir 
niekam palikti aš jų netu
riu. Ženysiuos, sakau. Na, 
tai, sako jis, reikia jai pa
rodyti, kad tu turi ne tik 
tuos namus, bet ir pinigų. 
“Kiek,” sakau, “nedaug jų 
turiu. Nabašninkės palikta 
žaliukė — tūkstantis, taip 
sakant, o daugiau nei cen
to. Ant reikalų tik už nuo
mą”... Duok tą tūkstantį. 
Jeigu centas prokša, o litas 
basas, tai mėnulio pilnatyj 
tūkstantis bus tūzas. Tūzas 
kerta visas kortas. Duok, 
mes padarysime keturis tū
zus ... Kadangi buvau ma
tęs, kaip iš cento padaro jis 
litus, tai, ponas teisėjas, ne
gi nenorėsi uždirbt? Da
viau. Bet tą dieną, pažiuro-

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusį sieninį laik- 
j! rodį, kišeninį ar riešinį,—kreipki-
!;tes pas mane.
;!Taipgi parduodu visokius laikro- 
;! džius, laikrodėlius ir jvai- 

riausius žiedus.
■! Gausit už PIGIAU negu kitur. 

į V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

. Queens Village, L. I.

jo jis vakare į kalendorių, į 
laikrodį ir sako: “Dabar 
nieko neišeis, prasidėjo del
čia”... Man jokio strioko 
nebuvo. Palauksiu, sakau 
sau, kito pilnačio. Ir lau
kiau. Na, o už kelių dienų 
jis bestija dingo, lyg vande
nyj. Ir tūkstantinė mano 
nabašninkės dingo... Tai, 
o t, gerai, kad policija jį su
rado. Gal grąžins man jis 
nors dalį, ponas teisėjau.

Kaltinamasis Nabažas, 
baustas jau tris kartus už 
sukčiavimą, šypsosi.

—Tai vėl apgavai žmo
gų? Magiku pasidarei?

—Koks čia apgavimas ? 
Savo valia davė... Pats 
dar prašė... O kad aš galiu 
iš tuščios dėžės ištraukti 
juodą katiną, tai galiū čia 
prisiekti!

—Nevierinu laidoke! — 
sušunka nukentėjęs namų 
savininkas. — Monai, dau
giau nieko!

—Atsėdėsi metus ir tris 
mėnesius, — skelbdamas 
sprendimą sako teisėjas, — 
tada galėsi traukti ir baltą 
katę. O tu, žmogeli, būk ki
tą kartą gudresnis.

Ir be prokšos ir be tūzo 
galėjai likti tikrai basas!...

—P. K.

LIETUVOS ŽINIOS
Vilnius. — Įsikūręs sostinė

je Vilniaus Geležinis Fondas 
ryžosi lietuviškas seklyčias— 
lietuviškumo centrus — steig
ti visuose atgautos Vilniaus 
srities miesteliuose ir paties 
Vilniaus priemiesčiuose. Ligi 
šio jau įsteigta iki 60 lietuviš
kų sėklyčių, kurių vedėjai 
daugumoje yra mokytojai ir 
kiti inteligentai. Jaunimas į

seklyčias noriai buriasi. Sėkly
čių tikslas — skleisti ir sti
printi tautinį lietuvių susipra
timą ir Lietuvos valstybingu
mą atgautose Rytų Lietuvos 
srityse, šiam tikslui siekti se
klyčios turi lietuvių ir kitomis 
kalbomis knygų ir laikraščių 
skaityklas, radio aparatus, 
patefonus su lietuviškomis 
plokštelėmis ir kitas kultūrai 
kelti priemones.

Rochester, N. Y.
Balandžio 6 d. atsibuvo LDS 

11 kuopos metinė vakarienė. 
Per virš poros šimtų publikos 
smagiai vakarieniavo ir su ne
kantrumu pasižiūrėdami į es
tradą laukė spektaklio. Kalbų 
balsais buvo užpildyta salė. 
Tas ūžėsis nepajėgta per
traukti net perstatant lošėjus 
ir atvaizdavimą veikalo. Ra
miai užsilaikančiai publikai 
kituose parengimuose, vaka
rienėse nei nebandyk daryt 
kokį pranešimą. Ir kodėl taip 
yra ?

darbą atlieka, perša išpurtusį 
senį Onai ir gana. Pamatęs, 
kad Ona taikosi prie Jonelio, 
tai senį nupeikia ir perša Jo
nelį. Sukasi kaip vijurkas, 
taikydamasis prie aplinkybių. 
Tikras lietuviškas piršlys.

damos pastangos sudaužyti 
darbininkų judėjimą. Konven
cija iškėlė šūkį, kad 1940 m. 
būtų suorganizuoti »visi tele
grafų ir telefonų darbinin
kai ir darbininkės. Rep.

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

Puiki Apsauga
Švarai

taupo pinigus taipgi!

r
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JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!

METONINGAS Borden’s 
pienas yra visų - svei

kiausiai apsaugomas naujo
joj Econo-way Dėžėje. Tik 
pasakykit Borden Žmogui, 
kad norite Econo-way. Ta
tai taupo jum keleriopai.
TAUPO PINIGUS... l’X>c 
ant kiekvienos perkamos 
kvortos.
TAUPO DARBĄ . . . nėra 
butelių plaut ir už durų 
statyt.
TAUPO VIETĄ... jūsų 
Šaldytuve.
EXTRA APSAUGA TYRU
MUI . . . tikrai ištirta, kad 
pienas išsilaiko Šviežias per 
dienas jūsų šaldytuve.

Jubilejinis Koncertasi

PAMINĖTI AIDO CHORO VEIKLĄ IR 25 METŲ GYVAVIMĄ

JONAS SABALIAUSKAS, 
gerai žinomas vietinis 

dainininkas.

Sekmadienį

Balandžio
21 

April

KONCERTAS
Prasidės 3 vai.

po pietų BIRUT A RAMOŠKAITĖ,, 
žymi jauna dainininkė iš New 

Yorko, pirmą sykį dalyvaus 
mūsų kolonijoj.Dainas sumokino ir akom

panavo E. Pagiegalienė. Re- 
žisorius — A. žolynas.

Vakaras skaitomas pavyku
siu visais atžvilgiais ir dide
lis ačiū binghamtonlečiams.

, C.

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

Chicago, III.
Tačiau neramus užsilaiky

mas mūsų publikos paskendo 
gerame binghamtoniečių loši
me. Komedijos “Kuproto 
Oželio” veikiančios ypatos 
buvo: Onytės rolėj—A. Tva- 
rijonienė, gerai atvaizdino 
Lietuvos merginų gyvenimą, 
dar padabino rolę sudainuoda
ma keletą dainų su taip gra
žiu ir patraukiančiu balsu.

Jonelis: A. Repšis, gražiai 
nuaugęs, skaistaus veido vai
kinas, smarkiai įsimlėjęs į O- 
nytę, bet stoka drąsos pareiš
kimui. Gązdindamas Oną iš
važiavimu į. Ameriką sutvėrė 
labai gyvą, naturalį vaizdą.

Motina: A. Mačiukienė, 
bandydama įkalbėti savo 
dukteriai Onytei, kad su naš-

Čionai įvykusi konvencija 
CIO unijos American Commu
nication Association smarkiai 
iškritikavo Roose veltą už at
sižadėjimą Naujosios Dalybos 
liberalinių principų ir ištrau
kė pirmiau suteiktą užgyrimą 
Roosevelto kandidatūros tre
čiam terminui į prezidentus. 
Konvencija nutarė visais bū
dais padėti CIO pravesti pa
skelbtą legislatyvę programą. 
Taipgi ši susisiekimo darbinin
kų unija nutarė neremti jo
kio kandidato į jokias val
džios vietas, kuris aiškiai ir 
atvirai neužgirs CIO legisla- 
tyvės programos.
—\jnijo konvencija plačioje1 

rezoliucijoje pasmerkė Roose-

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimų šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 824.50
Buvo $25.00 • 

1 ’ ■ ------

Buvo $30.00

liu su būriu vaikų, bet tur
tingu, bus geriau, negu su Jo
neliu, dailiu vaikinuku, primi
nė visiems mūsų gimtinės pa
pročius, kurie dar" ir šiandien 
nėra išnykę.

Našlys: J. Ugentas, tai ti
krai tipiškas senis, kaimietis, 
kuris vaduojasi dideliu skai
čium galvijų ir sutaupytais pi
nigais, peršasi jaunutei Onai 
už vyrą,. Koktus reginys, bet 
gerai atvaizduotas.

Piršlys: A. Klimas,

velto administraciją ir Kon
gresą už sumažinimą išlaidų 
bedarbių reikalams. Kai vie
nas tautos trečdalis kenčia di
delį vargą, tai Washingtono 
politikieriai kelio orgijas ir 
nesiskaito su tų žmonių inte
resais. Konvencija atkreipė 
visos Amerikos atydą į vis di
dėjantį kėsinimąsi ant liaudies 
civilių laisvių ir teisių. šitie 
reakcijos puolimai ant liau
dies teisių pareina iš stambio-

Visur de-s a v o jo biznio interesų.

J

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.
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Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas i 10 
savaitinių įmokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 ENDICOTT STREET WORCESTER, MASS.

Aidiečių Merginų Grupė, dalyvaus programoje

KONCERTAS VADOVYBĖJE J. KARSOK1ENĖS

Gerbiami Worcesterio Dailės Meno ’Rėmėjai-Mylėtojai! 25 metų laikotarpis yra 
stambus mūsų gyvenime laikotarpis. Gražiai jį sunaudojus, yra smagu pažvelgti atgal 
ir pasigėrėt nuveiktais darbais. Aido Choras per 25 m. be pertraukos dirbo dailės- 
meno ir abelnai kultūros dirvoj. Kviečiame visus į šį Jubilėjinį koncertą, bendrai pami
nėti mūsų visų gražų darbą ir prisirengti jo tęsimui tolyn. Apart vietinių, kaip tai: 
V. Mickevičiūtė, smuikininkė, J. Sabaliauskas ir V. Tumanis, solistai, Aido Choras ir 
jo grupė, turėsite progą pirmu sykiu išgirsti žymę dainininkę Birūtą Ramoškaitę.
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Kaip Kaunasi Jūrose Laivai
tobulesnes patrankas. Tie
sa, čia daug reiškia ir laivo 
šarvai, tačiau daugiausia 
reiškia laivo patrankos. Jei, 
pavz., susitinka du laivu, 
kur vieno patrankos toliau 
siekia, negu kito, tai, aišku, 
laimės pirmasis. Toks “tol- 
siekiantis laivas” visai len
gvai sugebės sušaudyti aną 
blogesnėmis patrankomis 
laivą. Visai suprantama, 
kad ir kautynių metu galin-

Kiekviena ginklo rūšis 
turi savo kautynių taktiką. 
Karas jūrose taip pat turi 
savo strategiją ir taktiką, 
tačiau tie būdai yra ma
žiau žinomi. Tiesa, yra ži
noma, kad karo laivai taip 
pat šaudosi, kaip ir žemės 
kariuomenė arba oro laivy
nas. Todėl atrodo, kad čia 
nieko ypatingo nėra. Jei 
žemės kariuomenė susis- 
kirsto į du frontu, tai ir
jūrų kautynės panašiai tu- gesnės ugnies laivas laiky- 
ri vykti. Tai yra tiesa, ta- sis tokio nuotolio, kad ant- 
čiau jūrų kautynės dange- j rojo laivo ugnis jo nepa- 
liu atžvilgių skiriasi nuo siektų, kai tuo tarpu to lai- 
kitų kautynių. Kautynes vo ugnis galės visą laiką' 
skiria pats jūrų ginklas— kliudyti laivą, kol jis nepa- 

pritaikyti siners į jūrų gelmes.

kitų kautynių.

karo laivas ir 
tam reikalui ginklai. Jūrų karų istorija vaiz-

Jei kas žiūri karo laivo ■ duoja ir tokių nuotikių, 
atvaizdų arba filmų tai kai mažesnio pajėgumo lai- 
lengvai pastebi, kad kareivas kartais rizikuoja savo 
laivai skiriasi nuo kitų lai- egzistencija, ir kaip įnir- 
vų savo bokštais. Tie | šęs jūrų žirgas, atakuoja 
bokštai nėra žėgliniai, bet galingąjį laivą, kad tik pa- 
plieno ir geležies konstruk- siektų jo ugnis. Taip pvz., 
cijos. Tai ir yra svar-1 elgėsi prieš 25 metus admi- 
biausi karo laivo kautynių rolo von Spee laivas—Ni- 
taškai. Tuo labiau, kad ten urnbergas. Jis, persekioja- 
pat, žemai, paliai bokštus mas vieno anglų karo laivo, 
matyt ir patrankos. Jos nu- tyčia sumažino savo nuoto- 
kreiptos iš vienos pusės į 
laivo priekį, o iš kitos pu
sės, t. y. už antrojo bokšto 
j laivo užnugarį. Tuo būdu 
tarp bokštų susidaro tam 
tikras užburtas vidurys, 
nes nei vienos, nei antros 
patrankos negali šaudyti, 
sakysime, apsuktos aplin
kui. Jos tegali šaudyti tik 
iš savo laivo galų. Tačiau 
šitaip per vidurį šaudyti 
nėra ir reikalo, kai laivo 
vidurys yra konstruotas 
mašinų patalpų ventiliacijai 
ir kitiems reikalams.

Tačiau iš tokios laivo 
konstrukcijos ir plaukia 
svarbiausios karo laivų šau
dymo ypatybės. Vadinasi, 
kiekviena patrankų grupė, 
vieno ar kito laivo galo,

lį ir atakavo. Tada, aišku, 
jis galėjo šaudyti tik savo 
priešakinėmis patrankomis, 
bet užtat anglų laivas galė
jo šaudyti sutelkta ugnimi. 
Aišku, ne kaip nors kitaip 
turėjo pasibaigti Niurnber
go antpuolis, kaip aiškia 
savižudybe. Čia kartais lai
vą galėjo išgelbėti jūrų lai
mė ir drąsus stebuklas. Ta
čiau nei jūrų laimė, nei žy
gio stebuklas neišgelbėjo, ir 
Niurnbergas paskendo.

Tenka pabrėžti, kad vyk
stant paprastoms kauty
nėms, kai laivai yra vienas 
kito verti, kautynės vyksta 
dažnai ilgai manevruojant. 
Tas manevras yra ne kas 
kita, kaip lygia gretus prie
šų plaukimas. Tai yra savo 

negali šaudyti apsisukda-I rūšies persekiojimas, kur 
mos aplinkui, bet užtat la- laivai atsisukę į viens kitą 
bai lengvai gali savo pa- savo šonais, spjaudo galin- 
trankas nukreipti į laivo šo- ga artilerijos ugnimi. Kaip 
nūs. Tada abi patrankų tai vyksta, galima matyti ir 
grupės, šaudydamos “nuo iš tų pačių grafo von Spee 
laivo” šonų, gali net sutelk- laivyno kautynių prieš 25 
ti ugnį kryžiška ugnimi, metus. Kautynes ėjo dviem 
Visa tai karo laivo patran- lygiagretėmis linijomis, 
kos gali padaryti iš abiejų Viena linija, tarytum kaž 
laivo pusių. Iš čia ir kyla kur beskubančių ančių vilk- 
svarbiausia karo laivo tai
syklė, kad karo laivui ge
riausia kautis, kad# jis yra, 
sakysime, prieš priešą ne 
frontu atsistojęs, bet šonu. 
Kaip matome, tai yra visai 
skirtinga sausumos karino- jomis šaudyti anglų 
menės taktikai. Sausumos tai ir anglai gali šaudyti 
kariuomenė visados turi vokiečių laivus. Tačiau vie- 
kautis kakta, o ne šonu, na nelaimė buvo ta, kad vo- 
Tiesa, tas pat yra ir su ka- kiečių laivų patrankos ne- 
ro laivų kautynėmis, nes siekė taip toli, kaip anglų, 
karo laivai taip pat kauna-įčia ir buvo visos tragedijos 
si iš fronto, tik jų patran
kos pasisuka į šonus. Ta
čiau karo laivo konstrukci
ja leidžia kalbėti, kad karo 
laivai kaunasi iš šono arba 
iš sparno. Kodėl taip yra 
daroma, gerai suprantama.

' Jei kuris karo laivas plauks 
j kitą karo laivą, kuris yra 
šono pozicijose, savo galva, 
tai jis galės šaudyti tik sa
vo priekio patrankomis, kai 
tuo tarpu iš šono pozicijos 
galima šaudyti sutelkta ug
nimi. čia pasireiškia ir pats 
laimėjimas, nes kur ęlau- 
daugiau galima sutelkti Ug
nies, ten daugiau galima ir 
laimėti.

Tačiau 
lės dar 
kautynių 
sakant, kautynes 
laivo konstrukcija. Reikia, 
atsiminti, kad tas laivas tu
rės daugiau pirmenybių lai

kmeti kautynes, kuris turės

stinė, yra vokiečių laivai. 
Tačiau tam tikru nuotoliu, 
taip pat kaip antys, 
paskui kitą plaukia 
laivai. Jei vokiečiu 
gali savo šoninėmis

vienas 
anglų 
laivai 

pozici- 
laivus,

vien šitos taisyk- 
nenulemia juru 

laimėjimo. Tikrai 
nulemia

vyzd., jei viena moderni lai
vo patranka sveria 103 su 
viršum tonų, tai tokia pa
tranka gali ir nemažą svie
dinį nusviesti. Šaudo tokia 
jūrų patranka 20 jūrų my
lių, t. y. apie 40 km. Tokių 
patrankų yra ne viena, bet 
dešimtimis.

ro laivo greitis. Jei greites
nis laivas, tai jis greitesnis 
ir pabėgti. Tai kartais laivą 
gali išgelbėti kritišku metu. 
Pagaliau čia tam tikrą 
vaidmenį vaidina laikas ir 
oras. Naktį dažniausiai ne- 
sikaunama, tačiau stengia
masi priešą nepaleisti iš 
akių. Susikauti paliekama 
ateinančiai dienai. Bet ir 
čia gali atsirasti kautynių 
kliūčių. Dažniausiai kliudo 
rūkas arba matomumas, o 
kartais ir saulė. Dėl saulės 
kiekvienas priešas stengiasi 
užimti kuo patogiausią po
ziciją. Tai pasiseka pada
ryti, aišku, manevruojant, 
jei tai leidžia daryti vienos 
ar kitos pusės laivų kons
trukcinės ypatybės.

Baigiant tenka pabrėžti, 
kad modernieji karo laivai 
yra apginkluoti visa eile 
kitų ginklų, tačiau karo lai
vų svarbieji ginklai yra pa
trankos. Tokios laivu mo
derniosios patrankos dabar 
žymiai toliau ir siekia. Pa- bėgę j Švediją.

J. ŽI.
(Iš “L.”)

NĄUJI ŽEMĖS DREBė- 
Vi JIMAI TURKIJOJ
Ankara, Turkija.—Per 24 

valandas įvyko keli žemės 
drebėjimai Anatolijoj, Tur
kijoj; sunaikino daugiau 
kaip šimtą namų ir užmu
šė apie dešimt žmonių.

Per žemės ‘ drebėjimus 
pernai gruodyje ir šiemet 
sausyje žuvo 50,000 žmonių 
Turkijoj.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jie Narviko srityje iš
taškę norvegų armijos di
viziją ir tik likučiai jos pa-

i1’H h H

Jąs rasite šitą užtikrinantį tikietuką ant 
kiekvieno vacuum valytuvo, lempos ir proso, 
kurie čia siūlomi. Jis liudija, kad patenkinti 
yra griežti reikalavimai Elektrinių Tyrimų 
Laboratorijų, "kas liečia • saugumą, tvirtumą 
ir tinkamą veikimą.” “E. T. L.” turi pasau
liniai gerą vardą už teisingus išbandymus ir 
ištyrini us.

Eltos Žinios iš Lietuvos pą laiką savo pavardes atlie
tuvino jau per 1,000 asmeny. t 

į

Kaunas. — Žiniomis iš pa
tikimų šaltinių, eilė lietuvių 
Su vai k ų “ t r i kam py j e ”, 
anksčiau vokiečių buvo 
į priverčiamojo darbo 
Idas, esą paleidžiami 
grįžtą į

kurie 
išvežti 
stovy- 

ir su-
savo gyvenamąsias 

vietas, išskyrus tuos, kurie esą 
patys pareiškę norą pasilikti 
Vokietijoje.

Kaunas.—Svarstomas klau
simas netrukus įvesti mokes
čius nevedusiems viengun
giams. Patiriama, kad ši žinia 
daugelį paskatino greičiau 
ruoštis vedyboms. Kai kas no
ri suspėti apsivesti dar prieš 
tai, kol naujieji mokesčiai įsi
galios.

Kaunas. — Ledams išėjus 
Nemune ir Neryje, laivinin
kystė upėmis prasideda jau 
nuo balandžio vidurio. Pirma
sis laivas Nemunu j Jurbar
ką jau išplaukė balandžio 9 
dieną.

M.demijos Dotnuvoje lektorė 
Glemžaitė paruošė spaudai 
knygą “Siuvinėjimas lietuviš
kais raštais.” Knygoje be gau
sių praktinių nurodymų ir 
įvairių siuvinėjimo technikos 
pamokų, bus per 150 iliustra
cijų. Jų daugelis atlikta ke
liomis spalvomis, kas padės 
norinčioms siuvinėti pasirinkti 
ne tik pavyzdžius, bet ir pri
derinti tinkamiausias spalvas. 
Knyga laukiama visų mėgs
tančių tautinius raštus siuvinė
ti moterų.

Kaunas. — Susisiekimo mi
nisterija paruošė galutiną au
tostrados Kaunas-Vilnius pla
ną. Ministrų taryboj tuojau 
bus apsvarstyti žemės nusavi
nimo klausimai ir seimui pri
ėmus, bus pradėta statyba, 
kurios dalis bus atlikta ūkio 
būdu, o dalis atiduota statyti 
iš varžytynių.

Vilnius. — Atgautoje Vil
niaus srityje yra apie 486 ki
lometrai įvairių konstrukcijų 
plentų, kurie tačiau paveldėti 
labai blogame stovyje. Ap
skaičiuojama, kad apie 90% 
visų Vilniaus plentų yra rei
kalingi skubaus remonto. Šie
met numatyta atremontuoti 
90 kilometrų plentų.

Joniškis. — Potvyniai šį pa
vasarį ne vien Vilnių ir Kau
ną buvo beužklumpą, bet ir 
visoje provincijoje pridarė 
daug nuostolių ir vargo. Pa
vyzdžiui, Joniškio apylinkės 
upeliai išlaužę ledus labai 
smarkiai išsiliejo. Vietomis 
buvo užlieti keliai ir nutrauk
tas susisiekimas. Kai kurie 
ūkininkai, užtrukę su reika
lais mieste, grįždami namo ir 
radę skersai kelio beplau
kiančias upes, su visais veži
mais buvo numarmėję į van
denį. žmonių aukų tačiau ne
pasitaikė.

H

Vilnius. — Vilniaus krašte 
‘jaučiamas gyvas pavardžių at- 

Kaunas. — žemės ūkio aka-1 lietuvinimas. Per gana trum-
Berlin.—Vokiečiai suėmė 

vieną norvegų submariną.

priežastis.
Tatai verta pailiustruoti 

keliais tų kautynių pavyz
džiais.. 13 vai. 25 min. vie
no vokiečių laivo padėtis 
yra tokia, kad jį skiria nuo 
anglų laivo tik 16,000 jar
dų atstumas. Tačiau ir 14 
vai. 10 min. padėtis yra be
veik ta pati, nes laivus ski
ria 15,000 jardų, 14 vai. 35 
min. tas vokiečių laivas— 
stačiu kampu pasuka į pie
tus, nes skuba išmanevruo
ti, pabėgti, bet lygiai 14 
vai. 35 min. ir anglų laivo 
nuotolis, nors ir ištrižai, 
yra 15,000 jardų ir, paga
liau, panašiai yra per visas 
kautynes, kol laivas nu
grims ta į jūrų gelmes. Tai 
tik vieno laivo tragedijos 
gabalas, kai užpakalyje se
kusius laivus sekė toks pat 
įkyrus likimas.

Karo laivų kautynėse di
delę reikšmę vaidina ir ka-

EDISON'S
NAUJAUSIS BARGENAS

N (įdulkina

Palengvink pavasarinį valymą

S

g
įį

Va- 
Lempa

Koja Spustelėt
Ncpasilcnkiant

Lengva Valyt 
Užlaidas

GENERAL ELECTRIC
TANKO RŪŠIES VALYTUVU

n e n *1

IR . . .

■«?:

JŪSŲ Už

Perkant su 
Valytuvu

Perkant su 
lytuvu ir

tų Skirtumą . . . nuo nežvil
gančios, netiesioginės švie
sos, apšviečiančios visą kam
barį, iki mažos pridengtos 
naktinės švieselės. Moksliniai 
pritaikyta lengvam skaity
mui, ‘ ‘
Šimui, 
nų ir 
pimo.
Daili lempa . , 
sulig grožio . 
žalvariu nulieta 
no Francūziško šilko gaub
tuvas su kvoldeliais (ranka 
pasiūtas), rayono pamušalas.
GATAVA SU 4 LEMPUTĖM

per menesį!

REGULIARE KAINA $62.50 .. . JŪS SUTAUPOT $26.50
DABAR TIKTAI $36.00 

(Su jūsų senu valytuvu)

Vacuum valytuvas, $2.45 tuoj (kas apmoka ir 72c N. Y. Miesto pirkinių taksus) 
ir $2.45 į .mėnesį per 15 mėnesių . . . Valytuvas, lempa ir prosas, $2.45 (kas 
apmoka ir 82c N. Y. Miesto pirkinių taksus) ir $2.45 j mėnesį per 17 mėnesių. 
Tčmykite, kad kostuineriai Consolidated Edison Systemos Kompanijų gauna ir lem
pą ir prosą su valytuvu tik už du pridedamus mėnesinius įmokėjimus po $2.45 
kiekvienas. Šios sąlygos padengia ir visas išmokesčių lėšas ir pirkinių taksus.
PO ŠIOS kampanijos, kiekvieno prietaiso kaina bus daug aukštesnė pagal regu- 
liarį kainų sąrašą.
• Kostumerių reikalavimas šio Bargeno viršija visus apskaičiavimus. Fabrikai 
įveda daugiau mašinų ir lavina extra darbininkus; gamyba bus žymiai padidinta 
per kelias arčiausias savaites, ši kampanija sutvėrė daug “Darbų Vyram’’—vie
nas pamatinių jos tikslų. Mes apgaFkne neparankumus mūsų kostumeriams, ky
lančius dėl nepaspėjimo pristatyti.

New York.”

I. E. S. ARTISTINR 6-RI0PA LEMPA
REGULIARE KAINA SĄRAŠE . . . $21.90 

JŪS SUTAUPOTE $18.95

I MENESĮARBA

Puikiausia^ naujas “tankinis , ką G-P - 
dirba! E^tra-galingas siurbimas, I^ieko 
sunkaus stumdyt—čiužinėja ant slidžių.
VALO karpetus, užlaidas, matracus, radia

torius ir po baldais.
VAŠKUOJA grindis ir klijonkes.
PURKŠČIA skysčius naikinančius vabz

džius, saugančius nuo kandžių, dažo, 
kalkėmis baltina—net daržą laisto.

Suima visą purvą! Pasiekia kiekvieną colį 
jūsų kambario. Didelis teleskopiškas mai
šas viduj tanko — nesipainioja jums 
lengva greitai ištuštint. Lengvas, 
motoras, niekad nereikalauja tepimo, 
žiau trukdo radio. Strymlainytas - J’ 
ir chromo viršus. AC-DC.

DE LUXE MODELIS
GATAVAS SU VISAIS PRIETAISAIS

$945 tuoj $945
(Per 15 mėn.)

(A ši 6-riopa I.E.S. Grindi.
n<‘. Lempa taupo jum 

akis
Tikrai Sesios lempos vienoje.
Paspaudus knypkj, gauni pla- 

skirtumą . . . nuo 
netiesioginės

SERVICE

MŪSŲ KOSTUMERIAI, KURIE PERKA 
VACUUM VALYTUVĄ, GAUNA DAR ŠĮ

SPECIALI,,ss»- PASIŪLYMĄ

pagaminta 
Flamandų 
. delikat-

mažos

lengvam 
siuvimui, darbui ar lo- 

Padeda apsaugot jau
senų akis nuo įtem-

PROCTOR Nekilnojamas PR 
REGULIARR KAINA SĄRAŠE . .

JŪS SUTAUPOTE ' $10.55

Užsistatykite kas Antradienį, WEAF 7:30-8 p.m. ‘‘Echoes of

Pats pasikelia! Čiuptelėk atliuosuojantį knypkj—jis pats pa
sikelia ant savo pastolio. Kitas Čiuptelėjimas rankenoj: jis 
vėl nusileidžia! Panaikina “prosinimo nuovargį.”

AC prosas turi rodyklę ir nustatyt karštį materijom ir 
naujų 3-jų greičių parinkimą. AC-DC prosas turi tik aukš
to, vidutinio ir Žemo karščio rodyklę. Oru vėdinama ran
kena, atrama nykščiui, įbudavotas įjungimas, užgaubtas 
kraštukas, kylio smailgalis įbudavota 8-nių pėdų saugi 
viela, 4!)'« svarai, 1000 wattų. ,

Visų puikiausias prosas- skelbiamas žurnaluose už $12.60. 
Viršus juo<las, raudonas ir chromo. 3 metam užtikrintas.

8 $ W f '/J*M $ * & I3ONCOMPA N f,n INA
j.*.*.j.,.’*j^x,x,u,:,:*:^:^,u,N,x,x*t,!j":*z**,^:,!,x,Jv*^U'*^'.^’.***.*v:,x,x,i**%*’^:sk^^*'{iv^****z,*^’N*’*,**’«,«^*»*^**«***,'i\-*"X*?ivN*:*i*!*’*,**'********,**’**,*'""****'C»* •^•H,?^x,x,:$***»*»’****’’»"į",i,x,x,x,2‘!\*’*ū’**,*,*j"*v.*z.*:3x,x*S:,’***?***’i’,k******šS***y*’’"***',*****,**»’'♦ •’•’••nv’’?!’

i v,/.' *■' >

įj-.. it ..'i t ".'1 jtUUv JįirAį'Vt... Č i 
■ ■v- f.

Parsiduoda kooperuojančiose krautuvėse. 
Užsakymus taip pat priima mūsų paradų 
kambariai arba bile tarnautojas žios sis
temos kompanijų. KW1

i



’ So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos:
Šeštadienio, bal. 20, progra

ma per stotį WORL, 920 kilo
cycles, 8:30 iki 9 vai. ryte, 
bus sekanti:

1. Muzika ir dainos;
2. žinios.

Sekmadienio, bal. 21, pro
grama per stotį WORL, 9:30 

- iki 10:30 vai. ryte, bus se
kanti :

1. Joe Venner Ork. iš South 
Bostono;

2. Lietuvių Lavinimosi Ra
telio Vyrų Grupė iš Norwood, 
vadovaujant M. Boliui.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Jersey City, N. J.
Iš Susirinkimo

11-tą d. balandžio įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 133 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo gražus 
būrys. Jaunuoliai tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje svetainė
je laikė susirinkimą atskirai. 
Jaunuolių dalyvavo virš 10 
narių. Drg. Daugėla (Daug- 
las) perstatė tris jaunas mer-

* ginas, kurios likosi priimtos.
Reiškia, mūsų jaunas darbuo-

* tojas daro gerą progresą. Bū
damas jaunuolių kuopos orga
nizatorium, jis tikisi, kad ki
tam susirinkime turės dau
giau.

Jaunuoliai visu smarkumu 
rengiasi vykti į Bayonnę, N. 
J., šį šeštadienį į bendrą dvie
jų LDS kuopų balių. Pelnas, 
kokis bus, suaugusių kuopa 
skiria jaunuolių kuopai, kai
po pradžiai jų darbo. Svetai
nės vieta, 329 Broadway, 
kampas 15th St. Bayonnės 
draugai turi apsižiūrėti, ku
rios kolonijos jaunuolių bus 
didesnis skaičius baliuje. Jū
sų vietinių, ar Jersey City?

, Seniai niekę syarbaus neta-
> re, tik balsavo Centro Valdy

bą ir išklausė įvairių komisi
jų raportus.

A —O---
“Vilnis”

“Vilnis” 20 metų proga pa
siekė 56 puslapių. Raštų, 
skaitymo, įvairių veikėjų pa
veikslai, skelbimai, sveikini
mai sudaro įspūdį, kad “Vil
nis” turi gerų ir daugelį drau
gų. Garbūs straipsniai, įdomūs 
skaitymui, bet man svarbu kai 
kurių kolonijų, miestų ir lie
tuvių veikimo istorijos apra
šymai, organizacijų kūrimasis, 
kova su nuo seniau sufanati- 
zėjusiu klerikalizmu-. Bet pro
gresas ima viršų ir klerika
lizmui, kuris 30 metų atgal

* kiekvienoje kolonijoje turėjo
• giliai įleidęs šaknis, manyda-
• mas, kad jisai visada tokis 

galingas bus ir progresui vie
tos nebus, ragai tapo aplaužy
ti. šiandieną matome kiekvie
noje kolonijoje stiprų progre- 
syvį lietuvių judėjimą. Ir tai 
yra smagu, linksma, kad pir
mutiniai progreso veikėjai ne-

' nuleido rankų, bet pradėtą 
darbą tęsė pirmyn. • v ' '• '

Paėmus -šią apylinkę, kuri 
yra toli nuo Chicagos ir “Vil
nies,” turi mažai skaitytojų, 
su pinigiška parama neatsili
ko nei viena kolonija, išsky
rus Harrisoną, iš kur nesimato

* jokio sveikinimo. Harrisono 
Literatūros Draugijos kuopa 
yra skaitlinga nariais ir ima 
vadovybę progresyvių lietuvių

► tarpe, bet tokis praleidimas, 
mano manymu, nėra geru ap
sireiškimu.

Aš, kaipo Hague miesto gy
ventojas ir rinkdamas aukas 
“Vilnies” pasveikinimui, ma
niau, kad mūsų neskaitlinga 
lietuvių kolonija bus mažiau
siai surinkusi. Tačiau pasiro
dėm, kad mus pralenkė tik 
Elizabethas, su penkine. New- 
arko tokia didelė kolonija 
pralenkė mus tik penkine,'ir 

/ jeigu ne Dr. Kaškiaučius su 
$25, tai nekaip būtų atro- 
džius. Mūsų kaimynai iš Ba- 

* yonnes su auka “Vilniai” toli 
nuo Jersey City kolonijos at

silikę. Tokia Cliffsidė, sklokos 
tvirtovė, ir tai Bayonnę ir Pa- 
tersoną pralenkė; Lindenas 
taip pat.

Well, bet pridėjus New 
Jersey ir Brooklyną, tai iš šios 
apylinkės “Vilnis” aplaikė 
netoli $250 paramos, ir pri
siminus “Laisvės” jubiliejų, 
tai “Vilnis” pralenkė “Laisvę” 
raštais, skelbimais ir auko
mis. Kame dalykas, draugai 
laisviečiai ?

—o—
Aukų rinkėja nusiskundė, 

kad 13-tą d. balandžio po- 
bažnytinėj salėj parengime 
niekas neaukavo Dariaus ir 
Girėno paminklo statymui. 
Rinkėja sako, kad kokis tai 
sabotažas, susikalbėjimas, kad 
kiek ten publikos buvo, nie
kas nei cento nedavė, nors bu
vo klausta kiekvieno. Tačiau 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 133 kuopos susirinkime 
ant blankos surinko $4.70 ir 
rinkėja tuomi džiaugėsi.

— o—
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 16-tos kuopos jau kele
tas narių pasimokė j o mokes
tis už šiuos metus. Susirinki
me, kuris įvyko 12-tą d. ba
landžio, man neteko dalyvau
ti iš priežasties kito susirin
kimo, kuriame turėjau daly
vauti, Newarke. Tačiau sekre
torius informavo, kad yra da
roma progresas, nors valdyba 
dar tebėra senoji.

K. Biuras.

Elizabeth, N. J.
Koncertui Praėjus

Balandžio 14 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Lietuvių Meno Sąjungos ap
skričiai turėjo savo koncertą. 
Programa susidėjo iš šešių ka- 
valkų. Vakaro vedėjas M. 
Dobinis pirmiausiai perstatė 
stygų orkestrą iš Brooklyno. 
Orkestrą paskambino šešius 
kavalkus. Skambino gana ge
rai. Vienok jai reikia dar 
daugiau lavintis.

Aido Choras po vadovyste 
Aldonos Žilinskaitės dainavo 
labai vykusiai. Aldona Kli- 
maitė dainavo solo — dainavo 
labai gražiai. Aldona yra so
listė su geru balsu. Aldona 
Žilinskaitė skambino pianu so
lo, labai vykusiai. Paskui vie
tinis Bangos Choras po vado
vyste Aldonos Klimaitės su
dainavo kelias daineles. Šį sy
kį nieko netrūko, dainavo ge
rai. Paskui pasirodė Aidbal- 
siai po vadovyste B. šalinai- 
tės. Visi jie buvo apsirengę 
tautiškais kostiumais ir dai
navo labai puikiai, sutartinai.

Kas liečia programą, abel- 
nai paėmus, buvo okey. Drg. 
Mizara, LDS prezidentas, pa
sakė trumpą prakalbėlę, pa
aiškindamas apie LDS ir LMS. 
Nurodinėjo šių organizacijų 
tikslus ir siekimus. Taip pat 
prisiminė apie karą Europoje, 
primindamas, kad karas yra 
nereikalingas ir turėtų būti su
stabdytas.

Dailės žvilgsniu šis koncer
tas išėjo gerai. Tačiau ma
terials tikslo rengėjai neat
siekė. A. Skairus.

Vilnius.—šių metų Vilniaus 
miesto sąmata, kurią vyriau
sybė ja upatvirtino, sudaro 27 
milijonus ir 576 tūkstančius 
802 litus. Vilniaus miesto sa
vivaldybei duoda stambių pa
jamų. Iš visų savo įmonių Vil
niaus savivaldybė numato gau
ti pajamų 12 mil. 852 tūks
tančius litų. Vilniaus miesto 
savivaldybėje tarnauja apie 
1,800 žmonių (Kauno savival
dybėje per 1,000).

Vilnius. — Lietuvos Kari
ninkų Ramovės seniūnų tary
ba paskyrė 8,000 litų įreng
ti Valkininkų (Trakų ap- 
skrityj), Bezdonų (Vilniaus 
apskr.), Dūkšto (atgautojoj 
Zarasų dalyje) ir Ignalino 
(Švenčionėlių apskr.) pra
džios mokyklų bibliotekoms.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

ap-
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

gražių dainų ir šokių. Įžanga 35c. Po 
vaidinimo bus šokiai. Kviečiame vi
sus dalyvauti. (93-94)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAYONNE, N. J.
Dviejų Miestų Balius

LDS 133 kp. iš Jersey City ir 26 
kp. iš Bayonne rengia balių, šešta
dienį, 20 d. balandžio, Liberty Hali, 
329 Broadway, Bayonne. Pradžia 7 
v. v. Įžanga 35c. Gurskio orkestrą 
gros iš Elizabeth. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkes dalyvauti.

(93-94) ,

CHICAGO, ILL.
LDS II Apskr. pusmetinė konfe

rencija įvyks balandžio 21 d., 10.30 
vai. ryto, “Vilnies” Svet., 3116 So. 
Halsted St. Prašome visų Apskričio 
kuopų išrinkti pilną skaičių delega
tų, o delegatai visi dalyvaukite su 
puikiais sumanymais dėl sėkmingo 
auklėjimu LDS. — J. Skeberdytė, 
Sekr. (93-94)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, bal. 21 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St., 3-čią vai. po pietų 
įvyks gražus Aido Choro jubiliejinis 
koncertas. Apart vietinių menininkų 
dalyvaus Birūta Ramoškaite

Brooklyno. (93-94)
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp., susirinkimas įvyks 
balandžio 21 d. Citizens’ Club Hali. 
Kviečiame visus narius susirinkti 
laiku. Bus renkami atstovai į Ap
skričio Konferenciją. Taipgi bus 
svarstomi kiti svarbūs reikalai. — 
Komitetas. (94-95)

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, bal. 21 d., scenon sta

to ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. te
atrą “Baudžiavos Nuotakos.” Bus 
243 Front St., pradžia 3 vai. po 
pietų. Veikalas turi 5 aktus, yra

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. balandžio, LDS kambariuose, 
7:30 v. v. Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti. Daug svarbių dalykų 
tarti. — Kom. (93-94)

Girdima New Jersey, Pennsyivanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apiclinkėjc.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.
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PRANEŠIMAI E KITUR
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62-ra kp. ir ALDLD 2-ra 
kp. rengia prakalbas sekmadienį, 
Balandžio 21 dieną, Lietuvių Svetai
nėj, kampas E ir Silver Sts., kaip 
2 vai. po piet. Kalbėtoju bus cįrg. L. 
Pruseika, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Jis senai čia buvęs ir bus 
įdomu pasiklausyti. Dainuos daini
ninkė Kleofa Krasauskaitė, tikra 
lietuvaitė, ką tik iš Lietuvos atva
žiavus netoli nuo paties Vilniaus. 
Visi ir visos ateikit į šias prakalbas 
pasiklausyt kalbėtojo ir dainininkės. 
—Komisija (93-94)

ROCHESTER, N. Y.
Keturios Draugijos rengia bendrą 

vakarienę, balandžio 20, Gedemino 
Svet. Tos keturios Pašalpinčs Drau
gijos yra širdis Rochesterio lietuvių 
progresyvio judėjimo. DLK Gedemi
no Draugija tankiai duoda veltui 
svetainę darbininkiškiems parengi
mams, o LDP Kliubas daugiausia at
sižymi su aukom progresyviam judė
jimui. Apie LDS tai nereikia nė kal
bėti, tik ką biskj slabncsne LSD 
progresyviškame judėjime, bet susi
taikom labai gražiai. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros muzikos. Įžan
ga 50c. Dalyvaukite visi. (93-94)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. lietuviška vakarie

nė ir kortavimas įvyks ateinantį 
šeštadienį, bal. 20 d., Liet. Svet., 315 
Clinton St. Vakarienė bus duodama 
nuo 6 vai. vak., o atėję, vėliau, taip
gi gaus savo dalį. Lietuviški virtie- 
niai ir kiti namie daryti valgiai ti
krai patenkins visus. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Įžanga 35c. — Kom.

(93-94)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, bal. 20 d., 7:30 v. v. H.: 
L. Piliečių Kliubo svetainėj. Šokiams' 
gros J^ Tamulionio Orkestrą, iš Na
shua, N. H. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Visi turėsite “Good Time.” 
—Kom. (93-94)

PHILADELPHIA, PA.
Žaislų Pare ir šokiai įvyks šešta

dienį, 20 d. balandžio, Liet. Taut. 
Svet., 928 E. Moyamcnsing Avė. 
Pradžia 5 v. v. iki vėlumos. Rengia 
LDS 5 kp. Sekančios 5 dovanos yra! 
paskirtos: 1) Radio, aukavo A. C.Į 
Kirilauskas, 2740 Kensington Ave.,į
2) Chemille užklodė lovoj, aukavo' 
Mrs. O. Zalner, 1009 Jackson St.,|
3) Elektrinis laikrodis, aukavo Chas.
Roman, lietuvis graborius, 3132 
Richmond St., 4) Elektrikinę lampą 
stalui, aukavo Špokas, 2021 Balti
more Ave., 5) Baksą cigarų, aukavo 
J. Rainys, 110 W. Thompson St. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti, pa- 
remsite vieną iš geriausių ir stip
riausių savišalpos organizaciją. Gale-' 
site smagiai laiką praleisti. — LDS 
5 kp. (92-94)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS
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NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į 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 aprokat .mus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 ,
imiMiniirainivvinaimiM

Kuprotas Oželis"
JUOKINGA OPERETĖ, PARAŠYTA S. ČIURLIONIENĖS

SCENOJE STATO SIETYNO CHORAS
VAIDYLOM VADOVAUJA JONAS VALENTIS MUZIKAI KOMPOZITORE BRONE ŠALINAITE

JONAS VALENTIS
Kuris pastatė ir režisląvo veikalą.

Sekmadienį

Balandžio
21

April

įžanga 75c ir 50c B. ŽUKAUSKAS
>. Jonelis, gavęs Onytę, sako “Tave

----------------------------------- __ mylėsiu, ant rankų nešiosiu, ir 
liūliuosiu ir dainuosiu.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
180 NEW YORK AVENUE NEWARK, N. J

Salės durys bus atdaros 6 v. v. Vaidinimas prasidės 7 v. v,

Šokiams Gros A. Gorskio Orkestrą
“Kuprotas Oželis” vaizduoja mūs senoje tėvynėje jaunos lietuvaitės pa

žeistą širdį, verčiamos tekėti už senio našlio. Bet tikra meilė laimi kovą ir 
mūsų juokdariui Jonui tenka Onytė.
Veikiantieji asmenys: Onytė—O. Stdmokaitė; Jonelis—R. Žukauskas; Mo
tina—T. Stočkienė; Piršlys—T. Kaškiaučius, Našlys—J. Sukackas,

, • Kviečia SIETYNO CHORAS.
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 

i 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 J kitus nilcsrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

huo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti 

pertekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti

matAY S2ULJ

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

paišelių -^etai. 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
EJEW

GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

701
L E R

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
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Kas Kaltas?

D r. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

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. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

NewYorkK<0iė0zfe7liii(H
Unijos Teisme

ne

Bi-

me-

660 Grand Street'
liudininką

Hathaway Teisme

v

Salėj, ma- 
LaG vardijai

ir kitiems 
svarbiems

NOTARY
PUBLIC

Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Sekmadienį “Laisves” Balius 
Central Palace Salėj

Sulaukus šio sekmadienio, 
balandžio 21-mos, brooklynie- 
čiai — mažieji, jaunuoliai ir 
suaugę — patrauks į “Lais
vės” pavasarinį balių, kad ja
me gražiai pasilinksminti ir 
kartu paremti lietuvių liaudies 
dienraštį. Visi esate kviečiami. 
Su visais tikimės pasimatyti.

Taip pat yra laukiama sve
čių iš skaitlingų apylinkės ko
lonijų. Ir iš toliau, kai gir
dėt, ruošiasi atvykti. Vienas 
draugas, kuris jau savo “li- 
moziną” yra gerokai pakaus
tęs, kad galėtų su bent pustu
ziniu svečių atpyškėti čionai, 
rašo: “Pasimatysim, jei tik 
oro spėjikams pavyks išprana
šauti gerą orą, jei neužklups 
šiemet galo nežinanti gili žie
ma.”

Queens laisviečiai, kurie tu
ri pažintį su naturališkais oro 
spėjikais — paukščiais, sako, 
kad žiemos nebūsią, tad rei- 

. kia tikėtis pasimatyti ir su 
tolimaisiais svečiais.

Balius įvyks balandžio 21- 
mą, sekmadienį, nuo pietų iki 
vėlumos nakties, Central Pa

veikėjai 
nelaimės 

smarkesnį 
saugumo

Kritus pastoliui prie staty
bos darbo, Davidson Ave. ir 
Fordham'Road, Bronx, sužeis
ta penki mūrininkai ir padė
jėjai. Jie nukrito 24 pėdas ir 
tapo užgriūti kartu su jais kri
tusiomis plytomis, lentomis, 
cementu. Visi nugabenti Ford
ham ligoninėn ir bent vienas 
iš jų esąs pavojingoj padėty
je.

Mūrininkų unijos 
sako, kad po šios 
unija pradės dar 
vajų už įvedimą
priemonių statybos industrijoj.

Unija bėgiu pastarųjų metų 
buvo įteikus valstijos seimelin 
net 17 bilių, parašytų per va
dus Mūrininkų Unijos, AF of 
L, reikalaujančių įvest ir 
griežtai prisilaikyt saugumo 
priemonių statybos darbuose. 
Tačiau ponai iš republikonų ir 
demokratų partijų tuos vism 
bilius arba atmetė ar paliko 

* šiaip numirti komitete net ne
leidus daeit iki balsavimo.

Frank Della Penna, Mūri
ninkų Pild. Komiteto pirmi
ninkas, kurio paties sūnus per
nai tapo 

, pastoliui, 
pasiūlytų 
venęs tų
tijos seimelyje, ir esąs pasiry
žęs kovą tęst tolyn. Pats nete
kęs sūnaus, jis už vis labiau 
mato reikalą gelbėti gyvuo
sius, bet ne taip jaučiasi ponai, 
darbininkų balsais patekę į 
valstijos seimelį. Ponų sūnums 
negręsia tas pavojus, bet už- 
tad jų draugams, piniguotiems 
statybos kontraktdriams, būtų 
mažiau pelno, jei unija 
votų įvedimą saugumo 
monių.

Darbininkams tie visi
kai reikėtų neužmiršti nieka
da, o ypatingai sekamais rin
kimais.

užmuštas nukritus 
parašęs didžiumą tų 
bilių, karčiai pergy- 
bilių užmušimą vals-

iško- 
prie-

Penktad., Balandžio 19/1040

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Sunnyside Gyventojai 
Reikalauja Taikos

lace didžiojoj salėj, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne, 
kur buvo pastarasis “Laisvės” 
bazaras. Nuo 1 lig 5 po piet 
bus vaikų balius, tad vaikams 
ir tėvams įžanga nemokama. 
Nuo 5 po pietų prasidės šo
kiai prie Geo. Kazakevičiaus 
orkestros. Nuo 5 vai. įžanga 
35c.

Baliuj niekam nereikės alkt 
ir trokšt, nes rengėjai yra 
pasiruošę visus pavaišint ska
niais valgiais ir gėrimais, su
lyg pačių svečių pasirinkimo.

Elektristai Masiniai Kovos 
Prieš Atakas

Keturi šimtai Sunnyside, L. 
L, gyventojų susirinkę savo 
masiniame mitinge, Liaudies 
Mokyklos No. 150 kambariuo
se, 40th St. ir 43rd Avė., pri
ėmė rezoliuciją, kuria reika
lauja valdžios sustabdyt karo 
politiką. Rezoliuciją pasiun
tė prezidentui Rooseveltui ir 
savo kongresmanui William 
B. Barry. Joj reikalauja:

1. Neleist karo paskolą ir 
karo medžiagą , kariaujan
čioms šalims;

2. Vykdyt esamus įstatus 
prieš pelnagrobystę;

3. Duot žmonėms budžetą 
ją socialiams reikalams, 
karo budžetą;

Elektristų Brolijos Lokalas 
3-čias skelbia masinį narių 
mitingą šį vakarą, balandžio 
19-tą, Bronxo Social Acorn 
Kliube. Ten tikisi susirink
siant didžiumą iš toj apylin
kėj gyvenančių 3,500 narių.

Manhattane jau turėta toks 
mitingas, kur susirinkę 5,000 
perspėjo visą darbininkų ju
dėjimą, įskaitant CIO ir AFL 
unijas, budėti ir veikti prieš 
valdžios atakas ant unijų, ku
rios pravedamos po priedanga 
Shermano Anti-Trust Akto.

Newyorkicciu mitingas įga- 
liavo Pild. Tarybą greitu lai
ku ruošti masinę delegaciją 
Washingtonan, jei reikalas— 
siųst ir visus narius, 
ma siųst tūkstantinės 
unijistų specialiais traukiniais 
ir auto-karavanais.

Elektristų Lokalo 3-čio gru
pė viršininkų irgi yra įkai
tinta einant Shermano Aktu, 
kuriuo nuteista kailiasiuvių 
veikėjai ir kuriuo teisiama 
trokmanai.

lių.
Turėta ir labai įdomi 

niška programa.
Kas liečia savo tolimesnę 

veiklą, sunnysidiečiai pareiš
kė, kad jiems reikia “organi
zuotumo, daugiau organizuo
tumo,” nors jie jau turi “Sun
nyside Town Hall for Peace,” 
kuri jau turi 200 duokles mo
kančių narių.

Pereitą trečiadienį pradėta 
iššaukinėti valdžios liudinin
kai Išvežiotojų Lokalo 807 
byloje, kurioje teisiama 36 
unijos viršininkai, kaltinami 
už bandymą pravest unijines 
sąlygas užmiesčio trokų vai
ruotojams.

Unija tapo* patraukta teis
man kaipo peržengusi Anti- 
Raketo Akta, kada 1937-1938 
m. uždraudė nemokančių uni
jines algas užmiesčio firmų 
trokų vairuotojams atlikinėti 
darbus mieste. Unija tuomet 
patvarkė, kad iš užmiesčio at
važiuojamų trokų vairuotojai 
mieste nevairuotų, bet nuo 
miesto linijos paimtų trokus 
vairuot miesto unijistai, ap
mokami po $9.42 per dieną, 
kaip kad unijos nustatyta.

Apie pustuzinis iššauktų 
liudininkų trečiadienį pasa
kojo daugiausia apie savo pa
tyrimus dėl sulaikymo^ ant 
miesto rubežiaus.

Egzaminuojant
Gustav Haversack, vairuotoją 
Stellar Trucking Kompanijai, 
Shelton, Conn., vieno iš unijis
tų gynėjų, James D. C. Mur
ray, buvo iškelta, kad minėtas 
vairuotojas dirbdavo po 16 
valandų vienu pradėjimu.

Unija svarbiausia nori įro
dyt, kad užmiesčių 'vairuotojų 
pareiga atvežt trokus iki mies
to, o miestelėnų dalykas juos 
išvežiot mieste.

Medalis nuo Karaliaus, 
Barnis nuo Savųjų

Majoras LaGuardia pereitą 
trečiadienį turėjo ypatingą 
dieną:

Miesto' Salėj, Sąmatų Tary
bos patalpose, pilietinių ir 
ypatingai darbininkų organi
zacijų atstovai aštriai kritika
vo majorą už nusileidimus 
“ekonomistams” ir dėl jų už
gaidų kapojimą miesto budžę* 
to, mažinant jame paskyras 
liaudies švietimui 
būtiniausiems ir 
reikalams.

Toj pat Miesto 
j oro raštinėj,
įteikta švento Olaf Vyčių Or
dino kryžius-medalis, kaipo 
pagarba nuo Norvegijos kara
liaus Haakon. Medalį prika
binant, ponas Morgenstierne, 
Norvegijos ministeris Jungti
nėms Valstijoms, vadino La
Guardia karališku vyčiu.

GRAŽŪS LIETUVIŠKI 
JUDŽIAI, BET...

Kiek sykių teko matyti ro
dant Januškevičių iš Lietuvos 
parvežtus krutamus paveiks
lus—būdavo daug publikos,

Pereitą trečiadienį, Piliečių 
Kliube, Brooklyne, buvo taip 
pat rodoma lietuviški krutami 
paveikslai.

Paveikslai paruošti gražiai; 
spalyuoti, pritaikyta graži mu
zika; jis taipgi žodžiu gerai 
paaiškina; tačiau šį sykį, kaž 
kodėl taip mažai žmonių su
sirinko ?. . .

Apart miestų, jomarkų, at
laidų ir bažnyčių, parodoma: 
“Mudu du broliukai, mudu 
neženoti...” Bet šie broliu
kai ne vaidylos, ir tas vaizdas 
galima vadint nevykusiu.

TaipgŲ galima vadint nevy
kusiu ir “Kaip aš turėjau 
kaime mergelę...” Kavalie
rius beeidamas pas paną ne 
tiek bijo ko kito, kaip paties 
paveikslininko. Ir tas pasida
ro labai dirbtina.

Ar negalėtų ponas Januške
vičius paruošti tinkamą veika
lą filmoje su gerais vaidylo- 
mis? Jam visuomenė už 
būtų dėkinga! Rep.

Pereitą antradienį 
išrinkt “blue ribbon

: teist C. A. Hathaway, angliš- 
Mano-!ko darbininkų dienraščio 
masės i “Daily Workerio” redaktorių, 

neva už įžeidimą aprašant 
Walter W. Liggett’o žudystę, 
įvykusią Minneapolyje, 1936 
metais.

Atidarydamas bylą, 
man Stichman, New 
Distrikto prokuroro 
padėjėjas, taip 
“džiūrei,” kad 
jog byla iškelta 
namo įžeidimo, 
sumetimais. Tą 
nėjo savo atidaromojoj kalboj 
vienas Hathaway gynėjų, Ed
ward Kuntz, kuris kalbėjo 
sekamas po Stichmano.

Kuntz sakė, kad nuo 1936 
metų užsilikusi “apdulkėjusi” 
byla tiksliai atgaivinama lai
kotarpiu, “kuriuo tūli asme
nys, tūli elementai bando su
kelt isteriją.”

Trečiadienį, poniai Liggett 
esant liūdininko kėdėj, kaip 
prokuroro padėjėjui Stichma- 
nui, taip gynėjui Kuntz klau
sinėjant, vis labiau pasitvir
tino Kuntzo pareiškimas. By
la tęsiasi.

baigta 
jury”

p. Her-
Yorko

Dewey 
perstatė 

aišku,
ją
buvo

ne dėl to me- 
bet politiniais 
plačiai nagri-

Naujo Karinio Laivo 
Krikštynos

Laivyno Trečiojo Distrikto 
komandierius Clark H. Wood
ward skelbia, kad birželio 13 
čionai bus krikštynos naujo 
karinio laivo North Carolina. 
Laivas statomas Brooklyno 
Navy Yard. Turėsiąs 35,000 
tonų įtalpos. Lėšuos $65,- 
000,000.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

“Red Caps” Gaus Minimum 
Mokestį

FONOGRAFAS
Traukiu /paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

DIDŽIAUSIASK0KIJCS ESATE ninTZTATi n MATE IS DIDŽIŲJŲ 
PIRKINYS 8 KUB1SKŲ PED V

Pasekmėj Raudonkepurių 
Brolijos kovos už geresnes 
sąlygas savo nariams, Penn- 
sylvanijos Gelžkelių firma su
tiko damokėti, jei raudonke- 
puris nesurinks tipsais 30 cen
tų per valandą minimum. Gi 
už nešamus bagažus bus ima
ma po 10c ir raportuojama 
kompanijai. Jei surinks dau
giau, liksis darbininkui.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dirb

ti prie vyrų gerų paltų. Prašome 
atsišaukti. S. Markowitz, 119 Greene 
St., New York City, N. Y.

(94-85)

PARDAVIMAI
Parsiduoda fornišiuotų kambarių 

biznis, 10 išfornišiuotų kambarių. Vi
si išrandavoti. Taipgi parduodame 
automobilių Pointiac 1936 m., 5 pa- 
sažierių, gerose sąlygose, kaina visai 
žema. Einu į kitą biznį, tai viską 
greit turiu parduot. 105 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (90-95)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsiyedimui merginos 

arba našles vidutinio amžiaus, kuri 
mylėtų rimtą gyvenimą. Esu nepi- 
jokas ir turiu šiek-tiek sutauįių. — 
J. Zoris, 136 McKibben St., B’klyn, 
N. Y. (92-94)

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerikot 
išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi

, ves- 
pavienių.
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Jonas stokes
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

a stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr. 
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

į Suteikiam garbingas laidotuves

$150
> Koplyčias suteikiam nemokamai
> visose dalyse miesto
! Tel. Virginia 7-4499

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

GENERAL ELECTRIC

7H4T5 THE BU//

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už 

$ 114.75

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybe už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesne kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo."
VISOS DftŽUTftS PLIENINES. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

CHARLES D’ORAZIO & SON
' LICENSED DEALER OF

REX COLE, INC.
* 664 Grand Street Brooklyn, N. Y<

EVergreen 4-8784

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

tai
IŠKILMINGAS ATIDARYMASdaly ki qnor^

i

at

SKELBKITES “LAISVĖJE

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

420 SOU’ĘH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

linęs 
įsismagino važiuot 
prie E. 172nd St., 
pataikė mirtin po 
troku.

karių pervežinėjimui. 
plauks—nesakoma.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKERS

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorą alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.Weinberg, 5 m., pasisko- 

iš kito berniuko triratį, 
pakalnėn 
Bronx, ir 
miestą vu

Pasirinkimas didelis.
Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Departmentinių Krautuvių 
Unijos Sudarė Tarybų

Penkių žymių vietos depart- 
mentinių krautuvių darbinin
kų unijos apsijungė bendram 
darbui, įsisteigė bendrą Jung
tinę Tarybą. Jon įeina Bloom
ingdale, Gimbel, Hearn, Sacks 
krautuvių unijos skyriai, CIO. 
Neužilgo tikimasi prisidėsiant 
ir Macy’s.

x Penkiuose lokaluose United 
Retail and Wholesale Employ
ees Unijos turi 7,500 narių. 
Su prisidėjimu Macy’s darbi
ninkų tikisi turėt 10,000 na- 
riu.

Laivas lie de France 
Rengiasi Išplaukt

šis didžiulis francūzų lini
jos laivas pradėtas apvilkinėt 
nauju pilku maliavų rūbu ir iš 
to spėjama, kad jis jau- pasi
ruošęs kelionei. Taip buvo su 
anglų laivais Mauretania, 
taipgi Queen Mary, kada toji 
karalienė pasinešė apleist 
amerikonišką “burdą.” Mena
ma, kad lie de France paima
mas 
Kur

Penktadienį ir šeštadienį, 
balandžio 19 ir 20 dd., įvyks 
Iškilmingas Atidarymas Cleve
land Palace Bar & Grill.

Savininkas, Jonas Jurevi
čius, (Jurevich) kviečia visus 
savo draųgus-pažįstamus, vie
tinius ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame atidaryme. Bus duo
dama skanūs valgiai ir dova
nos. Taipgi, kas norės, galės ir 
žaisti Bowling, nes yra dvi di
delės Bowling Alleys. Priva
žiuoti galima Jamaica linija ir 
išlipt ant Cleveland stoties, 
taip pat Broadway gatveka- 
riu, išlipti ant Cleveland St. 
Prašome įsitėmyti antrašą: 
Cleveland Palace Bar & Grill

234 Cleveland Street X
Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Applegate 7-9718
(93-95)

šoklų vynų Ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEID AT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
t&T- Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "Wi




