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Krislai
Liežuvis, kuris pasiekė 

Kauną.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Ncpralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Smetonos oficiozui ’’Lietu
vos Aidui” rašo laišką ameri
kietis P. Jurgėla, Brooklyno 
fašistų laikraščio štabo narys. 
Rašo, žinoma, apie “kairiųjų 
rūpesčius.” Pono Jurgėlos lie
žuvis labai ilgas, beveik nesu
valdomas. Jis, pavyzdžiui, tei
gia, kad Amerikos pažangieji 
bendrai veikia tik tuo tikslu, 
kad užgrobus SLA. Betgi tai 
grynas nonsensas. Niekas ne
nori ir nesistengia tą organi
zaciją užgrobti.

Matyt, P. Jurgėla tikisi nuo 
Smetonos gauti kavalieriaus 
medalį ar ciną, kad pasakoja 
dar ir tokias nesąmones apie 
pažangiusius:

Visuose mitinguose mėgi
nama rinkti aukų, kurių tik
slas klausytojams sunku ir 
supaisyti. Kai kur pasiseka 
kiek surinkti. Patys klausy
tojai ima reikalauti apy
skaitų, kuriomis patys radi
kalai netiki. Po mitingų ra
dikalų spaudoje prasideda 
polemika. Tai visa nuosai- j 
kesnė visuomenė ir ypač. 
tautiškai nusistačiusi išeivių i 
daugumas vadina ne kitaip,', , .
kaip “radikalų cirku.” Gai-1Jos darbininkų; sykiu pažy-1 . .. . . >• . . A
la tuščių pastangų, kurioms mi, kad ir Amerikos darbi- sovletimai šnipai.) 
mūsų radikalai tiek energi- (ninkai žengia pirmyn, orga- 
jos eikvoja. nizuodamiesi į industrines

, Z , . . i unijas; juk CIO pradėjo su
moterys labai gražiai pasidar-; yienu milionu, o dabar turi 
bavo dienraščio “Vilnies” va- jau keturis milionus narių, 
juje. Draugės O. Jokubauskienė J. L. Lewis savo laiške, 
ir O. Sakalienė darbavos iš-■ be kitko, sako: 
vien ir padarė 5,121 punktą.: 
Jos laimėjo pirmą dovaną, susįvienijo prieš bendra 
Drauge O. Remeikiene dasiva-i, . . . .. . . *•
rė net iki 4,889 punktų. Drau-1 la.lsvcs neprietelių mes taip- 
gė Drobienė, kuri, beje, va-|g> noi 'me vienybes visų į 
jaus metu buvo susirgus, irgi; darbininkų Jungtinėse Vai- ii\i- i • D * E "v« 
padarė 1,074 punktus. Joms i stijose, het mes turime už-i J DllblHSkSO 016^31813 į tam 
dėkinga ne tik ‘‘Vilnis”, bet i gitikrint, kad būtų priimtas; Ų Į H § ** ‘v»Lv i * v* lx t X L rt rt i 11 J A i i * . _ .. » « i
mas.

Lewis Šaukia Darbi 
ninkus Vieny t Jėgas 
Kovai prieš Fašizmą 

a----------------------------------
Washington. — John L. 

Lewis, pirmininkas CIO, pa
siuntė sveikinimo laišką 

i Francijos seimo atstovui 
|Ch. Baronui, pirmininkui 
kasyklų ir elektros komisi
jos. Lewis, vardu Jungtinės 
Mainierių Unijos, kurios 
prezidentu jis yra, sveikina 
Francijos darbininkus, kad 
apsivienijo dvi didžiosios jų 

'unijinės organizacijos.
Lewis džiaugiasi laimėji

mais susivienijusių Franci-

Sovietai Uždarysią Penkis 
. Konsulatus Leningrade O

Maskva. — Užsienių dip
lomatai čia numato, kad So
vietai uždarys Anglijos, 
Latvijos, Estijos, Norvegi
jos ir Švedijos konsulatus 
Leningrade. Bet bus palai
komi konsulatai tokių šalių, 
kurios turi speciales sutar
tis su Sovietais.

(Apie įvairius konsulatus, 
kaip žinoma, sukasi prieš- Chinietis tėvas nešasi ant rankų savo užmuštą sūnų. 

Tai auka Japonijos bombų

M®

“Kaip Francijos darbinin-

r fl 
11

PIRMAS POSĖDIS VYRIAUSIO SOVIETO, 
DEMOKRATJSKIAUSIO SEIMO PASAULYJ

Chinai Paskandino 2
Japonų Karo Laivus;
Nukirto 4 Lėktuvus

■pi

Abejojama ar Japonai Skelbs 
Karą prieš Chiniją

darbininkiškas judėji- jn(jUstriniO o r ganizavimosi
pagrindas.

“Dabar mes susiduriame 
su nauju ūkiniu (ekonomi
niu) nupuolimu, ir Ameri
kos darbininkai supranta
fašizmo pavojų pasauliui, ir!deracija.” Jis’’ nepaiso

liai, kuri stengiasi išlaikyt nesutinka
savo laisvę; me8 ypač rūpi- daugumos
narnės apsaugot lygias dar-!san^ių CI0< j tJkį Dubins- 
binmkam teises. , I'lvinL'Cl'iQ'HD anlmmni cif..

Taigi, žymiausias šių dienų 
Lietuvos rašytojas ir pažan
gus žmogus, Krėvė - Mickevi
čius, neteko vietos Kauno uni
versitete. Lietuvos spaudoje 
skaitome sekamą pranešimą:

“Švietimo ministeriui ne
patvirtinus Humanitarinių 
mokslų fak. dekanu prof. 
Krėvės-Mickevičiaus, vakar 
įvykusiame fakulteto tary
bos posėdyje dekanu - kan
didatu buvo išrinktas prof. 
M. Biržiška. Jo kandidatūra 
pristatyta švietimo ministe
riui patvirtinti.”
Kodėl Smetonos švietimo 

ministeris nepatvirtino, nepa
sakoma. Mes tačiau galime 
lengvai atspėti: Smetona ne
gali pakęsti nei vieno doro 
žmogaus, atsisakančio už grašį 
parduoti tautininkams savo są
žinę ir smegenis.

Profesorius Krėvė-Mickevi
čius anais laikais buvo pradė- 

> jęs leisti pažangų literatūrinį 
žurnalą “Literatūra.” Vos pa
sirodė du numeriai ir Smeto-, 
nos valdžia jį užgniaužė. I

bu
vai-

Beje, Lietuvos valdžios 
džetas sako, kad šiemet 
džia išleis liaudies sveikatos 
reikalams viso labo tik 450 
tūkstančių litų, o nusikaltę-! 
liams sekti net dveja tiek, ar-, 
ba 898 tūkstančius litų. Ypa
tingai politinių nusikaltėlių 
sekiojimui tautininkai užlaiką 
gaujas šnipų ir provokatoriuj

Pradėję nuo Lietuvos val
džios ir pabaigkime su Lietu
va. Apart visų kitų bėdų, Lie
tuvą tautininkai apveisė šei
mos negalojimais. Tam pačiapa 
“Liet. Aide” Dr. Ambraziejutė- 
Steponaitienė kitaip išsireiškia 
apie tą krašto nelaimę :

“Nuaidėjo šūviai ties tei
smo durimis, sugaudė laido
tuvių varpai. Kas atsiti
ko?.. Kieno vėlė palydėta į 
amžinastį? — Vyras nužu
dė savo žmoną, mažamečių 
vaikų motiną. Nužudė dėl 
to, kad vyro pamestoji žmo
na teisėtai j ieškojo vai-

New York. — David Du
binsky, prezidentas Suknia
siuvių Unijos, viešai kalti
no CIO, kad ši industrinių 

niu; nupuolimu, ir Amen- unijų organizacija nesuside- 
: ri su Amerikos Darbo Fe- 

fašizmo pavojų pasauliui, ir ! aeracija. Jis nepaiso, kad 
jie pritaria kiekvienai ša-1 Darbo Federacijos vadai 

priimt didelės 
unijų, priklau-

DIDĖJA BĖGIMAI Iš 
GEN. FRANCO ARMIJOS i 

Gibraltar, saus. 13. — Is- i 
panijos fašistai pastatė rai-' 
telių sargybą prie Gibralta-< Maskva. — Pirmą posėdį
ro rubežiaus, kad nepra- i Vyriausio Sovieto-seimo ati- 
leist bėgančių gen. Franco mokslininkas atstovas 
kareivių. I Aleksiei Bach, 81 metų am-

~ ~ ; žiaus, vadas Mokslų Akade-
J. L Lewis® Atsakymas! inijos.

' Atėjus J. Stalinui, įsnnk- 
i atstovui, generaliam 

! sekretoriui Sovietų Komu
nistų Partijos, 1,143 atsto
vai per 8 minutes karštai, 
griausmingai jį sveikino. 
Seiman atsilankė žymieji 
Sovietų valdininkai ir 3,000 
kitų svečių. Posėdin suėjo 
ir skaitlingi svetimų šalių 
diplomatai ir užsienių laik
raščių korespondentai.

Sovietų Sąjungos Tarybos 
(atstovų rūmo) pirmininku 
vienbalsiai išrinktas A. A.

Surasta Žvaigždė 3,000 
Sykiy Didesnė už Saulę

Chicago, III. — Direkto
rius Yerkes Observatorijos 
dr. Otto Struve, Williams 
Bay, Wisconsine, praneša, 
kad per teleskopą surado 
žvaigždę 3,000 kartų ilges- 
nę-platesnę už saulę. Jinai 
turinti 2,000 milionų mylių 
skersai - išilgai; bet palygi
namai nekaršta, ”tik” apie 
1,000 laipsnių Centigrade. 
Ta žvaigždė yra didesnė už 
ištisą saulės sistemą su vi
somis planetomis. Struve ją 
pavadino “Epsilpn Auri
gae.”

Popiežius Giria Mussolinį, 
Bet Peikia Hitlerį

Vatikanas. — Popiežius, 
k a 1 b ė d amas šešiasdešimt 
dviem vyskupam, gyrė Mus
solinį, kad jis remia katali
kų bažnyčią, bet peikė Hit
lerį, kuns ją persekioja.

;kio priekaištą sekamai at
siliepė J. L. Lewis, CIO pir- 

'mininkas: :
“Ponas Dubinsky elgiasi 

kaip ta Elze, kuri pradeda 
eiti per ledą, bet bijo ir grįž
ta; jis dairosi atgal, kaip 
Loto pati (biblijoj). Aš ma
nau, Dubinsky turėtų galu
tinai nusitari, ar jis yra 
paukštis ar mesa, ar tik ge
ra ruda silkė.”

Sukniasiuvių Unija yra 
prisidėjus prie CIO, bet jos 
galva Dubinsky raivosi, 
dairosi ir dvejoja.

Andrejev, geležinkelių ko
misaras ir narys Komunis
tų Partijos Politinio Biu
ro; vice-prezidentais išrink
ti akademikas T. D. Lysen
ko ir Sultan Segisbajev. 
Lysenko nėra Komunistų 
Partijos narys.

Tautų Tarybos (seimo an
trojo rūmo) pirmininku iš
rinktas atstovas J. M. Šver- 
nik, centro sekretorius/Vi
sos Sovietų Sąjungos dar
bo unijų.

Akademikas Bach, prof. 
O. J. Šmidt ir kiti kalbėto
jai sveikino susirinkusį Vy
riausią Sovietą kaip demo
kratiškiausia seimą pasau
lyj.

Tokio, saus. 13. — Jeigu 
Japonija oficialiai paskelb
tų karą prieš Chiniją, tai 
japonai, pagal tarptautines 
teises, galėtų stabdyt visų 
šalių laivus, plaukiančius 
Chinijon, ir grobt jų krovi
nius, už kuriuos, tačiaus, 
turėtų užmokėt jų savinin
kam.

Bet Japonijos valdovai bi
jo, kad jeigu jie atvirai pa
skelbs karą, tai prezidentas 
Rooseveltas patvarkys, pa
gal bepusiškumo įstatymą, 
kad Japonija turi tuoj gry
nais pinigais užsimokėt už 
kiekvieną dalyką, kurį jos 
laivai norės išsivežt iš Jung
tinių Valstijų.

Shanghai, saus. 13.—Chi- 
nijos lėktuvai bombomis pa
skandino du iš keturių Ja
ponijos karo laivų, kurie 
plaukė Yangtze upe aukš
čiau Wuhu.

Chinai nušovė žemyn du 
japonų lėktuvus vakaruose 
nuo Nankingo ir du vaka
ruose nuo Kantono.

Chinų lakūnai bombomis 
sudaužė du japonų šarvuo
tus traukinius Tsoukange ir 
Lukange.

1,000,000 chinų kareivių 
pastojo kelią 500,000 japo
nų, kurie keturiais ruožais 
briovėsi linkon Suchow ir 
siekė užkariaut Kansu pro
vinciją.

Japonam-Šnipani Uždrausta
Žvejot Panamos Vandenyse

Panamos respublika, Cen- 
tralinėj Amerikoj, griežtai 
uždraudė japonam žvejoti 
Panamos vendenyse. Už tai 
nusprendė baust iki .$1,500 
pabaudos ir užgrobt tokių 
neva “žvejų” laivus ir įren
gimus.

Panamos valdžia patyrė, 
kad japonai ten daugiausia 
šnipinėja, neva “žvejodami.”

Žuvo 7 Lakūnai Ameri-f Japonai Bijo Nustipti 
kos Oro Didlaivio Kare su Chinija

Basi Chinų Partizanai 
Pliekia Japonus

Hankow, Chinija.— Arne'-

Nusižudė Tėvas ir Duktė, 
Kurie Mylėjosi Kaip Vyras 

i su Mergina
Scottdale, Pa. — 17 metų 

atgal gimė P. H. Meese’ienei 
duktė, Nellie. Bet tėvas Nel
son Meese jos nematė, nes 
jau buvo persiskyręs su sa
vo žmona.

Paskui tėvas ir užaugusi
ikietė laikraštininke Agnės- duktė susitiko ir įsimylėjo, 

Smedley praneša, kaip chi- kaip vyras su mergina, yie-
r

kams ir sau prideramo už
laikymo. Ir tas žiaurumas 
įvyko kitą dieną po moterų 
suvažiavimo, kai ir dėl ir
stančių šeimų buvo paskelb
tos rezoliucijos.

“Tikrai, kai pasidairai po 
šeimas, patiri labai ir labai 
daug kartumo. Tuoj pama
tai, kad mūsų šeimos tiek 
miestiečių, tiek sodiečių šei
mos genda. Tai labai skau
du.”

FRANCIJA SUĖMĖ 2 
ŽMOGŽUDŽIUS PRIEš- 

FAŠISTINIŲ BROLIŲ 
Paryžius. — Slaptoji poli

cija suėmė du iš trijų fran- 
cūzų fašistų, kurie praeitą 
vasarą nužudė brolius Carlo 
ir Nello Roselli, pabėgusius 
iš Italijos kovotojus prieš 
Mussolinį.

Pago Pago, Samoa. — Už 
14 mylių nuo čia, Pacifiko 
Vandenyne, surasta griuvė
siai amerikinio lėktuvo “Sa
moan Clipperio.” Nėra abe
jo, kad žuvo jo kapitonas E. 
C. Musick, vienas garsiau-, 
šių orlaivininkų, ir šeši jo 
bendrai lakūnai ir mechani
kai.

Kada aliejaus dūda vieno 
iš keturių motorų prakiuro, 
buvo bandoma išpilt daugį 
gazolino iš lėktuvo; bet pa
leidus gazoliną jis užsidegęs 
ir gaisras apėmęs lėktuvą, 
kaip sako prezidentas Pan 
American Oro Linijų, J. T. 
Trippej Washingtone.

Francijos Fabrikantai Atmeta 
Nutartus Algų Priedus

Paryžius. — Taikymo ko
misija su dalyvavimu val
džios atstovų nutarė pridėt 
pusšešto nuošimčio algos 
audėjams šiaurinėj Franci- 
joj; bet fabrika.ntai nepildo 
nutarimo. Gręsia didelis 
streikas.

Ministeris pirmininkas C. 
Chautemps reikalauja, kad 
seimas taip pataisytų tai
kymosi įstatymą, idant pri
verst abidvi puses vykdyt 
tokių komisijų sprendimus.

Tokio, saus. 13. — Prane
šama, kad Japonijos valdžia 
pasiuntė naują taikos pasiū
lymą Chinijai.—Bijo, kad 
ilgos grumtynės su Chinija 
gali nusilpninti japonų jė
gas planuojamam karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Chinija atmetė pirmesnį 
taikos pasiūlymą, kurį ja
ponai padarė per Vokietijos 
ambasadorių Chinijai dr. 
O. Trautmanną.

Mussolinis Įkalbėjo Austri-

Gen. Franco
Budapest, Vengrija. — 

Mussolinio atstovai įkalbėjo 
Vengrijai ir Austrijai pilnai 
pripažint fašistų “valdžią” 
Ispanijoj.

Bet Austrija ir Vengrija 
atsisakė apleist Tautų Lygą 
arba daryt prieš-sovietinę 
sutartį' su Italija, Vokietija 
ir Japonija.
SOVIETINIAIS L Ė K T U- 
V A I S CHINAI KERTA 

SMŪGIUS PRIEŠAM
Hankow, Chinija. —Gau

tais iš Sovietų lėktuvais chi
nai daro daug žalos japo- 

kaip praneša New 
Times koresponden-

nams, 
York 
tas.

nų partizanai krikdo japo- nas kito nepažindami. Da
rni armijos planus Shansi, į kar, pagaliaus, paslaptis pa- 
Hopeh, Suiyuan ir Hoan aiškėjo. Tai iš’nusiminimo, 
provincijose. h’ nusižudė tiedu mylėtimaij

Partizanai, dažnai basi, tėvas su dukteria, 
nudriskę, pusiau alkani, ”
ginkluoti tik šautuvais, kar- Fašistai Pripažįsta Liaudiečių 
dais, peiliais ir pagaliais,. Laimėjimus 
kartotinai iš pasalu užpul-| ___
dineja ir skina japonų of i-, Hend Franc. - Ispa- 
cierius ir kareivius; niekad | y t j _ j f 
neduoda jiem ramybes. v.J, { , , *J J isistų komanda praneša, kad

Agnes Smedley negali at- 'vienoj vietoj Teruelio fron- 
sistebėti, kaip tie chinai te jie atmušę liaudiečių ata- 
karžygiškai kovoja, kas va- ką, bet, girdi, “kitoj dalyj 
landa rizikuodami savo gy- to paties fronto mes trupu- 
vybę. |tį ištaisėme savo liniją.”*

K o m u n i s t inė Aštunto ; Toks linijos 
Ruožto armija dabar orga- reiškia taisymą atgal, tai 
nizuojaUr lavina partizanų yra, liaudiečių pažengimą 
būrius Suchow srityje. i pirmyn.

New Yorko Times korės-į *____________
pondentąs rašo apie (tide- D gj į Majnjeriu 

; liūs pasisekimus chinų par-1 „ .. n i •• •
tizanų kovose prieš japonus,! Kasyklos EkspiOZIJOJ 
ypač kalnuotose yietose.

taisymas”

Harwick, Pa. — Po dujų 
NAMIE NUŽUDYTOS DVI eksplozijos kasykloj Har- 

MOTERYS wick Coal and Coke kom-
--------  panijos, jau išimta penki la- 

Elmont, Long Island, N. ivonai. Dar penkių jieškoma 
Y. — Nežinomas piktada- 300 pėdų gilumoj.
rys surišo ir nušovė Lėni-' Per dujų užsidegimą Kar
dą Waite’ienę, 59 metų, ir wick kasykloj 1904 metais 
pas ją atsilankiusią Jeanę žuvo 179 mainieriai. 
Schuellain’aitę, 18 metų. Po--------------------
licija spėja, kad tai keno Michael Jamba gavo pa- 
kerštas. tentą Washingtone už iš-

------------------- rastą prietaisą pririšt kar-
Gen. Franco Nuginkluoja Sa- vės uodesai bemelžiant.
vo Šaulius, Nepasitiki Jais ORAS*
Gibraltar. — Ispanijos fa

šistų komandieriai nugin
klavo savo šaulius vietose 
arti Anglų valdomo Gibral
taro. Penki gen. Franco šau
liai, pabėgę į Gibraltarą, sa
ko, jog ir kiti bėgtų, jei tik

Šiandie būsią abelnai gie
dra ir tik pavakariais snig- 
sią ar lysią. —N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 30. 
Saulėtekis 7:19; saulėleidis 
4:50.
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Pačios Kasa Sau Duobę
Anglijos imperialistų keista pasaulinė 

politika. Jie mato pavojų iš agresorių 
pusės—tolimuose rytuose iš Japonijos, 
Afrikoj ir Viduržemio Jūroj iš Italijos 
fašistų, Gibraltare ir ant savo salų iš 
Vokietijos fašistų pusės. Betgi jie vistiek 
fašistams pataikauja.

Londono “Times” rašo, kad Tautų Ly- 
I ga neturėtų perdaug kištis į kitų šalių 

reikalus, kad ji turi būti “taikos instru
mentas.” Bet Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos fašistai jau senai ant to “taikos in
strumento” nusispjovė. Jie plėšia ir gro
bia kitas šalis, tai ką tada daryti?

Kitas Anglijos įtakingas žurnalas 
“Around The Table” rašo:

“Visai aišku, kad savo atsinešimuose 
į militarines valstybes, kurios siekia pa- 

t keisti esamą tvarką... demokratinės 
j valstybės gali surasti apsisaugojimą tik 

apvienytame jų veikime.... Jos ne tik 
■turi būti užtektinai ginkluotos apsigy
nimui, bet jos turi aiškiai duoti supras
ti, kad yra ribos, po kurių jos greičiau 
eis karan, kaip toliau trauksis. Begė
diška istorija pastarųjų šešių metų įvy
kių buvo nusileidimų pasekmė... Pasek
mė nenorėjimo kelektyviai bendrai prieš 
agresorius išstoti, nors demokratija tu
rėjo aiškią ginklų ir jėgų persvarą savo 
pusėj.”

Iš to, kas čia parašyta, atrodo, kad, 
pagaliau, Anglijos valdininkai pasisuko 
prieš karo agresorius. Bet tai tik žodžiai, 

□tr jie Anglijos ponams reikalingi, kaip 
■“J’ravdoj” rašo drg. J. Viktorov, tik 
rtam: kad Anglijos žmonių akyse patei
sinus didelį Anglijos apsiginklavimą ir 
pinigų eikvojimą, ir kad nors kiek nu
raminus visuomenę, kuri Anglijoj vis 
daugiau kelia protesto balsą prieš nusi
leidimus Vokietijos ir Italijos fašistams 
Ispanijoj ir Japonijos fašistams Chini- 
joj. Toliau d. J. Viktorov rašo:

“Senai praėjo tas laikas, kada stam
bios kapitalistinės valstybės galėjo pa
sitikėti savo pavieniomis jėgomis. Apie 
Franci ją nereikia nei kalbėti. Kas liečia 
Angliją, tai ji jau senai nebėra ‘jūrų ka
ralienė’. Jau pasaulinis 1914-1918 metų 
karas parodė, kad pati viena Anglija 
yra bejėgė save apginti. Ir todėl jos da
bartiniai išstojimai prieš demokratinių 
šalių bendrą išstojimą suvaldymui agre
sorių yra panašūs elgesiui to žmogaus, 
kuris kerta šaką, ant kurios patsai sėdi.

“Iš visų pasaulio valstybių tik viena 
valstybė gali be kitų pagelbos apginti 
savo sięnas, tai Sovietų Sąjunga, kuri 
gali atremti priešo užpuolimą, nepaisant 
iš kur jis būtų. Bet tik Sovietų Sąjunga 
ir kovoja už bendrą kolektyvę taibą.”

Kaip žinome, Sovietų Sąjunga daro 
viską, kad Tautų Lygą padarius tikru 
kovos įrankiu už taiką. Iš Anglijos ir ki
tų demokratinių buržuazijos šalių to ne
simato. Jos mato sau pavojų, bet nesi
ima vienintelio teisingo žingsnio—bendro 
visų kolektyvio veikimo prieš karo ag
resorius, kad užpuolikus suvaldžius, kad 
baigus karą Ispanijoj ir Chinijoj. Buržu
azinės demokratinės valdžios tokiu keis^“ 
tu elgesiu pačios kasa sau duobę.

r

Nepavydėtina Vienybė
Lietuviški fašistai vadindamiesi tauti

ninkais visur ir visada labai mėgstą kar
toti seną giesmę apie tautos vienybę. Jie

visada šaukia: “Prieš 1926 pietų gruo
džio mėn. 17 dieną Lietuva buvo susi
skaldžiusi į partijas, vyko didžiausios 
rietenos, tautos vienybės nebuvo. Padė
timi ėmė plačiai naudotis įvairūs tam
sūs gaivalai, nusikaltėliai ir Lietuvai grė
sė suirutė. Ir tik perversmas Lietuvą iš
gelbėjo, o tautininkų valdžia likvidavo 
vidujinę nesantaiką ir visas partijas, 
taip sakant, Lietuvą suvienijo.” Tą patį 
kartoja ir šįmet Čaplikas su Dailide mi
nėdami gruodžio 17 dieną, kartos ir vė
liau j ieškodami durnių ir vis mažiau jų 
rasdami. Teisybė, kad tautininkų val
džia uždarė visas demokratiškas parti
jas, prikimšo kalėjimus ir koncentraci
jos stovyklas, o kiek sušaudė? Visai ne
senai žvalgyba su policija kraujuos pluk
dė Suvalkijos valstiečius ir Kauno dar
bininkus, streikavusius per Kranausko 
laidotuves. Bet tai vis darė tautos “vie
nybės” vardan. Liaudies masių nepasi
tenkinimą, jų kovą fašizmas vadina 
“tamsių gaivalų” darbu. Gerai, tegul bus 
taip, kruvini liaudies susirėmimai su fa
šistų valdžia yra tautos “vienybės” pa
žymys. Mes dėl to galim nesiginčyt.

Bet kaip gi vienybė atrodo pačių bal
tųjų gaivalų, pačių fašistų tautininkų 
tarpe? O ji labai ir labai nepavydėtina. 
Nieko sau vienybė, kai tautininkas tau
tininką duonriekiais peiliais skerdė, to
kios vienybės tikrai prieš gruodžio per
versmą nebuvo. Tai buvo 1930 metais va
sarą. Du geri tautininkai Pupaleigis ir 
Vaitkevičius užpuolė nė kiek neblogesnį 
tautininką vidaus reikalų ministerį pul
kininką Rusteiką ir iš didelės tautinės 
vienybės jį subadė, norėdami, kad Rus
teika dievui dūšią atiduotų. Arba vėl 
tais pačiais metais buvo tautininkų jau
nimo organizacija “Geležinis Vilkas”, 
kurio štabas Duonelaičio gatvėj buvo pa
čių tautininkų vardan vienybės išsprog
dintas. Dėl to sprogdinimo 30 gerų tau
tininkų buvo atvaryta į kalėjimą.

1931-35 metų laikotarpyje baisiai buvo 
reklamuojama ‘Ūkininkų Vienybė’—taip 
buvo vadinama fašistinė ūkininkų orga
nizacija. Kur gi ji dabar, nebegirdėt, ne- 
befiguruoja ir tos vienybės pirmininkas 
ponas Bulvičius. Vienybės vardan reikė
jo pačių tautininkų suorganizuotą “Ūki
ninkų Vienybę” likviduoti.

Nagi 10 metų buvo žemės ūkio minis- 
teriu didelis tautininkas, didelis patrio
tas Jonas Aleksa. Ir šį “garbingą” tau
tininką patys tautininkai iš Kauno. tu
rėjo ištremti. Nagi kas nežino garsiojo 
Smetonos draugo, tautinės vienybės kū
rėjo prof. Valdemaro? Jis ir dabar kalė
jime tebesėdi. Vis dėl tos pačios vienybės.

Dar maža, dar galim pririnkt visiems 
žinomų tautinės vienybės pavyzdžių. 
1934 metais birželio mėn. 7 dieną gene
ralinio štabo viršininkas generolas Kubi
liūnas su daugybe karininkų padarė 
Kaune putčą tautininkų vienybei pade
monstruoti. Paskum atsisėdo į kalėjimą 
netekdamas visų laipsnių ir ordenų.

O 1936 metais žiemą aršus tautinin
kas Tarutis su Mačiuika ir kitais norėjo 
pakartoti Kubiliūno dramą. Ir vėl karo 
lauko teismas ir vėl kalėjimas.

Beje, gi tautininkai 1932-35 metais la
bai smarkiai vykdė tautišką jaunimo vie
nybę ir organizavo taip vadinamą “spo- 
rūtą” bet paskum greit ją likvidavo, nes 
kaip visur, taip ir čia pasireiškė didžiau
sias pačių tautininkų nesutikimas. O gi 
dar buvusio “Lietuvos Aido” redakto
riaus V. Gustainio įiyla. Visų buvusių 
vaidų ir nesutikimų, rietenų pačių tauti
ninkų tarpe čia neišskaičiuoti. Jų pilna 
ir dabar. O ko gi verti tie tokių ponų 
kaip Čaplikas, ^metona, Tūbelis žodžiai 
apie panaikintas partijų rietenas, kai pa
tys tautininkai tarp savęs skerdžiasi pei
liais ir į kalėjimus kits kitą kiša. Parti
jos tarp savęs kovodavo, agituodavo, bet 
tokios vienybės, kokią dabar turi tauti
ninkai, tikrai jos neturėjo. Ir vi$ dar kal
ba apie įvykdytą ne tautininkų, o net 
tautos viepybę. Toks jau fašizmo ama
tas: meluot per akis ir jieškot už save 
durnesnių.

LAISVU

Atveža “Laisvei” Naują lutertype

Pirmadienį, vasario 17 d. atveš “Laisvei” naują inter- 
type, raidžių statomąją mašiną, kurios kaina $7,000.00. 
Priimdami m ašių ą turime įmokėti $1,185.00. Tad prašo
me visų “Laisvės” klijentų, kurie esate skolingi už skelbi
mus ir už preniimeratas kuo greičiausiai atsiteisti. Padė
kite savo dienraščiui išmokėti Intertype mašiną, nes ta 
mašina tarnaus visai pažangiajai Amerikos lietuvių vi
suomenei.

Bus gražu, kurie iš draugų užsimokėdami už prenume
ratą primes grašį kitą ir dovanų mašinos išmokėjimui. 
Pereitas ruduo “Laisvei” buvo blogas. Jis buvo blogas 
daugeliui “Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų, nes stambieji 
kapitalistai, plutokratija, paskelbė boikotą Roosevelto 
valdžiai ir daugybę darbininkų paleido iš darbų.. “Laisvė” 
yra darbo žmonių siela. Kada ekonominius trūkumus 
kenčia dirbančiosios masės, juos kenčia ir mūsų dienraš
tis. Kalbamos mašinos priėmimas ir jos išmokėjimas yra 
gyvas rūpestis mūsų visų apšvietą branginančių žmonių.

P. Buknys.

Japonijos Žvalgybos 
Provokdcijos
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Oro Nelaimėj žuvo Argenti- Graikų Sosto Įpėdinis Vedė 
nos Prezidento Sūnus ; Vokietę Kunigaikštaitę

Buenos Aires. — Armijos I Athens, Graikija. — Su 
* lėktuvo nelaimėj tapo už- j didelėmis iškilmėmis tapo 
muštas su kitais astuoniais sušliūbavotas Graikijos sos- 

' ir sūnus Argentinos prezi- to įpėdinis Paulius su vo- 
I dento Justo. kiete kunigaikštaitę Frede-

rika Luiza iš Brunswicko. 
Iškilmėse plevėsavo ir nazių 
vėliavos.

Hankow.— 32 japonų lėk
tuvai bombardavo Hanko- 
wą, laikinąja Chinijos sos
tinę.

pasitikėjimo, negu neparti- 
jmls.”
J Šis faktas parodo, kad 
Japonijos žvalgyba taip pat 

| siunčia Sovietų Sąjungon 
šnipus, diversantus ir žudi
kus, prisidengusius politinių 
emigrantų kauke. Tas fak
tas parodo, kad šnipams 
prasikalstamai netekus bud
rumo pavienėms partinėms 
organizacijoms ir pavie
niams komunistams, pasise
kė gauti partinius bilietus ir 
su partbilietu kišenėje ilgą 
Jaiką vesti ardomąjį darbą.

A. Ramutis.

Provokacinius metodus 
naudoja ne tik vakarų ka
pitalistinės valstybės, bet ir 
Japonija rytuose nuo Sovie
tų Sąjungos.

1920 metais, kada Korėjoj 
augo revoliucinis judėjimas, 
Japonijos žvalgyba išdirbo 
planą, kad suskaldyti Korė
jos komunistų partiją. Prieš 
Korėjos Kompartiją Japoni
jos žvalgyba suorganizavo 
savo “opozicinę partiją”. 
Dargi pavadinimą tai par
tijai davė marksistinį: “Em 
El Dan”. Programą tai par
tijai parašė tokią, kad jei
gu nežinoti užsienio žval
gybų pinklių, tai pirmu 
žvilgsniu pasirodys, kad 
pas šitą partiją yra tik vi
sai nežymūs nuomonių skir
tumai su kompartija atski
rais korejiškais klausimais, 
kad tai “revoliucinė parti
ja”. Emeldanoviečiai siekė 
suskaldyti ir sutrukdyti re
voliucinį darbininkų judėji
mą Korėjoj. Kai kurie Ja
ponijos žvalgybos agentai 
šitoj “partijoj” savo provo- 
katarišką rolę sulošė neblo
gai. ■

Japonijos žvalgyba tuos 
provokatorius kaip revoliu
cionierius pasiunčia į Sovie
tų Sąjungą. Tokiu būdu į 
Sovietų Sąjungos teritoriją 
buvo pasiųsta keletas de
šimčių agentų, kurių užda
vinys buvo įstoti į VKP (b) 
ir tuo pačiu paslėpti savo 
ardymo darbą, nukreiptą 
prieš SSRS. Iš tų provoka
torių skaičiaus trims pasi
sekė įstot į Visasąjunginę 
komunistų (bolševikų) par
tiją. K. liko japonų kalbos 
mokytoju Rytų institute. G. 
įstojo dirbt į Šiaurės tautų 
institutą. 3-as emeldanovie- 
tis S. buvo priimtas aspi
rantu į Mokslo-tyrinėjimo 
hidrotechnikos institutą. Vi
si jie gyveno Leningrade.

I Bet kad neįkliūti, jie ryšių 
su Japonijos žvalgybinin
kais, gyvenančiais Lenin
grade, nepalaikė. Jiems va
dovavo N., vienos pasiunti
nybės Maskvoje bendradar
bis. Jie šnipinėjo įstaigose, 
kur jie dirbo, per savo žmo
nes, kuriuos jie sugebėjo 
įtraukti į savo prasikalsta- 
ma darbą.

Štai ką parodė tardomas 
šnipas S.:

“...Japonijos žvalgyboj 
instruktavo mane, kad dar
bo labui, kurį aš vesiu To
limuose Rytuose ir SSRS gi
lumos punktuose, man rei
kės Sovietų Sąjungoj prisi
dėti prie komunistinio judė
jimo, panaudojant sovietų 
valdžios palankų atsinešimą 
prie nacionalų, kuris gali 
padėti man padaryti Sovie
tų Sąjungoj karjerą. Jie 
tikino mane, kad toks ke
lias garantuoja man asme
ninį saugumą ir tuo pat me
tu duos galimybės ištirti ko
munistų darbo tarp korėjie
čių metodus, o taip pat ko
munistinės įtakos iš SSRS 
į Korėją prasiskverbimo bū
dus ir kanalus...

.. .Į Visasąjunginę komu
nistų (bolševikų) partiją aš 
įstojau fiktyvia pavarde, 
paslėpęs savo socialinę kil
mę, neteisingai parašiau 
biografiją, būtent biografi
joj parašiau, kad pirmą kar
tą į SSRS' atvykau 1919 me
tais, o ištikrųjų 1917 mt.; 
nieko nesakiau apie brolį, 
tėvą pavadinau valstiečiu, 
paslėpiau apie jo nelegalų 
perėjimą į užsienį.

... Į Visasąjunginę ko
munistų (bolševikų) parti
ją aš įstojau nurodžius žval
gybai, kad palengvinti savo 
žvalgybininko veikimą, ka
dangi partijos narys Sovie
tų Sąjungoj turi didesnio

Lietuvio Laiškas 
Iš Ispanijos

1937-XI-23.
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Siunčiu jums šį trumpą 
laiškutį prašydamas jūsų, 
kad jūs man, lietuviui ko
vojančiam prieš tarptautinį 
fašizmą Ispanijoje, prisiųs- 
tumėt dienraščio “Laisvės” 
keletą egzempliorių, už ku
riuos būsiu jums dėkingas ir 
stengsiuosi ateityje atsily
ginti. Kiekvienas susipratęs 
darbo žmogus gerai supran
ta, kokia žiauri kova vyks
ta su žiauriuoju fašizmu 
Ispanų žemėje, kokias sun
kias karo pareigas reik iš
pildyti kariams, kovojan
tiems už teisėtą respublikos 
valdžią, kokių karo baise
nybių reik pergyventi šio 
krašto liaudžiai. Sunku įsi
vaizduoti, kaip galėjo drįst 
saujelę savanaudžių pakelti 
ginklą prieš nekaltus darbo 
žmones, ir juos be pasigai
lėjimo žudyti. Mūsų lietu
vių pareiga kiek galint ir 
kuo galint padėti tiems 
baisaus įvykio ištiktiems 
broliams ir seserims ispa
nams. Daugelis lietuvių jau 
suprato tą skubią ir svar
bią pareigą, atvyko, persi
laužė per eilę suvaržymo 
grandinių, kad padėti tiems 
broliams ir seserims apsi
ginti nuo nenaudėlių, darbo

žmonių skriaudėjų. Daug' 
iš mūsų lietuvių jau pagul
dė savo krūtinę už to kraš
to laisvę ir gerovę. Daug 
liko sunkiai sužeistais, daug 
dar įvairiuose frontuose 
garbingai kovoja.

Svarbi moralinė dovana 
kovotojui fronte gera spau
da. Daugelis svetimšalių 
brigados karių gerai yra 
apsirūpinę spauda. Lietuviai 
Ispanijoje neturi jokios vie
toje leidžiamos spaudos, 
nors jų nemaža yra. Tai 
svarbus nedateklius, žino
ma, iš dalies daugiausia tam 
trukdo lietuvių neorgani- 
zuotumas. Man tas morali
nes sunkenybes pergyven
ant, priverstas kreiptis į jū
sų red-ją, prašydamas pri
siųsti jūsų leidžiamo lai
kraščio, iš kurio galėsiu kad 
ir kiek pavėluotai sužinoti, 
kas darosi pasaulyj, ir kas 
darosi fašistų valdomoje 
Lietuvoje, kurioje tiek daug 
teko neperseniausiai sun
kiai vargti, ir kovoti. Gera 
spauda pas mane tai pirma- 
'eilis draugas, gera spauda 
žmogui dūoda daug energi
jos ir stiprybės kovoti už 
būvį.

Baigdamas šį trumpą laiš
kutį tikrai tikiuosi neužilgo 
sulaukti to, ko prašau.

Su pagarba,
E. Lapinskas.

Mano adresas: 
Ernestas Lapinskas,

Espana, Albacete, 
Plaza Altazano
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NAUJIEJI AUTOMOBI
LIAI NEGANA SAUGŪS
Naujos mados automobi

liai yra sklandus ir dailūs 
pažiūrėt, bet pavojingi va
žiavimui, sako N. Y. vals
tijos auto komisionierius. 
Vairuotojam sėdynės *per- 
žemai įtaisytos; užpakali
niai langeliai persiauri; 
priekiniai langai pusiau per
tverti. Visa tai kliudo regė
jimui.

Klausimai ir Atsakymai
dėlia (poilsio diena) tik iš
dirbus 6 dienas, o dabar po-

Prašau atsakyti man į se
kamus klausimus:

1) Kodėl Sovietų Sąjun- ilsio diena ateina išdirbus 
gos valdžia pakeitė kalendo
rių ir panaikino sekmadie
nių šventes, perkeliant jas į 
penktadienius? Tūli žmonės 
sako, kad tai negerai.

2) Ar teisybė, kad Sovietų 
valdžia savo žmonių nelei
džia į kitas šalis išvažiuoti? 
Tūli pasakoja, kad bolševi
kai bijo, idant jie išvažiavę 
nepasakytų, kaip ten yra.

K. Stadulis.
Atsakymai:

1) Sovietų Sąjungoj 
naikinta sekmadieniai 
įvesta naujas kalendorius 
dėl daug priežasčių. Čia mes 
suminėsime tik kelias. Šalyj 
augo reikalavimai gyveni
mo reikmenų. Kada sekma
dienį visi švenčia, tai fabri
kai ir dirbtuvės stovi, ma
šinos nesisuka, reikmenų 
negamina. Sovietai įvedė 
naują kalendorių, pagal ku
rį ne visi darbininkai tą pat 
dieną ilsisi. Ten išdirba pen
kias dienas, o šeštą skaito 
poilsio diena. Tada dalis 
darbininkų ilsisi, eina į te
atrus ir tt. Kitą dieną turi- 
kita darbininkų grupė savo 
poilsio dieną, trečią—trečia, 
ir taip eina aplinkui.

Kas liečia darbininkų po
ilsį, tai jie daug daugiau 
dienų ilsisi į metus, kaip 
pirmiau, nes pirma buvo ne-

pa
ir

tik 5 dienas.
Kada ne visi darbininkai 

viena diena ilsisi, tai besi
ilsintiems yra liuosiau lan
kyti poilsio namus, pajū
rius, teatrus, nes jie nėra 
taip baisiai užkimšti. Buvo 
ir daugelis kitų priežasčių, 
kurių visų čia juk neišvar
dinsi.

2) Neteisybė, kad Sovie
tai savo piliečių visai neiš
leidžia į kitas šalis. Tiesa, 
kad iš Sovietų šalies mažai 
išvažiuoja, bet tai todėl, 
kad žmonės nenori važiuo
ti, tai viena, o antra—kapi
talistinės šalys visai neno
ri tokius svečius įsileisti. 
Štai Jung. Valstijos visai 
neturi nustatę kvotos, kiek 
iš Sovietų Sąjungos įleisti 
ateivių, ir jeigu kuris So
vietų pilietis nori įvažiuoti, 
tai turi labai daug keblu
mų. Mat, buržuazija žiūri į 
visus SSSR piliečius, kaipo 
į bolševikus. 1937 į Jung. 
Valstijas iš SSSR įvažiavo 
tik 97 Sovietų piliečiai.

Kas dėl žinių išnešimo, 
tai priešų prasimanymas. 
Juk į Sovietų Sąjungą vien 
1936 metais Amerikos pilie
čių (turistų) buvo nuvažia
vę per 6,000. Jie ten su žmo
nėmis suėjo, kalbėjosi ir tas 
“slaptybes” išnešė. Tas pat 
ir su turistais iš kitų šalių.

I
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tančiij Mėty SenumoNedainuot Vištai?

didžiulio būrio vištų Gran
tas pastebėjo viena vištą,

—Kur eini, kūmai?
—Į valsčiaus areštinę, sė

dėti.

Lenkų laikraštis Paryžiuj 
“Dziennik Ludowy” iš
spausdino tokį pasikalbėji
mą dviejų Lenkijos ūkinin-

Pilsudskio Ssnagenys Dainuoja Peles; Kodėl 
Gali Atsidurt Maskvoj

Lietuvaitė—Argentinos Juda- 
miijii Paveiksiu Žvaigždė

Puslapis Trečias
• . ■ ■■ - ■■ i tin—

Lenkijos Kaimiečiui Ne
trūksta Vakacijų

Kauno spauda paduoda 
tokių žinių apie tyrinėjimą 
buvusio Lenkijos diktato
riaus Pilsudskio smagenų.

Lenkų valdžia pavedė Pil
sudskio smagenis ištirt pro
fesoriui M. Rosei Vilniuje. 
Betyrinėdamas Rose jau mi
rė ir tapo palaidotas žydų 
kapinėse. Tik dabar lenkų 
valdininkai sužinojo, kad jų 
didvyrio smagenyną miera- 
vo, pjaustė ir dalelėmis svė
rė žydų tautos žmogus. Ga
lima įsivaizduoti, koks šiur
pulys sukrėtė fašistuojan- 
čius valdovus.

Bet Rose buvęs vieninte
lis geras smagenų matuoto
jas ir svėrėjas Lenkijos ri
bose; ir dabar nebūsią kam! 
toliau nagrinėti Pilsudskio

■ smagenis. O benagrinėjant i__ _____ ________
prisieina suskaidyti smage-1 kurios karkinimas buvęs pa-1 
nis į 25,000 smulkių dalely- Į našus į žmogaus balsą.
čių, sužymėti kiekvieną, nu-Į Kai kurį laiką dainuojam Į = 
fotografuoti, aprašyti jos čios vištos klausės savo far-1 
sutapimą su kitomis sma- moję tiktai vienas Juozapas. Į 
genų delelėmis ir tt. Pagaliau jis nusprendė, jog!

Iš visos tokios medžiagos vištos dainos yra vertos, Į 
apie Pilsudskio !
lenkų valdžia rengėsi išleist žmonių. O Grantas nujautė ^ 
k^iygą trimis kalbomis: len- kvepiant puikų biznelį. T 
kų. francūzų ir anglų. Amerikos laikraščiuose pa-Ino

Bet, deja, mirus profeso- sirodė sensacija: dainuojan- 
riui Rosei, dabar Lenkijoj ti višta!
visai nelikę kito tokio sma- lr iš tiesų, Juoz. Grantas Psychology.
genų specialisto. Todėl gal neapsivylė: vienas cirkas už! Di(Iieji g.alvos smagenys abeI. 
lenkams teksią siųst Pilsud- ją sumokėjo puikią sumelę | nai sllsideda iS dviejų.“puskepa- 

f^skio ------------ --- ’ 9
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Prieš keletą mėnesiu Jun
gtinėse Valstijose parodoje 
buvo išstatytos pelės, ku
rios, kaip savininkai tvirti
no, sugebančios dainuoti. 
Tuoj vienos radio bendrovės 
agentai susidomėjo pelėmis, 
jos buvo nupirktos ir... pa
statytos prie radiofono pa- Į 
dainuoti. Pelės, esą, tikrai i 
dainavusios. Pelių “koncer- »-
tas” per radio klausyto
jams labai patikęs. Ypač 
gražiai dainavusi pelė var
du Minnie.

Paskui amerikiečiai susi- ! 
laukė naujo netikėtumo: at-; 
sirado dainuojanti višta!

Višta priklausanti Juoza
pui Grantui, kuris turįs di-

Paskutiniu laiku kai ku
rie mokslininkai Chinijos 
Rytų Turkestane, Lopo dy
kumoje, atrado didelius 
pluoštus šilko, kurių am
žius, manoma, sieką laikus
pirm krikščionių gadynės, 
tačiau šilkai yra labai gerai

Tai dalis Washingtono valstijoje 
pabudavotos užtvaros.

U

Chinai šilkaverpius jau 
žinojo maždaug prieš ket
vertą tūkstančių metų. Jie 
šilką sugebėjo, gerai apdirb
ti ir iš jo išausti gražiausių 
audinių. Apie tą nepaprastą 
chinų meną pasaulis žinojo 
jau senovės laikais. t

Prieš keletą šimtmečiu 
pirm krikščionijos atsiradi
mo, laike Aleksandro Di
džiojo žygio į Indiją, dau
gelis chinų šilko pavyzdžių 
buvo atsivežta ir Europon. 
Viduramžių ir naujųjų lai
kų keliautojai, kurie aplan
kė Chiniją, negalėjo atsis
tebėti, kaip gražiai chinai 
mokėjo išdirbti šilką ir ko
kių puikių audinių iš jo iš
austi.

Vėlesniais laikais Gobi 
! dykumoje taip pat buvo su- 

, «marm i rasta šilko išdirbinių, kurie, 
campus) kaip spėjama, pakasti išbu

vo keletą tūkstančių metų, 
du, beveik visada apmigusiu, nu- Tų išdirbinių meniškumas 
siminusiu, ir jo ūpas ir jaus- į labai aukštas. Rastieji šilko 
mai pasidaro labai nepastovūs. į išdirbiniai yra kopijuojami, 

“Panašus į speniuką” kūne- j kad juos galima būtų išlai- 
lis susideda iš milionų gijelių-1 kyti ateinančioms kartoms, 
valaknėlių. šis kūnelis užbai
gia, suveda kilpą visų keturių dirbinių yra išpinti auksi- 
“samonės” dalių. j niais siūleliais. Audimo raš

ei ta kilpa sudaro kaip kokį ^ai nepaprastai gražūs ir 
| įvairūs. Ant daugelio išdir
binių auksiniais siūleliais iš
siuvinėta vaizdai iš chinų is
torijos arba įvairių gyvulių 
ir paukščių paveikslai.

Dabar senovės chinų šil
ko dirbinių vėl surasta Ry
tų Turkestane. Tenka stebė
tis, kad šilko dirbiniai galė
jo po žemėmis išsilaikyti 
net.... tūkstančius metų. 
Šie radiniai, kaip ir kitos 
iškasenos, padeda mums 
lengviau pažinti senovės 
laikų žmogaus sugebėjimus, 
kultūra, mena. —L. Ž.

•» z C-

keršai Columbia upę

■, Sostas” žmogaus sąmonės1 kundų. Bemiegant, tos bangos 
smagenis kad jjų klausytųsi.ir daugiau j (sužinios) ir jausmų yra vidų-; labai susilpnėja, beveik p ra-Į 

! rinėj dalyj pilkojo smagenų j nyksta.
Ir ; sluoksnio, vadinamoje smageny-j Jeigu lieka sužeistas 

arkliukas” (hippo - < 
smagenyse, žmogus virsta snu-

plutoje,” — rašo profeso
rius James W. Papez žurnale 
“Archives of Neurology and

smagenis tyrinėti į pinigų.
Maskvą, kur yra garsus! Dainuojanti višta cirko 
smagenų tyrimo institutas,i lankytojuos turėjo < 
kaip rašo “Večerni Česke pasisekimo, o cirkas— 
Slovo.” O jei ne, tai gal pri-j pajamų.
sieisią vežt Pilsudskio sma- į Cirko direktoriai toliau ' santi sąmonė. Jas moksliniai I telegrafo ar telefonų centrą, per 
genyną į Berlyną tolesniem nusprendė, jog vištos dainos i vadina sekamai: “hippocam-j kur eina visokiausi “patvarky- 
skaldymam, mieravimam ir yra vertos, kad jų klausytų-IPUS” (marių arkliukas), “gy-!mai” iš pilkųjų smagenų į kūną 
sverimam. * ši ne būrys žmonių cirke, Irus cinguli (diržo susisuki- ir atgal į smagenis.

--------------------- — vįsa Amerika per ra-|masL “c01’Pus mafnmilare” (pa-1
Baltirfiorietis L. W. Shu-1 cp0> Taip dainuojanti višta |naįls sPe™uką kūnelis), hy-i 

ger išrado kvepalą, kuris |atkopė ....” ~ ’.......
“užmuša” šviežių maliavų linksmino žmones, mėgstan , 
dvokimą nuo kambario šie- čius visokias kvailystes ir Į 
nų ar grindų. ! nepaprastumus.

lių,” dešiniojo ir kairiojo. Pa
čioje vidurinėje dalyje vieno, 

didelio taip ir kito “puskepalio” randa- 
-gerųjsi po keturias svarbiausias sma-:

■ genų dalis, nuo kurių prik-lau-:

Medicinos mokslininkai jau 
šimtmečiai atgal vadindavo “sie
los buveine” tą smagenų sritį,

Daugelis rastųjų šilkinių

“Miestas” be Mėsos, Matyt, Automobiliai su Savaimi Vei-
Neužaugsiąs

Netoli Moradabado, Indostane, 
yra vieta, kuri praminta “mies
tu be mėsos.” Tame “mieste be 
mėsos” gyvena tik keturi žmo
nės ir daugiau kaip tūkstantis 
šunų.

Tą keistą “miestą” prieš kele
tą metų įkūrė vienas anglas, var- 

z du W. Liolšetas. Jam keliaujant 
po Indiją, nuo mėsos užnuodiji- 
mo mirė mylima jo žmona. Tas 
tragiškas smūgis Liolšetą pada
rė didžiausiu mėsos vartojimo 
priešu. Ir jis nusistatė įrodyti 
pasauliui, kad mėsa gyvybei pa
laikyti visiškai nereikalinga ir 
tai ne tik žmonėms, bet net ir 
mėsaėdžiams gyvuliams. Tam 
tikslui jis ir įsteigė “miestą be 
mėsos,” kuriame gyvena 
ri žmonės ir daugiau 
tūkstantis šunų, kuriems 
kai nėra duodama mėsos.

Liolšetas dabar sako, kad 
štai, žiūrėkit, jau keletą metų be 
mėsos gyvena ir žmonės ir šu- 
nes, kurie juk yra mėsaėdžiai, ir 
visi yra sveiki, jaučiasi kuo pui
kiausiai.

Yra žinoma daugelis žmonių, 
kurie mėsos nevartoja, laikyda
mi taip pat ją kenksminga 
sveikatai. Tai vadinamieji ve
getarai.

ketu- 
kaip 

visiš-

hy- 
prie radiofono ir • Pothalamus” (p o k a m b a ris).
1 I sios smagenų dalys taip pava-.

idintos pagal savo panašumą jll(ur,i» Pa!’e/- P0.ik
; daiktus skliauteliuose minimus. I^1-1 dabar pavadino
Iš ju ir susidaro “sąmones kii. | “sąmonės kilpa.” N. M.
pa.”‘

“Hypothalamus ”, tariamas 
“pokambaris,” randasi daug 
maž virš gomurio “lubų.” Ši 
smagenų vieta jau nuo pirmiau 
buvo laikoma jausmų centru.

Jeigu kokia dalis “sąmonės 
kilpoje” lieka sužeista, žmogus 
praranda sužinią, užgula jį viso
kie nusiminimai, jis jausminiai 
pakrinka bei virsta “keistu as
meniu.”

Jau kuris laikas pagarsė
jo Argentinos judamuose 
paveiksluose jauna lietuvai
tė artiste Tita Toy, kurios 
tikras vardas yra Regina 
Labanavičiūtė. Jinai vaidino 
daugelyj judžių: “Amalia”, 
“Cadetes de San Martin”, 
“Radio Bar,” “Gal” ir ki
tuose.

.v. _ i —Šuo nusitraukė nuo y 
Dabar Labanaviciute. da- į grandinės ir bėgiojo ant ke- ; 

lyvauja gaminime Mūrio ei —^vi dienos. Komisija ra- , 
Sargento Laprida. judamo- tvarto langas 7 cen-
jo paveikslo, kuris kaštuos timetrais persiauras—3 die- 
mihoną dolerių. nos. išeinamosios vietos ne-

Tita Toy—Regina Laba- i išbaltinau, kaip reikalauja 
navičiūtė yra-gimusi Biržų; taisyklės—2 dienos. Karvė 
apskrityj 1920 metais, šliu-1 iš ganyklos grįžo plentu— 
žuose. Yra kaimiečių duktė. 7 dienos. Pats išsikrėčiau 
1925 m. tėvai ją išsivežė Ar- kaminą, o nepasikviečiau 
gentinon. Ten Buenos Aires! valdinio kaminkrėčio—2 die- 
mieste jinai išėjo pradinį i nos. Pasistačiau pašiūrę šie- 
ir vidurinį mokslą; paskui nui sukrauti, o.nepasiunčiau 
studijavo judžių meną. apskrities viršininko įstai- 

_ ---------v gai planų—3 dienos. Išsivi- 
Ar Senesnis Amžius Kenkia 1 'ff cukl.'iniu.s runljelius ir 

p f 0 isaldinausi arbatą sirupu,, o 
Būt Gerais Lakūnais/ ne cukrumi—4 dienos. Vai- 

_______________ kas išbėgo į plentą, o tuo 
Viena laikraštininke pa- metu kaip tik važiavo au- 

tarė neskrist lėktuvais, ku- i tomobiliu ponas vaivada ir 
riuos vairuoja senesni laku- dėl to turėjo sulėtinti maši
nai; sako, kad jie esą ištižę, nos greitį—viena diena. Grį- 
perdaug gerią, permažai čia nusidažiau pilkai, o ne 
studijuoją naujus atradimus į baltai—2 dienos. Sueigoje 
ir pagerinimus orlaivijoj; įšaukiau “Tegyvuoja Wito- 
jie esą protiniai apsnūdę ir Įsas (valstiečių vadas)!” — 
gyveną daugiausia praeičia. 3 dienos.

Tai rašytojai neblogai at-Į 
šauna vyresnysis Amerikos! 
armijos oficierius lakūnas 
Al Williams. Jis nurodo, jog 
devyni iš kiekvienų dešimt 
geriausių lakūnų Amerikoj 
yra tie, kurie jau pasauli-Į 
niame kare dalyvavo kaip Į 
armijos lakūnai. Jis tvirti
na, kad jeigu lakūnui svei- Į 
kata tarnauja, tai amžius! 
savaimi jam nekenkiąs pui- ! 
kiai skraidyti.

—Tai viso turite 29 die- 
1 nasr sėdėti.

—Atsėdėsiu lygiai 30 die
nų. Tokios jau ūkininko at- 

• ostogos. O tą vieną dieną 
daugiau paprašysiu, kad už
skaitytų sąskaiton būsimų 
bausmių.

V*

kiančiais Šaldytuvais
Neužilgo bus dirbami au

tomobiliai su šaldytuvais, 
kurie veiks automatiškai 
(savaimi), kaip tvirtino žy
mus inžinierius L. W. 
Childs, kalbėdamas susirin
kime Automobilių Inžinierių 
Draugijos sausio 12 
roite.

Tam jis pataria 
dujas, kuriose visai
nuodų; o jas, sako, kaip rei
kiant, suspaus “kompreso
rius,” varomas to paties ma
šinos motoro.

d. Det-

naudot 
nebūtų

Amerikos Orlaivynas

Anglijoj išleistoj knygoj 
“Pasaulio Orlaiviai” jų ži
novas C. G. Grey rašo, kad 
Jungtinių Valstijų orlaivy
nas yra “vienas didžiausių 
pasaulyje ir, galbūt, geriau
siai ginkluotas.”

norėtų, kad vegetarizmo prisi
laikytų ne tik žmonės, bet ir . . . 
šunes. Nors Liolšetas ir įsteigė 
“miestą be mėsos,” bet abejoti
na, ar ten kuomet nors atsiras

Pačiu didžiausiu vegetaru da-1 daugiau gyventojų, kaip dabarti- 
bar reikia laikyti Liolšetą, kuris niai keturi. —L. ž.

Per Tris Metus Pėsčias Nu 
keliavo 15,000 Mylių

i ponų lėktuvai šimtais bom- 
: bu naikina Hankową, laiki
nąją Chinijos sostinę, ir 

i Kantono-Hankowo geležin- 
1 kelį.

Žydai Pagerbia Pažangesnius 
Krikščionių Vyskupus

“American Hebrew” išlei
do sąrašą 164 žydų ir 11 
krikščionių p r o f e s i onalų, 
kurie pasižymėjo 1937 me
tais.

Tarp šitaip pagerbtų ne
žydų yra Chicagos katalikų 

, na-

ILGIAUSI GELEŽINKE
LIAI PASAULYJE

Keli metai atgal škotas 
Jock

busų
Tada

darbo 
auto-

Basų “Stebukladarių” Vaikš 
čiojimas Žarijomis

“Sąmonės kilpa” susijungia su kardinolas Mundelein, 
Pilkuoju viršutiniu smagenų zjų priešas, Naujosios Da- 
sluoksniu; o šis sluoksnis yra • • 
aukštesnio protavimo centras. 
Tai nuo pilkojo sluoksnio išsi
vystymo pas žmogų daugiausia 
ir skiriasi jo protavimas nuo 
šiaip gyvulių protavimo.

Aukščiau minėtas “diržas,” 
jungiantis “sąmonės kilpą” su 
smagenų pilkuoju sluoksniu, su
daro apačią pilkųjų smagenų, 
arba jų “grindis.”

“Diržas” yra, be to, artimai

lybos rėmėjas; protestonų- 
episkopalų vyskupas N. T. 
Manning New Yorke; pre
zidentas Roosevelt, Ameri
kos vidaus reikalų ministe- 
ris H. L. Ickes ir kt.

INTELIGENTINGAS
UŽSILAIKYMAS

Chicago Universiteto psi-

Europoj ilgiausia gelžkelio li
nija yra Paryžius-Konstantino- 
polis, kuri turi 3,103 kilome
trus. šį tolį traukinys perbėga 
per 58 valandas. (Kilometras 
yra beveik penki aštuntadaliai 
amerikoniškos mylios.

Šiaurinėj Amerikoj linija 
Montreal-Vancouver yra 4,174 
kilometrų ilgio. Canadian Pa
cific Express ją perlekia per 87 
valandas. .

Azijoj ilgumo rekordą sumu
ša Maskva-Vladivostokas linija, 
turinti 9,337 kilometrus. Ją 
pervažiuoti traukiniui reikia 221 
valandos ir 18 minučių.

Scott neteko 
vežikas vienos 
kompanijos Anglijoj, 
leidosi pėsčias keliau

ti per pasaulį. Per trejus
metus nuėjo 15,000 mylių iš 
Londono į Capetowna, Pie
tų Afrikoj. Paskui apkelia
vo visą Afriką aplinkui pa
jūriais. Sako, vienoj vietoj 
įėjęs stačiai į būrį trylikos 
levų; bet jie nusigandę ir 
pabėgę.

J. Scott, 54 metų amžiaus, 
dabar laivu atplaukė į Jung
tines Valstijas, kurias žada 
pėsčias apkeliauti.

Keliaudamas ir liekamu 
laiku lavindamasis, jis išsi
dirbo į gerai apmokamą ko
respondentą Anglijos laik
raščiu.

susijęs su lyties pajautomis ir j ekologijos profesorius R. 
taipgi tarnauja kaipo budrumo | Gerard sako, kad žmogus, 
ir atodairos palaikytojas.

Tariamas “marių arkliukas” | 
smagenyse yra apie piršto ilgio Į 
ir veikia kaip elektrinis ’padir- 
gintojas, lyg kokia kibirkštis, 
kuri pažadina “sąmonės kilpą,” j 
sužinų protinį veikimą, sako pro- : 
fesorius Papez. Jis mano,

ŠOKIAI PO VANDENIU
Miami mieste, Floridoj, 

yra padaryta milžiniški sti
kliniai narų varpai. Juose 
sutelpa po 50 žmonių. Tie 
varpai nuleidžiami į jūros 
dugną; per radio perduoda
ma į juos muzika.

Ponai, ponaičiai, ponios 
ir panelės tuose po jūriniuo
se kambariuose - varpuose 

sluoksnį (“žievę”) kas” dešimt se-mi ženklai daiktų ar faktų, šoka ir sykiu gėrisi pro

, kuris inteligentingai užsi- 
I laiko, vadovaujasi šitokiais 
Ielgesio dėsniais:

1. Jis neturi prietarų.
2. Jis išklauso kito nuo- 

iw Jmonę; o nesutikdamas su ja,
/ kad i Patingai atsako, nesikarš- 

“marių. arkliukas” yra šaltinis Čiuodamas.
ir darniai veikiančių elektros 3. Inteligentingas žmogus 
bangų, kurios pereina po desėt- žino, kad žodžiai nėra daik- 
ką sykių per pilkąjį smagenų tai ar faktai, o. tiktai mena-

3. Inteligentingas žmogus

DANTIS AUSYJE
Kansas City, Mo—Dešim

ties metų vaikas W. Pohl
man pernai rudenį išsitrau
kė išklibusį dantį ir įsidėjo 
sau į ausį. Nieko tėvam ne
sakė, iki skausmas ausyj 
pasidarė nepakenčiamas. 
Dabar vaikas nuvežtas ligo
ninėn išimt dantį iš ausies.

Amerikon dabar atvyko ,, 
indiškas “burtininkas” Ku- .. 
da Bux. Pora metų atgal jis 
buvo pagarsėjęs tuom, kad 
basas nuėjo 25 pėdas žė- .1 
mojančiomis žarijomis. Jo 
žygis buvo laikomas “ste- i 
būklingu”. Bet kiek vėliau *. 
grupė Anglijos studentų * 
sėkmingai pakartojo tokį 7* 
žygį, nenusvildami padų. 

4

“Sekretas” yra tame, kad 
žarijos truputį apsitrauktų 
pelenėliais, o paskui smar- >r.' 
kiai kojas kilnoti, kad ne- 
paspėtų padai nusvilti. L

Kada anglų studentai pa- <L 
ėmė bandymam vieną indu-» • 
są “stebukladarį” ir liepė 
jam lėčiau eiti per žarijas, 
jis po keleto pėdų nušoko 
nuo žarijų ir jau su spir- * 
gančiais padais.

Meksikietis M. Somohano 
išrado veidrodį, kurio nega
li aptraukti vandens garai 
maudynės kambaryj.

stiklą jūros gyvūnais, tai 
yra, jeigu turi tam laiko...

Washington. — Užpaten
tuota langų bei durų prie
dangos — awningai, kurie 
patys psfkyla, kai nustoja



Puslapis Ketvirtas __ __
______________ _________________———-——M<m-*—**—* ' ' 1 »'! <E««*

LAISVE Penktad., Sausio 14, 1938

PETRELIS-KUPRELIŠ^
---- SENAS VINCAS ===^^

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 9
(Tąsa)

“Nemeluoju, madam... Argi aš drys- 
čiau meluoti tokiai bjauriai damai, kaip 
tu?”

Čia Petrelis įšoko, kaip tas oželis į 
rūtų darželį. Jis norėjo pasakyti “gra
žiai.” Gal viskas ir būtų išėję gerai? Gal 
už pavadinimą tos raganos “gražia” bu
tų gavęs ir savo pageidaujamų pusdole- 
rį, bet.... Jo lūpos susipainiojo su min
čiai lūpos norėjo pasakyti melą, o min
tis siuflioriavo tiesą ir mintis paėmė 
viršų.

Panelė išgirdus tokį baisų tiesos žodį— 
“bjauriai”, krūptelėjo nei perkūno trenk
ta ir let-ne-let susilaikė neišvirtus iš ko
jų. Paskui dėbtelėjo į Petrelį tokiomis 
baisiomis akimis, nuo kurių Petrelis net 
nutirpo, o į jo ausis trenkė pagiežos pil
nas balsas:

“Akyplėša! Benkarte! Vagie! Valkata! 
Aš tave tuoj pamokysiu, tu!” Tai pasa
kius, griebė už telefono, o Petrelis spru
ko pro duris ir nešė savo kudašių nei 
neatsižiūrėdamas.

Nuo to įvykio Petrelis netik savo akių 
panelei Ross nerodydavo, bet ir to kvar
talo lenkdavosi didele užuolanka. O kad 
ir vėl neįvyktų toks nesusipratimas, Pet
relis, pagavęs gražesnį šuniuką ar katę, 
sušlapydavo vandenyj, išvoliodavo pur
vyne ir tik taip apdekoravęs duodavo 
vienam iš draugų nunešti panelei Ros- 
siūtei.

Vienok Petrelis, iš dalies keršydamas 
panelei Ross, iš dalies buities verčia
mas, neiškentė, kaip anas vilkelis nedai
navęs, ir be šposų. Jis, kaip labai vikrus 
berniukas, pasiimdavo kelis savo drau
gus, pastatydavo elėj prie gan augšto- 
kos tvoros, už kurios būdavo laikomi pa
nelės Ross maži šuniukai, ir pradėdavo 
biznį. Pastatęs vieną iš draugų ant kokio 
pastolio, pats persikardavo per tvorą pas 
šuniukus, gaudydavo juos ir siųsdavo 
per tvorą, vėl tai pačiai panelei Ross jos 
pačios šuniukus. ,
~Hiznis ėjo kaip iš pypkės. Šuniukai, 

kaip tas karaselijos ratas: margi, rudi, 
juodi, kudloti ir pliki—sukosi aplink ir 
aplink. Panelei Ross irgi atrodė, kad čia 
kas nors yra ne taip, kaip turėtų būti. 
Čia ji ypatingai tų mažyčių šuniukų pri- 
perka gyvą peklą, o jų kiekis veik ne
auga.

Tokių tai abejonių gandinama, ji nu
sitarė suskaityti savo inventorių, bet... 
Sudrebėk sieroji žemele! Koks jos buvo 
nusistebėjimas, kuomet ji, išėjus į kie
melį šuniukus skaityti, pamatė Petrelį 
kieme, beduodantį šuniuką anapus tvo
ros stovinčiam dangui! Juodviėjų akys 
vėl susidūrė tokiais žvilgsniais, kaip kad 
tigras susitiktų su leopardu. Vienas bu
vo pasiryžęs mirtinai pulti, o antras iki 
mirties gintis. Tikslas bus atsiektas to, 
kuris taps pergalėtoju, nelaimė tam, ku
ris liks nugalėtu.

Šuniukas iškrito iš Petrelio rankų ir 
jis sustingo iš baimės, o panelė pastiro 
iš apmaudos, kuri greitai persikeitė į 
pašėlimą. Petrelis šoko ant tvoros, kaip 
žiurkė ant aruodo sienos ir jau buvo 
užmetęs abi rankas ant tvoros briau
nos, kaip panelė Ross nutvėrė jį už ko
jų, nutempė atgal ir suleido abiejų savo 
rankų pirštus į jo garbiniuotus plaukus.

Ji norėjo rėkti, bet ant tiek buvo įtū
pus, kad balsas užsikirto jos gerklėj. Pet
relis neturėdamas kitokios išeities ir ne
žiūrėdamas, panelė ar ne panelė, griebė 
ją į glėbį ir trenkė į plytomis išklotą as
lą. Vienok ji jo plaukų nepaleido ir taip 
kietai laikė suleidus savo nagus į plau
kus, kad net jos dantys tratėjo. Petre
lis pradėjo laužyti bei sukyti jos ran
kas, bet viskas buvo veltui. Jos nagai 
tarsi įaugo į jo plaukus ir tik jos pa
čios mirtis galėjo juos atgniaužti.

< Petrelis kiek pasikamavęs, pabandęs 
šį bei tą, apsižergė panelę, suleido savo 
abiejų rankų pirštus į jos kaklą ir kiek 
spėkų turėdamas pradėjo smaugti... 
Panelė pradėjo gargaliuoti... Jos akys 
išlindo iš po nušiurusių vokų ir pasidarė 
kaip stiklinės... Jos rankos pradėjo leip
ti, paleido plaukus ir, tarsi nevaldomos, 
nudribo šalia jos.

Petrelis nėrė lauk, bet ne per tvorą, o 
per jos namus. Pirmiausia jis įnėrė į di

delį, pilną kačių kambarį, iš to į didelių 
šunų kambarį, paskui į priekinį kamba
rį, per duris ir į gatvę.

Nepasitikiu savim, kad galėčiau žo
džiais apsakyti tą sceną, kuri įvyko Pet
reliui pasprukus. Mat, jis, nepataikęs į 
koridorių, pakliūdavo į pereinamuosius 
kambarius, kuriuose buvo šunes ir ka
tės, bėgo iš kambario į kambarį ir neuž
darė nei vienų durų. Skaitytojas tegul 
pats įsivaizdina, koks ten kačių koncer
tas įvyko, kada šunės sugriuvo į jų kam
barį.

Prunkštė, kniaukė ir ant sienų kabino
si katės... O šunes, vieni puldami kates, 
kiti pjaudamiesi tarp savęs, spruko pro 
duris į gatvę, erzgėdami, kramtydamiesi 
ir kates vydamiesi. Katės nėrė per žmo
nių tarpkojus, kabinosi ant nugarų, ke
rėsi ant galvų, leido nagus į galvas, kad 
tik nenukritus į besikariančio ant to pa
ties žmogaus šunies nasrus. Moterys kly
kė, puolė, kėlėsi, lindo už vyrų, o tie spar
dė šunis ir rankomis gynėsi nuo ant jų 
galvų esančių kačių. Tai buvo Sodomos 
ir Gomoros sąmyšis!

Sulėkė ugniagesiai, subėgo raitoji ir 
pėkščioji policija; atpleškėjo ligonbučių 
ir policijos automobiliai; sulėkė savo si
renas žvingindami ir taip vadinami “mo- 
torsikeliniai” milicijantai ir pribėgo di- 
deliausia minia publikos, pradedant nuo 
vaikų, baigiant ant lazdelių kretančiais 
senukais.

Yra sakoma, kad bjauresnio alaso. ne
gali būti, kaip kačių koncertas. Bet kuo
met ir šunes sueina ant tos pačios sce
nos, lai pats skaitytojas sau persi ta to, 
kaip toks koncertas atrodo.

Dabar, uždarę tą sceną, paliksime pa
nelę Rossiūtę atsipeikėti, nes dar teks 
apie ją kalbėti, dar ji turės su Petreliu 
susitikti, o mes eisime prie kitos scenos.

Petrelis Pakliūva į Spąstus
Taip bevargdami, besigrumdami su 

žiaurios buities vėtromis, bekovodami su | 
badu, besislapstydami, kaip žiurkės nuo 
spąstų—mūsų respublikos piliečiai pra
leido žiauriosios žiemos laikotarpį. Su
laukus kitos vasarėlės, jų buitis vėl pa
gerėjo, nušvito jų veidai ir badas, pa-- 
brukęs vuodegą, nusivilko nuo jų durų. 
Jų respublikoj atsirado naujų piliečių, ir 
jie vėl pradėjo verstis skaitytojams jau 
žinomu verslu.

Petrelis, kai]) ir praeitą vasarą, vertė
si šiuom ir tuom, tai buvo vėtytas ir mė
tytas berniukas. Jis ir vėl pardavinėjo 
“laikrodėlius”, patarnavo pribuvusiems 
ekskursantams ir kopė mūro kertimi. 
Tačiau turime pridurti, kad vagišiavimu 
jis visai neužsiėmė.

Miestas vėl atgijo;- biznieriai atraki
nėjo savo, krautuves, atkalinėjo lentomis 
užkaltus langus ir viskas atėjo į pernyk- 

i štės vasaros vėžes. Kiekvienas atšnypš- 
’ tęs traukinys paleisdavo tai ilgesnę, tai 

trumpesnę žmonių grandinę. Tą grandi
nę pasitikdavo pasaulio piliečiai, grieb
davo jų našulius ir tos žmonių grandinės 
kilpos išsinarstydavo mažesnių gatvelių 
žiotyse, kurios vesdavo į pajūrį, į ten es
ančius viešbučius.

Gražuolė vasarėlė, pasipuošusi žalia 
suknele, atbėgo net pasišokinėdama ir 
krykštaudama iš linksmumo.* * *

•Europinis 1914-1918 karas gulė ant 
Europos liaudies visu savo sunkumu ir 
žiaurumu. Dieną ir naktį žaibavo kanu- 
lės, drebino žemę padirbtos to paties 
žmogaus rankomis perkūnijos ir lijo švi
niniu lietumi. Dieną ir naktį iki bepro
tiško pašėlimo įdūkęs karas rijo tūkstan
čių gyvastis, žalojo kūnus, nuodijo, de
gino, griovė ir naikino viską, kas tik pa
simaišė po jo kruvinų kojų.

Europos liaudį teriojo karas, o mus, 
amerikiečius, užklupo visai netikėtai ir 
visai neprisirengusius ir pradėjo ryti ne
matoma mirtis, kurią mes vadinome in
fluenza. Graborių skiepuose, kaip šiek
štos, tysojo suguldyti lavonai, laukdami 
grabų. Ant kapų riogsojo dideliausios 
barikados grabų su numirėliais laukda
mi laidotuvių. Gyvenamuose namuose gu
lėjo po kelias dienas mirusieji, nesulauk
dami graborių. Blaškėsi lovose ligoniai— 
vyrai, moterys ir vaikai be jokio patar-

navimo ir be gydytojaus pagelbos. Rėp- 
linėjo gatvėmis ligoniai, tysojo numirė- • 
liai laukdami bent šunų gaudytojų veži
mo, kad paimtų lavoną nuo gatvės. Su

LIETUVOS ŽINIOS
&

Klaipėdoje Nori Pastatyti 
“Jūros Baziliką”

KAUNAS.—Dabar visoj Len
kijoj esančios renkamos aukos 
Gdynės uoste, netoli Dancigo, 
“jūros bazilikai” pastatyti. Len
kijos pavyzdžiu ir Lietuvos jėzu
itai kelia klausimą Klaipėdoje 
pastatyti “jūros baziliką.” Bazi
liką siūloma statyti labai aukš
tą, kad ji toli būtų matyti, lyg 
švyturys.

Jėzuitai Mokina Visą Bažny
čią Melstis Kartu

KAUNAS. — Kauno jėzuitai 
savo bažnyčioje pradėjo prakti
kuoti tokį maldos būdą, kad visi 
maldininkai, esą bažnyčioje, 
choru atsakinėja į kunigo mal
das. Kadangi daugelis maldi
ninkų maldų iš galvos nemoka, 
tai, prasidėjus pamaldoms, mal
dų knygelės išdalinamos, o po 
pamaldų vėl surenkamos. Nu
siskundžiama, kad kai kurie 
maldininkai maldaknygių negrą
žina, o įsidėję į kišenę nusineša 
namo.

Kol maldininkai neįgudę, at
sakymai sudarą gana pakriku
sių balsų mišinį.

Pritrūko Medžiagos Telefo
nams Jrengti

UTENA.—Atpiginus telefono 
tarifą, abonentų skaičius padau
gėjo, o su tuo išsisėmė stulpų 
ir kitos telefonams medžiagos 
Utenai leista atsarga.

Dabar Utenoj prisiprašyti 
telefoną yra labai sunku.

Daug “Bezprizornikų”
Ukmergėje yra labai daug be

namių vaikų, kurie valkatauja 
ir vaginėja. Ypač daug tokių 
vaikų atsiranda žiemai atėjus, 
nes per vasarą ganę bandas, jie 
grįžta žiemoti į miestą. Nesenai 
viena tokių benamių vaikų gau
ja išaiškinta ir perduota teis
mui. Visi vyrukai yra nuo 12 
iki 16 m. amžiaus.

Keli iš jų yra padarę net po 
kelioliką smulkesnių ir stambes
nių vagysčių. Jie iš vieno bu
to naktį pavogė kelis puodus su 
uogiene, po to susidėję su kitais 
padarė dar keletą vagysčių.

vargę, nusikamavę, miegodami Vaikščio
jo gydytojai, ir užmigdavo prie ligonio 
lovos.

(Bus daugiau)

nerengti vieno kurio laikraš
čio vardu, o rengti bendrai 
mūsų darbininkiškų reikalų 
parėmimui. Bet jeigu uždirbsi-

kelis lėktuvus ir jis galės pa
imti mokslini-nkus, jeigu jiems 
susidarytų' pavojus. Mokslinin
kai gyveną ant ledo jau nuo 
21 d. gegužės. Jų ledynaš nu
plaukė kelis šimtus mylių, iš 
pirmesnės vietos į > vakarus- 
pietus. Jis pasiekė šiltesnes 
geografines juostas.

Ištraukė Laivą

1920 metais imperialistų in- 
terventų karo laivas nuskandi
no Juodose Jūrose, netoli Ru
munijos, Sovietų ligoninės lai
vą “Piotr Velikyj.” Dabar So
vietų laivų traukimo komisija 
(Epron) laivą ištraukė. Laivas 
yra per 10,000 tonų įtalpos.- 
Laivas geroj tvarkoj. Jis bus 
greitai pataisytas ir vėl plau
kios raižydamas jūrų bangas.

Jau Padarė 300,000 
Automobilių

Gruodžio 25 dieną, Sovietų 
automobilių gaminimo fabri
kas Gorkio mieste, kaip 3 vai. 
po pietų, nuo konvejerio nu
leido automobilių, kuris turėjo 
No. 300,000. Reiškia, tas fabri
kas jau davė šaliai 300,000 
naujų automobilių nuo jo iš- 
budavojimo.

Verčia Sovietų Knygas
Sovietų rašytojų apysakos 

vis daugiau gauna pritarimo 
užsienyj. Anglijoj, Jungt. Val
stijose, Francijoj ir čechoslo- 
vakijoj verčia P. Pavlenkovo1 
romaną “Rytuose.” Eilėj ša-i 
lių verčiama į jų kalbas Novi-! 
kovo-Priboj “Cusima”; Maka
renkos — “Vienoji Burė Bal
tuoja”; Rubinšteino — “Ke
lias Samurajų”; Ilfo ir Petro
vo — “Dvylika Kėdžių” ir 
daugelis kitų.

Ruošiasi Pagerbti Armiją
Vasario 18 dieną bus lygiai 

20 metų nuo pradžios organi
zavimo Raudonosios Armijos. 
Visoj Sovietų šalyj plačiai ruo
šiasi prie armijos jubilėjaus ir 
jos pagerbimo.'

SOVIETU SĄJUNGOJ
Daktarams Automobiliai
Nesenai Maskvoj daktarai, 

kurie turi lankyti ligonius na
muose, gavo iš Sovietų val
džios 200 automobilių. Dabar 
ir Leningrade suteikta 50 au
tomobilių daktarams. Automo
biliai yra prie ligoninių, tai di
delis skaičius daktarų juos 
naudoja.

Baltarusijoj Yra 86,000 Radio
Sovietų Baltarusijoj jau yra 

įsteigta 86,000 radio priimtu
vai. Virš 3,000 priimtuvų įren
gta Sovietų ir kituose viešuose 
namuose, taip, kad ten juos 
šimtai tūkstančių klauso.

Tūloj Nauji Namai
Tūlos mieste išbudavota 

daug naujų moderniškų gy- 
vennamių. į juos persikraustė 
virš 700 šeimynų. Bendrai jie 
užima per milioną keturkam
pių metrų. Vis daugiau buda- 
vojama naujų ir moderniškų 
gyvennamių.

“Voločajevskos Dienos”
Sovietuose jau vaidina gar

siakalbį judį “Voločajevskyje 
Dni” (“Voločajevskos Die
nos”). Jis vaizduoja, kaip 
Raudonoji Armija sumušė ja
ponus ir baltagvardiečius ir 
juos išmetė iš Sibiro.

Į Pagelbą Mokslininkams
Iš Murmansko 27 d. gruo

džio išplaukė garlaivis “Mur- 
manec.” Jis išvyko linkui 
Greenlandijos Jūrų. Mat, ton 
linkmėn plaukia šiaurių Po
liaus Sovietų mokslininkai ant 
ledyno. “Murmanec” vežasi

Tacoma, Wash.
Bendras Dviejų Kuopų 

Susirinkimas

Sausio 2 d. ALDLD. 132 kp. 
ir LDS. 85 kp. laikė savo ben
drą susirinkimą. Tai buvo me
tinis susirinkimas.

Susirinkimas laikytas dd. 
Beniušių kamabariuose.

Apsvarsčius kuopų reikalus, 
sumanyta paremti darbininkų 
spaudą ir kovas. Kadangi AL 
DLD kuopos ižde buvo tik 
$10, tiek tik tegalėta ir išau- 
kuoti. — Ispanijos liaudiečių 
kovoms paskirta $5j ir tiek 
pat ($5) vakarų Komunistų 
Partijos dienraščiui “Daily 
Peoples World.” “D. P. W.” 
auką pasiuntėme tiesiai pa
čiam laikraščiui, o Ispanijai— 
per “Laisvę.”

Smagu žymėti, kad taco- 
miečiai gražiai darbuojasi vi
suomenės labui. Nors mes ir 
negalime ką nors svetainėse 
surengti, nes čia per mažai lie
tuvių gyvena, bet mes prisi
dedame prie Seatties draugų 
ir bendrai rengiame piknikus; 
tas mums neblogai pavyksta— 
padarome keletą desėtkų dole
rių. Tai ta aplinkybė, ir duo
da mums galimybę paremti 
darbininkiškus reikalus.

Šis susirinkimas vėl nutarė 
kviesti draugus seattliečius 
bendrai suruošti pikniką atei
nančio liepos mėn. 4 d. Jau su 
parko savininku sudarėme su
tartį, kad jis ant tos dienos ki
tiems vietos neišrandavos. Vie
ta lietuviams labai gerai ži
noma po-vardu Lake Geneva.

Kuomet pereitą rudenį čia 
lankėsi d. L. Prūseika, tai jis 
mus ragino, kad mes, Pacifiko 
pakraščių lietuviai, kas met su
rengtume piknikus “V.” nau
dai, nes, esą, mes priklauso
me arčiau “Vilnies” “vysku
pystės.” Tačiaus, negalėdami 
tų piknikų turėti, nutarėme jų

me, tai, suprantama, paremsi- 
me ir “Vilnį,” ir kitus remti
nus laikraščius bei įstaigas.

“Vilnis” iš mūsų pereitą 
metą gavo stambią auką, o 

i “Laisvė” — ne. Mes turėsime 
ir “Laisvės” neužmiršti. O 

I taipgi negalime pamiršti ir ki
tų svarbių įstaigų ir kovų.

V Kavaliauskas.
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South Bostono Barbenai!
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS IŠ VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrandavotas geroms šeimynoms.

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.
•

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L ....
Tel. So. Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
CHARLIE & CHRIS

Automobilių Mechanikai, 
Oficialiai Inspektoriai, 

ALA Patarnautojai 
Atdara ]>er naktį

454 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 4000

{■H— —--------------------------------- ip

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613 

rii mĮ.J---------------------------------------------—III

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. S«u. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St.
* Tel. Norwood 1498-W

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00 

(Speciale $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937

Casper’s Beauty Salon
83 L St., near 4th St. 

So. Boston
Tel. Sou. 44545

m________________________ _ .. m
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

LM LJ

Barrs Toniko Dirbtuvė •
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus. 
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328 m_______ ____________________ ?• L2J

n __________________________________ fin

Paul’s Men’s Shop 
Lion Brand Marškiniai 
Manhattan^ Underwear 
(Apatiniai grabužiai) 

į Skrybėlės ir Kaklaraiščiai 
Mūsų Speciališkumas
456 BROADWAY 

So. Boston

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

u ui

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis Į Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATVESTANT GERKITE CREMO ALE
t

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių sulyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cretno Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, lies jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo'namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkeviliui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

il
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
FAMINE IN AMERICA?

“This baby died of starvation”.
It happened in Brooklyn, not some 

famine country'. There was a grocery 
store with plenty of food just one 
block away and yet the life of a 
three-months old girl was snuffed 
out. Starvation...

‘‘Barbara would be alive now if 
the home relief had sent the check 
when they promised”.

The $13.66 of the relief check sent 
them two weeks before had to feed 
the mother, father and three daugh
ters. Barbara, the youngest, starv
ed to death.

The next day the relief officials 
came running in with food. A bit 
too late...

A LIFE FOR $2.10
Seventeen-year-old Genevieve Owens 

and 20-year-old Ethel Sohl were ar
rested last week for the hold-up and 
murder of a bus driver just two days 
before Christmas. Tears were shed by 
several tabloids and a cry of “what 
is happening to our youth?” raised 
as the Daily News and several other 
papers went into a detailed descrip
tion of “two derisively smiling young 
disciples of Bonnie Parker” in a “bid 
for underworld glory” so they could 
have the company of “netherworld 
gorillas”.

Of course there are cases of cri
minal acts committed by the men
tally weak but the number of crimes 
caused by economic and social condi
tions far exceed those of the men
tally twisted. Edward Owens, father 
of Genevieve, works from midnight 
to noon and has to support a family 
of seven on $20.00 a week. The 
parental care and guidance he can 
supply to his daughter is negligible. 
The $2.10 stolen was going to pay 
for the movies and dances the father 
couldn’t afford.

Much more could be written on 
this topic. This specific example of 
youth led into crime and even mur
der by an economic society is com
mon and everyday. Less spectacu
lar, but nevertheless common, cases 
of murder, robbery, assault and bat
tery continue to occur while news- 
n^vpers glorify the manner in which 
, • ■ crime was committed but forget 
^.Jrely to attack the cause.

A glance at reliable statistics 
shows that with the lowering of in
come, crime increases. The slum dis
tricts of Williamsburg and Green
point in Brooklyn, have the largest 
crime rate in all New York. In a 
future issue we shall discuss some 
specific cases of young men who en
tered into crime as “way out”.

The complete abolition of econo
mic causes of crime may be possible 
only under a utopian Socialism but 
even under our present economy a 
great deal can be done.. .Higher 
wages, decent housing conditions, 
adequate schools and educational fa
cilities with recreation and increased 
relief will do more to wipe out the 
crimes now in the headlines than all 
the push-button tears of the news
papers.

On this same page you will find 
an article about a Nebraska jury 
that found a “guilty!” verdict and 
accused society of fostering crime 
among youth.

There are several ways of reach
ing the stage where such accusa
tions will no longer be necessary. 
One of the best at present is to 
join in the work of the American 
Youth Congress and other progress
ive organizations and fight to pass

American Youth Act which will 
strike a body blow at the road to 
crime now being followed by a great 
number of present-day youth.

PATRIOTISM?
Generoso Pope is one of the most 

powerful advocates of Italian Fas
cism in America. This man, who is 
a naturalized citizen, has had the 
good fortune to become a rich, satis
fied and powerful individual. Ameri
ca has made a wealthy man of him 
and to all appearances he should 
be grateful to our country, ideals 
and form of government.

But such is not the case. The 
most active advocate of Fascism and 
one of its biggest publicity men is 
Mr. Generoso Pope. He controls 
several newspapers and one big in
dustrial 'concern. He is continually 
propagandizing Fascism, a form of 
government that is entirely alien and 
foreign to the principles of our de
mocratic nation. One would expect 
that a man who made his fortune 
in a democracy would uphold that 
democracy and disavow fascism, but 
it is nothing new to find that men 
who prate about Communists being 
“unpatriotic” are notoriously unpa
triotic themselves.

Bimbo: I believe in calling a spade 
a spade.

Bambo: That’s the safest policy. 
Once I tried to pass a spade off as 
a club and got a black eye.

ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-N E W S 

OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

College Nazis 
Lose Right

To Meetings
At a meeting of the City College 

administrative committee, a sub-sec
tion of the Board of Higher Educa
tion, ‘a decision to rescind the; per
mission granted to the American 
Guards, an anti-Semitic Nazi student 
group, for use of the college grounds 
to carry on its fascist propaganda, 
was announced.

The committee made its decision 
after questioning Patrick G. Finegan, 
organizer of the Guards’ unit at the 
college, in ythe office bf Charles H. 
Tuttle, chairman of the committee.

The American Guards first asked 
for permission to meet at the college 
from Dean James Balsam and a fa
culty committee. Following refusals 
from both, the Guards appealed to 
the administrative committee on Dec. 
17th.

Believing it to be merely a con
servative and anti-Communist group, ■ 
claims the Committee now, it grant- : 
ed them the right, admitting that it 
failed to inquire into the anti-Semitic ' 
and semi-military nature of the or- ■ 
ganization.

A few days later, so great was the 
student and faculty protest, that the 
committee was forced to recognize 
the avowed purposes of the Guards ! 
and the question was reopened.

The Guards have confined their ac- ■ 
tivities to the main evening session j 
at the City College main center, 138 j 
St. and Convent Ave., where they j 
have pasted anti-Semitic stickers and 
chalked Nazi slogans on the walls, j

is preparing to make aMussolini 
movie which will eulogize Italian 
flyers, who, according to Variety, 
“are flying for the revolutionary 
cause” in Spain...Paul Muni aijyi 
Sydney Chaplin, brother of Charlie, 
visited the Duce country, but the 
Italian press has been instructed to 
soft pedal their presence because 
they are non-Aryan and Muni is 
known to have contributed to the 
Loyalists in Spain.

Madame Nijinsky, having been in 
Hollywood for some time trying to 
sell her book about her famous dan
cer husband, finally made a contract 
with Sam Goldwyn. Goldwyn, hav
ing been appraised beforehand as to i 
what it was all about, listened care
fully to the lady, then said: “I’ll 
consider it. But you’ll have to change 
the man in the story to a woman. 
I couldn’t make a picture with a man 
dancer!”

The Soviet film “Peter the First”, 
which was passed without a change 
by the New York censors, received 
a cut in Philadelphia. The scene in 
which Czar Peter holds his new born 
son in the air and kisses his pos
terior, was deleted.

Joe Schenck, head of the 20th Cen- j 
tury-Fox, lost $28,000 in two poker I 
games.. .enough to give 224 under
paid studio stėnos a $2.50 weekly 
raise for a whole year...20th Cen
tury earned about $9,500,000 last 
year, but nary a dime bonus was 
given to the small salaried workers, 
which for them, really makes the 
difference between a happy and un
happy Christmas.

BROOKLYN AIDO CHORUS
On the seventh of this month the 

Brooklyn Aido Chorus held its re
gular meeting at which it elected 
the officers for the next half-year. 
The meeting also passed a few reso
lutions and selected a few special 
committees.

The list of officers is almost the 
same as last year. Ernest C. Duben 
was re-elected president; Emily Kli
mas re-elected as secretary; Beatrice 
Kalakauskas re-elected financial se
cretary; and Alda Orman re-elected 
as treasurer. The only new officer 
being Aldana Barnot as Vice-presi
dent. A new post was created, that 
of sergeant-at-arms. To this post 
Joh-rr Adams was elected. Now we 
have a male at the head of the list 
and another male following up the 
females. Last year it was only one 
male (the president) and the rest 
females.

A sizeable sum of money was vot
ed for the purpose of putting on a 
party for the members of the chorus 
(yeah, members only, too). Somebody 
calculated that we will buy THREE 
quarter-barrels of beer for the fel
lows and about five cases of soda 
for the fems.

i The party will soothe the; pangs

OUSTED OVER MICKEY MOUSE

Hubert Harrison (left), correspondent in Jugoslavia for the 
New York Times, who was forced to leave Belgrade after he 
told news .of the censor’s ban on the comic strip, chats with 
a hotel doorman on his arrival in Vienna.

SPECIAL FROM DETROIT
Hi-de-ho-hunx, just a rollicking 

rover having lots of fun... To the 
right, to the left, what ho, see wo 
not the place we’d planned to go ? 
Ah, thar she blows, off to port. 
Whoopee, it’s Victor, we tack her 
hard to port and there we are with 
the rest of the gang.

From then on more happened than 
I can tell—falls, songs, skating, 
dancing on the ice, sleigh riding, 
hiking and all the grub \*ou could 
eat. Towards evening it began to 
snow while all was song and motion 
but finally shoes and clothing began 
to feel wet, Ow, my arm, my leg, 
my back! Ah, for a comfy bed. No 
sooner said than begun. And so 
through the still falling snow the 
gay fleet shoved off for home, still 
singing and laughing. Mary But
kus and Alphonse Rye reap highest 
honors for their outstanding help to 
the committee. Ruth Gugas takes 
married life pretty easy these days. 
Well, maybe that’s what a husband 
is for anyway.
Special Notice:

The Lithuanian-American ‘VOICE’ 
in the English language will come 
out about Lincoln’s birthday. Don’t 
be without a sub! In order to have
the correct views on up to date , 
topics, one will find this magazine: 
a great help. It’s your magazine, 
support it.

The Daubar girls have already j

Dear! Dear!
Mussolini and Hitler slipped off 

for an hour’s fishing in the course 
of theix* recent pow-wow. They select
ed one bank of a river flowing from 
Switzerland. Nevex* a bite—and to 
make things worse the Swiss fish
ing on the other side of the river 
were pulling them in hand over fist.

Finally the dictators forgot their 
dignity in their curiosity:

“How come that they are biting 
on your side but not on ours?”

“That’s easy”, said the Swiss, “the 
fish on this side of the river are 
not afraid to open their mouths”.

of un-hospitality suffered at the 
hands of out-of-towners.

All members and,, participants of 
the “Chimes of Normandy” are wel
come to the party. Watch for the 
committee’s date.

Our famous chorus has been al
ready booked for a recital in the 
month of March. The chorus, under 
the direction of the new and beloved 
teacher, Aldona Žilinskas,' will sing 
before an audience; of 2,000 people 
at the Manhattan Opera House in 
New York. The chorus was selected 
by a committee of the Association 
of Lithuanian Jews, a newly organiz
ed anti-fascist organization.

The Manhattan Opera House re
cently housed the famous Max 
Rheinhart’s “Eternal Road” and the 
building is due west of the Empire 
State Building on 34th Street.

For othei' information concerning 
the other resolutions—watch these 
columns!

Our new teacher, Aldona Žilinskas, 
conducted the chorus in her first 
public appearance. The occasioxx was 
the LDS Branch No. 50 concert in 
So. Brooklyn. As usual, the public 
applauded enthusiastically. We all 
predict a very busy season for the 

joined. Helen Rutkus is out of town 
and the chorus is willing to support 
any new chorus or cultural group to 
be made in the vicinity.

The enlarged Aido Chorus is go
ing to make its first appearance for 
1938 at Porter Hall fox' the Keistu
čio Draugija on January 16th at 7:30 
P. M. Let’s showum we’ve got 
plenty of everything because I hear 
that big engagements are in pros
pect if we can fill the bill. Here’s 
oui’ chance to prove it. Let’s go!

Your Pal, So Long.

Lenin Rally This
Coining Wednesday

Fifteeix minutes of snapshots of 
the People’s Front movement in 
America will be the theme of the 
New York State Committee’s play, 
“Today in America”, which will be 
presented at Madisoxx Square Garden, 
on Wed., Jan. 19, in conjunction with 
a commemoration program mark
ing the 14th anniversary of the death 
of Lenin.

The play will be seen with a cast 
of more than 35 participants, sup
plemented with a corps of radio 
actors.

The speakers’ list for the annual 
Lenin Memorial Rally is headed by 
Roy Hudson, prominent member of 
the Central Committee of the Com
munist Party. Others will include 
“Mother” Ella Reeve Bloor, inter
nationally known labox’ champion; 
Israel Amter, New York State Or
ganizer; and Elizabeth Gurley Flynn, 
prominent trade unionist.

James W. Ford, noted Negro lead
er, chairinan of the New York Coun
ty Comxnittee of the Communist 
Party, will act as chairman.

The New York State Committee 
will also present the Freiheit Gesang 
Farcin Chorus of 200 mixed voices, 
in a recital of Hans Eisler’s works. 
The chorus is under the leadership 
of Conductor* Max Helfman.

Featured on the evening’s pro
gram is a dance recital by Anna So- 
kolow, noted modern dancer, who 

-is directing a corps of 35 profes
sional dancers.

Short But Sweet...
Lookout: The jig’s up. They ain’t 

no use of us hanging around here.
Slippery Sam: What’s the matter?

The police onto us?
Lookout: Naw, I just heard that 

the president and cashier bought 
tickets for Europe this morning.

Uncle Lem says his past mistakes 
always bother him, especially when 
he sits around nights wishing he 
was young enough to repeat some 
of them.

She (excitedly): Is our chime clock 
gone ?

He: Nope, but it’s going.

Gossip: Mrs. Briggs idolizes her 
husband.

Friend: She does?
Gossip: Yes—she even thinks the 

parrot taught him to swear, 
r

new teacher. The most famous Lith. 
chorus stands shoulder to shoulder 
with Aldona and as we enter our 
26th year we say “Watch oui' pace!” 

“Chorister”.

News Come In 
From South 

Bostonites
South Boston “Laisvės ' Chorus” is 

beginning its new year' with a bang. 
First of all oux’ new officers elect
ed are: Organizer: Nellie Kirk. Mi
nute Secretary: Patricia Shurila, Fi
nancial Secretary: Anna Kirk, and 
our old standby ‘Chef’ Jankus as 
treasurer.

We have always a shortage of 
mexx in our chorus, but with these 
beautiful young officers at the head 
of our chorus—line forms on the 
right boys!

Aftei’ a long vacation, one of our 
populax’ sopranos has chosen to come 
back to our ranks, and is she full 
of pep? To justify her absence she 
brought in a ‘pyragas’ which was 
enthusiastically received and disposed 
of in short order.

First of all we have set February 
22, Washington’s Birthday, fox' a buf
fet supper and dance. We are going 
to eat downstairs and dance upstairs 
at the Citizens Club, 376 Broadway. 
You will hear more of this again. 
Then we are having a concert with 
a short play, the date has not been 
set, but will be very soon. We are 
now scouting for a good short play.

So you see folks, So. Boston has 
not really been asleep, just resting 
and now watch us!

“Ex-Secretary”.

N. Y. LEADS IN NO.
OF UNEMPLOYED

WASHINGTON, D. C.—The State 
of New York ranked first in the 
number' of unemployed with 763,322 
workers listed as jobless, a preli
minary report made by John D. Big
gers recently disclosed.

The report was based upon a 
state tabulatioix of unemployed and 
Pennsylvania with 566,437 was 2nd 
on the list with Illinois third, having 
338,055 jobless.

This tabulatioix does not include 
those on WPA and other emergency 
projects.

Dr. H. H. Kung, newly elected 
Premier of China following the re
cent resignatioxx of Chiang Kai-shek. 
Chinese resistance to the Japanese 
will continue and increase under the 
strong leadership* of Dr. Kung.

ECHOES OF HICKTOWN
Worcester’ Basketeers suffered the 

greatest scare in their' Basketball 
career' whexx Bridgewater started off 
with a bang and gave Worcester a 
ruxx for its money.

The Line-Up
Bridgew ater Worcester
Vinskutonis RF Dubsha
Kaspar LF Parks
Kandrotas C Kanapkis
B. Sharkey RG Grub
Krance LG Green
Berzin subs Edwards

Referees—J Sharkey, Edwards and
Green.
Score:

1st Quarter 2nd 3rd
B-9, W-2 B-17, W- 12 21 all

Final score—W-40, B-29. j
Now for a bit of gossip:

Why must Al. Parks and J. Greexx 
bother people who are engaged ? 
Can’t you see they “vant to bee 
aloan” ?

Why did the B’water boys walk 
so far and up stairs too?

Why did Vinnie always come run
ning when Lee called Finky?

Why des Nellie G. have to weai' 
an angora sweater that sheds?

CACCHIONE SPEAKS 
AT AFFAIR TONITE

Only eight City Councilmen have 
been elected to the Brooklyn City 
Council but there is a ninth who lost 
the election evexx though a recount 
showed fraud—Peter V. Cacchione.

Tonight Cacchione will speak on 
“What Lenin, Liebknecht and Luxem
burg mean to the youth of Williams
burg”. He will also give the latest 
results in the astounding, amazing 
recount in the City Council elections 
that just took place.

Tommy Covelli, well known Italian 
youth leader will be another speaker' 
on the same program.

The affair is being held this Fri- 
day, January 14th, at the Grand 
Paradise Ballroom at Havemeyex- and 
Grand Streets in Brooklyn. The ad- 
missiorx is only 10 cents and it will 
be held under the auspices of the 
Williamsburgh Branches of the YCL.

Free dancing will follow when the 
meeting is concluded.

Dramatize Panay 
Bombing Over 

Radio Tonight
Ixx Chinese waters an American 

boat, the Panay, is cruising peace
fully on its errand of mercy for 
American refugees. Overhead fly 
death dealing Japanese planes, a 
typical sight ixx the invasioxx of 
China. Suddenly...

“...without warning a trio of Ja
panese bombers dived at the Ameri
can ships, unloosing their terrible 
burden of high explosives. All hands 
rushed for cover but the bombs rain
ed on them like a hailstorm and fires 
burst out on the American vessels. 
When the three Japanese planes had 
unburdened their explosives, six more 
took up the savage attack on the 
helpless river boats and one Ameri
can ship sank to the bottom of the 
river”.

The next day black bordered tele
grams were received by American 
mothers and wives.

That is the story of the Panay 
sinking.

A play depicting the war dangei 
from the World War to the Panay 
sinking will be giveix over Radio 
Station W.M.C.A. tonight at 9:30. 
Thirty minutes of fast moving plays 
and music, featuring dramatic high
lights in the fight for Peace since 
1914 will be given undei' the spon
sorship of the Young Communist 
League, U. S. A.

Gil Green, National Chairman of 
the YCL will speak fox' a few min
utes.

Captain (as ship sinks): Can any
body here pray?

Parsoxx (eagerly): Yes, I can.
Captain: Good! You pray.. The 

rest of us will put on life preservers. 
We’re one shy.

Sniper: Why did you break into 
that store on three different nights?

Cannon: Well, the first night I 
stole a dress for my wife, and she 
made me go back twice and change 
it.

Nails: Wunst 1 got a dollar a 
word.

Willie: Wan! What fer?
Nails: Talkin’ back to a judge.

Wife (ovex' phone): So you’ll not 
be home for dinner?

Burglar: No, my sweet, I’m break
ing in a new man at the bank.

Why did we walk uptown in the 
first place?

The last regret is why we have 
to leave Worcester at all.

Everyone had a good time and 
wish to extend their thanks fox' the 
refreshments (kisses and all).

Personal to Al Parks—Is the ‘peet’ 
mine still working day and night?

“The K Twins”.

Words Of Wisdom ...
They established these great self- 

evident truths, so that when ixx the 
distant future some man, some fac
tion, some interest, should set up 
the doctrine that none but rich men, 
or none but white men, oi' none but 
Anglo-Saxon white men, were entit
led to life, liberty and the pursuit 
of happiness, their posterity might 
look again to the Declaration of In
dependence and take courage to re
new the battle which their fathers 
began, so that truth and justice and 
mercy and all the human and Chris- 
tion virtues might not be extinguish
ed from the land; so that no man 
would hereafter dare to limit and 
circumscribe the great principle oxx 
which the temple of liberty was be
ing built.—Abraham Lincoln.

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND 
FRIDAY

Society Blamed 
For Position

Of Youth
OMAHA, Neb.—Adult society was 

indicted on three out of five counts 
charged against it by the Nebraska 
Christian Youth Council of “igno
rance, selfishness and indifference 
to the needs of youth”, in a decision 

j made this week by a jury of six 
■ prominent Nebraskans, including Go- 
vernor R. L. Cochran, forenxaxx of 
the jury.

The jury indicted society as hav
ing failed to provide opportunity for 
employment and the constructive use 
of leisure time. It convicted adult 
society of failing to provide prepara- 
tioxx fox- marriage and home life.

It recommended clemency on the 
j first count, however, citing that “so- 
j ciety is making aix honest attempt” 
to provide opportunity for employ
ment “but because of unprecedented 
conditions finds the problem impossi
ble of solutioxx at this time”.

The jury acquitted society of 
charges that it frustrated opportuni-' 
ty by imposing oxx youth militaristic 
nationalism, and of denying spiritual 
and religious heritages through se- 
cularizatioxx of life.

“I feel that adult society has got- 
; teix off pretty well in this proceed
ing”, Chief Justice Gross declared.

NO BUTTER SO EAT 
SOME CANNON!

BERLIN—More cannons and less 
butter fox' the German people dur
ing 1938—that is the Nazi Chief 
Adolph Hitler’s New Year’s resolu
tion for the coming year.

In a New Year’s message “to the 
people” made oxx New Year’s Eve, 
Hitler said that doubling the arma
ment program of the Third Reich 
would be a majorxtask for 1938.

In other’ words, arm more and 
nxore but eat less and less.

Toe-nail Picture
Of B’klyn Liths

Vincent Zelinsky—The one who 
i wants to travel uptown.

Vincent Bruzaš—He always keeps 
I him company.

Joe Teutonic—In short, the third 
i screwball or googy.

Ginger Kaires—The answer to a 
. maiden’s prayer.

Tony Trakimas—Do not judge him 
by his feet, girls.

Pete Vilkaitis—Poor guy! All he 
does is rave about Helen from Wil
kes-Barre. He’s cooked!

George Mayer—Popularly known 
as “two beer Georgie”. Two beers 
and wow!

John Kaires—“My wife thinks I 
stopped smoking. Got a cigarette”?

Joe Teutonic—Giggling Joe. Today 
he is a man.

Joe Leberis—Still water runs deep.
Ziggy Kron—Who stole my over

coat? It’s getting cold.
Snoopy.

Student Delegates 
Rurn Their Silk

POUGHKEEPSIE, N. Y.—Student 
delegates to the third annual con
vention of the American Student 
Unioxx halted discussion of the ques
tions of peace, politics, unionism and 
education for an hour in order to 

i take actioxx against war by dancing 
; around a blazing bonfire of their 
, own garments Made of Japanese 
i silk.

The anti-war fire was touched off 
after the youthful delegates unani- 

! mously passed a resolution hailing 
I the “sweeping campus sentiment for 
I a boycott of Japanese goods”.

Following rapid passage of the re- 
I solution, one student leaped to his 
I feet and shouted:

“Let’s take off all Japanese goods 
we have right now and burn them in 
a great bonfire”.

The idea spread and boys tore 
off their silk neckties and girls who 
had silk stockings sat Tight down 

' and renxoved them.
“Make lisle the style”, they shout- 

i ed.
Someone started a new chant. Soon 

they were all singing, “If you wear 
cotton Japan gęts nottin’.”

He: Ixx nxy business I’m liable to 
i be down and out any minute, 
j She: Oh, you’re a speculator?

He: No, a prizefighter.

Warden: What is the matter?
Lifer (sadly): I’ve just been noti

fied that 1 woxx first prize in a 
contest—it’s a trip around the world.
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• ĮSPŪDŽIAI Iš NAUJŲ METŲ 

PARENGIMO
Su gamta kontrakto nepa

darysi. Negalėjo padaryti ir 
šenadoriečiai laike to didžiojo 
Naujų Metų parengimo. Apie 
6 valandų vakaro pradėjo lyti 
ii’ šalti. Keliai ir šalikėliai pa
sidarė slidūs, rodos, vienu sti
klu visur nutiesta.

Gyvenant man 20 mylių nuo 
Šenadorio, tokiu keliu dasi- 
gauti, manau sau, vyreli, ne 
baikos.
' Apie 7 vai. telefonuoju į še- 
nadorį ir klausiu, kokis pas 
juos oras. “Biskį slidu,” gaunu 
atsakymą.

“Tai,” sakau, “grąžinsime 
įžangos bilietus; tokiam ore 
pribūti negalėsime.”

“Eikit sau, eikit!” — atsa
ko. “Rusai iš Maskvos per 
šiaurės polių atlėkė į Ameriką, 
o jūs čia tas kelias mylias ne
galite atvažiuoti—šeim!”

Biskį lyg užpykęs atrėžiau: 
“Vieni nupuolę da ir dabar 
nesurandami.”—“Tai jūs būkite 
tais pirmutiniais” — atsako 
man.

Na, pagaliaus, nutariam 
važiuoti. Mano “krante” vi
so 6: 4 moterys ir 2 vyrai.

Važiuojam. Mano “ševė,” 
pakaustyta gerais lenciūgais, 
čiak-čiak, kerta ledą. Moterys 
kalbasi, juokauja, gėrisi, kad 
visur graži scenerija, da iki 
šiol nematyta.

Kur tik nepažvelgsi — Vi
sur ledas. Medžių šakos apau
gę ledais, nulenktos prie že
mės. Lempoms šviečiant, atro
do, kad deimantais apkaišytos.

štai privažiuojam taip vadi
namą Turkeyrun kalną, ku- 
riuomi mums reikia žemyn nu
važiuoti. žiūriu: viena mašina 
pasikabinus ant šalikėlio tvo
ros; 3 nuvirtę į grabę.

Čia man prisiminė tie rusai, 
kurie atlėkė į Ameriką. Pa- 
mislinau sau, kad aš irgi ne
prastas “šioperis” ir, kaip bus 
taip/— laikysiu. Ir taip mūsų 
“ševė” skersa, tai šonu šiaip 
bei taip laimingai nulipo į pa
kalnę... Moterys, besikraipant, 
visą laiką tylėjo kaip ne
gyvos; bet pakalnėj prašne
ko. Sako: kibą čia mes galo 
išvažiavom jieškoti...

“Taigi, taigi,” sakau, “o pir
ma taip labai norėjot važiuo
ti.”

Apie 10 valandą jau buvom 
; svetainėj. O jau to svietelio — 

kupina! Nespėjus mums nei 
apsidairyti, štai jau prasideda 
koncertas.

Pirmininkauja K. Motuzą. 
Jam sekasi. Trumpai ir aiškiai 
varde ALDLD 17 kuopos ir 
varde visų vietos progresyvių 
lietuvių sveikina susirinkusius 
ir linki laimingų naujų metų.

Lyros Choras po vadovyste 
drg. Ramanauskienės sudaina
vo keletą dainų, kurios išėjo 
pusėtinai gerai. Taipgi buvo 
duetų, solų ir tt.

Drg. L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyno dainavo gana gra
žiai; publika jos nenorėjo nu
leisti nuo scenos.

Koncertui užsibaigus, prasi
dėjo šokiai, žmonės kaip bi
tės ūžia-birzgia visuose kam
puose.

žiūriu, palei vieną stalą du 
pusamžiai žmonės gražiai ir 
gana rimtai diskusuoja.' Vie
nas susirinkęs visus praėjusius 
J. L. Lewiso griekus mainierių 
unijoj, smerkia Lewisą ir C.I. 
O. Pastarojo oponentas nu
rodo, kad per kelioliką pasta
rųjų metų Amerikoje darbi
ninkų klasė pažengė gana 
daug pirmyn, ir Lewiso pozi
cija dabar yra gana gera ir 
teisinga.

Green ir kiti jam panašūs 
vadai, jeigu nepasitaisys, tai 
turės eiti iš darbininkų tarpo.

Dvylikta valanda. Prasidė
jo bankieto vakarienė. Gas- 
padinės: Stankevičienė, Nara- 
vienė, Motuzienė, Kavaliaus
kienė (Buvo ir daugiau, bet 
pavardžių nesužinojau)—vi
sos bėga, skubina.

Po vakarienei buvo leista 
rankų darbo kaldra išlaiipėji- 
mui, kurią aukojo Lietuvių 
Moterų Kliubas dėl Ispanijos 
liaudies. Kaldrą laimėjo Jo- 
has Mardosa, Girardville, Pa.

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Laisvės Chore

Sausio 7 d., pasimokinę tru
putį dainuoti, Laisvės Choras 
turėjo savo metinį susirinkimą.

Aptarus bėgamuosius reika
lus, nutarus, kada ir kokius pa
rengimus rengti,. prieita prie 
choro valdybos rinkimo. Ir 
mūsų džiaugsmui, šiais metais 
Laisvės Choras išsirinko val
dybą vien iš jaunimo. Ir tai, 
vien iš gražiosios lyties—mer
gaičių.

Choro pirmininke šįmet yra 
Nelly Kirkliauskaitė, sekreto
re — Betsy Shuriliūtė, fin. 
rašt. Ona Kirkliauskaitė, ižd. 
A. Jankus.

Vargo būdavo ir su dainom. 
Vienai mokytojai persunkti 
dainas parinkti, jas kopijuoti 
ir tt. Todėl šįmet mūsų choras 
išrinko ir “Muzikos komisiją.” 
Jon įėjo gerai žinoma pianistė 
Elenutė Žukauskaitė, drg. Za- 
višienė ir... (trečios draugės 
neprisimenu : E. Rudokiūtė, ar 
R. Merkeliūtč — atsiprašau už 
tai, aha!).

Laisvės Choras neblogai sto
vėtų, jei jame būtų daugiau 
vyrų. Bet, ot, su vyrais trum
pa ir gana. Jonas.

Kaip su Bizniais?
Aš vis negalėdavau įsivaiz

duoti, kaip mūsų realestate- 
ninkai gyvena. Rodos nuosavy
bių žmonės nei perka, nei par
duoda. Taip manė ir kiti. Bet 
taip nėra.

Gal nekurios agentūros ir 
skursta. Bet mūsų Antanas, 
tai yra A. J. Kupstis, šiomis 
dienomis pardavė gražią rezi
denciją, 278 K St., So. Bosto-
ne. Tai gražus, 8 šeimynų mū
ro namas. Vien valdžia namą 
įkainavus $20,000 vertės.

Kiek teko pastebėti, tai A. 
J. Kupsčio agentūra geriausiai 
patarnauja, norintiems neju- 
domąjį turtą įsigyti.

Jok-s.

Bendram Fronte
Turėjom Gražy, Susirinkimą. 
Gražią Nutarimiį. ūpas Geras, 

Kaip Ir Pradžioj

Sausio 9 dieną įvyko Ameri
kos Lietuvių Kongreso So. Bos
tono draugijų atstovų metinis 
susirinkimas.

Šiuo kartu susibūrę bendrai 
veikia 15 So. Bostono įvairių or
ganizacijų, su 1,450 narių. Su
sirinkime dalyvavo 17 atstovų. 
Pats susirinkimas ėjo stebėtinai 
geroj nuotaikoj: jokio išsišoki
mo, jokio pasikarščiavimo ar ne
mandagaus žodžio. Visi reikalai 
reikaliukai svarstyta ir rimtai, 
nuoširdžiai ir draugiškai. Ro
dos, tai vienos šeimynos narių 
susirinkimas.

Iš komiteto raportų paaiškėjo, 
kad vietinis komitetas dau
giausiai dirbęs kartu su ap
skričio komitetu. Vietinis ko
mitetas savo kasoj dabar turįs 
$48. A. L. Kongreso centrui 
pasiuntęs $50 ir Massachu
setts apskričiui $25.

Susirinkimas asignavo iš savo 
kasos $25 nupirkimui priešfašis- 
tinių atviručių (tokias atviru
tes, su Smetonos nužudytųjų at
vaizdais ir su tam tikrais šū
kiais, tuojau išleis Massachu
setts valstijos apskritys).

Antru svarbiu susirinkimo 
punktu buvo prisirengimas prie 
Lietuvos 20 metų nepriklauso
mybės minėjimo.

Toks minėjimas įvyks vasario 
13 d., Lietuvių Salėj, kampas 
E ir Silver Sts. čia kalbės “Ke
leivio” redaktorius St. Michel- 
sonas ir “Laisvės” redaktorius 
A. Bimba.

Apart prakalbų, pritaikytų

šiuomi laimėjimu Ispanijos 
liaudžiai sukelta, $63.00.

Taigi shenadoriečiam pri
klauso didelis kreditas už su
rengimą tokio gražaus paren
gimo. Svečias.

momentui, bus taip pat pritai
kyta ir programa. r

Dvidešimties metų Lietuvos, 
nepriklausomybės apvaikščioji- 
mas mums, Amerikos lietu
viams, yra linksmas ir liūdnas. 
Linksmas todėl, kad Lietuva ta
po ii‘ yra nepriklausoma valsty
be. Bet liūdnos šios sukaktuves 
todėl, kad Lietuva, nors ir ne
priklausoma, dar nėra laisva, de
mokratine valstybė, kokia norė
jo Amerikos lietuviai matyti. Ji 
po kruvina fašizmo letena pri
slėgta vaitoja ir...mūsų pagel- 
bos šaukiasi. Fašizmas^ Smeto
nos asmeny, šaudo ir kalėjimuo
se pūdo Lietuvos savanorius ka
rius ir geriausius jos sūnus.

Todėl susirinkimas šitam klau
simui pašventė daug laiko ir iš
rinko specialę komisiją, kad 
prie tų linksmų-liūdnų sukaktu
vių tinkamai prisirengus.

Toliau nutarta kreiptis. į ap
skričio ir centro komitetus, kad 
rinktų medžiagą apie Lietuvos 
fašistų smurtinius darbus, kaip 
va: teismus prieš politinius 
priešus, sušaudymus ir tt., ir tt., 
ir kad tokie faktai, trumpoj su
traukoj, būtų siunčiami vietų 
komitetams.

Toliaus. Kad mūsų apskritys 
ir centras, apart atsteigimo Lie
tuvoje demokratijos, rūpintųsi 
ir Amerikos lietuvių jaunimu: 
steigtų lietuvių kalbos mokyklė
les, kempes ir tt., nes tokį užsi
mojimą jau daro fašistai per 
SLA, stengdamiesi prie to pri
traukti ir kitas organizacijas.

Po kelių dar smulkių suma
nymų, išrinkta šiems metams lo- 
kalis (vietinis) komitetas iš: 
Povilo Kubiliūno (pirmininkas),

jsiradimo, buvo bedarbių ir 
šiandien jųjų yra. Tiktai be
darbiai nevisuomet veikdavo 
savo pačių naudai. Bet dabar, 
kuomet čia darbai gana suma
žėjo, tai ir bedarbiai pradėjo 
smarkiau veikti. Jeigu neklys
tu, tai jau apie 100 bedarbių 
yra susirašę į bedarbių tary
bą. Tai ir Komunistų Partija, 
pasiryžusi pagelbėti smarkiau 
pravesti bedarbių organizavi
mo darbą.

čia taip-gi formuojasi Ame
rikos Darbo Partijos Kliubas. 
Tad ir nuo šio veikimo Kom
partija nestovi nuošaly, bet 
ima dalyvumą tame veikime ir 
prašo piliečius rašytis į minė
ta kliuba. v

A. D. P. organizavimo dar
bas nebus vedamas vien tik 
anglų kalba kalbančių žmo
nių tarpe, bet tas darbas bus 
vedamas plačiai, apimantis vi
sų tautų piliečius.

Tad ir lietuviai darbininkai 
nepasilikite nuošaly, bet ra- 
šykitės į ją, kuomet jus kas 
pakvies. Komuniste.

ALDLD VII Apskričio
Komiteto Nariams

ALDLD 7-to Apskr. Komite
to posėdis, kuris buvo šauktas 
sausio 16 d. yra nukeliamas j 
23 d sausio, 1938. Priežastis 
nukėlimo yra — sausio 16 d. 
įvyksta labai svarbi konferen
cija “For Social Legislation,” 
Bostone, kur kai kurie komi
teto nariai turės dalyvauti toj 
konferencijoj. Dėl to ALDLD 
7-to Apskr.. Komiteto posėdis 
įvyks sausio 23 d., 1938, 11 v. 
ryto, 376 W. Broadway, So. 
Bostone. J. Grybas,

ALDLD VII Apskr. Org.

euclidTohio
SKAUDI NELAIMU

rima, kad jaunuolis gyventų. 
Tėvai, žinoma, sutiko. Gruo
džio 27 d. nelaimingam jaunuo
liui dešinioji koja nupjauta 
aukščiau kelio. Bet ir po tos 
sunkios operacijos dar nėra už
tikrinimo, kad jis pasveiks, nes 
sakoma, kad kaulas pažeistas ir 
gręsia vėžio išsivystymas.

Ir pats jaunuolis, jo tėvai ir 
'brolis pergyvena nelaimingas 
! valandas. Gaila.
; Linkiu jaunam Andriui greitai 
isugyt, o jo tėveliams ir bro- 
; liukui susiraminimo

Ten Buvęs.

Bucharest, Rumunija. — 
Šalies advokatų sąjunga at- 

,metė fašistų reikalavimą at
imt iš visų žydų advokatų 
• teises. z

Wilkes-Barre, Pa.
Pataisau Klaida c

“Laisvės” sausio 11 d. laidoj, 
aprašydamas Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinio skyriaus kon
ferenciją, tarp kita ko pasa
kiau: “Blankas visi išsidalino 
ir žadėjo geriausiai pasidarbuo
ti.” Ten pažymėjau, kad “blan
kūs turi būt sugrąžintos ne vė
liau 10 d. vasario komiteto se
kretoriui.” Turėjo būt pasaky
ta: “Ne vėliau 29 d. sausio.” 
Atsiprašau už padarytą klaidą.

J. Surdokas.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Nelaimė palietė dd. Mačiutų 
šeimyną, kurie ramiai sau gy

veno savo ūkyje, netoli Cleve
land©. Jų sūnus Andrius, būda
mas sveiku ir gyvu jaunuoliu, su 

i kitais savo mokyklos draugais 
žaisdavo svaidiniais (football ir 
baseball). Bet štai vieną kartą 
jaunuolis gryžęs iš mokyklos 
ėmė guostis turįs skaudančią 
dešinę koją. Tolyn ėmė jaustis 
blogyn. Kreiptasi pas gydytoją 
vienoje mažoje ligoninėje. Ten 
nuėmus X-Spinduliais skaudan
čios vietos paveikslą, surasta, 
kad koja rimtai pažeista. Dak
tarai patarė Andrių vešti į di
desnę ligoninę, kur yra geres
nių patogumų darymui operaci
jos. Taip ir padaryta. Nugabe
nus į University Hospital, po 
kiek laiko daktarai pareiškė jau- 

inuolio tėvams, jog koja turės 
i būt būtinai*nupjauta, jeigu no

Leningrad, SSRS. — Per 
; metus 53,000 žmonių atsi
lankė į čionaitinį tolimųjų 
šiaurių muzėjų.

Daugėja Bedarbių
PAGĖGIAI.—Sustabdžius Ne- 

Imuno krantų tvirtinimo darbus 
' ir geležinkelių remontą, be to, 
sustojus Panemunėje lentpjūvei, 
Pagėgiuose atsirado bedarbių. 
Jų skaičių didina ir atleistieji

Į 
i

i
i
Ii
Il
I

i
I

Telefonas: Humboldt 2-7964

Vinco Gegužio (vice-pirminin- 
kas), Jono Krukonio (sekreto
rius), Antano Jankaus (iždinin
kas), Povilo Brazaičio (fin. 
sekr.), Jono Petruškevičiaus ir 
Jono Jankausko (kontrolės ko
misija). J. K. Patrimpas.

RADIO
M. Petrausko pagerbimo 

programa, nedėlioj, sausio 16 
d. per stotį WORL (920 kil.) 
9 :30 vai. ryto.

1— Lietuviu Radio Trio.
2— Gabijos Choras iš So. 

Bostono po vadovyste S. Lau
ros.

3— -Kalbės SLA Iždo Globė
jas S. Mockus iš So. Bostono.

Po programai prašome pra
nešt, kaip patiko šios savaitės 
programa. Prašome rašyti į 
Lithuanian Program, Station 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Binghamton, N. Y.
Iš Komunistų Partijos 

Darbuotes

Pradžioje šios Komunistų 
Partijos kampanijos už naujus 
narius ir finansinę paramą, 
vietos skyrius buvo pasiskyręs 
sau kvotą: gauti 15 naujų na-: 
rių ir sukelti $350.00 aukų.

Dabar net smagu yra pra-! 
nešti kitų kolonijų draugams, 
kad mes savo pasibrėžtą tiks
lą atsiekėme — mes jau turi
me sukėlę $373 su centais. 
Tas džiugina mus, kad mes, 
partijiečiai, pajiegėme sukel
ti mūs kvota, žinoma, didelis 
ačiū priklauso tiems mūsų ar
timiems partijos -rėmėjams ir 
darbininkiškoms organizaci
joms, kurios prisidėjo su auko
mis tam svarbiam tikslui.

Naujų narių gavime irgi 
tikslas pasiektas labai gražiai. 
Buvome pasiskyrę kvotą gau
ti 15 naujų narių, o gavome 
33 naujus narius. Tik nežinia, 
kodėl lietuviai dar vis neįver
tina svarbos stoti į Komparti
ją. Iš 33 naujų narių tiktai 4 
lietuviai teįstojo į Komparti
ją’. Tai labai mažas skaičius.

Veikimui Planai

Padidėjus Komunistų Par
tijos vietiniam skyriui narių 
skaičium, tad išsivystė pasiry
žimas darbuotis platesnėje dir
voje. čia nuo pat bedarbės at-

Inteligentingumo Kvotimai
Kurie mokiniai, pirm 

įstodami į mokyklas, gauna 
aukštesnius laipsnius inteli
gentingumo kvotimuose, tie 
abelnai geriau ir mokinasi.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA. ♦

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.
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Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Drg. 2-ras Apskritys

L. Kavaliauskaitė
Mezzo-Soprano.

Įvyks Sekmadienį

Sausio 3 January
19 3 8

PO VAKARIENEI ŠOKIAI 
Griežiant gerai orkestrai

Tą pačią dieną bus ALDLD 2-ro Apskr. Konferencija. Tai bus 
daug svečių iš kitų miestų. Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

Bus Lietuvių Salėj e
180 New York Avenue Newark, N. J.

• ® •
Vakariene bus duodama 6:30 vai. vakare

PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI
Vien tik šokiam įžanga 25c. Vakarienei įžanga $1.00.

Pranas Pakalniškis
Tenoras

Programoj dalyvaus solistai, Lillian Kavaliauskaite, Mezzo-Sopranas ir Pranas Pakalniškis, 
Tenoras. Abu iš Brooklyno. Jiems akompanuos Albina Depsiute irgi brooklyniete. Taipgi bus 
ir vietinių talentų, tad iš anksto įsigykite tikietus, naudokitės gera vakariene, išgirskite pui
kią programą ir linksmai pasišokite. Kviečia RENGĖJAI.



V Penktad., Sausio 14, 1938
1

LAISVE Puslapis Septintas

DETROITO ŽINIOS
Lietuvių Komiteto Gelbėjimui
Ispanijos Demokratijos Metinė
Atskaita Nuo Sausio 1 d., 

iki 1938 m.
1937

ĮPLAUKOS: 
Sausis ...................

Vasaris .................
Kovas.....................
Balandis ...............
Gegužė .................
Birželis .................
Liepos ...................
Rugpjūtis .............
Rugsėjis ...............
Spalis .....................
Lapkritis...............
Gruodis .................

$19.47

$64.25. Tik nežinau, kiek ko
misija skirs į sušelpimo fondą. 
Per šią vakarienę buvo renkama 

laukos Kom. Partijai. Aukojo 
i po 50c šie: Z. Dvareckas ir J. 
' G. Sadauskas; po 25c: B. Miza-, 
i ra, J. M. Lukas, J. Senkus, J.
Karsonas, T. Mazurka, V. Jau
čius, J. Samulėnas, P. Jasukė- 
nas, J. Karsokienė, J. Skeltis, N., 
Kudarauskas, J. Norvaiša, J.1

„„ Urbonas, J. špakauskas ir N. Į
6 ^0 | Brikienė ; J. J. Bakšys 10c. Vi-.' 

00 00 i st) sul’inkta $4.75.

CLEVELAND, OHIO
Ohio valstijos A. L. Kongreso sky

riaus valdybos susirinkimas įvyks 14 
d. sausio, 8 v. v. įdėt. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Meldžiu visų dalyvių 
atsilankyti laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. — Sekr. J.

Petrauskas.w.
S. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-to Apskr. viso komite
to posėdis įvyks sausio 16 d., 11 vai. 
ryto, 376 Broadway, Lietuvių Kliubo 
Svet. Visi dalyvaukite laiku. — D. 
Lukienč, Sekr. (10-1.1)

MINERSVILLE, PA.
Buvusi APLA 48 kp. dabar LDS 

158 kp. rengia balių, šeštadienį, sau
sio 15 d. Darb. Svet. šokiams grieš 
gera orkestrą, taipgi bus skanių val
gių ir gėrimų, šokiai prasidės 8 v. 
v. Įžanga veltui. Kviečiam vietinius 
ir iš apylinkės draugus dalyvauti pa
rengime ir linksmai laiką praleisti.
— Kviečia Rengėjai. (10-11)

CLEVELAND. OHIO
Sausio 15 ,d. ALDLD 22 kp. ir 

TDA 11 kp. rengia balių, Liet. Darb.i 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Dalis pelno nuo šio paren
gimo bus paskirta politiniams kali
niams. Bus gera muzika šokiams. 
Prašome visų dalyvauti. — Kom.

(10-11)

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

J

19.95. 
00.90 I 
00.00 j 
20.55 'j 
24.00 :■ 
72.47 i

Komunistą Partijai Gražiai 
Pasidarbuota

Viso ................. $204.11
Nuo 1936 m. liko 35.28

Viso $239.39
IŠLAIDOS:

DETROIT, MiCH.

LIGOS

GYDOMOS

CHRONIŠKOS

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. rengia vakarienę 

su programa, sausio 1.6 d. Pradžia 
4:30 v. v., 29 Endicott St. Kviečia
mo visus skaitlingai dalyvauti ir lin
ksniai laiką praleisti. — Kom

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 15 d., 7 vai. vak. Drau
gijos Svet., 4097 Porter St. Yra la
bai svarbių reikalų aptarti. Jūs ži- ■ 
note, kad pereitam susirinkime neiš- 

i rinkom naujos valdybos, tai šiame 
I susirinkime turėsimo išrinkti. — ALj 
I DLL) kp. sekr. J. Gugas. (9-11)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbas 

16 d. sausio, 7 v. v. po num. 1252 
: Providence Rd. Kalbės svečias iš Ka- 
j nados, drg. Guoba. Prakalbos bus 
labai įdomios, prašome visų skait
lingai dalyvauti. — Kom. (10-11)

CLEVELAND, OHIO
Sausio 16 d. Lyros Choras ruošia 

Koncertą ir šokius, Liet. Svet., 6835 
Superior Ave. Pradžia 5:30 vai. po 
piet. Įžanga: Išanksto perkant bilie
tus 35c, prie durų 45c. šokiams 25c. 
Programop j dalyvaus Lyros Choras, 
B. Ramoškaite iš Hartford, Conn, ir 
Tillie Raulušaičiutė iš Corleto. Cho
ro mokytojas yra jaunuolis Juozas 
Paltanavičius, kuris pirmą sykį pasi
rodys dideliam koncerte. Akompaflis- 
tė Jeanette Jankauskaitė. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti. (10-11)

Pas mūsų gerus draugus stu- 
i boj įvyko draugiška sueiga, kur 
! buvo.geras būrys ir nepriklau- 
Į sancių partijoj draugių ir drau
gų. Draugė L. Ausejienė ir M. 
Sukackiene suruošė skanių už
kandžių. Maistas buvo smui
kuotas per šias ypatas: E. Ka- 
napkienę, A. Sutkienę, d. šarie- 
nę, M. Deksnienę, Choice Dairy, 

i P. Sadauską, M. Sukackienę ir 
L. Ausejienę. O draugės M. 
Deksnienė ir J. Sideckienė padė
jo pirmutinėm dviem draugėm 

i gaminime užkandžių.
Vakaras buvo smagus ir drau

giškas. Mažas būrelis, o sume
ntė Komunistų Partijai $15.00.

$37.48 
00.28 
35.00 Į 
00.00 Į 
20.25 i 
00.00 i 
25.00 | 
00.00 
00.00 i 
20.00' 
17.32 _____  __________________
68.45 | pasaulyj darbo žmonių pasiliuo- 

.......... savimo vado, Vladimiro Ujičo 
Viso ............... $223.74-■ Lenino. Leninas su mumis jau
Viso buvo įplaukų 239.39 | negyvena, bet jojo partija—Ko- 
Viso buvo išlaidų 223.74 ! munistų Partija—gyvena, auga 

--------  ir plečiasi po visą pasaulį.
Liekasi ant rankų $15.65 Į Sausio 21 d. po visą pasaulį 

Surinkta maisto, drapanų į Komunistų Partijos vadovybėj 
ir medicinos už $368.00 . darbo žmonės mines Leniną.

J. BARONAS, i Worcesteryj Lenino minėjimas 
LKGID Raštininkas. ' įvyks sausio 23 d., A. O. H. sve- 

  i tainej, Trumbul St., 7:30 vaka- 
pl 1 1 17--------•! I re. čia kalbūs Močiutė Bloor, kąVlCVClandO JUODIKS I tik sugrįžusi iš Sovietų Sąjun- 

Lyros Choro Koncertas |g°s- Bus rodomi du judžiai:
i vienas iš Sovietų Sąjungos, o ki- 

Sausio 16 d. Lyros Choras!įas — į§ Ispanijos, vadinamas 
rengia didelį koncertą Lietuvių j “Ispanijos širdis,” tai yra, Lin- 
Svetainėj, 6835 Superior Ave. ; kolno Batalijono ofensyva prieš 
. šiame koncerte dalyvaus žy-fašistus.
mi ir talentinga dainininkė, ku-' 
ri pirmu sykiu dainuos Cleve- i tuviai nepamirškite, kad Leni- 
lande lietuvių publikai—tai Bi-|nas pasakė: “Pasaulis turi pri- 
rutė Ramoškaitė iš Hartford, ■ klausyti darbo žmonijai.” Minė- 
Conn.z i kit Leniną! J. M. L.

Birutė Ramoškaitė viena iš i 
lietuvių menininkių jauniausia i 
artistė-dainininkė, kuri dalyvaus ’ 
Lyros Choro koncerte.

Pats Lyros Choras taip pat 
gražiai dainuoja, ir labai rūpės-| 
tingai rengiasi prie šio koncer-! 
to, kad patenkinti lietuvių publi- ! 
ką.

Sausis ... 
Vasaris .. 
Kovas ... 
Balandis . 
Gegužė . . 
Birželis . . 
Liepos ... 
Rugpjūtis 
Rugsėjis . 
Spalis . .. . 
Lapkritis . 
Gruodis . .

Sausio 23 Minėsime Leniną
Sausio 21 dieną sueina jau 

14 metų nuo mirties didžiausio

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių prieškarinis Kom. rengia 

įspūdingą vakarienę ir šokius nau
dai Lietuvos Politinių Kalinių, ir Is
panijos Kovotojų. Bus Subatoj, sau
sio 15 d., 407 Lafayette St. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga $1.00. Turėsime 
gerą “Kalakutą,” gražią muzikališką 
programą, smagią muziką. Be to, ti
kimės turėti svečių-delegatų, ant ry
tojaus busiančios Am. Liet. Kongre
so Konf. Delegatai gali nesibijoti del 
nakvynių, turėsime įvalias. Atvažiuo
kite į šią vakarienę, kurie išgalite. 
Am. Liet. Kongreso konf. šaukiami 
sekmadienį, sausio 16 d., 10 vai. ry
to, 407 Lafayette St. Visi atstovai 
nuo Draugijų ir simpatikai Am. Liet. 
Kongr. Apskr. Conn. Valstijoj suva
žiuokite laiku ir atsiveskite gerų su
manymų. — Kom. narys J. J. Moc- 
kaitis. (10-11)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia vakarienę sau

sio 15 d. Po vakarienes bus šokiai. 
Bus Gedemino Svet., 575 Joseph Ave. 
Įžanga 50c, vaikams 25c. 
džiai

Nuošir- 
kviečiame visus dalyvauti.

(10-11)

konf.
Svet., 
dienų.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to Apskr. metine 

įvyks .16 d. sausio, L. M. D. 
142 Orr St. Pradžia I va). 
Kuopos malonėkite prisiusi (I
tus, nes šioje konferencijoj turėsime 
daug - svarbių dalykų aptarti. Būtų 
gerai, kad kuopų sekretoriai paga
mintų raportus iš kuopų veikimo. 
Kviečiame ir Donorą, I'a. kuopą da
lyvauti konferencijoj ir prisidėti prie 
Apskričio. Rinksime ir Apskričio 
valdybą 1938 metams. — E. K. Slie- 
kienė, Pirm. (.10-11)

SHENANDOAH, PA.
Sausio 15 d. Įvyks LDS 34 k}), ir 

APLA 4 kp. vestuvių balius, Najaus 
Svet. Pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. 
Kviečiame minėtų organizacijų 
rius skaitlingai dalyvauti ii’ taip 
atsiveskite ir draugu. — Kom.

(10-11)

na- 
pat

BALTIMORE, MD.
IWO 4 kp., LDS 48 kp., Lenkai, 

Ukrainai ir Rusai rengia koncertą , 
ir balių, 16 d. sausio, Polish Center, 
510 So. Broadway. Pradžia 7 v. v. 
Programoj dalyvaus Lyros Choras, 
Rusų-Ukrainų Choras, solistai, kla
siški šokikai, harmonistai ir smuiko , 
solo. Turėsime skanių užkandžių, ir j 
gėrimų. -............ x-1-:----- TT-V-
kviečiame

Gerą muziką šokiams. U: 
visus dalyvauti. — Kom 

(10-11)

E.
LDS 92

ST. LOUIS, ILL.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos<

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO ■ Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
įsi,steibęs per 25 metus.

110 East 16 th St, N. Y
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj

9 A. M. iki 3 P. M.

Rūgšti ruginė, snrdi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Cąleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street.

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls 
greitai pristato, 
svori ir kainas.

Brooklyn. N. Y

4 Worcesterio ir apielinkės lie

Telefonas EVergreen 7-1661

UMhrrv
APM.IANCE

DlAl.tR

Kitas dalykas yra labai svar
bus Cleveland© lietuviams, tai 
kad šiame koncerte mes matysi- 

,me ir girdėsime visą eilę kvar
tetų, duetų ir solistų. Jie su
sidės iš Lyros Choro jaunimo.

Pirmesniuose Lyros Choro 
koncertuose visai mažai patys 
jaunuoliai turėjo progą kvarte
tuose dainuoti, bet dabar, po 
vadovybe vieno iš pačių jaunuo- 
Ws» kuris dabar mokina Lyros 
Chorą, yra visai kitaip. Dabar 
pats choras turės progą išsta
tyti savo artistus, vietoj svetim
taučių.

Įžanga 45c; perkant išanks- 
to—35c. Komisija.

Worcester, Mass.
ALDLD Kuopa ir Kom. Partija 

Minės Leniną
Gruodžio 29 d. įvyko ALDLD 

kuopos susirinkimas, kur d. Bak
šys, mūsų kuopos “Laisvės” 
agentas ir vajininkas, išdavė 
puikų raportą. Drg. Bakšys pa
siuntė “Laisvei” už prenume
ratas šiame vajuje $233.25. Dar 
nežinom, kiek d. Mozurka ir d. 
žalimas pasiuntė.

Drg. Dovidonienė turėjo gerą 
raportą. Mat, x mūsų kuopos 
knygė visada gerai darbuojasi— 
daug išplatina literatūros.

Buvo raportas iš bendros vaka
rienės abiejų ALDLD kuopų ir 
Komunistų Frakcijos sušelpi- 
mui d. Karsono. Pelno liko

tainej, 9-tos ir Lynch gatvių. Pradžia ' 
8 vai. vak. Jaunuolių ateities veiki
mas daug priklausys nuo šio pirmo 
parengimo pasisekimo. Mūsų visų pa- i 
reiga paremti jaunuolius. Todėl visi ■ 
skaitlingai dalyvaukime šiame pa- Į 
rengime. — Kom.

i 1

vžb’.yįpK

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

Viešas Susirinkimas
Komunistų Partijos vietinis sky

rius, jau turėjo eilę viešų susirinki
mų, kuriuose buvo diskusuojami įvai
rūs dienos klausimai. Tai dar pana
šus susirinkimas įvyks Pirmadienį 
sausio 17-tą dieną, Lietuvių Svetainė
je (skiepe). Pradžia 7:30 vai. vaka
re. šiame susirinkime bus diskųsuo- 
jama religinis klausimas. Klausimas 
yra svarbus, kuriuom turėtų susido
mėti visi žmonės ir dalyvauti šiame 
susirinkime, kur išgirsite Komunistų 
nusistatymą religijos klausime. Ne
praleiskite šios progos ir dalyvauki
te visi. ' (11-13)

DETROIT, MICH.
Sausio 18 d. Arena Garden įvyks 

Lenino mirties paminėjimas. Kalbės 
drg. Hathaway, Daily Worker redak
torius, generolas iš Ispanijos ir kiti 
įdomūs kalbėtojai. Turėsime ir dai
lės programą. Yra svarbu, kad kiek
vienas sąmoningas darbininkas daly
vautu tą vakarą. — Rengimo Kom.

(11-13)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, 2-rą vai. po pietų, pas 
M. Narbutą, 210 Hazle St. Yra pa
reiga kiekvieno nario lankytis į su
sirinkimus ir bandyti atsivest nors 
po vieną naują narį. — Prot. Rast. 
J. V. Stankevičius. (11-12)

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partijos vienetą rengia 

socialų sueigą šį šeštadienį, 15 d. 
sausio, LDP Kliube, 408 Court St. 
Visas pelnas skiriamas “Daily Wor
ker” naudai. Prašome visų atsilan
kyti. Bus užkandžių, gėrimų ir įvai
rių žaislų. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga 15c. — Rengėjai. (11-12)

KEY WEST, FLA.
Noriu pranešti, kad nesenai čia at

vykau apsigyventi iš Ulster Park, N. 
Y. Turiu labai geras pasekmes be
dirbdamas čia, turiu mažą restau- 
rantėlį užsidėjęs. Yra gera proga bi
le asmeniui padaryti čia gerą pragy
venimą, kuris gali užsidėti biznį. Jau 
baigia statyt tiltą, kuris sujungia 
Key West su Florida, čia, Key Weste 
nėra lietuvių, būtų labai gerai, kad 
atvažiuotų ir pagelbėtų biznyje arba 
daryt biznį pats sau. Adresuokite: 
A. Alec, 715 Duval St., Key West, 
Fla. (11-13)

ji tun
piniginę 

vertę perkant

š'l'A! MANO PAŠ
UTINĘ ELEK
TROS BILĄ

aTrriTiTrnYmTFiTiTmnYxgwvvwtniwinitfv

užgirius 
elektrinius

GAU
NU O- 

B1LE

Valgykite Medų
prietaisus!

* Pasiūlymas tik naminėm 
bilom kostumerii.i aptarm-a- 
jamu Consolidated Edison 
System Kompanijų.

ABAR, per bendradarbiavimą 
mūsų Užgirtų Prietaisų Ver- 
teivių, visa elektra naudoja

ma jūsų namuose uždirba jums 
kreditą ant bile užgirto elektrinio 
prietaiso, kurį jūs perkate jų krau
tuvėse. Tatai veikia šitaip: Kiek
viena kilowatt-valanda ant bilų pa
žymėtų. po Sausio 1 d., 1938, su
keikia jum t/jc .kredito (iki 25% 
prietaiso kainos), jeigu jūs prista-

tote savo elektros bilą verteiviui 
bėgyj 30 dienų nuo joj pažymėtos 
datos! Nusineškite jas pas arčiau
sią verteivų, ir pamatysite, kaip jos 
padeda jums gauti lempą ar ke- 
pintuvą, ar kavos virdulį, ar kitus 
elektrinius prietaisus, kurių senai 
pageidaujate. Krautuvėse, turinčio
se čia žemiau atspausdintą ženklą— 
arba rašykite Brooklyn Edison Com
pany nurodyt verteivius arti jūsų.

. pas

UŽGIRIUS PRIETAISŲ VERTEIVIUS
Bendradarbiaujančius su. . . BROOKLYN EDISON COMPANY, INC

Cooperating with... BKOKLYN EDISON COMPANY, INC

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsy Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

• • •

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

DlAl.tR


Puslapis Aštuntas Penktadr, Sausio 14, 1938
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New Yorko Apielinkes Žinios
Iš Lietuvių Komunistų Ai(1° Choras Dainuos Man‘ 

liattan Opera HouseFr. Susirinkimo
Turės Kalbėt ar Eit 

Kalėjimai!
Nepaprastai Svarbus 

Susirinkimas

tVTMVnOWMUA

Tel. Virginia 7-4499 BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Aaron Sharfin, šiuo tarpu 
nomas, kaipo pirmoji ranka 
gavime Rubens-Robinsonų pasų 
per buvusio apskričio raštininko 
Marinellio raštinę, buvo kvočia
mai pirmadienį, paskiau vėl an
tradienį. Iš jo nieko neišgavo. 
J kiekvieną svarbesnį klausimą 
jis atsakinėja: “Nežinau, neat-1 room. Todėl, 
menu,“ arba atvirai pasako, kad 
jis negali kalbėti, nes nenori 
įkliudyti save.

Jeigu jis ir toliau taip “ne
atsimins,“ turėsią jo atmintį at- 

Matot, kad tik pirmas ir pas-i naujini kaltinimu už paniekini- 
! kutinis yra vyrukai, o visi kiti

Pereitą penktadienį mūsų 
pirma- j Brooklyno Aido Choras 

“Laisvės”

ži
Susirinkimas įvyko 

dienį, 10 sausio, “Laisves" savo metinį mitingą ir išrinko 
Svetainėj. _ Sekretorius P. 1 a- jsavo viršininkus ateinančiam 
ras pateikė dienotv ai kį, U1*a" pusmečiui. Viršininkai daugiau- 
me buvo Darbo Partijos auk- .... . , , ....... . , • šiai tie patys, ka buvo pereitaisĮėjimas tarpe lietuvių, Draugi-1 4, •
jų Sąryšio klausimas, taipgi'metais\ 
savo metinio bankieto rengi-; Prezidentas—Ernest C. Du
rnas. Tvarkos vedėja 
T. Vasikoniutė.

Minimi klausimai • 
apdiskusuoti ir prieita 
vados visais galiniais 
stiprinti Amerikos Darbo Par-j 
tijos Lietuvių Skyrių, esantį

ryšį išrinktas vienas atstovas, jkulinls Xr« vyrukai, ° visi kiti— nų teismo, uz ką turės but ka- 
kuris dalyvaus Sąryšio susirin- ‘mergeles. j Įėjime arba kalbėti, jei norės pa-

Vicnas pradėtų darbų, tai “pa- siliuosuoti.

lu re. jo

taipgi '
rengi-:

išrinkta j ben, vice-prezidentas — Aldona 
'Barnot, sekretorius — Emily 

plačiai . Klimas, f in. sekr. — Beatrice 
prie iš- j Kalakauskas, iždininkas — Al- 
būdais i (|ona Orman, tvarkos dabotojas 

John Adams.

kimuose.
Metinio bankieto rengimo 

komisija raportavo, jog perei
tą šeštadienį, 8 sausio, turėta nevilio Varpai 
susirinkimas frakcijos komite- Aido Chorui, 
to, bankieto rengimo komisi
jos ir gaspadinių. Aptarta visi 1 
vakarienės planai, kuriuos į 
smagu pasakyti Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams:

Vakarienė bus duodama 
pirmos rūšies, “turkiena” ir 
“kilbasai” su visais kitais ska- i 
nėšiais. Prie valgio duos ir 
alaus. Tai ištikrųjų vakarienė 
bus skani ir pigi, nes įžangos : 
tikietas, perkant išanksto, tik 
vienas doleris. Tikietų galima ! 
gauti “Laisvės” raštinėj. Per- į 
kant prie durti reikės mokėti 
$1.25.

Viso parengimo programa;
— orkestrą grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Kon- kuopos koncerte Brooklyne ir j 
certinę programą pildys ketu- publika entuziastiškai priėmė 
ri solistai: A. Velička, P. Pa
kalniškis, A. Klimaitė ir 
Kavaliauskaitė. Taipgi 
kviečiami kolonijų 
pasakyti prakalbėles.

rė,“ kuri bus rengiama tiem, i 
i ką dirbo ir lošė veikale “Kor-1

ir davė pagelbos Cacchione Šį Vakarą 
Kalbės BrooklyneBus nupirkta net; 

ketvirtadaliai bačkos Į
■ alaus ir keletas dėžių sodos. Ši i 
pare bus tam, kad nariai pa- i 
mirštu visų paskutinių metų ne-' 
laimes ir pradėtų naujus metus 
su linksmybe ir pasisekimų.

Mūsų choras, vadovaujant 
Aldonai Žilinskaitei, dainuos ko
vo mėnesį prieš du tūkstančiu

I žmonių . Manhattan Opera 
House. Choras buvo išrinktas

. užkvietimu Susivienijimo Lietu
viškų žydų, naujos priešfašisti- 
nės organizacijos. Daugiau bus

■ rašoma apie tai vėliau.
Nesenai dainavom LDS 50-tos I manu>

nors pa-’ 
pasidar-; 

buokite parduoti daug tikietų. 
Turime šią vakarienę atžymėti i 
geriau už visas rengtąsias.

Visi ir visos nedėlios vaka-! 
ra, 16 sausio, į Liet. Am. 
liečiu Svetainę, 
Avė., Brooklyne.

Frakcijos Koresp.
G. Kuraitis.

skutinėmis dienomis

Sekanti pirmadienį, sausio 
17-tą, 8 vai. vakaro, “Laisves” 
Svet., įvyks visų “Laisves” rė
mėju susirinkimas reikale Ba- 
zaro. Kaip jau žinote iš pas
kelbimų, Bazaras bus 11, 12 ir 
13 dienomis vasario, didelėj 
ir gražioj svetainėj, Ideal Eall- 

kviečiame visus
“Laisvės” rėmėjus, visus dien
raščiui “Laisvei“ gero velijan
čius žmones susirinkt pasitari
mui, kaip Bazarą padaryt sėk
mingu.

BAZARO KOMISIJA.

Aiškins Keturis Žymius 
Pasaulio Literatus

Komunistų kandidatas į “coun- literatų, 
cilmanus” Peter V. Cacchione, 
penktadienio vakarą, 14 sausio, 
kalbės Williamsburge, lietu
viams gerai žinomoj Grand Pa
radise, kampas Grand-IIaveme- 
ycr Sts. šias prakalbas rengia 
keturios Jaunų Komunistų Ly
gos kuopos.

Cacchione, žymus komunistų 
vadas, pereituose rinkimuose 
gavo virš 40,000 balsų. Komu
nistai jį vadina “9-tu council- 

nors jis ir likosi be vie-
- - - ■ ‘ tos, kadangi kitas paskelbta ga-

v.bhkc. priėmė. ' vus‘u 245 balsus daugiau už
Tai matot, mūsų choras ne tik į Cacchione. Tačiau Cacchione 

reikalavo perskaitliavimo ir* pa
tikrinus dalį balotų, surasta virš 
200 klaidų. Jei būtų leista vi
suotinas perskaitliavimas, ko
munistai mano, jog Cacchione 
būtų likęs išrinktu.

Jaunieji Komunistai šį vaka
rą rengia paminėjimui Lenino- 
Liebknechto - Luxemburg. Jau
niem ir suaugusiem bus įdomu 
dalyvauti ir svarbu paremti jau
nųjų darbą. Apart Cacchione’ 
kalbės ir jaunuoliai kalbėtojai. 
Įžanga 10c.

D. auga ir stipryn eina, bet ir žmo- 
kys nes jį mvli ir palaiko. Pipiras. 

veikėjai | \

: “ Liet. Menininkai Suren
gė Vertingą Vakarą

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Lietuvių Meno Sąjungos pa- 
Pi-1 stangomis trečiadienio vakarą 

280 Union į surengta paskaita apie Dr. Vin
cą Kudirką. Paskaitą parašė ir 
skaitė susirinkimui daktaras A. 
Petriką. Joj išsamiai apibūdi

nama, kuo buvo lietuviams Ku
dirka, jo paėjimas, studentavi-

, , _.v, , mo dienos ir laki jaunystė, su-
Joseph Bičkauskas, 67 metu, |tnk6j-imas> tautinis atbudimas 

mu-č sausm 12 <1. po num. 597 ų tolimesnis sunkiose s(j|yĮ!<)se, 
įvyks šeštadienį, sausio 15-tosi®u dideliu pasiaukojimu Kudir- 
rytą, šv. Jono kapinėse. Kū- ^os vestasis darbas kėlimui Le
nas pašarvotas namuose po tuvybės. Paskaita suteikė daly- 
virš minėtu antrašu. viam daug žinojimo.

Mary Tumsis, 21 m., mirei Daktaro Petrikos paskaita 
sausio 12-tą, Kings County Li-į apie Kudirką tilps žurnale “švie- 

,“ išeinančioje kas trys mė- 
; nėšiai, leidžiamoje Amerikos 

■ [ Lietuvių Darbininkų Literatūros 
' Draugijos.
_ i Dainų programą gražiai išpil

dė visiems jau žinomi daininin- 
į kai-solistai: A. Velička ir L. Ka
valiauskaitė, akompanuojant Al
binai Depsiūtei, taipgi Pranas 
Pakalniškis ir Aldona Klimaitė, 
akompanuojant Aldonai žilins- 

Jie dainavo po dvi dai
nas, o po trečią turėjo suteikt 
publikos prašomi daugiau.

Lietuvių Meno Sąjunga, apart 
savo darbo visos 'šalies plotu— 
leidimo veikalų ir dainų—pačia
me Brooklyne pastaraisiais lai
kais veikia daug. Vien bėgiu 
pastarųjų kelių mėnesių sureng
ta gražus paminėjimas Miko Pe
trausko, Juliaus Janonio, o da
bar Kudirkos. Ateityje, kaip pa
brėžė vakaro pirmininkas V. 
Bovinas, bus daugiau panašių 
minėjimų bei paskaitų įvairiais 
klausimais. Meno Sąjungos dar
be įtraukta masės lietuvių jau
nimo.

Pertraukoj rinkta aukos lėšų 
padengimui ir vedimui tolimes
nių darbų. R(tp.

goninėj. Laidotuvės įvyks šeš-įsoje, 
tadienį, sausio 15, 10 vai. ry-! nesk 
to. Laidos Šv. Jono kapinėse. į 
Kūnas pašarvotas namuose, | 
124 So. 1st St.

Laidotuvių pareigom rūpi 
naši graborius J. Garšva.

ft

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoiu.

SUSIRINKIMĄ]
LDS HI APSKR. NARIAMS
Sekmadieni, 16 d., LDS III Apskr. 

Taryboj posėdis Įvyks kaip 9:30 va), 
ryto, “Laisvės” Svet., Brooklyne. Tu
rime keletu svarbių reikalų apsvars
tyti, todėl visi imkime sau pareigų Į 
susirinkimą atsilankyti. — Sekr.

(11-12)

(Šulinskas)
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštu.
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų 'pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

3&
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T\L Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

*

I

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Brooklyno Mono ir Mokslų 
Institutas, 30 Lafayette St., 
skelbia keturias svarbias pas
kaitas, kuriose bus aiškinama 
keturi iš žymiausių pasaulio 

būtent: Cervantes, 
Shakespeare, Goethe, Balzac. 
Jos įvyks sausio 17, vasario 7, 
kovo 9, balandžio 4. Rezervuo
tos sėdynes visom keturiom 
paskaitom $3.

Kovo 9-tą, apie Goethę kal
bės garsusis vokiečių autorius 
Dr. Thomas Mann.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Iš senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

BARBER SHOP !
CHARLES

UP TO-DATE

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisnitiotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: HVergreen 7-4318

GARSINKITCS “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVICnrS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Helenių 15-kos mėnesių kūdi
kis William prigėrė 6 colių gi
lumo vandenyj, maudynėj, kada 
motina pasitraukė keliom minu
tėm stubos darbo. Atradus ne
laimę, motina suspigo ir apalpo, i 
Heleniai gyvena 930 — 59th St. i

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenniore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
šermenis ir palaidoja tin-Vedu 

kainai ir už prieinamą kainą
Pftrsamdau automobilius vestuvėm 
parėtu, krikštynom ir kitokie** 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti M/.rcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. »•
I

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

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

STREET,426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hcwes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., . Brooklyn, “Laisves” Name

s s

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

■ai

Telephone: EVergreen fi-9776

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių:.

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

JOHN VALEN
321 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINES IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7--8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Darbo Partijos lietuvių 

skyriaus metinis susirinkimas Įvyks
ta sausio 14 d. Amerikos Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. Susirinkimas bus 
gana svarbus, bus renkama šių me
tų valdyba ir bus svarstoma meti
nės mokesties klausimas. Taigi visi, 
kurie tik prijaučiate šiai partijai, 
privalote ateiti ir prisidėti prie jos 
veikimo, ir kuomet ateis ruduo, kad 
būtumėt jau pilnai prisirengę daly
vauti valdžios rinkimuose. — Rašt.
A. Baniulis. (10-11)

PHONE PULASKI 5-1090

OPEN DAY AND NIGHT

MMMMMMMMMWIMMMMM

£

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

S. Jonaitis, Star 
0-11) H

sLINIMENT

Menininkų Suvažiavimas 
Su Puikia Programa

Pranešame Brooklyno ir apy- kaitei, 
linkių visuomenei, kad Lietuvių 
Meno Sąjungos 3-čias Apskritys 
ruošia metinį suvažiavimą, po 
kurio bus suvaidinta puiki ir 
juokinga operetė “Meilės Nu
skriausta,“ vasario (Feb.) 27, 
6 vai. vakaro, Ukrainų Svetai
nėj, 101 Grand St., Brooklyne.

• Vaidins Sietyno Choras iš New
ark, N. J. Tikietų kainos 50 ir 
75c, bet iš kalno perkant gausi
te už 40 ir 65 centus.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. 
ryto. Šis suvažiavimas bus 
naujienybė lietuvių veikloj, nes 
rūpestingai ir kultūriškai pri
ruoštas iliustruotomis paskaito
mis ir poezijomis. Paskaitas 
ruošia visa eilė prelegentų, kaip 
tai: kompozitorė B. šalinaitė, 
daktaras Kaškiaučius, mokytoja 
A. Jeskevičiūtė, d. Bovinas ir 
poetas P. Pakalniškis. Taigi, 
gerbiamieji, pasižymėkit tą die
ną j kalendorių, kad nepamirš- 
tumėt šios puikios progos.

LMS III Apskr. Kotu.

Michael Rullo, 15 metų vai
kas, užlipęs ant vagono pasime- 
džiot karvelių, tapo 10,000 vol
tų elektręs apdegintas ir nu
mestas žemyn, tačiau pasveik
siąs.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Antanas Ambrazevičius pajieš- 

kau savo pažystamų. Esu iš Kauno 
rėdybos, Tauragės apskr., kaimo Mei- 
žių. Jeigu esate katrie mano pažys
tami, tai prašau atsišaukti prie ma
nęs, nes aš labai noriu matyt. Gal ir 
yra senų merginų arba našlių, nes aš 
pats našlys. Prašau rašyti sekamu 
antrašu: Antanas Ambrazevičius, 
Box 50, Hendersonville, Pa. (9-11)

------------ ,-------
Kas norite pigiai saulėtoj Floridoj 

pragyvent ir pataisyti sveikatą, tai 
mes dar turim kambarių. Gerawieta, 
netoli jūrės.
Route, Bunnell, Florida.

PA IN-EXP ELL ER '*■'
Trys gentkartes išbandė ir 

užfcyro š| «cną linimentą kaipo 
patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

3 Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Si
£

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS 

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

£ 
£

NAUJAS ANTRAŠAS 
245 GRAHAM AVENUE 

Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Specialė Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos--$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375




