
Krislai
Brošiūrų Platinimas.
Iš Šiaudo Skaldo Vežimą.
Neprašyta Globa.
Išgelbėjo, bet kaip Ilgam.
Klerikalų Argumentai, j/

Rašo A. B.

Dar permažai tepaskleista 
brošiūraitės "Katalikai Prieš 
Fašistus," kurią išleido ‘Vil
nis.” Ji parsiduoda už penkis 
centus. Tinkamai nušviečia Is
panijos eilinių katalikų atsine- 
šimą linkui kruvinojo fašizmo.

“Laisvė” išleido drg. Mizaros 
parašytą brošiūraitę ‘Lietuvos 
Laisvės Draugai ir Priešai." Ir
gi parsiduoda už penkis cen
tus. Ši brošiūra labai puikiai 
atsako Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimo mitingams. Iš
tiesi) visiems svarbu susipažin
ti su istorija Lietuvos žmonių 
kovos už laisvę.

Ar jau visų kolonijų kuopos 
ir literatūros agentai turi už
sisakę šių brošiūrų platinimui?

“Lietuvos žinios” išsigandu
siai parašė, būk vienam Pary
žiaus priemiestyj Komunistų 
Partijos kuopelė dalyvaus nau
jos bažnyčios atidaryme. Ki
tuose laikraščiuose nesimatė. 
Dabar Amerikos lietuvių anti
komunistinė spauda tą šiaudelį 
pasigavo ir priskaldė didžiausį 
vežimą — komunistai esą ir 
šiokie ir tokie.

Mes nežinome, ar tie Pa
ryžiaus draugai ištiesų daly
vavo bažnytinėse iškilmėse. 
Jei pasitaikė, kad kuopelė susi
dėjo daugumoje iš tikinčių 
žmonių, gal ir nusibalsavo da
lyvauti, 
pasaulis 
Partijos 
padarys išvadą, ar toje situaci
joje gerai pasielgta, ar blogai.

Nei komunizmas, nei 
del to nesugriuvo, 

įstaigos apsvarstys ir

Ir jei kur vienas

Pasaulyje yra 76 komunisti
nės partijos. Jos apima milio- 
nus narių.
narys, arba grupelė narių su
čiaudėjo, tai, pamatysi, mūsų 
oponentai jau ir verčia kalnus 
ant viso judėjimo, ir net ant 
paties komunizmo.

Jau kelintam “Socialistu 
Partijos” organo “Call” nume
ryje skaitau ilgus apgailestavi
mus, būk komunistai jau atsi
sveikinę su Lenino mokymais 
apie .karą ir kitus dalykus. 
Paskutiniame to laikraščio nu
meryje jau ir pats Norman 
Thomas ima savo globon Leni
ną ir primeta mums jo aplei
dimą.

Tai, žinoma, visai neprašyta 
globa.

Be abejonės, būtų labai pui
ku, jeigu jie ištiesų priimtų le
ninizmą ir jį vykdytų. Mums 
būtų labai džiugu. Deja, j*ie 
patį leninizmą tebeterlioja, o 
tik susirūpino mirusio Lnino iš
gelbėjimu nuo komunistų. Nie
kas iš to neišeis.

Juozas Tysliava mus labai ne
gražiai iškoliojo ir melagiais iš
vadino, kuomet mes keletas sa
vaičių tam atgal pranešėm, kad 
Newar.ko Trečiokas ima fašistų 
“Vienybę” savo rankosna. Betgi 
mūsų pranašystė išsipildė. Tre
čiokas sumokėjo $1,500 ir pasi
ėmė visą “Vienybės” biznį. 
Tysliava dabar pas Trečioką 
tiktai laikinai ant burdo pasili
kęs. Be to, Trečiokas paliepęs 
Juozui burną išsimazgoti ir 
taip bjauriai nebekolioti žmo
nių.

Trečiokas išgelbėjo “Vieny
bę” nuo bankrūto ir Tysliavą 
nuo graboriaus titulo. Kaip 
ilgam, tai jau visai kitas klau
simas.

Katalikų kunigas Sheen pa
rašė ilgą raštą “Laisvė Komu
nizmo Rojuje.” Jį dabar talpi
na Bostono “Darbininkas.” Tai 
juodas ir melagingas raštas 
Štai kokiais ‘argumentais” ta
sai kunigas pradeda sava
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Nedideli Amerikiečio Nuos
toliai prie Teruelio

Gėrisi Karžygiška Ispanijos 
Žmonių Kova už Laisvę
Washington. — Dvide

šimt šeši Jungtinių Valstijų 
senatoriai ir trisdešimt ke
turi atstovų rūmo nariai pa
siuntė sveikinimą Ispanijos 
respublikos seimui, kuris šį 
antradienį susirenka į sesiją 
Barcelonoj, Ispanijoj.

“Kad jūs vėl susirenkate 
tokiose sunkiose ir tragiško
se apystovose, kaip dabar, 
tuomi įrodote, jog Ispanijos 
žmonės ir jų atstovai tvirtai 
tiki demokratine valdžia.

“Mes, kurie branginame 
laisvę ir demokratiją virš 
visko, suprantame ir jaučia
me reikšmę jūsų didvyriš
kos ir pasiryžusios kovos, 
per kurią jūs stengiatės iš
gelbėti demokratines įstai
gas jūsų jaunos respublikos 
nuo priešų, veikiančių, kaip 
Ispanijos žemėj, taip ir iš 
užsienių. Jūsų kova duoda 
sujudinantį pavyzdį visom 
demokratinėm tautom. Kai
po nariai vieno demokrati
niai išrinkto seimo (kon
greso), mes sveikiname jus, 
kito demokratiniai išrinkto 
kongreso atstovus.”

Pasirašo šeši republiko- 
nai senatoriai, vienas pro- 
gresyvis ir 19 demokratų 
senatorių, ir du republiko- 
nai kongresmanai (Cole ir 
Burdick) ir 32 demokratai, 
farmeriai-darbiečiai ir šiaip 
pažangesni kongreso atsto
vai.

Tarp pasirašiusių repu- 
blikonų senatorių yra Au
stin, Capper, Townsend ir 
Nye.

TRYS ŠALYS UŽTARIA 
RUMUNIJOS ŽYDUS

Geneva, saus. 31.—Angli
ja, Sovietų Sąjunga ir Fran- 
cija per savo atstovus Tau
tų Lygoj remia skundą 
prieš žydų persekiojimą Ru
munijoj.

Bucharest, Rumunija. — 
Diktatorius Gogą sako, būk 
“neįeisiąs” pogromų prieš 
žydus.

straipsnį: “Darbininkai turi 
mažiau laisvės Komunizmo Rc- 
juje nekaip po kapitalizmo ar
šiausiomis formomis. Komunis- 
mo Rojuje vien valstybė tui 
pilnas teises.” Ir taip perdėm 
jis iš savo didelio pilvo nesą
mones ir netiesas kartoja.

i

Aš labai abejoju, ar šis kun. 
Sheen raštas išgydys tuos' 
“Darbininko” skaitytojus, kurie, 
jau yra pusėtinai “pavojingai” 
užsikrėtę komunizmo bacilomis] 
Ar ne geriau būtų, jei “Darbi-j 
ninko” redaktoriai poteriais ir 
litanijomis savo laikraštį užpil
dytų, vietoje kankinti sav<Į> 
skaitytojus tokiais raštais, kaip 
šis kunigo Sheen?

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Teruel, Ispanija. — Tarp
tautinės Brigados mūšiuose 
su fašistais Teruel fronte 
žuvo tik keturi amerikiečiai 
liuosnoriai iš Lincolno-Wa- 
shingtono Bataliono ir try
lika iš Mackenzie-Papeneau 
(kanadiečių ir amerikiečių) 
Bataliono; anglų krito 13, 
ispanų 10.

Visoj Brigadoj buvo 2,000. 
Iš to skaičiaus liko sužeis
ta 200. Nė vieno fašistai ne
štiem č.

New York o Times kores
pondentas H. L. Matthews 
pajuokia fašistų pasakiškus 
pranešimus, būk jie “sunai
kinę” amerikiečių brigadą.

Kilsyth, Škotija.—Požemi
niame angliakasyklos gaisre 
sudegė devyni mainieriai.

Japonai Sakosi Sunaiki
nę Tūkstančius Chinų
Maskva. — Peng Teh- 

huai, generolas komunisti
nės chinų Aštuntos Armijos, 
praneša, kad chinai iki šiol 
nukovė bei sužeidė apie 
150,000 japonų kareivių.

Per keturis karo mėne
sius buvo užmušta bei su
žeista apie 250,000 chinų.

Dabar Chinija turi 2,500,- 
000 reguliarės armijos. Jos 
vienos užtektų prieš japo
nus daugiau kaip per me
tus.
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JAPONIJA ATSIPRAŠĖ 
AMERIKĄ

Tokio, sausio 31.—Japoni
ja atsiprašė Jungtines Vals
tijas už tai, kad japonų ka
reivis smogė veidan Ame
rikos atstovui Allisonui 
Nankinge.

GEN. FRANCO BŪSIĄS 
“VISKAS”

Burgos, Ispanija, saus. 31. 
—Generolas Franco pasis
kelbė visišku galva Ispani
jos “valdžios”. Jis pats Įei
siąs įstatymus be jokio sei
mo.

SUSTIPRĖJO CHINAI 
PRIEŠ JAPONUS

Hankow, Chinija, sausio 
31.--Pilnai perorganizuota 28 
divizijos chinų armijos. Jie 
jau gauna apsčiai artileri
jos iš užsienių.

Shanghai, saus. 31.—Chi- 
nai kareiviai ir partizanai 
sumušė japonus keliose vie
tose palei Tientsin-Pukow 
geležinkelį ir atmetė prie
šus atgal.

Italų Lakūnai Bombo
mis Išžudė 400 iki 1000 

Civilių Žmonių
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos valdžia buvo pa
siūlius fašistą komandieriui 
gen. Franco’ui, kad respub- 
likiečių lėktuvai nebombar
duos fašistų užfrontės mies
tų, jeigu fašistų lakūnai ne
bombarduos respublikos ne
karinių miestų.

Į šį žmoniškumo pasiūly
mą fašistai atsakė tuom, 
kad vėl dviem atvejais Ita
lijos bombininkai baisiai

Lewis Reikalauja WPA 
Darby Trim Miliūnam
Washington. — Jungtinė 

Mainierių Unija dabartinia
me suvažiavime priėmė re
zoliuciją, reikalaudama pra- 
platint viešus darbus bedar
biams.

Unijos prezidentas John 
L. Lewis, CIO pirmininkas, 
reikalauja, kad valdžia pri
imtu bent iki 3,000,000 be- 
darbių į pašalpinius WPA 
darbus. Jis perspėja, kad 
“nedarbas sparčiai auga iki 
pavojingo laipsnio.”

Panašų reikalavimą stato 
ir Darbininkų Nepartijinė 
Lyga.

Generolas Franco Nepalenkia 
Teruel Linijų

Teruel, Ispanija. — Fašis
tai vėl garsinosi laimėjimais 
šiame fronte; bet “per pas
kutines aštuonias dienas 
fronto linijos liekasi tos pa
čios,” rašo atsilankęs į Te- 
ruelį N. Y. Times korespon
dentas Matthews,—Taigi fa
šistai vėl bergždžiai gyrėsi.

Nušovė Savo Vyro Mylėtinę 
ir Tapo Išteisinta

Chicago, Ill.—Ada Szczy- 
towskiene nušovė savo vyro 
kepykloj Ireną Kirstein, ku
ri “lindo” prie Szczytows- 
kio.

Žmogžudė pasiaiškino tei
sme, būk Irena “grūmojus” 
jai peiliu, ir tapo išteisinta.

Nazių 5 Metų Sukakties Mi
nėjimas be Entuziazmo
Berlin. — 25,000 nazių 

smogikų marsavo gatvėmis, 
minėdami penkerių metų 
sukaktį nuo Hitlerio vald
žios įsigalėjimo.

Bet žmonės gana šaltai 
žiūrėjo į šią hitlerizmo iškil
mę. Nebuvo nieko panašaus 
į entuziazmą.

Teruel, Ispanija.—-Į šį 
frontą sutraukta dauguma 
fašistų kanuolių, kuriomis 
šaudo Vokietijos artileris
tai.

bombardavo Barceloną, lai
kiną Ispanijos sostinę, išžu
dė 400 iki 1,000 civilių žmo
nių ir bent kita tiek sužei
dė.

Mussolinio-Franco lakū
nai, užpuldami tirštai apgy
ventas miesto vietas, sunai
kino ištisus blokus namų. 
Jų bombos sudaužė ir pa
bėgėlių vaikučių prieglaudą, 
kur po griovesiais gyvus pa
laidojo 83 vaikus.

Atgaleiviai Užrėkė Bilių 
Prieš Lynčiavimus

Washington. — Lynčiški 
senatoriai iš pietinių vals
tijų, susiburdami su repub- 
likonais, užrėkė ir nustelbė 
sumanymą, kuris reikalavo 
išleisti įstatymą prieš negrų 
lynčiavimus.

Tie gaivalai per keturias 
savaites kėlė nuolatinį er- 
myderį prieš tą sumanymą. 
Dabar senatas, neribotam 
laikui atidėjęs bilių prieš 
lynčiavimus, ima svarstyti 
įnešimą delei valdiškos pa
ramos tiem, kurie statys na
mus gyvenimui.

Anglijos ir Francijos Seimų 
Atstovai Ispanų Seime

Barcelona, saus. 31.—Apie 
20 Anglijos seimo atstovų, 
apie tiek pat Francijos sei
mo senatorių ir atstovų ir 
apie 60 nąrių kitų demokra
tinių šalių seimų dalyvaus 
atsidaryme Ispanijos respu
blikos seimo šį antradienį.

Japonai Neteko 150,000 Sa
vo Kareivių Chinijoj

Shanghai, saus. 31.—Ja
ponų armijos vadai skelbia, 
kad jie keliuose susikirti
muose su chinais partiza
nais Shantung ir Anhwei 
provincijose išžudę iki “3,- 
000” chinų, o likusius atme-

Patys japonų oficieriai 
prisipažįsta, kad sušaudė 
visus suimtus chinus.

(Užsienių spaudos kores
pondentai jau senai priminė, 
kad japonai savo praneši
muose apie 10 sykių padidi
ną skaičių chinų, kuriuos jie 
giriasi išžudę.)

Kerta Algas 20 Procento
Palmer, Mass.—Wickwire- 

Spencer korporacija iškabi
nėjo pranešimus savo darbi
ninkams, kad tuoj numuša 
jierų algas 20 procentų.

TIKRO SEIMO, RINKTO PREZIDENTO; 
ŽODŽIO, SUEIGŲ, SPAUDOS LAISVES
Žmoniškų Teismų, Sąžiniškesnių Valdininkų, Civilinės 

Metrikacijos, Darbininkam Užtikrinimo, Kultūros ir kt
“Išvien,” organas visų de

mokratinių sriovių bendro 
fronto Lietuvoj, stato tokius 
reikalavimus, pareikšda
mas :

“Kviesdami visus dėtis į 
demokratinį frontą, čia duo
dame keletą reikalavimų, už 
kuriuos mes kviečiame visus 
demokratus kovoti:

1. Demokratin. valstybinės 
santvarkos—Seimo, kurį iš
rinktų tais pačiais pagrin
dais, kaip ir anksčiau buvo 
renkamas Seimas, ir kuris 
būtų aukščiausia krašto val
džia. Tikrų savivaldybių ir 
nefalsifikuoto prezidento. 
Partijų atstovų kalbų mes 
nebijome. Jos yra naudin
gesnes, kaip kad dabartinių

Pačių Japonų Ginklais 
Partizanai Muša Juos
Maskva. — Chinų Aštun

tos Armijos vice-komandie- 
rius, komunistas generolas 
Peng Teh-huai praneša, kad 
visoj šiaurvakarinėj Chini
joj žmonės bruzda prieš ja
ponus. To generolo pareiš
kimas, išspausdintas “Rau
donojoj Žvaigždėj”, be kit
ko, sako:

“Mes suorganizuosime ir 
apginkluosime vyrus ir mo
teris Šiaurinėj Chinijoj ir 
padarysime 100 milionų 
žmonių ten veikliais kovoto
jais prieš japonų imperialis
tus.

“Mūsų kariuomenės įren
gimas yra prastesnis negu 
priešų, bet iš to keblumo 
mes galime išeiti, grobdami 
priešų ginklus.

“Mes pagrobėme nuo prie
šų daugiau kaip. 3,000 šau
tuvų; mes sunaikinome virš 
20 japonų lėktuvų ir apie 
tūkstantį jų šarvuotų auto
mobilių ir trokų; mes pa
grobėme daugį kulkasvai- 
džių, nesuskaitomą daugybę 
šovinių, daugiau kaip tūks
tantį arklių ir didelį daugį 
japonų priešorlaivinių ka- 
nuolių ir sunkiosios artile
rijos, taip pat kitų karo 
reikmenų. O kas svarbiau
sia, tai mes supliekėme gar
siąją japonų Penktą Divizi
ją ir Brigadą.

“Japonam ten nepavyko 
pačiupti nei vieno mūsų ka
reivio, nei vieno mūsų 
tuvo.”

šau-

ORAS
Šiandien bus abelnai gied

ra ir šalčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 52. 
Saulėtekis 7:08; saulėleidis 
5:11.
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re* 

težius, o Blaith&sit
Pasaulį!

±

valdovų įgrisusios kalbos ir. 
intrygos.

2. Laisvos, tik prieš teis
mą atsakomingos spaudos, 
nes ji iškels naudingų vals
tybei sumanymų ir nušvies 
ne vieną dalyką, kurio da
bar cenzūra neleidžia iškel
ti. Be to, ji padės kovoti su 
kyšininkais ir su kitais val
stybės nenaudėliais.

3. žodžio, susirinkimų, 
draugijų ir sąžinės laisvės, 
nes dabar be policijos ir šni
pų dalyvavimo neleidžiama 
niekam prasižioti, nei su 
draugais pasikalbėti. Tai 
sunkus laisvam piliečiui jun
gas ir mes jo nepakelsime.

4. Nepriklausomo teismo« 
su prisiekusiais posėdinin- 
kais, nes tuo gali būti įgy
vendintas teisėtumas, įsta
tymų gerbimas, teisėjų są- 
žįningumas.

5. Valdininkų sąžiningu
mo, darbštumo, pašalinti iš
didumą ir sauvaliavimą.

6. Civilinės metrikacijos.
7. Žemės ūkio globojimo. 

Kai kurių gamybos šakų su- 
valstybinimo. Socialinio 
draudimo išplėtimo. Darbi
ninkų apsaugojimo nuo iš
naudojimų. Pragyvenimo į 
vargą įkritus užtikrinimo.

8. Kultūrinės ir elektrifi
kuotos Lietuvos.

9. Miškams iki normos po
ilsio davimo, nes jie iki 1948 
metų normos jau yra iškirs
ti, ir Lietuvai gręsia miškų 
badas. •

10. Gyventojų darbingu
mo saugojimo ir jų sveika
tos valstybiniu mastu tau
pymo.

11. Gyvenimui pritaikinto 
jaunuomenės apmokymo. 
Tikro universiteto.

12. Naujos žemės refor
mos, kad vienas asmuo ne
galėtų turėti daugiau 80 
hektarų, nes žemės neužten
ka daugeliui mažažemių ir 
bežemių.

13. Apsisaugoti nuo išori
nio priešo stiprios, tinkamai 
aprūpintos ir mechanizuo
tos, nepolitinės ir partijų 
užsimojimais nesuinteresuo
tos kariuomenės.

14. Klaipėdos krašto ir 
vienintelio mūsų uosto su
siartinimo su Didžiąja Lie
tuva.

Tai tokie yra pagrindiniai 
mūsų norai. Gerai juos ap
galvokime ir ryžkimės juos 
įgyvendinti. Kliūčių turėsi
me. Nenaudėliai geruoju iš 
vietų nenorės pasitraukti. 
Būdami organizuoti ir drau
smingi, mes rasime priemo
nių juos pašalinti. Išvien į 
darbai” \ W
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SMETONA NORI PASISKELB
TI LIETUVOS KARALIUM

tančių amerikiečių lietuvių 
parašų reikalaudami am
nestijos, laisves anti-fašis- 
taųi politiniam kaliniam!

Atidarykime kalėjimų du- ~ 
ris g e r i a u s i e m Lietuvos * 
liaudies sūnum ir dukterim!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO CENTRO 
KOMITETAS.

nos valdžios atsinešimą linkui moksleivi
jos. Laikraštukas sako:

“Moksleiviai, kaipo daugiau lavinta 
jaunimo dalis, jautriai įdomaujasi vi
sais visuomeniniais, politiniais ir kul
tūriniais klausimais.

Kad atskirti mokslo jaunimą nuo ki
to jaunimo, švietimo ministerija sten
giasi jį uždaryti mokyklos, gimnazijos 
sienose, kad išskyrus fašistinius moky
tojus, niekas kitas negalėtų mokslo 
jaunimą paveikti. Tam tikslui fašistinė 
švietimo ministeriją išleido du įstaty
mu. Pirmu įstątymu įsakoma visose 
mokyklose ir gimnazijose įsteigti įvai
rius lavinimosi ratelius, kaip tai, lite
ratūros, tikybos, avio-modelių ir ki
tus. Žinoma, tas įstatymas pats sa
vaime būtų neblogas, jei tie rateliai 
dirbtų kaip reikiant, jei juose galėtų 
pasireikšti mokinių iniciatyva, jei juo
se būtų dėstoma viskas, ką mokiniai 
patys iškelia. Bet, deja, šiuose rate
liuose gali pasireikšti tik fašistinių mo
kytojų užgaidos. Pąvyzdžiui, literatū
ros rateliuose vengia, kaip maro, pa
žangiųjų rašytojų veikalų. Užsiminti 
apie Cvirkos, Venclovos veikalus fa
šistiniai mokytojai neleidžia, o peni 
mokinius ultra-šovinistiniu šlamštu. 
Arba, pavyzdžiui, avio-modelistų rate
lių nariai turi mokėti 30 litų. Žinoma, 
kad tokiai padėčiai esant, nedaug avio- 
modelistų išugdys fašistinės mokyklos.

Bet tai dar ne viskas. Kartu su rate
lių įsteigimu mokyklose, švietimo mi
nisterija išleido dar vieną įstatymą, 
kuris draudžia mokiniams ir akademi
niam jaunimui dalyvauti sporto orga
nizacijose. Nekalbant apie tai, koks 
smūgis tas įstatymas yra Lietuvos 
sportui (Lietuvos sporto organizacijų 
narių dauguma yra mokiniai), fašistai, 
šūkaudami apie fiziniai sveiką, atspa
rią jaunąją kartą, neleidžia jaunimui 
užsiimt sportu, o uoliai ruošia jį kanuo- 
lių mėsai. Visose mokyklose ir gimna
zijose įvestos karinio parengimo pa
mokos, iš kurių net egzaminus reikia 
laikyti.

Tokia yra moksleivių padėtis. O jos 
perspektyvos yra gana liūdnos. Fa
šistai ne tik kad per savo spaudą aliar
muoja visuomenę, jog yra perdaug in
teligentų, bet ir daro praktikinius žy
gius jų skaičiui sumažinti. Visų pirma 
studentų skaičius kasmet mažinamas. 
Naujai rengiamas fašistų universiteto- 
statutas ne tik palaidoja universiteto 
autonomiją, bet ir sumažina esamą 
studentų skaičių. Pav., studentas galės 
mokslus eiti neilgiau, kaip pusantro 
kart laiko j nustatyto jiems fakulteto 
tarybos išeiti. Tai reiškia, kad netur- 
tingb valstiečio ar amatininko kilę stu
dentai negalį sistematiniai universiteto 
lankyti (jie turi sau duoną užsidirbti), 
bus iš jo šalinami. O gimnazijose pir
moje eilėj šalinaųii pažangesni moki
niai už tikybos pamokų nelankymą, už 
priklausymą kokiai nors anti-fašistinei 
jaunimo organizacijai. Naujų mokinių 
priėmimas apsunkinamas .

Šitą padėtį gerai vaizduoja sekantis 
pavyzdis: į vieno amatininko prašymą 
paliuosuoti sūnų nuo mokslo mokesčio, 
gimnazijos direktorius taip atsakė: I 
‘Kol kas pas mus dar ne Stalinas val
do. Kai Staliną pasodinsite prie vald
žios, tai jis duos jums visuotinus moks
lus, o kol kas jūsų sūnus gali tenkintis 
tuo, kad pradžios mokyklą baigęs!’ ”
Taip tyčiojasi fašistai mokytojai ir val

dininkai iš Lietuvos jaunimo. Tik įsi
traukę į bendrą Lietuvos jaunimo kovą 
už savo teises, galėsime prasiskint sau 
kelią į mokslą ir užtikrintą ateitį.

bartinė Smetonos fašistinė 
valdžia neturi visuomenės 
pasitikėjimo, nes visur ma
tome tik apgaulę. Net ir 
tautininkai yra griežtoj 
opozicijoj prieš Smetonos 
sauvaliavimą, kaip patvirti
na tas faktas, kad Seimas 
atidėjo konstitucijos svars
tymą.

Protestuokime visi prieš 
naują tautininkų fašistinės 
valdžios klastos žygį, kuriuo 
jie nori dar kartą pasity
čioti iš mūsų visos tautos. 
Reikalaukime visuotino bal
savimo, per kurį galėtume 
pasisakyti dėl konstitucijos. 
Konstitucija yra visos tau
tos reikalas. Reikalaukime 
antro Steigiamojo Seimo, 
per kurį būtų galima visai 
tautai pasisakyti dėl kons
titucijos pagrindinių princi
pų. (Iš “Išvien”, Lietuvos 
Demokratinio Fronto orga
no).

Jau antrą kartą tautinin
kų fašistinė valdžia nori su- 

, klastoti Lietuvos Valstybės 
konstituciją. 1928 m. pirmą' 
kartą Smetona su Voldema
ru, neturėdami jokių įgalio
jimų, paskelbė naują “kon
stituciją”, kurios Voldema
ras, kaip jis pats tikino iš 
ministerių pirmininko sosto 
išmestas, net nebuvo pasira
šęs. Naujos “konstitucijos” 
dvasia buvo aiški: visiškai 
likviduoti tautos teisę vals
tybės valdyme ir visą val
džią pavesti į Smetonos ran
kas. Bet įdomiausia, kad ir 
toji naujoji “konstitucija” 
dabartinei valdžiai atrodė 
pavojinga, ir ji jos nevykdė. 
Ar Lietuvos piliečiai per 
tuos dešimt metų turėjo ko
kias Konstitucijos garan
tuotas teises ir laisves? Pa
tys matome, kad per visą, tą 
laikotarpį viešpatavo polici
jos komendanto sauvalė. 
Specialiai buvo išleistas dra
koniškas “tautai ir valsty
bei saugoti įstatymas, pagal 
kurį galima už vieną žodį 
apkaltinti pilietį ir net nu
žudyti. Tokioj padėtyj Sme
tonos valdžia aštuonis me
tus laukė, kol sugalvojo, 
kaip išrinkti savo “konsti
tucijoj” žadėtąjį Seimą. Pa
galiau, 1936 metais Seimą 
išrinko. Kaip, renkant jį, 
buvo suklastuota tautos va
lia, visi galėjo įsitikinti per 
“Seimo rinkimų” komediją.

Šių metų gegužės 15 d. to
ji “konstitucija” baigiasi, ir 
Smetona su Tubeliu vėl gal
voja, kaip apgauti tautą ir 
vėl toliau, kaip ir iki šiol, 
viešpatauti. Paties Smeto
nos išleistoj konstitucijoj ai
škiai pasakyta, kad po de
šimties metų, t. y. šių metų 
gegužės mėn., turi būti pa
darytas VISUOTINAS 
TAUTOS BALSAVIMAS, 
kad* tauta galėtų pasisakyti 
dėl tos konstitucijos. Bet ar 
gali drįsti Smetona statyti 
balsavimui konstituciją, iš 
kurios jo paties valdžia tik 
pasityčiojo ir iki šiol jos dar 
nė karto nevykdė? Jis ir ne
mano duoti balsuoti, bet tik 
galvoja, kaip suklastoti sa
vo pažado vykdymą. Jis pa
vedė St. Šilingui paruošti 
naujos konstitucijos projek
tą, kad savo pažadą kokiu 
nors būdu apeitų, šilingo 
paruoštąjį projektą perda
vė Seimui ir reikalavo, kad 
jį visais balsais priimtų. Bet 
šitas smetoninis Seimas ima 
šiauštis ir nenori to projek
to svarstyti. I
Naujos Konstitucijos Pro
jektas dar Atžagareiviš- 

kesnis
“Naujoji konstitucija,” 

pagal Šilingo projektą, nori

dar labiau susiaurinti ir šio 
Seimo teises. Dabar Seimas 
posėdžiauja per metus šešis 
mėnesius, o Smetona nori, 
kad jis posėdžiautų tik tris 
mėnesius. Pats svarbiausias 
konstitucijos projekto strai
psnis yra tas, kad Smetona 
nori save padaryti amžinu 
prezidentu, kitaip sakant 
Lietuvos karaliumi. Ten ra
šoma, jei “kas tris kartus 
buvo išrinktas prezidentu ir 
20 metų išbuvo prezidento 
pareigose, tas pasilieka pre
zidentu iki gyvos galvos.” 
Niekam ne paslaptis, kad 
tai yra noras įgyvendinti 
senąją Smetonos svajonę.

Nėra prasmės nagrinėti 
kitų tos konstitucijos pro
jekto straipsnių, nes tai yra 
tuščių žodžių rinkinys, ku
riais norima padengti nuo
latinės sauvalės ir neteisėtą 
režimą. Šie žygiai dar kar
tą viešai patvirtina, kad da-

ŠYPSENOS

Klausimai ir Atsakymai Sykiu Žiema ir Vasara

i

Latvija,—apie 1,850,000 
Estija—apie 1,250,000

NESVEIKAS AKIM RA
ŠYMAS BALTA KREIDA 
ANT JUODOS LENTOS

bas atliekamas ant šviesiai 
geltonos lentos mėlyna kręi- 
da, sako tas Institutas. ■

TAUTŲ LYGA DALY
VAUS PASAULINĖJ NEW 
YORKO PARODOJ 1939 m.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę** Saro Draugams

Str., Chicago, Ill. 
yra, kad peticijos 
centro komitetą 

vasario 10 dienos,

Dvidešimtose Suk aktuvėse 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Atidarykime Kalėjimų Du

ris Goriausiem Tautos 
Sūnum!

Lietuvos Moksleivija ir Smetonos 
Valdžia

Lietuvos Komunistinio Jaunimo Są
jungos organas “Darbininkų ir Valstie
čių Jaunimas” puikiai nušviečia Smeto-

Vėl Genevoje Tautų
Lygos Posėdžiai

Sakoma, kad Sovietų Sąjunga, Franci- 
ja ir Anglija per savo atstovus Genevoje 
susitarė daugiau konkretės pagelbos su
teikti Chinijai šiame kare prieš Japoniją. 
Šis planas esąs atsiųstas ir Amerikos val
džiai apsvarstyti. Jeigu prie jo prisidėtų 
ir Jungtinės Valstijos, tai Japonijai pa
sidarytų gana riestai.

Chinija žmonių turi. Ji turi daug la
vintų kareivių, nes Chinijoje visados bū
davo skaitlingos armijos net ir ramiais 
laikais. Ko chiniečiams trūksta, tai gin
klų, amunicijos ir techniškų patarimų, 
karo specialistų. Tuomi Chinija labai pui
kiai gali aprūpinti Sovietų Sąjunga, An
glija, Franci ja ir Jungtinės Valstijos.

Be to, tų keturių valstybių sutartina 
veikla išgąsdintų Japonijos valdovus, o 
labai padrąsintų Chinijos žmones. Kaip 
kiekvienam kare, taip šiame moralė pas
pirtis irgi sulošia svarbų vaidmenį.

Už kolektyvį taikos gynimą senai sto
ja Sovietų Sąjunga ir komunistai. Jei fa
šistinės šalys taip begėdiškai siaučia ir 
žudo svetimuose kraštuose (Ispanijoj, 
Qhinijoj) žmones, tai tik todėl, kad de
mokratinės šalys nesusitaria bendrai 
veikti. Ir jei šis Tautų Lygos susirinki
mas pagaliaus atves prie proto Franci- 
jos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų diplo
matus, tai bus pirmos rūšies laimėjimas.

Laužų ir Kamšačio Naikinimas 
New Yorko Mieste

LaGuardija esąs pasimojęs rimtai pa- 
siryšti prieš nesvietišką susikimšimą ir 
sveikatai pavojingus gyvenamus namus, 
kuriuos galima vadinti senais laužais. 
Federalė valdžia žadanti duoti 30 milionų 
dolerių paskolos tam tikslui. Bet tai juk 
tiktai mažas lašas į didelį viedrą. Tais 

I milionais teišgelbės iš tos liūdnos padė
ties tiktai apie penkius tūkstančius šei
mų. Betgi, pasak La Guardi jos, reikia 
gelbėti visus penkius šimtus tūkstančių 
šeimų.

r , New Yorko miesto naujai išrinktos ta
rybos pažangieji nariai pilnai pritaria 
LaGuardijos žygiams. Priešinsis tam 
tiktai Tammany Hall žmonės, kurie savo 
nusistatymą teisins nubankrūtavimu 
miesto. Bet tie patys ponai nesigaili 
miesto, kai eina klausimas apie džiabus. 
Kai LaGuardia į savo budžetą 1938 me- 

. tams neįdėjo 65 politikierių algų, kurie 
’ nenaudingi miesto valdžiai, tai Tammany 

Hall piestu stojo prieš budžetą. Jie rei
kalavo, kad tie 65 politikieriai su riebio
mis algomis pasiliktų savo vietose.

Klausimas:
Ar galėtumėte “Laisvėje” 

paaiškinti, kas yra taip va
dinama “Baltijos valstybių 
sąjunga”, kokios valstybės 

| ių sudaro?
Skaitytojas.

Atsakymas;/
Baltijos santarvę arba są

jungą sudaro trys valstybės, 
būtent, Lietuva, Latvija, ir 
Estija. Sąjunga laiko konfe-

rencijas ir apkalba bendrus 
reikalus. Septintoji sąjun
gos konferencija pernai įvy
ko Estijos mieste Taline.

Tas tiesa, kad visos trys 
valstybės yra mažos, tačiau 
bendrai veikdamos tarptau
tinėje politikoje jos gali su
daryti tvirtą atsparą prieš 
Lenkiją ir Vokietiją. Ištie- 
sų joms visoms ir pavojus 
grūmoja iš šių dviejų impe
rialistinių valstybių.

1 Gyventojų jos turi seka
mai:

Lietuva—ąpie 2,500,000

London. —• Visašališkas 
Anglijos Institutas Pramo- 
niškos Psichologijos ilgais 
tyrinėjimais atrado, kad ra
šymas mokyklose balta krei
da ant juodos lentos yra ne
sveikas akims ir gaišina lai
ką. Bandymai parodė, kad 
sveikesnis ir spartesnis dar-

Geneva* — Pernai Tautų 
Lygos šusirinkimas nutarė 
dalyvaut pasaulinėj parodoj, 
kuri įvyks 1939 m. New 
Yorke, ir paskyrė tam $69,- 
390 lėšų.

Dabar Tautų Lygos Tary
ba už gyrė dalyvavimą. 
Franci jos delegacija mano, 
kad reikėtų antra tiek padi
dint Lygos lėšas parodai; 
bet Lenkijos atstovam ir 
$69,390 atrodo “perdaug”.

Paliuosuokime Lietu 
vos Polit. Kalinius

Vasario 16 dieną, 1938 
metais, sukanka dvidešimts 
metų nuo Lietuvos pasiskel- 
bimo nepriklausoma valsty
be. Tas įvykis šiemet bus 
atžymėtas kur tik randasi 
lietuvių, vįik kiekvienoj 
valstybėj pasaulyj.

Nevisur tas sukaktuves 
minėsime vienodai. Pačioj 
Lietuvoj tos sukaktuvės te
galės būti minimos tik da
bartinės vyriausybės nusta
tytu planu. Apie tai, kad 
Lietuva kūrėsi ant demo
kratinių pagrindų, šiemet 
ten nebus valia prisiminti.

Taipgi nebus valia pri
minti, kad dauguma Lietu
vos piliečių pageidauja lais
vės žodžio, spaudos ir susi
rinkimų, kas yra garantuo
jama ir Steigiamojo Seimo 
priimtoj konstitucijoj.

Apart to, virš 600 Lietu
vos sūnų ir dukterų visai 
negalės minėti tos taip 
svarbios mūsų tautai šven
tės. Tie mūs broliai ir sesės 
randasi uždaryti Lietuvos 
kalėjimuose dėlto, kad troš
ko laisvės, didžiausiu pasi- 
aukavimu darbavosi, kad 
pagerinti Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių būklę. Jie 
prasikalto Lietuvos valdo
nams, dėlto, kad netylėjo 
prieš daromas liaudžai ne
teisybes, prieš pamynimą 
įstatymų ir konstitucijos.

Lietuvos piliečiai, surinkę 
dešimtis tūkstančių parašų, 
reikalauja valdžios išleisti 
Amnestijos Įstatymą, pa- 
liuosuoti niekuo neprasikal- 
tusius prieš visuomenę ir 
valstybę politinius kalinius. 
Mes, amerikiečiai lietuviai, 
jiem galime ir privalome pa
gelbėti.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas yra išleidęs peticijas, 
reikalaujančias Amnestijos 
Lietuvos politiniam kali
niam. Peticijų blankos iš
siuntinėta į visas lietuvių 
kolonijas Amerikoj. Esame 
pasiryžę surinkti mažiausiai 
šimtą tūkstančių parašų.

Kongreso centralinis ko
mitetas mano, kad tinka-

miausias laikas įteikimui 
Lietuvos valdonam peticijų 
bus, kada minėsime dvide
šimtas sukaktuves Lietuvos 
nepriklausomybės, tai yra 
vasario 16 dieną. Dėlto šiuo- 
mi skelbiame specialę Lie
tuvos politinių kalinių lais
vės savaitę, nuo vasario 1 
iki 7 dienai.

Visose lietuvių kolonijose 
tas dienas geros valios žmo
nės, visi Lietuvos liaudies 
laisvės draugai privalo eiti 
per lietuvių stubas ir rinkti 
parašus po peticija.

Pripildytos peticijų blan- 
kos privalo būti greitai grą
žinamos Amerikos Lietuvių 
Kongreso centro komitetui 
sekamu antrašu: 3150 South 
Halsted 
Geistina 
pasiektų 
nevėliau
nes sutvarkymas ir pasiun
timas dar užims kelias die
nas laiko.

Jeigu kur dar neturite pe
ticijų blankų, tai parašus 
galima rinkti ant tų kopijų, 
kurios laikas nuo laiko tel
pa pažangiuosiuose lietuvių 
laikraščiuose, arba greitai 
atsišaukite į Amerikos Lie
tuvių Kongreso sekretorių 
viršuje nurodytu antrašu.

Tikimės, kad visi pažan
gūs Amerikos lietuviai, visi 
Lietuvos liaudies prieteliai 
pilnai kooperuosite šiame 
taip labai svarbiame darbe.

Pad a r y k i m e Lietuvos 
Liaudies Laisvės Savaitę— 
vasario 1 iki 7—pasekmin
ga!

Tinkamai paminėkime 
dvidešimtas metines sukak
tuves Lietuvos nepriklauso
mybės įteikdami šimtą tūks-

Pietines valstijas vėl su
spaudė šalčiai. Bet Calif o li
nijos pietinėje dalyje atsi
darė lyg vasara, su 82 laips
nių temperatūra, ir pradėjo 
sprogti vaismedžiai.

Tuo tarpu šiaurinėj dalyj 
New Yorko valstijos ir kai 
kur Naujojoj Anglijoj ter
mometras nupuolė iki zero.

Ledai Michigano ežere su- 
kriušino du žvejybos laivus 
“Bonnie” ir “Edna.”

STUDENTIŠKAI...

Per Varlynės ulytėlę 
Čiū dra la la 
bridau gilią purvynelę 
vai ku kū, vai lia lia. 
Purvynėlė nusibodo, 
dėdė pirštu vietą rodo. . . 
Sėsk ir pildyk'mano valią, 
užsidėk kepurę žalią. . . 
Jei esi ne mažas vaikas, 
dėk kepurę, kol dar laikas. 
Kauno miestas ne Varlynė, 
čia prasideda tėvynė. 
Puikūs mūrai dangų remia, 
puikūs ponai litus semia. 
Puikios panos vaikštinėja, 
puikūs frantai po alėją. 
Geltonplaukės čia ne basos, 
čia tuštėja nuolat kasos. . . 
Eik už manęs, panytėje, 
kategoriją pakėlė. 
Neisi pėsčia į bažnyčią, 
nestovėsi kaip telyčia. 
Supas auto ant risorų, 
mes lietuviai savo naru .. . 
Kunigėlis pas altorių, 
degs tau žvakių du liktorių. 
Sumainysim aukso žiedus, 
prie algų pridės mums priedus. 
Ant vienos mes šoksim kojos, 
Kad taip šilta dūšiai stojos. 
Puikios rožės žiedus krauna 
ir lietuvį puošia jauną. 
Jei tik nori ponu būti, 
žalią švarką nešk pasiūti.

(“Kuntaplis”)

Lakūnų Nuovargis 
Priežastis Oro Nelaimių ~

New York. — Kada lėk- . 
tuvas nukrinta ir sudūžta, 
paviršutiniai tyrinėtojai pa-.::: 
prastai atranda, kad nelai
mė įvykus per “lakūno klai
dą”: tuom pateisina ir pačių 
kompanijų apsileidimus.

Bet per 50 procentų tokių 
nelaimių įvyksta dėl to, kad • * 
lakūnai būna pavargę, kaip - 
dabar parodė k a pitonas 
daktaras H. G. Armstrong," 
direktorius Armijos orlaivi- - 
nių tyrinėjimų laboratori 
jos. Savo kalboj Columbijos \ 
Universitete, posėdyje Or- — - 
laivininkystės Mokslų Insti- 
tu to, jis sakė: .•’-.

“Lakūnas pradeda savo 
tarnybą, būdamas nepapras- ' 
tai gerame stovyje fizinės 
ir protinės sveikatos. Ta- 
čiaus 11 procentų visų laku- • 
nų ir 50 procentų visų, ku
rie sulaukia 30 metų am- ' 
žiaus, jau serga kokiu nors - 
nervų suirimu.” • -

• Kapitonas Armstrong pa- . 
rodė, koks painus ir sudė
tingas darbas yra vairuot 
didelį naujovišką lėktuvą 
įvairiose oro atmainose.

Reikėtų pridurt, jog ke
leivinių lėktuvų kompanijos 
perilgai verčia savo lakūnus ..... 
dirbti vienu pradėjimu; 
tuom ardo jų nervus ir dau- 
giha oro nelaimes.

Japonai Bijo Chiny Prieš- 
Orlaivimy Kanuoliy

Shanghai. — Chinai savo 
laikinojoj sostinėj Hankowe 
prisistatė priešorlaivinių ka- 
nuolių. Todėl Japonijos la
kūnai jau nedrįsta bombar- 
duot patį miestą, o tiktai - 
priemiesčius.
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Young America
It needs a large supply of mo

ney. but our slogan is the truth, the whole truth, and nothing but
not

Words Of Wisdom

' Z A CT5 C--J T r«b

of Harvard's 
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modern type inventor is the 
scientific investigator, with 

stocked laboratory, expensive

CHICAGO.—Long courtships result 
in happy marriages, a survey indi
cated.

there’s never been a speech in the history of our Young 
League that created more of a sensation than the brilliant

the so- 
was a 
mostly 

This

upon command, no 
command. Why doesn’t science 
over its own command?

pa- 
the 
the

is 
in

the 
end 
big 
an-

For he who much suffer’d, much 
will know. Homer.

than six.
said he found a five-year pe- 
of acquaintanceship, a three- 
courtship and an engagement

We invite you all to blow breath 
with us. Come around at 8:00 for 
you can’t afford to miss a fraction 
of a second of good clean fun.

—Social Comm.

The happiness of your life de
pends upon the quality of your 
thoughts; therefore guard accord
ingly. Marcus Aurelius.

‘ 7 ?.-.A *

King Carol of Rumania (left), pictured with his dictator- 
minded premier, Octavian Goga, shortly before the country’s 
parliament was dissolved and new elections ordered. Goga „ 
has his own ways of “carrying” an election now that he 
is in power, despite polling only 9% of the vote last time.

In 
neis 
assembled delegates would want 
N. Y. State Assembly and Congress 
to pass.

i.-Tiii , Hfl i'• il'

David: “I understand Jim Jones 
another man since his operation.” 
Donald: “Yes, he’s calling him

self Jim Brown now, to get out of 
paying the hospital bill.”

a 
carefully Į

Friend: “Well, Doc, did you 
lebrate the Fourth of July?”

Surgeon: “No, I celebrated 
Fifth.”

matter whose
take

own
sons:

WHO HAS THE RIGHT? ’
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We note with sincere pleasure that 
the L.D.S. Olympiad plans are well 
on the way and we will see the com
ing LDS National Track and Field 
Meet during the week of August 15th 
in Pittsburg, Pennsylvania.

Youth from all parts of the count
ry, members of the LDS, will meet 
in a convention and then test their 
sports mettle in the L.D.S. Sports 
Olympiad. This Olympiad is only one 
of the many things the LDS is of
fering to its youth in the way of 
sports. We may expect this Sports 
meet to uncover some real talent 
among our Lithuanian youth.

Now is the time for all the 
branches to prepare for the conven
tion and Olympiad. Organize your 
teams and athletes and show the 
country that your branch can’t be 
beat! Go to it!

Now, come on everybody, let’s get 
together and have one glorious laugh 
of delight for the American Medical 
Association Journal tells us that 
when 30% of families on relief, 
28% of those not on relief but poor 
and 17% of the families receiving 
more than $3,000 a year do not re
ceive medical care—it means “extra
ordinary good care for the people 
without any income.” And let us 
burst with joy as we find that from 
70 to 90 percent of lower-class neg
roes receive no medical care. The 
Board of Trustees is even more hila
riously cheerful as it states, “.. .a 
varying number of people may at 
times be insufficiently supplied with 
medical service.” 
MAY!

Come, let us all 
sing “happy days 
as, the American 
tion paints this

get together and 
are here again” 
Medical Associa- 
more-than-bright 

picture of the sweet, oh so sweet,
conditions of medical care for 
poor of this country. Just to . 
matters, let us have one more 
smile of cheer and optimism as 
other babv dies of malnutrition...

Readers, arrive at your own. con
clusion as to what the attitude of 
the bigwings of the Medical world 
is to the poorer people.

REVISE APOSTLE’S DECLA
RATION IN NAZ1LAND

BERLIN. — The following version 
of the Apostles Creed, attributed to 
certain extremist German Christian 
(National Socialist Protestant) 
groups, appeared in Berlin today:

“I believe in Germany, God’s other’ 
beloved son, God himself conceived 
beneath the Nordic heavens; born 
between the Alps and the sea, suf
fered under popes and worshipers of. 
Mammon, libelled, mishandled and 
impoverished, tortured by devils of 
all varieties to the gates of hell, af
ter decades of poverty and misery 
it has risen again from political and 
national death, ascended into the spi
ritual and intellectual community of 
Eckhardt, Bach and Goethe and sit- 
teth between the great Brother of 
Nazareth to the right hand of God 
the Father Almighty. Thence it shall 
come in its sacred character to judge 
those alive and dead.”

U. S. VOLUNTEER’S LEG 
4 SHOT OFF-IT’S WOOD

—“The guy’s done for.”
So said comrades of the Abraham 

Lincoln Brigade, fighting with the 
loyalists in Spain, when they picked 
up Joseph Chimowlowsky of Phila
delphia, his lower left trouser leg 
riddled by machine-gun bullets.

“The hell I am” retorted Chimow- 
lowski. “That’s my wooden leg they 
shot off.”

Chimowlowski told the story. With 
eleven other Philadelphians who have 
been fighting for the loyalists he 
was sent back here to recover. One 
bullet had hit the flesh above the 
knee.

Ills fares the land, to hastening 
ills a prey,

Where wealth accumulates, 
and men decay.

Goldsmith.

He who wishes to know the road 
through the mountains must ask 
those who have already trodden it.

Chinese Maxim.

Let us have faith that right makes 
might, and in that faith let us, to 
the end, dare to do our duty as we 
understand it. Abraham Lincoln.

HOUSEWARMING PARTY 
FOR N. J. LODESTARS

YMCA PROTESTS 
CONANT PLAN

CONCERT IN MARCH 
BY SO. BOSTON

BROOKLYN LITUS HOLD 
DANCE FEB. 20

It will be very cold outside on the 
night of February 1st, but within the 
Newark L.D.S. Youth Branch head
quarters on 59 Beacon St. everything 
will sizzle. Laughter will ring out 
over the thoroughfares. Musical dis
sonance will reach to Penn, station.

zYes, the Social Comm, has pre
pared an evening of comic games 
and charades that will leave you 
breathless.

The Young Men’s Christian Asso
ciation, through Genevieve Schneider, 
director of publications, joined the 
rapidly mounting barrage of protests 
against the proposal 
Dr. Conant to restrict 
ment.

LOVERS ADVISED TO LOOK 
LONG BEFORE A LEAP

Ernest B. Burgess, professor of 
sociology at the University of Chi
cago, studied the cases of 52G 
couples, each of whom had been 
married at least one year but not 
more

He
riod
year
of at least twenty-four months were 
preludes to most succesful mar
riages.

Dr. Burgess termed successful 
that marriage in which divorce has 
never been contemplated.

Miss Schneider said 
nant hasn’t delved into the problems 
of the undeveloped youth, which are 
so many and varied.

“To help solve the situation of 
the youth, we should open up many 
more institutions in order to better 
educate the young people of our 
country.

“I agree with Professor Childs 
(Professor of Teachers College, Co
lumbia) that there is potential eco
nomic abundance in the United Sta
tes, and don’t see how Dr. Conant 
could say such a thing about edu
cation restrictions. His remarks are 
not equitable.”

Prominent eduncators have joined 
with youth groups and labor in con
demning the proposal of Dr. Conant, 
who asked for a diminution in the 
total number of college enrollments 
in .the country.

By EDWARD YA RUS

(Continued from last week)
For as soon as a stage is reached 

where the number unemployed reach 
into the thousands, a now discovery 
is made and most of these thousands 
are once again employed. The inven
tion of the telephone has prevented 
the unemployment of many people 
who might have been suffering from 
technological unemployment caused

SEEK O. K. FOR FASCIST REGIME

Who has the right 
To send men to fight 
A war wanted by a/few, 
Profits from which to hew.
Who has the right 
To stop a life in flight, 
To tear a father from a child, 
To carry out a plan that’s wild.
Who has the right
To put a mother’s heart in plight, 
That her son she’ll never see, 
For someone’s disregard of humanity.
Who has the right 
To shut out the light 
In the eyes of one wjio might be great 
But for another’s greed and hate.
The men who go to fight, 
They should have the right, 
And not a chosen few who stay 
At home and reap the pay 
In blood and lives tom asunder!

-—Ven.

So. Boston’s ‘Laisves Chorus’ 
certainly starting the New Year 
great shape. This week five more 
members were added to our number, 
two young ladies from Lithuania, 
Emma and Ruthie Gitzius from Bed
ford and-.our old bass, Zelson, which 
brings our number up to 30 mem
bers.

The ‘Kaimiečių Vakaras’ committee 
is working hard for a. successful en
tertainment February 12. Remember, 
funny costumes may win you a prize. 
What say Norwood?

We have decided on ‘Pussesere 
Salomėja’ for our Concert March 20. 
The cast is being picked and accord
ing to Director Zavis its going to be 
a wow...

Our last Friday’s party was a 
good get-together, everyone went 
home happy even though yours truly 
was awake all night from drinking 
coffee. Let’s have beer at our next 
shin-dig!

The Brooklyn Liths, known for 
their basketball and social activities, 
will tender their annual dance at the 
Grand Paradise Ballrooms, 318 
Grand Street, on Sunday evening, 
February 20th. They present, for 
your enjoyment and entertainment, 
an orchestra renowned for its clever 
arrangements—Don Zito and his 
Moonlight Serenaders.

At the last meeting of the Brook
lyn Liths the officers were elected 
and are as follows:

President, Anthony Kaires; Vice- 
president, Peter Vilkaitis; Secretary, 
Anthony Trakimas; Treasurer, Ed
ward Peckaitis.

BERLIN. — The government had 
decided not to issue a collective pass
port to a Roman Catholic group in
tending to participate in an ap
proaching World Eucharists Congress 
at Budapest, it was understood to
day.

There has been- no general prohi
bition on attendance of German Ca
tholics, it was understood. Indivi
duals who sought to attend would 
necessarilly have to seek official per
mission for foreign exchange.

Last week the writer < 
traced the background of scientific1 
progress and showed how each new i 
invention affected the economy of i 
that day. He has shown the progress | 
of Science and its progressive key
note and the hopes for the future. 
From a apart-from-the-world posi
tion Science has entered into the In
dustrial fields and the author, a col
lege Chemistry student, claims that 
all Science has been doing is pulling 
the chestnuts out of the fire for ex
ploiting industrialist^.' He continues 
from that point.

got- 
The 
But 
has 

gov
that

1,500 Delegates and 1,000 Visitors at 
City College Hear Mrs. Roosevelt Speak

LAST STORMY SESSION OF ASSEMBLY CONDEMNS 
OXFORD OATH PLEDGE AND LUDLOW REFERENDUM

Council President Morris Endorses Civil Service 
As Career for Youth. United Peace Move Urged

CITY COLLEGE, Jan. 30.—Mrs. Franklin Roosevelt opened 
the New York State Model Legislature of Youth, sponsored 
by the City Council of the American Youth Congress, at City 
College Friday evening with a speech against isolation and in 
behalf of world peace. An active peace struggle was stressed 
as well as cooperation of the United States with other nations. 
„The meeting held Friday was the opening session of the three-day con
vention held by the youth of New York State in the Great Hall of City 
College. The' convention was attended by 1,500 delegates from churches, 
Y’s, youth groups and various other youth organizations from all parts of 
the State.

Attacking the false belief of neu
trality, Mrs Roosevelt was en
thusiastically applauded when she de
clared, “we live in a world where 
war still exists. Whether we like it 
or not it is not possible to draw a 
ring around ourselves and say we 
are self-sufficient. Wherever there is 
a war on a large scale anywhere in 
the world, we shall feel it in a ma
terial way, in a lower standard of 
living.”

William Hinckley was the Chair
man of the meeting and he presented 
such well known persons as Newbold 
Morris, Chairman of the City Coun
cil, David C. Adie, Commissioner of 
the New York State Dept, of Wel
fare, Norton Gottschall, City College 
Dean and Richard Brown, deputy ad
ministrator of the NYA.

Different Sessions
On Saturday morning the delegates 

dispersed and attended sessions con
cerning such important problems as 
Peace, Education, Crime, Consumer 
Problems and various other subjects. 
A group of youth went on a field 
trip to visit prisons and slums in the 
vicinity.

by other industries. Radio has taken 
quite a lot of otherwise unemployed 
persons under its wing. The cellulose 
and celluloid products of Du Pont 
have been applied to clothes and as a 
result rayon and artificial silk
being worn in place of cotton. Tho 
bakelite products are taking 'the 
place of many metals and woods, in 
the formation of such common ar
ticles as ash trays, bottle covers, 
and perhaps, some day, oven surgical 
instrument^ will be made of bakelite.

And now the question is: how has 
it. been possible for science to be 
able to product all of these inven
tions for industrialists?

The old type inventor was 
called “garret-inventor” who 
lone genius who depended
upon “hunches” and “chance”, 
type flourished during the time of 
the French Revolution and today ex
ists mainly in the imaginations of 
quite a large number of persons.

Not the Same
The 

skilled 
a well 
apparatus, trained assistants, a sa
tisfactory financial support from in
dustry, and he invents upon order. 
He is dependant upon industry for 
his position, his salary, his chemical 

i supplies, and his financial support, 
so his inventions are restricted main
ly to those industry wants him to 
invent or lets him invent. If he is 
told to invent a new method for re
moving sulphur buried thousands of 
fčet under solid, tough rock, he simp
ly gets to work and invents the ma
chine.

Invention On Demand
The Frasch Method for removing 

sulphur was invented in this man
ner. The significance of this is that 
this is practically the only method 
used by the sulphur industry today 
in removing sulphur, and that there 
would never have been a sulphur, 
industry in America today, were it 
not for this invention. For in Ame
rica the sulphur lies so deep under 
the ground and is so hard to obtain, 
that the entire sulphur industry in 
America could never exist without 

| this invention.
If the modem type inventor is 

told to invent a poison gas, he in
vents a poison gas. If he does not 
want to, he is fired and a different 
one is hired. When he gets old and 

.grey, he is fired and a younger tech
nician is hired. Frequently he is giv
en a time limit for his invention, and į 
if he cannot invent it within his time ! 
limit he is fired and some one else | 
hired. The anti-aircraft and similar 
guns have always been Invented in 
this way.

Industrial science, today, invents

Industry Commands
Only comparatively recently has 

science realized how dependent it is 
upon industry. In order to discover 
something, large sums of money are 
needed. From where can it be 
ten? Who has money today? 
answer Seems to be industry, 
there is another agenoy that 
money. And this agency is the 
ernment. The money it has is
collected from the people in the form 
of direct and indirect taxes.

The Government, today, spends 
something- approaching' half the ex- 

I penditures of the budget on muni
tions and for the Department of 
War. Whereas other countries have 
a rcseaix-h bureau to fete out new 
inventions to kill people, upon order, 
the U. S. Department of War leaves 
this to the Munitions Companies. 
Then, suddenly, it finds the weap
ons it has spent millions on are 
out of date and it must spend more 
millions for more modern weapons.

Why Science Fails
why can’t Science take over its 
command? These are the rea-

The government, at present, is 
interested sufficiently.
The common people are not in

terested and do not realize the po
tentialities of it all.

4) Science is too powerfully under 
the control of industry.

5) Too few of the scientific leaders 
are awake.

The Cure
We have seen that Science is 

under the control of Industry and 
then its benefits accrue to Industry. 
If the benefits of Science are to ac
crue to the people and not to In
dustry, then only one thing can do 
it: Change the economy from one of 
exploitation to one of cooperation.

Too Late?
Several scientists have -sounded the 

clarion call for all the others to 
wake up and take a social interest 
in their work and its relation to so
ciety. They are to be commended for 
having been among the few to awak
en. But are they too late to wake 
up the others ?

(THE END)

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon
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Oxford Pledge
its last session the Assembly 
on record as opposing the Ox- 
Oath Pledge which says that 
shall not support the govern-

In 
went 
ford 
“we
ment in any war it may undertake.” 
The Ludlow Referendum was also 
condemned as it would lull a nation 
into thinking that a public vote is 
the best measure against

The basis behind these 
important resolutions is 
Model Assembly with its 
tation of 1,000,000 youth
nitely felt that, collective security is 
the only road to world peace.

Over three hundred youth attend
ed the Peace Session and listened to 
representatives of the Spanish'and 
Chinese governments explain the con
ditions affecting their nations. Mr. 
Fisher, Editor of the Nation, drew 
enthusiastic applause as he pointed 
out the need for collective security 
against fascist aggression. Collective 
security, he claimed, was the safest 
and most efficient method of obtain
ing world peace.

The delegates, from all parts of 
the state, sat enthralled as they 
watched motion pictures of the war 
in China, the Bombing of the U. S. S. 
Panay and the famous Spanish film, 
“Heart of Spain.” Spontaneous ap
plause shook the room as members 
of the Lincoln Battalion flashed

the screen.
Legislation

the afternoon the various 
discussed legislation which

Gil Green is a very modest person, and he will probably not like our 
saying this, 
the truth—

Anyhow,
Communist
extemporaneous report made by Gill Green to the recent meeting of the 
national board of the League.

Gil’s speech was so studded with brilliant examples—of HOW we can 
explain our program to tlie young people of American that the veteran 
speech-hearers of the National Board have been dithering like society 
girls for the last two weeks, using superlatives exclusively.

Naturally, under the circumstances, this speech is going to be reprinted 
in pamphlet form, and we don’t hesitate to predict that pamphlet will 
be ust as sensational as the speech. And, just to whip up your antici
pation, we’ll tell you of a couple of the examples which he used.

Young people, said Gil, want to knbw how it can be that the Soviet 
Union is a democratic-country, when there is only one party, and when 
Stalin’s leadership is unopposed. x

We should point to American history to answer them, Gil went on. For 
instance, after the winning of the Revolutionary War, George Washington 
was a popular hero of the country. There was never any question of Wash
ington’s leadership. Class divisions had not developed in America to the 
point where two separate political parties were required to express these 
conflicting interests.

Therefore, Washington was not opposed when he ran for the presidency.
Therefore, for eight years, there were no political parties in the United 

States. ' " 1 ^ifTB
Does this mean that the United States was not democratic?

Of course, the superiority of Soviet democracy lies in the fact that the 
material basis for class divisions, and for the political parties which express 
these conflicting interests, has been abolished.

Or again: young people want to know whether Trotzkyites can speak 
and operate in the United States.

Let them imagine, said Gil, somebody getting up in Union Square to ad
vocate returning to cannibalism.

One such person would probably wind up in the insane asylum—so long 
as he merely talked about cannibalism. But if he attempted to put it into
practice—the way the Trotzkyites' put their wrecking into practice in the' 
Soviet Union—be would certainly wind up in jail.

And if it was proven that a widespread conspiracy existed to return the 
entire country to cannibalism, and that Japan, Germany and Italy were 
financing this attempted reversion to barbarism, certainly the people of the 
United State would demand that this conspiracy should be crushed.

The people of the Soviet Union bear on their backs the scars of Tsarism 
—and that is why they feel so keenly about these attempts to restore capi
talist-fascist rule.

Incidentally, there isn’t as much difference as you might think in Gil’s 
analogy. Cannibals get fat by eating human flesh—capitalists get fat by 
living off its labor. Dave Richards
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SENAS VINCAS
Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 22

(Tąsa)

Tai baigęs, pasiėmė savo lagaminėlį 
ir pasinešė durų link. Bet vėl, lig ką tai 
atsiminęs, dirstelėjo į ligonį ir slaugę. 
Per jo veidą perbėgo lengvos šypsenos 
prošvaistėlė ir atsisėdo ant lovos krašto. 
Išsiėmė iš kišeniaus baltą nosinę, pasi
šaukė prie savęs Aldoną, iš nosinės pa
darė baltą kepuraitę, susakstė spilkutė- 
mis, uždėjo ją Aldonai ant galvos ir 
lengvai nusišypsojęs, dadėjo:

“Na, gražuole, tu dabar tikrai būsi 
slaugė. Ši kepuraitė taip tau pritinka, 
kaip gėlei žiedas.” Tai pasakęs, suėmė 
dviem pirštais slaugės nosytę, papurtė 
ir atsistojo.

Aldonos net ir akutės juokėsi, o lū
pytės šypsojosi, kaip pumpurą atvožęs 
raudonos gėlės žiedas. Ji ištikrųjų tarsi 
gėlė pražydo. Skausmu atausta šypsena 
nusišypsojo ir Petrelio lūpos, parodė sa
vo didelę viršutinių dantų švarplą ir 
Žiabrienė. Gydytojas išėjo užsiganėdini- 
mo šypseną nešinąs ant savo lūpų ir 
malonumu dvelkiančia veido išraiška.

Nelaimingas Petrelis Palieka Dar 
Nelaimingesnių

Paskutiniu kartu atvažiavęs gydytojas 
nukarpė kaspinus, išegzaminavo nugar
kaulį ir išklausęs kvėpavimo veikimą, at
sigrįžęs į ten pat stovinčią Žiabrienę, pa
reiškė: .

“Ligonis jau gali keltis. Leiskite jam 
būti kuodaugiausia ant šviežio oro ir per 
dvi savaites prie jokio darbo neiti, su
prantat? Prie jokio darbo neiti!”

Užakcentavęs paskutinius žodžius, gy
dytojas atsisveikino Petrelį ir padėkojęs 
Aldonai už rūpestingą ligonio prižiūrė
jimą, atsiskaitė su Žiabriene už patarna
vimą ir išvažiavo.

Ant kiek Petrelis sveiko ir tvirtėjo, 
ant tiek jį graužė Žiabrienės zurzėjimo 
kirminas. Nors ji tiesioginiai ir nevarė 
Petrelį prie'darbo, bet tas jos aimanavi
mas, kad nėra kam rinkti tumėtes, pi
pirus ir kitas daržoves—raginte ragino 
jį prie to darbo. Ir jis, nepakęsdamas to 
zurzėjimo, patvirtėjęs tik per vieną sa- 

‘vaitę laiko, stojo prie jau paminėto dar
bo.

Tai bene bus pačią didžiausią klaidą pa
daręs nelaimingas Petrelis visame savo 
gyvenime. Jis būtų daug geriau padaręs, 
jei ėmęsis už arklo ir arės ar drapakėlio 
ir kultuveitinęs augmenis. Nuo susilen
kusio darbo per tokias ilgas vasaros die
nas dar gerai nesuaugus pažeistam nu
garkauliui, nelaimingasis pradėjo gniuž- 
ti ir jam pradėjo augti kupra.

Kupros augimas pastebėta jau pervė- 
lai ir jį nuvežus pas tą patį gydytoją, 
tas tik giliai atsidūsėjęs, liūdnai ištarė: 
“Pervėlu, nelaimingasai vaikinėli... .Ta 
nedorėlė netik tave skaudžiai užgavo, 
bet ir paženklino tokia neišdildoma žy
me, kurią tu ir į kapą nusineši, bet...

“Nenusimink, sūnau, ir nežalok pats 
save iš 'vidaus. Būk tvirtas dvasioje ir 
eik į gyvenimą su tokia drąsa ir pasiry
žimu, kaip kad karžygis eina į kovą už 
laisvę! Kartais ir silpname kūne glūdi 
tvirta dvasia, nenugalima drąsa ir geni
jaus protas.”

Paskutinių gydytojo žodžių Petrelis 
negirdėjo... Jo sąmonę, širdį ir sielą per
skrodė, tarsi žaibas, pirmieji gydytojo 
žodžiai ir jis stovėjo nubalęs, kaip mar
murinė skulptoriaus ištašyta statula. 
Kas tame momente dėjosi Petrelio sie
loje, lai pats skaitytojas sau persistato, 
nes šios apysakos autorius neranda žo
džių tam, nėra galimybės atpiešti su
žalotos sielos vaizdo....

Galima daleisti, kad nelaimingas Pet
relis manė, jog tai tik sapnas, o ne tyra, 
kaip liepsna tikrovė. Gal būt, kad jis 
pats savim netikėdamas statė sau klau
simą:

“Nejaugi gyvenimas yra toks žiaurus, 
toks negailestingas, toks nuožmus, kad 
jau ir taip skaudžia buities rykšte pla
kamą būtybę dar skaudžiau plaktų ir 
nelaimingą siratą padarytų dar nelai
mingesne?”

Gal būt jis bijojo pasijudinti, nes jau
tėsi stovįs ant liuosos atsikišusios uolos 
ir mažas jo pasijudinimas išjudins atsi-

kišulį ir jis su pačia uola nugarmės į 
bedugnę.

Vienok kada Petrelis atėjo'į sąmonę, 
jo sieloj, širdyj ir sąmonėj subruzdėjo 
kas tai nepaprasto, kas tai neprašalina
mo, o dar labiau ugdančio, ką mes galime 
pavadinti kerštu.

Gydytojas išleidęs Petrelį ir palydėjęs 
iki gatvės kampo, lėtai pakraipė galvą, 
išsiėmė iš kišeniaus nosinę ir nusausinęs 
ašaromis aprasojusias savo akis, apsi- 
grįžo ir nukiūtino savo rezidencijos link.* *

Ant kiek Petrelio kupra augo vidurpe- 
tėj, ant tiek keršto šaukiantis atmoniji- 
mas Žiabrienei augo jo sielos gelmėse. 
Kuprelė išaugo ir sustojo augus, bet ker
štas išaugo toks didelis, kad pradėjo ne
išsitekti sieloje, kūrėsi gaisras, veržėsi 
vulkanas ir degantis neapykantos knatas 
artėjo prie keršto sandėly j sukrauto di
namito ...

Mes daug esame matę nelaimingų kup
relių ir esame pastebėję, kad jie mažiu
kai žmogiukai ir jų veidų išraiška tan
kiausia neturi reikiamo gyvumo. Tačiau 
Petrelis gal buvo už anuos nelaiminguo
sius laimingesnis tuom, kad jo kuprelė 
išaugo neperdidžiausia ir nesugadino jo 
ūgio. Veidas, vietoj sukietėti, surambėti 
—pasidarė dar gyvesnis, gražesnis, o kito 
užuojautą traukiančios savęs link akys, 
plati kakta, gražūs, truputį pasigarbinia- 
vę kaštoniniai plaukai darė tik didesnio 
pasigailėjimo bei užuojautos vertą gra
žuolį. Jo aukšta krūtinė ir statūs pečiai 
nei kiek nenukentėjo. Jis išaugo į vidu
tinio ūgio vyruką ir ta kuprelė, rodosi, 
jam pritiko, teikdama ištikimo berniuko 
požymį.

Aldona, savaimi aišku, negalėjo šaltai 
sutikti savo vienintelio širdies draugo 
nelaimę. Jo nelaimė buvo ir jos nelai
me, jo skausmas buvo ir jos skausmu. 
Juk tai dvi sielos, kurias gyvenimo aud
ros pribloškė vieną prie antros; juk tai 
dvi širdys, kurias pervėrė viena žiau
rios buities strėla...

Bet Aldona bijodama katastrofiškos 
eksplozijos, kuri gali išplėšti Petrelio 
sielą iš jos sielos, jo širdį iš, jos širdies, 
o jo kūną iš jos glėbio—tolino katastro
fos išsiveržimą visomis savo jėgomis. Ji 
rapojo Petrelio sieloje kaip bitelė gėlės 
žiedu, rankiojo tos neapykantos, to ker
što kibirkštėles ir dėjosi į savo sielą, 
kad tik pratęsti išsiveržimo laikotarpį, 
kad tik finalas nebūtų toks tragiškas.

Eksplozijai Įvykus
Nors nuo ano įvykio per virš poros 

metų laikotarpį Žiabrienė nebandė kum- 
ščiokuoti kaip Petrelį, taip ir Aldoną, 
bet tas jos įkyrus zurzėjimas, tas nepa
liaująs burnojimas vedė iš kantrybės 
kaip vieną, taip ir antrą, nors jiedu tai 
nuo vienas kito ir slėpė.

Vieną vasaros dieną, Petrelis parva
žiavęs su šieno vežimu, kad parankiau 
privažiavus prie daržinės, pasuko perto- 
li ant minkštos žemės ir nuklampino ve
žimo ratus. Arkliai sutartinai tempę vie- 
ną-kitą kartą ir negalėdami ištraukti ve
žimo, pradėjo naravytis, tampytis ir vi
sai netraukti. Petrelis pasirėmęs ant ilgo 
šakės koto, nušoko nuo vežimo, delnu 
pradėjo tekšlenti arkliams per sprandus, 
gražiuoju šnekinti juos, kad nuraminti 
juos ir dar kartą bandyti išvažiuoti. Jam 
jau ne pirmas sykis buvo nuklimpti, o ge
ruoju su arkliais apsieinant ir vėl išva
žiuoti. Taip, be abejonės, jis būtų išva
žiavęs ir šį kartą, bet...

Kur buvus, kur nebuvus, atėjo ir žiab
rienė su virvagaliu rankose ir tuoj ati
darė savo armoniką: “To dar nebuvo! 
Gražiuoju priprašysi arklius, kad vežtų!”

“Jei gražiuoju jie neišvež, tai piktuoju, 
nei tiek,” atsakė Petrelis.

“O jei pabučiuotum jiems po uodega, 
tai tuoj išvežtų.”

Tai pasakius pagriebė vadeles ir pra
dėjo raižyti arklius virvagaliu. Arkliai 
pradėjo tampytis, plėšytis, spardytis ir 
vis daugiau klimpti ištryptoje žemėje. 
Vienas nuklimpęs ir šokdamas arklys už
virto ant dysėlio ir nulaužė jį,

(Bus daugiau)

1 Kelionės Įspūdžiai
*

Buvau girdėjęs apie gražiąją 
Kaliforniją, bet niekad tenai 
neteko nuvažiuoti. Tai šią žie
mą susitarėm su kitais drau
gais aplankyti tą pagarsėjusią 
valstiją. Ir tuoj po Kalėdų 
išvažiavom.

Kelionė tolima. Nuo Oregon 
City iki Los Angeles yra 1100 
mylių. O į Los Angeles mes ir 
norime nusiduoti, nes ten turi
me gerų draugų ir norime su 
jais pasimatyti. Kadangi pas 
mus labai daug lijo, tai tūli 
pasakojo, kad kalnuose yra 
daug sniego; manėme, kad 
mums teks važiuoti per tas 
pūgas ir šturmus, Bet visi ke
liai buvo geri; ypač Kaliforniją 
pasiekus—keliai platūs ir oras 
tenai buvo gražus.

Nors mano draugė yra gy
venus Kalifornijoj, bet ir jai 
buvo žingeiduį vėl ten apsilan
kyti ir pasimatyti su savo 
draugais.

Mūsų vadas ir vežėjas gerai 
apsipažinęs su Kalifornijos 
valstija, tai ap vėžio jo mus 
daugelyj įdomių vietų, kur ki
taip nebūtume galėję užkliūt. 
Teko matyt, kaip aliejų iš že
mės išgauna, kaip citrinas au
gina, kaip palmos auga ir la
poja palei kelius. Labai gaila, 
kad negalime augint tokius 
medžius Oregone, nes peršalta.

Galų gale, mes jau pasiekė
me pageidautą vietą—Los An
geles.

Pirmą vakarą mus nuvežė 
į L. L. Choro pamokas. Gražus 
būrelis suėjo dainų mokintis. 
Naujų Metų vakare buvome 
šokiuose ir ten smagiai pasišo
kome. Ten ir draugus veik vi
sus suėjome. Labai buvo ma
lonu matyti, kaip Los Angeles’© 
jaunuoliai darbuojasi draugi
joj dėl darbininkų klasės labo.

Naujų Metų dienoj draugai 
Babicziai mus nuvežė į Pasade- 
ną pamatyti rožių parodos. Tai 
neapsakoma gražybė ir niekad 
to vaizdo neužmiršiu! Kitur 
didžiausi šalčiai ir sniego dau
gybė, o čia—kaip maloni pava
sario dienužė.

Po parodos aplankėme Pa- 
sadenos gyventojus. Vaišino
mės pas draugus Joną ir Povi
lą Pupius ir‘kitur.

Atlankėme ALDLD kuopos 
susirinkimą. Taip tvarkiai 
draugai moka susirinkimus ves
ti ir juose užsilaikyti. Daug 
ko iš jų Oregono valstijos lie
tuviai galėtų pasimokyti. Tik 
tuom negerai, kad iš šimto na
rių susirinkiman atįėjo tik apie 
20. Oregoniečiai neskaitlingi 
nariais, bet į susirinkimus su
eina visi. i

Po mitingo draugai visi buvo 
sukviesti pas draugCis Babiczius 
ir maloniai praleidome laiką: 
gardžiai pasivalgėmįe, Ona Le- 
vanienė mus palinksmino su 
dainelėmis, o Valentas Babi
czius gražiai paskambino pianu. 
Laimingi losangeliečjiai, nes jie 
turi ir dainininkių, ir muzikan
tų lietuvių tarpe. į

Trejetą dienų viešėjome pas 
dd. Babiczius ir Staciliauskus. 
Negalime čia visų nei suminėti, 
kurie mus taip draugiškai ir 
vaišingai priėmė. Tariame 
jiems visiems kartu mūsų šir
dingą ačiū!

Būdami Los Angeles’e, suži
nojome, kad Oaklande bus 
ALDLD kuopos susirinkimas. 
Stengėmės būti laiku. Mitingas

buvo pas draugus Jankauskus. 
Oaklande apsistojome pas 
draugus Karosus. Draugė Ka- 
rosienė, kaip ir visada, labai 
daug darbuojasi darbininkų 
judėjime.

Kalifornija, tu saulės numy
lėta! Tik žiemos laike ten ma
tysi žolę žaliuojant; vasaros 
laike viskas išdžiūsta ir būna 
labai šilta. Važiuojant girių 
daug nesimatė, tik pliki laukai.

Bet vistiek ten būti yra labai 
malonu.

Felix Visky.
Oregon City.

Išteisintas žmogus, Kuris 
Buvo Nusmerktas Mirt 3 

Metai Atgal
Newburgh, N. Y. — Treji 

metai atgal buvo nusmerk
tas kaip pirmo laipsnio 
žmogžudis Wm. Crum, už 
nužudymą vieno asmens, be- 
plėšiant gazolino stotį, kur 
plėšikas pasigrobė $17.

Dabar apeliacijos teismas 
■ paliuosavo Wm. Orumą kaip 
visai nekaltą, po trejų me
tų kalėjime.
GARSINKITE^ SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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, medžiu ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, 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. JH. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
dauginus, 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

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ii' antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

(Laisvė)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sdemadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima 'pirkti vaistus claug 

priėinamesrie kaina, negu kitur dabartiniu laiku 
A. M, KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMTAU AVE. pETROIT, MICH.
4BWi'lįWngTil?'i I1 Ii i .'į liiilM il'ifirw : ■■JSį

Laisves Bazaras Jau Arti
Jis Bus

Vasario 11,12 ir 13 Feb.
*1«>.. m.

IDEAL BALLROOM SALĖJE
Knickerbocker ir Flushing Avenues, Brooklyne

Didelė ir graži svetainė, puikus steičius.

Nadia Sipovich, Vera Popoff ir Vera Sipovich

Tai šokikai iš Philadelphijos artistų grupės, kuri susideda 
iš 20 asmenų, rusų ir lietuvių artistų. Jie vaidins čigonų 

gyvenimą formoje operetės, su dainom, šokiais 
ir stygų orkestros muzika.

• •• i
IŠTISA BAZARO PROGRAMA:

Vasario 11 d.
Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras prasidės 6-tą vai. 

vakare; šokiam grieš Mikalausko orkestrą; programą 
duos Brooklyno Aido Choras. Visiem atsilankiusiem 
bus duodama dovanų gražūs sieniniai kalendoriai. Ki
tais vakarais kalendoriai nebus duodami, vien tik penk
tadienio vakare. Tad norintieji gauti dovanų puikų 
kalendorių, ateikite į bazarą penktadienio vakare. 
Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penktadienio vaka
re, naudokitės dovanų proga ir pigesne įžanga.

Vasario 12 d.
Šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasidės 5-tą vai. 

vakare, šokiams grieš Retikevičiaus orkestrą, progra
mą duos lietuvių ir rusų garsioji artistų grupė iš Phi- 
ladelphijos. Jie duos operetišką programą. Bus šokių, 
solų, duetų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepaprastai 
graži programa. Tai ta pati grupė, kuri pernai “Lais
vės” bazare sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asme
niui. Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų, taipgi tu
rės ir stygų orkestrą.

&

Vasario 13 d.
Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena nuo 1 vai. 

dieną iki penktai valandai. Įžanga vaikam veltui. Taip
gi bus vaikam duodama dovanos ir vaikai galės pirktis 
gerus daiktus nuo 1c ir aukštyn. O suaugusiem tai 
paskutinis vakaras bazaro; šokiams grieš George Ka
zakevičiaus Orkestrą; programą duos Sietyno Choras 
iš Newark, N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y. Tai bus gražus būrys svečių iš kitų miestų. Vi
siem atsilankiusiem bus duodama puiki dovana, kurią 
paskelbsime vėliau. Įžanga 25c. asmeniui. •

Bazaro bus daugybės gorų ir brangių daiktų. Jie visi 
bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudo
kitės tąja nepaprastai didele proga. Visom trim dienom 
bilietas 50 centų; įsigykite iš anksto tą trijų dienų bilietą 
ir būkite bazare visas tris dienas. '

Kiekvienas širdingas “Laisvės” rėmėjas privalo pasi
darbuoti bazarui. Prisidėti su dovana arba padėti surinkti 
dovanų. Reikia lankytis po biznio įstaigas ir namus ir pra
šyti “Laisvės” bazarui dovanų. Labai laukiame dovanų iŠ 
kitų miestų.
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Chicago, III.
Sidabrinės Vestuvės

Sausio 23 d. turėjome jaukų 
pokilį dd. Pazarskų namuose, 
Roselande. Pokilis buvo su
ruoštas dd. Jurgio ir Viktori
jos Petručių vedybinio gyveni
mo 25 metų sukakties proga. 
Sumanytojomis to pokilio buvo 
draugės Petrutienės seserys — 
Sofija Ormanienė ir B. Šimkie
nė, pittsburghietės. Kadangi 
sumanytojos gyvena tolokai 
nuo Chicagos, tai visą sunkųjį 
darbą atliko Petručių sūnus su 
savo žmona ir pussesere Pa- 
zarskiene. žinoma, prie to 
rengtasi pakuždomis, jubilejan- 
tams nežinant.

Kaip įspūdingai sutikome 
buvusius jaunuosius jų 25 metų 
šeimyninio gyvenimo sukakties 
proga! Suėjus vietiniams ir 
pribuvus pittsburghiečiams, 
puota jau buvo rūpestingai pri
ruošta, tik trūko “jaunųjų.” 
Mat, jie gyveno nuo tos vietos 
apie 15 mylių. Sūnus išvažia
vo parvešt, o mes pasirengę pa
sitikt.

Parvažiavo. žengiant per 
duris, jubilėjantės sesuo d. Or
manienė sutinka su juodos duo
nos riekute ir druska; visuose 
sąjūdis, džiaugsmas. Draugai 
Petručiai susijudinę tuo netikė
tu dalyku, jų akyse net ašaros. 
Svečiuose veik tas pats matosi. 
Prasideda sveikinimai ir dova
nų įteikimai. Nuotaika malo
ni.

Petručiai labai malonūs ir 
draugiški žmonės, todėl šiąja 
proga jie ir buvo labai gražiai 
įvertinti. Be to, jie labai myli
mi kaipo pažangūs žmonės, dar
bininkiškų organizacijų darbuo
tojai; jie išauklėjo darbininkiš
koj dvasioj savo sūnų, kuris 
taip pat mūsų judėjime daly
vauja su savo jauna žmonele, 
kuri veikli muzikoje ir mokina 
moterų chorą Bridgeporte.

Džiaugiantis, pietaujant ir 
linkint jubilėjantams viso ge
riausio, prisiminta ir klasių 
kova. Prisiminta kovos drau
gai, kurie kenčia alkį ir žūsta 
kovose už darbininkų reikalus. 
Jų pagarbai svečiai ir namiš
kiai nutarė bent kiek paauko
ti pinigais. Aukojo po $1: 
J. Petrutis, V. Petrutienė; J. 
ir A. Petručiai 70c; po 50c: 
C. Melnis, J. Melnienė, J. Šim
kus, B. Šimkienė, J. Pazarskas, 
V. Pazarskienė, J. Klastauskas, 
E. Klastauskienė ir Sofija Or
manienė; J. Šimkus 35c. Viso 
surinkta $7.55. Pinigai paskir
ti kovai prieš karą ir fašizmą.

Kas mane stebino, tai pitts- 
burghiėčiai Simkai, Qrmanai ir 
Melniai. Jie taip širdingai 
brangina savo gimines, kad to
kiam trumpam laikui pašventė 
net tokią tolimą kelionę! Sim
kai turi biznį; jie visuomet pa
remia darbininkų judėjimą. 
Draugė Šimkienė daug yra vei
kusi darbininkų judėjime. 
Draugė Ormanienė yra kovin
gos šeimos motina. Jos sūnus, 
Jonas, išaugo į didelę figūrą 
darbininkų judėjime ir žinomas 
po plačiąją Ameriką. Taip pat 
ir dukterys neatsilieka.

Tai buvo graži kompanija. 
Patenkinti skirstėmės namo.

J. K.

dį” generolą Franko. Dalyvių 
atsakymas buvo $14 liaudie- 
čiams dėl kulkų Frankui į go
murį, kad jis jomis paspringęs 
sustotų lakęs Ispanijos liaudies 
kraują.

Naktyj iš 22 į 23 sausio gais
ras sunaikino draugų Zizių tri
jų šeimynų namą. Nors pa
čiam dar neteko Zizius matyti, 
bet teko sužinoti, kad ir jie pa
tys vos įtik spėjo savo gyvastį 
išgelbėti. Gaila nelaimės ištik
tų draugų. S. Z.

Grand Rapids, Mich.
Sausio 9 d. ALDLD 41 kp. 

ir APLA 33 kp. turėjo bendrą 
vienybės susirinkimą. Abiejų 
kuopų nariai visi suėjo ir la
bai draugiškai viską svarstė. 
Visi labai patenkinti vienybe. 
Taipgi išrinko naują valdybą 
šiems metams.

Tarp kitų dalykų, šis ben
dras susirinkimas nutarė su
ruošti pokilį bendram pasilink
sminimui ir pasidžiaugimui, 
kad senai pageidauta vienybė 
likosi įvykinta.

Ruošiamas pokilis įvyks va
sario 4 d., Liet. Sūnų ir Dukte
rų svetainėje, 8 vai. vakare.

Bus skanių valgių, gėrimų ir 
gera muzika šokiams. Taigi 
bus gera proga netik suaugu
siems, bet ir jaunuoliams pasi
linksminti iki sočiai.

Kom.

poms bei draugijoms. Hartfor
do ir apielinkės lietuviai, ku
rie dar nepriklausote prie 
LDS 79 kuopos, dabar gera 
proga įstoti; dabar eina va
jus už gavimą daugiau narių į 
Susivienijimą, tai įstojimas 
žymiai nupigintas.

Susirinkimus kp. laiko pir
mą ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio, Laisvės Choro sve
tainėj, 57 Park St. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 3 
dieną, 7 :30 vai. vakare. 

* * *
Vasario 4 d. Lincolno Bata

liono Draugai rengia parengi
mą paramai sužeistų batalio
no narių, kuris įvyks po num. 
327 Trumbul St. Prasidės 8 :30 
vai. vakare; bus prakalbos, o 
po prakalbų — šokiai, užkan
džiai ir gėrimai.

Vas. 6 d. bus Laisvės Choro 
koncertas antrą vai. po pietų, 
Box Shop Svetainėj, Lawrence 
Street.

Vasario 13 d., 7 :30 vai. va
kare, bus prakalbos; Matas 
Guoba iš Kanados aiškys apie 
Kanados liet, gyvenimą ir pa
saulio įvykius. ' O. Giraitienė.

Philadelphia, Pa.

Hartford, Conn.

Cambridge, Mass.
Sausio 23 d., Cambridge’uj, 

Stašienė savo iniciatyva ir nuo
savoj svetainėj surengė įdomų 
plikių pokilį. Valgyta-gerta, 
kalbėta-dainuota, grajyta-šok- 
ta, ir vis plikiai, plikiai ir pli
kiai. Ir tik įsivaizduokit sau: 
mūsų plaukų kirpikas Grigaliū
nas, savo klijentams pakaušius 
bemasažuodamas, mostimis be
tapdamas, kad palaikius plau
kus ant jų galvų—pats save 
tiek užmiršo, kad plikių “pa- 
rėj” pirmą “praizą” gavo.

Bepuotaujant, draugas Anes- 
ta, draugių moterų paakstin- 
tas, atsikreipė į dalyvius, pri
mindamas apie kitą puotą, tai 
yra: Ispanijos liaudžiai sureng
tą kruviną puotą per “gerašir

Sausio 21 d. Komunistų Par
tija surengė Lenino mirties pa
minėjimą, kuris pavyko labai 
gerai. Nors oras buvo prastas 
(labai snigo), bet publikos pri
sirinko kupina Capitol Svetai
nė. žydų Choras labai sutar
tinai padainavo “Internacio
nalą” ir dar kelias dainas, ku- 

įrios buvo specialiai pritaiky
tos. Viena mergina gražiai pa- 
grajino pianą ir maža mergai
tė pašoko. Kalbėtoja buvo mo
teris, drg. Gurley Flynn; tai 
puiki kalbėtoja. Esu girdėjus 
ją kalbant daug metų atgal,t 
kada dar kovojome už išliuo- 
savimą Sacco-Vanzetti; bet 
dabar ji da geriau kalba. Pui
kiai nupiešė Lenino gyvenimą 
ir Rusijos darbininkų kovas, 
pasiliuosavimą iš po aristokra
tijos jungo po Lenino vadovy
be.'Amerikos darbininkams ji 
sakė organizuotis ir stoti į Ko
munistų Partiją, kad nedalei- 
dus fašizmui įsigalėti, čionai 
mūsų pareiga yra, sakė ji, 
remti tas šalis, kurios šiandien 
su ginklais kariauja prieš fa
šistus — Ispanijos lojalistus ir 
Chinijos žmones. Mes daug 
galim padėti Chinijai nepirk
dami daiktų, kurie gaminti 
Japonijoj. Ypatingai atsišau
kė.į moteris, kad nedėvėtų šil
kinių kojinių. Ji sakė: “tai kas 
kad bovelninės kojinės netaip 
gražiai atrodo, žmonės mus 
nesprendžia pagal mūs kojų 
išvaizdą, bet pagal mūs pro
tą; o, boikotuodamos Japoni
ją, parodysime, kad mes var
tojame protą!” Suūžė delnų 
plojimas publikoj, pritarimas 
Japonijos boikotui. Ilgai hart- 
fordiečiai neužmirš šios kalbė
tojos. 

• * * *
Sausio 22 d. Liet. Darb. Susi

vienijimo 79 kuopa Laisvės 
Choro svetainėj surengė šo
kius. žmonių buvo daug ir visi 
gražiai linksminosi. Komisija— 
A. Ramanauskienė, S. Amšie- 
jūtė ir P. Giraitis — iš anksto 
pradėjo planuoti, kad pada
rius šį parengimą sėkmingu. 
Prie to drg. Jonas Lukštas iš 
Windsor, Conn., aukojo kala
kutą, tai daug pagelbėjo.

LDS 79 kp. tankiai paaukau
ja darbininkiškiems reikalams. 
Štai kad ir dabar, kada eina 
vajus Kom. Partijos už sukė
limą finansų išleidimui dar 
dviejų darbininkiškų dienraš
čių, kuopa aukojo $10. Tai 
graži parama darbininkiškai 
spaudai. Pavyzdis'kitoms kuo-

Puikiai Pavyko Parengimas
Sekmadienį, sausio 23 d., 

Lietuvių Komunistų Frakcija 
suruošė prakalbas su koncerti
ne programa. Prakalbas sakė 
dd. M. Guoba ir A. Bimba. 
Drg. M. Guoba aiškino apie 
Kanados lietuvių padėtį, jų 
darbuotę pirmeiviškam darbi
ninkų klasės judėjime ir sten
giuosi palaikyti apšvietus laik
raštį “Liaudies Balsą.”

A. Bimba pasakė įdomią ir 
ilgą prakalbą, perbėgdamas vi- 
sapasaulinę situaciją kapitalis
tinės .sistemos ir padarytą dide
lį progresą darbininkų klasės 
organizuotam darbininkų judė
jime; jis taip pat pašventė va
landėlę laiko sėkmingam išdės
tymui padėties Sovietų Sąjun
goj ir apie dideles ir žiaurias 
kovas Ispanijos liaudiečių prieš 
fašizmą.

Kalbėtojų kalbos, kaip vieno, 
taip ir kito, publikai patiko, ku
rios buvo atsilankę apie šeši 
šimtai. Po kalbų buvo duoti 
keli klausimai, į ką d. Bimba, 
mano supratimu, atsakė labai 
teisingai.

Koncertinė programa irgi 
pavyko gana gerai, kurią išpil
dė Lyros Choras, sudainuoda
mas apie 5 dainas. Panelė N. 
Statkevičiūtė sudainavo kelias 
daineles, kurios gražiai išėjo. 
Ji ne tik gera dainininkė, bet 
ir aktorė, kas labai patenkina 
klausytojus.

Helen Gardner ir Virginia 
Vaidžiulytė puikiai pašoko kla
sikinius šokius. Nors jaunos 
šokikės pamiršo namie savo šo
kių muzikos notas ir prisiėjo 
šokti be muzikos, tačiau jos 
nenusiminė ir atliko savo už
duotį be muzikos. Garbė tę- 
vams, kad pratino savo jau
nuolius patarnauti darbininkų 
judėjimui!

Olga Norvaišiūtė, kuri yra 
aktyve chore ir merginų daini
ninkių grupėj, padainavo porą 
gražių dainelių ir jos išėjo ne

blogai. Merginų grupė, vado
vaujama panelės Statkevičiūtės, 
šį kartą labai puikiai pasirpdė, 
sudąinuodamos apie 5 gražias 
dainas, už ką gavo daug ap
lodismentų nuo klausytojų.

Surinkta aukų ir aukotojų 
vardai seka: Po $1: E. Lau
rinavičienė, J. šeškas, K. Pe
trelė, Lastauskas, Bačiauskas, 
R. Šamui, Sluzinskas, V. Do- 
vidaitis, J. Urbonas, D. Šimkū
nas, J. Andriulionis, Juknienė, 
Gužinskas, L. Chepelis, C. Mi- 
sikonis, E. Pildąs, P. Franskai- 
tis, J. Rutkus, Urbonienė — dėl 
“Liaud. Balso” ir dėl Ispanijos 
po $1 — J. Masionis, J. Gegž- 
nas; po 50c: B. Lomsargienė, 
V. Šapranauskienė, R. Merkis, 
Pelenas, J. Gružauskas, Sambo, 
P. Norvaišienė, J. Meškauskas, 
A. Lipčius, J. Galinis, J. Rai
nys, V. Birbanienė, J. Zakare- 
vič, K. Skirvainis, J. Šarkis, J. 
Povilaitis, Papeliuška, Ničiėnė, 
Banionienė, J. Raginavičius, A. 
Kutauskas, H. Pros, J. Banasa- 
vičius, J. Butvilą, M. Moyus; 
po 25c: P. Nevardauskas, 
Pranskaitienė, A. čarkauskas, 
V. Zubrauskas, Pivariūnas, K. 
Narvokas, P. Delnikas, P. Vir
balas, K. Ramanauskas, D. 
Garnionienė, K. Latvėnas, A. 
Mieliauskas, P. Šlajus, G. Lu
koševičius, A. Merkienė, J. 
Mickus, Volontienė, Volontis, 
A. Kulaitienė, A. Petkus, A. 
Rutkauskas ir Poškienė. Viso 
su smulkiais $59.29. Išlaidų bu
vo $28.46. Liko dėl Ispani
jos nukentėjusių nuo karo $30.- 
83. ^Rengėjai taria širdingą 
ačiū kaip aukotojams, taip ir 
yisiems koncertinės programos 
išpildytojams. Taip pat atsi
prašom aukotojų, jei kurių var
dai yra apleisti arba netaip už
rašyti. Reporteris.

Mat, tas įstatymas pripa
žįsta darbininkams teisę lai
svai organizuotis, streikuoti 
ir bendrai per savo atstovus 
vesti derybas dėl sutarčių su 
samdytojais.'

Kapitalistai jau senai rei
kalauja “pataisyt” šį įstaty
mą taip, kad galėtų jį nau
dot kaip buožę prieš darbi
ninkus.

Senatorius Burke pasako
jo, būk Nacionalė Darbo 
Santikių Komisija palai
kanti CIO.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj Ųv

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 221 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, 3 d. vasario, 8 vai. vak. 
920 E. 79th St. Prašome narių skait
lingai dalyvauti, nes bus išduotas ra
portas nuo 15-to Apskr. konferenci
jos ir nuo kuopos paskutinio paren
gimo. Bus ir kitų svarbių dalykų 
svarstyti. Nariai atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti į kuopą, nes 1 d. 
vasario prasideda vajus. Org. M. V.

(26-28)

NEWARK, N. J.
Masinis Tom Mooney susirinkimas 

Įvyks 2 d. vasario, Newark Opera 
House, 283 Washington St., arti 
Court St. Pradžia 8:30 v. v. Išgirs
kite gerus kalbėtojus kaip tai: Vito 
Marcantonio, Joseph Curran, Harry 
Wendrich, Robert Parker. Susirin
kimą ruošia I. L. D. New Jersey 
Distriktas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

ELIZABETH, N. J.
Įvyks L. D. P. Kliųbo svarbus su

sirinkimas. Vasario 2 d., 8 vai. vak. 
408 Court St. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes bus daug svarbių daly
kėlių aptarti. Taipgi reikės išrinkti 
darbininkai, dėl teatro “Išdykusi Pa
ti”, kuris įvyks vasario 6 d. — Sekr. 
S. J. Liutkus. (25-27)

■ j? /t, į; ..

So. Boston, Mass.
Kiek laiko tam atgal mes 

Bostone turėjome gražiai čiul
bantį paukštelį “Vyturį” (Sty
gų Orkestrą) ; ir'nors jis buvo 
entuziastiškai sutiktas ir šir
dingai priimtas, bet, pačiulbė- 
jęs tūlą laiką, išskrido į šil
tus kraštus ir per keletą metų 
nesugrįžo. Dabargi, po saulė- 
grįžio, tas dingęs paukštelis, 
nesibijodamas nei šalčių, nei 
sniego pūgų, pasirodė ant South 
Bostono horizonto ir laukia 
vasario vėjo, kad pradėjus vėl 
čiulbėti.

Mūsų Vyturio stygų orkestrą 
atgijo, ir aš tikiu, kad šį kar
tą ji skambės daug ilgiau ir 
daug gražiau. Kol kas orkes
trą dar neturi pastovios buvei
nės praktikoms, bet ji turės bū
ti surasta. Smulkmenas pra
nešiu ateinančią savaitę. S.Z.

Atgaleiviai Bando Sunaikint
Darbo Santikių Įstatą

Washington. — Atžaga
reivis senatorius Burke iš 
Neb.raskos deklamavo kon- 
gresinėj teisių komisijoj, 
būk Nacionalis Darbo San
tikių Įstatas, ypač to įstato 
administracijų tai esą “pra
keiksmas” darbininkams.

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS v

Koncertas ir Šokiai
Visus, kurie klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 
vakare, nuo 5-tos Valandos, iš stoties WHOM Jersey 
City, kviečiame į mūsų Radio Koncertą, čia išgirsite 

chorų dainų, pavienių, duetų ir kvartetų.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius

PRIE TO BUS GERŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ 
Kurie atsilankysite, nesigailėsite

šis Koncertas ir šokiai įvyksta Sekmadienį

Vasario (February) 13 d., 1938 A
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180-2 New York Ave. Newark, New Jersey
■ Pradžia/6:30 vai. vakare

••Visus ir visas l$viečia — N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, ęielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasi n duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan jhve;
Brooklyn,- N. Y.

Telefonas: EVergrecn 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS 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
Įsisteibęs per 25 metus.

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

A
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.
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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

wwww wwwwwwwwww ww ww ww W'WWW ww WWW, ww wwww w

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ 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 j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

——, -------— ■■■■ui _jwį

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oi! Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 

, “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVcrgreen 7-1661
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New Yorko Apielinkes Žinios
Sugrąžinkit Peticijas Telefonas FOxcroft 9-6901

Komunistų ir ALDU) 
Prakalbos Pavyko

Nukentėjo 26 Gaisrininkai

Sekmadienio popietį įvyko 
Lietuvių Komunistų ir ALDLD 
1-mos kuopų bendrai rengtos 
prakalbos. Diena buvo nepa
prastai graži ir šilta, ištisos 
šeimos su vaikais sėdėjo ant 
šaligatvių, o porą pažįstamų 
šeimų sutikau traukiant į par
kus. Maniau, mažai susirinks 
į prakalbas. Tačiau bereikalin
ga buvo mano baimė, nes ra
dau pilnutėlę kliubo svetainę 

- publikos. Svarbiems klausi
mams rišti netrūksta lietuvių 
bile sąlygose.

Matas Guoba, kanadietis 
kalbėtojas kalbėjo apie Lietu
vos padėtį, taipgi vaizdžiai 
apipasakojo Kanados lietuvių 
gyvenimą ir visuomenišką vei
klą, atsišaukdamas į šios šalies 
lietuvius padėti stiprinti savo 
jaunesniųjų brolių judėjimą 
Kanadoje užsisakymu jų lei
džiamo laikraščio “Liaudies 
Balso,” taipgi visokeriopa jam 
parama. Pertraukoje rinkta 
aukos lėšoms ir “Liaudies Bai
so” paramai, surinkta virt 30 
dolerių. Pirmininkavo P. Gra
bauskas.

Sekmadienį daug kas džiau
gėsi gražiu oru ir iškiūtino į 
parkus, bet gaisrininkams te
ko labai daug dūmų sutraukt 
į save iškilusiuose gaisruose. 
Pasėkoj, 26 gaisrininkai buvo 
pritroškę. Visi atgaivinti, bet 
3 sunkiai tebeserga. Vienas 
gaisras buvo 2201 7th Avė., 
Harleme, o kitas, Freeport,

Petra Arlauską Laidos 
Šiandien

Yra Progų Mokytis

Ten

Williamsburgo Bedarbiai 
Paraduos ant Wall St.

Antru kalbėjo A. Bimba. Jis 
savo kalboj trumpai perbėgo 
dabartinius svarbiuosius įvy
kius ir padėtį Ispanijos ir Chi- 
nijos frontuose. Tačiau dides
nė dalis jo apie 2 valandų kai-1 
bos buvo pašvęsta išaiškinimui 
ar Sovietų Sąjungoj ir albelnai 
komunistinio judėjimo vykdo
ma Markso mokslas. Jis atžy
mėjo Sovietų Sąjungos ir ko
munistų judėjimo kritikų, ta
me skaičiuje ir “Naujienų” re
daktoriaus P. Grigaičio čion 
kalbant padarytus ir per 20 
metų laikraštyje kartojamus 
užmetinėjimus ir davė aiškius 
atsakymus, kad niekas kitas, 
kaip tik Sovietų Sąjunga ir ko
munistinis judėjimas vykdo 
marksizmą. Kaip atrodė iš pu-i 
blikos užsilaikymo, jo atsaky
mus suprato ir aukštai įvertino 
visi, kas tik nori įvertint veiki
mą už darbininkų pasiliuosa- 
vimą kapitalistiniame pasauly
je ir už vykinimą socializmo 
Sovietų Sąjungoj.

Po prakalbų vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kuri kable- 
grama pasiųsta Smetonai ir 
Lietuvos Seimo pirmininkui Ša
lteniui, reikalaujant atsteigt 
Lietuvoj demokratinę santvar
ką, nusakytą Steigiamojo Sei
mo konstitucijoj, kurią Smeto
na nori pakeist “autoritari
ne,” duodančią Smetonai dau
giau galios. Rep.

Workers Alliance 90-tos 
kuopos susirinkime, įvykusia
me sausio 26, organizatorius 
duodamas raportą pažymėjo, 
kad mes visi, bedarbių darbuo
tojai ir unijos turime gerai pri
sirengti prie demonstracijos, 
įvyksiančios 19 d. vasario, 11 
v. ryto, žemutinėj dalyj New 
Yorko Miesto, Wall Street, o 
nuo ten visi martuosime prie 
City Hali.

Visi prašomi rengtis prie tos 
demonstracijos ir kviesti savo 
draugus ir pažįstamus. Pada
rykime tą paradą sėkmingu. 
Nuo to priklausys atidarymas 
pašalpinių WPA darbų. Wall 
Street finansieriai atėmė iš 
mūsų pašalpinius darbus ir pa
siryžo bedarbius išmarinti ba
du. Tad mes parodykime savo 
galingą spėką ir priverskime 
pelnagrobius atidaryti dirbtu
ves ir WPA darbus su unijos 
algomis.

Dabar eina vajus už gavi
mą naujų narių į Workers 
Alliance, tad dirbkime visi, o 
3 dieną vasario pradėsime pi- 
kietuoti šelpimo įstaigą, dalin
ti lapelius ir kalbinti bedar
bius kovoti už palaikymą gy
vybės. Kaimietis.

Petras Arlauskas, 64
Eyck St., mirė šeštadienį, 29 
sausio, 2 vai. ryto, Kings 
County Ligoninėj. Sunkiai sir
go per 16 dienų nuo sužeidi
mo laikinam darbe, kurį buvo 
gavęs prie gatvių valymo. 
Skersgatvyje, susidūrus liege
man kompanijos trokui su ke
leivine mašina, d. Arlauskas 
buvo parblokštas ir skaudžiai 
sužalotas. Protarpiais atrodė, 
kad ligonis lyg taisosi ir dak
tarai ramino brolį Igną, kad 
sužeistasis pasveiksiąs. Deja, 
nebepavyko pakilti. Mūsų už
uojauta broliui Ig. Arlauskui.

Petras buvo “Laisvės” skai
tytojas ir LDS, taipgi Workers 
Alliance narys.

Kūnas pašarvotas grabo
riaus Bieliausko šermeninėj, 
660 Grand St., Brooklyne. Lai
dos šiandien, 1 d. vasario, 2 v. 
po pietų, Alyvų kalnelio kapi
nėse. Draugai ir pažįstami 
prašomi palydėti.

Vakarinę mokyklą 90, 109th 
St., į šiaurius nuo Jamaica 
Ave., Richmond Hill, lanko 
daug ateivių, bandančių prasi- 
lavint ir prisitaikyt prie Ame
rikos gyvenimo. Paleidus mo
kinius, stotys užsikemša važiuo
jančiais namo. Tas rodo, kad 
mokykla duoda, ko jie pagei
dauja, nes kitaip nesidarytų lė
šų ir neeikvotų laiko, kuomet 
mokyklų yra visose apylinkėse.

Pamokos būna pirmadieniais, 
antradieniais ir trečiadieniais, 
nuo 7:45 iki 9:45 vakaro. Tais 
vakarais galima ir užsiregis
truoti.

Apart anglų kalbos, yra pa
mokos sukniasiuvystės, siuvinė
jimo ir prisirengimo pilietybei.

Tokios pat klasės (apart suk
niasiuvystės) yra priediniame 
šios mokyklos skyriuje (An
nex), 162nd St. ir Hillside 
Ave., Jamaica.

Peticijos su parašais už pa- 
liuęsavimą Lietuvos politinių 
kalinių turi būti sugrąžintos 
tuojau. Ilgiau užlaikytos pavė
luos, nustos savo vertės. Peti
cijas grąžinkite Am. Lietuvių 
Kongreso Brooklyn© ir Apy
linkės Skyriaus sekretoriaus J. 
Nalivaikos vardu, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y., arba tie
siog centraliniam sekretoriui L. 
Jonikui, 3116 So. Halsted SI., 
Chicago, Ill.

New Yorko chiniečiai pa
siuntė du pilnai įrengtus ligon- 
vežimius į karo frontą pietinėj 
Chinijoj. Pinigai surinkti dė
žutėmis chiniečių skalbyklose.
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PADĖKA
Ačiū draugėms ir draugams 

už skaitlingą atlankymą laike 
mano ligos. Taipgi daug kartų 
ačiū toms draugėms bei drau
gams, kurie suteikė man bran
gias dovanas. Jūsų visų tokia 
didelė simpatija suteikė man 
daug džiaugsmo.

Taipgi ačiū draugėms D. 
Veličkienei ir O. Kalvaitienei 
už nuolatinį manęs prižiūrėji
mą. Jūsų, draugės, tokis nuo
širdumas pasiliks manyje ant 
visados. O. Cibulskienė.

Duos 10,000 Darby
Yorko miestui gauta 

WPA darbų pasėkoje 
Unijų ir WPA Konfe-

New 
10,000 
Darbo 
rencijos spaudimo, žinoma, tas
dar neišriša nedarbo problemos, 
New Yorkas su lyg savo dy
džio turėjo gaut bent 28,000 
darbų.

Demonstruokite Prieš 
Fašizmų Rumunijoj

Vasiliausko Koncertas

Tik 3 Dienos, Feb. 1, 2, 
Dubeltavas Rodymas 

“Lakštingala” 
(Nightingale)

Puikinusius Sovietų Spalvuotas Paveikslas 
ir

“Chinija Kerta Atgal” 
(China Strikes Back)

Prieinamos kainos. Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
246 Broadway

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

Iš Profesionalų ir 
Studentų Pramogos

Pereitą šeštadienį Granada 
viešbutyj, Brooklyne, Lietuvių 
Profesionalų Sąjunga, Lietu
vių Studentų ir Alumnų Kliu- 
bas, taipgi Romuvos Kliubas 
suruošė bankietą, kurio pelnas 
skiriamas stipendijoms apmo
kėti neturtingiems liet, studen
tams, trokštantiems lankyti 
lietuvių kalbos kursus Kolum
bijos Universitete.

Svečių susirinko apie 200. 
Buvo kalbų. Kalbėjo Ęolumbi- 
jos universiteto kalbų profeso
rius Manning, liet, kurso vedė- 
jas-prof. Raymond, ir konsu- 

. las Budrys. Dainininkas Hoff
man padainavo porą dainelių. 
Pianu palydėjo p-lė Milda žu- 
kiūtė.

Vakarui pirmininkavo dr. 
• A. Petriką, o toastmasteriu 
buvo inž. Vasiliauskas. Rep.

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas šau
kia demonstraciją prie Rumu
nijos konsulato ateinantį šeš
tadienį, vasario 5, 11:30 ryto.

“Fašistų brutališkumas, chu
liganizmas,” sako atsišaukimas, 
“plečiasi Europoj. Rumunijos 
premjeras Gogą, eidamas pė
domis Hitlerio, Lenkijos ir Ita
lijos fašizmo, padiktavo žiau
riausio anti-semitizmo kelią. 
Arti milionui žydų Rumunijoj 
gręsia sunaikinimas. Juos blaš
ko, persekioja ir atima gyve
nimo ir civiles teises.”

Toliau atsišaukime nurodo
ma, kad “Rumunija lošia labai 
svarbią rolę viso pasaulio ko
voje už taiką ir demokratiją, 
prieš fašizmą ir karą. Rumuni
ja palaikė ryšius su Francija 
ir, netiesioginiai, su Sovietų Są
junga už palaikymą taikos. Bet 
Hitlerio agentai Rumunijoj 
bando privest prie nutraukimo 
ryšių tarp Rumunijos ir Fran- 
cijos, ir prie .panaikinimo tai
kos sutarties su Sovietų Są
junga, taikos tvirtove. “Rumu
nija tampa vienu ryšių su Hit
leriu ir Mussoliniu .karui į ry
tus, būtent prieš Sovietų Ukrai
ną, kaipo dalį Sovietų 
gos.”

Sąjun-

Dviem Bravaram Brooklyne 
Atimta Leidimai

New York Valstijos Alkoho
linių Gėrimų Kontrolės Komi
sija (ABC) atėmė laisnius 
dviem bravaram: Fitzgerald 
Bros. Brewing Co. ir Edclbrau 
Brewing, Inc., 
tai, kad jie 
tiems, kurie 
alų.

New York 
linių gėrimų 
mas draudžia bravarams sko
lint pinigus, veltui duot gėri
mus arba teikti bile materialę 
paramą savo kųstumeriams.

, Brooklyne, už 
duoda paramą 
pardavinėja jų

Valstijos alkoho- 
kontrolės įstaty-

Diskusuos Streiką
Kailiasiuviai pašaukė šapų 

pirmininkus ir veikėjus į speci
al) mitingą J vasario, Irving 
Plaza, N. Y., diskusavimui 
streiko klausimo. Streikas pa
liestų 13,000 darbininkų. Bosai 
reikalauja iš unijos nuolaidų, 
kurias unija nemano daryt.

PRAŠO MAJORO PAGELBOS 
NUO ATLEIDINĖJIMO

Pusantro šimto Hudson Po
wer unijistų, Consolidated Edi
son šapos darbininkų, prašė, 
kad majoras įsikištų ir sulai
kytų masinį atleidinėjimą iš 
darbų, taipgi diskriminaciją 
prieš unijistus.

MOKYTOJAI RAGINA A. F.
OF L. PRIE VIENYBĖS

New York mokytojai, organi
zuoti į American Federation of 
Teachers, A. F. of L., pasiun
tė tos unijos pild. komitetui 
paraginimą tuojau vėl pradėti 
su CIO derybas pagrindais pri
ėmimo visų CIO unijų į Am. 
Darbo Federaciją.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE”

Alekas Vasiliauskas-Wesley 
rengia savo koncertą kovo 20- 
tą, Susivienijimo Salėj, 197 
Grand St., Brooklyne. Įžanga 
75 centai.

Vasiliauskas yra jaunas dai
nininkas, kuris už savo talen
tingą dainavimą gavo stipen
diją New Yorke ir tęsia moks
lą muzikos srityje, šis koncer
tas bus jo pirmutinis. Kaipo 
dainininkas lietuviuose jis jau 
žinomas nuo seniau, nes yra 
dainavęs lietuvių parengimuo
se. / Rep.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja krautuvė, priešais 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubą. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocernei arba graboriaus 
koplyčiai. Žema renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo
klyne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle <5-9668. (26-31)

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau darbo už karpenterį ar

ba mūrininką, sutinku dirbti ir far
inose. V. C. Jna, 1417 E. 13th St., 
Eddystone, Pa. (24-26)

Telephone: EVer green 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

j ir pavienių.tuvių, kitokių grupių

16 ienų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.*

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3621 
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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INVENTED

Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
Šalies prezid. žmona, atvyko 
formaliai atidaryti Amerikos 
Jaunimo Kongreso sesijas 
penktadienio vakarą, Miesto 
Kolegijoje

pasiūlė 
planą, 
vadas

Majoras LaGuardia 
laužymų panaikinimo 
Darbiečių ir didžiumos 
Miesto Taryboje, - Vladeckas,
pareiškė, kad jie rems tą pla
ną.

Brownsvillej, 321 Stone Avė., 
30 gyventojų paskelbė rendos 
streiką, kada savininkas parei
kalavo nuo $3 iki $5 daugiau 
rendos už apąrtmentą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą 
PaTsamdau automobilius vestu- 

vėm> parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

COOK and HEAT Without Coj 
In Your Present OrVVOOCl
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP.
ER — No Aehea or Dirt Vfe. ’■ ’5—ąfĮM
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.

COOKSAMEAL
FOR LESS JO

Boats any oil burner ever gotten sjSwS
out for low cost, perfect per- Jfll 9 Y? 
formauco. Burna cheap oil a new Slip."into f/įŠ | 
way, without pre-gcncratlng AnySTOVf "I 
or clogging up. Quick intense RANGE or !*" { 
heat by Simple Turn of Valve, eurnaci
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES 

DU AM E phone for free rnUIlt DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in gettinjr MORE 
HEAT AT I,ESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing ‘‘HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth w

53-82 72nd PLACE

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAMRACHA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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 pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

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

Aukštos Rūšies Restauracija
' Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £L1US
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. mTfor gents.

Inc

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




