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Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Ispanijos fašistai pasiskelbė 
per Romos kataliku popiežių, 
kad jie kas sekmadienis radio 
oro bangomis siunčia j Ispani
jos liaudiečių valdomą teritori
ją mišių pamaldas. Jie sako, 
kad kitaip ispanai katalikai ne
galėtų dievui pasimelsti už sa
vo dūšią.

žinoma, tai veidmainybė. 
Liaudiečiai nedraudžia niekam 
melstis, kas tik nori, nes Ispa
nijos liaudis didžiumoj yra ka
talikiška.

No. 35 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878 Metai XXVIII, Dienraščio XX

VĖL VEIKIA SOVIETU MOKSLININKU 
RADIO; JIE ARTI GREENLANDUOS 

a---------------- -----------------------

Mišios žalos nepadarys. Visai 
kitaip yra su fašistais bude
liais, kurie be jokio susivaržy
mo iš orlaivių bombarduoja Is
panijos miestus, kaimus ir baž
nyčias. Liaudiečių valdžia siūlė, 
kad abi pusės sulaikytų bom
bardavimą civilių žmonių. Fa
šistai tą atmetė. Kiek fašistų 
lėktuvai padaro žmonėms žalos, 
tai liudija vien Rarcelonos bom
bardavimai.

Barcelonos miesto majoras 
sako, kad j metus laiko fašistų 
orlaiviai Barcelona bombarda
vo 23 kartus, numetė 528 bom
bas, sugriovė 863 namus, užmu
šė 918 žmonių, daugiausiai vai
kučių, moterų ir senelių, ir 2,-1 
549 sužeidė!

Prakeiksmas fašistams bude
liams! Keikia ir keiks juos Is
panijos žmonės! Nepasiteisins 
jie katalikų akyse su siuntimu 
mišių oro bangomis, kada bude
liškai žudo tuos pačius katali- 

V' kus.

Drg. P. Kiškis, iš Kanados, 
rašo, kad jis aplaikė 1937 metų 
ALDLD knygą ‘"Kelias į Naują 
Gyvenimą” ir perskaitė į c(vi 
dienas ir naktį. Draugas, tarpe 
kitko, rašo: “Puiki knyga! 
Aiškiausiai nušviečia visus 
klausimus. Jeigu kiekvienas 
ALDLD narys’ją atydžiai per
skaitytų ir suprastų, tai žmo
guje atsitiktų stebuklas. Darbo 
žmonių pasiliuosavimas būtų 
užtikrintas ir be mūsų brolių 
.kraujo.” Skaitykite ir rašykite 
atsiliepimus.

Sovietų Kazakstane yra po
etas Jombulo. Jis jau turi 90 
metų amžiaus, bet dar yra pu
sėtinai tvirtas ir energingas. 
Jombulo ir dabar rašo liaudies 
naudai eiles.

žuvo Sovietų Sąjungos diri
žablis (orinis laivas) “SSSR- 
V-6.” Tai didelis nuostolis. So
vietų šalis turėjo dešimt diri
žablių. Per ilgą laiką jie sėk
mingai skrajojo išvengdami ne
laimių.

žuvo naudinga mašina. Jos 
vietoj bus išbudavota kita. Bet 

’ žuvusių žmonių jau neatgaivin
si. O tai “brangiausias kapita
las,” kaip mokina Stalinas.

Sovietų Sąjungoj oro nelai
mių kur kas mažiau, kaip kito
se šalyse. Visai jų išvengti, 
veikiausiai, prie dabartinės te
chnikos negalima. Progresas vi
sada reikalavo aukų.

Tik Keletas Mylių Telieka 
iki Pakraščio; Gėrėja Viltis 

Juos Išgelbėt
Maskva. — šėlstanti au

dra su magnetiniais štur
mais buvo nutraukus radio 
pranešimus nuo ledo lyties, 
ant kurios randasi keturi 
Sovietų mokslininkai. Bet 
dabar jie vėl per radio re
guliariai kalbasi su Maskva.

Baisi audra vas. 8 d. buvo 
sudraskius jų patalpas; bet 
mokslininkai jas pasitaisė. 
Dabar audra aptilo ir oras 
pašaltėjo. Jų ledo lytis per 
dieną nuplaukė 34 mylias 
toliau į pietus.

Copenhagen, Danija.—Le
do lytis su keturiais sovie
tiniais mokslininkais beveik 
jau daplaukė Greenlandijos 
pakraščio. Jie dabar randa
si Scoresby Užlajoj, prie ku
rios yra danų kolonija.—Pa
gal tūlus kitus pranešimus, 
jiem telieka jau tik kelios 
mylios iki sausumos.

Rumunų Fašistai Nužu
dę ar Pagrobę Sovietų

Atstovą F. Butenko
Maskva. — Praeitą sek

madienį Sovietų atstovybės 
vedėjas Feodor Butenko 
Buchareste, Rumunijoj, išė
jo iš raštinės į savo apart- 
mentą, ir kelyje nežinia kur 
dingo. Ant jo buto laiptų 
rasta kraujo.

Sovietų vyriausybė pa
siuntė griežtą protestą Ru
munijos valdžiai; sako, kad 
Rumunijos fašistai padarė 
“bjaurią politinę piktada
rystę.”

Oficialė Sovietų žinių 
agentija Tass aštriai reika
lauja, kad Rumunijos val
džia surastų dingusį Sovie
tų atstovą Butenko, o jei ne, 
tai Sovietai darysią tinka
mų žingsnių atsakymui į tą 
nedorybę.

Spėjama, kad Butenko 
galįs būt pagrobtas (kidna- 
pintas), jei ne nužudytas.

Staiga ir visai netikėtai 
apleidd Maskvą Rumunijos 
atstovas Ed. Ciuntu.

Generolas Franco Spaudžia 
Ispanijos Katalikus Pagal

Hitlerio {sakymus
Barcelona, Ispanija.—Ke

lios dienos atgal Jėzuitų 
Draugija nutarė išsikraus- 
tyt iš fašistų valdomo Ispa
nijos ploto. Juos pradėjo 
karčiai persekiot fašistų-fa- 
langistų organizacija.

Generolas Franco, pagal 
Hitlerio komandą, iš pra
džios visai uždraudė bažny
čiose skaityt popiežiaus ap
linkraštį prieš tikybos per
sekiotojus. Paskui nors leido 
skaityt dalis popiežiaus ap
linkraščio, bet išbraukė iš jo 
visas tas vietas, kur yra 
smerkiami naziai už krikš
čionybės persekiojimus Vo
kietijoj.

Estonijos Rubežiaus Sargai 
Briaujasi į Sovietų Pusę

KAIZERIO SŪNUS PABĖ
GĘS NUO NAZIŲ

Helsingfors, Finija. — 
Kiek pirmiau Estonijos sie
nos sargai pašovė du Sovie
tų kareivius (sovietinėje pu
sėje).

Dabar Estonijos 'rube
žiaus sargai įsibriovė per 
sieną į Sovietus. Keturi įsi
veržėliai tapo pašauti.

LDS Advokatas Berk Paskir
tas Amerikos Užsieninių 

Vice-Ministeriu
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas p a s k y r ė 
Adolfą A. Berle, advokatą 
Lietuvių v Darbininkų Susi
vienijimo, v i c e - ministeriu 
Amerikos užsieninių reika
lų. Berle- yra teisių profeso
rius Kolumbijos Universite
te.

Jis daug pasitarnavo Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimui išgauti čarterį. Pasku
tiniais laikais prof. Berle 
buvo narys majoro La Guar
di jos valdybos New Yorke.

Tai nepaprastai gabus 
žmogus. Jis baigė Harvardo 
Universiteto kolegiją su 
magistro laipsniu, būda
mas tik 17 metų, o advoka
tūrą—21 metų.

Fašistai Nepasiekė Tikslo 
Atakomis Teruelio Srityj

Japonijos imperialistai 
smaugdami Chiniją su pasiuti
mu žiūri į Sovietų Sąjungą. Jų 
karo ministeris generolas Su- 
giyama šaukia, būk Sovietų Są
junga Vladivostoke ir jo apy
linkėj turi 1,500 galingų karo 
orlaivių. Jis reikalauja iš Japo
nijos imperialistų gaminti dau
giau orlaivių ir lavinti daugiau 
lakūnų. Jo pranešimu, Japonija 
civilio orlaivyno srityj labai at
silikus, nes ji teturinti 752 lais- 
niuotus lakūnus, o karo metu 
jie sudaro armijos lakūnų re
zervus.

Roma, vas. 10. — Be pas- 
porto kelios dienos atgal at
važiavo į Italiją buvęs Vo
kietijos sosto įpėdinis Wil
helm. Sako, būk “užmiršęs” 
pasportą. Bet kiti mano, 
kad jis pabėgo nuo nazių 
daromo “valymo.”

laikraščiams bijo perleisti mūsų 
knygas. Drg. A. Bimbos kny
gos ‘‘Kelias į Naują Gyvenimą” 
siuntėme po. kopiją kaip ku
riems Lietuvos laikraščiams — 
“Laisvajai Minčiai,” “Lietuvos 
Literatūros Kolektoriui” ir ki
tiems. Fašistai knygų nepralei
džia ir grąžina su pažymėjimu: 
“Uždrausta!”

Barcelona, Ispanija.—Per 
kelių dienų įnirtusias atakas 
fašistai į šiaurių rytus nuo 
Teruelio labiausiai veržėsi 
pasiekt ir nukirst respubli
kos vieškelį tarp Caminreal 
ir Montalban. Tuom jie no
rėjo perkirst susisiekimą 
respublikos armijoms, esan
čioms kraštutinėje rytinėje 
Ispanijoje ir Aragon pro
vincijoj. Bet fašistai per 25 
mylias nedasivarė iki to la
bai svarbaus vieškelio.

Albany, N. Y. — Praeitą 
savaitę 19,877-ms bedar
biams išmokėta $235,807 
pensijų.

Fašistų valdžia Lietuvoj bijo 
ne vien liaudies ir visaip smau
gia jos pasijudinimą, bet net

Tai Sovietų Sąjungos ambasados namas Nankinge, 
Chinijoj, dega. Tas miestas randasi japonų rankose.

Šiemetinis "Laisvės” 
Bazar as Bus Turtin

giausias Daiktais
“Laisvės” bazaras prasi

deda vasario (Feb.) 11 d. ir 
tęsis per tris ^dienas. Daug 
puikių ir gražių daiktų jau 
gavome, o dar daug jų bus 
atvežta tiesiai j bazarą. 
Daiktų daugiau ir jų verte 
šis “Laisvės” bazaras bus 
turtingiausias iš visų buvu
sių.

šiemet bazaras bus dide
lėje salėje Ideal Ballroom, 
151 Knickerbocker Ave. ir

kampas Flushing Avenue, 
Brooklyne. Kas vakarą bus 
puiki 1 dailės' programa ir 
kas vakarą šauni orkestrą 
grieš šokiam. Penktadienį ir 
sekmadienį bazaro lankyto
jai gaus dovanas.

Dėl kelrodžio ir dėl kitų 
platesnių paaiškinimų žiūrė
kite šioje dienraščio laidoje 
paskutiniam puslapyj. Ne
pamirškite įsigyti trijų die
nų bazaro bilietą.

J. V. PLIENO KORPORACIJA PANAUJI
NO SUTARTĮ SU CIO DARBO UNIJA 

------------------------------------------«----- ® _______

Jungtiniu Valstijų Sekliai Iš
gavo Slaptus Planus Japoni

jos Karo Laivų
London. — Jungtinių Val

stijų slapti žvalgai Tokio 
mieste, Japonijos sostinėj, 
jau trys mėnesiai atgal iš
gavo tikras kopijas Japoni
jos planų, pagal kuriuos ji
nai rengėsi statyt sau nau
jus didžiausius karo laivus 
ir daugį šarvuotlaivių.

Dabar tuos planus į Lon
doną atvežė Amerikos kapi
tonas Royal E. Ingersoll, 
galva Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno planavimo komi
sijos, kaip rašo anglų sa
vaitraštis “Week.” Kapito
nas Ingersoll, suprantama, 
tuos planus parodo tik An
glijos ministeriams.

Anglijos Karalius Važiuo
siąs Franci jon

Paryžius. — Anglijos ka
ralius Jurgis su karaliene 
Elzbieta ketina atsilankyt 
Franci j on ateinančią vasa
rą. Tuom džiaugiasi Fran
ci jos laikraščiai kaip paro
dymu draugiškumo tarp tų
dviejų šalių.

Darbo Federacijos Vadas 
Ragina Deportuol R. Brid- 
gesą, CIO Dokininką Vadą

Rooseveltas Reikalauja 
$250,000,000 Daugiau 
WPA Pašalpų Darbam
Washington. — Praneša

ma, kad prezidentas Roose
velt reikalauja kongreso 
paskirt dar 250 milionų do
lerių viešiems WPA pašal- 
piniams darbams, kadangi 
bedarbių skaičius paskuti
niais mėnesiais labai padi
dėjo. Prezidentas atranda, 
kad anaiptol neužteks tų 
1,500 milionų dolerių, kurie 
buvo pirmiau paskirti pašal
poms per metus.

Washington, vas. 10. — 
Bedarbių šelpimo reikalaiš 
kalbasi su prezidentu Roo- 
seveltu pirmininkas Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mo David Lasser ir sekreto- 
r i u s - i ž d i ninkas Herbert 
Benjamin. Šis susivieniji
mas yra didžiausia bedarbių 
organizacija Amerikoj. Jie 
reikalauja, kad būtų priim
tas Schwellenbacho - Alleno 
įnešimas kongresui — parū
pint viešus darbus visiem 
bedarbiam.

Ispanijos Liaudiečiai 
Muša Fašistus į Vaka

rus nuo Teruelio
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis.— Liaudiečiai 
grumiasi pirmyn per Uni- 
versales kalnus linkon fašis
tų valdomo Albarracin mie
sto, 18 mylių į vakarus nuo 
Teruelio. Albarracin stovi 
prie kariniai svarbios vieš
kelio šakos iš Teruelio į Sa
ragosos ą.

Liaudiečių atakos tame 
fronte, tarp Valdecuenca ir 
Bezas, šluoja fašistus atgal.

Sovietų Kom. Partija Pri
ima Atgal Daugį Pirmiau 

Išbrauktų Narių

Hong Kong, vas. 10.—An
glija užprotestavo Japoni
jai, kad japonų jūrininkai 
išlipo į Anglijos nusamdytą 
plotą Liukungtao saloj.

, Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partija priima at
gal į savo eiles daugį komu
nistų, kurie buvo išbraukti 
pagal neteisingus bei provo- 
katoriškus skundus. Sovietų 
vyriausybė ims nagan niek
šiškus skundikus.

____________s____________

ORAS
Šiandien bus giedra ir šal

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 42.1 

Saulėtekis 6:57; saulėleidis 
5:24.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo ministerija 
atsakė atžagareiviui repub- 
likonui senatoriui R. S. Co- 
peland’ui, jog Harry Brid
ges, pirmininkas CIO laiva
krovių unijų vakariniame 
Amerikos pakraštyje, nieku 
nenusikalto prieš šios šalies 
įstatymus taip, kad galima 
būtų jis deportuot atgal į 
Australiją.

Bet Copeland, pirminin
kas senato prekybinės ko
misijos, vis jieškinėja prie
kabių išbugdyt iš Amerikos 
tą kovingą dokininkų ir jū
rininkų vadą. Senatorius 
Copeland griežtai atsisako 
pakviest patį H. Bridgesą į 
tyrinėjimus. Užtat jis pasi
šaukė streiklaužį J. P. Ry- 
aną, pirmininką Darbo Fe
deracijos Laivakrovių Są
jungos.

Ryan gi reikalavo būtinai 
deportuot Bridgesą iš Jung
tinių Valstijų. Jis pasakojo, 
būk CIO Tarptautinė Mari- 
ninkų Unija iš savo iždo ap
mokanti komunistus agita
torius ir būk CIO unijų pre
zidentas John L. Lewis sa
kęs, kad jis užvaldęs net 
New Yorko miesto policiją 
su šalies valdžios pagelba. 
Pripliauškė Ryanas ir dau
giau melų ir kvailybių.

New York. — Ateinantį 
pirmadienį bus teismas 
prieš J. P. Ryaną, Federa
cijos Laivakrovių Unijos 
galvą, kad jis nusukęs $55,- 
000 iš unijos iždo;

800,000 Darbininkų Gauna 
Tas Pačias Algas ir 40 Va

landų Darbo Savaitę
New York. — Jungtinių 

Valstijų Plieno Korporacija,: 
samdanti 800 tūkstančių 
darbininkų, pasirašė metinę 
sutartį su Plieno Darbinin
kų Organizavimosi Komite
tu (CIO), kuriam pirminin
kauja Phillip Murray.

Darbininkai gauna tas pa
čias sąlygas, kaip pagal se
nąją sutartį: Nemažiau $5 
per dieną ir penkių dienų, 
40 valandų darbo savaitę. 
Korporacija pripažįsta Plie
no Darb. Org. Komitetą ir 
teisę veikt jų unijai.

Tai didelis dalykas, jog 
paliekama organ izuotiem 
plieno darbininkam tos pa
čios algos, kuomet daugis 
kompanijų kapoja uždarbius 
po 10-20 procentų, sako J. L. 
Lewis, pirmininkas CIO. Sy
kiu Plieno Korporacija nu
muša savo plieno kainą po 
$4 tonui.

Suėmė Ispaną Didžponį 
Su Mirties Bakterijomis 

prieš Liaudiečius
Biarritz, Francija. — Pu- 

siau-oficialė Francijos žinių 
“Agence Radio” praneša, 
jog čia tapo suimtas marki
zas Antonio de Portago, 
buvęs Ispanijos apšvietos 
ministeris prie karaliaus Al
fonso XIII, ir jo sėbras J. 
M. Martin, kaip piktadariš
ki suokalbininkai prieš Is
panijos respubliką.

Jiedu tapo sučiupti, kaip 
tik automobiliu pervažiavo 
iš fašistų valdomo Ispanijos 
ploto į Francija. Saugumo 
policija rado automobilyj 
stiklinį vamzdelį su mirtinų 
ligų bakterijomis. Nužiūri, 
kad jie tas bakterijas auklė
jo ne tik skleist tarp liau
diečių .armijų, bet jomis 
taipgi, prisitaikius, nuodyt 
Ispanijos respublikos šali
ninkus Francijoj.

Francijos policija parodo, 
jog slapti francūzų fašistai 
(Cagoulardai) turėjo są
mokslą žudyt žymesnius sa
vo priešus tokiomis ligų 
bakterijomis.

Dabar suimtas markizas, 
de Portago yra asmeninis 
draugas kunigaikščio Wind
sor©, buvusio Anglijos kara
liaus.

Jieškojo Darbo Kaipo Tin
ginys; Gavo 70 Darby

Cleveland, Ohio. — An
drius J. Kabinėk, 22 metų, 
įdėjo laikraštin tokį darbo 
pajieškojimą: “Jaunas vy
ras, nepasitikimas, neteisin
gas, tingus, nenori darbo, 
bet darbas jam reikalingas. 
Nori trumpų valandų ir di
delės algos.”

Daugiau kaip 70 asmenų 
atsiliepė siūlydami Habine- 
kui įvairius darbus.

F į 
>
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Kova Tarpe Pasauliečių ir 
Dvasininkų Lietuvoje

Netaip jau viskas ramu Lietuvos kle
rikalų fronte. Kauno spaudoje skaitome 
sekamus duomenis apie katalikų inteli
gentų sukilimą prieš savo kunigų išle
pimą ir išdykimą

Šiuo laiku tarp katalikų pasauliečių in
teligentų ir kunigų eina didelis trynimasis. 
Inteligentai katalikai nemato kuniguose 
tikro pavyzdžio; jie daug idealesnį kunigą 
vaizduojasi negu yra. Pasauliečiai kuni
gams primeta dvi ydas: girtavimą ir pri
sirišimą prie pinigo. Labai mažas skai
čius negeriančių, už tai, esą, visai ir blai
vybė susmuko, net neturi ką Į centro val
dybą rinkti. Didelės bėdos buvo kol su
lipdė dabartinę centro valdybą. Prisiri
šę prie pinigo, už viską ir iš neturtingų 
imą: nelaidoja dovanai ir kitų patarnavi
mų be atlyginimo neteikia. Kaune tik 
dvejetas jaunų kunigų tėra, kurie patar
nauja dovanai, tačiau jie už tai apskun
džiami Kurijai.

Katalikai turi krikš. darbininkų s-gą. 
Tačiau kunigai į darbininkų organizavi
mą skeptiškai žiūri, veik nieko nepriside
da. Šiai s-gai vadovauja katalikai inteli
gentai ir vienas, tik kunigas, šiuo laiku 
vykb pasitarimas, geriau esą būtų susi
jungti su Darbo rūmais, nes kunigai su 
darbininkais nenori bendrauti. Buvo pa
sitarimas inteligentų ir 3-jų Kauno kuni
gų,—išdirbtas planas, kaip kovoti su kuni
gų blogybėmis, ypač Kaune ir jų neveik
lumu.

Fašistai kiekvieną mažiausį laimėjimą 
išpučia, išbubnina. Kapitalistinė spauda 
stengiasi sudaryti supratimą, kad tai 
“didžiausias laimėjimas,” nors tikrumoj 
to nėra. Mes jau žinome, kiek daug kartų 
generolas Franco buvo paskelbęs, kad jis 
sunaikino amerikiečių Lincolno-Wash- 
ingtono Batalioną, o kiekvienu kartu vis 
tai buvo melas.

Pietų fronte liaudiečiai uždavė fašis
tam smūgį ties miestu Pena de la Mata, 
kurį ir užėmė. Iš Gibraltaro praneša, 
kad vis daugiau fašistų kareivių bėga į 
Anglijos teritoriją. Matyti, kad daugelis 
jų nenori kariauti. j

Fašistų piratiški submarinai ir lėktu
vai daugiau erzina Franci ją ir Angliją. 
Franci j a įsakė savo karo laivams šau
dyti į piratiškus lėktuvus ir submarinus. 
Anglija įspėjo generolą Franco, kad ji 
imsis atkeršijimo žygių, jeigu jo subma
rinai ir lėktuvai ir ant toliau skandins 
Anglijos laivus. Pažiūrėsime, kas iš to 
išeis.

Kriminališkas Biurokratų Elgęsis
.Amerikos Darbo Federacijos Pild. Ta

ryba pagaliau visai išmetė laukan an
gliakasių, stiklo ir metalo darbininkų 
unijas. Iki šiol jos buvo tiktai suspen
duotos. Kitas C. I. O. unijas biurokratai 
nedrįsta liesti. Mat, šiuo savo žygiu jie 
tikisi padalinsią ir sunaikinsią C. I. O. 
Jiems, žinoma, nepavyks tą negražų tiks
lą pasiekti.

Be abejonės, išmetimas trijų C. I. O. 
unijų iš Federacijos pablogins tų dviejų 
judėjimų santikius ir apsunkins pastan
gas juos suvienyti.

Demokratijos Kovoje 
Su Fašizmu

LIETUVOS ŽINIOS

Ispanijos Liaudies Kovos
Nuo 15 d. gruodžio iki pabaigai sau

sio, tai yra, per pusantro mėnesio ėjo 
aštri kova Teruelio fronte. Fašistai pra
laimėjo ne vien tą miestą, bet jo apylin
kėj didelį plotą teritorijos ir neteko daug 
jėgų. Fašistai pašėlusiai atakavo Teru- 
ęlį, kad jį atsiimti. Tada liaudiečiai, 27 
d. sausio, išvystė ofensyvą per Sierrą 
Palomerą kalnus, 25 mylios į šiaurę nuo 
Teruelio, linkui Singrą miesto. Sausio 27, 
28, 29 dienomis liaudiečiai nugrūdo fa
šistus per tuos kalnus ir tuom jie su
darė apsupimo pavojų fašistų 40,000 ar
mijai prie Teruelio. Celadas sektoriuje 
liaudiečiai išžudė kelis tūkstančius fašis
tų ir suėmė daug medžiagos. Per visą 
tą laiką fašistai užginčijo, kad liaudie
čiai prasimušė per Sierrą Palomerą kal
nus linkui Singros. .

Šiame sektoriuje liaudiečių ofensyvas 
turėjo tikslus: (1) sumažinti fašistų ata
kas ant Teruelio, (2) nukirsti fašistų su
sisiekimus su Saragossa miestu, (3) už
duoti fašistų gyvoms jėgoms smūgį ir 
(4) pasiruošti nąujoms atakoms ant prie
šo. Liaudiečiai atsiekė savo tikslą. Gene
rolas Franco prieš juos buvo metęs 500 
karo lėktuvų, bet ir tai nieko negelbėjo.

Vasario 5 dieną fašistai sutraukė ga
lingas jėgas ir pradėjo kontr-atakas nuo 
Singra ant Sierra Palomera kalnų. Jie 
tuojaus pradėjo girtis, kad užėmė net 
“35 miestus/’ paskui jau paskelbė “kai
mus,” būk išžudę ir sužeidę 15,000 liau
diečių, kad jie maršuos net iki Vidur
žemio jūros ir liaudies Ispaniją perkirs 
į dvi dalis. Melas. Amerikos kapitalistų 
spauda, jų tarpe ir “New York Times” 
su džiaugsmu spausdina tuos fašistų me- 

. lagingus pranešimus. Tuo ji parodo savo 
solidarumą su į fašistais. Juk tik prieš 
savaitę laiko tą teritoriją iš fašistų at
ėmė liaudiečiai, bet tada kapitalistų spau
da mažai rašė. Juk jeigu liaudiečiai kiek 

' ir pasitraukė, tai jie pasitraukė iš tų po
zicijų, kurias buvo užėmę nuo fašistų.

Kelia Protestą pries Savuosius
Aišku, kad ne visi Amerikos katali

kai pritaria savo vadovų reakciniam nu
sistatymui. Pavyzdžiui, prieš Jersey City 
katalikų dvasiški jos susibičiuliavimą su 
fašistu majoru Hague protestuoja angliš
kas katalikų savaitraštis “America.” 
Laikraštis bara tas katalikų grupes, ku
rios klauso politikierių ir padeda jiems 
rėkti prieš C. L O. Girdi, “mes labai ap
gailestaujame, kad dalis katalikų ir vie
na ar'dvi katalikiškos draugijos pasidavė 
šio majoro apgavystei.” Majoras Hague 
ir jo kolegos trempia Jungtinių Valstijų 
konstituciją, kuri laiduoja demokratines 
teises visiems žmonėms.

“Laužymas šių teisių,” sako “Ameri
ca,” “apsisuks ir plaks kiekvieną pilietį, 
ypatingai kiekvieną kataliką, kuris po 
šūkiu kovoti prieš komunizmą prisideda 
prie kampanijos prieš konstituciją. Mes 
maldaujame tuos katalikus, kurie galėjo 
prisidėti prie Hague judėjimo, apgalvo
ti savo nusistatymą.”

Bet ar jie, tie katalikų bažnyčios vir
šytos, apgalvos savo nusistatymą? Sun
ku tikėti.

Sveikiname Naują Laisvės ir 
Demokratijos Čampioną

Vasario 12 d., Abraham Lincolno gim
tuvės dienoje, Chicagoje pasirodys pir
mas numeris naujo darbininkiško angliš
ko dienraščio “The Midwest Daily Rec
ord.” Tai svarbus istorinis įvykis. Nese
nai Californijoje išėjo naujas dienraštis 
“The Western Worker”. Dabar turėsime 
net tris angliškus revoliucinius dienraš
čius. Tai vis milžiniškas Amerikos Komu
nistų Partijos pastangų laimėjimas.

Chicagos ir visų vidurinių valstijų lie
tuviai darbininkai nuoširdžiai ir puikiai 
pasidarbavo vajuje už naująjį dienraštį. 
Jie geriau pasirodė, negu kitos tautinės 
grupės. Tą puikiai įvertina mūsų par
tija.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname šitą 
naują liaudies organizatorių ir švietėją!

i

Puikus Pavyzdys ir Geras 
Patarimas

Chicagos “Vilnis” sako:
“Pilietis Jonas Jarus, clevelandietis, ku

ris gavo nemažai balsų SLA iždo globėjo 
vietai, paskelbė ištrauksiąs kandidatūrą ir 
pataria balsuoti už E. Mikužiūtę ir J. Mar
tin (Marcinkevičių).

“Tai pagirtinas pasielgimas.
“Progresyviams reikia statyti tik tiek 

kandidatų, kiek jų reikia, tifomiet balsai 
nesusiskaldys ir lengviau bus išrinkti”.

■' Fašistinis barbarizmas puola 
demokratiją ir dirbančiąją liau
dį visame pasaulyje, žmonišku
mas reikalauja visų laisvę 
branginančių žmonių stoti į ko
vą prieš demokratijos neprie
telių fašizmą.

Italijos ir Vokietijos fašiz
mas barbariškai žudo ir tero
rizuoja Ispanijos liaudį, kad su
naikinti ten demokratinę san-. 
tvarką. Japonija puola Chiniją, 
baisiausiais būdais žudo ten 
žmones. O jai padeda Italija ir 
Vokietija. Trys didelės valsty
bės, Japonija, Italija ir Vo
kietija, ginkluojasi, pučia sve
timas šalis, kur tik įsiveržia, 
naikina viską ant žemės pavir
šiaus, ką tik mokslas ir civili
zacija įsteigė ir išbudavojo per 
šimtmečius. Atsistatydinimas 
Vokietijos armijos aukštų vir
šininkų ir pavedimas visos gin
kluotos galios Hitlerio koman
dai rodo, kad Vokietijos fašiz
mas kėsinasi pulti silpnesnes 
šalis. Iš to gręsia baisus pavo
jus Lietuvai, nes Hitleris senai 
ryja seilę, kad atplėšti nuo Lie
tuvos Klaipėdą. Bet ar Vokieti
ja tuom pasitenkins? Aišku, ne. 
Fašistiniam barbarizmui bai
siausias pavojus yra socialisti
nė šalis—Sovietų Sąjunga. Hit- 
lerizmas per Lietuvą šliauš lin
kui Sovietų, jei demokratinės 
šalys nepastos jam kelio. Mes, 
Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė, negalime ramiai į 
tai žiūrėti, turime bruzdėti ap
gynimui Lietuvos nepriklauso
mybės, apgynimui civilizacijos 
nuo fašistinio barbarizmo.

Dienraštis “Laisvė”, tas ko- 
lektyvis dirbančiosios Amerikos 
lietuvių liaudies mokytojas ir 
vadas, įtemptai kovoja prieš tą 
baisią nelaimę žmonijai—prieš 
fašizmą. Ta kova, aišku, bus il
ga. Todėl turime jai prisireng
ti.

Dieiuaštis “Laisvė” steigiasi 
daugiau ir geresnės mašineri
jos, kad greičiau ir geriau pa
daryti pačią “Laisvę”, kad tin
kamiau draugijom patarnauti 
spaudos darbais; kad būtų len
gviau ir greičiau išleisti kny
gas. Nes mūsų uždavinys yra 
šviesti ir organizuoti Amerikos 
lietuvių išeiviją, šį darbą pri
valo remti kiekvienas doras 
žmogus.

Jau žinomas faktas, kad 
“Laisvė” pirko moderniškiausią 
raidžių rinkimui mašiną. Už- 
perkant tą mašiną, buvo sutar
ta grąžinti Intertype Corp, vie
ną iš senųjų mašinų. Tačiau, 
padirbėjus su trim mašinom, 
pasirodo, kad yra daug našiau. 
Ir kadangi už senąją mašiną 
Intertype Korporacija duoda 
tik $1,150, o perkant tą mašiną, 
.tokiose sąlygose, kaip ji dabar 
yra, kainuotų apie $1,800, tad 
“L.” direktorių taryba nuta
rė pasilaikyti senąją mašiną.

Kadangi sulyg kontrakto se
nosios mašinos negrąžiname, 
tai turėjome Intertype Corp, 
tuojaus užmokėti $1,150.00. Tai 
mūsų iždas išsisėmė iki dugno. 
Greit ir rūpestingai turime im
tis darbo subalansuoti “Lais
vės” biudžetą. Turėsime gaut 
iš draugų smulkių paskolų, o 
svarbiausia, tai reikia platesnės 
paramos aukomis.

Keletas gražių laiškelių iš 
draugų:

PHILADELPHIA, PA. Per 
surengtas prakalbas d. A. Bim
bai, 23 d. sausio, pasišaukia 
mane uolus Camdeno veikėjas 
drg. Lastauskas ir sako: štai, 
drauge, perduokit “Laisvei”— 
$1 mašinom, $1 Lietuvos poli
tiniam kaliniam, o $1 Ispanijos 
pagelbai.

Štai drg. S. Mankaus auka 
Aš turiu ką tokio 
štai $3 “Laisvės”

Drg. Prinsket, atsinaujinda
mas prenumeratą sako: Nors- 
ir protarpiais bedarbė, sunkus 
ekonominis gyvenimas, bet pa
aukauju “Laisvės” mašinom 
50 centų. Mūsų draugai žino 
savo pareigas.

Mūsų spauda, mūsų maši
nos, mūsų reikalai ir uždavi
niai išlaikyti poziciją tvirtąi.

Drg. Pelėnas gavo naują 
skaitytoją ir pasižada gauti 
daugiau. A. J. Smitas.

“BINGHAMTON, N. Y.— 
Gerb. ‘Laisvės’ Redakcija: Pra
šome priimti čekį $10.50 ir pa
skelbti dienraštyje ‘Laisvėj’ pas 
mus įvykusią 1 šaltanosių vaka
rienę. Vakarienę surengė dd. 
Jasilioniai, kuriąja visi svečiai 
buvo pasitenkinę. Toliaus dd. 
Jasilioniai priminė, kad “Lais
vė’ įsigijo naują raidžių rinki- 
•mui mašiną' ir reikalinga finan
sinė parama mašinos išmokėji
mui. Drg. J. Vaicikauskas pla
čiau paaiškino svarbą prisidėji
mo mašinos išmokėjimui ir sve
čiai suaukojo sekamai: J. E. R. 
Slesoraičiai $1.50. Po $1: J. ir 
O. Kereliai, J. H. Vėžiai, V. Ka- 
pišauskienė, J. ir K. Vaičekaus
kai, V. Kaminskienė ir L. Tva- 
rijonai. Po 50c.: H. Žukaite, M. 
Bekerienė, J. K. Kaminskas ir 
J. Yasilionis. Po 25c: P. Yasi- 
lionienė, R. Palionienė, N. Bar- 
zdaitienė ir L. čeponienė.

Drg. Žukaitė nors vakarienė
je nedalyvavo, tačiaus su auka 
ir ji prisidėjo...

John Vaicikauskas.”
“BALTIMORE, Md.— Drau

gai: Laikui išsibaigus prisiun- 
čiu jums mokestį už dienraštį 
‘Laisvę’, čia randate money-or
der vertės $7.00, atsiskaitykit 
už prenumeratą $5.50, o $1.5Q 
bus auka išmokėjimui mašinos.

Draugiškai,
O. KuČiauskaitė.”

Anksčiau pastebėjome, kad 
patys “Laisvės” darbininkai 
mašinos išmokėjimui suaukojo 
$36.70. Toliaus stambia auka 
$5.00 prisidėjo drg. M. Leipa 
ir tuom pat kartu visa dd. Lei
pų šeima aukojo daug puikių 

(daiktų bazarui.
Drg. S. Mankus, iš Philadel- 

phijos taipgi stambią auką pri
siuntė mašinos reikalui $3.00. 
Po dolerį aukojo Lastauskas iš 
Philadelphijos, U. Gardauskie- 
nė, New Britain, Conn., H. Als- 
ko, Washington, Pa. ir Joe Ya- 
kus, Raymond, Wash.

Po 50c aukoj šie draugai. J. 
Prinsket, Philadelphia, Pa., J. 
Bubliauskas, Dearborn/ Mich., 
M. Skistimas, Youngstown, 
Ohio, Anna Felinok, Finleyville, 
Pa., G. Sherksnis, N. S. Pitts
burgh, Pa., P. Gavėnas, Hun
tington, L. L ir J. Tvarkus, 
Philadelphia, Pa.

Gražių atsiliepimų laiškeliais 
ir gražių aukų suplaukė maši
nos išmokėjimui, tai puikus ir 
sveikintinas apsireiškimas, kad 
draugai iš arti ir toli greitai ir 
gausiom aukom ateina į pagel- 
bą savo dienraščiui.

Šią savaitę, kada ši dienraš
čio laida pasieks skaitytojus, 
jau bus prasidėjęs “Laisvės” 
bazaras. Jis bus penktadienį, 

 

šeštadienį ir( sekmadienį New 
Ideal Ballroo 51 Knicker
bocker Ave., pas Flushing

Ave. Mes čia norime pasima
tyti su visais “Laisvės” priete- 
liais. P. Bubnys.

Moka Savo Smogikams
šiemet sportui< paskirta 100 

tūkstančių litų, 90 tūkst. iš tos 
sumos eis JSO (Jaunalietuvių 
sporto organizacijos) naudai. 
Jotesiečiams pirmenybė valdiš
kam stadijone. Tai nesvarbu, 
kad JSO jokių nuopelnų spor
te neturi, 
Lietuva” 
išvaikyti 
stracijas,
laikraščių redakcijų langus, da
ryti žydų pogromus ‘ ir tt. Už 
tai valdžia ir moka savo smogi
kams. Jau ir žemes pradėjo da
lyti. Štai iš 1 mil. Lietuvos jau
nimo, fašistų rūpesčių dėka 
naudojasi tik 45,000 jaunalie
tuvių ir tai tik pati viršūnėlė.

bet užtat “Jaunoji 
visuomet pasiryžusi 
darbininkų demon- 
išmušti nefašistinių

Ar Jau Viskas Tvarkoj 
Sporto Fronte?

Iškilus visuomenės nepasiten
kinimui dėl futbolo žaidimo pa
dėties, fašistų valdžia buvo pri
versta ko nors griebtis, kad nu
tildyti viešąją opiniją. Na, ir 
paskyrė naują Kažo pirminin
ką. Vieton Jurgelionio — Na
vaką. Nors Navakas pasikalbė
jime-su spaudos atstovais pri
žadėjo, kad dabar viskas eis ki
taip, bet didelių permainų ne
matyt. Kaip ir anksčiau, naujas 
Kažo komitetas sudalytas neat
siklausus sporto organizacijų ir 
joms nedalyvaujant. Betvarkė 
valstybės stadione didžiausia, 
kas kart girdisi daugiau žaidi- 
kų nusiskundimų.

Kitaip būti ir negali. Fašistų 
valdžia pakeitė tik valdininkus, 
o fašistinės sauvalės, sistema 
pasiliko. Kol pačios sporto or
ganizacijos nerinks savo vado
vybės, tol Lietuvos sportas ne
žengs pirmyn.

Kaunas
“Floros” dirbtuvėj dirba 52 

darbininkai: 27 moterys, 5 vy
rai, 3 berniukai ir 17 mergai
čių. Darbo mokestį gaunam la
bai mažą. Geriausia audėja 
gauna po 3 — 3.75 lt., metėja 
— 3.5 — 4 lt. į dieną. Audėjos, 
kurios tėrą išdirbusios pusę 
metų, gauna tik po 2—2.5 lt., 
kitos tik po 1.5 lt.

Atėjusi mokinė turi mokintis 
5—6 savaites, tuo tarpu kitur 
užtenka 2 savaičių. 7-tą savaitę 
moka po 1 lt. dienai vėliau po 
1.5 lt.

Įsteigti darbo rūmai neva 
darbininkų reikalams ginti, o 
kai nueini pas juos, tai tik 
gražiai pakalba, o nieko nedaro.

Nuėjusi į darbo rūmus pasa
kiau apie padėtį, kad “moko” 6 
savaites, kai kitur išmokina per 
2, moka po 1 lt. dienai, dirba 
13 m. mergaitė, darbininkai 
neturi atsiskaitymo knygelių, 
moterys dirba naktinėse pamai
nose, neįrašo į ligonių kasą. Tai 
tas tarnautojas gražiai pakal-
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ir išraiška: 
pasakyti — 
mašinoms, tai yra trims maši
noms po dolerį; tegul visos 
trys muša smarkiau kapitaliz
mą. Trumpai ir aiškiai patai
kyta į cielių.

bėjo ir pažadėjo greitai ateiti 
sutvarkyti. Laukiau dvi savaiti.

Po 2-jų savaičių nuėjau, bu
vo jau kitas tarnautojas. Aš 
sakau—žadėjot reikalą sutvar
kyt, o ar sutvarkėt?

—Ne taip kategoriškai, panele, 
valdykitės. Mes negalim taip 
greit sutvarkyti, žinokit, kad 
Kaune virš 1000 įmonių, o in
spektoriai tik 2. Kodėl jūs 
manot, kad pirma reikia eiti į ‘ 
“Florą,” o ne į kokią nors Le- 
vino lentpjūvę?—sako jis. Dar 
užrašė, kad antrą kartą buvau. 
Tiesa, vėliau laikrašty buvo ra
šyta, kad šeimininkas gavo 100 
lt. pabaudos, bet mūsų padėtis 
nepagerėjo; darbo rūmai tik 
girtis moka, bet nieko nedaro.

Geras Pavyzdys
Kaip visada naujais metais, 

taip ir šiemet buvo daug vaka
ruškų. Taip pat mes 20 jaunuo
lių darbininkų ir moksleivių 
grupė padarėm vakarušką. Bu
vo labai linksma. Buvo paruoš
ta įdomi programa: gyvas laik
raštis deklamavo ir recitavo. 
Mes gėrėm tostus už herojiškos 
Ispanijos sūnų laimėjimus ir\ 
politkalinių išlaisvinimui.

Gerai draugiškai nusiteikę 
linksminomės iki 6 vai. ry- 

M.
mes 
to.

Hitlerio Mokiniai
Skautai turi būti taikos rite

riai, moko skautas Lukoševi
čius “Skautų Aide.” Labai 
džiuginantis faktas. Gal jis 
šaukia kovoti prieš karą? Deja, 
ne. Kaip tik atvirkščiai, jis sa
ko, kad pirmas istorijos žodis 
yra—karas. Kaip Hitleris, jis 
sako, kad kare gimsta nauja 
gyvybė ir pažanga.

Teisia Merginą, Kuri Nušo
vė Mylimą Vaikiną

Detroit, Mich. — Marga
rets Tack, 20 metų mergina, 
teisme prisipažino, kad jinai 
pernai .rudenį automobilyj 
nušovė savo mylėtinį Lloydą 
McCardy, 19 metų.

Margareta sako, kad ji
nai “pilnai” mylėjosi su tuo 
vaikinu. Galop, jai atrodė, 
kad esanti nėščia nuo Lloy- 
do, ir pareikalavo, kad jis 
susituoktų su jąja. -Bet 
Lloyd turėjo jau kitą mer
giną ir dėl jos atsisakė 
ti Margaretą. Tuomet 
tartoji susijaudinus ir 
šovė Lloydą.

ves- 
pas- 
nu-

Geros šimtametes Akys
Anna Gray’ienė, Queens, 

New York, gyventoja, 100 
metų amžiaus, be akinių 
skaito laikraščius.

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. “Laisvės” Red.

Aš neatmenu kokiame 
“L.” numeryj skaičiau žinią 
apie General Motors Corp, 
pelnus. Tas buvo arba pa
baigoj gruodžio, 1937 m., 
arba pradžioj sausio, 1938. 
Man yra neaiški General 
Motors Corp, pelnų skaitli
nė. Ten buvo pasakyta, kad 
minėta korporacija -išmokė
jo $64,000,000 pelnų vien už 
decemberį, 1937 metais.

Aš nebandau sakyti, kad 
žinia nėra teisinga. Aš su
tinku su tuo, kad išmokėjo 
$64,000,000 decemberio mė
nesį, bet nesutinku, kad tai 
pelnai buvo tik už vieną de
cemberio (gruodžio) mėne
sį.

Aš manau, kad “L.” re
dakcija malonėsite padaryti 
patikrinimą arba nurodymą,

padarius žinutę " skaitysiu 
neteisinga.

Su pagarba,
Justin švilpa.

Atsakymas
Minėta žinia tilpo “Lais

vėj” gruodžio 30 d. Ji yra 
imta iš “Daily Workerio” už 
29 d. gruodžio, 1937 metais. 
Ten buvo atžymėta, kad Ge
neral Motors Corp, daugiau-

■ (

Vagis Nepastebėjo $40,000 
Vertės Brangumynų

Palm Beach, Florida. — 
Vagis, įsibriovęs į anglės 
milionierės Ph. D. Hill’iėnės 
kambarius, išsinešė auksų, 
perlų ir deimantų už $125,- 
000, bet nepastebėjo ir pa
liko dar $40,000 vertės bran
gumynų. Jie buvo ant ko- 
modės miegamajame Hill’ie- 
nės kambaryje. | iš kur ta žinia imta. To ne-

nesį, kaip bent kokia kita 
kompanija. Tas pat buvo ra
šyta ir kitoj spaudoj, kuri 
aprašo kompanijų pelnus. 
Angliškai pasakyta šitaip:

“While it was announced 
yesterday that General Mo
tors Corporation will lay off 
30,000 workers today, this 
corporation will pay out in 
dividends for the month of 
December the sum of $64,- 
000,000, it was disclosed of
ficially.”
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Laumes Juosta-Kas Ji? į Dvaro Sodas Hawaii Salos

Dvarponis, sumanęs įsi
kurt naują didelį sodą, pa
sisamdė sodininką, baigusį 
sodininkystės - daržininkys
tės mokslą.

Sodininkas samdė vyrus 
ir pradėjo apversti žemę 
tris pėdas gilumo — viršu
tinį žemės sluoksnį į apačią, 
o apatinį į viršų. Apversta 
žemės plotą apkraikė mėš
lu, arė, akėjo, išlygino.

Kiti vyrai po vadovyste 
sodininko surinko žmonių 
mėšlą, suvežė į vieną vietą 
ir sumaišė su durpių trupi
niais. Tie patys vyrai surin- 

I ko visokias galinčias supūti 
. atmatas į vieną vietą — tai 
kompustas; jis bus tinka
mas kaipo trąša sodui ar 
daržui po dvejų metų.

Tokius kompostus laiko 
du: vieną jau supuvusį ga
bena sodui ar daržui tręšti, 

I o kitą sukrauna.
Kitą metą į apverstą žemę 

įsodina jaunus medelius, 
krūmus uogų ir daržoves. 
Taip pat sėja sėklas vaisi
nių medžių toliaus plėtoti 
sodą bei vaismedžių auga
liniais pardavinėti.

Ar būtinai reikalinga bu
vo apversti’žemę? Nebūti
nai. Nes sodo medeliai ne
buvo labai tarpūs, neigi jie 
turėjo daugiau vaisių negu 
paprasti ūkininkų sodai. To
kia žemė netiko veisimui 
naujų medelių, nes jauni 
medeliai suleido šaknis sta

lčiai gilyn. Tokius medelius 
' iškasant dėl persodinimo, 
negalima išraut visas šak
nis; prisieina storesnes nu- 

: kirst. Tokie medeliai pa
prastai turi mažai smulkių 
šaknų, tai negreit prigyja 
persodinti. Jų žemyn nuau
gusias šaknis negalima pa
skleisi į šalis, kas būtinai 
reikalinga sodinant vaisi
nius medžius ar krūmus. Ar 
toks sodas apsimoka?

Tam sode man teko dirbt 
apie dešimtį metų po užso- 
dinimui. Aš ten įgavau ne
mažai patyrimo, kaip veisti 
vaisinius medžius ir krūmus 
ir juos prižiūrėti. Sodinin
kas tvirtino, kad tūs sodas 
jau duoda pelno; mat, dar
bininkai pigūs. Visas nau
jas sodas užsodinamas dar
žovėmis ir uogomis. Sodas 
ant žvyriaus sluoksnio.

Žemės plotas, kur mano 
tėviškė buvo, tai vandens 

! suneštas storas sluoksnis 
žvyriaus; paviršius apie 10 
colių tamsios žemės.

Gyventojai iškasė plačias 
duobes, pripylė geros žemės 
ir pasodino vaisinius mede
lius. Medeliai augo gerai, 
kol jų šaknys atsirėmė į 
žvyrių; tada sustojo augę ir 
vaisius vedę.

Aš sodinau savo Augintus 
medelius ant žvyriaus vir
šaus. Atkasiau šalin viršu
tinę žemę, pastačiau mede
lį, paskleidžiau šaknis į ša
lis ir atkastą žemę atgal ant 
medelio šaknų. Medeliai 
gerai auga ir duoda daug 
sveikų vaisių. Tarpe mede
liu daržovės ar uogos.

A. K.

Kada pas mus nelyja, bet 
šviečia saulė, o kitur, kiek 
toliau lyja, kartais ant de
besų pasirodo pusiau-rato 
pavidale keleriopos spalvos 

„ juosta. ’
Daugelis žmonių nežino, 

nuo ko ir kaip ji pasidaro. 
Ja visaip vadina, tai malo
nes juosta, tai laumes juos
ta, tai vaivorykšte; kiti sa- 
ko, tai smakas, kuris trau- 

p kia vandeni nuo žemės į de
besis.

O šventraštis sako, kad tą 
juostą dievas pastatė debe
syse po visuotino tvano, 
kaipo ženklą prižado, kad 
jis niekuomet daugiau ne
užleis žeme tokiu tvanu. 
Štai sako: “Alano dangaus 
juostą pastačiau i debesis, 
ta turės būti ženklu derėji
mo tarp manęs ir žemės.

• (1-ma kn. Maiž. P. 9.)
Bet tai tik nežinančių 

žmonių įsivaizdinimai, taip 
pat šventraščio tuščios pa
sakos.

Tikrenybėje, ta juosta 
štai nuo ko pasirodo. Kada 
debesys su Ivtum randasi 
bet kuriam šone nuo mūsų, 
o saulė pasirodo pas mus iš 
kito šono, prieš debesį, tai 
saulės atspindis į krintan
čius iš debesies lašus duoda 
mums tą krikštalinę regyk
lą. Be tokio saulės šviesos 
atspindžio, ta juosta ant de
besų negali pasirodyti.

(Trumpai tas reiškinys 
galima moksliniai šitaip pa
sakyti: Vaivorykštė, arba 
laumes juosta pasidaro iš to, 
kad saulė—ar kita tinkama 
šviesa—perspindi * per smul
kius vandens lašelius iki an
tros jų pusės, o atsimušda
ma nuo tos pusės, užsilau- 
žia atgal, suskyla į pamati
nes savo spalvas ir taip 
spindi atgalion pusėn.)

Tačiaus “laumės” juosta 
pasidaro ne tik ant debesų, 
o ir giedriam ore, ant že
mės. Prisižiūrėk į fontaną, 
kuris plačiai prunkščia van
denį oran, kada saulė jau 
gana pasikreipus iš šono, tą 
ir matysi. Kur tu nesukelsi

* mase vandens lašeliu, ata- 
tinkamam saulės atspindy
je, ta juosta pasirodys. Net 
ant pievų gulinčios rasos

— įtartais ją matom.
Arba dar štai. Iš kasyklų 

keliantis viršun “šaftu,” ka
da daug vandens lašų krin
ta, keltuvas juos taško dar 
į smulkesnius lašelius, o ka
da iš viršaus atatinkama 
šviesa į juos atsimuša, to
kia pat spalvuota juosta sy
kiu su keltuvu viršun bė- 
£a.

Taigi tie gryni faktai, ką 
yisi savo akimis matom,

♦ įrodo, jog tarp šviesos ir su
smulkinto vandens yra ta 
spalvuota regykla, nuo pra
džių vandens pasidarymo 
ant žemės. Gi vanduo yra 
pasidaręs jau milionai metų

• atgal, kadangi mokslas aiš
kiai rodo, jog žemės perio
diniai klodai yra susiforma
vę po vandens įtekme.

Na, o nuo Nojaus laikų, 
kuomet būk tai dievas pa
statęs tą juostą į debesis, 
pagal biblijos pasakas, nė
ra nė 4,000 metų.

A. Arbačiauskas.

Japonijos karas Chinijoj 
jau padarė 5 milionus ba- 
duolių benamių.

Japonijos karalius Hirohito sušaukė valst. tarybą ir diskusuoja tolimesni tęsima plėšikiško karo prieš Chinijos liaudį.

Paveikslų "Kėlimas iš Numirusiųjų”
Didieji tapytojai-piešėjai, 

kaip Rafaelis, Leonardo da 
Vinci, Tician ir kiti, sukū
rė, šimtai metų atgal, to
kius paveikslus, kad ir ga
biausi šiandieniniai tapyto- 
tojai nepajėgia jų net tik
rai nukopijuot.

Bet tie neįkainuojami me
no veikalai mažu-pamažu 
sensta ir genda. Laikas 
laipsniškai naikina ir kitų, 
mažiau pagarsėjusių artistų 
brangius kūrinius, tokius, 
kad jų negalima būtų pa
kartoti.

Todėl išsidirba naujas iš
tisas mokslas-technika, kaip 
atgaivint bei panaujint tos 
rūšies paveikslus, ypač So
vietų Sąjungoj. Ir jos moks
lininkai atliko jau stebėtinų 
darbų toj srityj.

Lėlės, Kuriom Reikia Mai
nyti Baltinėlius

Didžiosiose žaislų krautu
vėse Amerikoj yra lėlių, ku
rias reikia apžiūrėti pana
šiai kaip kūdikį.

Tokios lėlės galva pritvir
tinta prie guminio liemens. 
Lūpos taip įrengtos, kad lė
lė kartais j ieško žinduko, o 
gavus pieno, nurimsta. Ta
da po keliolikos minučių ji
nai apsišlapina, ir reikia 
mainyt baltinėlius.

Vidui lėlės įtaisytas laik
rodinis mechanizmas. Užsu
kus jį, tada veikia lėlės 
akys," lūpos, rankos, na, ir 
“viduriai.”

O randasi mergaičių, ku-' 
rios mėgsta taip lėlę penėti, 
mainyti jai baltinius, praust 
ją, pudruot, migdyti.

Tai vadinamos “Dy-Dee- 
Doll” lėlės. Su mažiukais 
“naminiais baldais” tokia lė
lė lėšuoja apie $100.

Harvardo U n i v e rsiteto 
profesorius E. A. Hooton 
bijo, kad žmogus, bedirbda
mas prie mašinų, galėsiąs 
fiziniai nusmukt atgal lin
kui beždžionės.

Paryžius. —* Policija suė
mė 26 Lenkijos piliečius ki
šenvagius, kurie suėjo į sa
vo sėbrų Hermano Katzo 
ir “gražiosios” Klaros ves
tuves.

Vienas Orenburgo gyven
tojas kartą atvežė į Mask
vos meno galeriją ištepliotą, 
suveltą kaip mazgotę, “sku
durą”. Sako, tai paveikslas 
Perovskio, Orenburgo bu
vusio general - gubernato
riaus, garsaus poeto Puški
no draugo, gamintas didžio 
tapytojo K. Briulovo.

Atrodė, kad nieko negali
ma bus iš to skuduro pada
ryt. Tačiau menininkai-mo- 
kslininkai A. A. Rybnikov 
ir A. K. Fedorov, po ilgo 
kantraus darbo, taip atnau
jino tą paveikslą, kad jis 
pasidarė kaip “gyvas”.

Meno mokslininkai A. D. 
Korin ii- Fėdorov panašiai 
atgaivino suveltą, sulamdy
tą paveikslą caro Povilo I, 
gamintą francūzo tapytojo 
De la Pierre’o.

Tretjakovo galerijai Mas
kvoj buvo 1930 m. perduo
tas paveikslas “Fornarina”, 
pieštas, turbūt, italo D Žulio 
Romano daugiau kaip šim
tas metų atgal. Gražuolė 
moteris paveiksle buvo apsi
siautus mėlynu audiniu. Be 
to, paveikslas buvo pageltęs.

Padirbėjo sovietiniai mo
kslininkai ir atrado, jog pa
veikslas pradiniai' nupieštas 
be apsiautalo. Tai buvo vi
sai nuogos moteriškės pa
veikslas, ir dargi palociuje. 
Kas nors stengėsi jį “pa
taisyt,” užtepliodamas mė
lyna skraiste jos nuogumą 
ir paslėpdamas palociaus 
reginį. Sovietų mokslininkai 
tam tikrais chemikalais nu
plovė tokius tamsūniškus 
“pagerinimus”.

Rusų cerkvėse ir vienuo
lynuose atrasta daug puikių 
dingusių istorinių paveiks
lų net iš 12-to ir 13-to šimt
mečių. Pagal dvasiškių “su
pratimą”, tie paveikslai bu
vo užteplioti naujesniais, 
neva “gražesniais”, bet iš- 
tikro palaikiais “abrozais”, 
kartais po kelis sykius' vie
nas ant kito.

Sovietų meno technikai 
moksliniais būdais tuos pa
veikslus iš “numirusių pri
kėlė” pasigrožėt žmonėms 
ir pasimokint tapytojams.

Vienas įdomių dalykų, tai 
kad juo naujesnis paveiks
las, tuo sparčiau jis genda.

Dažai Seniau ir Dabar
Keturi penki šimtai me

tų atgal patys tapytojai ga
mindavosi sau dažus-tape- 
tus. Naujaisiais laikais pie
šėjai naudoja maliavas, ga
mintas dirbtuvėse, bizniui; 
ir šios maliavos yra tik 
šlamštas, lyginti su anomis, 
pačių piešėjų gamintomis 
maliavomis.

Tais laikais tapytojai per
leisdavo išbandytus dažų re
ceptus savo mokiniams.

Tai]) antai, užrašuose se
noviško Italijos tapytojo 
Činnio Čennini yra recep
tas, kaip priruošt aliejų 
maliavoms:

“Paimk alįejų ir įpilk jį Į 
žalvario (bronzos) indą tuo 
laiku, kai saule randasi po 
Liūto žvaigždynu. Tai]) lai
kyk, iki aliejus, nudžiūda- 
mas, pusiau sumažės; tada 
jis bus puikus tapybai.”

Sovietinis institutas tapy
bos medžiagų tikrino šį re
ceptą. Buvo įpilta aliejaus į 
paprastą stiklinį indą ir pa
statyta prieš saulę ne pava
sarį (ne po Liūto žvaigždy
nu), kaip reikalavo recep
tas, ale vasarą. Ir nieko ge
ro iš to neišėjo. Bet kada 
įpylė aliejų į žalvario indą 
ir pastatė prieš saulę pava
sarį, susidarė puikiausias 
tapybai aliejus.

Sovietų chemikai suprato, 
kad dalykas štai kame: Pa
vasarį geriausiai išsiskiria 
ultra-violetiniai saulės spin
duliai ; tai viena, o antra, 
darosi .cheminis veikimas 
tarp žalvario ir aliejaus.

Dažnai sutrūnyja senas 
audeklas, ant kurio nutapy
tas paveikslas. Tada moksli
ninkams prisieina siūlelis po 
siūlelio, mažytėmis dalelė
mis nuimt tą audeklą, nepa- 
liečiant paties piešinio. Po 
to paveikslas pervedamas 
ant naujo, sveiko audeklo.

Didelio mokslo ir gabu
mo taipgi reikalauja ati
dengimas seno paveikslo, už- 
teplioto keliais kitais, nau
jesniais. Čia prisieina vie
nas krislelis po kito nuimi
nėti vieną maliavų sluoksnį 
nuo antro, trečio sluoksnio, 
taip ir toliau.

Tokiame darbe reikia di
delio 'žinojimo, nepaprasto 
atsargumo ir begalinės kan
trybės. Mažiausia klaida, 
vienos akimirkos neatsar

gumas gali sunaikint bran
giausią meno kūrinį.

Kur kas lengvesnis, nors 
taipgi specialistų darbas 
yra apvalymas aprūkusių 
bei nešvarumais apneštų pa- j 
veikslu. <■

I ūi vei ksl ų “ga i v i n i m o ’ ’ 
darbuose naudojama X-spin- 
duliai, chemijos atradimai 
ir įvairūs kiti naujoviški i 
mokslo būdai ir prietaisai. |

O artistiškų dažų-tapetų 
fabrikai Leningrade ir Mas
kvoj, vadovybėje geriausių 
žinovu, gamina vis tobules
nes maliavas, kad jos išlai
kytų būsimus paveikslus ne 
tik per dešimtmečius, bet 
per šimtmečius. —N. M.

“Aš Norit]”—Nazių Fanatiku 
Vienintelė Malda

Vokietijos nazių tautinė 
bažnyčia tepripažįsta tik 
viena maldą “į dievą”, kai]) 
rašo “Večerni Českė Slovo.”

Nazių šventyklose alto
riaus vietą paprastai užima 
Hitlerio atvaizdas; ant lan
gų kreivi spalvuoti svasti- 
kiniai kryžiai. Pačioj šven
tykloj dažnai statoma pavi
dalas—statula diktos vokie
tės su daug vaikų.

Paskutiniu laiku naziai 
perdirbo vieną istorinę 16-to 
amžiaus koplyčią į savo 
“tautinę šventyklą.”

įmautieji ten moterystės 
“sakramenta” sako: “Aš no
riu sukurt tikrai vokišką 
šeimą;” krikštijant vaikus, 
tėvai sako: “Aš noriu išau
gant (vaiką ar mergaitę) vo- 
kiškiausiai.”

žodžiais “aš noriu” na- 
ziški šventikai atlieka ir 
įvairias kitas fanatiškas ce
remonijas.

INTEL1GENTINGUMAS
“Inteligentingumas yra 

įgimtas gabumas siekti tam 
tikro tikslo,” sako Bostono 
Universiteto profesorius W. 
F. Vaughan. Bet jeigu žmo
gus nesuvaldo savo jausmų 
ir negeistinų aklų palinki
mų, jie niekais paverčia ir 
geriausius smagenų gabu
mus, priduria prof Vaug
han.

Hawaii salos yra apie 2,- 
100 myliu nuo San Francis
co Ramiajame Vandenyne 
(Pacifike). Ten yra 8 dides
nės salos: Hawaii, Maui, 
Oahu, Kauai, Molokai, La
nai Niihau ir Kahoolawa, 
kurios bendrai užima 6,435 
ketvirtaines mylias. Gyven
tojų turi arti 400,000, dau
giausiai hawaiieciu. Sostinė 
salų Honolulu yra miestas 
su 138,000 žmonių.

Salos turtingos: auga ten 
girios, tropiški ir sub-tropiš- 
ki (karštų ir šiltų kraštų) 
įvairūs vaisiai, kaip tai, cuk
rinės nendrės, skujavaisiai 
ii- kitoki. Skujavaisiai suda
ro svarbiausią augmenį, ku
rių plantacijos užima 88,000 
akrų žemės. 1935 metais iš 
Hawaii salų buvo išvežta 
436,800,865 svarai dėžutėse 
skujavaisių už $28,239,000.

Hawaii salos turi labai 
dideles svarbos Ramiojo 
Vandenyno jūrinininkystei, 
nes jose yra prėskas (gėlus) 
vanduo, kuris reikalingas 
jūreivių gėrimui ir laivų 
mašinoms. Jos sudaro labai 
didelę karinę strateginę ba
zę. Jungtinės Valstijos tas 
salas pasiglemžė 1898 me
tais, kai ši šalis nugalėjo 
Ispaniją. Dabar ten yra iš
vystyta didelės karo laivyno 
prieplaukos.

Greta karo laivyno užlai
komas ten galingas oriai vy
nas ir išbūdavo tos stiprios 
tvirtovės. Pranešama, kad 
dabartiniu laiku Jungtinės 
Valstijos ant tų salų užlaiko 
215 karo lėktuvų, jų tarpe 
100 naujausios rūšies viji
mosi lėktuvų.

Nemažai žuvo lakūnų 
bandant pasiekti jas iš Ca- 
lifornijos. Mat, salos nedi
deles, tankiai aplinkui guli 
rūkai, tai praskridus pro 
jas ir žūdavo lakūnai.

Keli metai atgal, kada 
grupė A m e r i k os lakūnų 
skrido iš Californijos linkui 
Hawaii salų, tai visu keliu 
viens nuo kito už 100 mylių 
stovėjo eilėj laivai. Laivai 
buvo kaip kokis kelrodis.

Dabar tatai nereikalinga, 
nes lėktuvai ištobulinti ir 
aprūpinti įvairiais prietai
sais.

Sausio 19 dieną iš San 
Diego, Calif., prieplaukos 
išskrido 18 galingų Ameri
kos bombanešių su 127 ofi- 
cieriais ir lakūnais. Už 20 
valandų ir 12 minučių jie, 
atlikę 2,570 mylių oro kelio, 
jau buvo Hawaii salose.

Nuodingi Kambarių Dažai
Vienoje, Austrijos sosti

nėje, septynerius metus sir
go tūla sena mergina nervų 
uždegimais.

Po ilgų tyrimų gydytojai 
atrado, kad tai nuo kam
bario siehu žaliu dažų. To
kie dažai paprastai gamina
mi su arsenu (aršeniku).

Austrijos Dažymo Darbi
ninkų Unija savo suvažia
vime nutarė patart žmo
nėms vengt žalios spalvos da
žų. Valdžia, nors galutinai 
neuždraudė naudot arseną 
žaliem dažam, bet įsakė la
bai sumažint jo dėjimą į 
dažus.
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Nashua, N. H.
Apdegė Darbininkai

Nesenai čia kilo gaisras Wood 
Hill Kompanijos dirbtuvėj ir 
nukentėjo keli darbininkai bei 
darbininkės. Kadangi kompa
nija dėlei savo godumo atsar
gos nuo gaisro laiptų savo dirb
tuvėj neturėjo, tai daugeliui 
prisiėjo gaisro metu šokti per 
langus nuo antrų lubų ir tuomi 
susižeisti. Kaikurie susižeidė 
taip skaudžiai, kad, nuvežti j li
gonines, mirė.

Darbininkė Dorothy Kelley 
patraukė kompaniją teisman 
už jos ir jos sūnaus skaudų nu- 
kentėjimą. Ji reikalauja pen
kių dešimtų tūkstančių dolerių.

Mirimai
Tūlas laikas atgal čia mirė 

tūlas K. šumskis. Sakoma, ve
lionis turėjo susitaupęs juodai 
dienai nemažai pinigų, bet jų 
nedėjęs bankan, laikęs paslėpęs 
kur tai savo žinioje. Staiga 
mirė ir sykiu nusinešė sekretą 
apie vietą, kur randasi jo pini
gai. Dabar jo vaikai susirūpi
nę.

Sausio 29 d. mirė F. Vitkaus- 
.kas, 60 metų sulaukęs darbinin
kas. Palaidotas su bažnyti
nėm ceremonijom.

Viską Patyręs.

Easton, Pa.
Apie Gemblerius ir 

Prostituciją

Nors mūsų miestas ir ma
žiukas, bet žulikystėmis ir 
prostitucija jis pralenkia savo 
kaiminystėje didesnius mies
tus.

Pastaruoju laiku vietos spau-1 
d& plačiai rašo, kaip valdžios 
detektyvai sučiupo raketierių 
ir jų agentų lizdus. Daugelis 
jau areštuotų ir sukištų į kalė
jimus.

Trumpai čia pažymėsiu tų 
žulikų gudrybes.

Susidaro šaika apgavikų, pa
sivadina skambiais, patriotiš
kais vardais (Hartford Vete
rans Club, Elks Club, etc.), pri- 
sispausdina geros popieros 
“laimėjimo” tikietų ir parda
vinėja juos negudriem ir “lai
mikio” jieškantiems žmonėms. 
Daug ir lietuvių darbininkų 
juos perka. Agentai, kurie 
tuos “laimėjimo” tikietus per
ka, suprantama, gauna gerą 
nuošimtį.

Kiekviena jų atskira “orga
nizacija,” suprantama, parda
vėja skirtingų kainų tikietus ir 
su skirtingais “laimėjimais.” 
Tikietų kainos būna nuo 25c 
iki vieno dolerio. O taipgi ir 
“laimikis” nevienodas. Būna 
$5, $10, $1000 ir net $25,000.

Na, jau atėjus “laimingąja!” 
dienai, neprisigrūsi prie trau- 
ktuvių tikietų mašinos, nes ją 
yra apgulę šaikos čyfai ir jų 
agentai, žmonės laukia ir vie
toje traukimo, ir namuose žiū
ri, ar ne atneš telegramos su 
“laime.” Bet laimi tik apgavi
kų šaika, nes tas tiksliai pri
rengta apgaudinėjimui lengva
tikių žmonelių. Jų menami lai
mėtojai yra jų pačių šaikos 
žmonės, o tik vienas kitas pa
šalietis gauna dėl svieto akių 
Šiokią tokią sumą.

Sakoma, kad ta šaika per 
tirtą laiką gerai aptuštino žmo
nių kišenes.

< Kita šaika žulikų varė taip 
vadinamą “Bingo” lošį, kuris 
tiek pat buvo kreivas.

Pastarieji elgiasi sekamai. 
Superka įvairių daiktų nuo 10c 
iki $20 ir sukrauna ant estra
dos laike lošio. Pagamina 
daug numerių kortas ir par
duoda po 35c. žmonės perka 
po kelias tokias kortas ir tikisi 
laimėti daiktus. Bet monelnin- 
kai turi atsispausdinę panašių 
kortų su laimingais numeriais 
ir savo tarpe išsidalinę. Kada 
jau sueina į lošio vietą gana 
žmonių^ visi susėda ir paside
da §avo kortas ant stalo, lauk
dami rūko ir nervuojasi, kuo
met estradoje šaukiami nume

riai nesupuola su jų kortų nu
meriais į vieną eilę. Gi šaikos 
aprūpinti agentai laimingais 
numeriais, laimi daiktus; o 
ypač brangiuosius. Kitą sykį, 
ta pati šaika, tik kitoje vieto
je, su tais pačiais daiktais vėl 
tą patį gešeftą varo, imdami 
nuo žmonių už kortas pinigus. 
Ir taip jie milžo publiką, kol 
juos valdžia jau paėmė už pa
karpos.

Pas italus plačiai varoma 
gemblerystė savo tautišku 
vardu — Italian Lottery. Keli 
šimtai agentų zuja tarpe italų 
ir kitų tautų darbininkų ir 
monija iš jų pinigus. Mano vie
nas pažįstamas jau penki Ine
tai kaip perka “laimėjimo” ti
kietus, bet visada gauna špy
gą. ’

Darbininkai, pasiskaitę šį 
raštelį, jei kurie gembleriuoja- 
te, — meskite su ta pačia die
na, nes jų taip sufiksuota, kad 
jūs visados pralaimėsite!

Kada miestą valdė republi- 
konai, tai prostitucija buvo 
dar šiek tiek pažabota. Dabar, 
kuomet miestas valdomas de
mokratų, tai ir prostitucijai 
pilna “demokratija.” ‘ Baisu 
net žiūrint, kuomet 16 metų 
mergiotės “aptarnauja” kos- 
tumerius už $2, o vietos savi
ninkė gauna pusę “pelno” nuo 
nelaimingų mergiščių. Dauge
lis tokių vietų lankytojų jau 
“apdovanoti” veneriškomis li
gomis.

Sakoma, kuomet miestas bū
siąs apvalytas nuo gemblerys- 
tės, tai valdžios pirmas cielius 
būsiąs nustatytas į prostituci
ją. Vargo Matęs.

Minersville, Pa.
Vasario 2 d. L. M. A. Kliubas 

laikė susirinkimą. Narių atsi
lankė mažai; priežastis—vienos 
serga, o kitos gal pamiršo. To
dėl išrinkta komisija atlankyt 
ligones ir kurios neatėjo į su
sirinkimą.

Nutarta paminėt tarptautinę 
moterų darbininkių dieną, ko
vo 8. Įgaliota viena draugė 
parūpinti paskaitą tuo klausi
mu. Nusitarta vest agitaciją, 
kad sutraukt kuo daugiausia 
moterų tą dieną, nes dauguma 
dar nežino, kaip svarbi ta die
na darbininkėm moterim.

Nutarta užsisakyti “Laisvės” 
išleistos brošiūraitės, kurią pa
rašė d. Mizara — “Lietuvos 
Laisvės Draugai ir Priešai.”

Komisija pranešė, kad teatro 
pamokos eina gerai. Bus per
statyta vasario 26 d.

Su tuom susirinkimas ir už
sibaigė. '

Nors kliubas dar jaunas, bet 
narės pasibriežę daug nuveikt.

ALDLD 14 kuopos susirin- 
kiman narių atsilankė daug, 
kas yra retenybė. Labai gerai, 
kad draugai rūpinasi savo or- 
organizacijos reikalais. O ką 
nors atsiekt galima tiktai lan
kantis į susirinkimus ir apta
riant savo klasės reikalus. Bu
vo skaitytas atsišaukimas “Vil
nies” administracijos, kad pa
gelbėt—paaukaut bazarui, ku
ris įvyks balandžio mėnesyj. 
Draugės moterys sakė, kad pa
siūs kaldrą, tai bus geriau kaip 
pinigai. Gerai, kad draugės 
pašvenčia savo darbą.

Paaukauta $3 Tom Mooney 
bylos vedimui, kuri perkelta į 
aukščiausią teismą.

M. J. R.

Liaudiečių Vejami Bombi- 
ninkai Bergždžiai Išmėtė 

Bombas
Sagunto, Ispanija.—Liau- 

diečiai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nuvijo pustuzinį 
Italijos lėktuvų, kurie du 
kartu per dienų buvo atskri
dę bombarduot Valenciją ir 
Sagunto. Bedami, tie lėktu
vai numetė savo bombas tik 
į laukus ir į jūrų.

Žingsnis Po Kitam Link 
Progreso Conn. Valstijoj ♦
Sekmadienį, 30 d. sausio 

New Britain, Conn., K. P. Lie
tuvių Frakcijos, ALDLD, LDS 
ir LMS apskričių komitetų 
bendram posėdyje raportuota, 
kad didelis žingsnis padarytas 
meno srityje. Rudeniop įvy
kusioj menininkų konferencijoj 
girdėta nusiskundimai, kad 
choruose buvęs pasireiškęs su- 
tingimas, neveiklumas, tačiau 
šiuo kartu dalykai keliais šuo
liais pakitėjo geron pusėn, štai 
Laisvės Choras Hartforde prie 
n&ujo vedė-i£> palikęs taip skait
lingas nariais, kaip ir pirmiau 
buvęs, veikimas irgi atgijęs. 
Vilijos choras Waterbury irgi 
atgyja iš apsnūdimo ligos, o 
NeW Havene po ilgoko poilsio 
choras jau skambančiai dainuo
ja. Su New Britain’u biskį ki
taip, bet neprastai, štai čia J. 
K. Lyga gyvuoja gerai, kurioj 
daug yra lietuvių jaunuolių. 
Lyga įsteigė dramos grupę, ku
ri savo gabumais visus nustebi
no pirmam Lygos grupės pasi
rodyme Lenino mirties paminė
jime sausio 23 d. Tas rodo, kad 
meno srityje ir vėl Conn, lietu
viai darbininkai atsistojo į sti
priausią poziciją. Tautininkų 
sriovė jau nieko neturi, kleri
kalų bažnytiniai chorai mažai 
turi reikšmės, nes į juos pane- 
valia sugrūstas jaunimas nesi- 
interesuoja chorų auklėjimu, nė 
meno plėtote neužsiima. Kas 
kita su darbininkų chorais, jie 
darbo žmonių ir liaudies daine
les dainuoja, veikalus vaidina, 
apšvietos ir kultūros darbą ve
da, sporto grupes steigia ir taip 
žengia linkui progreso, nors 
vienas žingsnis buvo aplėtęs, 
kaip sakyta rudenyje.

Nelabai malonu, kad Komu
nistų Partijos lietuvių frakci
joj nespindanti, kaip saulė, da
lykai klojasi. Patsai apskričio 
komitetas atsirišęs nuo kuope
lių, posėdžio per laikus ncsu- 
šaukęs, net nepažymėjo, kiek 
naujų narių gauta vos tik pra
ėjusiam vajaus laike. Tai jau 
prastai pas bolševikus, kuomet 
taip dedasi. Bet ir šiai daliai 
sušlubavus, pasilsėjus jaučia
ma, kad po keleto savaičių da
lykai pagerės, nes šaukiama 
partijiečių plati konferencija, 
kurioj ♦miegas nuo akių bus 
nubrauktas, o po tokio poilsio, 
aišku, darbas tarpe partijiečių 
bus stiprus.

ALDLD III Apskričio komi
tetas sudarė planus ir kuopom 
pateikė, kad šiame vajaus laike 
už naujus narius visi kuopų na
riai padirbėtų iš širdies, o kad 
geriau paukvatinus vajininkus, 
apskričio komitetas paskyrė du 
pinigišku praisu dėl kuopų: 
vienas praisas trirublė Mr an
tras dvirublė, o trečiasis ap
skričio vėliava, kurią galima 
atkariauti nuo Hartfordo kuo
pos, nes ji Vėliavą pasiėmė pra
ėjusiame vajaus laike.

Visos apskričio kuopos ir na
riai be atidėliojimo turi mestis 
visom jėgom į darbuotę, nes 
laiko nėra daug dėl vajaus, tik 
du mėnesiai. Ta kuopa, kuri 
nesistengs, gauti naujų narių, 
jai nebus taip malonu žiūrėti į 
tas kuopas, kurios pakils nau
jais nariais. Stokite visi ir vi
sos darban!

LDS Apskričio konferencija 
jau čia pat, tai joje atspindės 
darbų eiga, todėl šiuo sykiu 
neverta daug kas sakyti. Vi
sos kuopos, kurios labiau vei
kia, jos ir naujų narių gauna.

Visi apskričiai vasaros laike 
suruoš tris didelius išvažiavi
mus, kuriem pateikta, kokios 
turės būti programos iš 'dailės 
ir apšviėtOs pusės. Yra mintis 
išvažiavimuose pakeisti progra
mas dėl didesnio užinteresavi- 
mo lankančių išvažiavimus. 
Tam darbui palikta menininkai 
su chorvedžiais. Dėl išbandymo 
naujos metodos programo, vi
sų chorų koncerte Hartforde 
apie balandžio mėn. teks ta 
proga pamatyti.

Prie užbaigos posėdžio nu
tarta ūžgirti vos tik įsisteigusį

............. .................

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Apskritį Conn, valstijoj ir Dar
bininkų Nepartinę Lygą, taipgi 
nutarta pasiųsti reikalavimas 
Lietuvos prezidentui p. A. Sme
tonai, kąd jis leistų atsteigti 
demokratines teises dėl Lietu
vos žmonijos. Vikutis.

Bristol. Conn.
Sausio 29 d. įvyko paminė

jimas 25 metų sukakties nuo 
įsikūrimo Lietuvių ir Lietuvai
čių Draugystės. Tam tikslui 
buvo suruošta šauni vakarienė, 
kurioj dalyvavo draugijos na
riai ir jų artimieji. Vakarie
nė buvo rūpestingai priruošta 
per gaspadines Yakavonienę ir 
Aleksevičienę.

Vakarui pirmininkavo d. Ur- 
navičius, kuris pasakė tinkamą 
prakalbėlę apie šios draugijos 
susitvėrimą ir jos nuveiktus 
darbus. Draugas Urnavičius 
apgailestavo, kad šiame ban- 
kiete nedalyvavo vienas tos 
draugijos tvėrėjų, d.- Saukaitis. 
Po to buvo iššaukta visa eilė 
dalyvių pasakyti kalbeles. Buvo 
gražių linkėjimų draugijai, ir 
daugelis davė pažadų gauti 
naujų narių.

Po vakarienei buvo smagūs 
šokiai iki vėlumai.

Draugė E. K.

Montello, Mass.
Bendro fronto kovai atsteigti 

Lietuvoj demokratiją draugijų 
komitetas atvirutėmis sušaukė 
susirinkimą sausio 30 d., 10
vai. ryte, Lietuvių Taut. Name. 
Ne visi draugijų atstovai atėjo; 
tas rodo kovos apsilpnėjimą 
prieš Lietuvos fašizmą.

Svarbiausi tarimai yra šie:
Rengtis prie prakalbų, kurios 

įvyks vasario 13 d., Liet. Tau
tiškam Name, 7 vai. vakare; 
kalbės S. Michelsonas, '“Kelei
vio” redaktorius.

Pakeistas komiteto vardas; 
vietoj “Bendro Fronto”, dabar 
vadinsis “Amerikos Lietuvių 
Kongresas Ginti Lietuvos De
mokratiją.”

Išrinktas komitetas, kad ką 
nors Surengtų dėl gelbėjimo Is
panijos kovotojų, ir paminėti 
kritusį Worcesterio lietuvį Is
panijos kovose, B. Baublį, ku
ris montelliečiam irgi gerai ži
nomas.

Vienybės Savišelpos Draugys
tės mėnesinis susirinkimas lai
kytas sausio 29. Tarp kitų 
reikalų, buvo pakeltas klausi
mas per A. Baroną, kad Vie
nybės Draugystė finansiniai ir 
narių skaičiumi netvirta, tai ar 
ne laikas būtų prisidėt prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo? Tam darbui išrinkta 
komisija.

Draugija rengia vakarienę 
ant vasario 26 d. Visiems na
riams tikietai po prievarta. 
Įžanga 50c. Nariai bus ar ne
bus, pasimokėt vistiek reikės.

Šv. Roko Savišelpos Draugys
tės susirinkime vasario 2 d. 
tarp kitko iš konferencijos 
“For Social Legislation” dele
gatai K. Vasiliauskas ir J. Jan- 
čiūnas išdavė platų raportą. 
Susirinkimas išklausęs priėmė 
su pagyrimu.

Minėta savišelpos draugystė 
pažangi, skaitlinga nariais. Per 
savo vajų gavo penkis jauno 
amžiaus narius. Finansiniai 
tvirta; turtas netoli aštuonių 
tūkstančių. Valdyba sąžiningai 
darbuojasi draugijos labui.

Lietuvių Piliečių Pašelpinis 
Kliubas laikė susirinkimą vasa
rio 3 d. Tarp kitų reikalų, iš
davė delegatai (J. Damišauskas 
ir A. Judikas) raportą iš kon
ferencijos “For Social Legisla
tion,” atsibuvusios Bostone, 
saušio 16; delegatų raportas iš
klausytas ir priimtas.

Board direktorius H. Staupa 
įnešė, kad kliubas užsiprenu
meruotų laikraštį “Darbinin
ką.” Kilo karštos diskusijos; 
daug buvo priešingų už tai, kad 

“Darbininkas” tarnauja fašis
tams. Kitas narys sako: “Tai 
užsiprenumeruokim ‘Vienybę’ ir 
‘Tėvynę’.” Kitas atsistojęs sa
ko : “Tai užsiprenumeruokim 
ir Ispanijos sukilėlio generolo 
Franco laikraštį.” Nubalsuo
ta atmesti.

Kliubas skaitlingas nariais; 
finansiniai stovi gerai. Iš laik
raščių pareina “Laisvė” ir “Ke
leivis.”

Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ro praktikos buvo pertrauktos 
per kelias savaites, bet pereitą 
ketvirtadienį (vasario 3 d.) bu
vo vėl sūsirinkę nemažai jauni
mo. Daug merginų; buvo ir 
mokytoja iš Norwoodo, E. Ku- 
gel-Jarmolavičiūtė. Bus pradė
tas kokis nors veikimas. Liuo
sybės Dailės Ratelio scenos gru
pė mokinasi veikalą “Pusseserė 
Salomėja,” kurį manoma per
statyti pradžioj kovo mėnesio.

Jau trečiu sykiu apvogė 
American - Lithuanian Tautiš
ką Kliubą, kampas Intervale ir 
Ames Streets. Pirmą sykį iš
nešė $50 pinigais, o dabar per 
du sykiu išnešė Snapso ir kitko. 
Taip pat ir lenkų kliubą apvo
gė ant North Montello St. Va
giliais, spėjama, yra kas nors 
iš saviškių. Manoma, piktada
riai kada nors gali papult į bė
dą. E. Šalna.

Paterson, N. J.
Vasario 2 d. Lietuvių Ūkėsų 

Neprigulmingas Kliubas laikė 
mėnesinį susirinkimą. Nutarė 
turėt pikniką birželio 19, Vil
lage Barn Parke, North Hale
don.

Al Koropsak davė sumanymą, 
kad reikia kliubui daugiau in
teresuotis politika. Šis suma
nymas apsvarstytas ir liko pri
imtas. Dėl to dalyko aprinko 
Al Koropsaką, kuris visus kliu- 
bo politiškus dalykus tvarkys. 
P. Zdanis, J. Dulkis ir J. Sim
mons išrinkti į komisiją padėt 
Koropsakui šitam darbe. Nu
tarta, kad visi politiški dalykai 
turi būt pirma apsvarstyta šios 
visos komisijos.

Al Koropsak.

Rochester, N. Y.
Gedemino Draugijos Direk

torių ir svečių pokilis yra ge
ras pavyzdiš kitoms draugi
joms. Gedemino Draugijos di
rektoriai parodė, kad jie moka 
draugijos reikalus vest, pasi
linksmint ir paremt darbinin
kišką judėjimą.

Gaspadines, draugės Pau- 
žienė ir Manelienė, prirengė 
skanią vakarienę ir patarnavo 
direktoriams ir Svečiams.

Draugas Manelis, kaipo pir
mininkas draugijos, paprašė 
svečių ir direktorių, kad išsi
reikštų savo mintis. Visi išsi
reiškė, kad Gedemino Draugija 
gerai yra vadovaujama ir pa
skutiniais laikais pakilo pini- 
giškai puikiai.

Draugas Andriušiūnas pas
tebėjo, kad nereikia pamiršt ir 
mūšų draugų kovotojų Ispani
joje. Visi draugai ir draugės 
su tuo sutiko.

Aukų likosi surinkta $15.00. 
Aukavo sekančiai: J. Jurgelai
tis $2; po $1: K. Survila, S. 
Karakis ir P. Bugailiškis; po 
50c: N. Švedienė, *P. Žirgulis, 
V. Lastauskas, J. Vilimaitis, J. 
Miller, Vilimaitienė, B. Ander
son, K. Anderšon, P. Anderson, 
Černauskai, Palėpiai; po 25c: 
A. Balaišis, Velečka, V. Gu- 
žauskas, Bartašius, Stepaitis, 
K. Pauža, P. Baronas, Ivanai- 
tis, F. Mateikis, Mateikienė, 
Paužienė, Balaišienė, Stepaitie- 
nė, * Baronienė ir Manelis; Šve
das 40c; Gudelevičia 10c.

Aukos padalintos sekančiai: 
Ispanijos kovotojams $10; Liet, 
politiniams kaliniams $5.

Aukavusiems draugams ir 
draugėms varde draugų kovo
tojų širdingai ačiū.

Geo. švedas.

Hempstead, N. Y.
PAVYKUS VAKARIENĖ
Sausio 30 Hempstead Palace 

svetainėj įvyko vakarienė-ban- 
kietas paminėjimui Lenino 
mirties. Rengė Komunistų Par
tijos Sekcija 9. žmonių buvo 
daug iš visos apielinkės mies
tukų, įskaitant ir greatneckie- 
čių gražų būrį. Vakarienė bu
vo puiki, nes įvyko gražioj 
svetainėj; valgiai pagaminti 
taip, kad kiekvienas galėjo gau
ti ką norėjo, pagal savo sko
nį. Laike vakarienės puiki or
kestrą linksmino svečius, ku
rie buvo susirinkę paminėti 
darbininkų klasės vado, Lenino, 
mirtį. Reikia pasakyti, kad 
dar pirmą sykį įvyko toksai 
šaunus, reikšmingas Lenino mi
nėjimas. Keletas metų atgal 
šioj apielinkėj nesigirdėjo jokio 
tarptautinio judėjimo. Bet 
šiandien judėjimas jau gana 
stiprus ir reikia džiaugtis.

Po vakarienės sekė progra
ma. Buvo 2 kalbėtojai ir bu
vo suvaidinta “Sėdėjimo Strei
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South Bostono Bargenai!
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

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

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.
•

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9423
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Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam 

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas ' | Sales Manager

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

, Duokite. Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-alc yra 

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravoro antrašu:

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

kas.” Pirmas kalbėtojas buvo 
Paul Crosbie, .kuris kalbėjo 
apie Lenino nuveiktus darbus 
žmonijos labui, ir kaip jisai, 
Crosbie, patapo komunistu, bū
damas Amerikos Legiono nariu. 
Antras kalbėtojas buvo vietinis 
Kom. Partijos 9 sekcijos or
ganizatorius d. Leon Black; jis 
nurodė K. P. darbuotę Suffolk 
ir Nassau County, ir kokią aš
trią kovą reikia vesti už bedar
bių ir darbininkų reikalus. Ne
žiūrint žiaurios reakcijos iš re- 
publikonų politikierių pusės, 
darbininkai laimi, judėjimas 
auga. Visa eilė Darbo Partijos 
skyrių jau yra susitvėrusių; tas 
parodo, kad darbininkai ir po
litiniai veikia.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos dėl Sunday ir Daily 
Workerio. Stambesnėmis au
komis surinkta $65. Kiek smul
kių Surinkta, neteko sužinoti. 
Ant pabaigos buvo suvaidintas 
veikalas “Sėdėjimo Streikas.” 
Vaidinimas visiems patiko.

P. B.

GARSI N KITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

0------------------------------ —a
F. J. Bagočius 

ADVOKATAS 
- •

Veda visokias provas

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

El--------------------------------------------- Ei

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Tel. Soti. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W
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SPOTLITE ON ELIZABETHNEWS FROM DETROIT
DANCE FOR SPAIN
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has passed

and museums in

step the Aido Chorus has 
be taken by many other 

organizations because
that in the “VOICE” will
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play basket- 
and not 
It was 
game to

She: “What caused the collision at 
the corner today?”

Cop: “Two motorists after the 
same pedestrian”.

ratification resolution

the 
will 
the 

Pres.

tall, doleful, bespectacled 
man will be. yours truly.

us.
dom 
must 
their 
cy in

Communist Party 
Also in attendance will 

every 
S. A.

Their mot- 
all times”, 
the rest... 

of slow. It

to the “Collector”, a 
published, you can pur- 
B. DeMille’s autograph 
..ha!... Charlie Chap-

Gold Rush” butHubby: Modern woman is 
to copy the habits of man. 
she does that she makes a 
fool of herself.

Wifie: Of course.

----- 0-----  
was also decided 
Bridgewater must 
on a gym floor 

or by forfeit.

boys. Here are some 
one:

gotten so a person can’t 
a smile—everyone is so

The members of the Lith. Comm. 
To Aid Spanish Democracy have been 
active individually and organization
ally for a long time in order to 
aid the many Lithuanian-American 
young men who have left their 
places here to fight against an in
vading fascism in Spain. Credit 
goes to these girls for their active 
w'ork but we must not let the mat
ter end there.

The cooperation of each and every 
one of us is needed. We can do 
this by contributing financially and 
materially. We could aid in a even 
more pleasant manner—and that is 
by helping and attending any af
fairs the Committee will hold. March 
19th will see the Committee holding 
a dance to aid Spain. Let’s do 
part and dance for Spain!

----- 0-----
BRAVO DETROIT

The Aido Chorus of Detroit 
done a belated but noteworthy action 
in donating $10.00 to the VOICE. 
If the other choruses and youth or
ganizations had followed suit a few 
months ago we would have seen a 
fine, large Lith-American youth ma
gazine on the stands and in the li
braries of our young people.

Publication of the Voice has 
ten been postponed because the 
cessary quota of subscriptions 
funds had not been fulfilled,
time only the small number of 50 
subs is needed and the magazine will 
be sent to the presses. Only 50 
subs! Just a little more work and 
the magazine will be out. So let 
us get together and give one final 
push to the wheel.

Tonight, the night of nights, the 
Laisve Bazaar begins. Tomorrow 
and the evening after will also see 
the happy crowds going through the 
Ideal Ballroom where the Bazaar will 
take place. What more need be 
said than that this is not merely 
another affair and just another 
dance but a place where old friends 
have a chance to get together and 
where new' friends are met. A plea
sant evening is in store for everyone.

And, of course, you must not for
get to come around and let me meet 
some of the Laisve < Youth Section, 
readers from out of town who are 
sure to attend this affair. Just 
glance around the ballroom and the

young

Little Jack Homer 
Rounded the comer;
He saw no recovery about.
He rounded three more
And began to get sore;
He was back where he’d started 

out.

Wowie! Did we have fun on our 
sleigh ride! Wheel The whole af
fair was well organized. Nobody 
was late, nobody had to squeeze 
for transportation, nobody got lost, 
nobody got hungry, nobody got hurt, 
no luck, no fun and no go; it rained 
all Saturday afternoon and into the 
next day. Gosh, that sure’was tough 
luck. But we’re all alive, so what?

This Sunday is going to be a 
great day for the Aido Chorus and 
a swell day for all people that at
tend, that includes not only the De
troit public but those from Windsor, 
Grand Rapids and other surrounding 
cities. The operetta Kova Už Idėjas 
has a plot that is both educational 
and interesting 
old so that with 
among the new actors it’s bound to 
be pretty good. The feature that 
stands right up along-side of the 
operetta is the dancing. The orches
tra that will play amid the valentine 
decorations will be Leo Castorri’s 
eleven piece all-star band.
WARNING!

Please notify parents the sama 
The operetta must start at exactly 
5:30 P. M. and therefore dancing at 
exactly 9 P. M. To get a good seat 
be at the Lithuanian Hall on 25th 
and Vemor H’wy at 5 P. M.
IMPORTANT!

The entire cast (including chorus 
members) is going to hold the final 
rehearsal Saturday night at Lith
uanian Hall on 25th St. at 7 P. M. 
This is very important, everyone 
must be there.
LITHUANIAN SCHOOL:

The grammar school, which will 
have classes in reading, writing and 
speaking in the Lithuanian language 
for beginners and advanced students, 
is to begin this Friday at 7:30 P.’ M. 
All those wishing this instruction 
should attend the first session be
cause the number of students is im
portant.
FOR A GOOD CAUSE:

Three cheers for the Aido Chorus 
of Detroit! The resolution it took 
in voting a $10.00 greeting to the 
“VOICE”, in my estimation, showk 
that the Aido Chorus is behind the 
•progressive youth movement of Ame
rica. The 
taken will 
Lithuanian 
they know 
be found the much sought for edu
cation that will guide and express 
the true feelings of the Lith.-Ameri
can youth.
THE L. D.

With the 
progressive 
pressed by 
stration of 100,000 (the number quot
ed by the reactionary Detroit Times, 
so it must be twice that) who march
ed to City Hall to break up the 
City Hall sit-down, the L.D.S. youth 
branch in Detroit, the Lithuanian

workers non-profit insurance organi
zation, should grow? with this new 
stimulus, into a representative of the 
intelligent struggling youth of today.

The L.D.S. youth branch offers a 
real sports program along with its 
social and educational activities. 
Since the organization is non-profit 
making you can be insured at the 
lowest possible rates and belong to 
a club that is worth while. Join and 
mingle with the progressive youth 
of America. Your pal,

So Long.

ANTI-LYNCH BILL 
RALLY IN HARLEM

In Harlem, a United Youth Parade 
will be staged this Friday against 
the filibuster and demand passage 
of the anti-lynching bill.

The parade, which will mobilize at 
6:45 P. M. before the Harlem Y. M. 
C. A., has as its sponsors the youth 
section of the National Association 
for the Advancement of Colored 
People; the Young Communist Lea
gue; the Abyssinian Baptist Church 
Youth Group; and the Federation of 
Youth Clubs.

by A. REDFIELD

I fa nQ-A.

Personally, I’d commit suicide before I’d sell myself”.

Gardner To Hold 
Concert

Labor Needs 
3 Billion For Aid

DISTRICT SPORTS 
ANNOUCEMENT

The game of Jan. 29 at Norwood, 
between Worcester and Norwood 
girls, was voided by the district ex
ecutive comm, and must be played 
over in order to be considered as a 
league game. Reason—all league 
games must be advertised with the 
true chorus names. In this case (it 
was pointed out by the district or
ganizer) the game was advertised 
to be between the Norwood girls club 
and the Worcester girls club, and 
there are no such teams according 
to schedule, 
ished too if 
boys

It 
and 
ball 
paper 
plained that the first
at Gardner was cancelled a day 
fore the game. The second game, 
without cancelation, was forfeited 
to Bridgewater. Why? If Gardner 
cannot give a reasonable explana
tion—they must play the 2 games. 

----- 0-----
And now that we have our picnic 

grounds for June 12, 1938, we have 
a call for all kinds of sports and 
any chorus that is interested is ask
ed to send in its sportmen’s names 
to the district sports chairman. The 
picnic will be held in Worcester’s 
Olympia Park 
be in order too. 
next month, 
are 
lows—So. Boston, 
wood, Montello, 
Gardner. All these teams have 
ters pertaining to bowling and 
requested to answer yes or no.

J. Kižys,
Chairman of Sports.

Coinm.: P. Yesikenas, 
Zurba, P. Jackson and

, so water’ sports will 
Bowling will start 

The chorus teams 
expected to enter are as 

Worcester, 
Bridgewater

that 
fol- 

Nor- 
and 
let- 
are

What’s In A Name? 
“Joy”

Assembly 
For Child Bill

Foster To Greet 
C. P. Delegates

ALBANY, N. Y.—The Assembly 
Judiciary committee reported favor
ably without recommendation the 
Andrews resolution urging ratifica
tion of the Federal Child Labor 
Amendment.

A floor vote on the resolution is 
expected in about eight days. 
American Labor Party bloc in 
lower House has been waging a 
ter fight for its approval.

The
been defeated repeatedly in 
state legislature.
Senate passed the 
assembly defeated

The legislature
Moffat-Nunan resolution memorializ
ing Congress to ban interstate trans
portation of products made with 
child labor . This was condemned by 
the Labor Party Bloc which 
ratification of the resolution.

William Z. Foster, Chairman of 
the Communist Party U. S. A. who 
was a witness at the historic opening 
of the Supreme Council of Soviets in 
Moscow', and who has just returned 
from Arles, France! where he attend
ed the great congr. of the French 
Communist Party, will be one of the 
principal speakers Fri., Feb. 18, at 
what promises to be one of 
thrilling party gatherings 
years.

Present at the colorful 
which will mark the opening of the 
four-day Congress, in addition to 
an estimated 1,000 guests,—will be 
the entire membership of the Cen
tral Committee 
U. S. A. 
be District Organizers from 
Party organization in the U.

The Lyros Chorus of Gardner is 
to hold a concert—and what a con
cert! Itxwill not only consist of 
songs by the entire chorus but also 
solos, duets, quartets and a play.

This great event is to take place 
on Feb. 26th at the Lithuanian- 
American Citizens Club, 205 Main 
St., Gardner, at 8:00 P. M.

“Work hard and make it a suc
cess” is our motto now and the 
concert promises to be just that be
cause of the great interest shown by 
chorus members. It certainly is 
grand to see perfect attendance at 
chorus rehearsals once in a while.

A good orchestra has been hired 
to play for dancing so—everyone— 
come on down and have a grand 
time. Tickets are on sale already— 
don’t crowd, folks, — we’ll have 
enough for all.

P. S. Norwood and Worcester, we 
will see you on the basketball court 
soon. Zee

WASHINGTON.—In a statement 
to all CIO unions Chairman John L. 
Lewis called for Congressional ac
tion to assure $1,000,000,000 for un
employment relief until June 30 and 
$2,000,000,000 for the next fiscal 
year, starting July 1.

Citing the fact that “hundreds of 
thousands of workers” are faced w'ith 
“desperate need and even starva
tion”, Lewis called upon Pres. Roo
sevelt to provide 3,000,000 WPA 
jobs. The proposals are in line with 
resolutions adopted by the United 
Mine Workers convention in session 
in Washington.

DALLAS, Texas.—Her name was 
Joy, but the four-w'eeks-old baby 
abandoned on the 7th floor of a 
Dallas hotel was wrapped partly in 
sugar-sacking and crying with hun
ger when found by an employe.

Officers discovered this note on 
the baby’s dress:

“Here is my baby. Take her and 
feed her. She is hungry and I have 
no moriey,'’ She was born Jan. 10, 
1938. Her name is Joy. God bless 
her and protect her.—Her heartbrok
en mother”.

Ramblings 
Of Second District

Manville 
In the News

Dance For Spain 
March 19
’ The Lith. Committee to Aid Span
ish Democracy is arranging an af
fair the proceeds of which will go 
to the aid of the Spanish people and 
to our own Lith boys in Spain. 
Plans are being made to have an ex
ceptionally interesting program. In 
a later issue we shall go into more 
detail about the program. Sufficient 
to say it will be of an unusual na
ture. >

Tommy Manville, whose mission in 
life to spend the inhered mil
lions his father sweated out of 
workers as stupidly as possible, be
moaned the loss of another $50 a 
week secretary, female and beauti
ful, whom he had plucked out of a 
night .club just a few days ago.

She was the umphteenth of a long 
line of secretaries, all female and 
beautiful, who have walked out on 
Tommy, in various costumes, run
ning from pajamas to mink coats. 
But, like the poverty he has never 
known, Tommy just goes on and on.

Hello folks, I’ll disturb your peace
ful reading for a few moments 
again. It is nice to see news from 
different choruses of the district. 
Just like old times, so keep it up...

It is rumored that Montellio chorus 
is completely on the rocks. Say it 
isn’t so!...The Gardner sports re
ports isn’t too promising and still 
they are interested in bowįj(hg... 
Bridgewater has the right to won
der and they should also wander 
away from home for an 
not be content where 

Lawrence, with the 
have, should also enter 
M.S. sports competition
little once a month at least... Wor
cester has a fine sporting crowd and 
are setting an example, 
to is “Clean sports at 
and that should be for 
Gardner is getting kind
is the cold weather, I think, but 
they are moving in the right direc
tion. ..

Norwood boasts that the best play
ing gym is in their community and 
they invite any one to see it, not 
liking to have their place called a 
dump...So. Boston youth and cho
rus is as yet to be heard from, soon 
I hope... Retlaw Chinwell.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coining Out Soon

Have YOU
Subscribed?

ABINGTON, Mass.—Jack, the pet 
airedale of Alexander D’Amato, Jr., 
thirteen, is an educated dog—with 
a grammar school diploma to prove 
it. Jack attended the Dunbar Street 
School every day with his master, 
never once disturbed the classroom.

SAO PAULO, Brazil.—Fifteen law 
students at Sao Paulo University 
left for Rio De Janeiro where they 
will board the Italian liner Neptunia 
for a trip to Italy to study fascist 
institutions as guests of that govern
ment.

The date of this affair is Satur
day, March 19. 
in Laisve Hall, 
at 7:30 P. M.
his Night Owls will supply the music 
for dancing.

Follow the Laisve Lithuanian and 
English Sections for more news 
about this affair for Spain.

H. K.

The Brooklyn Aido Chorus has 
decided to hold an affair on 

I March 12th and asks that other 
organizations do not hold affairs 
that will conflict with ours.

Further information as to 
kind of affair we will hold 
be found in later issues of 
YOUTH SECTION.

BROOKLYN, N. Y.—The Kings 
County Ancient Order of Hibernians 
passed a, resolution urging the State 
Board of Regents to provide classes 
in Gaelic in New York high schools 
with credit toward diplomas.

1 year—$1.50
I year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

The engraver of the first issue 
of the Lincoln penny struck off to 
replace the old Indian head coin, 
was Victor Brenner who, before his 
immigration to America from Lith
uania, bore the name of Victoras D. 
Baranauskas. Brenner, who fled to 
this country to escape Russian op
pression, was notable also as a 
sculptor and originals of his work 
are owned by the Metropolitan Mu

seum in New York, the Luxem
bourg in Paris,

Cop; Didn’t ya see me signal?
Blonde: No sir.
Cop: Didn’t ya hear me yelling at 

you to stop?
Blonde: No sir.
Cop: Didn’t ya hehr me whistle?
Blonde: No sir.
Cop (writing out ticket): Well, I’m 

going to call it a day. I don’t seem Vienna, Munich, and other Europ
io be doing much good here. ean capitals.

A ragged unemployed worker was 
being shadowed through the streets 
of Berlin by a secret police spy. The 
worker felt his trousers slipping. He 
stopped in the doorway of a house 
long enough to draw his belt a few 
notches tighter .over his empty stom
ach. ’

Suddenly, the spy slipped up be
hind him and snarled: “What are 
you doing there?”

The worker, without turning about 
to look at his 
quietly: “I was 
fast Herr State

NEW YORK.—Two high schools, 
the Newton High School in Corona 
and the Alexander High School in 
Brooklyn, both of which have large 
enrollments of Greek students, have 
instituted courses in Greek in or
der to familiarize their students 
with the modern Greek spoken today 
and to aid them in preserving a 
semblance of their own national cult
ure.

Apologies are extended to “Spot
light” and that writer’s readers, if 
any. To overcome a pseudo-existence 
this writer states he is an officer of 
Bangos Chorus and the Vanguards. 
Motives are for unprejudiced, uncen
sored, true accounts of Elizabeth ac
tivity. Criticism and comment is in
vited.
SPOTLITE—

Shines on the Vanguards’ “Valen
tine Parade” being held February 13 
at Vanguards’ Headquarters, 408 
Court St. Sports and dancing for 
all is that evening’s theme. Featur
ed will be a ping-pong tournament 
open to all—winner gets a ping-pong 
paddle. We’ll be looking for you 
at 7:00 p. m.
BANGOS CHORUS—

Is at last its former self, thanks 
to Aldona Klimaite, the new teacher. 
The lass has a personality all her 
own plus ability to teach—it ac
counts for the progress Bangos Cho
rus has made...New faces come— 
they see—they are conquered—be
come new members.. .Hats off to 
Aldona.

Elections, held some time ago, may 
interest you—results as yet have 
not appeared in print...The organiz
er’s resignation made last October 
was not accepted.. .Reelected are: S. 
Rimgaila, organizer; W. Paulauskas, 
secretary; Mrs. Vaicionienė, treasur
er. Elected are D. Krūtis, assistant 
organizer; Anthony Paciunas, finan
cial secretary.

Bangos Chorus sang for the first 
time under the direction of Aldona 
Klimaite at the Lenin Memorial 
Meeting, January 30th, here in Eli
zabeth. . .Remarks 
ing—but decidedly

What happened 
We haven’t heard
long while...The girls come to cho
rus practice regularly, perhaps they 
are keeping a secret...More power 
to you, girls.

It’s 
crack
serious-minded.. .There seems to bejlar? 
some disorder in seating, wonder if ; Cop: No, but we have him so scar- 
some arrangement could be made 1 ed he doesn’t dare show himself 
for permanent seating. i while we’re around.

VANGUARDS—
Have applied to the LDS Central 

Office for equipment won through 
the consolation prize...The list was: 
A printing press; ping-pong equip
ment; darts and target; a basket
ball pump. Equipment will reach 
the Vanguards before February 13th. 
Remainder of equipment will be 
selected at the Central Office by K. 
Augules, E. Paciunas, S. Rengle, or 
one representing the other two.

The Vanguards are waiting for 
Ed. Paciunas, the organizer, to or
ganize a meeting in the near future. 
We hope the girls will come to this 
meeting.

On the committee for the “Valen
tine Parade” are: Kay Augulis, 
Anthony Paciunas, and Stanley 
Rengle...Ed. Paciunas will take care 
of the musical end...The paddle of
fered as a prize for the 
winner is an exceptionally

Brooklyn Liths 
Dance on Feb. 20

During the past the Brooklyn 
Liths have always actively support
ed all Lithuanian affairs. On many 
occasions they have offered their 
services gratuitously for good caus
es. The Brooklyn Liths are tender
ing a dance at the Grand Paradise 
Ballrooms on Sunday evening, Feb
ruary 20th.

They present an outstanding or
chestra—Don Zito and his Musical 
Serenaders—for your enjoyment and 
entertainment. The admission is 50 
cents. Having cooperated with the 
various Lithuanian clubs, societies, 
and organizations, they anticipate a 
record crowd. Remember—Brooklyn 
Liths Dance—Sunday evening, Feb
ruary 20—Grand Paradise Ballrooms.

Edward Peckaitis.

THE WORK OF THE LITHUANIAN 
COMM. TO AID SPAN. DEMOCRACY

The Lith. Committee to Aid Span
ish Democracy is one which most of 
us have already heard of. It is a 
newly formed committee combined 
with the former Lithuanian Ameri
can Friends of the Ab. Lincoln Bat. 
The work of this committee is to 
aid in all ways possible the Spanish 
people in their fight for democracy. 
Our task is to supply financial and 
material aid and to spread the truth 
about/the struggle of the Popular 
Front in Spain.

From time to time packages have 
been sent to our Lithuanian boys 
who are in Spain. Many letters of 
thanks have been received from these 

excerpts from

Dear Friends:
You should have 

of Internationals, Spaniards, 
that mobbed, nie when I opened 
the package. -All were anxious 
to know what was in the package 
and who sent it. -Well, in my 
best Spanish I explained that it 
had been sent by a group of girls 
in New York City. For a while it 
looked like a Christmas party, 
everybody having a bit of candy, 
cookies, .cigarettes. -Out -.here 
everybody marvels at the work be
ing done by our American organi
zations. _It certainly makes me 
feel good to know that the Lith
uanians are doing something too. 
Many thanks for the package and 
a loud Salad! on the part of 
those who have partaken of the 
material you sent. J. S.

This is only one of the many let
ter’s which have come in from our 
boys in Spain. All are enthusiastic 
over the work that is being done by 
our Lithuanians' to help make life a 
little more pleasant for them by 
sending simple luxuries such as ci
garettes, candy and cookies.

The money to pay for all ex
penses and to turn over to the North 
American Committee to Aid Span
ish Democracy (with which we are 
affiliated) comes from all parts of 
the country, east, west, north and 
south. It may be interesting to note 
that the majority of the financial 
aid comes from the various ALDLD 
branches, 
slipping?
and youth branches? 
your share in this very important 
work ?

Arrange a social nite or a card 
party for Spain. Many such affairs 
have been held and the results are

very satisfactory, 
an affair several 
raised over $40.00 
children. Recently 
at the home of a
hamton and a collection was made 
which was sent in to our committee 
($7.65) to be used to aid the Span
ish people. These are only two ex
amples of the work being 
our Lithuanians.

Send your contributions,Send your contributions, financial 
and material (cigs, candy, hankies, 
socks, soap, etc), to Alda Kairys, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Money orders and checks may < be 
made out to Helen Kaunas. Don’t 
delay your contribution. Aid to the 
Spanish people is of vital importance 
and concerns each and ever

We believe in and cherikh free 

 

and democracy, therefore we

aid the Spanish loyalists in 
struggle to maintain de ra- 
Spain.

Helen Kaunas,
Treas. Lith. Comm. To 
Aid Spanish Democracy

According 
volume just 
chase Cecil 
for a dime!, 
lin will again show
this time with sound and music... 
He expects the film to gross a mil
lion on the world reissue.. .You can 
purchase what they are calling a 
Hollywood Sucker List for $5.00. It 
is a mimeographed sheet which pur
ports to list all Hollywood figures 
who earned $15,000 or over during 
•1936...

Metro has formed a dancing school 
for stėnos under the direction of 
Dave Gould but we bet the gals 
would rather have salaries raised 
rather than their legs.. .Ernest Hem
ingway has returned from Spain with 
a play that he wrote in Madrid. It 
will get a Broadway production 
shortly. Major studios are now go
ing in for cheap Westerns.. .which 
recalls the rumor that Rockefeller 
plans to 
theatres 
dime!

Wifie:
to benefit any fellow man ? 

Husband: I married you, didn’t I?.



Puslapis šeštas

Aukos Ispanijos Kovotojams
Iki šiol aukojo per Lietuvių Komitetą Ispanijos De

mokratijai Gelbėti sekami asmenys ir organizacijos Is
panijos liaudžiai ir mūsų lietuviams, kovojantiems Is
panijoj :
Kolektuota masiniam mitinge, per A. Bimbą .... $14.94 
K. Auskis, Newark, N. J........................................ 3.00
ALDLD 14 kp., Minersville, Pa.................................. 15.00
ALDLD 94 kp., Kenosha, Wis.....................................20.80
Aido Choras, Brooklyn, N. Y. ................................ 31.77
LDS 6 Apskr., Benton, Ill........................................ 2.70
LDS 106 kp., Oregon City, Oregon ........................ 14.05
ALDLD 123 kp., Reading, Pa.................................... 5.00
V. Tyliunas, Livingston, N. J.................  7.13
C. Shaltis, Freehold, N. J........................................ 37.70
M. W. Manson, Rumford, Me. .. ............................... 15.75
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va......................... 5.00
F. Simas, Chicago, Ill...................................  2.25
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va........................... 6.00
J. Baltulonis, Hartford, Conn................................... 66.80
Jos. Moskaitis, Spring Valley, Ill........................... 1-00

j ALDLD 15 Apskr, Cleveland, Ohio ...................... 29.44
A. Zavis, Connerton, Pa...................................................50

į A. Kartonas, Charlesoi, Pa.................. ................... 2.00
Bendro Fronto Kom, Grand Rapids, Mich.............. 15.00
Liet. Moterų Apšv. Kliubas, Minersville, Pa.........10.00
ALDLD 31 kp. Auburn, Me.................................... 9.56
ALDLD 13 Apskr, Springfield, Ill........................... 13.82
ALDLD 155 kp, Worcester, Mass........................ 5.00
V. J. Kasparas, Newark, N. J................................. 4.25
F. Kontenis, Oakfield, N. Y.......................................... 50
Mary Shlaves, N. Y. C.................................................... 50
S. Puidokas, Rumford, Me........................................ 10.19
M. Bagdonas, Brooklyn, N. Y.................................. 1.00
Tohn Kutra, Pennsburg, Pa..................................... 1-00

Hiony Novokus, New Canaan, Conn................ 1.40
Dambrauskas, Haverhill, Mass....................... 3.13

LDS 126 kp, Woodbury, Conn................................. 3.00
Joe Gulbin, Forest City, Pa...................................... L00
Tos. Shabas, Walled Lake, Mich............................... 1.50
.Peter Urbon, Ashland, Pa.............................  1.00
L Levanienė (ant rinkimo blankos), B’klyn, N. Y. 2.25
W. Duda, Woodbury, Conn.............................  3.00
Per J. M. Lukas, Worcester, Mass........................... 15.00
Roman Stashis, Cambridge, Mass.................................3.25
Per I. P. Vezis, Binghamton, N. Y............................ 7.65
J. Bukauskas, Seattle, Wash....................................... 50
ALDLD 66 kp. Grand Rapids, Mich....................... 20.70
Iz. Certivitius, Milton, Wash................................... 5.00
Per A. Janush, Newark, N. J.....................  3.35
Juozas Daubaras, Athol, Mass................................ 2.00

I Per. J. Ramanauską, Minersville, Pa......................... 3.00
| ALDLD 132 kp, Tacoma, Wash............................... 5.00

Per E. Motuzienę, Shenandoah, Pa.................  64.00
Liet. Mot. Kliubas 63.00 
J. Kučinskas..............50
Reinar........................ 50

Per J. Ramanauską, Minersville, Pa....................... 7.60
Ed. Kmielauskas, Hartford, Conn................................ 50
J. Kemont, Coalwood, W. Va................................... 1.00
K. Lakitsky, Freeland, Pa........................................ 1.00
A. Žalis, Hillside, N. J.............................................. 2.00
A. Kvedoravičienė, So. Boston, Mass......................... 10.00
ALDLD 2 kp. So. Boston, Mass............................ 8.00

Haverhill, Mass.
Trumpos žinutės

Lapkričio 21 d., 1937 m. įvy
kusiose prakalbose, kuriose kal
bėjo d. J. Bondžinskaitė, buvo 
renkamos aukos. Stambesnes 
aukas davė sekamos ypatos: 
V. Račkauskas $1, S. Pilsuckis 
75c; po 50c: S. Benkus, A. Več- 
kys, A. Kazlauskas; po 25c: A. 
Navickas, V. Rasiulis, J. Šilans
kas, O. Pilsuckienė, J. Kibildis, 
M. Meškinis, J. Masevičius, B. 
Brown, P. Jurelionienė, A. P. 
Dambrauskas. ALDLD 85 kp.

• $5.00. Viso su smulkiomis au
komis $12.60.

Aukotojų vardai turėjo tilp
ti “Laisvės” 1-mam numeryje 
š. m., kurioj reporteris aprašė 
apie įvykusias prakalbas, bet 
“Laisvės” redakcijai nepridavė 
aukotojų vardus. K. Meliunas.

Iš viso ....................  $506.55
Lietuvių Komitetas Gelbėti Ispanijos Demokratijai šias 

aukas perdavė North American Committee To Aid 
Spanish Democracy ir Friends of the Lincoln Battalion. 

Į Mūsų komitetas taip gi siunčia Ispanijon lietuviams daik- 
I tų, kaip tai: saldainių, cigaretų ir tt. Laivas išplauks šios 
' savaitės pabaigoje.

Keletas mėnesių atgal komitetas buvo pasiuntęs Ispa- 
| nijon lietuviams kovotojams saldainių, cigaretų, kojinių, 

muilo, nosinių ir tt. Dabar gauname laiškus nuo draugų, 
I kad jie tuos daiktus aplaikė ir labai dėkavoja už jų ne

užmiršimą. Štai vienas iš daugelio tokių laiškų:
: . Gruodžio 17, 1937.

Ispanija
Lietuvių Komitetui Gelbėti Ispaniją Demokratijai.

| Brangūs Draugai:
Leiskite man pasakyti, kad jūs dirbate geriausį darbą 

iš visų grupių, kurios kooperuoja su Friends of the Lin
coln Battalion. Aš tai sakau pasiremdamas tuomi, kas 
teko pastebėti tarpe prisiųstų daiktų, kurie mus pasie
kė keletas dienų atgal. Jūsų grupė prisiuntė daugiausia 
daiktų ir didžiausius bundulius. Jūs parinkote daiktus 
labai protingai. Jūsų darbas duoda daugiau įkvėpimo 
Lincolno Bataliono kovotojams.

B. S.
Mes suprantame svarbą teikti pagelbą Ispanijos žmo

nėms, kovojantiems už demokratiją. Mes juos remiame 
finansiniai ir moraliai. Mes prašome ir jus prisidėti prie 
to gražaus ir garbingo dar

Visas aukas siųskite finansų sekretorei Alda Orman, 
419 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. Money orderius arba 
čekius išpirkite vardu iždininkės Helen Kaunas.

Helen Kaunas,
L.K.G.I.D. Iždininkė.

taHVė - Penktad., Vasario 11, 1938
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Hudson, Mass.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lokalinis Skyrius Reikalauja 
Grąžinti Lietuvai Demokratinę 
Tvarką. Pasiuntė Sekamo Tū

rinio Telegramą Kaunan:
Lietuvos Seimas, Kaunas, 
Lietuva.
Svarstydami naują konstitu

ciją, inkorporuokite demokrati
nius principus, pareikštus Stei
giamojo Seimo priimtoj konsti
tucijoj. To reikalauja Am. Liet. 
Kongr. skyrius, atstovaujantis 
penkias draugijas su 415 narių.

J. Jaskevicius, 
Komiteto Sek r.

vo nepašitenkihę ir choras žy
miai sūmažejb nariais.

Mūsų choro organizatorius 
viename susirinkime yra pasa
kęs: “Jeigu mes norime darbi
ninkiškos dailės — mes norime 
Laisvės Choro.”

Kiek liečia manęs, tai aš su
tinku ir su nauju mokytojum, 
nes man visvien kas tą darbi
ninkišką ratą suka, — Petras 
ar Jonas -— by tik darbininkiš
kai. Senas Na^rys.

kur rašote apie buvusias choro 
sumenkėjimo priežastis, pralei
džiame. Plačiai visuomenei tas 
nesvarbu, o patiems chorie- 
čiams tas ir be to žinoma.

PASITRAUKIA 3 VOKIE
TIJOS GENEROLAI

Berlin, — Apart keliolikos 
generolų,, kuriuos Hitleris 
išmetė iš tarnybos, trys ar
mijos generolai patys pasi
traukia, p r o t e s t u o.d ami

Nuo Redakcijos. — Tą dalį, prieš nazių politiką.
.. ...... ........... ....^===^

PHONE PULASKI 5-1090

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

Sausio 26 d, š. m, ALDLD 
85 kuopos nariai turėjo metinį- 
susirinkimą. Narių į susirinki
mą atsilankė skaitlingiau, ne
gu kad į pirmesnius susiriųki- 

’ mus. Pirm, atidarius susirinki
mą, ir nuot. rašt. perskaičius 
protokolą, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai, buvo perstatytas 
naujas narys, drg. A. Kazlaus
kas, ir priimtas vienbalsiai. 
Kurie nariai atsilankė į susi
rinkimą, tai visi aplaikė po pui
kią knygą “Kelias į Naują Gy
venimą.” O kurie nariai nebu
vo susirinkime, tai virš minėtą 
knygą gaus pas f in. sekretorę, 
d. A. Račkauskienę.

Jau 8 nariai pasimokėjo na
rines duokles už 1938 metds.

Nutarė pamokėti $1.00 už 
Agitacijos Fondo štampas iš.
kp. iždo.

Į Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinį skyrių atstovais iš
rinkti : J. Saulėnas, A. Navic
kas ir O. Pečiukonienė. Kuopos 
valdyba šiems metams išrinkta 
iš šių narių. Org. P. Galinis, 
fin. sekr. A. Račkauskičnė, nut. 
rašt. P. Pečiukonis, ižd. A. P. 
Dambrauskas, knygius V. Rač
kauskas. |

LDS 136 kuopa buvo įgalio
jus porą narių (J. Saulėną ir 
V. Račkauską) parinkti aukų 
dėl paramos išleidimui dar 
dviejų darb. laikraščių anglų 
kalboj. Virš minėti draugai 
surinko tam tikslui aukų $2.25. 
Aukavo po 25 centus: A. Več- 
kys, A. Navickas, P. Yacums- 
kas, M. Saulėnas, S. Benkus, J. 
Saulėnas, A. P. Dambrauskas, 
V. Račkauskas. P. Galinis 15c,
lg. Aidikonis 10c. Išrašyta 
“money orderis” $2.25 sumoj, 
ant S. Pinkausko vardo, ir pa
siųsta J. Grybui.

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

:X>O<XXXXXXXX><X><X><XXXXXXXXXX><X><XXXXXXX>CXXXXX><>C><XX><KXXy

5 Mateušas Simonavičius £
B GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA S

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- 
liomjs atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciahską masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

( 2 ) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj ?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Hartford, Conn.
Laisvės Choro Praeitis 

ir Dabartis
Man, kaipo senam Hartfordo 

visuomeniško veikimo, dalyviui, 
daug kas rūpi, štai kad ir ši
tas “Laisvės” nr. 30 tilpęs d. 
Naujos Choristės paskelbimas, 
būk dabartinis Laisvės Choro 
mokytojas “atėjo į sugriuvusį 
chorą.” Tas nesutinka su tikro
ve. Choras nebuvo sugriuvęs. 
Tą galima prirodyt faktais. 
Choras palaikė savo svetainę, 
laikė savo susirinkimus ir ižde 
turi $400. Taipgi laikytos ir 
praktikos.

Tiesa, kai kurie choristai bu-

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

' ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui
•

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVĖ
t 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NEW JERSEY LIETUVIU 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
' ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

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

Visus ir visas kviečia — N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

LAISVES BAZARAS BUS ■<
Vasario 11,12 ir 13 Feb.

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.

® • •
IŠTISA BAZARO PROGRAMA:

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.

<

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.

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.

Bazare bus daugybės gerų 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.
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So. Boston, Mass.
RADIO

Nedėlios, Feb. 13-tos radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, bus sekanti:

1—Longino Buinio, Jr. or
kestrą iš Cambridge.

5 2—Dainininkė Marijona Ko- 
yutis iš Lowellio.

3—Kalbės “Laisvės” redakto- 
. rius, Antanas Bimba, iš New 
Yorko.

Po programai prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Myles Standish Hotel, Boston, 
Mass.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Vasario 13 d. Lietuvių Salėj 
įvyks Mass, valstijos bendro 
fronto apskričio prakalbos. 
Kalbės: “Laisvės” redaktorius 
d. A. Bimba, “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas ir Kom. 
Partijos distrikto sekretorius 
Phil. Frankfield. Nepadarysiu 
klaidos sakydamas, k&d So Bos
tone tokių prakalbų nebuvo, 
kad vienu ir tuo pačiu sykiu 
nuo vienos estrados trys tokie 
žymūs kalbėtojai sakytų pra
kalbas.

Jaunutis.

Verona, N. J.
Mirė

Trečiadienio rytą, vasario 9 
d., 9:15 vai. mirė Juozas Abro
maitis, 45 m. amžiaus (Joseph 
Abrams), 43 Hillside Ave., Ve
rona, N. J. Buvo narys LDS 8 
kuopos. Bus palaidotas šešta
dienį, 12 d. vasario. Privatiš- 
kos šermenų apeigos bus laiko
mos Colonial Home, 132 S. 
Harrison St., E. Orange, N. J. 
Šią liūdną žinią pranešė tele
fonu jo duktė Ethel Abrams.

Montello, Mass.
Prigėrė Trys Jaunuoliai

Vasario 7 d. čia prigėrė trys 
jaunuoliai, aukštesnės mokyk
los (High School) .mokiniai. 
Po pietų, Jono Makalausko 
(Maluko) ežere, vadinamam 
Cary Hill Pond, ant North 
Quincy St., jaunuoliams bečiu- 
žinėjant, įlūžo plonas ledas, ir 
prigėrė ežero savininko sūnus, 
17 metų, ir jo du draugai, John 
ir Norman Kinsella, 15 ir 13 
metų jaunuoliai. Pastarųjų tė
vas ir gi lietuvis. Vincentas 
Makalauskas-Malukas, 11 metų, 
irgi buvo kartu įlūžęs, bet šiaip 
taip išsigelbėjo ir šlapias mylią 
kelio dviračiu važiavo, kol pri
šaukė pagelbą. Pribuvę ugna- 
gesiai kūnus išgriebė, bandė at
gaivinti, bet nepasisekė.

Visi trys jaunuoliai gyveno 
pas savo tėvus ant Merton St. 
John Malukas-Makalauskas yra 
savininkas ežero, kur jo sūnus 
prigėrė su kitais dviem jaunuo
liais. Jis yra žinomas kaipo le
do pristatytojas.

Tėvas, broliai ir kiti yra la
bai dideliam nuliūdime po to
kios baisios nelaimės, šalna.

Detroit, Mich
Pranešimas

Vasario 16 d., 1938, 7:30 v. 
vakare, Draugijų Svetainėj, A. 
W. Unijos Organizacinis Komi
tetas išduos platų raportą kas- 
link organizavimo unijos For
do dirbtuvėj, t. y., kas yra nu
veikta, kas dabar yra veikiama, 
ir kas turėtų būt daroma, kad 
greičiau užbaigti organizavimą 
Fordo darbininkų. Todėl visi 
lietuviai darbininkai yra kvie
čiami į tą susirinkimą. Nes su
organizavimas Fordo darbinin
kų priklauso nevien nuo pačių 
Fordo darbininkų, bet nuo kiek
vieno darbininko Detroite. To
dėl visi ir visos dalyvaukit tame 
susirinkime. Išgirsite labai įdo
mų raportą ir pateiksite savo 
mintis sekmingesniam veiki
mui. Po raporto bus diskusijos.

Kviečia Org. Komitetas.

Susivienijimo 133 kp. Sekmadienį, 13 
d. vasario, Ukrainų Svet., 158 Mer
cer St. Pradžia. 4 vai. po pietų. Bus 
ir muzikalė programa.'“ Kviečiame Vi
sus atsilankyti ir išgirsti įdomių pra
kalbų ir gražios muzikalės progra
mos.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. vasario, 
siaus vietoj, 267 Front St. 
Visi nariai būkite laiku.

(35-36)

J. Barta- 
, 8 v. v.

Sekr.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 13 d. įvyks 

Suvienytų Draugijų metinė vakarie
nė, 29 Endicott St. Pradžia 5 v. v. 
S. D. Vakarienės visuomet būna pui
kios, S. D. Komitetas -rengiasi pasi
rodyt su šia vakariene ir su gražia 
programa. Kom.

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, vasario 14 d. įvyks 

ALDLD Moterų kp. susirinkimas, 29 
Endicott St., 7:30.v. v. Visos narės 
būtinai dalyvaukit. Kom.

(35-36)

Kova už Idėjas” Scenoje

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, vasario 13 d. Sietyno 

Choras Bušu važiuoja į “Laisvės” 
Bazarą dalyvauti programe. Kas no
ri kartu su choristais važiuoti, tai 
būkite Lietuvių Salėj tarp 4-5 valan
dų ir kartu dainuodami važiuosime

Vasario 13-tą d. Aido Cho
ras stato operetę “Kova už Ide-1 
jas.” Operetė bus vaidinama I aplankyt Brookiyniečius. 
Lietuvių Svetainėje (25th ir -------------- -
Vernor Hy.) ; prasidės punktu
aliai 5.30 vai. vakare. Įžanga: 
iš anksto 40c, prie durų 50c.

Išsijuosę dirbame, kad pasta
čius tą puikų darbininkiško 
meno kūrinį ir tikimės lietuviš
kos publikos netik kad neapvil
ti, bet priešingai, užsitarnauti 
dar didesnio prielankumo. Ne
pamirškite, kad Aido Choro 
narių skaičius veik padvigubė
jo nuo to laiko, kada jūs pas
kiausia girdėjote jį dainuojant; 
tad kaip tik šiame operetės per
statyme turėsite progą tuomi 
įsitikinti.

Kviečiame gerbiamą publiką 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
ir nesivėluokite, kad geresnes 
sėdynes galėtumėt gauti.

Choro ir vaidintojų praktikos 
eina sklandžiai ir sėkmingai. 
Pradedama pamesti paprotys 
vėluotis, nors dar kai kurie iš 
senesniųjų to papročio dalinai 
prisilaiko. Abelnai imant, susi
renkama laiku ir skaitlingai.

Generalės operetes praktikos 
įvyks vasario 12 d., šeštadienio 
vakare, Lietuvių Svetainėj; vi
si choro nariai ir vaidintojai 
būtinai dalyvaukite. A. Urbon.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. ruošia šokius ir gražų 

teatrą, vasario 12 d., šeštadienį, 7:30 
vai. Liet. Jaunų Vyrų Dr-jos Svet., 
407 Lafayette St. Bus sulošta 3-jų 
aktų komedija “Gyvieji Nabašnin- 
kai”. Smagūs šokiai prie geros or- 
kestros. įžanga iš anksto 25c, prie 
durų 35c. Prašome visų skaitlingai 
dalyvauti. Rengėjai.

EASTON, PA.
Lincoln’o Gimimo Dienoj šokiai

Šeštadienį, 12 d. vasario, Vander- 
veer Hali, 9 ir Washington gatvių, 
naujai susitverus jaunų darbininkų ir 
studentų organizacija Youth Civic 
League rengia smagius šokius, šo
kiams grieš visiem žinoma Polka 
Dots orkestrą. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Prasidės 7:30 vai. vak. Lie
tuviai yra širdingai kviečiami daly
vauti, nes ir šią organizaciją sudaro 
didžiuma lietuvių jaunuolių. Parem
kite jaunuolius jų naujame , darbe.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 13 d. vasario, sekmadienį, 2-rą 
vai. po pietų. B, Poteliūno Svet., 53 
Bank St. Visi nariai pribūkite į 
susirinkimą, užsimokėkite 
kad neliktumėt suspenduoti, 
atsiveskite ir naujų narių,
turime pasigamint sėkmingą ateičiai 
planą dėl vajaus, gavimui naujų na
rių į kuopą. J. V. S.,; Fin. Sekr.

duokles 
Taipgi 
Taipgi

Worcester, Mass
už

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. vasario, 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. Vi
si nariai atsilankykite, atsiimsite 
knygą pereitų metų ir užsimokėsite 
už šiuos metus. Atsiveskite ir nau
ju narių prirašyti. J. V. Margaitis.

(35-36)

dos lietuviai gyvena, kaip:. .Lietuvoj ir vėl priminama. Prakalbos įvyks 
žmones kovoja už įveji irią clemokra-| vasario 11 d., penktadienio vakare,

774 Bank .St, Drg. Guoba papasakos 
apie' lietuvių"'darb. "gyvenimą” kanadbj 
ir apie jo kelionę Lietuvoje ir ką jis 
ten 
gai

tijos. ir, ten toliau. Komisija,

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, vasario 13 d., 12:30 vai. po 
pietų. Easton Baking Co. Svet. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir nesivėluo- 
ti, nes bus nemažai reikalų svarsty
mui. Ypatingai buvę APLA nariai 
būkite—yra iš Centro atėję visi do
kumentai ir tt. Sekr. V. J. S.

(34-35)
LAWRENCE, MASS.

Bendro Fronto Prakalbos įvyks 
sekmadienį, vasario 13 d. L. U. K. 
Svet., 4.1 Berkeley St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės “Laisvės” redakto
rius drg. A. Bimba ir vietinis J. 
Urbonas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. (34-35)

VARPO KEPTUVE
.eiionę uiciuvuju ii np jį q 04-
Kviečiame visus skaitliu- d 6-42 bldgg oi.matė.

atsilankyti.
(34-35)

J. ž.

SCRANTON, PA.
ALŲLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, sekmadienio po pietį, 
1:30 vai. Puskunigio Svet., 132 W. 
Market St. Susirinkime nariai gaus 
knygų ir po susirinkimo prasidės 
“pare” (kozyrių) kurią rengia ben
drai visokios draugijos sukėlimui fi
nansų dėl paminėjimo Lietuvos Ne
priklausomybės Vakaro. Org. F. I.

(34-35)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbi prėlekcija ir juokinga 

Komedija “Knarkia Paliepiant”, įvyks 
13 d. vasario. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Prelekciją duos Dr. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. apie žmo
gaus sveikatą, stovį ir kitais svar- ■ 

atminčiai programa, kurią pildys Vy- j biais klausimais. Komediją suvaidins 
rų, Merginų ir Mišrūs Chorai. Taipgi T— z'”---- --------
duetai ir ' solistai. Bus suvaidintas 
vaizdelis, parodaptis; kokią laisvę 
Lietuvos žmonės turi prie fašistinės 
dabartinės valdžios; kokiose sąlygose 1 
ir kaip Lietuvos jaunimas susirinkęs i

' į mišką praleidžia sekmadienių pava
karius. Tai bus tikras paveikslas da
bartinės Lietuvos. Verta pamatyti 
netik suaugusiems, bet ir čiagimiam 
jaunimui, Tai puikiausia proga 
nimui susipažinti su dabartinės 
tuvos “laisve”.

Taipgi šiame programe, bus 
nuojamos tik Miko Petrausko kompo
zicijos)—revoliucinės ir liaudies dai
nos. yVisas Choras bus pasipuošęs 
lietuviškais kostiumais. Tai bus vie
nas iš seniai laukiamų programų. Bū
kit visi Lietuvių Svetainėje, Vasario- 
February 13 d., 3-čią valandą po piet. 

Tikietas tik 25c. Komisija.
(34-35)

NORWOOD IR APIELINKEI
Kompozitoriaus Miko Petrausko

Lyros Choro jaunuoliai. Todėl kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(34-35)

jau-
Lie-

dai-

SO. BOSTON, MASS.
So. Boston Laisvės Choras kviečia 

visus atsilankyti į “Kaimiečių Vaka
rą”, šeštadienį, vasario 12 d. Liet.; 
Piliečių Kliube, 376 Broadway. Prad-.' 
žia 6 v. v. Bus visokių valgių apa
tinėje svetainėje, . o viršutinėje tai 
galėsite pasišokti prie Morkelio or- 
kestros. Už geriausią kaimietišką 
apsirengimą bus dovanos. Įžanga tik 
50c už viską. Paremkite savo choro

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

N. S. Pittsburgh, Pa.
Pranešimas

Brangūs Draugai: K. P. L. 
Biuras turėjo posėdį vasario 6 
d. ir nusitarė šaukti lietuvių 
komunistų ir simpatizatorių 
platų susirinkimą vasario 20 d., 
1^38 metais, 1-mą valandą po 
pietų, L. M. D. Salėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

Draugės ir Draugai! J. Ga
šlūnui išvažiavus, mūsų spėkos 
liko kaip ir palaidos, ir kad 
gauta tindamas skaičius naujų 
narių Soho, McKees Rocks ir 
N. S., tai reikalinga persitvar
kyti, kad būt galima savistoviai 
veikti. Į šitą susirinkimą vieti
nis biuras kviečia ne tik pa
tiems partijos nariams daly
vauti, bet kiekvieno yra parei
ga, kad visi ir visos nariai ir 
simpatikai dalyvautų.

Draugiškai ir broliškai, 
Org. P. J. Martin.

Auka Ispanijos Kovotojams 
Demokratiją

ALDLD 155 moterų kuopos 
atsibuvusioj vakarienėj, sausio 
16 d., buvo parinkta aukų Ispa
nijos kovotojams.

čionai telpa aukavusių var
dai: P. Butkevičia $2; po $1: 
V. Motiejaitis, A. Jurčus, P. 
Banonis, N. Kudarauskas, F. 
Petrausk’as, N. Balčiūnienė, J. 
Špakauskas; po 50c: J. Karso- 
kas, A. Pilkauskas, J. Kiela, 
Z. Dvareckas; po 25c: I. šu- 
pėnas, K. Kosulis, E. Trasikie- 
nė, P. Bakšienė, N. Lazaravi- 
čienė, K. Minkeliunienė, V. Tu- 
manienė, J. Dovidonis, P. Pa- 
levičia, P. Jelskis, V. Norkus ir 
J. žalimas. Su smulkiomis au
komis pasiųsta $15 
vardu, kad perduotų 
vių skyrių Ispanijai.

Varde kovotojų už
tiją, tariu širdingą ačiū aukoto
jams ir moterų kuopai.

žedimas.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 13 d. vasario, 
ko Svet. 
silankyti, nes gausite svarbią knygą 
“Kelias Į Naują Gyvenimą”, 
čiame ir naujus narius! P.

įvyks 
Bakanaus- 

Visi nariai malonėkite at-

Kvie-
Sakat.

“Laisvės” 
per lietu-

demokra-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lyros choras ruošia šokius, šešta
dienį, vasario 12-tą, Russian Ameri
can Svet., 735 Fairmount Ave. Pra
džia 8 vai. vak. šokiams grieš Ar
istocrats Orkestrą. Įžanga 25c. Pra
šome visų skaitlingai dalyvauti ir 
paremti chorą finansiškai. Mes atsi
lyginsime visuomet su dainoms.

NEWARK, N. J.
Lietuvių Komunistų Partija šaukia 

susirinkimą pas drg. D., 239 Rose 
St., 7:30 v. v. pirmadienį, 14 d. va
sario. Malonėkite visi draugai da
lyvauti, nes turim daug svarbių rei
kalų nutarti. Sekr. G. A. J.

(35-36)

JERSEY CITY, N. J.
Lietuvos 20 m. Nepriklausomybės 

paminėjimas-Prakalbos. Rengia ben
drai Laisvės Draugija ir Liet. Darb.

PITTSBURGH, PA. ’
Pittsburgh’o ir apielinkės lietuvių 

draugijos rengia, 20 metų Lietuvos 
n e p r i k 1 ausomybės apvaikščiojimą. 
Apvaikščiojimas atsibus nedėlioj va
sario 13 d., 1938 m., prasidės kaip 
7:30 vakare, L.M.D. name 142 Orr 
Street, Pittsburgh, Pa.

Bus didelė ir labai graži muzikalė 
programa ir geri kalbėtojai. Kalbė
tojų rasis ir iš kitų miestų.

Bus renkamos aukos, Pittsburgh’o 
universitete išpuošti lietuvių aukomis 
kambarį; Lietuvos politiniams kali
niams, ir Vilniaus mokykloms. Ko- 
lekta bus renkama atskirai kiekvie
nam tikslui. Įžanga veltui.

J. Miliauskas.
Rengimo Kom. narys. 
(34-35)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkinruft įvyks 

13 d. vasario, 2-rą vai. po pietų, 256 
Walker St. Visi nariai kviečiami at- 
silayJr'L^ gausit knygą “Kelias Į 
Naują Gyvenimą”, taipgi turime 
daug svarbių dalykų aptąrti.
(34-35) ‘ Org. G. S.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks, 

sekmadienį, 13 d. vasario, Easton 
Baking Co. Svet. Pradžia 2 vai; po 
pietų. Visi nariai būkite ir naujų 
narių atsiveskite. Sekr.

(34-35)

NEW BRITAIN, CONN.
Kalbės Svečias Iš Canados_

Ne tankiai susilaukiame svečių kal
bėtojų iš kitų šalių, bet šiuo sykiu 
netikėtai pasitaiko. Drg. M. Guoba 
yra atvykęs į šią šalį “Liaudies Bal
so” reikalais ir jis aplankydamas 
daug kolonijų neapleis mus neatsi
lankęs. Jis čia pribus sekmadienį 
vasario 13 d. ir kalbės susirinkime 
Darbininkij svetainėj, 53 Church St. 
iš ryto, kai 10 vai.

Kviečiami pribūti ant šio susirinki
mo visi be skirtumo ir išgirsti drau
go kalbos kuris pasakys, kaip Cana-

Rūgštį ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- •
Taipgi 

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

tCake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, • 
Doughnuts, Pios, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls. •

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

parengimą o jis jums už tai atsily-, vįčiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona, 
sons su damom. Kom.gins su dainom.

(34-35)

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

J. J. D.

gai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

į “Lais- 
d. vasa-

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

WATERBURY, CONN.
Nors jau “Laisvėje” buvo praneši

mas apie drg. Mato' Guobos prakal
bas, bet kad draugai'nebūtų pamiršę,

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

TEA.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

E. ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, 13 d. vasario bus ro

domi judžiai iš Sovietų Sąjungos 
“Return of Maxim”. DeLuxe Teatre, 
1504 Walnut Ave., (vienas blokas j 
pietus nuo Broadway) prasidės 11 
vai. ryte. Vaizdins darbininkų kovą 
su carizmu Rusijoj. Nepraleiskite 
šio judžio nepamatę. Įžanga dėl su
augusių 25c. Vaikams 10c.

(34-35)

GREAT NECK, N.
Pirmyn Choras važiuoja 

vės” bazarą, sekmadienį, 13 
rio. Yra užsakytas didelis busas. 
Greatneckiečiai norinti važiuoti į 
“L.” bazarą tai užsisakykite buse vie
tą. 75c. asmeniui. Busas išeis nuo 
Kasmočių Svet., kaip 4:30 v. p. p. 
Galite užsisakyti per Pirmyn Choro 
Komitetą o, ant greitųjų pašaukite te
lefonu: Great Neck 2139. F. Klastom

(34-3§)

MONTELLO, MASS.
Paminėjimas Lietuvos Neprigulmy- 

beš 20 m. Sukaktuvių įvyks sekma
dienį, vasario 13 d. Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 7 v. t,v. Rengia Ben
dras Montelios’Draugijos Komitetas. 
Kalbės “Keleivio” redaktorius S. Mi
chelsonas iš So. Boston. Koncerto 
dalį pildys Ig. Kubiliūnas ir drg. Rai- 
nardiene. Kviečiame visus skaitlin- 

atsilankyti. Kom.
(34-35)

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲRŲ, 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 TĘA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU- 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip :
JOHN W.

1375 E. 18 St., 
REIKALINGA AGENTŲ

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Arenusias
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan jLve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS ,

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

Tel. Evergreen 7-1312

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir'NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, 9 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
Isisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNJUOTAS 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

GARSINKITES “LAISVĖJE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsy Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Pusląpis Aštuntas LAISVE

"Laisvės” Bazaras Prasidės Šį Vakarą, Ideal
Ballroom; Dainuos Aido Choras; Dovanos

O

i

Iškilmingai Apvaikščios 
Lincolno Gimtadienį

PenktacL, Vasario 11, 1938

Pastangos pasigaut pirkėjus 
daėjo prie to, kad vienoj New 
Yorko departmentinių krautu
vių įvesta tyrų ir raistų šliau
žiu ir žvėrių paroda.

Padėkos Žodis
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 

bas minėjome 30-ties metų su
kaktį bankiete vasario 5 d. Bu
vo daug svečių brooklyniečių. 

• Bankieto rengimo komisija ta
riam ačiū už tokį skaitlingą at
silankymą ir gražų užsilaikymą. 
Palyginus, šių metų parengi
mas buvo smagesnis todėl, kad 
pas svečius matėsi pasitenkini
mo. Galėjo būti kiek trūkumų, 
už ką atsiprašome.

Liet. Am. Piliečiu Kliubo 
vardu tariam ačiū kliubą parė
musiai visuomenei, biznieriam, 
profesionalam, redakcijom, ti- 
kietų pardavėjam. Ačiū vakaro 
pirm. J. Draugeliui, taipgi sve
čiam, seniem kliubo veikėjam ir 
organizacijų atstovam už pasa
kytas kalbas ir gerus linkėji
mus kliubo ateičiai. Tariam pa
dėkos žodį gaspadinėm, Depsie- 
nei ir Marcinkienei. Taipgi 
kingi programos dalyviam: 
Veličkai, P. Pakalniškiui, 
Bekeriui, K. Kriaučiūnui, 
Kavaliauskaitei, B. Simanaus- 
kaitei, A. Žilinskaitei, A. Dcp- 
siutei.

Pastaba: Kurie turite paėmę 
-"parduoti tikietus, malonėkite 

grąžinti pinigus ar tikietus šią 
savaitę. Rengimo Komisija.

Tūkstantis Gražių Sieninių Kalendorių Bus Veltui Išdalyti 
“Laisves’ Bazare Penktadienio Vakarą

Ateikite į “Laisvės” Baza
rą penktadienio vakarą ir pasi
imkite jums skiriamą dovaną— 
gražų sieninį kalendorių veltui. 
Kitais vakarais kalendoriai ne
bus duodami, — Vien tik penk
tadieni, Feb. 11. 
Chorą girdėsite 
tadienio vakarą, 
lausko Orkestrą
kiam penktadienio vakarą. 
Daugybė valgio produktų labai 
žemom kainom bus išparduoda
mi penktadienio vakarą.

Antra Dovanu Diena Sek
madienis. 35c Vertes Paiše

liai Bus Duodami Veltui

Taipgi ir Aido 
vien tik penk-* 
šaunioji Mi.ka- 
taipgi gros šo-

dė-

Brangaus išdirbimo sumau
nami paišeliai, patogūs vyram 
ir moterim visada nešiotis su 
savim, bus duodami veltui vi
siems 
dieni, 
vertės 
mintis 
some
bus duodami vien 
nį.

Pasveikinimas “Laisves” 
Bazaro!

Ginkus savininkas, 495 Grand 
St., baksą saldainių.

Lew's Dairy, 114 Lee Ave., 
8 kenus visokių daržovių,

Monorotib, 523 Metropolitan 
Avė., 2 poras kojinių.

S. Treitag, 123 Havemeyer 
St., “leggins.”

Nuo svetimtaučių krautuvės 
3 poros kojinių.

M. Mikalauskienė (81 kp.) 
grocernė, 36 Scholes St., 10 ke
lių ir pakelių konservuoto mai
sto, setus porcelinos ir stiklinių 
dišių.

Milciaus
Grand St., 
pora

A.
setą.

Shoe Store, 235 
per A. Veličką, 1 

vyriškų batų.
Kalakauskienė “highball”

Vižlianskienė vaikų dišių

Laisves

35c. Tai 
“Laisvės’ 

įsitėmyti,

bazare sekma- 
Paišcliai yra 
bus puiki at- 
bazaro. Pra- 
jog paišeliai 
tik se.kmadie-

Areštavo Padegėją
Sulaikytas John Wade, 26 m., 

sakoma, prisipažinęs užkūręs 
50 gaisrų, kuriuose žuvo 3 as
menys. Keistą norą padeginėti 
jis pajutęs savyje po to, kaip 
jo paties motina žuvo gaisre 
pora metų atgal. Wade apskun
dė jo paties sesuo, Mrs. Mary 
Keane, 641 Central Avė., saky
dama, kad jis padegė jos na
mus po susipykimo su jos vy
ru.

Abrahomo Lincolno Brigados 
draugai rengia nepaprastą Lin
coln© gimimo dienos minėjimą 
šį sekmadienį, 13 vasario, Be- 
lasco Teatre, 44th St. 
Broadway), N. Y.

Programos pildyme 
vans Lillian Hellman, 
“Children’s Hour” ir 
End”; kapitonas Hans
buvęs Lincolno - Washington© 
Batalionų komandierius ir Mil- 
ly Bennett, visi nesenai sugrįžę 
iš Ispanijos, taip gi Fred Keat
ing, garsus Hollywood žvaigždė 
ir magikas. Bilietai nuo 55c iki 
$1.65. 
........ —.. . ..... ..................................

(netoli

daly- 
autore 
“Dead 
Amlie, j

Mrs. Ida L. Padgett parei
kalavo perskyrų nuo savo vyro 
Dr. Padgett dėlto, kad jis po 
“monkey gland operacijos” su
sidomėjęs kitomis moterimis.

Max Baer, buvęs sunkiasvo
rio čampionas, užsimokėjo cho
ristei Shirley LaBelle $2,000. 
Ji skundė, kad jis, žadėdamas 
jai gaut judžių darbą, nusivedė 
ją viešbutin ir ten norėjo ja pa
sinaudot prieš jos valią.

. Aido Prašymas

setą.
M. Adomaitienė rašymo setą.
J. M. čėsna elektrinę lempu-

Brooklyno Aido Choras pra
šo visas organizacijas nerengt 
pramogų kovo 12-tą už tai, kad 
choras rengs programą tą va
karą. Prašo, kad kitos organi

zacijos duotų paramos. Prez.
Adomaitienė rašymo setą.

Taip Tammanės Ponai 
“Prisilaiko” įstatą

Tammaniečio tarybininko 
Hugh Quinn vieta Miesto Tary
boje kabojo kaip ant plauko 
pereitą pirmadienį, kada jis bu
vo kvočiamas neteisėtamę užė
mime tos vietos.

Kvotimuose išsiaiškino, kad 
šis ponulis, Queens tammanie- 
čių viltis, tiek paiso įstatymų, 
kiek kas iš mūsų bepaisome 
pernykščio sniego. Rinkimų įs
tatai reikalauja, kad kiekvie
nas balsuotojas teisingai pa
duotų savo adresą. Tą žino ko- ’ pasveikinimo iš

o ką jau bekalbėt! darbininkiškame judėjime. Lai
vi-

“Dienraštis ‘Laisvė’ yra stip
riausias ginklas darbininkų 
prieš savo priešus. Bazaras su
rengtas paramai ‘Laisvės’, jos 
palaikymui. Tai nepavaduoja
ma užduotis darbininkų kuom 
galint ji paremti.

Mudu su drg. J. šemberiu, 
neturėdami kuom suteikti svar
besnę paramą, aukojam po $1, 
kaipo bedarbiai. Linkėdami vi
siems darbuotojams gerų pa
sekmių, prašome priimti ir mūs 
nors mažą auką.

J. Ramanauskas, 
Minersville, Pa.”

Linksma sulaukus gražaus 
seno veikėjo

tę.
J. Lazauskienė namų darbo 

abrūsą.
Marcinkui, saldainių krautu

vė, 472 Lorimer St., 1 didelę 
stiklinę lėkštę, 3 pagražintus 
puodukus, druskinyčią su pipir- 
nyčia ir įvairių vaikams žaislų.

Daiktais iš Maspetho
R. Kruch’us, fotografas, 65- 

23 Grand St., didelį paveikslui 
frėmą ir 2 stiklinius salotos 
bliūdus.

M. Shivickienė 1 špilkom ta- 
cą ir “bracelet.”

Ona Kairaitienė setą stiklų.
Olga Reinhardienė, Ridge

wood, paduškaitės užvalkalą.
F. Yakštys, grosernė, 886 

Belmont Ave., 8 svarus lašinių.
Yakštienė, East New York, 

du rankų darbo gražius .paduš- 
kaitėm užvalkalus.

Ką Reiškia Lietuvos 
Nepriklausomybė?

Į šį ir daugelį su Lietuva su
rištų klausimų išgirsite aiškų 
atsakymą Amerikos Lietuvių 
Kongreso prakalbose 18-tą šio 
mėnesio, didžiojoj Grand Para
dise Svetainėj.

žnas pilietis, 
apie kandidatus valdžion, 
ponas Quinn padavė adresą 
tuščios krautuvės.

Patrick Kelly, vyriausias 
dingų inspektorius tam miestui, 
liudijo, kad jis apžiūrėjo minė
tą krautuvę 24-29 Jackson 
Ave., Long Island City, kuri 
buvo pažymėta, kaipo Quinn re
zidencija. Jis sakė ten neradęs 
lovos nei jokio guolio, neigi vi
rimui pečiaus ar indų ir 
ten nebuvo jokio ženklo, 
kas gyventų.

Kelly’o liūdymas buvo

Ateities Žiedo Reikalai

SUSIRINKIMĄ I
Amerikos Labor Partijos Broo

klyno Lietuvių Skyriaus 
Susirinkimas

Gerbiamiejai!
Vasario 11, 1938 kaip 7:30 vakare 

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
name bus Amerikos Labor Partijos 
Lietuvių Skyriaus susirinkimas. Visi 
A. L. Partijos nariai ir nenariai pra
šomi ateiti į susirinkimų, nes turėsi
me labai svarbiiį reikalų aptarti. 
(34-35) Sekr. J. Buivydas.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienį, vasario 12, Lincoln’s 
dienoje Adomas Yezavitas ir Orkes
trą rengia “Valentine“ Šokius, šo
kiai atsibus, Liet. Am. Piliečių Kliu
bo Svet., 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 v. v. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Programoj dalyvaus daininkas 
Viktoras Bekeris ir armonistas Jur
gis Dirigenčius ir visiems žinomas 
Adomas Yezavitas ir jo Radio Or
kestrą. įžanga 35c. Kom.

(34-35)

bus 
va
lai-

Telephone: EVergreen 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.

PASKUTINĖ DIENA
Sovietų Puikiausias Judis
REVOLUTIONISTS

(Revoliucionieriai)
Prieinamos Kainos—Rodoma be pertraukos

New Broadway Theatre 
246 Broadway, Brooklyn 

Near Marcy Ave. Station

šiais metais “Laisvės” baza
rui būnant kitur, Ateities 
do Mokyklėlės pamokos 
kaip ir visados. Tad 12 d. 
sario visi mokiniai prašomi
ku būti, po pamokų visi galėsi
me traukti į bazarą.

Tėvai, norinti savo vaikus 
pramokinti lietuviškai rašyti ir 
skaityti bei norintieji, kad jū
sų vaikai pasirodytų publikoje 
su dainomis ir eilėmis, atsives
kite juos “Laisvės” , svetainėn 
bile šeštadienį, 2 vai. dieną.

Draugai ir draugės, kurie tu
rite Damijonaičio 3-čios laidos 
gramatikų ir nenaudojate jų, 
paskolinkite, arba parduokite 
A. ž. mokyklėlei. Tuomi atlik
site didelį darbą. Priduokite 
mokyklėlei arba L. Kavaliaus
kaitei “Laisvės” ofise.

J. Seeger.

AjL burner
W INVENTED

Canning!

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

IR VĖL MERGAITE
COOK and HEAT Without Co
In Your Present Stove or Furnace— 
HOTTER-CHEAP
ER - No Aahea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Hums cheap oil a new 
way. without pre-generating 
or clogging up. Quick Intense Mi____
heat by Simple Turn of Valve. K»«XAC« 
It ends drudgery and dirt of Owlcfc HfdTaf 
coal or wood; cute fuel bills In Turn of 
half, pays for itself quickly by what IT HAVES.

DU AME phone for free rnUnlEoEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in gettintr MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Salos 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

53-82 72nd PLACE

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Peter Taskonas, 1267 39th 
St., savotiškai įvertino “dievo 
duotą” trečiąją dukrytę. Suži
nojęs, kad trečias naujagimis 
kūdikis — mergaitė, jis savęs 
nuraminimui keletą “ekstra” 
truktelėjęs ir koja ištvojęs 
krautuvės langą pereito sausio 
24-tą. Po to jis jau buvo ligon- 
butyje, o dar vėliau teisme, kur 
sakė, kad sulaukęs trečios duk
ters jis jautėsi, jog “visas svie
tas prieš jį.” S. M.

S

Daiktais iš Bayonne, N. J.:
P. Janiunienė — gražų pa

galvei užvalkalą.
L. Kirmilienė —- rankų dar

bo gražią paduškaitę.
P. čiurlienė — paduškaitę.
Sakavičienė — paduškaitę.
M. Lukaitienė — paduškaitės 

užvalkalą.
J. Rutkauskas, 22 E. 19th

St., bon ką degtinės.
J. Stunelis, 184 

bonką degtinės.
Daiktais iš

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

bet, būna šie jo žodžiai trimitu 
ant, siems “Laisvės” rėmėjams.

Kelrodis į “Laisves” 
Bazarą

Važiuojantieji iš New Yor
ko traukiniais, važiuokite ant 
Union Square ii' čia imkite Ca
narsie traukinį ii- išlipkite ant 
Jefferson -St. stoties, 
jantieji automobiliais 
Yorko, važiuokite 
burgh tiltu ir pervažiavę tiltą 
važiuokite Broadway apie 15 
blokų iki Flushing Avenue, su
kite po kairei i Flushing Ave
nue ir važiuokite iki Knicker
bocker. čia po .kairei bus baza
ro salė.

bi 1-

jog 
kad

Važiuo- 
iš New 

Williams-

W. 54th St.,

Visiir:
Marlboro,

pa
tvirtintas kitų inspekcijos ir 
rinkimų valdininkų bei elektros 
teikimo kompanijos knygų pri
žiūrėtojo Vincent La Tronica. 
Pastarasis liudijo, kad krautu
vėj nebuvo elektros. Susirinkus 
publika garsiai kvatojo, kuo
met bandydamas Quinn’a gint 
brooklynietis tarybininkas Ca- 
shmore, tammanietis, paklausė 
ar jie esą girdėję apie kerosino 
lempų ir žvakučių šviesas. Nei 
komitetas, neigi publika netikė
jo, kad Quinn
bių namų savininkas būtų gyve
nęs krautuvėj, apšviestoj su ke- 
rosinine lempa ar žvakutėmis.

Ar stebėtina, kad tammanie- 
čiai šaukia apie raudonuosius. 
Pridarius tokių šposelių, reikia 
rėkti ką nors, kad nukreipus 
nuo savęs visuomenės akis.

TEISĖJO SKOLOS
New Yorko Aukščiausiojo 

Teismo teisėjas Algernon I. 
Nova prasiskolinęs iki $358,- 
000. ši suma yra didesnė už tei
sėjo algas, kurias jis surinktų 
per sekamus 14 metų teisėjau
damas ir gaudamas po $25,000 
metams.

Pasirodo, teisėjas skolinosi 
visai negalvodamas apie atida
vimą paskolų.

JONAS GASIŪNAS
Apie Lietuvos nepriklauso

mybės reikšmę, kas ir kaip už 
ją kovojo, kas jai priešinosi, 
kas dabar yra geriausi jos gy
nėjai, taipgi iš kur gręsia jai 
pavojai, kalbės Jonas Gasiūnas, 
paskilbęs prakalbininkas ir Lie
tuvos padėties žinovas.

Apie pavojų demokratijai 
Amerikoje ir abelnai pasaulyje 
kalbės jaunas, bet jau visoj 
plačioj Amerikoj žinomas kal
bėtojas ir politikos žinovas Kei
stutis Michelsonas. Dainuos 
do Choras.

J. Sadauskas, 
Mass., setą “deserto” dišiukių.

M. Rimkus, Hudson, Mass., 
pusę tuzino stiklų ir uzboną.

K. Sinko, Ulster Park,. N. Y., 
5 paltis lašinių.

ALDLD Moterų Komitetas, 
Norwood, Mass., (per Sarapie- 
nę) gražią pagalvę, paklodę, 
mažą pagalvytę, 2 pagalvėm 
užvalkalus, 2 lininius stalui se
tus, dabinamąją staldanktę ir 
lininį rankšluostį.

šiuos žodžius rašant, daiktai 
ateidinėja pundais, dėlto numa
toma, kad bazare bus puikus 
pasirinkimas įvairiausių gražių 
ir naudingų daiktų. Ypatingai 
yra nepaprastai gražių rank
darbių. Kadangi jie ateidinės 
ne tik prieš prasidedant, bet ir 
tęsiantis bazarui, tad 
pasinaudot visomis 
geriausia padarys 
bendrą visom dienom
lankydamiesi bazare kas dieną.

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

Ai-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Kun. A. Miluko Paskaita

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Užprenumeruok Dienraštį 
“JLaiave” Savo Draugam*

norintieji 
progomis 
įsigydami 
bilietą ir

ne- 
su-

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

Apie tą svarbų Lietuvos 
priklausomybės 20 metų 
kakties minėjimą ir jo progra
mą rasite daugiau žinių seka
mose laidose. Liet. Kongr.

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

IS senų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javua sudarau au ame- 
rikoniSkaia. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

Penktadienį, vasario 11 d., 
Karalienės Angelų parapijos 
svetainėje, kampas Roebling ir 
So.-4-tos gatvių, kun. A. Milu
kas duos liet, laikraštininkams 
paskaitą apie lietuvių mainierių 
rolę organizavime United Mine 
Workers of America.

Pradžia 8 v. v. Rep.

Iš Brooklyno ir kitų dalių 
Brooklyno apylinkės galima nu
važiuot šiais gatvekariais: 
Union Ave., Wilson Ave., ir 
Flushing Ave. Iš East New 
Yorko geriausias privažiavimas 
Canarsie line traukiniu ir išlip
ti ant Jefferson St. stoties.

Kurie žinote Vaiginio-Šapalo
, turtingas stam- svetainę, tai tik apie blokas ir 

’pusė nuo jų.
Pinigais iš Brooklyno:

A. Vaičikauskienė, 2 7 7 
Grand St. — $1; V. Adeikienė 
— $1; John Chelus — $1.

Ramanauskas ir šemberys iš 
Minersville, Pa., po $1.

Pinigais iš Bąyonne:
S. Radusis — 25c, M. Karto

nas — $1, J. Rutkauskas—15c, 
P. Janiūnas —$1, K. Česnaus
kas — $2, M. Panelis — ,$1.

Daiktais iš Brooklyno:
M. Simanavičius, 426 So. 5th 

St., bon-ką degtinės.
Stelmokienė, užlaiko gėlių 

krautuvę, 460 Grand St., žoly
ną.

Ohl's saldainių krautuvė, 305 
Grand St., baksą saldainių.

Palace Ice Cream Parlor, J.

Joseph Consentino, 22 m., 
765 Grand Avenue, sulaiky
tas Raymond St. kalėjime po 
$30,000 kaucijos. Manoma, 
kad jis esąs Williamsburgo 
plėšikų vadas.

“Revoliucionieriai”
New Broadway Teatre, 246 

Broadway, Williamsburge, da
bar rodoma, puikus Sovietų ju
dis “Revoliucionieriai.” Tai ne
užmirštinai vaizdingas doku
mentas iš senos Rusijos liau
dies kovų už laisvę.

Areštuota tūlas James Sharp, 
450 Graham Ave., turėjęs “pri- 
vatiško patarnavimo” biurą. 
Jis suėmęs įvairias sumas pi
nigų, bet kostumeriai patarna
vimų nesulaukę.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
_______ t _________________—________

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Z

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040 
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