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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! J G* Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Šiandien vakare brooklynie- 
čiams nereikia sėdėti namie. 
Nepamirškite, kad Grand Pa
radise Svetainėje and Grand 
Stryčio yra ruošiamas Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mas. Visiems reikia dalyvauti.

-Šį paminėjimą rengia Ame
rikos Lietuvių Kongreso vieti
nis skyrius, kurį sudaro Brook
lyn© lietuvių organizacijos.

Vienas tautininkas viename 
susirinkime atsistojo ir išdrožė 
tokį pamokslą: Jūs, vyrai, kri
tikuojate Smetonos valdžią. 
Bet ją kritikuoja ir kunigai. 
Ar jūs norite, kad tautininkų 
valdžios vieton atsistotų kle
rikalų valdžia?

žinoma, mes to nenorime— 
mes nenorime nei tautininkų, 
nei klerikalų valdžios. Kunigų 
valdžia taip pat būtų inkvizi- 
tiška valdžia. Mes kovojame 
už demokratinę santvarką 
Lietuvoje. Tegul Lietuvos žmo
nės laisvu, slaptu, lygiu balsa
vimu išsirenka seimą ir tegul 
tas seimas sudaro vyriausybę.

Fašistų laikraštis pasirodė 
labai nedėkingu “Vakarų Ko
mitetui” už parėmimu Viniko 
ir Mockaus kandidatūros. Jis 
sako: “žili kūdikiai ir daugiau 
nieko. Dr. Vinikui ir Mockui 
jų pagalba reikalinga tiek, 
kiek šuneliui penkta koja.”

“Vilniaus žodis” skundžiami, 
kad Vilnijos lietuviai kunigai 
užsisėdę tą laikraštį suėsti. Jie 
tikintiems skaitytojams grūmo
ja pragaru ir sulaikymu grie- 
kų išrišimo.

Laikraštis atsako: “Iš kovos 
lauko mes nebėgsime ir ją pri
imsime.” Nebus lengva kovoti 

galinga katalikų bažnyčios 
dvasiškija. Ji juk nesidrovės 
pasikviesti talkon Lenkijos 
valdžią uždarymui laikraščio 
burnos.

Dar toli gražu ne visos dar
bininkiškos organizacijos pa
rėmė lietuvių jaunuolių žurna
lą “The Voice.” Kodėl? Ar 
joms visai nerūpi mūsų jauni
mo reikalai?

Lietuvos autoriai galvoja ir 
neišgalvoja, kodėl tiek mažan 
žmonių skaito knygas.
; Bet tos paslapties toli ne
reikėtų jieškoti. Viena, Lietu
vos darbo žmonės neturi pini
gų knygoms įsigyti, antra —( 
tos knygos daugumoje, taip 
sakant, “nei velnias, nei ge
gutė.” Smetonos valdžia neleL 
džia Lietuvos rašytojams lais
vai išsireikšti.

Tiesa, techniškai Lietuvos 
knyga neblogai apdirbta. Nę 
viena jų gana sklandžiai pa
rašyta. Bet tuo Lietuvos skai
tytojas negali pasitenkinti. Jis 
trokšta knygos su idėja ir siel 
la. O to JLietuvos autorius ne
gali jam duoti.

Ta pati nelaimė su Lietuvos 
laikraščiais. Irgi mažai kas 
juos skaito. Nelabai teperdėsi- 
me pasakę, kad jeigu Smeto
nos valdžia įleistų Lietuvon 
Amerikos pažangiuosius laik
raščius ir leistų žmonėms juos 
skaityti, tai mūsų spaudos 
skaitytojų Lietuvoje tiražas 
liptų ant kulnų dabartiniamsl 
Kauno dienraščiams.

Lietuvos valdžios skiriama) 
literatūros premija šiemet te
ko poetui J. Kossu-Aleksan-l 
dravičiui už jo eilių rinkinį: 
“Užgesę Chimeros Akys.” 
“Pasaulio Lietuvis” sako, kad 
šis poetas “jau užkopė į Par
naso viršūnę ir praskynė kelią 
mūsų lyrikai.”

į Minėto eilių rinkinio matytį
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KONGRESMAN. SA- 
BATH LINKI LIE
TUVAI LAISVES

Tikisi Demokratinės Tvarkos 
Nepriklausomoj Lietuvoj
Chicago, Ill. — Jungtinių 

Valstijų kongreso narys A. 
J. Sabath atsiuntė telegra
mą iš Washingtono masi
niam susirinkimui Chicagoj,- 
kur vas. 16 d. buvo minima 
20-metinė sukaktis Lietuvos 
nepriklausomybės.

Kongresmanas Sabath bu
vo pirmas įnešt sumanymą, 
kad Amerika pripažintų 
Lietuvą nepriklausoma ša
lim. Jis yra ištarnavęs kon
grese ilgiau negu bet kuris 
kitas atstovas. Sabatho te
legrama yra sekanti:

“Vasario 16 d., 1938, Wa
shington, D. C.

“Labai man gaila, kad 
mano pareigos Washingtone
neleidžia man iškilmingai 
minėti išvien su jumis lietu
viais 20 metų Lietuvos ne
priklausomybę.

“Aš karštai tikiuosi, kad 
Lietuva liks laisva, nepri
klausoma ir liberale šalim 
ant visados ir kad jos žmo
nės turės demokratinę val
džios santvarką.

“Kongresmanas,
A. J. Sabath.”

Fašistai Grasina Sušaudyt 
Amerikietj Savo Kareivi
Gibraltar. — Amerikietis 

G. W. S. Castle, betarnau
damas generolo Franco ar
mijoj, buvo sužeistas Mad
rido fronte ir patalpintas li
goninėje netoli Gibraltaro. 
Dar nesugijęs, bandė pabėgt 
iš ligoninės į Anglijos val
domą Gibraltarą. Tapo fa
šistų suimtas ir nugaben
tas į Talaverą. Ten bus ati
duotas karo teismui, ir gali 
būti nusmerktas sušaudyt.

Castle’o motina, nuvykus 
pas fašistų vyriausybę į Se- 
villę, maldauja dovanot jos 
sūnui gyvybę.

mums neteko. Bet kiek galima 
spręsti iš “Pasaulio Lietuvyje”, 
telpančiij eilių “Man tave,”' 
tai Kossu-Aleksandravičius be 
dievo palaiminimo nei į lovą 
negula.

Poetas dainuoja:
Kaip pavasaris atkunta, 
Ašen atkutau.
Man tave čia Dievas siuntė, 
Tik mane—ne tau!
Aš tave širdy pajutęs— 
Dievą pajutau! \
O kad Dievas meilę būtų 
Siuntęs man ir tau!. . . /
Prasikals žolytės laiškas — ' 
žalias po lietaus.
Dievas liepė man išaiškint 
žemės meilę tau.

Kaip sau norite, bet jei iŠ 
tokios poezijos susideda ir 
“Užgesę Chimeros Akys,” tai 
Smetonos premijuotas poetas 
užkopė ne ant Parnaso, bet ant 
klebonijos stogo. '

Tai Sovietą dirižablis V-6, kuris nesenai Murmansko provincijoje sudužo. Diri
žablis darė bandymus, ar gales pasiekti ir išgelbėti Sovietų mokslininkus, kurie 
randasi ant ledo lyties prie Greenlandi jos. Nelaimėje žuvo trylika dirižablio 
įgulos narių. Trys gi įgulos nariai buvo sunkokai sužeisti, o trys išliko visai sveiki.

SSRS Lakūnai Jau Pas 
Mokslininkus ant Ledo

Maskva. — Ivano čerevič- 
nio vairuojamas lėktuvas 
nuo ledlaužio “Murman” ir 
kitas lėktuvas, vairuojamas 
G. Vlasovo, nuo antro sovie
tinio ledlaužio “Taimyro”, 
atskrido pas keturis Sovie
tų mokslininkus ant ledo ly
ties, netoli Greenlandijos 
pakraščio. Po desėtko mi
nučių, “Taimyro” lėktuvas 
vėl išskrido, o “Murmano” 
pasiliko. /

Mokslininkų vadas Iv. Pa- 
panin praneš ledlaužiams, 
kada bus patogiausias lai
kas nuimt nuo ledo moksli
ninkus su jų įrenginiais.

Per aštuonis mėnesius ir 
pusę jų ledo lytis nuo Šiau
rių Poliaus nuplaukė 1,200 
mylių į pietų vakarus.

Mussolinis Norely Suvaryt 
Žydus j Vieną Sklypą

Roma. — Organas Itali
jos užsienių ministerijos 
“Informazione Diplomatica” 
'rašo, kad turi būt įsteigta 
pasaulio žydams ' kur nors 
valstybė, tik ne Palestinoje.

(Įvairių kraštų fašistai 
siūlė žydams, kaip “tėvy
nę”, karštą Madagaskaro 
salą, Afrikoj. Ta sala yra 
Franci jos valdoma.)

Italijos valdininkai žada 
tiek apribot žydų teises, kad 
jie negalėtų vaidint Italijoj 
didesnės rolės, negu jų ten 
išviso yra, lyginant su ita
lų skaičium. Todėl būsią nu
statyta nuošimtis, kiek gali 
žydų būt įvairiose profesijo
se ir bizniuose.

LYNČIN1NKAI VĖL LAIMI 
AMERIKOS SENATE

Washington, — Republi- 
konam senatoriam priside
dant prie atžagareivių de
mokratų ; iš pietinių valsti
jų, vėl tapo atmestas (46 
balsais prieš 42) įnešimas, 
reikalaujantis apribot gin
čus, kas liečia sumanymą 
įstatymo prieš negrų lynčia- 
vima. c

Taigi tokio įstatymo prie
šai vėl per dienų dienas er- 
geliuos - “filibusteriuoš”, ty
čia gaišins laiką, idant da
bartinė kongreso sesija ne
galėtų įstatymiškai už
draust lynčiavimus.

CHINAI ATĖMĖ EILĘ GE
LEŽINKELIO STOČIŲ 

Iš JAPONIJOS

ORAS
Šiandien būsią sniego ar 

lietaus.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 25 iki 

37. Saulėtekis 6:49; saulėlei
dis 5:32.

Shanghai, vas. 17.—Aš
tuntos Chinų Armijos ko
munistiniai kareiviai ir par
tizanai atkariavo nuo japo
nų visas Peiping-Nankow 
gelžkelio stotis per 75 my
lias, už japonų armijos nu
garos.

Vyriausias Chinijos ko- 
mandierius Chiang Kai-shek 
sako imt visiem karo vadam 
pavyzdį iš komunisto gene
rolo Chu Teh.

Chinai atmušė ir atmetė 
japonus atgal Suchow fron
te, atėmė iš jų Lianghsian- 
tieną ir atakuoja priešus 
Tsowhsiene.

Be Pilietybės Popiery Negaus 
WPA Šalpos Darby

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas priėmė Roo- 
sevelto reikalavimą paskirt 
dar $250,000,000 viešiems 
WPA pašalpiniams darbams 
iki vidurvasario.

Sykiu priimtas ir kongre- 
smano Fr. Ųanhamo patai
symas — neduot tokių dar
bų ateiviams nepiliečiams 
ir tiems, kurie neturės bent 
pirmųjų Amerikos pilietybės 
popierų.

Rooseveltas Pasirašė 
Fanny Paramos Biliy
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso tarimą skirt $500,- 
000,000 paramos farmoms.

Su ta parama eina ir įsta
tymas, pagal kurį valdžia 
padės farmeriams gaivint 
žemės derlingumą, sulig rei
kalo apribot laukų užsėji- 
mus - užsodinamus, žiūrėt, 
kad perdaug žemai nenupul
tų farmų produktų kainos 
ir taipgi neleist spekulian
tams perdaug išpūst kainas 
maisto dalykų.

Liaudiečiai Pramušė Fašistų 
Linijas Teruel Srityj

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudies ar
mija šturmavo ir pralaužė 
fašistų linijas į šiaurius nuo 
Teruelio ir iškrikdė priešų 
ofensyvą, kurią jie darė Al- 
famroj.

Liaudiečiai atėmė iš fa
šistų miestelius Villa Nueva 
del Rebollar ir Vivel Del 
Rio.

Brangi Sovietų Unijų Dovana 
Ispanijos Respublikai

Barcelona, Ispanija. —- 
Garlaivis “Flowergate” at
vežė Ispanijos respublikai 
didelį valgių krovinį, paau
kotą Sovietų Darbo Unijų 
Centralinės Tarybos; 1,019 
tonų kviečių, 1,258 tonus 
miltų, 303 tonus cukraus, 
173 tonus žuvų, 50,000 dė
žių pieno, 5,000 porų batų, 
3,000 blanketų, 5,000 eilučių 
apatinių drabužių ir 50,000 
dėžių papirosų.

Laivą su tomis dovanomis 
pasitiko Ispanijos vidaus 
reikalų ministerijos narys 
Sbert, o ministeris pirminin
kas dr. J. Negrin išreiškė 
už tai viešą padėką Sovie
tų darbininkams.

HITLERIS REIKALAUJA PASKIRT NAZĮ 
IR AUSTRIJOS KARO MINISTERS;

GRASIA ČECHOSLOVAKIJAI
--------------------------------------------------------- G ________

Nebus Mirčia Baudžiama Naziai Grobia Austry Valdžią 
Mergaitės Užmušėja Su Anglijos Žinia

Philadelphia, Pa. — Teis
mas nereikalauja mirties 
bausmės, o tik 6 iki 12 me
tų kalėjimo studentei M. K. 
O’Connor’aitei, kuri supy
kus kumščiu užmušė 5-kių 
metų mergaitę Nancy 
Glenn, kaip kad pati prisi
pažįsta.

EXTRAf i

NAZIS AUSTRŲ MINIS
TERIS RAPORTUOJA BO

SUI HITLERIUI
Berlin, vas. 17.—Per Hit

lerio padarytą spaudimą 
paskirtas Austrijos vidaus 
reikalų ministeris A. Seyss- 
Inquart atvažiavo išduot ra
portą naujam savo “bosui.”

Pagal Hitlerio reikalavimą, 
Inquart tapo ir vyriausiu 
komandierium A u s t r i jos 
“Tėvynės Fronto”, didžiau
sios toj šalyj valdiškos po
litinės organizacijos.

AMERIKIEČIAI IR RUSAI 
LAKŪNAI BOMBARDUO

JA JAPONUS
Chengchow, Chinija, vas. 

17.—Pranešama, kad Chini
jos oro lavyne veikia prieš 
japonus 152 amerikiečiai la
kūnai, 124 francūzai, 55 an
glai ir 315 sovietinių liuos- 
noriu.

Tie lakūnai dabar bombo
mis* sudaužė 37 japonų tan
kus ir nukirto 12 japonų 
lėktuvų prie Singsiango.

Leidžia Chinus Kareivius į 
Mišias Prieš Japonus

Hankow, Chinija. — Aš
tuntos Armijos komunistas 
generolas Chu Teh leido sa
vo kareiviam eit į chinų ka
talikų mišias, laikomas pra
šymui, kad chinai nugalėtų 
japonus.

Mirė Trockio Sūnus
• Paryžius. — Per operaci
ją numirė L. Trockio sūnus 
Sedov, kuris tarpininkau
davo tėvui susinešimuose su 
hitlerininkais prieš Sovie
tus. Operacija jam buvo da
roma nuo žarnų užsikimši
mo (prietvariaus).

Sovietai Netiki “Istorijai” 
Apie Butenko Pabėgimą

Roma. — Pranešama, kad 
pabėgęs iš Rumunijos ir no
rįs Italijoj apsigyventi Fe
odoras Butenko, buvęs So
vietų atstovybės vedėjas 
Rumunijoj. Jis savo laiku 
kariavęs išvien su caristais 
prieš Sovietus, bet tą fak
tą užslėpęs, paskui įstoda
mas į Sovietų Komunistų 
Partiją.

MaskVa. — Vienas Sovie
tų valdininkas sako, kad vi
sa istorija apie Butenko yra 
fašistų suklastuota arba 
kankinimais iš jo išgauta.

London. — Pranešama, 
jog Hitleris reikalauja, kad 
Austrijos valdžia pervestų 
naziui K. Bardolffui arba 
E. Liebitzkiui ir karo mi
nisteriją. Vidaus reikalų, 
policijos ir dvi kitos Austrų 
ministerijos jau nazių ran
kose. ,

’ Berlin. — Nazių valdžia 
rengiasi daryt sąjungos su
tartį su Austrija ir taip ap- 
vienyt muitus ir karo jėgas. 
Austrija taipgi verčiama įs- 
tot į Vokietijos-Italijos-Ja
ponijos sutartį “prieš ko
munizmą” (Sovietus).

London. — Hitleris reika
lauja, kad čechoslovakija 
duotum savivaldybę savo vo
kiečiam, gyvenantiems Vo
kietijos pasieniuose; kad 
panaikintų bendro apsigy
nimo sutartį su Sovietais ir 
Franci j a ir kad padarytų 
ūkinę-prekybinę sutartį su 
Vokietija. Naziai žadamo
mis savo paskolomis siekia 
užvaldyt- ir didžiuosius 
“Skoda” ginklų fabrikus Če- 
choslovakijoj. •

London. — Anglijos užsie
nis ministeris Anthony 
Eden seime prisipažino, kad 
jis išanksto žinojo apie Hit
lerio planus dėlei nazių įbru-. 
kimo į Austrijos valdžią.

Anglijos ir Francijos di-, 
plomatai kalbasi “padaryt; 
pastabą” Hitleriui dėlei jo; 
politinio briovimosi į Aus
triją; bet kol kas nieko dėl 
to nedaro.

Žmogžudis Išteisintas Kaip 
“Tuo Laiku Pamišęs”

Los Angeles, Calif.—Pir
mas teismas pripažino Pau
lą A. Wrightą, lėktuvų kom
panijos viršininką, baustinų 
antro laipsnio žmogžudžiu 
už tai, kad jis nušovė savo 
moterį ir jos mylėtinį . 
Kimmelį, kai rado juo,s mejį-? 
liškai apsikabinusius sayp. 
apartmento kambaryje./

Bet antras teismas .atrado,. 
Wrightą nekaltu todėl; kadi 
jis, girdi, iš susijaudinimo? 
buvęs “laikinai pamišęs”, 
kada šaudė savo pačią . su. 
Kimmeliu. • ... ,;o;ų

Jeigu gydytojai pripažins, 
kad dabar Wright “vėl” \ 
protiškai sveikas, jis bus pa
liktas laisvėj po jei jam stin-t 
ga kokio “šulo” galvoj, tai' 
bus pasiųstas į kriminalių 
pamišėlių įstaigą.

LIAUDIEČIAI UŽĖMĖ 3 
MIESTELIUS

Hendaye, vas. 17.—Ispa
nijos respublikos armija pie^ 
tiniame Granados fronte už-, 
kariavo nuo fašistų mieste
lius Campillo de Llerna, Sie
rra del Aguilla ir Cortijo dė 
los Olios. ' <
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Ar tai Bus Lietuvos Valdžios Nau
jas Pasisukimas Vokietijos Link?

Sakoma, kad Smetonos valdžia paskel
bė anlnestiją visiems vokietininkams, vi
siems atviriems Vokietijos fašizmo šali
ninkams ir agentams. Esąs paleistas iš 
kalėjimo ir vokiškos orientacijos šalinin
kas prof. Voldemaras. Tuo tarpu, nieko 
nesakoma apie amnestiją antifašistams 
politiniams kaliniams. »

Šis Smetonos valdžios nusilenkimas 
prieš voldemarininkus ir hitlerininkus 
gali būti pirmu žygiu griežto pasisuki
mo Vokietijos linkui. Ar ne tuo keliu 
Smetona pasimojęs vesti Lietuvą, kuriuo 
nuvedė Austriją jos diktatorius Schusch- 
nigg? Į šį klausimą atsakys netolima at
eitis.

Tačiau vienas dalykas aiškus jau ir da
bar, būtent, tas, kad Smetona nori pasi
gerinti Hitleriui, kad vietoje glausti Lie
tuvą prie demokratinių valstybių bloko, 
jis ją tempia prie fašistinės “Romos-Ber- 
lyno-Tokio ašies.” Tai naujas ir didelis 
pavojus Lietuvos nepriklausomybei.

Ką gi Ištiesą Stalinas Pasakė?
Šiomis dienomis jis “Pravdoje” davė 

atsakymą vienam jaunam komunistui, 
kuris kreipėsi pas Staliną, kad išryškin
ti Sovietų šalyje socializmo sukūrimo 
prasmę. Ar socializmas jau. pilnai įsitvir
tinęs? Ar jau jam nebėgrūmoja pavojus 
iš niekur?

Stalinas atsako, aiškina nuoširdžiai, 
reališkai. Bet buržuazinė spauda Stali
no laiško prasmę visaip iškraipo ir gvol- 
tu šaukia visą pasaulį prieš Sovietų Są
jungą ir komunizmą. Nuo to neatsilieka 
nei dešiniųjų socialistų spauda.

Amerikinės spaudos dar nepasiekė išti
sas d. Stalino laiško vertimas. Laikraš
čiai pasitenkino padavimu kablegrama 
atsiųstos sutraukos. Kaip greitai mes 
gausime ištisą laišką, paatalpinsime 
“Laisvėn”. O dabar ir mums prisieina 
pasitenkinti ištraukomis, tilpusiomis 
“Daily Workeryje”. Drg. Stalinas sako:

“Šis klausimas turi dvi atskiras pro
blemas, būtent, pirma—mūsų šalies vi
dujinių santikių problema, tai yra, pro
blema nugalėjimo buržuazijos ir įkūri
mo pilno socializmo, antra—mūsų šalies 
užsieninių santikių problema, tai yra, 
problema pilno mūsų šalies apsaugojimo 

• prieš militarinio įsiveržimo ir kapitaliz
mo atsteigimo pavojus.

Laisvė Žmogaus Iniciatyvai
Sovietų Sąjungos darbo žmonės ne tik 

išsilaisvino iš kapitalistų ir dvarpo
nių išnaudojimo, bet subudavojo tokią 
tvarką, kurioje žmogus turi visas gali
mybes lavintis, šviestis, augti ir išvystyti 
savo gabumus.

Dabar Raudonosios Armijos Karo Or- 
laivyno vado vietą užima Aleksandras 
Dimitrevičius Loktionovas. Jis yra buvu
sio biedno valstiečio sūnus. Aleksandras 
gimė 1893 metais, Kursko gubernijoj. 
1917 metais jis buvo paimtas į caro armi
ją ir pasiųstas frontam Piliečių karo me
tu didvyriškai kovėsi prieš baltuosius. 
1920 metais Aleksandras komandavo 29- 
tą Diviziją ir mušė generolą Vrangelį, už 
ką gavo Raudonosios Vėliavos ordeną. 
Po to užimdinėjo įvairias aukštas armi
joj vietas.

Matote, kaip paprastas valstiečio sū
nus išvystė savo gabumus ir pasiekė net 
aukščiausią vietą geriausiame pasaulyje 
orlaivyne.

LIETUVOS ŽINIOS
Projektuoja įkurti Draugiją 

Žmonių. Prieaugliui Skatinti

KAUNAS.—Atsirado moterų 
» iniciatorių grupė, kurios tariasi 

patiekti įregistruoti įstatų pro
jektą ir įkurti draugiją prieau
gliui skatinti. Draugija veiktų 
tuo būdu, kad nariai mokėtų 
tam tikrą mokestį į dr-jos ka- 

. są ir. kai narė pagimdytų, ne
žiūrint jos socialinės būklės, ji 
vis tiek gautų tam tikrą pre
miją. Dr-jos narių naujagi
miai ir šiaip būtų medžiagiškai 
remiami kol paaugtų.

Alsėdžiuose Sudegė 3 Vaikai

» KAUNAS.—Prie pat Alsėd
žių miestelio gyvena pil. Jus
tas Uznis. Aną dieną Uznis su 
žmona reikalais išėjo į miestelį, 
o £rįčioje paliko lovoje bemie-
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“Mes jau išrišome pirmąją problemą, 
nes mūsų buržuazija jau išnaikinta ir 
socializmas apskritai jau įkurtas. Mes tai 
vadiname socializmo laimėjimu, arba, 
tikriau pasakius, socialistinės kūrybos 
vienoje šalyje laimėjimu.

“Mes galėtumėme sakyti, kad laimėji
mas yra galutinas, jeigu mūsų šalis būtų 
ant salos, jei ji nebūtų apsupta didelio 
skaičiaus kitų, kapitalistinių šalių.

“Bet kadangi mes gyvename ne ant 
salos, o ‘valstybių sistemoje’, kurios gero
ka dalis priešinga socializmo žemei, kas 
sudaro pavojų įsiveržimo ir atsteigimo 
senosios santvarkos, tai mes atvirai ir 
teisingai sakome, jog socializmo pergalė 
mūsų šalyje dar nėra galutina.

“Bet iš to išplaukia tas faktas, kad 
antroji mūsų problema tebėra neišrišta 
ir kad ji dar turės būti išrišta. Dar dau
giau, antrosios problemos negalima iš
rišti tokiu pat būdu, kaip pirmoji buvo 
išrišta, tai yra, tik mūsų vienų šalies 
pastangomis.

“Antrąją problemą galima išrišti' tik 
pagelba apjungimo tarptautinio proleta
riato rimtų pastangų su dar rimtesnė
mis pastangomis visų Sovietų Sąjungos 
žmonių.

“Turi būti sustiprinti ir sudrūtinti So
vietų Sąjungos darbininkų klasės tarp
tautiniai proletariniai ryšiai su buržua
zinių šalių darbininkų klase. Turi būti 
suorganizuota darbininkų klasės politinė 
pagelba buržuazinėse šalyse talkon mūsų 
šalies darbininkų klasės tokiam atsitiki
mui, jeigu kas kariškai užpultų mūsų 
šalį; ir lygiai turi būt suorganizuota mū
sų šalies darbininkų klasės visokia pagel
ba darbininkų klasei buržuazinėse vals
tybėse. Turi būt visokeriopai sustiprinta 
ir sudrūtinta mūsų Raudonoji Armija, 
Raudonasis Laivynas, Raudonasis Or
iai vynas ir Visa-Sovietinė Draugija Che
minio ir Orinio Apsigynimo.

“Visi mūsų žmonės turi būt laikomi 
mobilizuotame prisirengime prieš kariš
ko užpuolimo pavojų, idant mūsų išlau
kiniai priešai negalėtų mus netikėtai už- 
klupt jokiu ‘pripuolamu’ nuotikiu nei jo
kiomis gudrybėmis.”

gančius tris mažamečius vai
kus: vieną 2 metų, antrą yiene- 
rių metų, o trečią 9 mėn. amž.

Išeidami Uzniai grįčios duris 
užrakinę.

Uzniams iš namų, išėjus jų 
grįčioje kilo gaisras.

Gaisras kilęs nuo per daug 
iškūrentos krosnies ir pirmiau
siai užsidegus lova, kurioje gu
lėjo vaikai. Kai Uzniai sugrį
žo, pilna grįčia buvus dūmų, o 
visi trys vaikai lovoje jau bu
vę sudegę.

Šis baisus įvykis sujaudino 
visą Alsėdžių apylinkę.

Vilkai Vagia Šunis 

KAUNAS. — ūkininkas Juš
kevičius (Girininkų km., Veive
rių vals.) pasakoja, kad Zapyš
kio ir Veiverių valsčiuose vilkai 
puldinėją ūkininkų sodybas.
Ūkininko Sinkevičiaus, Girinin-nių serga nosies ir gerklės ligo-

kų km., Zapyškio vai., ir ūk. 
Milčiaus, II Girininkų km., Vei
verių vai. vilkai šunis užpuolė 
ir nunešė nuo grandinių. Vė
liau rastos tik šunų liekanos. 
Alkani vilkai kartais veržiąsi ir 
į tvartus.

Darbdavys Mušąs Darbininkus- 
Mokinius?

Kauno m. darbo inspekcijai 
“Ergą” knygrišyklos darbinin- 
kai-mokiniai nusiskundė, kad 
darbdavys Levinas jiems taiky
davęs fizines bausmes. Inspek
cija, radusi skundą pamatuotą, 
knygrišyklos savininką Leviną 
traukia teismo atsakomybėn.

Kauno Ligoninėse Padaugėjo 
Ligonių

Nuo gruodžio tnėn. antrosios 
pusės labai padaugėjo įvairūs 
susirgimai, ypą^f pleuritu, plau
čių uždegimu ir aštrios formos 
grifu. Taip pat labai daug žmo-
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mis. Dėl tos priežasties Kau
no ligoninėse netelpa ligoniai, 
net privatinėse ligoninėse rei
kia laukti eilės.

Susirgimų padaugėjimą labai 
jaučia ir ligonių kasos. Antai 
Kauno miesto ligonių kasa vien 
pašalpų per savaitę išmokanti 
daugiau, negu dvidešimt tūks
tančių litų, o kur dar gydymo 
išlaidos, vaistai? Miesto ligo
nių kasos medicinos ir pašalpos 
išlaidos dabar dvigubai pašoku
sios, negu buvo rudens arba va
saros mėnesiais.

Susirgimų padaugėjo ne tik 
miestuose, bet ir kaimiečių da
bar daug daugiau atvažiuoja į 
Kauną pas gydytojus ir į ligo
nines.

Uždraudė Eiti Per Nemuną

KAUNAS.—Orui atšilus, Ne
muno vanduo pradeda lietis ant 
ledo. Kai kuriose. vietose jau 
didelės properšos, šiomis die
nomis per Nemuną vaikščioti 
uždrausta.

Šančių Klebonas Renka Para
šus, Kad Neįvestų Civilinės 

Metrikacijos

KAUNAS.—šiomis dienomis 
Šančių klebonas Lumbis bažny
čioje perskaitė agitacinį raštą, 
kuriuo ragino žmones protes
tuoti prieš civilinės metrikaci
jos įvedimą Lietuvoje. Pabai
gęs skaityti, klebonas ragino ti
kinčiuosius pasirašyti po petici
ja, kurią numatęs įteikti vy
riausybei.

Skleidžiama gandų, kad tos 
moterys, kurios nepasirašys 
prieš civilinės metrikacijos įve
dimą, bus atleistos iš “gyvojo 
ražančiaus”, katalikių moterų 
draugijos ir kitur.

Taip pat skleidžiama gandų, 
kad Lietuvoje .Civilinė metrika
cija būsianti labai 
padorioms šeimoms, 
kiek norės, tas tiek 
susituokęs. Šančių 
tarpe tokia agitacija reiškiamas 
pasipiktinimas.

Prie Miško Eksploatacijos Dar
by Dirba 40,000 Darbininkų

Apskaičiuojama, kad Lietu
vos miškuose, prie miško med
žiagos eksploatacijos dirba apie 
40,000 darbininkų. Iš jų apie 
15,000 vežėjų. Paprasti dar
bininkai uždirba per dieną nuo 
3 ligi 4 lt., o vežėjai—nuo 10 
ligi 15 lt. Be to, prie tų pačių 
darbų dirba apie 200 laisvai 
samdomų tarnautojų.

Akmenskaldžio Tragedija

Adomaičių km., Kražių vai. 
gyveno mažažemis žavandaus- 
kas, kuris- uždarbiaudavo akme
nis skaldydamas, šią žiemą ža- 
vandauskui pritrūkę darbo, o 
jo šeima didelė, tai jis, negau
damas darbo, labai nusiminęs 
ir nutaręs nusižudyti. Tuo tiks
lu jis aną dieną užtaisęs vieną 
akmenį ir ant jo užsisėdęs. Sė
dėjęs tol, kol knatas padegė 
sprogstamąją medžiagą ir įvy
ko sprogimas.

Sprodamas akmuo žavandau- 
ską mirtinai sužalojo, jis neuž
ilgo ir mirė.

Kepėjai Tariasi Kaip Pagerint 
Savo Būklę

šiomis dienomis Darbo rū
muose buvo sukviestas Kauno 
kepyklų kepėjų—darbininkų at
stovų pasitarimas. Pasitarime 
buvo nurodyta dažnai pasitaiką 
nenormalumai, darbininkų iš
naudojimas ir kt. Ypatingai 
kepėjai—darbininkai nusiskun
dė bloga sanitarine priežiūra 
kepyklose.

Be to, pasitarime buvo nuro
dyta, kad šiuo metu Kaune yra 
daug kepėjų bedarbių. Todėl 
nutarta, kad turintieji darbo 
kepėjai — darbininkai nedirbtų 
viršvalandžių. Jeigu kepyklos 
savininkas turės daug darbo, 
kurio negalės nudirbti esantieji 
darbininkai, tai pasiūlyti nau
jų pasamdyti.

Sovietų Sąjungos Gyvulininkystė 
Ir Kova su Žalotojais

Sovietų gyvuli ninkystė 
k o 1 e k t y v izacijos periode 
smarkiai nukentėjo. Kon
trrevoliuciniai e 1 e m e ntai, 
buožės agitavo, kad gyvu
lius reikia išpjauti, nes ko- 
lektyvizavus valdžia vis tiek 
visus gyvulius'atims. Gy
vulius pjovė ne tik buožės, 
bet jų paklausė ir dalis val
stiečių. Kada valstiečiai pa
matė, kad Sovietų valdžia 
ne tik neatiminėja gyvulių, 
o dar padeda karvių netu
rintiems k o 1 c h o zninkams 
jas įsigyti savo asmeniniam 
naudojimui, buvo jau vėlu. 
Daug gyvulių buvo išnai
kinta. Šaliai buvo sudaryta 
sunkumų aprūpinti miestus 
mėsa ir pieno produktais. 
Pakelti gyvulininkystę že
mės ūkio persitvarkymo pe
riode buvo ne taip lengva, 
juo labiau, kad ir klasinis 
priešas nesnaudė ir kur ga
lėjo varė žalojimo darbą. 
Visgi paskutiniais metais 
gyvulininkystė baigia pa
siekti prieškarinį' lygį, o 
kiaulių skaičius 1936 me
tais jau buvo pusantro kar
to didesnis, kaip 1916 me
tais. 1938 metais sausio pir
momis dienomis buvo pra
vestas gyvulių surašymas, 
tačiau surašymo daviniai 
dar nespėta apdirbti. Yra 
žinomi daviniai tik iš atski
rų sričių. Jie rodo, kad gy
vulininkystė ir 1937 metais 
smarkiai didėjo. Taip Smo
lensko srityj kiaulių skai- pavojinga

Esą, kas £įus per vienus 1937 nitus 
ir gyvens igaug0 41,5 nuoš., Altajaus 
gyventojų krašte m skaičius išaugo 

’143,4 nuoš.,; Udmurtijos au-
jtonominėj socialistinėj So- disciplina pačių organų dar-
vietų respublikoj — 71,4 
nuoš. Avių skaičius Udmur- 
tijos ASSR per paskutinius 
1937 metus padidėjo 13,4 
nuoš.,- Smolensko srityje — 
24,6 nuoš., Kalinino srityje 
—26,3 nuoš. ir tt. Daugu
moje respublikų, sričių ir 
kraštų išaugo ir galvijų 
skaičius. Taip Gorkio srityj 
per metus karvių skaičius 
išaugo 5,1 nuoš., kiaulių — 
40,8 nuoš., avių — 41,9 
nuoš., ožkų—24,6 nuoš. ir tt.

Gyvulininkystės kėli mas 
Sovietų Sąjungoj eina dviem 
kryptimis: didinamos ben
dros kolchozų gyvulių far
mos ir aprūpinami gyvuliais, 
jų neturintieji kolchoznin- 
kai. Pagal kolchozo taisyk
les, kolchozninkas gali tu
rėti savo šeimos reikalams 
1-2 ir daugiau karvių (žiū
rint koks rajonas). Jei 1932 
metais kolchozuose buvo tik 
62 tūkstančiai gyvulių far- 
mų, kuriose buvo 5,4 milio- 
nų karvių,.2,1 miliono kiau
lių ir 1,6 miliono avių ir ož
kų, tai jau 1937 metais to
kių farmų buvo 371 tūks
tantis, kuriose buvo 12 mi- 
lionų karvių, 5,3 miliono 
kiaulių, 18,7 miliono avių ir 
ožkų. Be to valstybiniuose 
ūkiuose (sovchozuose) 1936 
m. birželio 1 d. buvo 5 mi
lionai karvių, beveik 5 mi
lionai kiaulių ir 10 su puse 
milionų avių ir ožkų.
Sovietų Valdžios Pagelba
Sovietų valdžia labai daug 

padeda kolchozams ir kol
chozninkams pakėlimui gy
vulininkystės. Per keturis 
metus (1933-1936 metais) 
sovchozai pardavė kolcho
zams ir asmeniškai kolcho- 
znink'ams p a 1 e n gvintomis čiais vaikais, kurie vyksta 
sąlygomis 1,118 tūkstančių pas vyrus ar tėvus šioje są

karvių ir teliukų, 1,546 tūks
tančius kiaulių ir paršiukų, 
2,393 tūkstančius avių ir 
ėriukų. Kolchozų gyvuliu 
farmos per tuos 4-ris metus 
pardavė palengvintomis są
lygomis kolchozninkams as
meniniam naudojimui 1,408 
milionus karvių ir teliukų, 
10,696 tūkstančius kiaulių ir 
paršiukų, 3,237 milionus 
avių ir ėriukų. Karvių ne
turintiems k o Ichozninkams 
per tuos pat keturis metus 
(1933-1936) buvo duota 3 
milionai 336 tūkstančiai ver
šiukų.

Nėra abejonės, kad gy
vulininkystei augti šiuo me
tu sudarytos visos reikia
mos sąlygos.1 Artimiausioje 
ateityje ir gyvulininkystės 
srityje Sovietų šalis pajus 
perteklių. Tam tikslui reikia 
tik su šaknimis išrauti 
paskutines žalojimo lieka
nas, trukdančias gyvulinin
kystės ir aplamai žemės 
ūkio augimui.
žalotojų Lizdai ir Darbai
Žemės ūkyje, žemės ūkio 

liaudies komisariato orga
nuose buvo daug žalotojų 
lizdų, kurie užsienio žval
gyboms pavedus visaip truK- 
dė žemės ūkio kilimą. So
vietų žvalgymo organai, 
ypač paskutiniais, 1937 me
tais, gerokai apvalė žemės 
ūkio liaudies komisariato 
organus nuo žalotojų, nuo 
trockistinių, bucharinių už
sienio šnipų. Žalotojai pasi
stengė, kad žemės ūkio liau
dies komisariate kaip nie
kur kitur būtų sugriauta 

buotojų tarpe. Žalotojai 
smarkiai supainiojo sėjokai- 
tos reikalą. Didelės valsty
binių pinigų sumos buvo 
duodamos-mašinų traktorių 
stotim, tačiau niekas netik
rino, kur tie pinigai išlei
džiami. Liaudies priešai 
dargi papirkinėdavo dar
buotojus, duodami jiems ne
teisėtas pašalpas ir “premi
jas.” 1934 metais veislinių 
gyvulių auginimui buvo iš
skirta 82 sovchozai, ir ati
duoti žemės ūkio liaudies 
komisariatui. Liaudies prie
šai, kurie vadovavo tiems 
sovchozams, taip vedė dar
bą, kad per tris metus tų 
sovchozų išlaikymui išleido 
133 milionus rublių, o tos 
rūšies sovchozų skaičius per 
tą laiką sumažėjo nuo 82 
iki 70, gi karvių skaičius 
juose nuo 50 tūkstančių su
mažėjo iki 40 tūkstančių. 
Žalotojai mašinų traktorių 
stotyse mašinas laikydavo 
po atviru dangum, kur jos 
greit gesdavo. Žalotojai są-
...........................—--------------—H, - ..............................................-v- Į -----------

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar teisybė, kad imigraci
jos suvaržymai nėr toki var- 
žingi, koki kadaise buvo, ir 
kad imigracijos kvotos vėl 
prisipildo ?

Atsakymas
Nėr jokios teisybės rapor

tuose, kurie pasiėkia ausis 
svetimtaučių, kad imigraci
jos suvaržymai yra paleng
vinti. Amerikos konsulai 
bando visų pirma apsidirbti 
su žmonomis’ ir nepilname-
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moningai nestatė remonto 
dirbtuvių prie mašinų-trak; 
torių stočių, kad nebūtų kur 
taisyti sugedusias mašinas. 
Jei dabar Sovietų Sąjungoj 
yra 5819 mašinų-traktorių 
stočių, tai dėl žalotojų “va
dovavimo” remonto dirbtu
vių yra tik 3,73L Kitur ža
lotojai tiesiog apkrėsdavo 
gyvulius įvairiomis ligomis, 
nuodydavo supiltus grūdus, 
padeginėdavo grūdų sandė
lius, pakišdami į juos savai
me užsidegančių medžiagų.

Sovietų liaudis ir sovietų 
valdžios organai veda ne
gailestingą kovą su žaloto
jais, šalina ir tuos, kas dėl 
savo aklumo nepastebi aiš
kių žalotojų darbų, daromų 
jiems po pačia jų nosim. 
Nėra abejonės, kad visa tai 
smarkiai pagerins padėtį 
žemės ūkyje ir padės likvi
duoti visas žalojimo pasek
mes.

Gamyba Pagal Planą
Sovietų žemės ūkio gamy

ba tvarkoma pagal planą. 
Didinami tų kultūrų pasėlių 
plotai, kurios šiuo momen
tu yra reikalingiausios liau
dies ūkiui. Didėjant gamy
bai pramonėj ir žemės ūkyj, 
gerėja kartu ir darbo žino
mą Ypadėtis, didėja visokių 
produktų suvartojimas. Už
tat Sovietų Sąjungos kol- 
chozninkai nebijo perpro
dukcijos krizio, kokį kenčia 
kapitalistinės šalys, nes So-^ 
vietų šalyj tokio krizio ap-' 
lamai negali būti. Visa že
mė Sovietų Sąjungoj yra 
darbininkų ir valstiečių 
valstybės nuosavybė, tai yra 
'visų darbo žmonių nuosavy
bė. Nei pirkti, nei parduoti 
žemės negalima. Kolcho
zams jų turimoji žemė ati
duota amžinam naudojimui.. 
Sumažinti kolchozų žemę: 
negalima. Tą žemę galima 
tik didint išdirbant lig- šiol 
nenaudotas žemės ūkiui že
mės. Sovietų žemės ūkis ne
žino žemės rentos nei aren- 
dos mokesčių. Visa tai yra 
didelis palengvinimas vals
tiečiams - kolchozninkams. 
Visa tai sudaro sąlygas ne
matytam prie kapitalizmo 
žemės ūkio kilimui, valstie
čių padėties gerėjimui, ny
kimui skirtumo tarp kaimo 
ir miesto.

A. Ramutis.

V

Naujas Sovietų Orlaivyno 
Komandierius

Maskva. — Vieton J. J. 
Alksnio tapo paskirtas vy
riausiu komandierium So
vietų Raudonojo Orlaivyno 
Aleksandr Dimitr. Loktio
nov.

Newark, N. J.—Policija 
ir detektyvai nušovė negrą 
benamį J. Powellį, kai jis 
bandė pabėgt nuo arešto. 
Jis buvo nužiūrimas kaip 
plėšikas.

lyje, bet kiti vizos apykan
tai turi pristatyti darody- 
mų, kad jie turi užtektinai 
pinigų save užsilaikyti ant 
meto arba ilgiaus, ar kad 
jie turi artimų giminių 
Suv. Valstijose, kurie gali 
ir sutinka juos užlaikyti. 
Vėliausios statistikos paro
do, kad imigracijos suvar
žymai vis veikia. Per fiska- 
liškus metus, baigiant birže
lio 30 d., 1937 m., tik 50,244 
ateiviai įleisti; ta suma yra 
mažiaus trečia dalis metinės 
kvotos po Imigracijos Aktu 
iš 1924 m.

FLIS.
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MITYBA RIEŠUTAIS

mes $80,000 Laižytas?

Švedijoj tėra tik 1,703 ka
liniai ir tik 84 moterys tarp 
jų.

VEISLINGUMO ATĖMIMAS STIPRINA LYTĮ : Per 35 Minutes Gali Nurašyt 
Puslapį Laikraščio

ožys, senas newyorkietis 
daktaras J. T. Padgett ir 
lakstyt, krykštaut su ber
niukais ir mergaitėmis, nors 
jis turi jau 63 metus am
žiaus,—sako jo žmona teis
me dėl perskyrų. Kas atsi
tiko?—Jis pasidavė lyties 
o p e r a c ijai, išsisterilizavo. 
Taigi jis jau negalėtų už
veisti kūdikio.

Tačiau plikas senis dr. 
Padgett, po tos operacijos, 
kimba kaip smala prie ke- 
liolikinių mergaičių ir jaunų 
moterų,—skundžiasi teismui 
jo pati.

Atrodo kaip ir naujiena 
daugeliui žmonių: — Kaip 
gali “išsiromijęs,” o dar 
taip neršti?

Bet toks “išsiromijimas” 
-sterilizacija nėra atėmimas 
vyriškumo, o tik panaikini
mas gabumo už vaišint mo-

► j po tos operacijos. O ta vie
šina sako, kad jos vyras po 
■ sterilizacijos “jau nelabai 

bijo laužyti vedybų įstaty
mą;” suprask, eina pas ki
tas moteris bei merginas 
užtikrindamas, kad neužvai- 
sins jųjų.

Daktarai Gosney ir Po- 
penoe klausinėjo ir 155 mo- 

i teris, kurios buvo išsisteri- 
iūžavusios; ir 56 iš jų, pir
miau buvusios lytiškai šal
tos, žymiai pakarštėjo prie 
vyrų po operacijos.

Bet moterims sterilizaci
ja tai gana pavojinga ir 
skaudi operacija. Jos turi 
ištisas savaites išgulėti lo
voj, iki sugyja.

Žinovai sako, kad tokia 
operacija dažnai sulaiko 
žmogų nuo perankstybo se
nėjimo ir tarnauja kaip 
vaistas tūluose beprotystės 
pradiniuose laipsniuose.

I Bet anaiptol ne bile kam 
'patartina yra sterilizacija,

Paskutiniu laiku įvyko 
tarptautinės mašinraščio 
lenktynės Hagoje, Holandi- 
joje, kur dalyvavo 28 asme
nys iš septynių šalių.

Tas “taipraiterių” lenktyr 
nes laimėjo Belgijos pilietis 
V. Polis. Per pusę valandos 
jis išmušė 16,092 ženklus- 
raides, taigi beveik lygiai po 
494 per minutę.

Tokiu greičiu mašinuo- 
jant, galima būtų per 35 mi
nutes nukopijuot visą šį 
Įvairumų puslapį, net jeigu 
jame nebūtų paveikslo.

Ar Verta Keist Kampu, 
Apskritimų Laipsnius?

Sapnas Perspėjęs Moterį 
Nuo Gręsiančios Mirties
Vienas vyras Austrijos 

sostinėje atidarė virtuvėje 
i laidus žibinamųjų-verdamų- 
‘jų dujų, naktį į naujus me
tus. Taip norėjo nužudyt sa
vo moterį, miegojusią gre
timam kambaryj, su atviro
mis durimis į virtuvę.

Moteris per sapną išgirdo 
kokį tai balsą: “Kelkis, kel-

Atsikėlė ir nuėjus į virtu- 
j vę rado bešvilpiant paleistus 
“gesus.”

Ar tai buvo koks “ste
buklas”, kuris išgelbėjo ją 
nuo mirties?—Ne. Tik jos 

Įsmagenys ir nervai pajuto 
i pavojų ir davė jai perspė- 
ijimą. —A. rejo.

11 metų atgal buvo pada
ryta Paryžiaus ligoninėje 
sunki skrandžio (skilvio) 
operacija francūzui Liesbe- 
rieux’ui. Po operacijos labai 
nusilpo jo vidurių dirbimas, 
ir jis labai sumenko.

Gydytojai, darydami įvai
rius bandymus, atrado, jog 
pats geriausias jam maistas 
bus riešutai. Taip jis ir pra
dėjo nieko daugiau neval
gyt, tik riešutų branduolius.

Jau devinti metai, kaip jis 
mintąs vien riešutais. Ir per 
ilgus metus buvęs liguistas 
ir sublogęs Liesberieux, pa
skui ‘besimaitindamas tik 
riešutais, pasitaisė ir sustip-

Kiaušinis Apsaugojo Daržovės ar Mėsa Lai 
Policininko Gyvybę

Šitokia sterilizacija beveik 
niekada nesumažina vyro 
lyties stiprumą, bet dažnai i sako vienas žinovas:

“Normaliai, senstant žmo-X z

gui, silpnėja visos liaukos. 
Todėl abelnai nėra pagei-

nesniu prie moterų.
Panašiai sterilizacija pa-

daro daugelį šaltų moterų 1 daujama žmogui, turinčiam 
lytiškai karštesnėmis, nors 65 metų amžiaus širdį ir 
jos nebegalėtų užsivaisint. ! . .

Protestonų kunigas Ja
mes Repckert ir fabrikantas 
Bill B rust, abu amerikie
čiai, padarė keisčiausias la
žybas: fabrikantas valgys 
mėsą, o kunigas—vaisius ir 
daržoves, ir žiūrės, katras 
ilgiau gyvens.

Jeigu pirma mirs fabri
kantas, tai kunigas gaus 
$80,000 palikimo iš jo tur
to; o jeigu pirmas “pas Ab
raomą” nukeliaus kunigas, 
tai fabrikantas pasiims $80,- 
000 iš kunigo palikimo. Už
tenka tik vieną valandą il
giau gyvent, kad lažybas 
laimėt.

Tokia sutartis pasirašyta 
pas notarą. Abudu lažybi- 
ninkai yra vienaamžiai.

Status kampas (right 
angle) iki šiol visur buvo 
dalinamas į 90 laips., taigi 
visas apskritimas skaitomas 
360 laipsnių. Tai vadinama 
“dvylikainė” laipsnių siste
ma, naudojama žemės mata
vime,' geometrijoj, trigono
metrijoj, astronomijoj, ma
šinų ratų statyboj ir kt.

Bet dabar Plitlerio valdžia 
KAIP ATSIRADO TŪLI i sumanė įvesti dešimtainę 

sistemą laipsniams kampų 
ir ratų. Tuo būdu pas na- 
zius status kampas išeitų 
100 laipsnių, o visas apskri
tumas turėtų 400 laipsnių.

Tačiaus, apart Vokietijos, 
dar nėra nė vienos šalies, 
kuri priimtų tokią permai
ną matematiškiems bei tech
niškiems skaičiavimams.

ir
smagenis, vėl įgyt tokią ly-

Mokslingi daktarai E. S. tiška aistrą, kaip jauno 30 
Gosney ir Paul Popcnoe sa-|metų vyro.” —N. M.
vo knygoj “Sterilizacija 
Žmonėms Gerinti” sako, jog.
tokia operacija padidina GEOGRAFINIAI VARDAI 
veiklumą liaukų, gaminan
čių lyties sultis.

Operacija, vadinama “va- 
sektomija,” vyrui yra ne
sunki; jam tik perpjauna 
arba užtvenkia mažytę dū- 
delę-sudynėlį (vas defer
ens), per kurį išeina sėkli-

—N. M.

Rytinės tautos senovėje 
žymėdavo pietinę žemės pu
sę raudona spalva, o šiau
rinę—juoda. Nuo to ir gavo 
savo vardus Juodoji ir Rau
donoji jūros.

Pasirodo, jog nėra pa
grindo pirmesniem spėji-

Tai vaizdas masinio susirinkimo Maskvos Sverdlovo aikš
tėje pasitikimui Aukščiausio Sovieto sesijos atidarymo.

Viltis Nukovot Baisias “ Virus’y” Ligas

negali išeit; ji visa pasilie
ka kūne, o jos perviršį su
geria kraujas. ■,

Darant šią operaciją, “ ne
reikia žmogaus apmigdyt; 
užtenka tik į tą vietą įleist 
truputį “cocaine” ar “novo
cain,” 1 
racija nepavojinga, ir 
gus po keleto dienų lovoj 
visai sugyja.

—Tai kas tada do

būk Raudonoji jūra
kad

Nepersenai New Yorke 
vienas “sportas” krautuvėje 
nusipirko kažkokį menknie
kį. Kasininkas, atsidaręs 

‘stalčių, jieškojo jam grąžos
J (čenčiaus). Tuo tarpu pirkė

jas ir smogė kasininkui į 
galvą ir ėmė raustis po pi- 

inigų stalčių.
Bet atsipeikėjęs pardavė-

Jeigu ne piktosios bakte- iU n i v e r siteto profesoriai J jas iššoko pro duris ir pra- 
rijos, tai sveiki vaikščiotų i daktarai Alph. R. Dochez |«ejo šauktis policijos. Išgir- 
milionai žmonių, kurie šian
dien guli ligoninėse bei ser
ga namie. Kad ne tos bak
terijos, greit galima būtų 
uždaryt didelė dauguma 
gydymo įstaigų.

Bet kodėl gydytojai vais
tais nesunaikina tų mažy
čių bakterijų, kurios “pa
ritą” ir stipriausius vyrus? 
Todėl, kad dar labai mažai 
buvo surasta tokių vaistų: 
tik quinine nuo maliarijos 
drugio, salvarsan nuo sifilio 
perų, paskutiniu laiku sul
fanilamide nuo ligų, kurias 
skleidžia streptokokkų bak
terijos, ir dar keletas chemi
kalų, kurie įveikia 
jas ir gydo žmogų.

Yra, žinoma, 
chemikalu, kuriais 
“išplikint” tuos ligos perus 
iš žmogaus kūno, bet sykiu 
ir patį žmogų pasiųstum į 
“amžiną atilsį.”

Taigi klausimas tik šitaip 
tegali būti statomas: Kaip 
išžudyt ligos b a k t e r i j as 
žmogaus kūne, nekenkiant 
pačiam žmogui? Ypač, kaip 
saugiai išnuodyt iš kūno 
pavojingiausias smulkėteles 
bakterijas, vadinamus “vi
rus”, kurių negalima matyt 
net per stipriausius sudėti
nius padidinančius stiklus— 
mikroskopus? (Tikimės, kad 
skaitytojos nesumaišys tuos 
“virus” su vyrais.) I

Sayo sudėčia virus perai 
yra paprasčiausi. Tai balti- 
mių (proteinų) mažyčiai 
krisleliai, nei tai gyvi, nei 
tai negyvi. Tie virus’ai ran
dasi ant rubežiaus tarp gy
venančios ir negyvos me
džiagos. "

Nežiūrint stebėtinų atra
dimų, medicinos mokslas iki 
šiol vis atsimušdavo į šį 
klausimą kaip kakta į sieną. 
Ir tik dabar Columbijos

ir C. A. Slanetz duoda vii- |do policininkas, ir bėga pro 
ties supliekt tuos baisius 
neregimus priešus “virus.” 
O jų baisenybė matosi iš to, 
kad jie kerta žmones kūdi
kių paralyžium, smagenų 
uždegimu, pasiutimu (hyd
rophobia), raupais, influen
za, ypatingais plaučių įde
gimais, slogomis ir kt.

Šiedu mokslininkai užkrė
tė desėtkus kačių, šunu ir Taktais motinai kiaušiniais.
w . ........... . c . In_____ .* •__________ _•___ r

plėšiamos krautuvės duris 
vidun. O sargyboje stovįs 
plėšiko sėbras prie durų 
staktos su stambiu geleži
niu strampu rankoj jau už
simoja smogti policininkui į

Bet tuo pačiu laiku ir tuo 
pačiu koridorium pareina 
krautuvininko sūnus su nu-

ŠVIESA KAIP SAULĖS
Bloomfield, N. J.—West

inghouse Elektros kompani
jos inžinieriai ketina iš pus- 
metalinio elemento tellurijo 
dujų pagaminti visai pana
šią į saulės šviesą, tam tik
rose lempose.

GERIPATARIMAI 
DOVANAI

Ūkininkams ir daržinin
kams įvairiais klausimais 
patarimus galima gaut iš 
šios šalies žemdirbystės mi
nisterijos. Jinai daugumą 
brošiūrėlių vadinamų Far-, 
mers’ Bulletins pasiunčia 
dovanai sulig pareikalavi
mo. Už kitas brošiūrėles rei-. 
kia užmokėt po kelis centus. 
Penkias brošiūrėles galima 
gaut vienu sykiu.

Reik parašyt, kokių žinių 
nori gaut, ir atsiųs. Gavus 
pirmas brošiuraitės, ten bus 
ir surašąs įvairių brošiūrė
lių, kokias galima gaut do
vanai, o kokias pirkt.

Kas supranta anglų kalbą, 
gali pasinaudotu tais patari
mais, 
adresu:

Division of Publications,
U. S. Department of

Agriculture.
Washington, D. C.

Kita vieta patarimams 
gauti, tai savos valstijos 
bandymų stotis State Ex
periment Station. Kokioj 
vietoj tokia stotis yra, ga
lima dažinot vietiniame paš
te. A. K.

taip pavadinta todėl, 
jos vandenyj augusios rau- 

i donos žolės.
New Yorko miesto cent- 

ralinė dalis Manhattan, in
dėnų kalboj, reiškia “gir- 

:” čia indėnai pir- 
žmo- sykį matč, kaip nusige

ria baltieji atėjūnai.
Chicago, indėnų kalboj— 

tai “dvokiantis miestas.” 
Baltųjų žmonių kvapas jiem 
atrodė labai šlykštus.

Brazilijos sostinė Rio de 
Janeiro reiškia “saūsio mė
nesio upė.” Mat, tą vietą at
rado ispanai 1515 m. sausio 
mėnesį. Jūros įlanką, prie 
kurios dabar stovi miestas, 
jie palaikė tik upės žiotimis.

Didžioji Amazonės upė 
Pietų Amerikoj taipgi įgijo 
sau vardą per klaidą. Bal
tieji atėjūnai užkariautojai, 
matydami ilgaplaukius in
dėnus tenai, palaikė juos pa
sakiškomis moterimis kar
žygėmis, “amazonėmis.”

Keliautojas - tyrinėtojas 
Amerigo Vespucci, radęs 
Centrdiinėje Amerikoje ant 
stulpų p a s t a t ytą indėnų 
kaimą, pavadino jį Venezu
ela, reiškia, “mažąja Vene
ciją,” nes tas kaimas jam 
priminė Italijos miestą Ve
neciją, kur vandens kanalai 
tarnauja kaip miesto gat
vės.

Pati Amerika, beje, pa
vadinta ne savo atradėjo 
Kolumbo vardu, bet Ameri
go (Vespucci), apkeliautojo 
vardu. —A.

kad neskaudėtų. Ope- tųjų žemę:

sma
gumas pas mergas eiti?— 
pastatė klausimą vienas 
“senbernis” rašančiam šiuos 

f žodžius.
Tam klausėjui atrodė, kad 

visi vyro lyties skysčiai tai 
esą sėkliniai syvai. O kaip 
ištikro yra?—Nagi, sėklinės 
sultys sudaro tik mažą da
lelę visų išplaukiančių lyties 
syvų apskritai. Todėl jų už- 
turėjimas faktinai nejau
čiamas, kas liečia “smagu
mą.”

Minimos knygos rašytojai 
perklausinėjo 65 biznierius 
ir profesionalus, kuriem bu
vo padaryta sterilizacijos 
operacija. Jie buvo nuo 18 
iki 70 metų amžiaus.

Devyni jų po to lytiškai 
pasidarė labai smarkūs; 54 
sakėsi nejaučią skirtumo; 
vienas silpnaprotis ir vie
nas girtuoklis, tačiaus, gai
lėjosi, kad jie daugiau ne
galės gamint kūdikių...

Kai kurie iš 54-rių, mątyt, 
gėdijosi prisipažint, kad 
operacija padarė jiem kokią 
permainą. Bet visų jų mo
terys, tik apart vienos, la
bai džiaugiasi savo vyrais

VALGO BE GERKLĖS
New Yorko valstijos mie

stelyj Marlboro treji metai 
atgal gimė kūdikis Bosby 
Linsig, be ryjimo gerklės. 
Nuo pat pirmos dienos iki 
dabar jis penimas tik per 
guminę dūdą, nuleistą į jo 
skilvį. Per ją pilama pienas, 
sriuba, vaisių sultys ir su
plakti kiaušiniai.

Vaikutis visai sveikas 
gerai auga.

bakteri-

daugybe 
galėtum

ir

Vaistas nuo Nutukimo

Daugelis moterų, nepaten
kintos gyvenimu, “nuvaryt 
rūpesčiui,” dažnai griebiasi 
saldainių ar kitokių užkan
džių, nors ir nenorėtų val
gyt. Taip laipsniškai ir tun
ka.

Dabar surasta vaistas, pa
gamintas iš benzeno, kuris 
taiso ūpą, duoda laimingu
mo jausmą, mažina rūpestį 
ir patraukimą valgyti, ir 
sykiu padidina žmogaus 
energiją,—sako “New En
gland Journal of Medicine.” 
Jis esąs nekenksmingas, 
bet nepatariama jį naudot 
be gydytojo recepto.

Dar, beje, neskelbiamas 
viešai vardas to vaisto.

Anglijos karinis lakūnas 
J. W. Gillan vas. 9 d. naktį 
skrido nauju armijos lėktu
vu vidutiniai po 409 mylias 
per valandą.

žebenkščių perais tų ir kitų 
ligų, nuo kurių paprastai 
nugaišta tokie gyvūnai. Bet 
jiem gydyt daktarai Dochez 
ir Slanetz panaudojo naujai 
atrastą vaistą, vadinamą 
sodium sulfanilyl sulfani- 
late. Davė tiem 
po vieną gramą 
ant kiekvieno 
gramų jų kūno 
taip išgydė 26 iš 28-nių ty- 
riamų gyvūnų. Užteko 48- 
nių valandų gyvūnui visai 
pasveikt, nors jie beveik vi
si būtų “pakratę kojas,” 
jeigu ne naujoji gyduolė.

Pas tuo vaistu gydomus 
gyvūnus greit praeina ligo
ti karščiai ir sugrįžta no
ras ėsti.

Tai dar pirmas taip vei
kiantis chemikalas prieš pa
vojinguosius virus’ų perus. 
O jo sudėtis tokia: penki 
atomai (dalelytės) deguo
nies '(oxygeno), trys ato
mai, vandenilio (hydrogeno), 
du atomai azoto (nitroge- 
no), du atomai sieros ir vie
nas atomas natro (so
dium.)

Nors sodium sulfanilyl 
sulfanilate dar neišbandytas 
žmonėms (ir jo dar negau
tum vaistinėse), bet yra pa
grindo spręst, kad jis tar
naus ir žmonėms kaip gink
las prieš kūdikių paralyžių, 
raupus, smagenų įdegimą ir 
kitas virus bakterijų iššau
kiamas ligas. —N. M.

gyvūnam 
šio vaisto 
tūkstančio 
svorio, ir

Pamatęs užsimojusį plėšiką, 
vaikas kad jau paleis kiau
šiniu jam į snukį. Kiaušinis 
pataikė 'tiesiai^ į pačią akį.

Užsimojęs kirst policinin
kui plėšikas, gavęs tokį ne
tikėtą smūgį, tik suklykė, ir 
jo ranka su geležiniu stram
pu bejėgiai nusileido žemyn. 
Tada policininkas ir pagrie
bė jam už sprando; tuoj 
paskui areštavo ir jo sėbrą, 
antrą plėšiką.

Išradėjo Nelaime

Šaltkalvis Gab. 
Vienoj, Austrijoj 
puikius užraktus 
niams dviračiams; bet netu
rėjo pinigų juos užpaten
tuoti, tad viešai paskelbė 
savo išradimą. Tuom pasi
naudojo kiti ir padirbo už
raktus pagal jo planus.

Šaltkalvis tarė sau, na, 
tai aš pragyvensiu kitokiu 
būdu; ir pradėjo dirbti me
talinius pinigus taip gabiai, 
kad juos tik žinovai vos at
skyrė nuo tikrųjų pinigų.

Galop, jis tapo suimtas ir 
kalėj iman įmestas.

Voska, 
išrado 

motori-

KAIP ĮVYKSTA PERKŪ
NO TRENKIMAS

Pirma iš žemės pakyla 
elektros'' liežuviai. Žaibas 
trenkia, kada oro elektra 
pasitinka žemės elektrą,— 
kaip atrado General Elec
tric Co. inžinieriai.

i paamauuuui ta
is. Laiškus sįijsti sekamu 
’esu: X

■i.i*■M?

'V.
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Puslapis Ketvirtas

Cleveland, Ohio
LAISVE Penktad., Vasario 18, 1938

t

Valgiai bus priruošti labai 
skanūs.

Prašome visų atsilankyti pas 
mus ir paremti mūs kuopą. O 
kai jūs ką nors rengsite, tai 
mes ir neprašyti ateisime, ir 
jus savo 
sime.

Iš Liet. Universiteto
ALDLD 15 Apskritys Rengs 
Prakalbas d. J. Bonžinskaitei

Vasario 13 d. ALDLD 15 
.Apskritys laikė savo reguliarį 
susirinkimą. Buvo pakeltas 
klausimas drg. Bondžinskaitės 
prakalbų maršruto. '

Komitetas nutarė rengti pra
kalbas Clevelande ir visoje 
Ohio valstijoj, jei bus galima 
susitaikyti su kuopom ir su
spėti surengti prakalbas. Ap
skričio sekretorius ir kiti 
draugai turėtų gerai sukrusti, 
kad šį nutarimą įvykdinti gy
venimam Draugės moterys šia
me susirinkime kritikavo, kad 
tokios prakalbos įvyksta per 
greitai ir galės būt mažos pa
sekmės. Tai tikra tiesa. Bet 
kodėl draugės moterys nepa
kėlė! to klausimo per spaudą? 
Nesužinojote, kokiom sąlygom 
kalbėtoja galėtų atvykti į Ohio 
valstiją ir čion laikyti prakal
bą? Vistiek, draugės mote
rys žadėjo imtis už darbo ir 
rengti prakalbas drg. Bondžin- 
skaitei su tą sąlyga, kad ir vi-.___ __________ _______
sas apskričio komitetas turės Lyga už Taiką ir Demokrati- 
smarkiai padirbėti, kad pra-|ją suvienytu frontu daro dide- 
kalbos būtų pasekmingos.

Draugai Penn. valstijos taip 
pat turėtų pradėti rengti pra
kalbas drg. Bondžinskaitei, su
darant didelį maršrutą.

Worcester, Mass

panijos liaudies kovotojams.
Vasario 4 d. ta pati kuopa 

vėl laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Šį kartą narių dalyva
vo nemažai; gal todėl, kad no
rėjo atsiimti knygą ‘‘Kelias į 
naują gyvenimą”, kurią ALD 
LD išleido. Nariai, kurie da
lyvavo šiame susirinkime, visi 
pasimokėjo savo metines duo
kles.

Tie draugai, kurie nebuvo
te šiame susirinkime ir nega
vote knygos, tai atsilankykite 
mitingai! kovo 4 d. ir gausite 
kas jums priklauso. Taipgi 
pasirūpinkite duokles pasimo- 
kėti, nes Centrui reikia pinigų.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos, kuriame 
prašoma piniginės paramos 
kultūros ir meno plėtimui. Pa
aukauta $3.

Skaityta laiškai nuo jaunuo
lių žadamo leisti žurnalo val
dybos ir “Vilnies”, reikale ba- 
zaro. Prie formalio tarimo ne
prieita, bet kaikurios draugės 
pasižadėjo ką nors tokio pa
daryt ir pasiųst. Taipgi ir 
prie “Laisvės” bazaro manom 
kuom nors prisidėt, nors tam 
laiko jau mažai liko.

nieriai. Visi tie dalyvaus, ku
rie trokšta Lietuvos žmonėms 
demokratinių teisių gyventi 
laisvai, susirinkti, priklausyti 
draugijose. Minėjimas įvyks 
sekantį sekmadienį, vasario 20 
dieną, Venta svetainėje, 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Pradžia 7:30 vai’, vakare.

Popiežius Patariąs gen. 
Franco’ui NebombarduOt

Užfrontes Miestų
London, vas. 16.—Pagal 

prašymą įtakingų Francijos 
katalikų, popiežius Pijus XI 
pasiuntęs laišką generolui 
Franco’ui, patardamas ne- 
bombarduot iš oro užfronti- 
nius miestus Ispanijos res
publikoj,—kaip pranešama 
iš diplomatinių šaltinių. „

(Mūsų Specialio Koresp. Lietuvoj)

Lietuvos fašizmas kiek
vienam lietuviui, tikrai my
linčiam savo gimtąjį kraštą, 
daro gėdą. Mes mylime Lie
tuvą, mes pasiilgstame savo 
giminių ir draugų, gyvenan
čių Lietuvoj, mes norime 
juos aplankyti ir padėti 
jiems, bet mes neapkenčiam 
bet kokios kultūros ir pa
žangos priešo fašizmo, ku
ris žudo, stumia į išsigimi
mą lietuvių tautą. Mes 
džiaugėmės, kai Lietuvoje- 
buvo įsteigta aukštojo moks
lo įstaiga — Lietuvos uni
versitetas, bet mes negajim 
džiaugtis dabar, kai tas uni
versitetas, kuris ruošia Lie
tuvai inteligentiją, paver
čiamas ne mokslo ir kultū
ros, o fašistinio biznio įstai
ga.

Profesoriai dabar ne ren
kami pačių universiteto lek
torių, o skiriami Smetonos 
ir Švietimo ministerio. Iš 
profesorio dabar nereika
laujama, kad jis būtų moks
lo žmogus, svarbu, kad jis 
būtų geras tautininkas, ge
ras pataikūnas. Tai dauge
liu pavyzdžių jau yra įro
dyta. Šitoks mokslo išnieki
nimas išskiria Lietuva iš vi
sų kultūringų šalių tarpo. 
O mes gi iš visos širdies 
trokštam, kad Lietuva būtų 
kultūringa šalis, kad ji eitų 

j ne barbariškojo fašizmo, o 
| pažangos ir kultūros keliu.

Visai nesenai iš Kauno 
universiteto mus pasiekė to
kia žinia: universitete nebe
leidžia ruošti studentams 
paminėjimų posėdžių, pas
kaitų bei literatūros vakarų. 
Jei visose kultūringose, de
mokratiškose šalyse tokiam 

! darbui studentai visomis 
i priemonėmis skatinami, tai 

programai piašome pa- Lie£uvoj jjems draudžiama.

atsilankymu parem- 
E. K. Slickienė.

LDS 145 kp. Sekr.

Montreal, Canada
Priešfašistinis Judėjimas 

Plečiasi

Vasario 13 d., 525 St. Denis 
St. įvyko didelis protesto mi
tingas organizuojamai galuti
nai kovai prieš Duplessio fa
šistinę valdžią. Už demokra
tines liaudies teises, prieš 
“padlock” įstatymą ir veiki
mą fašistinių agentų Quebeko 
prov. ir už nuvertimą fašisti
nės Duplessio diktatūros kuo- 
greičiausia.

Kalbėjo advokatas R. S. 
Calder’is ir kiti kalbėtojai. 
Publika vienbalsiai išreiškė 
protestą prieš fašizmą Quebe
ko prov., gyvai reaguodama su 
kovingu entuziazmu. Kanados

j liūs laimėjimo žygius masių 
kėlime. Vėl bus šaukiamas 
kitas mitingas, liaudis reiškia 
savo valią, girdi,—“mes pasta
tėm Duplessį, mes jį ir pra
ginsime”. Gamtmylis.

So. Boston, Mass
Komunistų Partijos Miesto 1

Komiteto susirinkime, vasario'
8 d., buvo išdirbtas planas or- tį WORL, 920 kilocycles 9:30 
ganizuoti bedarbius į Workers : valandą ryte įvyks 
Alliance (Darbininkų Susivie
nijimą). Darbas tuoj bus pra
dėtas.

RADIO
Nedėlioj, Feb. 20-tą persto

Lietuvos 20-metu Nepriklauso
mybes Minėjimo Programas

1. Amerikos Legijono Stepo-
Buvo raportas iš darbuotės n(> Dm.jaus P()sto Benas iš So. 

organizavime Darbininkų Ne
partinės Lygos.

CIO bedarbių komiteto at
stovas sakė, kad apverktina 
padėtis yra pas , bedarbius, 
kuomet tenka nueiti į jų na
mus. šeimyna susideda iš 5-7-9 
narių, stuba — šalta, vaikai1 
pusnuogiai, motina apsivilkusi 
su vyro drabužiais ir vyro ava
lais; maisto neturi, nežino ką: 
daryti, čia tik eina kalba iš. 
atleistų nuo darbo darbininkų i 
šeimynos. O pusė darbininkų 
yra nuo darbo atleista. O ku
rie dar dirba, tai gauna di
džiumoj po dieną-kitą išdirbti 
į savaitę.

Dabar pažiūrėkim, kokią pa
šalpą duoda miestas bedar-| 
biam. Vaikui 5 metų amžiaus 
dėl maisto savaitei duoda 
$1.52; to paties amžiaus mer
gaitei $1.47; 16 metų vaikinui 
dėl maisto savaitei duoda 
$2.53; to paties amžiaus mer
ginai — $1.88 ir tt. Tai ve ko
kis baisus paniekinimas nekal
tų žmonių.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja kviečia visus 
rius, “Laisvės” ir 
skaitytojus ir visus 
viešą susirinkimą; 
svarbių dalykų 
Įvyks vasario 24 d., 7 :30 vai. 
vakare, 29 Endicott St.

J. M. L.

Bostono.
2. Gabijos Choras iš South 

Bostono po vadovyste S. Pau- 
ros.

3. Kalbės Petras Jurgela, 
“Vienybės” redak. iš Brook-

Po ] 
rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Program. ję! už kultūros darbą kitur 

ir pa-Myles Standish Hotel, Boston, skiriamos premijos t
Mass., 
džius.

pranešdami savo ispū-1 gal na, tai sietuvoj Kdieji-
Steponas Minkus, į mas arba koncentracijos 

garsintojas. Į stovykla. Kodėl gi taip? Gi 
(todėl, kad lietuviškasis fa-, 
šizmas žūt-būt pasiryžęs už- . 
gniaužti universitete visų 

i pažangiųjų studentų pasi-
Lietuvių Draugiškas ir Poli- į reiškimą., jų iniciatyvą, 

tiškas Kliubas turėjo metinę tai ir būtų didžiausia 
vakarienę vasario 5 d., Gede- visai lietuvių tautai, 
mino Salėje. Publikos buvo Fašistai universitete

nors 
žala

turi

ALDLD na- 
“Vilnies” 

veikėjus į 
yra labai 
apkalbėti.

PITTSBURGH, PA.
Dviejų Kuopų Vestuvės

Ar visi Pittsburgho ir apie- 
linkės lietuviai žinote, kad 
LDS 145 kp. rengia Šaunią va
karienę su Šokiais ir kitokiais 
pamarginimais ? Tas smagus 
pokilis įvyks vasario 20 d., L. 
M. D. svetainėje, ‘ 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Pramogos pradžia 4 vai. po 
pietų, o vakarienė bus išduota 
lygiai 6 vai., tai yra, tuom 
čiu laiku, kaip ir namie, 
taupykit savo gaspadinių 
ką, ateikite vakarieniauti 
mus.

Šis bankietas rengiamas 
tikslu, kad atžymėti
kudpų (APLA ir LDS) jung
tuves.

pa- 
Su- 
lai- 
pas

tuo 
dviejų

pilna salė. Prasidėjus jakarie-j sav0 organizacijas, korpo
racijas, į kurias studentams 
stoti labai naudinga, nes 
tuojau esi aprūpinamas sti- 

■ pendija arba rekomendaci
ja tarnybai gauti. Reikia 
pripažinti, kad Lietuvos stu
dentai sąžiningi, jie nepar- 
siduoda taip lengvai už sti
pendiją arba geros, įtakin
gos poniutės rekomendaci
jas. Ir todėl tautininkų kor
poracijos universitete paė
mus visas drauge nesudaro 
nė 500 narių. Labai didelė 
studentų dalis, turėdama 
galvoj, kad baigus univer
sitetą reikės jieškot tarny
bos, į pažangiųjų studentų 
organizacijas nestoja, bet 
jas remia ir visada lanko 
gausiai jų ruošiamas' pas
kaitas, paminėjimus -arba 
literatūros vakarus. Į per
nai suruoštą universitete 
Puškino paminėjimą, į Ja
nonio pagerbimą, į Pirmos 
Gegužės šventę ir literatū
ros vakarus tiek prisirinko 
studentų, kad netilpo salėj. 
Gi fašistinės studentų orga
nizacijos tokių viešų susirin
kimų nė nepraktikuoja, nes 
į juos neateina net nariai. 
Koks gi noras eiti į susirin
kimus ir gaišinti laiką tam, 
kuris korporacijon įstojo

nei, kliubo pirm.' P. Bugailiš-' 
kis savo trumpoj prakalboj 
paaiškino kliubo stovį, ir lin
kėjo svečiam ir viešniom turėt 
linksmą vakarą. Daug jauni-1 
mo buvo ir prie smagios or- 
kestros visi galėjo pasišokti ir 
susipažint su draugais bei 
draugėmis. Matyt, kad iš to 
kliubui bus g(era finansinė pa
rama. Per pirmininko ir komi
sijos pasidarbavimą ir pasi
šventimą turėjom gana gerų 
pasekmių. Tas daug priduoda 
ūpo ir energijos visiem nariam 
ant toliau veikti dėl kliubo ir 
visuomenės labo..

Kreditas vaakrienės pasek
mių priklauso šiem draugam 
ir draugėm: pirm. P.“Bugailiš- 
kiui, J. Wilimaiciui, S. Kiau- 
rakiui ir W. Lastauskui; gas- 
padinėms: J. Wilimaitienei, C. 
Paužienei ir J. Gudelevičienei. 
Tikietų pardavime šios drau
gės daugiausia pasidarbavo: 
G. Švedienė ir C. Galinaitienė.

J. Baronas.

Jaunos žmogžudės Nusmel
ktos Visą Amžių Kalėti
Newark, N. J., vas. 16.— 

Jaunuolės Ethelė Sohl ir 
Genevieve Owens tapo nu
teistos kalėjiman iki gyvos 
galvos už nušovimą auto
buso vežiko laike užpuolimo 
jį apiplėšti.

tik del karjieros. Šitoks stu
dentijos kultūrinis pasireiš
kimas ir buvo didžiausias 
krislas lietuviško fašizmo 
akyj.

Todėl valdžia išleisdama 
naują universiteto statutą 
įrašė jame, kad universite
te ruošiamus studentų orga
nizacijų susirinkimus gali 
lankyti tik susirinkimą ruo
šiančios organizacijos na
riai. Vadinas, gali būti tik 
uždari narių susirinkimai, 
o viešos paskaitos, literatū
ros vakarai arba paminėji
mai uždrausta. Šito uždrau
dimo tikslas aiškus, bet jis 
eina prieš visos studentijos 
valią, jis aiškiai reakcingas, 
priešingas būtini ausioms 
kultūrai plisti sąlygoms. Tai 
yra fašistinės valdžios kerš
tas prieš Lietuvos studenti
ją, kuri nenori būti fašisti
nė, kuri trokšta žmoniškos 
mokslo laisvės, be kurios 
mokslo pažanga neįmanoma.

Šitos teroro priemonės 
prieš Aukščiausiąją Lietu
vos mokslo įstaigą dar kar
tą įrodo, koks pragaištin
gas yra lietuvių tautai bar
bariškasis fašizmas. Todėl 
mes dar kartą sakom, jog 
mes mylim Lietuvą ir ne- 
apkenčiam jos aršiausio 
priešo fašizmo.

Smagu žymėti, kad pas mus 
susiorganizavo LDS jaunuolių 
kuopa iš 
dalykas, 
sidarbavo 
ta.

9 narių. Tai geras 
Tam daugiausiai pa- 
draugas W. Gegu-

E. Rėza.

Boston, Mass
Pirmas Radio Programas Iš 

Bostono Į Lietuvą

Vasario 22, antradienį, t. y. 
Washingtono Dienoje, nuo 
1:15 iki 2:00 vai. po pietų, 
Bostono laiku, 12:15 Chicagos 
laiku, bus transliuojamas pro
gramas iš Bostono į Lietuvą 
pirmu kartu minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį. Naujos Anglijos pub
lika, tai yra ta, kur kas sek
madienį klausosi programų, 
girdės šį programą per regu- 
liarę WORL stotį, 920 kilo
cycles; o kitos valstijos Ame
rikoj, kitos šalys, kaip Lietu
va, Kanada ir bent kur pasau
lyj,—galės pasiekt šitą progra
mą per “short wave” stotį 
W1XAL, 15.25 megocycles.

Programo vedėju bus Stepo
nas Minkus, kuris su finansine 
Naujos Anglijos biznierių pa
rama skleis šį pirmą radio pro
gramą iš Bostono į Lietuvą.

Rep.

LDS jaunuolių ir suaugelių 
kuopos ruošiasi prie bendro 
koncerto ir baliaus, kuris ma
noma turėti vasario 19 d., 
1739 Fillmore St., Minėtas 
parengimas ruošiamas tam, 
kad pagelbėti Ispanijos liau
džiai.

Rusų balalaikų orkestrą 
choras pildys programą.

Girdėjau, kad draugė 
Zalogiūtė mano suorganizuoti 
chorelį; tai būtų labai džiugi
nantis dalykas, jeigu tas būtų 
įvykdinta. Draugė Zalogiūtė 
neseniai atvykus iš Chicagos.

Waterbury, Conn

ir

San Francisco, Calif
Kas Nuveikta ir Veikiama
Nors jau per vėlu prisimin

ti praeitus metus, bet kad 
apie tai “Laisvėje” nebuvo ra
šyta, tai nors trumpai čia pa
minėsiu.

ALDLD 153 kuopa per pra
eitus metus gyvavo gerai. Pa
augo 8-niais nariais—5 nauji 
gauta ir 3 atsikėlė iš kitur. 
Dabar kuopa turi narių 23. 
Ižde pinigų turime nedaug, 
nes nelaikom©—kiek uždirba
me, tai ir išaukaujame. Pa
vyzdžiui, pereitą metą išauka- 
vome spaudos parėmimui, po
litiniams kaliniams ir Ispani
jos liaudies kovoms apie $300. 
Tai nemaža suma pinigų iš to
kio mažo būrelio.

Pasitikimui naujų metų tu
rėjom© kalakutų vakarienę. 
Svečių turėjom didelį būrį. 
Linksmai praleidome laiką ir 
pelno liko $33. Visi buvo pa
tenkinti, nors gaspadinės ir 
sidirbo.

Sausio mėnesyj laikytas
DLD 153 kuopos susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Tame su
sirinkime paaukauta $10 Is-

nu-

Kovo 6, LDS 49 kp. rengia 
puikų koncertą. Bus gerų dai
nininkų. Tėmykit skelbimus.

Rochester, N. Y.
Pažangiųjų lietuvių draugi

jų bendro fronto atstovai tu
rėjo posėdį, kuriame nutarta 
siųsti kablegramą Smetonai, 
reikalaujant atsteigimo demo
kratinių teisių Lietuvoje, ir 
paliuosavimo politinių kalinių.

Taipgi nutarta turėti masi
nį susirinkimą, surištą su minė
tais klausimais ir 20 metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakties. Toks masinis susirin
kimas įvyks vas. 20 d.

Rochesterio Universiteto 
moterų skyrius buvo padavęs 
peticiją valdybai, kad leistų 
įsteigti skyrius Amerikos Stu
dentų Unijos. Universiteto ad
ministracija atmetė peticiją ir 
pasiūlė, kad studentai susior
ganizuotų tik lokaliai. Studen
tai atsakė prez. Alau Valen
tine, kurį atsak. paduodu ištisai 
anglų kalboj: “. . . Because we 
do not feel that, by so doing, 
the original purpose in orga
nizing a chapter . . . will be 
fulfilled.

BEDABIO NAKVYNĖ 
LAVONYNE

Pittsburgh, Pa.—Bedarbis 
Clarence Allen, nuvargęs ir 
mieguistas, jieškojo bile at
daros patalpos pamiegot, ir 
pataikė lavonyno kremato- 
i’iją.

Ten tarnautojai ir užtiko 
jį beknarkiantį.

• ' **,

DIDŽIAUSIAS 
BA ENAS

SOUTH BOSTONE

“Although the group in
tends to have no organization 
of any nature; we wish to re
affirm our full support of the 
principles and program of the 
American Student Union”.

Geras atsakymas adminis
tracijai. Neleido įsteigti lokalą 
A. S. U., tai studentai atsisakė 
priimti ponų pasiūlymą orga
nizuotis tik lokaliai. Tačiaus 
užgyrė principus ir programą 
A. S. U. Vaclovas.

Kampinis namas, Storas ir 5 
šeimynos, štoras per 35. metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai Įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša .$1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti .$1,000.00 
per metus. Yra Įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

(jalima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pašinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway,
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
Parėmė Kanadiečių Draugų 
“Liaudies Balsą”; 20 Metų

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Vasario 11, kalbėjo “L. B.” 
atstovas, M. Guoba, iš Kana
dos. Prašė paramos savaitraš
čiui. Aukavo sekančiai: B. 
Marcinonis, to vakaro pirmi
ninkas, $1; Svinkunai $1; že
maičiai, $1.25. Po 50c: K. Lu
cas, J. Milius, drg. Razas, Kl. 
Yenkeliūnienė, Ig. Kazlaus
kas, P. Marozas; po 25c: J. 
Vidžiūnas, Mv Ciplijauskas, K. 
Sinkevičius, F. Macijauskas, 
O. Genevičienė, M. Grinis, P. 
Kukenis, V. Navickas, J. Bart
kus, J. Vaitonis, M. Prekuskie- 
nė, S. Katėnas.

Viso su smulkiom $13.05. 
Visi pinigai priduoti drg. M. 
Guobai. Išlaidas ALDLD 28| 
kuopa pasidengs. Jei būt pra
leista vardas aukojusio, ar 
klaidingai parašyta; — atleis
kit, draugai. 

t

20 Metų Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimo Vakaras

Amerikos Lietuvių Kongre
so Waterburio Skyrius rengia 
minėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės. Du garsūs prakalbi- 
ninkai ir literatai kalbės tame 
lietuvių masiniame mitinge, t. 
y. S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius ir R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Tai pir
mu kart per daugelį metų kal
bės dviejų partijų vadai so
cialistų ir komunistų. Jie atsto
vaus visus demokratinius lie
tuvius. Jie plačiai išaiškins 
Lietuvos nepriklausomybės 
20-ties metų sukaktį, ir kas 
buvo nuveikta gero ir blogo 
Lietuvoje j56r 20 metų Lietuvos 
liaudžiai. Mitinge dalyvaus vi
si Lietuvos mylėtojai, geriausi 
liaudies draugai. Dalyvaus 
bininkai, profesionalai ir

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig ' 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūpui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

*
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ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-N E W SPUBLISHED EVERY
OF CLUB ACTIVITIESTUESDAY AND

FRIDAY EDUCATION-STORIES

The Story of LithuaniaWPAON THE

TWICE A WEEK

other day I received a 
___ a reader commenting on 

statement that an increased Į

Just the 
letter from 
my i 
WPA is needed. The writer sug
gested that the increased WPA 
would form a potential body of peo
ple who are willing to back any 
reactionary partv in power in order 
to retain their government aid. He 
them proceeded to discuss the con
dition of the WPA at the present 
time, 
many of 
efficient, 
cessity.

making the statement that 
the workers are lazy, in- 
ctc. and questioned its ne-

never worked on a WPAI have 
gang and therefore may be unquali
fied to speak ^n the subject. It 
may be true, however, that the WPA 
is not as efficient as it should be, 
that graft and corruption often stand 
in the way between a honest man 
and a job and that leeches discour
age a man willing to work. These 
things are the faults of local ad
ministration, red tape and corrup
tion that play an important part in 
the affairs of New York City’s gov
ernment. The faults of the WPA 
are small when compared to what 
it has accomplished. New schools 
have been built, streets repaved, 
parks created, slums cleared, a pub
lic theatre formed, adult education 
classes made, radio lectures and hun
dreds of other things accomplished 
that 
New

have added to the wealth of 
York.
say that riff-raff compose a 
number of the WPA is an er- 
Professional people, artists,

To 
large 
ro r. 4 
writers, teachers, actors and others
have received and still receive aid 
from the WPA.

The splendid community projects 
and rebirth of an intellectual life 
must not be forgotten when we sec 
some lazy individuals leaning over 
a shovel on a project,
minority cannot stand as a 
of the 
WPA.

work accomplished

A small 
symbol 
by the

Philly Lyros 
Chorus News

Commemorate 
Lith Independence

LDS Olympiad 
August 14th

of theas to the necessity 
Estimates as to the num- 
unemployetį range from 8 
to 14 million. The actual 
lies somewhere in between, 
last three months of the 

men have
The health of a

Now, 
WPA. 
ber of 
million 
number 
In the
recession three million 
lost their jobs, 
nation is seriously impaired when 12 
million able-bodied people are unem
ployed. The 1,950,000 WPA jobs are 
a drop in the bucket compared with 
the number that need work. People 
on relief don’t want relief,—they 
want jobs. That important 
must be remembered. People 
want relief, they want jobs.

Industry has decidedly proven 
that it is incapable of absorbing the 
army of work-less. You will quick
ly find that industry is ready to 
criticize but quite slow to help. The 
wheels of industry can turn only 
when people buy the products of in
dustry. If people do not have 
money to buy the goods produced 
you will see the warehouses filling. 
When a market is lost and the pro
ducer has more than he can sell
production is stopped and the work
er fired, 
lem of 
cycle lies 

It then 
economy 
stantlv alldw the consuming public 
to buy the goods produced. Indus
try is incapable of keeping jobs open 
and keeping purchasing power alive. 
Industry hag failed. It is the duty 
of the Government.

F’or that reason we find the gov
ernment entering industry with the 
WPA, TVA and other projects. It 
is an attempt to provide jobs for the 
people and keep the system going. 
We have seen what has happened in 
Germany because the democratic gov
ernment failed to solve that prob
lem. It is now up to us to under
stand the complex 
economic society 
same thing from 
United States.

----- 0-

fact
don’t

The key to the entire prob- 
the depression-prosperity 
in that sentence, 
becomes clear that if our 

is to last we must con-

mechanism of 
and prevent 
happening in

our 
the 
the

I hope that I have partly cleared 
the manifold problems of our so
ciety. There are many other aspects 
that require explanation. If there 
are some statements you disagree 
with or do not understand, we will 
be more than glad to try to explain 
and clarify them.
Laisve Youth Section,

427 Lorimer Street 
Brooklyn, New Yotk.

Mother: What was your husband 
doing last night, while you were 
counting sheep?

Daughter: Pulling the wool over 
my eyes.

Mrs. Jack: I cook and bake for 
you, and what do I get? Not a 
thing!

Mr. Jack: You’re lucky. I get in
digestion !

Several centuries ago, beyond his
torical recording, a great emmi- 
gration took place. Slowly and bit 
by bit a people moved towards the 
Northwest until they reached the 
Baltic Sea. The sea was a barrier 
that could not be passed and the 
migrating people stopped, saying, 
“We can go no further. We remain 
here.” In the valley of the Niemen 
the history of Lithuania began.

The Lithuanians are a well-built 
race. Tall, fine features, fair hair, 
blue eyes and light skin are their 
characteristics. Invasion and cross
breeding with othex* people have 
weakened these characteristics but 
we still find them general among the 

! race.
! Little is known about their past 
history 
enough 
practically the oldest Indo-European 
language in Europe and it holds the 
key to ancient Greek and Sanscrit. 
Living in a foresty country the Lith
uanians have managed to retain 
their national character and the as
saults of othei' nations. Of all the 
languages in Europe, Lithuanian is

Twenty years ago the Lithua
nian nation was reborn at the 
end of a World War. Since then 
it has grown and acted as an 
important cog in the wheel of po
litical intrigue and international 
affairs. Because Lithuania is the 
land of our forefathers we must 
know something of its background 
and history. Who are the Lith
uanians? Where do they come 
from? What is their destiny?

and their ancestry. It is 
to say that Lithuanian is

B’klyn Liths 
Dance Sunday

The Brooklyn Liths wish to bring 
to your attention that their annual 
dance will take place this coming 
Sunday evening, February 20, at 
the Grand Paradise Ballrooms, 318 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. A 
large number of tickets have been 
sold in advance and letters have 
been received from Great Neck, Man
hattan, 
Jersey 
groups 
of the

Bronx, Connecticut and New 
saying that many organized 
plan to attend the “affair 
vear”.

Brooklyn Liths have tried to 
all the Lithuanians residing 
Metropolitan area by means 

Lithuanian and English

the least unchanged by time.
Five hundred years before Caesar 

the Lithuanians lived in peace on the 
shores of the Baltic sea. With im
passable swamps and forests about 
them they lived and were little 
fluenced by their neighbors.

Bv nature the Lithuanians are 
agricultural people and close to 
soil. They were not interested
trading but Roman chronicles speak 
of trading with these people and call 
them “a strong but peaceful race.” 
The antiquity of the' Lithuanians is 
even more astonishing when we 
notice that amber from the shores 
of the Baltic Sea has been found in 
the tombs of Egyptian Pharaohs 
and priests.

joined in a systematic slaughter of 
the “pagans” by fire and sword in 
order to persuade them of the ne
cessity of .allowing the invaders to 
be accepted as chiefs. The alleged 
“baptism of pagan barbarians” was 
merely a cloak to hide the real 
desire to acquire the territory and 
trade of this rich agricultural region.

Facing the Christian forces on 
the west and north and fighting the 
Russians, Tartars and Poles in the 
south and east, the Lithuanian chiefs 
organized defensive councils, forgot 
theii’ private differences and joined 
in a united front against theii’ ene
mies.

Recently the Chorus was notified 
that unless membership cards cost
ing a dollar were purchased for its 
members, they would no longer be 
permitted to meet at the Russian- 
Lith. Hall for rehearsals. A “Bene
fit” dance was arranged for last 
Saturday to raise the necessary 
funds.

in-

an 
the
in

Duke Mindaugas, the strongest and 
most intelligent of the chiefs, ma
neuvered the “kunigai” into editing 
all the lands inhabited by 
anians into one organization.

The Lithuanian Nation was
(to be continued)

Brooklyn Chorus 
Dance Bits

Lithu-

born.

There was no “Benefit” derived, 
the affair turned into a “Pay as you 
go party” for the members who did 
attend and a few of their friends.

Thanks to the willful spending of 
all who attended, the committee in 
charge will have but a slight deficit 
to report. This Friday should prove 
to be a very interesting evening at 
Chorus. All members are asked to 
be there at 8 o’clock.

Anyone interested in the Chorus 
is welcome! We meet at 735 Fair
mount Avenue. —Chorister.

Bridgewater 
Talks to the District

Twenty years ago this week Li
thuania declared itself an indepen
dent nation and we Americans of 
Lithuanian descent must understand 
the story behind that independence 
in order to better appreciate our 
Lithuanian background.

This Friday evening the Brooklyn 
Section of the Lith.-American Con
gress is holding a mass meeting to 
commemorate Lithuania’s twenty 
years of independence. It will take 
place at the Grand Paradise Ball
room this evening.

The featured speakers of the even
ing will be John Gasiunas and Keis
tutis Michelsonas. The Aido Chorus 
of Brooklyn will sing after the 
speakers. A. L. K.

He: While you were away I heard 
a burglar. Immediately, I grabbed 
my gun and ran down the steps 
three at a time.

Wife: Where was he—on the roof?

The final plans have been made 
and nothing but time stands in the 
way between Lithuanian youth and 
the L. D. S. Sports Olympiad of 
August 14th. ’ The LDS National 
Youth Committee announced early 
last week that a permit to hold the 
National Track and Field Meet had 
been granted 
Pittsburgh on 
the date just 
Opening.

i There is a 
| seats about a thousand spectators 
| who shall watch oui’ LDS boys vie 
I for the championships in various 
! sport games. The Olympiad grounds 
i are equipped with showers, dressing 
| rooms and drinking water for the 
athletes. *

for Schenley Oval in 
Sunday, August 14th, 
before the Convention

grand stand which

Span. War Vet 
Returns

The 
reach 
in the 
of both 
newspapers, radio programs and also 
by means of circulars, showcards,, 
journals and other advertising me
dia. By far the most important 
manner by which the coming dance 
of the Brooklyn Liths has become 
known is, “by word of mouth”. All 
reports indicate that an overwhelm
ing number of people will attend.

The Brooklyn Liths, through their 
social and athletic activities, have 
acquired a reputation for clean 
sportsmanship and carefree jollity. 
They have spared neithei’ time, ef
fort nor expense to provide a superb 
evening of gay entertainment. They 
have engaged the spacious Grand 
Paradise Ballroom which is convenient
ly located and easily accessible from 
all points of the compass. As for 
the orchestra J;hey have obtained, 
through great effort, the services 
of Don Zito and his Musical Sere- 
naders. Don Zito and his orchestra 
have played at the leading Metro
politan hotels.

The Brooklyn Liths again wish to 
extend a cordial invitation to their 
friends and friends-to-~be to their 
annual dance at the Grand Paradise 
Ballrooms, 318 Grand Street, Brook
lyn, N. Y., Sunday evening, Febru
ary 20th. And until then, they bid 
you—au revoir, auf weiderschen, iki 
pasimatymo, or till we meet. B. L.

Lithuania is not a new state 
created by the World War as Cze
choslovakia, Estonia and Latvia were. 
The present Lithuanian nation is 
merely a rebirth of a once powerful 
empire.

Lithuania, as a 
in the middle of 
Before that time 
their independent 

i litary organizations under the lead
ership of a “kunigas.” These “kuni
gaikščiai” often joined forces in or
der to meet a common foe.

Christianity, with a cross of peace 
in one hand and a sword of war in 
the other, turned its eyes to the pa
gan lands of the Baltic and decided 
to subjugate these people. The mili
tary Teutonic Order of independent 
princes and barons with the aid of 
wandering Crusaders attacked 
Prussian people, a branch of 
Lithuanian race, and by 1256 
Borussians were slaughtered and 
nihilated. The Teutonic Order 
tablished trading centers and mili
tary raiding parties in this area and 
were then free to attack the peace
ful lands of the Lithuanians.

Another tribe of Lithuanians that 
lived in what is now eastern Poland 
and White Russia w’ere wiped out 
by the Russians and Poles in 1264.

In the east the Lithuanians came 
in contact with the Russians and 
often entered with them into battle 
in order to repel invading Tartars. 
By such military expeditions and po
litical intrigue the 
tached great chunks 
ritory.

To the north of 
Teutonic Knights

nation, was born 
the 13th Century, 
small clans had 

political and mi-

Lithuanians 
of Russian

Lithuania 
and

whilst little 
note, 
dist-

I’ve 
pass

that

the 
the 
the 
an- 
es-

at- 
ter-

the 
Crusaders

Patient:
cure my low blood pressure?

Surgeon: “Yes, In fact, 
you get my bill you’ll have 
blood pressure!”

Doc, will this operation

when 
high

So far as any one shuns 
so far h£ does good.

evils, 
Sweedenborg.

The most popular man at Bar
ber’s College has just been elected 
shear leader. *

Detroit Aido Chorus
Upon hearing the • remarks of 

many critics of the Aido Chorus’ 
operetta “Kova už Idėjas”, it struck 
me that perhaps a conglomeration 
of the remarks would tell the tale.

The operetta “Kova už Idėjas” 
started five seconds before 5:30, 
which amply proves that nothing is 
impossible with the chorus these 
days. The acting was well done con
sidering the frequent applause. The 
main actor, Alfonse Urbon, gets the 
big star for the best performance. 
A new actor that is bound to rise 
fast is Ray Lyben; watch him rise. 
Special mention must go to Mr. Ra- 
minauskas for his heroic practically 
single handed struggle with the 
stage props. If some of the chorus 
members would have given a help
ing hand, the only rub in the whole 
evening (dancing started late) would 
have been eliminated. I doubt if 
that unlooked for mistake (timing 
for scenery change) will happen 
again. The biggest surprise, taken 
from the mouths of some usually 
sour critics, was the sponsoring of 
Leo Castorri’s swell orchestra. The 
spot-light-was also a good idea. To 
sum it up, as many others did, the 
affair was tops.

The chorus is singing this Satur
day at Lithuanian Mall at 6:30 P. M. 
for the American Lithuanian Con
gress in competition with some cho
rus. So let’s be there in numbers

and give ’urn all we’ve got!
Once again the air is full of sug

gestions about toffy pulls, socials, 
and other activities. You know what 
that means in the Aido Chorus. So 
keep your eyes peeled for coming 
events!

The chorus as a body has shown 
its support of the progressive Lith
uanian-American youth by it finan
cial support to the Voice. So why 
shouldn’t each member support the 
magazine as a unit by subscribing 
and gaining the education they sup
ported as a whole.

The meeting of the grammar 
school, last Friday, decided upon 
holding sessions on Wednesdays at 
7:30 P. M. Incidentally, the students 
are some of the most ambitious 
students I have ever seen. If the 
work keeps up, a group of highly 
polished Lithuanian scholars will be 
walking the campus.

I hear the LDS is thinking about 
getting up a softball team for this 
summer. This ambitious person 
ready to play anytime. Let’s 
guys (and gals) and make it 
crack team.

You can’t cover small things 
exaggeration, especially the way Ray 
Lyben tried to cover his black eye 
with make-up that a certain young 
lady gavę him for standing too 
close.

is 
go 

a

by

Your pal, 
So Ix>ng.

Twiddle your toes me lads 
our Brooklyn Aido Chorus prepares 
to present another of its famous 
petite balls. This one will shake the 
timbers of Laisve Hall on Saturday, 
March the twelfth. The committee 
is exceedingly secretive—no definite 
information is given out—but 
snared a few threads and thus, 
them on to you.

One definite thing I know is
our chorus member, George Kaiser, 
will furnish four men to blaze out 
the music. Not only will George 
Kaiser and his famed radio artists, 
the K-men, appear but they 'will 
bring along a new addition, a xy
lophone player! Therefore, a first 
class chorus prbsents a first class 
orchestra to entertain you in a 
first class manner.

I’ve also heard the breezes whisper 
that the committee might stage a 
novel program, ohe that probably has 
never been seeiwon our* stages. Mine 
ears also report that the night might 
be called “Dizzy Night”. It originally 
was intended to be a masquerade 
ball—but as police restrictions are 
pretty severe—cancelations 
order.

The news that reaches our 
pink ears seem to have a sweet 
Yah! It almost seems that the 
riet is giving Bridgewater the bum’s
rush and that they don’t want any
thing to do with us.

First Gardner’ cancelled both bas
ketball games. Now Norwood refuses 
to play us. Although Gardner seemed 
quite willing to play Norwood 
Worcester but whoa and behold 
refuse to play B’water.

Worcester* seems to be the 
sociable bunch and we played
games with them. These two games 
are the only ones we played on the 
district schedule and now the district 
wants us to have a bowling 
What! So some games will be 
off?

Bunni Sovetski, former editor of i 
the Vilnis English Section, has re- i 
cently returned from active service 
in the Lincoln Battalion of the In- , 
ternational Brigade.

The Laisve Youth Section editor i 
and all its readers wish Bunni the Į 
best of luck and a well-deserved

LDS youth branches from all parts 
1 ' of the country are preparing to send 

their delegate sportsmen to Pitts- 
j burgh and participate in .this Na- 
‘ tional Lithuanian sportsl event that 
' takes place every two years. At this 
time various branches are training 
their swimmers, racers, shot-putters, 

' etc. in the hope that they will bring 
back home the coveted cup or medal 
of glory.

Pittsburgh will be the gala Con
vention City of the LDS during the 
week of August 15th.

rest

Joan: ‘
Charles: 

have a

“My face is my fortune.”
: “Cheer up, I’ll let you 

couple of dollars!”

were in

and 
they

only 
two

team, 
called

let usMaybe the district ought to 
kuow what they want us to do.

Madame X.

Ruth: 
burn in

Ray:

“How did you get 
yOur hat?”
“I got hot-headed.”

“Do you like yourShe: 
sweeping chimneys?”

He: “Yes, it soots me.”

that

job

Three weeks, more and 
dancing to one of the 
ziffiest balls.

you’ll be 
season’s the

“Aqua fresca.

No longer talk at all about 
kind of man that a good man ought 
to be, but be such. Marcus Aurelius.

How To Aid Spain?
This Writer Suggests One Way in Which You

Can Do Your Part for the Boys “Over There”
There’s a treat in store for you 

when you attend the affair for Spain 
on Saturday, March 19, at Laisve 
Hall. The program itself is really 
worth more than the price of ad
mission which is only 35 cents.

One of the features of the even
ing is a film, “A Day With the Boys 
of the Ab. Lincoln Brigade”. It is 
a very interesting film showing the 
life of our boys in the trenches. A 
veteran of the Ab.-'Lincoln Brigade 
will be present and will give first 
hand information about the situation 
in Spain and the important role the 
Americans are playing in the war 
against fascism. Two Spanish child
ren in colorful costume will render 
several Spanish folk dances. One of 
our well known song birds, soloist 
of course, will also participate.

This dance is being arranged by 
the Lith. Friends to Aid Spanish 
Democracy. All the profits will go 
to the rehabilitation fund of the 
Friends of the Abraham Lincoln Bat
talion. This fund is being used to 
aid all the boys who are returning 
from Spain,
medical aid and all of them need a 
few weeks rest before returning to 
their jobs.

Many of them require

Others need jobs and

Kids’Prints 
Future Blacklist?

PRINCETON, N. J. — A 
future blacklist is under 
Princeton. Under supervision of the 
Police Dept., school children are be
ing fingerprinted. By a board of 
education ruling, prints are taken of 
every child unless his parents object.

Although the fingerprint records 
are supposed to be just for use in 
case of accidents, labor leaders 
have pointed out the danger that 
they can be used against active 
union workers.

possible 
way in

Cop: Where’s the fire?
She (coyly): In your eyes, 

great big handsome patrolman.
you ;

He: 
ling.”

She:

I’m a new man today, dar-

“Oh, be yourself!”

Shorts On Sports
Johnny Broaca

Johnny Broaca, young Lithuanian 
pitcher for the N. Y. Yankees today 
claims
he is ready for 
Yanks would pay 
incurred treating 
that or he hopes they would trade I
him to either the Boston Red Sox or , 
the Detroit Tigers.

Adamick-Thoinas

his arm is okay and that 
duty if only the 
the doctor bills he 
his arm.

Jack Kearns, who piloted 
Dempsey to the heavyweight 
brings, another of his fistic 
navies to the big town in the person 
of Jimmy Adamick. Kearns claims 
that to his mind Adamick is a ■ 
better prospect than Dempsey was. ! 
Adamick has scored 41 kayoes out! 
of 48 bouts. Maxie Rosenbloom, for
mer lightheavyweight, being one of1 
the victims. Harry Thomas, who i

Sharkey’s favorite training camp. 
Mann is holding his daily workouts 
at Madam Bey’s camp in Summit, 
N. J. Louis is a 1 to 5 favorite with
out any takers.

Odds and Ends
p..| . The monthly magazine '“True” 

1 lei gives the real low-down on the 
wrestling racket in the March is
sue... The United States amateur 
hockey team defeated Latvia by a 
2 to 1 score last week and qualified 

! for the final pool by playing to a 
Jack tie with England last Tuesday the 
title, ■ 
luini- ;

15th at Praha, Czechoslovakia.
Tom Yermal.

“We Wuz Robbed”: 
Satan Says

TUSCALOOSA.— Professor Burke
meets Adamick tonight at Madison I johnston of the University of Ala- 
Square Garden, also has an enviable barna English department can put

they all need clothes. Enough can
not be stressed as to the importance 
of aiding the boys after they re
turn to America, 
time before they 
back to a normal 
aid in every way 
things easiei’ for them.
way we can do it: by attending this 
affair. Our aid shall be financial 
as well as moral.

The music for dancing will be fur
nished by Johnny Nevins and his 
Nite Owls.
7:30 P. M.

It takes a long- 
are able to get 

life and we must 
possible to make 

Here is one

record, having scored 52 victories 
out of 58 contests; 44 of them via 
the K. O. route. The only man to 
stop Thomas was Max Šchmeling. 
Adamick is 23 years of age and of 
Austrian-Slavish extraction.

Louis—Mann
heaJoe Louis, who defends his 

vyweight title next Wednesday at 
the Garden, against Nathan Mann, 
is working out daily at Pompton 
Lakes, N. J. in what used to be Jack

the punch of twentieth century ver
nacular into his literature interpre
tations.

He read to his class from Milton’s 
“Paradise Lost” how Satan, reclining 
on a bed of molten sulphur, tried to 
explain to Beelzebub why they lost 
their battle with the angels 
evicted from heavon. And 
professor’s explanation:

“It’s all very simple. All the devil 
says in twenty-five lines is, ‘We put 
up a good fight but we wuz robbed’.”

and were 
then the

Dancing commences at 
The program is sched

uled for 9 P. M., the 
of the program.

Get your tickets in 
save five cents. The 
the door shall be forty 
may be obtained from 
Alda Orman, Helen 
Walter Kubilius.

Aido Chorus and Builders, take 
note: Your support is especially im
portant and necessary because three 
of your own members are among 
those fighting in Spain. They and 
over 3,000 Americans need your aid.

Arrangements Comm., H. K.

film is part

advance and 
admission at 
cents. Tickets 
Mary Sineus, 
Kaunas, and

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.50
{ year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

Aims of Worcester
Just exactly what are the object

ives of the Aido Chorus? What is 
the purpose of its existence? As I 
understand it, we gather together 
because we like to sing and to share 
the results of our efforts with the 
rest. We want to spread as much 
culture as possible and to make 
others happy. Let us sing and be 

Yes, but it isn’t as easy as 
Singing is not sufficient;

can-

gay.
all that.
there are other obligations we 
not fulfill by music alone.

Those of you who attended 
chorus meeting know to what 
referring.

our 
I’m

We should not center 
our lives and activities around our 
own petty selves and organizations. 
We should be willing and anxious 
to raise money for the Spanish 
cause tin particular. When boys are 
sacrificing theii’ lives, the least we 
can do is aid them financially, 
we are living only for our own in-' 
dividual selves, we are not living 
for much. Your life is a full one 
only when you have done youi’ ut
most to make others happy. I know 
it is easier to preach than to prac
tice; however, in the future let us 

/be more willing to work for others 
besides ourselves.

Another matter which I want to 
criticize is the distribution of the 
tickets for oui- concert on March 20. 
As a chorus member, you should be

interested enough to ask for tickets 
to sell if no one offers them to you. 
Now we relv mostly on outsiders 
to sell tickets for us, at this rate 
we may soon expect them į to sing 
for us! The committee has made 
a very good start in collecting ads; 
and the program promises to be in-, 
teresting. When this historical con
cert takes place, I hope that each 
one of us will feel that he has done 
his share to make the affair >a suc
cess. You don’t want these certain 
few individuals always to get the 
credit. We should do a little work 
so we can all share the honors.

I feel that I should be a preacher 
instead of a teacher—but what’s the 
difference? Just three letters.

If

My purpose is to prod the slug
gards. Full steam aheadr-ixu^ for 
March 20th—the port for this pre
sent trip. All hands on deck! A 
genuine interest in the chorus should 
suffice for oars. Let’s reach port 
high above water. M. D.

Bing: “Why did Mrs. Bumbo ob
ject when the doctor wanted to' 
operate on her husband?

Bang: “She said she didn’t want 
anyone to open her male.” .

Marriage without love will soon 
bring about love without marriage.— 

Uncle Lem.

vs.sU/j!

vs.sU/j
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PETRELIS-KUPRELIS
---- , gENAS VINCAS " --

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 36
> (Tąsa)

“Ei, tu! Uždek tas dievo prakeiktas 
šviesas! Lošimas prasideda!” ironiškai 
cinišku balsu riktelėjo Petreliui Džiakis.

Šviesa nušvietė ir parodė gėdingą sce
ną... Net rudens jau truputį paraudę 
krūmokšlių lapai atrodė daugiau paraudę 
iš gėdos! Tarp dviejų, velnišku juoku 
kvatojančių vyrų, tarsi į žemę norėdama 
įlysti, gūžinėsi į savo nudraskytus dra
bužius merginos nuogas kūnas... Kaip 
tas dar neatvožęs pumpurą perplėštas 
magnolijos žiedas traukiasi vėl į savo 
vystyklus-lapelius, taip* ši mergaitė glau
dėsi į savo drapanas, dangstydamosi sa
vo krūtis, pečius ir kitas nuogo kūno 
dalis.... Alaikis išplėtė ir patiesė rudą 
antklodę, kurią atsinešė po pažastim pa
sikišęs.

“Kas ištrauks degtuką čielą, tas bus 
pirmutinis, kas *be galvutės—antras, o 
pusę degtuko—trečias. Eik šian ir tu, 
Petrai! Na, gražuole... Būk gera mer
gaitė, stokis ir parodyk savo figūrą, gir
di!?” pakeldamas balsą ant paskutinio 
žodžio, užbaigė Džiakis.

Mergina, tarsi užmiršus, kad nuoga, 
pašoko ant kojų, drąsiai ir išdidžiai iš
kėlė galvą. Jos akys sužaibavo prieš au
tomobilio šviesas. Tai atrodė, kad iš že
mės išdygo dar skulptūros mene nema
tyta merginos statula.. Jos gražios, sta
čios krūtys, gražiai nuaugęs, pilnas bran
dumo kūnas vedė į pasiutimą aplink ją 
stovinčius vyriškius. Jeigu jos veido gro
žis ir akių žavėsis sulaikė bent vieno iš 
šių padaužų ant jos galvos iškeltą su 
įnagiu ranką streiko fronte, tai dabar 
jos kūno grožis uždegė tą patį gaivalą 
nesuvaldoma aistra. Dabar Dikis, kuriam 
teko trečioji kaleina, gatavas buvo su
varyti po kulką į Džiakio bei Maikio kak
tas ir jų gyvybe nusipirkti sau pirme
nybę.

Merginos akys dar kartą audringai su
žaibavo.... Suvirpėjo jos lūpos ir išsi
veržė žodžiai:

“Jaunuoliai! Ką aš jums blogo esu pa
dariusi? Bet jeigu mano jau toks liki
mas... jeigu jau nėra pasigailėjimo... 
aš su mielu noru ir dėkingumu joms pri
imsiu kulką į savo širdį, negu pasiduo
siu save subjaurioti!”

Petrelis, pamatęs tas akis ir išgirdęs 
tuos žodžius, sustingo ir nežinojo, kas 
su juom dedasi. Jis pastatė sau klausi
mą: “Kas čia: tikrenybė ar sapnas?”

Mergina, tarsi žuvis išmesta iš van
denio, pagavus visa burna oro, dabaigė: 
“Vistiek, jeigu jūs mane išbjaurioję, su
teršę, išniekinę, ir gyvą paleistumėte, 
aš, pati savęs neapkęsdama, nusižudysiu! 
Ir mano dvasia neduos jūsų sąžinei ra
mumo!”

. “Hah-hah-hah! Ar girdite jūs, prakeik
ti asilai! ? Smala apipilta ir plunksnomis 
ąpvelta merga ateis pas jus į lovą ! Hah- 
nah-hah!” beprotiškai kvatodamas pra
dėjo ir užbaigė Maikis.

“Tai ne sapnas!” tarsi iš miego atbu
dus, riktelėjo Petrelio sąžinė. “Tai plika, 
kaip liepsna, tikrovė! Tai ji, tavo mylima 
Aldona, kurios tu jieškai!”

Petrelis ragožiais išsivertė iš automo
bilio ir keldamas, tai vėl puldamas, bėg
damas prie jos, kokiu tai keistu, į bepro
čio panašiu balsu, suriko: “Aldona! Tu 
mano brangi, Aldona!”

\ “Petreli! O tu mano, visur j ieškomas 
Petreli!”

Jos rankos apsivyniojo apie Petrelio 
kaklą, o jo apie jos nuogą liemenį ir jų 
lūpos sulipo. Bet Aldona, tarytum prisi
glaudus prie ugnies, staiga atšoko ir de
bus audringą akių žvilgsnį Petreliui į 
veidą, pilnu pasibjaurėjimo bei pagiežos 
balsu šūktelėjo*:

“Ar tai ir tu tokiu amatu užsiimi?! 
Traukis iš mano akių!”

“d, ne.. Aš tik šoferis, Aldute bran
gi.. Atleisk man.. Jie man melavo.”

“Šalin, prakeiktas kupri!” suriko pri
šokęs Dikis ir laikydamas revolverį ūž 
vamzdžio, iškėlė ties Petrelio galva.

“Neliesk jo!” sušuko, jam už rankos 
nutvėręs Džiakis ir dadėjo: “Lošis ne
išdegė. Važiuojam, po velniais!”

Trys vyrai, keikdamiesi vienas antrą, 
o visi—Petrelį,, susėdo į automobilį, ap- 
sigrįžo ir nuzvimbė savais keliais. O Al

dona ir Petrelis susikabino vienas an
tram į glėbį, sudribo ant Maikio palikto 
užklodo ir nežinojo, kas su jais ir aplink 
juos dedasi. Jiedu bučiavosi, juokėsi, ver
kė, glamonėjosi ir vėl verkė. Petrelis iš
bučiavo jos rankas, lūpas, akis, kaktą. 
O ji jį spaudė prie savęs, vedžiojo lūpo
mis per jo veidus ir negalėjo atsidžiaug
ti, negalėjo paleisti iš savo glėbio.

Pilki debesėliai šmėžavo pro išblyškusį 
mėnulio veidą, vaikėsi šešėliai ir snau
dė miškas. Tik miško aikštelėje jaukios 
nakties vystykluose džiaugėsi, pasiilgu
sios viena kitos sielos, plakė tarsi norė
damos susisiekti dvi širdys, riedėjo 
džiaugsmo ir staigaus susijaudinimo 
ašaros.

/ -Jf * sjs

Šis įvykis nei kiek nėpalaužė Aldonos 
kovingumo, nei kiek nenugąsdino jos, bet 
ddr labiau paakstino ją prie kovos. Da
bar ji jautėsi išmušus priešą iš pozicijos 
ir dar su didesne energija, kietesnių pa
siryžimu metėsi į kovos frontą ir strei
kas, nors ir ne su visais reikalavimais, 
visgi tapo laimėtas. Bosai, nors ir atkak
liausia kovojo prieš unijos pripažinimą, 
bet streikieriams nei žingsnio nežengiant 
atgal, turėjo uniją pripažinti.

Streiką laimėjus ir pradėjus dirbti, Al
dona pasinėrė į unijinį veikimą. Ji pasi
ryžo kiekvieną darbininką bei darbinin
kę, ne tik tos audinyčios, kurioj ji dir
bo, bet ir kitų tekstilės dirbtuvių, kiek 
tik jų buvo tame mieste, įtraukti į uni
ją. Ji ėjo į mitingus, sakė prakalbas, or
ganizavo darbininkus į uniją ir tas jai 
puikiai sekėsi. Ji įsigijo pasitikėjimą mi
niose, išsidirbo gerą vardą ir net nu- 
sveriamą balsą unijos mitinguose.
 (Bus daugiau)

ŠYPSENOS

RAUDA DĖL KARDINOLO

Petras Pūkelis
Šventos Lietuvos šventieji vyrai!
Argi pasauly teisybė yra?
Mes taip kovojam, bedievius puolam, 
bet vis neduoda mums kardinolo.
Apkalėdojam Lietuvos gryčias, 
renkame aukas, statom bažnyčias. 
Steigiam brolijas, kur tik papuola, 
bet vis neduoda mums kardinolo.
Jeigu dar vieta yra kur gryna, 
tuojau įsteigiam ten vienuolyną. 
Teikiam vienuolius, statome rūmus... 
Koks tatai didis mūsų šventumas!
Jeigu kas dai’bą kitokį varo, 
tą mes užpuolam kaip kaguliarai. 
Mes boikotuotum, mes persekiotum, 
jeigu tik teisę mums kas nors duotų.
Romon sutinkam vesti tėvynę; 
jėgų jau turim prisiauginę.
Mūsų dorybės matos iš tolo, 
tiktai dėl visko reik kardinolo.
Latviuos pažvelgus mum širdį skauda.
Dėl to ir kyla šitoji rauda.
Ką gi nudirbo tie reformatai, 
kad kardinolą jie gaut numato^
Ištikro daros keisti dalykai.
Juk ten bambizai ir eretikai.
Jie ir į Dievo glėbį nepuola, 
o vis tik mano gaut kardinolą.
Mes šimtus metų verčiam dirvonus. 
Tartum viršaičius turim klebonus. 
Ruošiamės švęsti ir jubiliejų, 
bet kardinolą nuneša vėjai.
Šitaipos einant visiem dalykam, 
ar daug dar vilčių mums pasiliko ?
Kojas pasėdę, rankas išskėtę 
argi begalim toliau tylėti?
O iš tikrųjų, o iš tikrųjų 
būtum dėkingi ant amžinųjų, 
jei tu iš Romos, ten iš to tolo 
duotum bent kartą mum kardinolą.

(Iš “L. ž.”)

Elizabeth, N. J.
PAVYKĘ PARENGIMAI
Kada pradedama veikt, tai ir 

pasekmės matoma, štai, vasa
rio 6 d. Lietuvių Darbininkų 
Progresyvio Kliubo pastango
mis tapo surengtas teatralis 
perstatymas Laisvės Svetainėj 
ir jis šimtu nuošimčių pavyko.

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidylos sulošė komediją 
“Išdykusi Pati”. Kadangi ta
me parengime teko būti darbe, 
tai veikalo lošimą neteko ma
tyti ; bet, sulyg daugelio išsi
reiškimų, lošimas pavyko.

Publikos buvo iš visos apie- 
linkės ir ji gražiai užsilaikė.

LDS jaunuolių “Vanguard” 
kuopa vasario 13 d. turėjo su
ruošus gražų šokių ir “ping- 
pong” vakarą.

Lietuvių Darbininkų Progre
syvio Kliubo svetainė buvo pil
nai buvo prisipildžiusi jaunuo
liais. Tik kažin kodėl mažai 
matėsi suaugusių draugų? Ar 
tai jau nėra reikalo juos akty
viai paremti?
Iš Aušros Draugijos Veikimo

Vasario 10 d. Aušros Drau
gijos susirinkime svarstyta 
daug reikalų.' Pereitą mėnesį 
buvo gana daug ligonių. Li
gonių lankytojai nusiskundžia, 
kad lankant ligonius nekurie iš 
jų visai neįsileidžia į stubas 
pamatyti, kaip atrodo ligoniai.

Be abejonės, pagal draugijos 
konstituciją tokiems ligoniams 
pašalpa gali būt sulaikyta.

Išduota buvo platus rapor
tas iš atsibuvusios sausio 30 d. 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey skyriaus konferen
cijos.

Iš “Laisvės”'namo bendrovės 
atstovas pranešė, kad svetainė 
įsitaisė basketball lošimui įtai
sus, įrengtas naujas didelis ba
ras viršutinėj svetainėj dide
liems parengimams. Moterų 
kliubas gana gerai’, darbuojasi 
su parengimais dėl labo svetai
nės.

Baigiant susirinkimą, svars
tyta gana daug apie rengiamą 
aušriečių metinį parengimą, 
kuris įvyks gegužės 8 d., kur 
Newarko Sietyno Choras per
statys operetišką veikalą “Bai
lus Daktaras.”

Įvairios Vagystės
Kadangi darbai sumažėjo, tai 

atsiranda ir daug vagysčių.
Šiuo laiku plėšikams nėra 

skirtumo apvogti paprastą na
mą ar bažnyčią.

Vasario 12 d. tūli plėšikai ant 
Union Avė. išlaužė duris Im
maculate Conception bažnyčios 
ir išnešė mažą skrynukę, kur

buvo sudėti sakramentai, žino
ma, jiems nerūpėjo šventi daik
tai, bet auksas.

Kitas apiplėšimas įvyko mū
sų kaimyniškame mieste Hill
side, N. J., ant vieškelio 29-to, 
prie John St. Ten vienui vie
nas plėšikas, atstatęs revolve
rį savininkui gasolino stoties, 
Edward Rathbun, atėmė iš jo 
$250.

Dar Viena Fašistinė 
Organizacija

Katalikų klerikalai nemiega. 
Vasario 13 d. susirinkime Uni
on County Federation of Holy 
Name Societies suorganizuota 
dar viena organizacija, vardu 
Catholic Minute Men. Pagal jų 
nutarimą, šios organizacijos 
skyriai bus suorganizuota kiek
vienoj parapijoj šioj apielinkėj.

Pagal paskelbto jų nuospren
džio, ši organizacija stengsis 
žodžiu ir raštu ginti katalikų 
bažnyčią. Bet yla iš maišo vis
tiek išlindo. Mat, ji sykiu pa
skelbė padėkavonės' laišką iš 
Jersey City majoro Hague už 
gautą paramą prieš CIO uniją. 
Šiuo laiku visiems darbo žmo
nėms 'šioj šalyj yra žinoma, 
kad Jersey City majoras yra 
tikras unijų griovikas.

Lietuviai katalikų tikėjimo 
darbininkai, nesiduokit save į- 
rašyti į tą organizaciją, jeigu 
kunigėlis Simonaitis norės tą 
organizaciją suorganizuoti savo 
parapijoj.

"Laisvės” Reporteris.

sutartinai veikia, kad pagelbė
jus Lietuvos liaudžiai kovoti 
už demokratijos teises.

Mes visi norime liuosybės ir 
laisvės, mes už ją kovojam; 
mūsų pareiga pagelbėt Lietu
vos žmonėms.

Visi ir visos dalyvaukime 
koncerte ir tuom mes paremsi- 
me mūsų brolius ir sesutes Lie
tuvoje. Kajbėtojai savo kalbo
se nurodys Lietuvos liaudies 
padėtį.

Durys atsidarys 5:30 vai. 
Programa prasidės 6:30 vai. 
Įžanga 25c.

Kviečia Komitetas.

Senato Komisija Užgiria 
Roosevelto Skiriamą Genc- 

ralį Advokatą

Washington. — Senato 
teisių komisija 5 balsais 
prieš 2 užgyrė prezidento 
Roosevelto skiriamą R. H. 
Jacksoną į vietą Jungtinių 
Valstijų generalio advoka
to. '

Jackson yra stiprus rėmė
jas Naujosios Dalybos.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Detroit, Mich.
Svarbus Pranešimas.

.20 Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Paminėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Kong
reso Detroito Skyrius. Bus 
koncertas, prakalbos ir šokiai. 
Vieta — Lietuvių Svetainėje, 
25 ir W. Vernor Highway. 
Įvyks šeštadienį, vasario 
(Feb.) 19, 1938 m. ■

Programą išpildys:
Madam Ida Gaillard, garsi 

operos dainininkė, pirmą kar
tą dainuos Detroite.

Du chorai: Aido Choras po 
vadovyste gerb. Walter Gugo, 
ir Dailės Choras po vadovyste 
Anna Masalskiūtės.

Broliai Vasiliauskai, Anice
ta J. Zigmant, solo ir duetas 
su J. Vasiliausku.

Mrs. Sally Sauer (Pango
nis).

Gerbiamieji Detroito lietu
viai, jaunieji ir senieji, pra
šom dalvauti šiame koncerte 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyriaus, kuris susideda iš 20 
organizacijų, kurių delegatai

Minekim Lietnvos Nepriklausomybę!

PRAKALBOS
Rengia Amerikos Lietuvių Kongresas

Šeštadienį, 19 Vasario-Feb.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

243 Front St. New Haven, Conn.
Pradžia 7 Valandą Vakaro

• • •
Kalbės visiems gerai žinomi kalbėtojai ir literatai

S. MICHELSONAS
“Keleivio” redaktorius ir

R. MIZARA
“Laisves” redaktorius

• *
Jie plačiai nušvies Lietuvos Nepriklausomybės 20-ties 

metų sukaktį ir kas buvo nuveikta Lietuvoje per 20 me
tų labui Lietuvos liaudies.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir išgirsti šias 
svarbias prakalbas.

BUS GRAŽI PROGRAMA. ĮŽANGA VELTUI.

Dainuos Jaunų Vyrų Grupe ir Visas 
Lietiivių “Daina” Choras

Kviečia Amerikos Lietuvių Kongresas.

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

cialist} 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 lietuvo$ nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

Knygele 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.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” 
BANKETAS

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakariene ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALEJE
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

• • •

Banketo bilietai jau gatavi ir išdalinti platinimui. 
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI
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Pittsburgh, Pa.
Iš K. P. Narių ir Simpatikų 

Susirinkimo
Vasario 8 d. įvyko platus 

K. P. narių ir simpatikų susi
rinkimas, kuriame svarstyta 
svarbūs bėgamieji klausimai. 
Šiame susirinkime matėsi daug 
ir lietuvių. Labai gerai, kad 
draugai įdomauja savo orga
nizacijos reikalais.

Vasario 10 d. ALDLD. 87 
kuopa turėjo susirinkimą pas 
draugą D. Lekavičių. Susirin
kimas nariais buvo neskaitlin
gas, bet daug gerų dalykų ap
tarta ir atlikta.

Likosi nutarta bendrai su 
kitomis kuopomis surengti pik
niką ant gegužės 29 d. Tam 
jau užrenduota vieta, Frank
lin Grove. Prašome kitų drau
gijų bei organizacijų tą dieną 
nieko nerengti, o dalyvauti su 
mumis.

Skaitytas laiškas iš ALDLD. 
Centro, reikale vajaus. Drau
gai ir draugės visi pasižadėjo 
į sekantį susirinkimą atsivesti 
po vieną naują narį.

Tai gražus pasižadėjimas, 
jeigu tik bus išpildytas.

Išrinkta bazaro komisija. 
Bazaras įvyks vasario 26-27 
dd., S. S. Market House. Bus 
turtinga programa ir bus iš
duodama dovanų.

Kalbėta kas link Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo. 
Buvo renkamos aukos Lietuvos 
pol. kaliniams. Šiek tiek su
mesta ant vietos ir dar dau
giau bus renkama.

Lietuvių Komunistų Partijos 
narių gavimo vajus Pittsburgh 
ir apielinkėj dar vis tęsiasi. 
Gauta 4 nauji nariai. Ypa
tingai gaunama jaunų, kas la
bai yra svarbu partijos veik
lai. P. J. Martin*

penkias dienas aukų surinkta 
apie šimtinė ir pusė, keletas 
šimtų skardinių maisto, cu
kraus ir daug naujų drapanų. 
ALDLD 27 kp. atstovė irgi su
rinko 11 dol.

Atmetė Propoziciją
Jau buvo spaudoj minėta, 

jog CIO unija pateikė propo
ziciją miesto majorui, kad su
šauktų trilypę konferenciją 
atstovų iš unijų, fabrikantų ir 
pačios valdžios dėl apsvarsty
mo nedarbo padėties ir pašel- 
pos teikimo nedirbantiems. 
Bet majoras lūkuriavo iki uni- 
jistai prispyrė jį pasakyti, ką 
jis daro. Paskutinėm dienom 
pareiškė, kad tokios konferen
cijos nešauksiąs.

Mirtys
Į trumpą laiką keletas lietu

vių pasimirė; taip pat gerai 
žinoma ir M. Povilaitienė, ve
lionio J. Povilaičio žmona. Ji 
paliko tris sūnus ir dukterį. 
Visi suaugę, o Algirdas, kaipo 
advokatas, yra prokuroru vie
tos teisme. Povilaitienę, kaip ir 
kitus, palaidojo su bažnytinėm 
apeigom.

Jaunimas Diskusuoja
Eina diskusijos tarpe Jau

nųjų Kom. Lygos narių apie 
sudarymą dailės grupės vien iš 
lietuvių jaunuolių, kurių tiks
las būtų užsiimti veikalų vai
dinimu iv dainavimu. Vieni 
kalba, kad Nelė Remeitienė 
galėtų duoti dainų pamokas, o 
kiti, kad V. Visockis, hartfor- 
dietis, iš pradžių prigelbėtų. 
Spėkų tokiam darbui atsirado, 
todėl Lygos stovis yra geras.

Draugas.

miesto charterio? Dabar bal
suoti už tax levy reikalinga 
balsų 65 nuošimčiai didžiumos, 
kad taksus uždėti. Pataisant 
charterį, reikalinga tiktai ke
lių balsų didžiumos ir galima 
uždėti taksus kiek tiktai nori. 
Tai labai gudriai sugalvotas 
planas, kaip uždėti naštą ant 
mažų savininkų ir smulkių biz
nierių.

Pilieti, pirma negu eisi bal
suoti, pagalvok gerai, kad ma
žus savininkus ir biznierius 
nenuskriaustumei, taisydamas 
miesto čarterį. Visi namų sa
vininkai, bedarbiai ir dirban
ti, dalyvaukite šiame mitinge.

Bus geriausi kalbėtojai, ku
rie jums geriausiai išaiškinš 
tax levy ir tada jūs galėsit 
laisvai balsuoti suprasdamas, 
už

.apdiskusuosiihe šių dienų Lietuvos 
padėtį. Prasidės 3-čią vai. po pietų, 
sekmadienį, vasario 20 d., 735 Fair
mount Ave. — Kom. (41-42)

S. BOSTON, MASS.
LDS Jaunuolių kuopa 225, turės 

gražų parengimą, vasario 20 d., sek
madienį, 376 W. Broadway, 7:30 vai. 
vak. Bus įvairi programa. M. Rudo- 
kiūtė ir Ig. Kubiliūnas dainuos, bus 
lošimai ir išlaimėjimai. Taip pat tu
rėsime geros muzikos ir skanių val
gių. Ateikite visi į LDS Jaunuolių 
parengimą, įžanga 25c. — Kom.

(41-42)

„ S. BOSTON, MASS.
So. Bostono ir apylinkės

ką balsuoji.

Nėr Kur Dėti Bulvių

VILKAVIŠKIS. — Pereitais 
metais ūkininkai bent .kiek dau
giau, kaip paprastai, buvo pa
sodinę bulvių; jų derlius gautas 
labai geras ir nuimtas sausu 
metu. Esamą bulvių perteklių 
ligi šiolei nesisekė realizuoti, ir 
išvis persektyvų jokių nėra: 
trys spirito varyklos—Paežerių, 
Alvito ir Patilčių, buvėmis ap
sirūpino iš rudenio, kariuome- 
hės įgula taip pat prisipirkus, 
Vieni bekonai jų nesuės. Blo
giausia, kad bulvė toks produk
tas, kul’į sunku ilgesnį laiką iš
laikyti, o atėjus šiltam orui 
dygsta, genda. Apylinkėj yra 
maždaug 100,000 cent, bulvių 
perteklius.

New Britain, Conn
Kliube Dalykai Gerėja

Lietuvių Apšvietos Pil. Kliu- 
bas paskutiniame susirinkime 
nutarė ir išrinko delegatus į 
Darb. Nepartinės Lygos šau
kiamą konferenciją, kuri įvyks 
vasario 21 d., Y. M. C. A. pa
talpoj, dėl apsvarstymo tinka
mumo kandidatų į būsiančius 
miesto rinkimus. Vaizbos Bu
tas ir fabrikantai jau siūlo sa
vo kandidatus, bet darbinin
kai nebuvo pasitarę, kokius 
kandidatus reikės remti. Ki
tas Kliubo irgi girtinas tari
mas, — siuntimas delegatų į 
valstijos tarptautinę konferen
ciją “For Social Legislation,” 
būsiančią 11-12 dienomis ko
vo mėn., New Haven, Conn.

Tačiau trečias -dalykas, pa
kvietimas sudaryti Amerikos 
Lietuvių Kongreso Komitetą, 
atmestas be svarstymo. Sū
nų ir Dukterų Draugija irgi 
tokį pat pakvietimą atmetė. 
Tai negeras tarimas. Tuomi 
laimėjo p. Smetonos šalinin
kai, o demokratijos — pralai
mėjo. Pralaimėjimo priežastis 
štai kokia: nuo seniai gyvuoja 
Vilniaus Vadavimo •». Komite
tas, kuris kai kam supranta
mas būk jis rūpinas visais Lie
tuvos reikalais; bet tikrovėje, 
tik Vilniaus vadavimo reika
lais. Nors šis komitetas giriasi 
su veikimu, bet iš jo naudos 
nematyt, išskyrus siaurą tauti
ninkų politiką, kuri vedama 
to komiteto vardu.

Kliubiečius reikia persergė
ti, kad budriau tėmytų į nau
jus kylančius klausimus, o ne 
su šauksmu “nereikia, nerei
kia,” be švarių diskusijų viską 
atmestų. Tas? nedaro gero, nė 
garbės Kliubui.

Išgautas Leidimas
Komitetas remti Ispanijos 

liaudį sparčiai veikia. Išgavo 
leidimą rinkti aukas, drapanas 
ir maistą iš krautuvninkų ir 
stuba nuo stubos iš visų žmo
nių. Komitetas nėra didelis, tai 
darbas nelengvas; bet pasek
mės džiuginančios. Per kokias

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, pa.

Lenino Mirties Paminėjimo Mitingas 
Rengia Komunistų Partijos sekci

ja, vasario 21 d., 8 vai. vak. Matnie- 
rių Svet. (Union Hali), dėl visos 
apylinkės, platų paminėjimą taip 
brangaus viso pasaulio darbininkų 
vado, d. Lenino! Parengimas su pro- 

, ,, ; grama; dainuos Lyros Choras iš She-
and Pigment kompanijos dar- nandoah ir nuo New Theatre iš Phi- 
bininkai. Pereito gruodžio pa- ladelphijos bus perstatymas iš Ispa- 
baigoj, kompanija norėjo nu
kapoti darbininkams algas. 
Darbininkai tam pasipriešino 
ir sustreikavo. Streikas dar ir 
dabar tęsiasi. Streiką veda 
CIO unijos Ibkalas.

Kompanija tūri slaptos ir 
viešos policijos dieną ir naktį 
prieš B50 darbininkų, kurie 
nors ir beginkliai, bet vienin
gai laikosi. Su policijos pa- 
gelba manė dirbtuvę užpildyti 
skebais, bet nepasisekė, nes 
darbininkai gerai laikosi, žy
mėtina, kad lietuviai darbi
ninkai taipgi labai pavyzdin
gai laikosi. Jeigu taip ilgai 
laikysimės, tai kompanija bus 
priversta pasiduoti. Sunku 
mums su finansais, nes mūsų 
lokalas dar jaunutis. Dekavo- 
jam “Saulės” draugijai, kuri 
lokalą parėmė su $2.

Newark, N. J
Nuo pereito meto pabaigos 

čia dar vis streikuoja Color

nijos karo. Taip pat bus garsus kal
bėtojas. Įžanga tik 15c. Įsigykite bi
lietus iš anksto. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

(41-43)
• Kom.

HARDFORD, CONN.
Amerikos Lietuvių Kongresas ruo

šia prakalbas minėjimui Lietuvos ne
priklausomybes. Įvyks vasario 20 d., 
sekmadienį, Lyric Svet., 593 Park St. 
kampas Broad St Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kalbės visiems gerai žino
mi kalbėtojai ir literatai, S. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostono ir R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyho. Kviečia visits 
Amerikos Lietuvių Kongresas.

" (41-42)

SHENANDOAH, PA.
Lenino Minėjimo Mitingas

Sekmadieni, vasario 20 d., Kom. 
Partija rengia Lenino mirties mine-

So. Boston, Mass.
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Ateinantį pirmadienį, vasario 

21 d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
So. Bostono progresyvių lietu
vių mitingas. Jame dalyvaus 
d. Bimba ir darys svarbų pra
nešimą mūsų judėjimo reika
lais^

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
darbininkiškų organizacijų, na
riai kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Kliubo 
svetainėj, po num. 376 Broad
way. Bostonietis.

Cleveland, Ohio

už 1937 m. ir atsiimkite knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą.” Atsiveski
te ir naujų narių prirašyti. — Sekr.
P. Ž. (40-41)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 18 d., 7-tą vai. vak. pas drau
gus Stankevičius, 131 Girard Ave.. 
Visos nares ateikit į susirinkimą 
atsiveskit naujų narių. — E. M.

(40-41)

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

drau
gėms ir draugams pranešame, kad šį 
pirmadienį, vasario 21 d., 8 v. vak. 
pas mus atsilankys drg. Antanas 
Bimba, vienas iš “Laisvės” redakto
rių. Su juo turėsim svarbų pasikal
bėjimą dienos klausimais. Todėl visi 
iš visos atvykite tą vakarą į A. L. 
P. Kliubą, 376 Broadway. Kviečiame 
visus darbininkų judėjimo prietelius 
“Laisvės” skaitytojus ir kitus.

(41-42)

CLEVELAND, OHIO
Balius ir Teatras “Iš Meiles”

Rengiamas ALDLD 15-to Apskr., 
įvyks sekmadienį, vasario 20 d., Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Gerbiamieji Cleveland© ir apylinkės 
lietuviai, kviečiame visus skaitlin
giausiai atsilankyti į šį parengimą. 
Mes dedame daug spėkų, kad šis vei
kalas būtų sėkmingai suvaidintas. 
Dalyvaus virš 50 aktorių lošime. Po 
teatro bus balius-šokiai prie geros 
orkestros. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Durys atdaros nuo 3 vai. Įžanga: 
perkant iš anksto 35c, prie durų 45c. 
Vien tik šokiams 25c. — Kom.

(40-41)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. kviečia visus 

silankyti į šį nepaprastą balių su 
kiais. Įvyks šeštadienį, 19 d. vasa
rio, Liet. Taut. Svet., 928 E. Moy- 
amensing Avė. Pradžia 7 vai. šokiai 
8 vai. vakaro, šis balius bus nepa
prastas, todėl kad šioji kuopa rengia 
pirmą toki balių. šokiams grieš 
“Aristocrats,” 8 kavalkų orkestrą, 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Kas norės valgyt šiltų blynų arba 
šaltanosių, tai gaus šiame parengi
me., Turėsime gero alaus ir valsty
binės. (40-41)

at
šo

PITTSBURGH, pa.
Lietuvių Komunistų ir simpatikų 

susirinkimas yra įšaukiamas šį sek
madienį, vasario 20 d. Mokslo Dr-jos 
Svet., 142 Orr St., 1-mą vai. po pie
tų. Daug svarbių dalykų turėsime 
apkalbėti. Būtinai dalyvaukite. — 
Užprašo K. P. Lietuvių Biuras.

(40-41)

LOWELL, MASS.
110 kp. rengia metinį baliųLDS

su koncertu, vasario 19 d., 7:30 v. v., 
salėje, 361 Bridge St. Programą pil
dys Lawrencio jaunuoliai ir kiti vie- 

, tiniai talentai. Užkviečiam visus 
vietinius ir iš apylinkės svečius da
lyvauti mūsų pąręnęime. šokiams 
grieš Lawrencio jaunuolių orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Prašome visu skaitlingai dalyvauti. 
—Kom. (40-41)

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia prakalbas, 
Lietuvos demokratijai ginti. Įvyks 
šeštadienį, 19 d. vasario. Pradžia 7 
vai. vak. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Kalbės ♦“Laisves” Redak. A. Bimba. 
Po prokalbų bus šokiai prie Trijų

Viskasjimo mitingą su įvairiu programų, , orkestrosWest End Hall W. Center St. 2-Ą | «-Il)
vai. po pietų. Programoj dalyvaus ,
Teatro Grupė iš Philadelphijos, kuri 
suloš du angliškus veikalus, lietuviš
kai dainuos Lytos Choro dubeltavas 
kvartetas, Stasys ir Valerija Kuzmic
kai dainuos, duetą, bus ir solų. Taip 
pat turėsime ir gerų kalbėtojų. Tad 
kviečiame vietos it iš apylinkės lie
tuvius skaitlingai dalyvauti. Para
ginkite savo sūnus ir dukteris, kad 
dalyvautų šiame svarbiame mitihge. 
Įžanga tik 15c. (41-42)

PHILADELPHIA* PA.
Darbininkiškų Organizacijų vei

kiantis Komitetas reiigia labai svar
bias diskusijas Liėtūvos klausimu.

Lietuviai Mažų Namų Savinin
kai Rengia Masinį Mitingą
Vasario 25 d. Mažų Namų 

Savininkų Lietuvių 41 skyrius 
rengia masinį mitingą Lietu
vių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 7:30 vai. vakare.

šio mitingo tikslas yra išaiš
kinti “Tax Levy”, kuris dabar 
yra siūlomas miesto valdinin
kų balsuoti kovo 1 d. Kodėl 
siūloma balsuoti už pataisymą

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 19 d. vasario, Liet. 

Kom. Frakcija rengia didelį Balių. 
Laisvės Choro Svet., 57, Dark St., 
7:30 v. v. Kiekvieno lietuvio darbi
ninko pareiga atsilankyti į šį balių 
ir paremti Kom. Partiją, kad ji galė
tų daugiau ką nuveikti. Bus gera or
kestrą šokiams, taipgi skanių valgių 
ir gėrimų. įžanga 25c. — Kom.

..(40-41)

detroitTmich.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 20 d., 2 vai. po pietų, Drau-
Atsišaukiame į visus šriovhį darbi- gijų Svet.> 4097 Porter St. Visi na- 
ninkUs, intelektualus ir profesiena-: fiai malonėkite laiku pribūti į suši
lus dalyvauti susirinkime ir kartu I rihkimą, taipgįapsimokčkite duokles

Ml

• Telefonas FOxcroft 9-6^01

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir mtdiavojame iš vidaus ir iš lauko, 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopiėruojame .kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 ČhaUrtėėy Strfeėt Bra&klyh, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
I 

948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Išsikirpkite ir Pasilaikykite

*-— ■ ' ■■ ■ ■ -

ir

6

BAYONNE, N. J.
26-ta Visuotina Vakarienė! Rengia 

Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubas. 
Įvyks Rusų Amerikos Ukėsų Kliubo 
Svetainėje, 24 E. 27th St. Sekmadie
nį, vasario 20-tą d. Bus gera muzi
ka, grieš visokius šokius. Pradžia 
v. v. Tikietas $1.25. Kviečia Kom.

(40-41)

(K
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BRIDGEPORT, CONN. 
Svarbios Prakalbos

Minėjimui 20-ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės prakalbos įvyks 
penktadienį, vasario 18 d., 407 La
fayette St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Prakalbas sakys geri kalbėtojai: Sta
sys Michelsonas, “Keleivio” Redak
torius iš Bostono ir R. Mizara, “Lais
vės” Redaktorius iš Brooklyno. Kal
bės labai svarbiais dienos klausimais.]

Kad tokias prakalbas hetankiai ga-į 
Įima surengti, todėl kviečiame visus' 
lietuvius kaip vietinius, taip ir iš 
apylinkės susirinkti ir būti dalyviais! 
šio susirinkimo. Įžanga visiems vel-! 
tui. Užkviečia Liet. Prieškarinis Kom.;

(40-41)

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

Rašykte šiaip: *
JOHN W. THOMSON

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

Dr. Herman Mendlowitz
•33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford AVenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNES 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, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO • 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsišteibęs pet 25 metus.

110 East 16th st, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Placė
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.

tJAUNUO-LIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI __ _ t

VARPO

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.-
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o Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo

damos mylimiems pašarvoti dovanai
< >

< >

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

660 GRAND STREET*

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

MM

LIETUVIU KURO KOMPANIJA

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

Telefonas EVergreen 7-1661.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

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

<!>
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Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.



Puslapis Aštuntas

Šį Vakarą Lietuvos Nepriklausomybei Minėt 
Prakalbos Grand Paradise Salėj; Dalyvaukite 
-----------------------------------------------------o________________________ a  —* *

Banny Soviestkis Grįžo 
Iš Ispanijos

Trečiadienio vakarą sugrįžo 
iš Ispanijos karo fronto lietu
vis kovotojas Bunny Soviets
kis. Su juo pasimatyti ir jį pa
sveikinti brooklyniečiams bus 
proga Amerikos Lietuvių Kon
greso rengiamose prakalbose 
penktadienio vakarą, 18 vasa
rio, Grand Paradise, .318 
Grand St., Brooklyne. Drau
gas Sovietskis pasižadėjo jose 
dalyvaut.

Bunny Sovietskis
Bunny Sovietskis sykiu su 

Antanu Litvinu buvo pirmieji 
Amerikos lietuviai išvažiavę 
padėti Ispanijos liaudiečiams 
kovoje prieš fašizmą. Jiedu iš
vyko kritiškose kovos dieno
se. Sovietskis ten išbuvo virš 
metus laiko, kur Lincolno Bri
gados karių eilėse, su ginklais 
rankose, kovojo prieš fašizmą.

Prieš išvykstant Ispanijon 
B. Sovietskis buvo “Vilnies” 
angliško skyriaus redaktorius, 
L. D. S. Jaunimo Vidur-Va
karinių Valstijų Komiteto se
kretorius ir abelnai žymus vei
kėjas Chicagos jaunime. Bū
damas karo fronte jis nuolat 
rašinėjo “Vilniai” ir rašė “Lai
svei.”

Brooklyniečiams pirmiems 
tenka garbė pasitikti šį puikų 
karžygį ir vadą mūsų jauno
sios gentkartės.

Majoras LaGuardia praneša, 
kad dar 10 gatvių žemutinėj 
New Yorko Miesto dalyj nu
žymėtos ekspresinėmis, neleis 
statyt automobilius.

Sugrįžo iš Washingtono
Anksti ketvirtadienio rytą 

sugrįžo iš Washington, D. C., 
Jonas Ormanas, LDS Jaunimo 
Nacionalio Komiteto sekreto
rius, kur jis sykiu su kitais 
trimis Amerikos Lietuvių Kon
greso atstovais, E. Mikužiūte, 
J Baltrušaičiu ir Ed. Baltrušai
čiu, įteikė Lietuvos atstovui 
Žadeikiui Am. lietuvių pasira
šytas peticijas, reikalaujančias 
paliuosuot Lietuvos politinius 
kalinius.

DOVANOS BAZARUI
Pinigais

ALDLD 138 k p., Maspeth, 
N. Y., $5.

Daiktais
Chas Vigunas, Bar & Grill, 

284 Scholes St., elektrikinį lai
krodį.

Mrs. Kruzaitienė, “Laisvės” 
kaiminka, 5 gražias stiklines 
vazas.

Majoras Kovos už Naują 
j-<’ Budžetą

Valstijos Aukščiausias Teis
mas užgyrė -senąjį Tamma- 
nės kontroliuojamos Aldermanų 
Tarybos pereitais metais pri
imtą budžetą. Majoras La
Guardia buvo jį atmetęs ir pa
siūlęs naują budžetą, kurį už- 
gyrė dabartinė Miesto Taryba. 
Naujasis budžetas panaikina 
65 tąmmaniečių politinius dar
bus ir dėl to ta visa audra.

Amerikos Lietuvių Kongresas Šaukia Visus Lietuvos 
Liaudies Draugus Pašvęst Šį Vakarą Tos Liaudies 

Reikalams ir Už Juos Tart Savo Žodį
Kiekvienas nors kiek politi

niai nusimanąs žmogus, kuris 
pastaraisiais laikais lankėsi 
Lietuvoje, taipgi kuris susira
šinėja su Lietuvos žmonėmis 
ar bent atydžiai seka spaudą', 
pastebėjo didžiumos Lietuvos 
gyventojų susirūpinimą Lietu
vos padėtimi, kaip dėl viduji
nės santvarkos, taip ir dėl 
tarptautinės padėties.

Amerikiečiai lietuviai taipgi 
tuomi susidomėję. Juk mes ir
gi trokštame Lietuvos liau
džiai — savo broliams ir sese
rims — gerovės, tad jų rūpes
čiai yra mūsų rūpesčiais.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir Apylinkės Sky
rius, kuris ir susitvėrė tik tam, 
kad budėt Lietuvos liaudies 
reikalų sargyboje, šaukia vi
sus Brooklyno ir apylinkės lie
tuvius į prakalbas šį penkta
dienį, 18 vasario, didžiojoj 
Grand Paradise Salėj, 318 
Grand St., Brooklyne. Pradžia 
7:30 vakare. Įžanga nemoka
mai.

Kaip jau matėm iš Italijos 
fašistų užpuolimo ir pavergi
mo Ethiopijos, fašizmas yra 
silpnųjų valstybėlių nepriklau
somybės graborius, dėlto bus 
syarbu išgirsti, ko gali tikėtis 
Lietuva nuo tarptautinio fašiz
mo.

Apie fašizmo kilimą pasau
lyje ir kaip prieš jį kovot kal
bės Keistutis Michelsonas, 
New Yorko Miesto Kolegijos 
advokatūros studentas, Am. 
Studentų Unijos narys. Apart 
gražios žinybos abelno mokslo 
srityje (šie Keistučio paskuti
niai metai kolegijoj), šis jau
nas socialistas turi puikios 
praktikos kalbėtojavime. Pir
mą prakalbą jisai sakė būda
mas 14 metų.

Iš ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas, įvykęs vasario 
10, buvo labai įdomus, turėjo 
daug įvairių komisijų ir dele
gatų raportų išklausyti.

K. Balčiūnas raportavo, kad 
2-ro Apskričio knygučių par
duota už $20.40. Kalendorių 
paimta 50, o parduota 26.

J. Kovas raportavo, kad ben
drai rengtos ALDLD ir Lietu
vių Komunistų kuopų prakal
bos pavyko.

D. M. šolomskas išdavė pla
tų raportą iš 2-ro Apskričio 
konferencijos, pažymėdamas, 
kad apskritys iš iždo paauka
vęs “Laisvės” naujai raidžių 
rinkimo mašinai $15.

J. Tamsonas raportavo iš 
Ateivių Gynimo. Jis nurodė, 
kad dabar yra įteiktas kongre
sui Dies bilius. Ir jeigu tas 
bilius įeitų galion, tai būtų ma
sinis ateivių deportavimas iš 
Amerikos. Pateikė Ateivių Gy
nimo Komiteto pagamintas rin
kimui parašų blankas, ant ku
rių pažymėta, kad 4,000,000 ne- 
piliečių ateivių Amerikoj yra 
persekiojami, diskriminuojami 
ir apsunkinama gavimas pilie
tybės. Ant blankų reikia su
rinkt milioną parašų, kurių 
kiekvienas pareikš protestą 
prieš persekiojimą ateivių x ir 
palengvins tapti šios šalies pi
liečiais. Daugelis ateivių yra 
nusenusių, negalinčių dirbti, o 
neturint pilietiškų popierų ne
gali gauti pašalpą ar pensiją, iš 
valdžios, yra priversti badauti, 
sako delegatas.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos, kviečiantis 
į konferenciją. Išrinkta penki 
delegatai: Velička, Kovas, Mali
nauskienė, Mureika ir Levanie- 
nė. Konferencija įvyks vasa

Lietuvos padėtį, taip pat ir 
Am. lietuvių judėjimą Keistu
tis irgi puikiai pažįsta ir dar
buojasi jį pakelt, šiuo tarpu 
jis yra SLA Jaunimo 345 kuo
pos pirmininku ir SLA Centro 
Jaunimo Komisijos nariu, taip
gi neužilgo išeisiančio lietuvių 
jaunimo žurnalo “Voice” lei
dėjų pirmininku.

Keistutis Michelsonas
Apie Lietuvos nepriklauso

mybės 20-ties metų sukakties 
reikšmę — nepriklausomybės 
kilmę, dabartinę padėtį ir iš 
kur gręsia jai pavojai — kal
bės Jonas Gasiūnas, žymus po
litikas, buvęs APLA Centro 
sekretorius ir dabartinis LDS 
Centro darbuotojas, kuriam 
gerai žinoma Lietuvos istorija 
ir Lietuvos liaudies siekiai.

Prakalbose taip pat bus pa
reikšta Amerikos lietuvių pa
geidavimai Lietuvos reikalais, 
todėl kiekvieno Lietuvos liau
dies mylėtojo yra kilniausia 
pareiga dalyvauti.

Amer. Lietuvių Kongresas.

rio 27, 10 vai. ryto, Ukrainų 
Svetainėj, 101 Grand St.

Sąryšio konferencija įvyks 
vasario 20 d., 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėj. Jon išrink
ta trys delegatai: Balčiūnas, 
Levanienė ir Mureika.

Nutarta surengti kuopos nau
dai pasilinksminimo vakarėlis 
su dainomis, muzika ir šokiais. 
Įvyks kovo 26-tos vakarą, 
“Laisvės” svetainėj.

Centro sekretorius D. M. šo
lomskas akstino narius pasku
bint skaityt gautą knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą,” nes ki
ta knyga jau rengiama spaudai. 
Taipgi priminė, kad su pirma 
šio mėnesio prasidėjo ALDLD 
vajus už gavimą naujų narių. 
Katra kuopa gaus daugiausia, 
ta bus pirmutinė laimėt $65 
vertės keliaujančią statulą.

Kuopos Korespondentas.

Majoras yra nusistatęs prieš 
vedimą miešto reikalų dabarti
nės administracijos priešų nu
statytu budžetu ir kėlia - bylą į 
Apeliacijų Teismą.

VESTUVIŲ VAKARIENE 
ir ŠOKIAI bus

Subatoj, 19 Vasario (Feb.)
Liet. Amerikos Piliečių Kliube

280 Union Avenue , Brooklyn, N. Y.

Šokiai prasidės 7:30; Vakariene — 8:30 
--------c----------------- ’------------------------------------------------------------- ---------------  

VAKARIENĖ BUS PIRMOS RŪŠIES 
Kazakevičiaus Orkestrą taipgi puiki

Puiki programa, kurios išpildyme dalyvaus: A. Klimai t ė, L. Ka
valiauskaitė, A. Velička, P. Pakalniškis ir P. Grabauskas.

Įžanga Vakarienei ir šokiam $1.25; Vien tik šokiam 25c.

Rengia LDS ir APLA Susivienijusios kuopos

LAISVE

Gražus Vakaras Pa- 
remt Kovotojus

Kaip anksčiau buvo praneš
ta, Lietuvių Komitetas Ispani
jos Demokratijai Gelbėt ruo
šia linksmą vakarą su koncer
tine programa, subatoj, kovo 
19-tą, “Laisvės” Svetainėj. 
Programa, surengta Abraham 
Lincolno Bataliono Draugų, tai 
bus viena iš puikiausių. Bus ro* 
domas judis “Life of the Boys 
in the Lincoln Brigade,” šoks 
dvi mergaitės ispaniškus šo
kius, taipgi kalbės veteranas, 
nesenai sugrįžęs iš kovos prieš 
fašistus Ispanijoj, ir manome 
turėt dainininkę.

Šokiams grieš Johnny Ne
vins ■. ir jo Night Owls orkes
trą, nuo 7 :30 vai. iki vėlai nak
tį. Bus visokių užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga tik 35c.

Visas pelnas šio parengimo 
eis Lincolno Bataliono Drau
gams, kurie šelpia ameriko
nus, kovojančius Ispanijoj. 
Taipgi kada jie sugrįžta, šis 
komitetas juos aprūpina dra
panoms, daktaro priežiūra ir 
viskuo iki jie vėl apsigyvena. 
Kad tęst šį darbą, reikalinga 
pusėtinai finansų. Tad yra 
rengiama visokį šokiai, kon
certai ir tt. Mes, lietuviai, taip
gi norime pasirodyt, kad mes 
nuo to darbo neatsilikę, tad 
rengiame šį koncertą ir šokius.

Nepamirškite — visi įsite- 
mykite dieną ir vietą ir atei
kite. . ‘ MS.
T7. ................  ~

Tel. WAds^orth 3-2006

B. SHLAVES
Skutam Grindis Mašina

.f
Taip pat šelįakuojam grin
dis ant bile .pareikalavimo.

Prieinamos kainos
Rytais nuo 6 vai. iki 11 
Vakarais nuo 7 iki 12

506 West 177th Street
Apt. 2

New York City, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ekstra!
Lietuvhj Atletų Kliubas šaukia 

specialį susirinkimą penktadienį, 18 
d. vasario, 7:30 v. v. Kliubo Patal
poj, 168 Marcy Ave. Kviečiame kiek
vieną narį dalyvauti, nes reikės ap
tarti labai svarbių dalykų. — Kom.

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau darbininko prie ūkės ar

ba partnerio. Turi būt pavienis, ne
vedęs. Atsišaukite: Mary Bubinci- 
kiene, R. D. 5, Richfield Springs, N.Y.

(36-41)

PARENGIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubas atžyme- 
jimui savo šešių metų gyvavimo 
rengia Balių, šeštadienį, 19 d. vasa
rio, A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 8 vai. vak. 
ir tęsis iki vėlai nakties. Įžanga 40c 
asmeniui. Iš anksto 35c. Vaikams 25c. 
Perkant bilietus iš anksto bus duo
dama du geri prizai, šokiams grieš 
gerai žinoma orkestrą iš Brooklyno, 
“Night Owls” .po vadovyste J. Na-

vieko. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (40-41)

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja 5 kambariai su vė

liausiais įtaisymais. Garu 
Savininkas pageidauja, kad 
būtų be vaikų ir kad galėtų 
kariones pagaminti.

Galima matyt kiekvieną 
nuo 5-tos valandos, šeštadieniais visą 
dieną. Del daugiau informacijų kreip
kitės: Alex Sabutis, 258 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (39-41)

šildomi, 
šeimyna, 
jam va-

vakarą

avė K! FUTURE 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/ 

į&i

BUSHWICK
SAVINGS BANK

ARAMO ST.AVCHAMAM AVE. UROOK1YN

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą

PaTsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVer green 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

fe"®'

o1lWrPeb
INVENTED

COOK and HEAT Without CojL. 
In Your Preaant OrWOOCt 5 '
Btova or Furnace— an 1 *V\,» > 
HOTTER - CHEAP. /- 
ER —No Aahea or Dirt VteK ■ ISS 
—Twice the Heat Quick iTWff
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL AO 

FOR LESS m tSgg)
Beata any oil burner ever gotten 

, out for low cost, perfect per- f 
formante. Burna cheap oil a now Slie»'ln«o KRI || 
way. without pre-generating Anysrovi gAiTl 
or clogging ux*. Quick Intense RAHOg w pi'lrf 
heat by Simple Turn of Valve. Rurhaci

. It ends drudgery and dirt of Quick HfATaf 
coal or wood; outs fuel bills. In Turn of Votvot 
half, pays for Itself uulckly 'by what IT SAVES. 

DUAMC phone for free 
tHUNE DEMONSTRATION

No Obligation
Anyone interested in cettinr MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this ąmazinjr “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

63-82 72nd PLACE

Penktad., Vasario 18, 1938

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9101

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos:. f•
2—8 vakare

Tel. Stagg. 2-0706
Naųių, Republic 9-3C

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 GRAND ST.

' I* 
f » » *1

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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. L, N. Y.

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

■palvom.

Jonas

16 »enų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau su am*. 
rikoniSkai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 

p t ’ • 
atmaliaVojū įvairiom

512 Marion SU kamp., Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Dine 

BROOKLYN, N. \
Tek: Glenmore 5-6191

-...............................  ... ....... ....... i

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACI J A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paride

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro f

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thura^ FrL Sat. and

Sun. all day and night.




