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Krislai
Pašalpinės Draugijos

Silpnėja.
Kokia Išeitis Jų 

Nariams?
LDS Augimas.
Užtikrinta Apdrauda.
Dabar Gailisi.

Rašo J. Siurba.

Pašalpinčms lokalinėms drau
gijoms darosi vis sunkiau ir 
sunkiau gyvuoti. Nariai sens
ta; pašalpų ir pomirtinių išmo
kėjimas vis didėja ir didėja. O 
naujų, jauno amžiaus narių ne
gali gauti. Jeigu kuri gauna, 
tai labai, mažai. Dirva labai 
siaura. Draugijų nariai vis 
daugiau turi sumokėti į metus 
už mirusius narius.

Hitleris Reikalauja 
Kolonijų ir Grasina 

Mažoms Šalims
Kokia išeitis? Kiekviena pa- 

šalpinė draugija, kuri dar šian
dien neblogai gyvuoja, gali pil
niausia užtikrinti savo nariams 
apdraudą ir pašalpą įstodama į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą. •

Jau penkios lokalinės pašal- 
pinės draugijos prisidėjo prie 
LDS. Pereitų metų pabaigoj su 
LDS susijungė 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj. 
Reiškia, LDS jau priėmė šešių 
pašalpinių organizacijų narius 
į savo eiles. Taip padarydamos, 
tos organizacijos gerai pasitar
navo savo nariams.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas šiandien yra gyviausia 
ir tvirčiausia Amerikos lietuvių 
apdraudos ir pašalpos organiza
cija. Proporcionaliai, jokia ki
ta Lietuvių savišalpos organi
zacija neturi tiek jaunimo savo 
eilėse, kiek turi LDS. O juo 
daugiau jaunimo, tuo būna' 
tvirtesnė fraternalė organizaci
ja.

LDS šiandien turi arti 8,000 
narių.

Amerikos lietuvių istorijoj 
jokia kita fraternalė organiza
cija neišaugo į tokį trumpą lai
ką (į 7 metus) taip reikšminga 
ir didele, kaip LDS. Kodėl? 
Todėl, kad jokia kita frafernalė 
organizacija neturi tiek daug 
pasišventusių veikėjų, kiek turi 
LDS. Tuomi LDS gali 
džiaugti ir pasididžiuoti.

O pašalpinių lokalinių 
gijų nariams mes galime 
kyti: Jeigu jūs norite apsirū
pinti tinkama apdrauda ir pa
šalpa, tai darbuokitės, kad jūsų 
draugija prisidėtų prie LDS.

pasi-

drau- 
pasa-

LDS auga. LDS augs. LDS 
turi progą augti. LDS turi pla
čią dirvą.' Apie milionas lietu
vių Amerikoj. Šimtai tūkstan
čių lietuvių jaunimo.
daugiau ir daugiau jaunimo 
įtraukia į savo eiles.
vajų jau įrašyta virš 760 nau
jų narių. Iš jų virš 340 yra 
jaunuoliai tarp 16 
amžiaus.

LDS vis

Per šj

ir 25 metų

apie 11 lo- 
draugijų iš

Pastaruoju laiku 
kalinių pašalpinių 
įvairių vietų atsikreipė į LDS 
centrą, klausdamos, kaip jos 
galėtų įstoti į LDS. Su jomis 
dabar vedamas susirašinėjimas.

Patartina įvairiose pašaipū
nėse draugijose rimtai svarsty
ti klausimą apie prisidėjimą 
prie nacionalės fraternalės or
ganizacijos.

Svarstant prisidėjimą prie 
nacionalės organizacijos, svar
biausias pas narius klausimas 
būna: Kokias duokles reiktų 
mokėti nacionalėj organizaci
joj? žinoma, duokles . reiktų 
mokėti biskį didesnes. Bet juk 
geriau kelis centus daugiau 
mokėti į mėnesį, ir turėti užtik
rintą apdraudą ir pašalpą, ne
gu rizikuoti visai apdrau^os ir 
pašalpos netekti, šimtai pašal
pinių draugijų jau subankruta
vo ir jų nariai visai neteko ap- 
draudos ir pašalpos. Per metų 
metus mokėti pinigai dingo, 
žiūrėkit, kad tas neatsitiktų su 
jūsų draugija.

Nuo LDS susiorganizavimo.

Užgina Japoną Karą Prieš 
Chiniją; Pripažįsta Ja

ponijai Manchukuo
Berlin. — Savo kalboj ne

va “seimui” Hitleris, praei
tą sekmadienį, didžiavosi 
“galinga” Vokietijos sąjun
ga su Italija ir Japonija 
“prieš .komunizmą”; oficia-

Augšeiausią ]įai pripažino Japonijai
Manchukuo, atplėštą nuo 
Chinijos Mandžuriją; pasa
kojo, būk Japonija savo ka
ru Chinijoj “ginanti vaka
rinę civilizaciją” nuo komu
nizmo.

Hitleris netiesioginiai ža
dėjo ir toliau remt Ispanijos 
fašistų karą prieš respubli
ką, pareikšdamas: “Jeigu 
Ispanija bus subolševikinta, 
tas maras ir kitur pasis- 
kleis.” Jis, kaip ir visuo
met, plūdo Sovietų Sąjun
gą, apšaukdamas Sovietus 
“ardytojais.”

Hitleris vėl pakartojo rei
kalavimą būtinai sugrąžint 
Vokietijai kolonijas, kurias 
jinai valdė pirm pasaulinio 
karo. Šis reikalavimas pir
moj vietoj buvo taikomas 
Anglijai.

Jis pasiskelbė “apgynėju” 
dešimties miliohų vokiečių, 
kurie liko Austrijoj ir če- 
choslovakijoj po pasaulinio 
karo ir kuriem Versalės su
tartis “neleidus prisidėt” 
prie Vokietijos. Sakė, kad 
nazių valdžia esanti gynėja 
ir “visų vokiečių užsieniuo
se” (suprantama ir Klaipė
dos krašte).

Hitlerio kalba niekur ne
davė užtikrinimo Austrijos 
n e p r i k 1 ausomybei. Iš jos 
lengva suprast, kad naziai 
sieks pasiglemžt ne tik Aus
triją, bet užvaldyt ir Čecho- 
slovakiją ir Vengriją.

Jis kartotinai grūmojo 
“geležia ir plienu” tiem, ku
rie mėgintų pastot kelią 
Hitlerio planams Centrali- 
nėj Europoj ar kur kitur.

prašymu, kad priimti į 
Iš jų tik mažą skaičių 
galima priimti. Didžiu- 
jau mažai teturėjo pini-

keli desėtkai' draugijų atsikrei
pė su 
LDS.
tebuvo
ma jų 
gų ižduose. Dėl to jos nebega
lėjo įstoti į LDS.

Juo draugija geriau gyvuoja, 
tuo geresnėmis išlygomis ji gali 
įstoti'į LDS. «

Į LDS nariais priimami as
menys iki 55 metų amžiaus. 
Bet į pašalpos skyrių priimami 
tik iki 50 metų amžiaus.

Daug žmonių, kurie yra virš 
50 metų amžiaus, apgailestauja, 
kad jie dabar negali įsirašyti į 
pašalpos skyrių. O jeigu būtų 
į LDS įsirašę keli metai atgal, 
būtų galėję ir į pašalpos skyrių 
įsirašyti.

Tie, .kurių amžius jau persi- 
ritęs 40-tus metus, apsižiūrėki
te ir įsirašykite dabar į LDS. 
Laikas greitai bėga. Nei, nepa
matysite, kai būsite virš 50 
metų< amžiaus. 'Užtikrinkite da
bar sau tinkamą apdraudą ir 
pašalpą.

STALINO SVEIKINIMAS IŠGELBĖTIEM MOKSLININKAM Pasitraukė Anglų Mi
Maskva. — J. Stalinas, 

Molotovas, Vorošilovas ir 
kiti Sovietų ir Komunistų 
Partijos vadai pasiuntė tokį 
radio sveikinimą . keturiem 
sovietiniam mok slininkam,

Rumunų Karalius Ofi
cialiai Įveda Fašizmą
Vienna. — Pranešama iš 

Rumunijos sostinės Bucha- 
resto, jog karalius Carol 
II panaikino -senąją demo
kratinę konstituciją ir pas
kelbė fašistinę korporacinę 
valdžią, tokią kaip Italijoj.

Savo manifeste karalius 
sako, būk jis vaduojasi “tik 
viena idėja — meile savo 
žmonėm ir tėvynės gelbėji
mo reikalu.”

Karalius išleido savo “čar- 
terį,” kur, be kitko, žada 
laikyt “rumunų tautiečiais” 
žmones, kurie per šimtme
čius gyveno ant Rumunijos 
žemės. Iš to suprantama, 
kad bus varžomi ir perse
kiojami ateiviai, ypač žy^ 
dai, apsigyvenę Rumunijoj 
vėlesniais laikais.

Anglija Stengiąsi Gaut Por- 
v tugaliją į Talką

Lisbon, Portugalija.—Ka
rinė Anglijos misija sten
giasi įtraukt Portugaliją į 
politiniai-jk a r i š k o bendra
darbiavimo sutartį su An-

CHINAI NUKOVĖ BEI SU
ŽEIDĖ 260,000 JAPONŲ
Shanghai. — Per septynis 

mėnesius karo Chinijoj tapo 
užmušta 60,000 /'japonų ir 
sužeista 200,000, kaip skait- 
liuoja kitataučiai, kariniai 
žinovai. O dabartiniuose 
mūšiuose, kuriais japonai 
stengiasi užkariaut chinų 
Lung-Hai geležinkelio “ko
ridorių,” lieka per dieną vi
dutiniai užmušta po 400 ja
ponų.

Svetimšaliai tėmytojai, 
tačiau, sako, kad chinų nuo
stoliai daug didesni. Iki šiol 
jų kritę ir likę sužeista iki 
miliono.

Pranešama, kad japonai 
šiomis dienomis užėmė Poai 
miestą į šiaurius nuo Gel
tonosios upės.

Lenkijos Radio ‘Paskandino’ 
Hitlerio Kalbą

Varsa va. — Lenkijos ra
dio stotys darė kokius tai 
trukšmus, kad per juos ne
buvo galima suprast, kad 
Hitleris kalbėjo savo neva 
“seimui.”

Užtat sunazinta Austrijos 
valdžia visur per radio pra
leido jo šnekį, o austriški1 , 
naziai demonstravo, sveikin
dami savo “vado” žodžius.

' Vienna, Austrija, t- Su- 
hitlerinta Austrijos valdžia 
paleido 3,000 nazių iš kalėji
mų ir koncentracijos stovy
klų.

ledlaužių nuinitiem nuo ledo 
lyties Greenląndijos srity j:

“Mes sveikiname jus už 
sėkmingą atlikimą jūsų at- 
sakomingo uždavinio. Visa 
mūsų šalis didžiuojasi jūsų 
didvyrišku darbu. Laukiame 
jūsų sugrįžtant Maskvon.

Su broliškais^sveikinimais, 
J. Stalin, Molotov” ir kt.

MOKSLININKŲ RADIO
GRAMA STALINUI

Ivan Papanin, komandie- 
rius sovietinių mokslininkų 
stovyklos ant minimo ledo, 
ir trys jo draugai pasiuntė 
sekančią radiogramą J. Sta
linui :

“Mes jaučiamės pilnai lai
mingi, kad galime pranešt, 
jog atlikome savo pareigą. 
Nuo Šiaurių Poliaus iki 75 
laipsnių Šiaurinės Platumos 
mes vedėme visus planuo
tus tyrinėjimus ir surinko
me svarbios mokslinės me
džiagos, pagal kurią galima 
bus studijuot ledų kelius, 
jūrų vandens mokslą ir me
teorologiją (oro reiškinius); 
mes taip pat padarėme 
skaitlingus mieravimus že
mės pritraukimo jėgos 
(gravitacijos, arba pusiau
svyros) ir magnetinių srio- 
vių, ir darėme* gyvių tyrinė
jimus.

Nuo vas. 1 d., kuomet bu
vome 74 laipsniuose Šiauri
nės Platumos, mūsų ledynas 
suskilo į dalis; bet mes ve
dėme visus mokslinius tėmi- 
jimus, kurie tik galimi to
kiose sąlygose..

Mes dirbome su pasitikė
jimu, nė vieną minutę nebi
jojome pražūties, nes žino
jome, kad mūsų galinga tė
vynė, išsiuntusi savo sūnus, 
niekad neapleis jųjų.

Mus nuolat stiprino šiltas 
rūpesnis ir demesis Parti
jos, valdžios, mūsų bran
gaus Stalino ir visų Sovietų 
žmonių, ir užtikrino sėkmin
gą atlikimą mūsų darbo.

Šią valandą mes apleidžia
me ledo lytį, kuri randasi 
70:54 laipsn. Šiaurinės Pla
tumos, 10:48 laipsn. Vaka
rinės Ilgumos. Taigi mes 
ant savo ledo per 274 die
nas nuplaukėme (nuo Šiau-

BOMBA PHILA. VOKIE
ČIŲ SVETAINEI

Philadelphia, Pa.> vas. 21. 
—Policija jieško, kas padėjo 
bombą ant slenksčio Leider- 
tafel Saengerbund svetai
nės. Naminio darbo bomba 
suardė priedurio sienas, o 
jos metalo gabalai išbeldė 
namų langus beveik per visą 
bloką. Kai kas spėja, kad 
bomba užtaisyta naziams.

 /

VAIKAI RADO TONUS 
FAŠISTŲ GINKLŲ 

FRANCIJOJ r
Paryžius. —- Akmenų lau

žykloj du vaikai arti Meaux 
užtiko viename urve du to
nus fašistų ginklų, tarp jų 
dvi prieš-tankines kanuoles 
ir 18 kulkasvaidžių.

rių Poliaus), 1,550 mylių...
Mūsų tėvynės raudonoji 

vėliava dar tebeplevėsuoja 
ant ledinių dykumų.

Papanin, Krenkel, 
širšov, Feodorov.”

Naziai, Roma Džiaugias, 
Kad Eden Pasitraukė
Roma. •— Mussolinio val

džia labai nudžiugo, kad iš 
Anglijos valdžios pasitraukė 
užsieninis ministeris Antho
ny Eden (priešininkas gro
bikiškos Italų politikos). Ti
kisi dabar susitarti su An
glija.

/

Berlin. — Nazių valdinin
kai ir spauda išreiškia dide
lį pasitenkinimą, kad rezig
navo Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Eden. Mato 
progą glaudžiai susiartinti 
su Anglija prieš demokra
tines šalis. Taipgi kalba 
apie Vokieti jos-Anglijos- 
Italijos-Francijos sutartį. 
Dabar naziai ypač galvoja, 
kaip atitraukt Franci ją nuo 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietų Sąjunga.

Paryžius, -i- Franci jos vy
riausybė nuliūdus, kad Eden 
turėjo pasitraukt iš Angli
jos užsienių reikalų minis
terijos. Franci jo j pasklido 
nuomonė, kad Anglija pasi
duoda fašistinėms valsty
bėms.

FAŠISTAI ĮTRAUKTI I 
SPĄSTUS TERUEL SRITY
Hendaye, Franc.-Ispanijos 

pasienis. — Fašistai skelbia, 
būk jie “apsupę 2,000” liau- 
diečių Teruelyj, strateginia
me mieste už 60 mylių nuo 
jūros. Siaučia desperatiški 
mūšiai.

Barcelona. — Ispanijos 
valdžia užginčija fašistų 
pasigyrimą, būk jie apsupę 
Teruelį ir jis “greit” turė
siąs jiem pasiduot. Respub
likos vyriausybė sako, kad 
ten patys f a š i štai liko 
įtraukti į pavojingus jiem 
siųstus.

FORDAS IŠMETĖ 1000 
DARBININKŲ

Edgewater, N. J. — Vie
tinis fabrikas Fordo auto
mobilių kompanijos paleido 
1,000 darbininkų, tai yra, 
trečdalį visų jame dirbusių 
žmonių.

Paryžius. — Jeigu Hitle
ris pasimotų ant Čechoslo- 
vakijos, Franci j a naudotų 
savo karinę jėgą prieš jį, 
kaip išsireiškia Franci jos 
valdininkai.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras,.
Vakar temperatūra ( 22— 

32. Saulėtekis 6:43; saulėlei
dis 5:37.

nisteris Eden: Nenori 
Nusileist Fašistam

-------------------------------------------------------- B 

Mirdamas Troško Paremi Is
panijos Liaudiečius; Pali

ko Jiems Guminę Koją
Philadelphia, Pa. — Italas 

kovotojas prieš fašizmą, G. 
Sangiogio mirdamas paliko 
savo guminę koją ir kriukį 
sužeistiem Ispanijos liaudie- 
čiam. Gailėjosi, kad nebegali 
juos daugiau kuom paremti.

EXTRA!
ŽMONĖS IŠTAŠKĖ HIT- 

LERIEčIŲ RIAUŠES 
VIENNOJ

Vienna, Austrija, vas. 21. 
—Fašistai studentai ir kiti 
hitlerininkai sukėlė smar
kias riaušes prieš žydus ir 
Austrijos nepriklausomybės 
šalininkus. Šaukė: “Žydai, 
pasikarkite! Kada žydų 
kraujas varvės nuo mūsų 
peilių, viskas bus gerai!”

Prieš hitlerininkus išsto
jo komunistai ir socialistai. 
Tuo tarpu katalikai jaunuo
liai skleidė plakatus prieš 
nazius. Susidarė tokia pasi
ryžus minia, kad užpuolė ir 
išmušė laukan iš universite
to visus nazius studentus. 
Sumušti naziai išbėgiojo vi
somis pusėmis/

FAŠISTAI ĮSILAUŽĖ Į 
TERUELĮ

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis, vas. 21. — Iš fa
šistinių šaltinių pranešama, 
kad generolo Franco karei
viai jau įsiveržę į Teruelį, ir 
jo gatvėse šėlstą kruviniau
si, tiesioginiai mūšiai tarp 
liaudiečių ir fašistų.

Miestas skęsta gaisre, pa
degtas vokiškomis ir itališ
komis oro bombomis ir ar
tilerijos šoviniais.

Japonai Stengias Gaut Meksi
kos Geležies Kasyklas

Mexico City. — Japonijos 
agentai d a r b u o j a si, kad 
Meksikos valdžia pervestų 
japonams išnaudot geležies 
kasyklas Michoacan valsti
joj ir apskritai vakarinia
me Meksikos pakraštyje. 
Už tai siūlosi naujoviškai 
įrengt Meksikai Mazatlan 
prieplauką.

Tas kasyklas iki pasku
tinių laikų išnaudojo ameri
kinė Bethlehem Plieno kom
panija; bet kad jinai nepa
darė reikiamų pagerinimų 
pagal sutartį, tai Meksikos 
valdžia atėmė iš jos tą teisę.

Washington, — Amerikos 
vyriausybė supranta, kad 
Japonija taikosi iš Mazatlan 
prieplaukos padaryt sau ka
ro laivyno stovyklą prieš 
Panamos kanalą, atsitikime 
karo Japonijos su Jungti
nėmis Valstijomis.

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o lelaimėsit 
Pasaulį!

Kiti Ministerial Žada Pripa
žint Italijai Ethiopiją ir 

Franco ui Karo Teises
London. — Atsistatydino 

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden to
dėl, kad nesutiko su fašis
tam pataikaujančia politika 
ministerio pirmininko N. 
Chamberlaino ir daugumos 
kitų ministerių.

Ministerių kabineto dau
guma skubino padaryt drau
giškumo sutartį su Italija, 
ypač kas liečia tųdviejų ša
lių karo laivynus Vidurže
mio Jūroj. Už tai jie linkę „ 
pripažint Italijai Ethiopiją 
ir suteikt generolui Fran- 
co’ui pilnas karo teisės.

O užsieninis ministeris 
Eden reikalavo ištraukt žy
mią dalį Italijos kariuome
nės iš -Ispanijos pirma, ne
gu bus pripažinta gen. 
Franco’ui karo teisės. ’Jis 
nesutiko pripažint Italijai 
Ethiopiją, ,kadangi tatai 
priešinasi Tautų Lygos įsta
tams. Eden buvo šalininkas 
bendradarbiavimo su Tautų 
Lyga ir Franci j a. O dau- ' 
guma Anglijos ministerių 
kabineto traukia į politinę 
giminystę ne tik su Musso- 
liniu, bet ir su Hitleriu.

Nauju užsieniniu ministe- 
riu dabar lieka lordas Hali-' 
fax, žinomas Vokietijos na
zių draugas.

Vas. 21 d. Eden pasiaiš-1 
kino seimui, kodėl jis pasi
traukė. Darbiečiai ir libera- • 
lai seimo atstovai aštriai 
kritikuoja C h a m b e rlain’o 
valdžią, kad jinai išstūmė 
Edeną. Minios sveikina jį 
gatvėse, kur tik Edenas pa
sirodo.

DIDELIS CIO LAIMĖJI
MAS GENE RAL ELEC

TRIC KOMPANIJOJ 
New York. — General 

Electric Kompanija padarė 
sutartį su CIO Elektros, Ra
dio ir Mašinų Darbininkų 
Unija; š i m t a p r ocentiniai 
pripažino šią uniją visose 
savo dirbtuvėse, kur ša!inin-; 
kai CIO unijos sudarys dau
gumą. O penkiuose didžiuo
se kompanijos fabrikuose 
27,000 darbininkų dauguma 
jau pirmiau pasirinko CIO 
uniją.

Apart CIO unijos pripaži
nimo, General Electric pri
deda ir 20 procentų algos.

Japoną Pagyrai
Shanghai. — Japonų kari

ninkai pripažįsta, jog di
džioj oro kovoj virš Han- 
kowo, laikinosios Chinų sos
tinės, liko nukirsta žemyn 
keturi Japonijos lėktuvai; 
bet jie giriasi, būk japonai 
lakūnai nušovę “30 iki 45 
Chinų orlaivių/’ O chinų ži
niomis ten buvo nukirsta 
20'japonų lėktuvų.
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Madridas ir Teruel
Pamename, kaip fašistai, sukilę prieš 

Ispanijos liaudį 1936 metais, puolė Mad
ridą. Jie prisiirė prie pat miesto. Dau
gelį kartų pasauliui paskelbė, kad Mad
ridą užėmė. Amerikoj rusų fašistų šlamš
telis “Fašist” net paveikslus buvo įdėjęs, 
kaip fašistai užėmę Madridą maršuoja 
jo gatvėmis. Visa tai buvo melas. Ispa
nijos liaudis paskelbė, kad nepaimti fa
šistams Madridą, kad Madridas bus fa
šizmo kapai. Daugelis net sąžiningų dar
bininkų buvo pasidavę nuolatiniam fa
šistų alasui ir manė, kad Madridas bus 
paimtas.

Pereitais metais fašistai vėl šaukė, kad 
“dabar tikrai paimsim Madridą.” Liau- 
diečiai ištaškė jų jėgas prie Guadalajara 
ir Brunetos. Po to, kaip fašistai nuga
lėjo baskiečius ir asturiečius šiaurėje, jie 
vėl šaukė apie Madridą. Bet ir vėl buvo 
supliekti.

Gruodžio 21 dieną liaudiečiai ištaškė 
fašistų jėgas Teruelio srityj ir miestą 
užėmė. Jau du mėnesiai laiko, kaip fa
šistai blofina apie Teruelio “apsupimą,” 
“atsiėmimą”, bet vis tai užsibaigia tik 
tuščiais jų pasigyrimais. Fašistų nacha- 
liškumui ir melui nėra ribų.

Didvyriai Vyksta Namo
Sovietų Sąjungos didvyriai mokslinin

kai nuimti nuo plaukiančio ledo ir vyks
ta į savo brangią tėvynę. Gegužės 21 die
ną, keturi galingi Sovietų keturmotori- 
niai lėktuvai nutupė Šiaurių Poliuje su 
apie 50 žmonių, vadovystėje profesoriaus 
Otto Šmidto ir ten įsteigė šiaurių tyri
nėjimo 56-tą stotį. Apie tris savaites vie
toj buvo visi SSSR piliečiai. Jie išbuda- 
vojo mokslininkams gyvennamį, reikme
nų patalpą, pastatė vėjo sukamus spar
niukus, kurie suko mažytę elektros ga
minimo turbinukę ir darė elektros jėgą, 
reikalingą radio stočiai, apsišvietimui ir 
šilumai. Gyvennamį pabūdavo j o iš gu
minių sienų, kurių vidurį čia pat-pripū
tė oru. Sovietų ekspedicija buvo gerai 
prisirengus. Lėktuvai kiekvienas su kro
viniu svėrė po 25 tonus. Jie atgabeno 
Įvairius prietaisus tyrimui oro, jūrų gel
mių, šilumos ir šalčio. Ekspedicija atve
žė apie 5 tonus gerai prirengto maisto, 
kuris gali ilgai stovėti, žibalo pasišildy- 
mtii ir kitų reikmenų.

Šis Sovietų mokslininkų ir lėktuvų žy
gis nustebino pasaulį. Net tie, kurie vi
sada piktai apie Sovietus rašė ir kalbė
jo, negalėjo užtylėti to didelio fakto. Pa
sauliniai mokslininkai sveikino SSSR 
mokslininkų žygį.

Po trijų savaičių profesorius šmidtas 
su savo draugai išskrido atgal. Šiaurių 
Poliaus, stoty j pasiliko keturi mokslinin
kai Ivan D. Papanin, 45 metų amžiaus, 
stoties komandierius; Eugenius Fedorov, 

, 28 metų, astronomas; Petras širšovas, 
34 metų, jūrininkystės ir biologijos 
mokslininkas kartu ir daktaras ir Ernes
tas Krenkelis, 34 metų radio operatorius 
ir technikas, šie mokslininkai iš karto 
manė Šiaurių Poliaus stotyj išgyventi 

v metus laiko.
Bet tuojaus gamta parodė kitką. Pa

sirodė, kad ledai Šiaurių Poliuj nestovi, 
x bet plaukia. Iš karto jie plaukė apie 3į 

mylios į parą zigzagais link vakarų-pie- 
tų. Paskui pradėjo plaukti greičiau. Va
kario 19 dieną, kada mokslininkus ir vi
sus jų prietaisus nuėmė nuo ledo, tai jų 
ledynas buvo prie Greenlandijos, į šiau-
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rius nuo Icelandijos, apie 1,300 mylių nu
plaukęs į pietus nuo tos vietos, kur buvo 
jų stotis įsteigta. Viso zigzagais jie nu
plaukė 2,500 mylių. Juos ir visus jų įran
kius, prietaisus, mokslinius mechaniz
mus nuėmė Sovietų ledlaužiai ‘Taimyr’ ir 
“Murman.” Dabar jie vyKsta į savo tėvy
nę ir vežasi didelį 9 mėnesių patyrimą, 
kas daug pasitarnaus abelnam mokslui 
ir atidarymui oro kelio per Šiaurių Polių 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Amerikos.

Kiekvienas galime suprasti, kokio pa
sišventimo reikėjo keturiems mokslinin
kams atsiskirti nuo šeimų, draugų^ apsi
gyventi pačioj "baisiausioj žemės “pek
loj,” statyti savo gyvastį kiekvieną va
landą pavojun, kad suteikus mokslui 
naujų patyrimų. Jų pasišventimas moks
lui suteikė labai daug. Kada jie sugrįš į 
tėvynę, kada visi jų patyrimai bus pa
skelbti, tai pasaulis daug sužinos apie 
Šiaurių Polių ir Šiaurių Jūras, ko pir- 
miaus niekas negalėjo žinoti.

Mirštanti Austrija
Prieš pereitą pasaulinį karą dvilypė 

Austro-Vengrijos monarchija buvo dide
lė šalis. Ji užėmė 241,491' keturkampes 
mylias žemės plotą ir turėjo 50,000,000 
gyventojų. Vokietijos raginama, Austri
ja užpuolė Serbiją ir tuo pradėjo pasau
linį karą.

Austrija karą pralaimėjo. Karas su
daužė ją į skeveldras. Ant jos teritori
jos atsirado nauja valstybė Čechoslova- 
kija. Nuo jos atsimetė Vengrija. Galici
ja pateko Lenkijai. Transalvanija ir ki
ti kraštai—Rumunijai. Pietų slavais ap
gyventi kraštai įėjo į Jugoslavijos teri
toriją, kuri susidarė vietoj Serbijos. Ty
relis teko Italijai. Iš buvusios galingos 
Austro-Vengrijos liko tik maža šukė— 
Austrija, užimanti jau tik 32,377 ketur
kampes mylias su 6,760,000 gyventojų.

Dabartinė Austrija randasi tarpe Vo
kietijos, Čechoslovakijos, Vengrijos, Ju
goslavijos, Italijos ir Šveicarijos. Prieš 
karą buvo Hapsburgų dinastijos - mo
narchija. Dabar neva respublika su Dr. 
W. Miklas prezidentu.

1933 metais Vokietijoj įsigalėjo žiau
riausias fašizmas priešakyj su Hitleriu. 
Fašistai iš karto slaptai rengėsi karan, 
būdavo jo karo laivus, submarinus, lėk
tuvus, tankus. Bet 1935 metais, kovo 16 
dieną, paskelbė, kad daugiau . nesilaikys 
Versailio sutarties mili tarinio apribavi- 
mo ir įvedė verstiną piliečiams kareivia
vimą. Hitleris tuojaus pakėlė Vokietijos 
armijos skaičių iki 800,000 kareivių. Ko
vo 7, 1936 metais, jis įvedė savo armiją 
į Rheino paupį prieš Franci ją ir pradėjo 
ten budavoti tvirtumas. Spalių 23 d., 
1936 m., fašistinė Vokietija pasirašė su
tartį su fašistine Italija, kad jos viena 
kitą rems visose agresijose. Susidarė 
Berlyno-Romos Ašis. Bet Berlyno-Romos 
Ašis nebuvo stipri, kol pilnon fašistų 
kontrolėn neperėjo Austrija.

Austrija skiria Vokietija ir Italiją. 
Austriją paėmus susidaro vienlypė Vo
kietijos ir Italijos fašistų jėga. Dabar 
jie vieni kitus gali remti, teikti pagel- 
bą. Štai kodėl maža Austrija turi tokios 
didelės svarbos tolimesnioms fašistų 
agresijoms. Vasario 4 d., 1938 metais, 
Hitleris padiktavo Austrijos valdžiai, 
kaip ji turi susitvarkyti. Austrija pilnai 
tą priėmė. Nuo šios dienos Austrija ne
turės savo politikos nei užsienio reika
lais, nei namie. Austrijoj viešpatauja Vo
kietijos ir Italijos fašistų politika. Aus
trijoj gaspadoriauja Hitleris ir Musso- 
linis. Pirmiaus jie graužėsi už tą |taulą. 
Dabar susitaikė.

Žinant tą, kad Vengrija nuo senai lai
kėsi Hitlerio ir Mussolinio politikos. Ži
nant tą, kaip Jugoslavijoj galingi rusai 
baltagvardiečiai ir fašistai^ kaip fašistai 
įsigalėjo Rumunijoj, kad Lenkijos fašis
tai priešakyj su užsienio ministeriu pul
kininku Becku laikosi Hitlerio politikos, 
tai matome, kad Centralinėj Europoj su- 

. sigrupavo galinga jėga iš Italijos, Vo
kietijos, Austrijos, Vengrijos, Jugoslavi
jos ir Rumunijos, kuri laikosi agresyvės 
fašistų politikos. Kol kas 'dar yra tūlų 
nesutikimų tarpe šių fašistinių valstybių, 
bet jau ir dabar jos visos nukreiptos 
prieš Sovietų Sąjungą ir demokratinę 
Čechoslovakiją; Europoj karo pavojus 
padidėjo.

Ir Eisime Dilgelių Taku
Stabtelėjimai Klaipėdoj
Simano Dacho gatvėje 

yravtokia nedidutė valgyk
lėlė. Joje pietauja, pusry
čiauja ir vakarieniauja dau
giausia studentija bei smul
kesnioji valdininkija. Daž
nai čia užklysta ir laisvų 
profesijų žmonės. Prie suly- 
susio radio ir dar liesesnės 
muzikos dažnai čia klijentai 
prasėdi ištisas valandas, be
sišnekėdami dūšią knietin- 
čiomis temomis. Šių kišenės 
draudžia užsukti ten, kur 
širdys atveriamos ne tik sa
vo bičiuliams.;’
Kiekvienos Įmonės Kontoro

je Galėčiau Dirbti
Prie mano stalelio atsisė

do du vyriškiai: vienas per
nai Prekybos instituto iš
keptas prekybininkas ir an
trasis pedagogas.

—Tai, sakai, taip tarny
bos ir nėra? — teiraujasi 
pedagogas prekybininką.

—Ne. Visiems lietuvių 
bankams, fabrikams, įmo
nėms ir įstaigoms išsiunti
nėjau po prašymą su curri
culum vitae jau pernai ru
denį,—sako šis.

—Na, ir?—neiškenčia pe
dagogas.

—Iš vienur gavau atsaky
mus “dėl vietos stokos tams
tos prašymo negalime pa
te n k i n t i,” iš kitur — nė 
šnipšt.

—Reikia asmeniškai eiti, 
rekomendacinių raštelių pa
sirūpinti,—patariu ir aš.

—Pirma su viršininkų ar 
direktorių žmonomis susi
pažinti, paprašyti, o jei rei
kia — ir paflirtuoti, juk tu 
nešpėtnas, —• visai rimtai 
rodo tarnybai gauti kelius 
pedagogas.

—Gera jums šnekėti. Tai 
ne taip lengva, — pesimis
tiškai aiškina prekybinin
kas. — Kai mokiausi, lekto
riai tikino, jog galėsiu būti 
buhalteriu, raštvedžiu, pro- 
kuristu, vedėju, o progai 
pasitaikius, ir direktorium. 
Tačiau dabar ir paprasto 
kontoristo vietos niekas ne
duoda, o juk, rodosi, galė
čiau kiekvienos įmonės kon
toroje dirbti.
Karčiamų šokėjos—Geros* 

Kontoristės
—Klabink daugiau, lįsk 

per akis: pro vienas duris 
išvarytas, eik pro kitas ir 
vėl giedok savo,—drąsinam 
jį.

—Manot, kad taip neda
riau? Bet atsakymas vie
nas. Štai vakar nukiūtinau 
į Smeltę. Fabriko direkto
rius trumpai ir aiškiai iš
drožė : \

—Mano fabrikas ne gu
minis, dėl tamstos negali iš
sitempti.

—Žinoma, jei nėra, tai,— 
jau nusileidžia pedagogas.

—Nėra?!—pykteli preky
bininkas. — O kodėl jis su
rado darbo kontoroje buvu
siai Kauno barų šokėjai, iš 
sieninio kalendoriaus išmo
kusiai skaityti ir rašyti?

—Na, tokids taip pat no
ri gyventi,—sakau.

—Tokios gali gyventi ir 
x neužimdamos vietos, juk dėl 
to ir ištekėjo,' Vyras net 
dvejas pareigas eina, o mies
to “garsenybė” sėdi kon
toroje, dėlioja korteles ir 
puošiasi kailiais, šilkais.

—Darbštiųnas — gera sa
vybė, — vėl tramdau nirš
tantį prekybininką.

’ —Čia ne darbštumas, čia 
gobšumas ir noras kitų duo
nos netekimo sąskaiton. j

—E, brolyti, dėl vieno, ki
to garbėtroškos šimtai ir 
tūkstančiai kraują lieja, mi- 
lionai kenčia vargą ir ba
dą.. .—įsisvajoja pedagogas.

—Jei buvo anksčiau reika
lingi, dabar negali jų į gat
vę mesti. Bet priimti į kon
toras, įstaigas, kada šimtai 
cenzuotų žmonių be darbo 
sėdi, — daugįau negu 1 ab
surdas ! — net kumštimi 
trinkteli į stalą jaunas pre
kybininkas.

—Neverta erzintis, — ra
minu.

—Kaip čia nesierzinsi ? 
Mano toks pat kolega, su 
kuriuo drauge baigėm in
stitutą, toje pačioje įmonė
je nuo dienos priimtas net 
skyriaus vedėju, o man nė 
kartotekos skyriuje nors 
padieninio darbo nėra.
Nuolatinių Tarnautojų Dar

ba “Mokiniai” Atlieka
—Mėgink, — sakau, —į 

vietinių lietuvių vadovauja
mas įmones patekti, gal čia 
lengviau pasiseks.

—Cha, cha, cha...—juo
kiasi jis: vietiniai direkto
riai, kurių visas 80 nuoš. 
tebaigę pradžios mokyklas, 
mūsų bijo, kaip maro. Be 
to, jie pernelyg ir išgudrė- 
ję. Bankų ar įmonių konto
rose tėra tik po kelis išsitar
navusius tarnautojus, visi 
kiti — taip vadinami moki
niai. Su šiais jie atlieka vi
sus reikalingus kontoros 
darbus ir algų mokėti be
veik visai nereikia.

—Bet kai “mokinys” at
lieka savo praktiką, tad juk 
jį priima už algą nuolatiniu 
tarnautoj u,— teiraujasi pe
dagogas. ” t'" " •

—Tai labai retas reiški
nys. Mokiniui, kuris daž
niausia po pusmečio jau su
geba dirbti, kaip senas dar
bininkas, moka po 30, 50 Lt. 
mėnesiui. Kitais metais po 
60-80 Lt., o trečiasiais “mo
kymosi” metais pakelia iki 
100—120, ir paskui atleidžia 
su geriausiomis atestacijo
mis. Į jo vietą vėl priima 
naujoką, ir taip tęsiasi be 
galo. Tokių įmonių — dide
lių ir mažų—Klaipėdos mie
ste ir miesteliuose, — kiek 
nori.

Čia pritariu ir aš jam. Jų 
žinau ne vieną.

—S u p r a n t ama, įmonei 
svarbu kuo daugiau pelno 
turėti,—lipdo savo trigrašį 
pedagogas.

—Bet juk esminė įmonių 
paskirtis ne direktoriams 
bei akcininkams didžiausius 
turtus sukrauti, bet visuo
menei tarnauti. Kai tokioms 
įmonėms prireikia finansi
nės paramos iš tam tikrų 
vietų išmilžti, jos operuoja, 
jog jose tiek ir tiek žmonių

gauna darbo, bet kaip jos 
tą darbą atlygina, žinoma, 
tokiais atsitikimais nutyli
ma.

—Baikim, — sakau.—Ži
nai, dar daugiau bėdos už
sitrauksi, jei taip balsiai ši
tokius dalykus kalbėsi. Aš 
einu savais keliais, — ir at
sisveikinu. Su manim eina 
ir pedagogas.

—Ir eisim dilgelių ta
ku!.. .—k a ž k o k i ą keistą 
melodiją užniūniuoja pasili
kęs prekybininkas. Kažkas 
dūšioje užlūžta ir skaudžiai 
gelia. Gelia ta rūkšti tiesa, 
kurią visi žino įr stengiasi 
kuo greičiau nežinoti, tesi
rūpindami geriau, a la Gan
dą, eglučių viršūnėmis, po
nių rankų bučiavimais ir 
kambarinių šunų medalikė- 
liais....

Antrad., Vasario 22, 1938 •••'A
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A. Girulis.

Worcester, Mass.
Vasario 13 d. Aido Choras 

turėjo savo susirinkimą, kuria
me buvo padaryta daug gerų 
tarimų ir išduota keli geri ra
portai.

Koncerto komisija raporta
vo, kad viskas sekas gerai, 
skelbimų programam jau turi 
surinkę apie $150.00, kiti dar
bai atliekami gerai. Programa 
bus gera ir įvairi. Atskaita 
Naujų Metų šokių labai gera; 
šokiai davė gryno pelno 84 
dolerius su centais. Tai tikrai 
geros pasekmės. Priklauso di
delis ačiū tokiai darbščiai ko
misijai.

Komiteto raportai pusėtinai 
geri. Maršalka raportavo, kad 
Aido Chore priklauso dabar 
64, iš kurių pasimainant pa
mokas lanko virš 50. Tik fi
nansų raportas buvo neaiškus. 
Iždininkas J. Kizys turi daug 
bilų, kurių nė komitetas, nė fi
nansų raštininkė nežino ir net 
užvilktas nuo 1936 m. Išrinkta 
komisija peržiūrėt knygas.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
J. Sacol-Sakalausko iš Ispani
jos, kuris kovoja prieš fašis
tus už liaudies demokratiją; 
tik apgailestautina, kad drau
gas J. Sakalauskas randasi su
žeistas. Matyt, jis labai susi
domėjęs Aido Choru. Sako, ra
šęs net tris laiškus chorui, bet 
J. Kizio vardu. Bet pirmas 
laiškas tik buvo perduotas 
chorui; kiti gal kur nors din
go nepasiekę Worcesterio. Nu
tarta parinkti aukų Ispanijos 
kovotojams, nesurinkus 10 do
lerių, pridėta trūkumas iš iždo.

Aido Choras nutarė po kon
certui surengti pramogą, nuo 
kurios pelnas bus skirtas Ispa
nijos gelbėjimui.

Nutarė rengti nepaprastus 
šokius gegužės 8 d., Olympia 
Parke.

Po susirinkimui, prasidėjo 
dainų pamokos. Kaip susirin
kime, taip ir pamokose cho
ristai užsilaikė gerai, nors vis
kas nusitęsė labai 
girtina, kad mūsų 
turi kantrumo.

ilgai. Pa-
jaunimas

Redakcijos Atsakymai
Simpatik'ei, Ęaston, Pa.— 

Kaip, gaila, kad Jūsų taip 
gražiai parašytą nekrologą 
apie J. Mikolaitį negalėjome 
sunaudot. Kuomet Jūsų raš
tas mus pasiekė, tai apie tą 
patį dalyką kito korespon
dento pranešimas buvo sus
tatytas. Kviečiame jus, 
drauge, rašinėti dažniau.

Griaustiniui, Lowel, Mass. 
—“Minėtini Dalykai Perei
tą Vasarą” rašinėlį nesunau- 
doshne. Apie daug dalykų 
jame rašoma ir mintis per
daug ištęsta. . Trumpinant 
tokį rašinį, kartais galėtu
me Jums nusidėti ne viską 

(įtalpindami.

Su tikietais 
smarkiau padirbėt. Kaip cho
ristai, taip ir simpatikai, ka
trie neturite dar tikietų dėl 
kovo 20 d. A. Ch. koncerto — 
tuojaus pasiimkite. Prašykite 
J. Kiziaus arba choristų.

Korespondentas.

turėtumėm

Viesulas Užmušė 28-nis
Rodessa, Louisiana.—Po 

baisaus viesulo, čia tarp 
griuvėsių rasta 25 lavonai. 
Jieško dar trijų. Sunkiai su
žeista 41 asmuo.

Daugelį namų viesulas su
skaldė į šipulius. Kaip smar
kiai jis šėlo, galima suprasti 
iš to, jog nunešė vieną mil
žinišką aliejaus fabriko plie
ninį kubilą, sulankstė jį ir 
susukinėjo, nors kubilo sie
nos buvo beveik colio storio.

Dzūkeliui Galvosūkis
Kiek čėso atgal, Dzūkelis, 

atsikėlęs vienų ankscyvų ry- ... 
tų, rado savo bakselyje ve 7,7.; 
kokio turinio gromatą:

“Gromata rašyta tūkstan- ...
eis devyni šimtai trisdešimt 
aštuntais metais—dzideliam ’ 
šalcyj—vėlai vakare. , 77

.Gerbiamam Ponui Dzūke- . ... 
liui:—

Visų pirmiausia, sklonio- ...... 
juos aš prieš tave, tardama.....
šiuos Viešpaties Dievo žo- ': 
džius: Tegul bus pagarbiu- .77 
tas Jėzus Kristus, turėdama.....
nodziejų, kad atsakysi:— 
Per amžių amžius, amen.

Meldžiu tave Dzūkeli, kai- ...
po parapijoną nepasidzi- 
dziuoc ir atsilankyc ant ma- 'b. 
no “suprais pary”, kurią ...
rengia keli Brooklyno biz- 
nieriai, paminėjimui penkių 7 
metų sukakciec, kaip aš jau ..
biznierka. Jie rengia man — 
nežinant, bet aš jau dvide
šimt kūmų ir kūmučių už- .. 
kvieitu ant tos “pares”.

Pare atcibuc mažon, me- ...
dzinėn stubon, netoli “Vie- • < • 
nybės”—ant trečio flioro . 
sklepukyj, Užgavėnių vaka
re. Tenai bus vienas iš ga
biausių “Vienybės” kalbėto- 77 
jų, ir apie du tuzinai ra- . 
dio valandos “anauncerių”, 7. 
ir jo ekcelencija vienas gra- • . 
borius.

1 Ateidamas atsivesk ir sa
vo “.svy thąrtą”; būsi pakarę-• 
niai priimtas ir nesigrau-__
dzinci. Nobažniai tavęs lau
ksime.

Miūkštų dalykų užlaikyto-...
ja, Biznierka—Magdalena.” .. ’

Tai čia viena proga Dzū
keliui pasivaišinti karšta. ’ 
vištiena, o va tik užvakar 
pakliuvo Dzūkeliui kita gro-;; 
mata nuo būsimos uošvės, 77 
kuri skamba šitaip: 7

“Brangus Ženteli:—
Mūs visa familija: aš, ta- 

viškė Elenutė ir mūs Baut- 
rukas (senis tai dar nežino, 
ale tai ką tu su tokiu vaško - 
stovyla!) kviečiame tave ant t 
mūs “Suprise-Party”; pare 
bus kaipo jubiliejinė, dviejų - 
ir pusės metų paminėjimui, 
kaip aš savo seniui visus - 
plaukus nuroviau.

Parė invyks'Kilbasų što- 
re, užpakaliniuose ruimuo- 7L 
se; ją rengia mūsų giminės " ' 
ir viena saliūnininkienė. Tik .m 
dvi dienos, kaip ir aš pati-“-, 
sužinojau. Viskas daromą 
slaptai,—jeigu per radio btP— 
tų nepranešę, tai ir aš bū
čiau nežinojus. Inlipimas į 
šią “parę” (įžanga) tik pen- ,<7 
ki doleriai ypatai.

Užeik slūgela, tu mūs vi-....
sas nodziejus ir džiaugsmas. • • 
Kūmas Burokas man pro ..... 
kraštą lūpų prisiminė, kad ’ 
bus ir profesionalų toj pa- 
rėj; gal būt ir kunigas bus... 7.7

Tavo uošvė Jadvyga.”
Perskaitęs antrą groma- 

tą, pamislijąu savam dūke: -- 
Ot užėjo parių epidemija. 
Net po kelis pakvietimus tą 7.7 
patį vakarą. Bet kad tose 
parėse toki aukšti “praisai” 7 
įlipimo, o Dzūkelio kapita- .x 
las jau išsisėmęs iki pat ki- 
šeniaus dugno, tai tur būt...
liks visos “pares”. Vietoj 
“pares”, prisieis paspaciruo- 
ti aplink Lituanikos Skvėrą.- ’
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TO WELCOME BACK
No bands were playing, no girls 

were singing no exhortations were 
made and no tears were shed, but 
Bunni Sovetsk i and several other 
Lithuanian-Americans left their jobs, 
their friends and their futures in 
order to risk their lives in defence 
of democracy on a foreign soil. 

•
No flags were waving and no false 

dreams were dreamt but quietly and 
secretly they sailed to Europe and 
during the dark of night crossed 
into Spain. Guns were placed in 
hands that were used to typewriters 
and pens. With little training they 
were sent to the front—unprepared 
but willing to die.

That was over a year ago. Now 
another Lith.-American has come 
back after active service in the Ab
raham Lincoln Battalion. At the 
time of this writing I have not as 
yet met Bunni but I feel as if T 
knew him for many years. To me 
he seems to symbolize the character
istics of young men who in one 
field or other are laboring and fight
ing quietly and heroically so that 
the pageant of history would un
roll a better world for all of us 
to live in.

We cannot praise and heap honors 
upon him and the others. We can- 

• not slap his shoulder and say “good 
work” and marvel at his courage for 
in a sense we would be hypocrites.

It is a simple thing to be found 
with the many honoring the few. 
It is quite another thing to be found 
with the few fighting the struggle 
that belongs to the many.

LITTLE AUDREY ASKS
Little Audrey laughed and laughed 

and laughed.
I looked up from my evening pa

per for Audrey’s laughter always 
irritates me and asked what was fun
ny.

“I see by the papers”, little Au
drey giggled, .“that Germany now 
rules Austria”.

“Yes”, I barked, “but what’s funny 
about that?”

“Oh nothing. I was just wonder
ing”.

“Come, come now. What have you 
been wondering about?”

“England could have stopped it, 
couldn’t she?” Without waiting for 
my nod she continued. “Why didn’t 
England tell Hitler he shouldn’t seize 
Austria? She’s strong enough”.

“Because England wants to keep 
the peace”.

“If she want peace, why didn’t she 
help the Loyalists in Spain?”

“Well, because she wanted the 
trade and friendship of Germany”.

“But if Germany wins in Spain 
she will grow strong and seize fur
ther countries, just like she took 
Austria. Czechoslovakia and Lithua
nia may be next”.

“H’m, that’s because England 
want’s peace at any price”.

“But if she waits, Germany will 
be strong enough to attack England 
later. Why don’t the democratic 
nations get together and tell the 
weaker fascists to stop what they’re 
doing? It’s common sense, isn’t it?”

“Yes, little Audrey, it is common 
sense but you see, that is, well, let 
me see now, er...”

“Everybody talks and wants col
lective security but why doesn’t the 
government follow it?”

“That is..;Er... Let me read to 
you this week’s ‘Flash Gordon’. Last 
week Ming the Merciless trapped Dr. 
Zarkov...”
(“Aw, pish”.

New Plays From 
New Theater League

A new catalogue of one-act and 
full-length labor plays as well as 
short skits and recitations is the 
New Theatre League’s latest ans
wer to the rapidly-growing demand 
among unions and other progressive 
organizations for dramatic material 
with which to express their forward 
march of today.

Lithuanian youth organizations and 
dramatic groups that want material 
should investigate this field of labor 
drama. Further information may be 
obtained from the New Theatre Lea
gue, 132 W. 43rd St., N. Y. C.

At the same time, with an eye to 
the increased demand for such dra
matic material that the future holds 
in store for the labor movement, the 
New Theatre League announces a 
contest for one-act plays and short 
skits on progressive social themes, 
for which a $100.00 first prize and 
$50.00 second prize is offered.

• Japanese officer: Please accept our 
profuse apologies for unfortunate 
bombing of American property.
. American officer: But there has 
been no bombing today!

Japanese officer: Rest assured. 
Japanese planes will arrive promptly 

4b in twenty minutes!
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OF CLUB ACTIVITIES 
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TOMMIES READY TO REPEL “ENEMY INVASION”

Soldiers of the Middlesex regiment operating machine gunh during mimic warfare in the 
leased territories on the Chinese mainland facing Hong Kong, the crown colony which Great 
Britain is making her “Gibraltar of the far East.”

The Story of Lithuania
(Continued from Friday)

Mindaugas became King of Lith
uania and made several concessions 
to the Teutonic Order in order to 
prevent a consolidated attack. Min
daugas even agreed to be baptized 
and received a crown from Pope 
Innocent IV. He also ceded the 
whole of Lithuania to the Order in 
case he should die without an heir. 
He had accepted Christianity but 
only as a postponement of the inevi
table conflict. As soon as he had 
united the Lithuanian clans into one 
strong body a general revolt against 
increasing Teutonic power was pro
claimed. The Order was repulsed 
but internal weaknesses followed and 
Mindaugas was killed three years 
later.

At the end of the 13th Century a 
new dynasty was founded and Lith
uania continued to expand. Gedi
minas founded Vilnius and establish
ed a stronger government continual
ly expanding in the south and east. 
In 1325 he concluded a treaty with 
Poland for mutual defence against 
the Teutonic Order. This treaty was 
the fatal step for the decline of Li
thuania ,as will be seen later.

Gediminas left seven sons who 
wanted to be independent/‘kunigaiks- 
čiai” their respective sections. Keistu
tis and Algirdas by force of arms 
and diplomacy became the strongest 
leaders. ’

It is interesting to note the dif
ference between Keistutis and Algir
das. The latter was more of a poli
tician than soldier and increased his

Sickness is
Twin Of Poverty

WASHINGTON.—Sickness and po
verty go hand in hand, the U. S. 
Public Health Service indicated here 
as it published findings of the Nat’l. 
Health Survey, a $4,000,000 WPA 
project carried out under its auspices.

“It is apparent that inadequate 
diet, poor housing, the hazards of 
occupation and the instability of the 
labor market definitely create im
mediate health problems”, the sur
vey said.

Chronic disabling illnesses in the 
relief population occurred at an an
nual rate that was 87% higher than 
that among families in the highest 
income brackets, it was stated. Fa
milies just above the relief level ex
perienced an illness rate lower than 
the relief population but 17% high
er than the rate for the highest in
come class.

Anxious Mother: Now, Audrey, 
how do you expect to win the spell
ing bee this afternoon if you don’t 
eat your alphabet soup?

Dame Page: Use the word “boy
cott” in a sentence.

Little Giri: When it rained the 
boycott an awful cold.

To Marry Happy? 
Get A Job!

DRIVE UPON VENEREAL DISEASES 
PLANNED BY YOUTH OF NATION

power by organization and diplo
macy. Keistutis was the symbol of 
a revived Lithuanian nationality. He 
remained true to the national religion 
and belief in Perkūnas and fought 
the Christians in Livonia. He has 
become the Lithuanian national hero. 
The story of Keistutis’ love for Bi- 
ruta, the Vestal Virgin of Palanga, 
and the birth of Vytautas is one of 
the most beautiful tales in Lithua
nian folk lore.

In 1345 both brothers agreed to 
re-establish the great principality of

Lithuania and all the other brothers 
soon recognized the supremacy of 
Algird.

Under the reigns of Gediminas and 
Algirdas Lithuania reached towards 
the Black sea and even Moscow. But 
this growth was fatal to the nation.

FAX ’N FAX
Every second family in the U. S. 

has a dog. Have you ? .. . In Ger
many one person out of every seven 
is a stamp collector. In England 
one out of every thirteen, and in the 
United States one out of every fifty 
...And speaking about stamps re
minds us that a collector in Boston 
pasted over 18,000 stamps on his 
automobile, covering it completely...

| Continual wars depleted the armies. 
! The Lithuanians were too weak to 
Į police and defend the conquered ter
ritories and still closer alliances were 
made with Poland. Polish influence 
in Lithuania continually increased.

The son of Algirdas, Jogaila, mar
ried the Polish Queen Jadviga in 
1385 and became King of Poland. 
One of the features of this alliance 
was the demand that Lithuania be 
Christianized. This union, the vir
tual sale of Lithuania to a weaker 
nation, aroused the fury of the Li
thuanian chiefs and open revolt un
der the leadership of the son of 
Keistutis, Vytautas, took place. Vy
tautas became the Grand Duke of 
Lithuania and devoted his life to 
building up an independent nation 
but the political set-up of that time 
made impossible the severance of 
ties with Poland.

Under the Grand Duke Vytautas 
Lithuania reached 'her greatest 
growth. Lithuania stretched from 
the Baltic to the Black Sea and was 
obeyed by the Crimeans, Tartars and 
Russians. In 1410 he inflicted a 
smashing defeat of Lithuania’s here
ditary enemies,* the Teutons, at Grun
wald.

Vytautas had accepted Christianity 
and the “pagan” people were grad
ually placed under the influence of 
the church. Before the coronation of 

I Vytautas as King of 1 -Lithuania ho 
died at the age of 80 and Lithua
nia’s star had set.

(to be continued Tuesday)

Another Tale Of 
Naziland

ITHACA, N. Y.—Contrary to the 
advice of lovelorn experts, girls who 
have jobs before rilarriage are more 
likely to enjoy a successful wedded 
life than those who do not work, ac
cording to studies of the department 
of rural social organization at Cor
nell University.

The only exceptions are women 
who, before marriage, were very ac
tive in community affairs or who 
were responsible housekeepers in 
their own homes, the study revealed.

Facts for the study were given 
by 526' couples who were married 
from two to six years. The couples 
were divided into groups whose mar
riages were well adjusted, moderate
ly adjusted, and poorly adjusted.

Among other facts the study 
brought out:

The poorest bet of all is the girl 
who, after finishing school, stays at 
home with no responsibility either in 
the home, or on a job, or in a com
munity.

Husbands and wives who have si
milar social and cultural backgrounds 
are more likely to be successful in 
marriage than those with very dif
ferent backgrounds.

Husbands who have a record of 
regular employment and a ’ stable 
interest in their jobs are one and 
one-half times more likely to have 
a well-adjusted marriage. Those 
who earn at least $150 a month at 
the time of marriage have slightly 
better chances of success in mar
riage.

Husbands who have some savings, 
say between $500 and $1,000, at the 
time of marriage are better bets 
than those with no savings. More 

j important than the actual amount 
saved is a consistent policy of sav
ing.

Bingo Party By 
B’klyn BuiLDerS

24, 57, 1, 6,—Bingo!
Yes, that game is here again. This 

time the Brooklyn BuiLDerS have 
been infected with the spirit of the 
times. If you are one of those in
dividuals who enjoy a swell time 
plus thrills and excitement plus get
ting a chance to' win a grand prize— 
then look no further’ but hasten to 
the BuiLDerS evening of relaxation 
and join in the festivity.

Wednesday the 23rd is the even
ing and the doors of Laisve Hall 
will be open at 7 P. M. The games 
start about 9 P. M. Dancing fol
lows and precedes the Bingo.

Not only will you be giving your
self a rare enjoyable evening but 
will also help the BuiLDerS for a 
good cause. The LDS Branch is 
sending a delegate to Washington 
for the Youth Pilgrimage and this 
will be one way in which funds can 
be raised.

Campaign to Stamp Out Syphilis Mapped 
by Youth Congress and Youth Clubs

Urging the establishment of a nation-wide network of youth 
councils for social hygiene, the National Council of the Ame
rican Youth Congress announced last week that organization 
for venereal disease control has been initiated among 5,500 
local youth groups throughout the country.

“Stamp out Syphilis—Enemy of B ■ ■ ■ ....... ........................................ .
Youth” will be the year-round slogan 
of the youth drive, according to 
William Hinckley, chairman of the 
Congress, who launched the social 
hygiene campaign.

The campaign, Mr. Hinckley de
clared, “comes as a direct result of 
legislation passed by the Model 
United States Congress of Youth, 
held in Milwaukee last July”. At

this time, he added, “Young America 
went on record in favor of full 
publicity and extension of legal, pro
tective, medical and educational mea
sures to combat venereal disease”.,

Full cooperation has also been as
sured from numerous clubs, church 
groups, international trade unions, 
settlements and student organiza
tions.

FOR AMERICA'S YOUTH
One fifth of America’s twenty million youth between the ages of 16 

and 25 are unemployed. A great majority do not go to school and have 
no future for jobs. -Industry constantly demands skilled labor but funds 
for educational training are lacking. The right to work and the right to 
an education are the heritages of American youth.

Young people ask, “In what legislation can we find the aid we want?” 
These are the bills which will feature prominently in the Pilgrimage 

for Jobs and Education this March 10th:
SCHWELLENBACH-ALLEN RESOLUTION—would guarantee that all 

unemployed who are unable to find work in private industry are given jobs 
under the Works Progress Administration. Workers who cannot find work 
in private industry will not be forced off the WPA.

AMERICAN YOUTH ACT—would broaden the NYA to give more jobs, 
education and vocational training to young people, and would allow demo
cratic administration of the funds, permitting youth representatives on the 
Board of Directors. The Act provides for employment through public works 
projects at minimum'wages and maximum hours. It would include acade
mic work projects in the schools and colleges at union wages' and hours. 
It would extend vocational training under expert guidance and increase 
education opportunities through adequate scholarships for high school and 
college students.

HARRISON-FLETCHER-BLACK BILL—provides for the appropriation 
of funds to assist the States and Territories in providing more effective 
programs of public education. Amendments to the bill insure that Negroes 
receive equal educational opportunities with whites and that poorer states 
have equal facilities for education of the yodtti.

BERNARD BILL ON THE CCC—provides that the CCC program shall 
be entirely under the direction of civilians. It would set up a Board of 
Directors for the project on which there would be youth representation.

NYE-KVALE BILL—will make it impossible for any educational insti
tution to receive federal funds for support if it includes compulsory RQTC 
in its curriculum.

Shorts On Sports

I

I

Where is it that we read it is 
against the law in California to work 
for nothing? . .. Vienniese laborato
ries have ewived a type of glass 
that can be bent or rolled up like 
a piece of cardboard...

Odd customs: Following an old 
custom, Japanese men remove their 
shoes before eating meals. They are. 
not embarrassed by holes showing 
prominently in their socks for they 
carry a “spare” which is calmly 
pulled over the damaged one...

Americans are careless winners/ 
An estimated $150,000 was never 
collected by holders of winning pari
mutuel tickets at American race 
tracks in the past two years...

Perfect ivory is found in the teeth 
of tiger sharks. So what ?...

Mrs. Trumla: Did you find some
thing to play with while I was gone ?

Willie: Yes, ma. We let the bath
tub run over and played Niagara 
Falls on the stairs.

Little Lulu: Ma, did Santa Claus 
bring us the radio? '

Mrs. Zimm: Yes, my darling.
Little Lulu: Well, he was here to

day and said if you missed another 
installment he’d take it away.

♦

Hitler and Goebbels were touring 
the countryside doing propaganda 
work atnong the peasants. They were 
dashing along at 60 m. p. h. in a 
fine car, and everything was going 
beautifully.

Suddenly their chauffer had the 
misfortune to run over ‘and kill a 
Pig.

The situation was not too good. 
Hitler didn’t like it at all. That 
the Fuehrer should kill a peasant’s 
pig was going a bit too far. So he 
sent off Goebbels to the nearest 
farm to explain matters, and, with 
bribes or threats if necessary to set 
the matter right.

Ten minutes later, back came 
Goebbels loaded up with fruit, vege
tables, chicken and eggs.

“I suppose you gave a fabulous 
price for those things”, said Hitler.

“No,” replied Goebbels in a puzzled 
voicė. “They gave them to me”.

“dave them to you? Do you mean 
to say they/ weren’t annoyed?”

“Not'- a bit of it”, replied Goebbels,’ 
“they seemed delighted”. I
" “But what did you say”, asked Hit
ler, “to arrange it all so nicely?”

“Hardly anything”, said Goebbels. 
“I just said ‘Heil Hitler!’ I have the 
swine run over and killed”.

Need more be said ? Dancing and 
Bingo for an evening of pleasure. 
Wednesday eve at 419 Lorimer St. 
See you there. —Scipio.

Flicker
Flashes

HOLLYWOOD.—What will War
ner Bros. do with “What Would Lin
coln Do?”

That’s the question which has 
Hollywood watchfully waiting for a 
new short film being prepared by 
the Warner studios.

The film will attempt to show 
what Pres. Lincoln would do were 
he alive today and faced by the 
problems confronting Pres. Roose
velt.
Hollywood sees it as probably the 

first openly 'political movie to come 
out of the film capital.

Sometimes Anti-Fascist

Champion Joe Louis defends his 
heavyweight crown tomorrow night 
against Nathan Mann, hard hitter 
from Hamdem, Conn. Mann has not 
tasted defeat in the last two years 
and has beaten such good boys as 
Bob Pastor, Steve Dudas, Gunnar 
Barlund, Abe Feldman, Eddie Blunt 
and Arturo Godoy. Louis, on the 
other hand, has been inactive for the 
past six months and has not dis
played the best of form in his train
ing sessions. After the Mann bout, 
according to his handlers, the champ 
will take on the winner of the Bar- 
lund-Buddy Baer bout which takes 
place on March 2. I think that Louis 
had better not be counting his: chicks 
so far in advance and wait until the 
Mann bout is over before he thinks 
of future contests.

To-night being fight night at the 
B’way Arena the fans are in for a 
treat in the person of Milt Aron, of 
Chicago, who opposes Vincent Pim- 
pinella, rugged South B’klyn welter. 
Aron is hailed as a sensation and 
many predict that he will replace 
Barney Ross as champion if ever 
given the opportunity. Matchmaker 
Max Joss has Jack Sharkey Jr. slat
ed to go against Lou Fox in the 
semi-windup of eight round.

Advice from Betty Gearshift: 
“Never go riding with men over 
fifty”.

Teacher: Who was the Black 
Prince ?

Susie: The son of Old King Cole.

Pamphlet Review of:—
Friends and Foes of Lithuania

I

Down in Good Old Laisve Hall
There were Tumas, Krūmas, and Guzauskas, 
Not to mention Mičikauskas.

Doing polkas just as long as they could stand;
There were Rutkė, Sutkė, and šalienė,
Kaminaite and Barštienė,

Flushed and panting as they pranced to Charlie’s band.
There was laughter after every session—
All in all, a gay impression—

Till the crowd began to heed the sandman’s call.
On the landing, standing by the stairway,
They ask if you’re going their way, /

As the lights go out in good old LaisvS Hall.

ATTENTION!
The Lietuvių Meno Sąjungos HI 

District Conference will take place 
this Sunday, the 27th of February 
at 101 Grand St. (Ukrainian Hall) 
in Brooklyn.

All delegates are asked to attend 
the sesion that will start at 10:00 
A. M. promptly. An interesting musi
cal program and a series of short 
talks on Lith-Amerlcan Art has been 
prepared and all organizations are 
asked to participate in the Confe
rence.

Teacher! Name the five zones.
Pupil: Temperate, intemperate, 

war, postal and o.

Normally pro-Roosevelt, until a 
couple of weeks ago Warners would 
have been figured on as certain to 
turn out an anti-fascist film.

This is especially true since Harry 
Warner, returning from Washington 
recently, told his executive staff 
that fascism was a menace which 
needed t.o be exposed to the people 
in a series of educational films. The 
studios have denied that Warner said 
anything so drastic, but authoritative 
sources confirm the report.

In the past, Warners have shown 
their understanding of social prob
lems with films like “Zola” and 
“They Won’t Forget”.

, And Now What?
; Now, however, Hollywood is not 
sure that .Warners know just what 
fascism is. Alone among organiza
tions which stand against fascism, 
Warner Bros, refused to show the 
March of Time “Inside Germany” in 
their controlled theatres. ' ----- '

So Hollywood is making . bets 
on “What Would Lincoln Do?”

LIETUVOS LAISVĖS DRAUGAI 
ir PRIEŠAI by R. Mizara. Publish
ed by the Daily “Laisve”.

Who are, the friends and enemies 
of Lithuanian independence ? In a 
clear fact-laden pamphlet R. Mizara 
tears aside the myth now common 
that the clergy and nationalists were 
the defenders and protectors of a 
free Lithuania.

The ’pamphlet begins with a re
view of the fight by the' Social-De
mocratic Party during the Czar’s 
time for self-determination. The writ
er points out that even then the 
clergy and landed aristocracy were 
the firmest believers in being faith
ful and"loyal to the Czar.

Reviewing the conditions during 
the war and under the German Oc
cupation the writer points out the 
startling fact that one month after 
Lithuania declared herself indepen
dent the Taryba negotiated with 
Germany for a German prince to be
come Mindaugas Antrasis! The Li
thuanian Catholic papers of Ameri
ca praised this decision!

R. Mizara continues the explana
tion as to the supposed “loyalty” of 
the clerics and chauvinists and shows 
the manner in which the Smetona

government seized power. In con
clusion he states:

“Lithuania is independent but not 
free. As long as the Lithuanian peo
ple live under oppression that inde
pendence will be in constant danger. 
Such a nation can only be strong 
and defend itself against foreign 
enemies and guarantee a independent 
life if its people are free and can 
independently rule themselves”.

The pamphlet is small and writ
ten in lucid and simple Lithuanian. 
All those who want to understand 
the situation and background of Li
thuanian independence must place 
this pamphlet on their “must” list.

Mrs. Jeep: How old are you, 
Mary?

Mary: I’m five, and Mother says 
if I lace my shoes up every morn
ing and put my pajamas away, I’ll 
be six my next birthday.

Sonny: Do you remember where it 
was you first met mama?

Dad: Yes, son, I can recall it was 
at a dinner, and there were thirteen 
people at the table.

Mr. King: What is water, Jane?
Jane: Liquid that turns black when 

you put your hands in it. ’
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PETRELIS-KUPRELIS
====== SENAS VINCAS —

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 39
(Tąsa)

Įrodymai, kaip matome, įtikinanti ir 
visu rūstumu gulanti ant nelaimingos 
Aldonos sprando ir stumianti ją į pra
žūties nasrus. Įrodymai, tarsi verdančio 
vandenio lašai, krito ant prasikaltėlės 
galvos ir mušė į vieną ir tą pačią vietą. 
Kaip pati Aldona, taip ir Petrelis, kurie 
pirmu syk savo gyvenime pamatė teismo 
“teisingumą”, negalėjo suprasti, kaip ta
tai gali atsitikti, kad visai nekaltas žmo
gus gali būt pasmerktas ant viso am
žiaus į kalėjimą? Tik senis Dimša, kuris 
jau per visokius koštuvus buvo perėjęs, 
nuteistas ir įkalintas, suprato, kad čia 
doleris groja, doleris ir šoka; doleris suf- 
lioriuoja, o aktoriai lošia.

Teismabutis buvo prisikimšęs Aldonai 
simpatizuojančios publikos — darbininkų 
ir darbininkių. Ir kuomet ant jos griu
vo tokie baisūs kaltinimai, iš publikos 
sielos veržėsi tik gilūs atsidūsėjimai, tar
si lapoto miško sušlamėjimas ūžteidavo 
teismo salėje.

Prokuroras savo pirmoj kalboj, rem
damasis tais įrodymais, kaltino Aldoną, 
pirmo laipsnio žmogžudystėj. Jis kalbėjo 
karštai ir energingai. Aldonos gynėjas 
kalbėjo, tarsi būtų papirktas. Jis net 
buvo susipainiojęs keliose lygiai vietose, 
kartojo tuos pačius žodžius, kuriuos jau 
buvo pasakęs. Tik baigdamas kalbą kiek 
gyviau ir jautriau kalbėjo. Jis savo kal
bą baigė sekamais žodžiai:

“Jeigu remtis tik prasikaltėlės sukne
le ir ta atkarpa, tai čia mes turėtume 
ne vieną, bet dešimts prasikaltėlių, ku
rios tokios materijos suknelėmis dėvi. 
Tik dirstelėkite, gerbiamieji, į vieną iš 
prisaikintųjų teisėjų, kuri tokios pat ma
terijos suknele apsivilkusi ir ta atkarpa 
taip lygiai pritiks prie anos suknelės, 
kaip ir prie šitos.”

Moteris, kuri vilkėjo tokią pat sukne
lę ir sėdėjo teisėjų suole, net krūptelėjo 
išgirdus tuos žodžius. Išimtis gal buvo 
tik tame, kad šita moteriškė jau tolokai 
buvo praėjusi pro gimdymo staciją ir 
tas ją kiek suramino. Aldonos advokatas, 
eidamas prie pabaigos, tęsė:

“Mes esame žmonės. Mes turime sie
lą, kad atjausti, širdį, kad pasigailėti, o 
protą, kad suprasti kito nelaimę. Todėl 
vien tik dėl to, kad pasigailėti šios jau
nos sielos, šio, vos tik pražydusio gėlės 
žiedo, šio nekalto kūdikio, atsiklausę sa
vo sąžinės, neturėsime drąsos bausti ją 
tokia žiauria bausme, kokios gerbiamas 
prokuroras reikalauja.”

Tai nebuvo energiškas gynimas pra
sikaltėlės, bet moteriškas verkšlenimas 
pasigailėjimo. Jis nė kiek nemušė pro
kuroro kaltinimų, bet aplinkiniais ke
liais pripažino juos teisingais. Jis nesi
stengė nuginti, užginčyti Aldonos prasi
kaltimą, bet prasikaltusiai prašė tik pa
sigailėjimo.

Prokuroras užsiganėdinančiai nusišyp
sojo, o publikoj kaip kas net liežuviu su- 
tekšleno. Petrelis pamislino: “Pražuvus, 
Aldutė brangi... Ir kokiems velniams 
dar jisai tempė į kokią ten kliniką ir 
davė net keturiems daktarams ją išeg
zaminuoti, o dabar nei žodžiu apie tai 
neprisiminė? Parsidavė, prakeiktas niek
šas !”

Bet reikia žinoti ir tai, kad geras stra
tegas kovos lauke kartais pasitraukia 
net iš savo apkasų, kad paskui apsupus 
priešą ir užkariavus ano net trečius ap
kasus. Tokia tai strategija vadavosi ir 
Aldonos advokatas, ką tuojau mes ir pa
matysime. Jis baigęs savo kalbą pakvietė 
į liudininkų tribūną moterų klinikos vy
riausią gydytoją. Šita klinika buvo po 
valdžios kontrole ir nelengva Aldonos 
advokatui buvo ’įsigauti ten su Aldona, 
kad išegzaminuotu ją, ir gauti liudininką. 
Tai buvo moteriškė, kurios veidas liu
dijo, kad jos lūpos nėra pasakiusios me
lo, o iš jos akių dvelkė tik teisingumas ir 
pasiaukojimas savo profesijai bei parei
goms, kurias ji turėjo atlikti atėjus į 
teismabutį.

Ji šaltai ir drąsiai pakėlė dešinę savo 
ranką ir priėmė, liudininko prisiegą. Ji 
paliudijo, kad 20 dieną spalio, 1930 me
tais, tai yra, tik dvi dienas vėliau po 
Aldonos išegzaminavimo kalėjime, trys

tos klinikos gydytojos ir vienas gydyto
jas, išegzaminąvę Aną Daim ir savo pa
rašais liudija, kad ši mergina netik nėra 
gimdžiusi savo gyvenime, bet dar nežino 
nei kas tai yra vyras.

Publikos veidai nušvito, akyse sužibė
jo džiuginančios vilties prošvaistėlės, o 
per prokuroro veidą nuplieskė siaubo po
žymis. Jis valandėlę sėdėjo lig pritrenk
tas. Paskui, kaip skęstantis už Šiaudo, pa
šaukė prie liudininkų tribunolo negrą, 
kuris pirmutinis atrado kūdikio lavoną. 
Prokuroras painiojo negrą, norėdamas 
išpešti iš jo lūpų žodžius, kad jis matęs 
iš tokio tai namo išeinant merginą su 
ryšuliu po pažastim ir tą ryšulį įmetant 
į blėkinę. Bet negras nesidavė supainioti 
ir ką žinojo, tą ir pasakė, būtent:

“Kada kiti du vyrai išvertė blėkinę į 
vežimą, tai aš, ant vežimo būdamas, pa
mačiau iš ryšulio išlindusias kūdikio ko
jytes. Aš persigandęs nušokau nuo ve
žimo ir pradėjau rėkti. Tuoj atbėgo po- 
licistas, subėgo daugiau žmonių, tai ir 
viskas, ką aš žinau ir mačiau.”

Po šio liudininko, daugiau liudininkų 
nesirandant nei vienoj pusėj, prasidėjo 
paskutinės kaltinamos ir ginamos pra
kalbos. Prokuroras dar aršiau puolė Al
doną, negu pirmoj savo kalboj. Jis atsi
sukęs į prisiekusių teisėjų suolą ir rody
damas tai į Aldoną, tai į jos liudinin
kus bei advokatą, šaukė:

“Kuriam jūs, gerbiamieji teisėjai ir 
teisėjos, tikite? Šitai dirbtuvės knygai, 
kuri liudija juodu ant balto, kad ši mer
ga nedirbo net tris pagrečium dienas, 
o antroj iš pažymėtų dienų atrastas kū
dikio lavonas, ar šitam kupriui, kuris 
tvirtina, kad ta merga neišliko iš darbo 
nei dienos per paskutinius šešis mėne
sius ! ?

“Kuriam jūs tikite? Tam seniui, kuris 
siūlo mums iš velniai žino kur atneštą 
savo galvą, jei ši merga bus pagimdžiusi 
kūdikį, ar tam nemokančiam meluoti ir 
nepaperkamam šilko šmotui, iš kurio ši 
merga suknią yra pati sau pasisiuvus?

“Ah, beje. Mano oponentas argumen
tuoja, kad tokių suknių yra labai daug 
ir kodėl mes neturime čia net kelias ly
giai prasikaltėles? Tai tik paskutinis 
kvailys tesugebi tokį klausimą pastatyti. 
Kokiems galams mums tampyti nekaltas 
merginas po teismus, kuomet mes turi
me tikrąją prasikaltėlę savo rankose?”

Tai sakydamas, sudavė kumščia į sta
lą ir parodė pirštu į Aldoną, kuri net 
gniūžtelėje ir paskui griausmingu balsu 
dabaigė:

“Mano oponentas, norėdamas sugrau
dinti mūsų minkštas širdis, prašo pasi
gailėti jaunos sielos bei dar nepražydu- 
sio gėlės žiedo... Gerai, gerbiamieji. 
Pradėkime visi verkti, dovanokime ir pa- 
leiskime kriminalistę. Bet neužmirškite, 
kad tokių jaunų sielų ir tokių, dar ne
pražydusių gėlių žiedų, tokių didžiausių 
kriminalistų ir žmogžudžių žiedų prižydo 
pilni Amerikos didmiesčiai!

“Ar tai ir jų mums prisieina gailėtis 
ir dovanoti? Mes besigailėdami jų, nei 
nepasijusime, kaip Teisingi žmonės bei 
visi protingi piliečiai tapsime sukišti į 
kalėjimus, į beprotnamius, o šalį valdys 
tik kriminalistai, bepročiai ir kekšių ben- 
kartų lavonai voliosis miestų gatvėse!”

Po prokuroro paskutinės kalbos, pra
dėjo sakyti paskutinę savo kalbą ir Al
donos gynėjas. Teismabučio salėje už
viešpatavo tokia tyla, kad ir musės zir
zimas būtų buvęs girdimas.ADabar Aldo- 
na stovėjo ant prarajos kranto ir publi
ka, net alsavimą sulaikius, laukė pasku
tinio akto, ar ji bus nutrenkta į prara
ją, ar išgelbėta? Jos likimas buvo tik 
jos advokato rankose. Ji laikėsi įsikibus, 
kaip už silpnučio šiaudelio ir jam trū
kus, ji nugarma į bedugnę. Jos advoka
tas pradėjo lėtai, bet įtikinančiai. Šaltai, 

' bet sunkiais žodžiasi, tarsi šlėga, mušė 
prokuroro įrodymus. Jis pradėjo:

“Be reikalo ponas prokuroras dar taip 
skerėčiojasi, palikęs jau tik ant dviejų 
savo įrodymų prieš nekaltą mergaitę. 
Aš noriu paklausti -jūsų, gerbiamieji ir 
gerbiamosios, į ką pavirto taip išdidžiai 
triumfuojąs pono prokuroro įrodymas, 
kad ši mergaitė yra pagimdžiusi kūdikį?

(Bus daugiau)

Nashua, N. H
Šis-Tas 

šis miestas turi 32,000 
ventoj ų Iš to skaičiaus, 18,000 
priskaitoma Kanados francū- 
zams. Po to seka airiai ir ame
rikonai. Lietuvių priskaitoma 
apie vienas tūkstantis (su čia- 
gimiais).

Miestas pusėtinai švarus. 
Gatvės ištaisytos ir turi daug 
medžių.

Didžiahsios dirbtuvės, — tai 
audinyčios, kur ir lietuvių dau
guma dirba.

Dabar dirbama po 3-4 dienas 
savaitėje ir uždarbiai yra ma
ži. Bet štai pastaruoju laiku 
darbdaviai paskelbė, kad algos 
bus dar labiau apkapotos net 
nuo 12 iki 20 nuošimčių.

Darbininkai neorganizuoti, 
tai ir išnaudojimas baisiausias.

Čionai yra 3 čeverykų dirb
tuvės. Darbai jose eina ge
riau, negu kitur. Dirbama nuo 
štukių, tai ir uždirbama ' dau
giau ; bet skubėti reikia labai. 
Naujam darbininkui tos.e dirb
tuvėse darbo veik visai negali
ma gauti.

Yra popierinė dirbtuvė, bet 
lietuvių joje dirba" mažai.

Yra dar kelios menkesnės 
dirbtuvėlės, kuriose išdirbama 
įvairūs dalykėliai.

Iš organizacijų tarp lietuvių 
čia randasi visokių. Parapijo- 
nys čia turi savo bažnyčią, ku
ri, kaip sakoma, turi net $28,- 
000 skolos. Užlaikoma du ku
nigai ir gaspadinės, ir vienas 
kitas pagelbininkas. Tai ne
mažai reikia sukelti pinigų dėl 
nedidelio būrio žmonių. Ir ne
veltui už visokius patarnavimus 
ten taip brangiai lupama.

Dabar įtaisė pobažnytinėj 
svetainėj kazyrių lošimus, ku
rie įvyksta po 3-4 kartus savai
tėje. Kas sekmadienis parapi- 
jonys ir jų vaikai būtinai turi 
eiti bažnyčion ir mokėti įžangą, 
už kurią daugelis moka po 25c. 
ir daugiaus. < Jeigu kuris para-

gy-

pijonas ne taip tankiai nueina 
bažnyčion, tai jau skaitomas 
negeru. Kunigai daro gera biz
nį.

Ir nedyvai, kad policija su
čiumpa lietuvių vaikus kur nors 
gembleriaujant ir juos areštuo
ja. Pradžia parodoma skiepe...

Iš progresyvių organizacijų 
čia randasi ALDLD ir LDS 
kuopos, nors neskaitlingos na
riais, bet veikia sulig išgalės.

Čia yra įsteigtos lietuvių lai
svos kapinės, palei Pine Hill 
Road, netoli nuo Nashua’ės or
laivių lauko. Kapinės užima 6 
akrus žemes, gražiai aptvertos 
ir aptaisytos. Tas viskas kai
navo virš $35,000 ir viskas jau 
išmokėta. Jau kasoje randasi 
virš šimtas dolerių. Priguli 
apie šimtas šeimynų ir pavie
nių. Įsisteigė 10 metų atgal ir 
yra palaidota jau 25 mirusie
ji. Sklypai parsiduoda 16X16 
už $10-15. Prigulėt gali visokių 
pažiūrų žmonės.

kietą, kuris įvyks kovo 6 d., 
1938 m., ant O’Donell salės, 20 
High St. Tikieto kaina vyrams 
$1, o moterims 50c. Visiems 
nariams priverstinas tikietas, 
kaip vietiniams, taip ir kitur 
gyvenantiems. Galės dalyvaut 
ir pašaliniai, kas norės.

Senas Našvietis.

KARO MOKYBA NAZIŲ 
DARBŲ STOVYKLOSE•

Berlin. — Smarkiai varo
ma karinė mokyba darbų 
stovyklose Vokietijoj. Griež
tai uždrausta išduoti paša
liečiams, kas dedasi tose 
stovyklose.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. . DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Taipgi čia gyvuoja lietuvių 
kooperacija, kuri jau gyvuoja 
17 metų. Turi du namu, užlai
ko valgomų daiktų krautuvę ir 
restauraną, kuris randasi po 
num. 34-38 High St. Keletas 
jos šėrininkų gyvena kituose 
miestuose. Būtų gerai, kad jie 
praneštų savo antrašą virš pa
minėtu adresu, nes yra svarbių 
dalykų.

Valdosi pavyzdingai

Šis banketas bus

r

26
February Paraše R. Mizara

Pradžia 7:30 vai. vakaro

(D

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street,

(2)
(3)

S

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

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

tai Šv. ' Kazimiero
Tai seniausia ir di-

PUIKI RUSŲ ORKESTRĄ 

GRIEŠ ŠOKIAMS

Čia gyvuoja dvi pašelpinės 
draugijos. Viena po vardu “šv. 
Petro-Povilo”. ši draugija 
skaitlinga nariais ir stipri fi
nansais, 
ir laisvai.

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, 

ncrokuosiin persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

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

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

šeštadienį

VASARIO

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

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 
Draugai ir Priešai” masiniam platinimui'

KOMEDIJA ‘PUSSESERE SALOMĖJA’
Ruošia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys

Vaidins Lietuviu Liaudies Teatras iš Brooklyn© 
po vadovyste Amelijos Jeskevičiutės

a
j

Antra 
Draugija, 
džiausią draugija tarpe Nashua 
lietuvių. Gyvuoja jau* 38 me
tai. Turi 400 narių ir $16,000 
kapitalo. Tai vietos lietuvių 
tvirtovė—ji suteikia labai daug 
pagelbos vietos lietuviams ne
laimėj. Valdosi laisvai.

ši draugija rengia savo 38-tą 
metinį apvaikščiojimą ir ban-

Sekantis didelis parengimas bus

Laisvės” Konvenciiinis Banketas

Gera Vakarienė ir Puiki Programa

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

r
? z ■

i

O. Ašmenskaitė
Elenutės rolėje

Šv. Jurgio Svetainėje
180 New York Avenue Newark, N. J.

Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 25 centai

Ši puiki komedija yra 
laimėjusi Meno Sąjungos 
veikalų rašymo konteste 
pirmą premiją. Ji yra 
naujai parašyta vieno žy
maus literato, gyvenančio 
Kanadoje. Komedija per
dėm turi savyje sveiko, 
pamokinančio juoko. Jos 
turinys pritaikintas prie 
dabartinio moderniško 
šios šalies ir Kanados lie
tuvių darbininkų gyveni
mo.

Ją mokina mokytoja 
Amelija Jeskevičiutė, ir 
vaidintojai surinkti vieni 
iš tinkamiausių savo rolė- ’ ~
se, kaip tai: P. Grabaus- N. Pakalniškis
kas, Motiejaus rolėje; P. , Petro rolėje 
Taras, tėvo rolėje; N. Pakalniškis, Petro rolėje; O. Aš- 
menskaitė, Elenutės rolėje, O. Daugėlienė, motinos rolėje 
ir J. Visockis, Juozo rolėje.

Užkviečia visus LDS 3-čio Apskr. Komitetas.

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Brooklyn, N. Y.
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ALDLD REIKALAI
Protokolas

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos XV-to 
Apskričio Metinės Konferenci
jos, {vykusios Sausio 23 d., 
1340 East Ave., Akron, O.

Konferenciją atidarė organi
zatorius J. Mažeika, kaip 10:30 
vai. ryte, pabrieždamas konfe
rencijos svarbą ir kviesdamas 
delegatus rimtai svarstyti mūsų 
draugijos reikalus.

Mandatų komisijon paskirta 
ir užgirta šie draugai: P. Boi- 
ka, J. Gendrėnas ir J. Ruba.

Kol mandatai peržiūrėti, buvo 
pakviesta eilė delegatų pareikš
ti savo mintis apie kuopų dar
buotę ir abelnus mūsų organi
zacijos reikalus.

Mandatų komisija raportavo, 
kad šios kuopos prisiuntė dele
gatus į konferenciją:

22 kp., Cleveland, O., 6; ne
pribuvo 1;

51 kp., Middlefield, O., 3;
' 57 kp., Corletto, 0., 4;

59 kp., Akron, O., 2;
90 kp., Youngstown, O., 3; 

nepribuvo 1;
190 kp., Collinwood, O. 6.
Viso konferencijoj dalyvauja 

6 kuopos, su 22 delegatais.
Suteikta sprendžiamas balsas 

apskričio komiteto nariams ir 
patariamas balsas svečiams.

Bedford, O., 101 kp. nepri- 
siuntė delegatų, nė raporto apie 
savo darbuotę.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas J. Gendrėnas; sekreto- 
rium-r-J. Rudis. Rezoliucijų 
komisijon išrinkta dd. F. J. Ma
dison, J. Strepeika ir Mockai- 
tis.

Skaitytas .konferencijos die- 
notvarkis. Su mažais pataisy
mais priimtas.

Pusmetinęs konferencijos 
protokolas priimtas, kaip skai
tytas.
Apskričio Komiteto Valdybos 

Raportai
Organizatorius išdavė ilgą ra

portą, pažymėdamas, kad ap
skritys pereitais metais yra at
likęs eilę naudingų darbų mū
sų organizacijai ir abelnam 
darbininkų judėjimui. Baigda
mas raportą, paprašė delegatų 
atsistojimu pagerbti mirusiąją 
90-tos kuopos narę Skistimienę, 
kuri per daugelį metų darbavo
si mūsų draugijoj.

Sekretorius perskaitė konfe
rencijai pasveikinimą ir linkėji
mus nuo ALDLD Centro Ko
miteto. Taipgi raportavo, kad 
nuo pereitų metų iki šiai me
tinei konferencijai apskričio 
komitetas turėjo 9 susirinki
mus; visi nariai dirbo sutarti
nai, kiek kuriam gyvenimo są
lygos leido, ir daug naudingų 
darbų apšvietos, organizacijos 
ir abelnam darbininkų judėji
mui atliko. Apskritys turėjo 
surengęs prakalbų maršrutą D. 
M. šolomskui. Laike dienraščio 
“Vilnies” skaitytojų vajaus bu
vo surengta prakalbų maršru
tas F. Abekui. Maršrutas ga
na gerai pavyko. Apskritys 
turėjo pasiuntęs delegatą į kon
gresą Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą, Pittsburgh, Pa. Kuo
poms, kurios neturėjo tanta 
kongrese delegato, o yra suin
teresuotos jo darbais—bus iš
duoti raportai per apskričio de
legatą. Laike automobilių dar
bininkų streiko, apskritys yra 
daug pagelbėjęs lietuviams 
streikieriams sušaukime masi
nių mitingų/ sukėlime finansi
nės pagelbos, rinkime maisto ir 
tt. Plieno darbininkų streike 
moterų komitetas daug darba
vosi rinkime maisto ir pinigų— 
yra surinkęs virš $200 vertės; 
daug jų dirbo streikierių vir
tuvėj ir ant pikietų linijos da
lyvavo. Metinis apskričio pik
nikas buvo pasekmingas. Pelno 
liko $75.87.

Finansinis Raportas
įplaukų buvo iš sekamų šal

tinių: Per moterų komiteto

rengtą vakarienę-šokius aukų 
surinkta “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui $20; pelno nuo 
apskričio pikniko $75.87; pel
nas nuo moterų. komiteto reng
tos vakarienės Ispanijos liau
džiai $29.44; pusmetinėj konfe
rencijoj delegatai suaukavo Is
panijos liaudžiai $13.40; nuo 
parengimo apskričio naudai per 
90 kuopą, Youngstown, O., $3.- 
70; narinės duoklės 90-tos kuo
pos $1.10; narinės duoklės 51 
kuopos $1.45; narinės duoklės 
101 kp. už 1936 m. 55c; nari
nės duoklės 190 kuopos $2.65; 
narines duoklės 22 kp. $2.75; 
narinės duoklės 57 kuopos $1.- 
70; narinės duoklės 59 kp. 80c.

Per D. M. šolomsko prakal
bas aukų surinkta $18.50; dele
gatai 90 kuopos aukavo savo 
kelionės lėšas plieno streikie
riams $2.00. Per apskritį Pir
mai Gegužės aukavo Žebraus
kienė $2, Romand — $1. Viso 
įplaukų $176.91. Pridėjus 1936 
metų balansą $45.48, sudaro 
sumą $222.39.

Išlaidos Buvo Sekamos
Pereitų metų iždininkei dėl 

įvykusios klaidos grąžinta $1; 
už svetainę metinei konferen
cijai $2; už svetainę šolomsko 
prakalboms $8; kelionės išlai
dos šolomskui $3.50; plakatai 
prakalboms, $5.75; už štampuo
tus vokus prakalboms garsint 
$2.35; 90-tos kuopos narei d. 
Skistimienei gydanties Cleve
land© ligoninėj gėlių nupirkta 
už $1.55; nedateklius moterų 
komiteto rengtos vakarienės 
$3.79; padarymas tikietų kny
gučių dėl pikniko $5.15; auka 
Pirmai Gegužės $3; auka dien
raščiui “Laisvei” $20; auka 
plieno streikieriams $12; auka 
moterų komiteto Ispanijos liau
džiai $29.44; sergančiai 190-tos 
kuopos narei d. Minčinskienei i 
gėlių pirkta už $2; J. Mažeikai I 
kelionės lėšos į Youngstown, O.,, 
$1.22; auka Ispanijos liaudžiai! 
$13.40; pirkta protokolų knyga1 
už $2.01; už svetainę .komiteto1 
susirinkimams $2; delegato ke
lionė ir kitos išlaidos į kongre
są Lygos Prieš Karą ir Fašiz
mą $9: už svetainę pusmetinei 
konferencijai $2; telegrama 
reikale Skistimienės mirties 47 
cent.; rankpinigiai už svetainę 
veikalui “Iš Meilės” $5. Viso 
išlaidų buvo $134.63c. Atėmus 
išlaidas iš įeigų, su sausio 22 d. 
iždo lieka $87.76.

Moterų Komiteto Raportas
Draugė K. Romandienė ra

portavo, kad jų veikimas buvo 
daugiausiai surengti parengimų 
ir padėti komitetui skleisti ap- 
švietą tarpe lietuvių moterų. 
Nors didelių darbų nenuveikta, 
bet dirbta pagal išgalės. Su
rengta trys parengimai. Pirmas 
buvo draugiškas vakarėlis, ku
ris apskričiui pelno nedavė; tai 
aukų surinkta dienraščiui 
“Laisvei” $20. Antras parengi
mas davė pelno $29.44. Visi1 
pinigai paaukota Ispanijos 
kovai prieš fašizmą. Paskuti
nis parengimas rengtas Ispa
nijos liaudies našlaičiams; pel
no davė $8.45. Taipgi gerai 
pasidarbuota, kad suteikti para
mą streikuojantiems plieno dar
bininkams. Aukos rinkta pini
gais, maistu ir pačios moterys 
aukavo. Surinkta virš dviejų 
šimtų dolerių vertęs. Drg. 
Romandienė tęsė. ' “Organiza- 
vom lietuves darbininkes Pir
mai Gegužės; nors ir nedidelis 
skaičius mūsų buvo, bet visgi 
dalyvavom. Taipgi turėjom 
lietuvių skyrių Motinų Dienos 
parodoj, kuri būtų geriau pa
vadint paroda už taiką ir tais* 
vę. Dabar daug dirbam dėl te
atro, kuris įvyks už kelių sa
vaičių. Moterų komitetas susi
dėjo iš šių draugių: Rudienės, 
Romandionės, Greibienės; nuo 
pusmetinės konferencijos dar 
prisidėjo Mažeikienė, Sklerienė, 
Naujokienė. Vien tik moterų 
turėjom 4 susirinkimus. Grei- 
bienė nežinia kodėl visai neda

lyvavo. Darbe mums daug pa
gelbėjo draugės M. Valentą, 
Mockaitienė, Rockaitienė ir ki
tos ; visos mes dirbom gana 
draugiškai”.

Visi raportai priimti be dis
kusijų.

Kuopų Raportai
22 kp., Cleveland, O., narių 

turi 53; naujų gauta 6; vienas 
atsikėlė iš kitos kuopos; viena 
narė, čepukienė, mirė. Turėjo 
2 parengimu, kurie pelno davė 
$14.12. Aukų surinkta Ispani
jos liaudžiai $31; Motinų Die
nai $8; dienraščio “Vilnies” su
važiavimui $7; knygos “Virėja” 
parduota už $9.50; “Darbinin
kų Kalendorių” parduota 30 
egzempliorių; literatūros lietu
vių ir anglų kalbose parduota 
už $25. Platinta “Priekalas,” 
“Liaud. Balsas” ir kiti—anglų 
kalba žurnalai. Plieno streikie
riams aukų surinkta nemažai; 
iš iždo aukavo įvairiems dar
bininkų reikalams $10. Rėmė 
visas Komunistų Partijos kam
panijas; 12 narių priguli Ko
munistų Partijoj; Komunistų 
Partijai aukų surinkta $18. Iž
de turi $10.49.

51 kp. Middlefield, O., narių 
32, naujų gauta 4; turėjo 4 pa
rengimus: vieną pikniką “Vil
nies” naudai, viehą pikniką Is
panijos liaudies naudai, pikniką 
ir “wiener roast party” kuopos 
naudai, šie parengimai pelno 
davė $138.60. Nariai duoklėmis 
sumokėjo $26.10. Viso įeigų 
$164.70. Išaukota sekamai: 
“Vilnies” suvažiavimui $3; se
neliui kun. X. Mockui $4.15; 
Ispanijos liaudžiai $7.40; pel
nas nuo pikniko “Vilniai” $47.- 
90; auka Tom Mooney $15; T. 
D. A. $3. Viso išlaidų turėjo 
$121.30. Ižde turi $73.21.

57 kp., Corletto, O., narių tu
ri 40; neužsimokėjusių už per
eitus metus yra 6, gauta 4 nau
ji nariai dėl 1938 metų; pa
rengimų turėjo 3: vieną vaka
rėlį, vieną pikniką bendrai su 
LDS 138 kp. ir vieną bendrai 
su ALDLD 22 ir 190 kp. Nariai 
duoklėm sumokėjo $28.60. Vi-, 
so įplaukų turėjo $99.30. Įvai
riems darbininkų reikalams au
kota virš $50; ižde turi $76.64.

59 kp., Akron, O., narių turi 
16; naujų narių negauta; susi
rinkimus turėjo 4; parengimų 
turėjo 7; įplaukų turėjo $79.- 
74; turėjo surengę prakalbas d. 
Jukeliui. Dienraščio “Vilnies” 
redakcijos nariui F. Abekui pa
dėjo gauti naujų skaitytojų; 
įvairiems darbininkų reikalams 
išaukota $31.20; ižde turi $79.- 
59.

90 kp., Youngstown, O., narių 
turi 22, naujų gauta 2; viena 
narė, Skistimienė, mirė. Pa
rengimų turėjo vieną pikniką 
ir tris mažas pramogėles, kas 
davė pelno $34.49. Vienas pik
nikas bendrai rengtas dėl Is
panijos liaudies su APLA ir 
LDS, kuris pelno davė $16.77; 
laike dienraščių vajaus užrašė
me 2 naujus skaitytojus “Lais
vei,” 2 “Vilniai” ir 3 “Laisvei” 
atnaujinom. Dėl Lietuvos po
litkalinių peticijos rinkome pa- 
rašus, eidami per stubas; para
šų surinkta virš dviejų šimtų. 
Susirinkimai laikomi regulia- 
riškai kas mėnešis. Išlaidų tu
rėjo $23.60. Ižde turi $23.78.

190 kp.,, Collinwood, O., na
rių turi 55, naujų negauta. Pa
rengimų turėjo 4 ir vieną pik
niką; iš to pelno turėjo $51.23. 
Aukavo mažai: namų savininkų 
konferencijai $1; moterų su
važiavimui Chicagoj $2; Moti
nų Dienos parodai $1; Pirmai 
Gegužės $3; “Vilnies” šėrinin
kų suvažiavimui $5; T. D. Ap
sigynimui $9; * plieno streikie
riams $2. Viso įvairiems dar
bininkų reikalams išaukota 
$27.10. Darbininkų Kalendo
rių parduota 30 egzempliorių. 
Susirinkimai įvyksta reguliariš- 
kai kas mėnesi. Pinigų ižde tu
ri $30.22.

Su mažomis diskusijomis, vi
si raportai priimti.

Nutarimai:
Nutarta paskirti Kvotas nau

jų narių gavime: Cleveland© 
kuopoms po 10 naujų narių,

d. vasario, vakare bus Lietuvių svar
bus susirinkimas GefremTno Svet. Jei 
nebus kokis svetys pakviestas iš ki
tur, tai prakalbčlės ir diskuijos bus 
atlikta per vietinius draugus. Tema: 
Apkalbėjimas ii’ išgvildenimas Nau
jos Lietuvai Konstitucijos. Čion 
patartina lietuviams skaitlingai 
lyvauti. — M. Duseika. (44-46)

PHILADELPHIA, PA,

tai 
da-

sekre- 
$io į 
kasie-

kolonijų kuopoms po 5. Kuopa, 
išpildžius kvotą, gaus dovanų 
pinigais $3, kolonijų kuopos po 
$2. Nutarta, kad apskritys su
rengtų prakalbų maršrutą J. 
Bondžinskaitei. Jei kanadiečiai 
norės “Liaudies Balsui” gauti 
aukų ir skaitytojų, padėt jiems. 
Nutarta reikalauti Centro Ko
miteto, kad leidžiamos knygos, 
būtų apdarytos kietais virše
liais; “šviesoj” kad būtų dau
giau lengvų skaitymų.

Nutarta, kad apskričio 
toriui būtų apmokama 
metus; organizatoriui ir 
riui — po $2.50.

Jaunuolių klausime nutarta, 
kad kiekviena kuopa gautų 10 
skaitytojų žurnalui “Voice.”

Unijų klausime nutarta ra
ginti Centro Komitetą, kad iš
leistų agitacijos lapelių unijų 
klausimu.

Konferencija užgyrė Japoni
jos prekių boikotavimą.

59 kp. narė, švelnienė, skun
dė konferencijai kuopos valdys 
bą, kad jos nešaukia į susirin
kimus ir neduoda kuopoj veikti. 
Nutarta pavesti apskričio ko
mitetui tą reikalą ištirti.

Apskričio komitetai! išrinkti 
šiems metams šie draugai: J. 
Kalakauskas, M.
Mažeika, P. Boika ir 
alternatais apsiėmė 
kas ir Lapinskas.

Moterų komitetan 
Martinkienė, 
pinskienė.

Priimtos sekamos rezoliuci
jos: protesto rezoliucija prieš 
Smetonos valdžią Lietuvoj; Vo
kietijos fašistų valdžiai, Lenki
jos valdžiai; užuojauta Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuolių 
klausimu; protestas prieš Ohio 
valstijos užsimojimą 
ateivius.

Paaukota sekamai: 
žurnalui .“Voice,” 
World,” “Daily
“Midwest Daily Record, 
tuvos politkaliniams ir Ispani
jos liaudžiai po $5.

Pusmetinei konferencijai vie
ta palikta paskirti apskričio 
komitetui. Taip pat ir pikniko 
reikalai.

Per vakarienę, kurią pagami
no Akrono kuopos narės, aukų 
surinkta Ispanijos liaudžiai 
$18.50.

Konferencija pabaigta kaip 
4:30 vai. po pietų.

Konfer. Pirmininkas, 
J. Gendrėnas.

Konfer. Sekretorius, 
J. Rudis.

Svarbus Veikiančio Komiteto susi
rinkimas įvyks šį ateinantį ketvirta
dienį, 24 d. vasario, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. Ti
kimės, kad “Laisvės” banketo tikie- 
tai pareis, todėl visi delegatai ir or
ganizacijos nariai dalyvaukit ko pla
čiausiai ir padėkite apkalbėt svarbius 
reikalus. Bus apkalbėta ir Baltimo- 
rės rengiamas “Laisvės” piknikas ir 
kiti reikalai. Nesivėluokite. — Veik. 
Kom. Valdyba. (44-46)

WORCESTER, MASS.
Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 23 d. vasario, toje 
pačioje vietoje. Visi nariai būkite 
kaip 8 vai. vak.

Frake. Sekr.
£45-44)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia svarbias pra

kalbas, ketvirtadienį, 24 d. vasario. 
Liet. Taut. Namo Svet., kampas N. 
Main ir Vine Sts. Pradžia 7 v. v. 
Kalbės kanadietis drg. M. Guoba. Vi
si skaitlingai ateikite į minėtas pra
kalbas. Kalbėtojas aiškins apie 
tuvą ir apie Lietuvių gyvenimą 
nadoj. Įžanga veltui. — Kom.

(42-44)

I VARPO KEPTUVE

Lie- 
Ka-i

Valentą, J.
J. Rudis; 
Vasiliaus-

išrinktos:
Karsokienė, La-

persekioti

jaunuolių 
“Peoples 

Worker”, 
Lie-

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežąstis tavo ligų. Kad prašalinti 
ii’ išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono 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 pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakojis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Ši savaite mūsų mieste labai uži
manti. Trečiadienio vakare, 23 d. va
sario kalbės New Republic Redak
torius, Amalgamated Svet., N. 'Clin
ton Ave. Temoj: Apie antrą bedarbę 
ir kodėl taip greitai įvyko. Ateikite 
į prakalbas, galima ir ne unijistams. 
Ketvirtadieni, vasario 24 d., 8 v. v. 
kalbės Dodd, buvusio Vokietijoj am- 
basadorio sūnus, Convention Hali. 
Temoj: Kaip ^sulaikyti Japonų puoli
mą (agresiją). Rengia Darbo Unijos, 
Fraternalės organizacijos, bažnytinės 
grupės ir dalyvaujant žymiems Ro- 
chesterio individualams. Lietuviams 
patartina dalyvauti. Penktadienį, 25

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

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 Ę. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGŪS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS 
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, . . BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios

Antrad., Vasario 22, 1938
n ^i. 4t .i

Pasižvalgius Po 
Williamsburga

Vasario 17 dieną išsirito la
bai žavėjanti — saulėta ir ne
šalta. Sugriebęs keletą žinu
čių nusiskubinau “Laisvėn,” iš 
čionai, neturint kur eiti, nusi- 
daviau į buvusį garsingą 
Grand strytą.

Grand stryte, kaip ir bile se
no miesto gatvėj skirtumo ne
rasi; namai seno stiliaus, Ap
šepę, krautuvės didžiumoje 
senų daiktų, langai purvini. 
Karčiamos nei kiek nesiskiria 
nuo Chicagos, Detroito, She
boygan, Wis., ir Montrealo 
■priemiesčių karčiamų. Tik, be
rods, SLA. namas, kuris pirma 
buvo tikras akyskauda, iš lau
ko papuoštas, bet gaila, kad 
jo viduryj visas darbo žmonių 
priešų lizdas palikta. “Laikui 
bėgant SLA nariai susipras ir 
namą apvalys,” pamąstęs nuė
jau toliau.

Grįžtant namo, prie Union 
Avė. ir Montrose akį patraukė 
buvęs “Galileo Temple” na
mas. Matyt, kad savininkai 
“suklupo” ir bankas paėmė šį 
dar gana naujoką svetainių 
namą. Vat, manau, jei būtų 
galimybės, būtų puikus “Lais
vės” namas, kuriam, nejaus
damas, ir vardą nuskyriau — 
“Liberty Home.”

Ateinantis ščrininkų suva
žiavimas turėtų susirūpinti ir 
aptarti, nes dabartinis “Lais
vės” namas nebeatsako mūsų 
pakilusiems reikalams. Paim
kime . redakciją: ankštutėlė, 
svetainė, mašinų kambarys ir 
skiepas irgi, vietos visur maža. 

. Ištiesų, reikėtų daug kapi
talo, kaip namui, taip ir krau- 
stymuisi, bet ar be to ilgai ga
lės apsieiti? Juk ar metas pir
miau ar vėliau, tas turės būti 
atlikta. Susipratę lietuviai dar
bininkai turės pečius suglaus
ti, netik kad “Laisvei” namą 
įsigyti, bet kad toks namas ir 
save apsimokėtų. Manau, kaip 
viršminėtą, arba panašų na
mą, po bankrotu paimtą, ga
lima pigiai gauti. Nieko ne
bandau įpiršti, tik savo nuo-1 
monę išreiškiu. J. Seeger.

Iš Vestuvių Vakarienės
Kalbama pramoka įvyko 19 

d. vasario, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo Svetainėj. Vakarie
nė buvo rūpestingai priruošta 
ir didesniam skaičiui, negu 
atsilankė. Priežastys: pertan- 
kūs parengimai ir oras kenkė 
tą dieną. Abelnai apskaitliuo- 
jant, nebus nuostolių, gal liks 
doleris, kitas LDS kuopoms.

Dalyviai išsireiškia pasiten
kinę vakariene ir programa, 
taipgi vestuvių “ceremonijo
mis.** Ačiū programos pildyto- 
jams įr atsilankiusiems.

Prašome tikietų platintojus 
grąžint pinigus ir neparduotus 
tikietus į /‘LaisVęs” raštinę, 
427 Lorimer St., su pažymėji
mu, iš ko paėmėte. Tas reika
linga padaryti greit.

Komisijos susirinkimas įvyk
sta ketvirtadienio vak., 7 :30, 
“Laisvės” patalpoje. Visi ko
misijos nariai būkite su pini
gais ir likusiais tikietais.

Kom. Narys G. K.

TRYS ŽUVO GAISRE
Iškilus gaisrui 763 E. 165th 

St., N. ¥., 3:30 sekmadienio 
ryto, žuvo W. Theofano, 45 
m., ir Mrs. Theofano, 42 m., 
taipgi Bessie Gineros, 11 m.

Keisčiausiu radiniu nelai
mės scenoje buvo 5 mėnesių 
Bessie Theofano, kurią ugnia
gesiai rado verkiant lovoj ša
lia negyvos motinos. Penki kiti 
gyventojai ir du gaisrininkai 
sužeista.

J. Jukelio Prakalbos 
Šį Vakarą Kliube

Jau buvo rašyta, kad iš Chi- 
cagos atvyko Juozos Jukelis, 
veteranas lietuvių kalbėtojas 
ir veikėjas, taipgi senas brook- 
lyniečių draugas, seniau gyve
nęs ir veikęs Brooklyne. Chi- 
cagiečiai jį čia atsiuntė dele
gatu į Komunistų Partijos Bu- 
davotojų Kongresų, kaipo 
daugiausia pasidarbavusį gavi
me naujų narių partijai perei
tame partijos vajuje.

J. Jukelio pasitikimai, Lie
tuvių Komunistų Kuopa ren
gia jam prakalbas šį antradie

nį, 22 vasario, 7:30 vakaro, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga nemoka
mai.

Draugas Jukelis kalbės apie 
liaudies kovas prieš fašizmą. 
Po prakalbų bus klausimai ir 
diskusijos.- Brooklyniečiai kvie
čiami susirinkti išgirsti savo 
seno draugo prakalbą ir pasi
matyti. Tai vienintelė proga, 
nes po prakalbų d. Jukelis iš
važiuos su prakalbomis į apy
linkę ir tolimesnes kolonijas.

Liet. Kom. Kuopa.

Ateiviam Padės Išgaut 
Pilietybę

Ateivių Gynimo Komitetas, 
kuris seiliau užsiimdavo vien 
tik pagelba pakliuvusiems į ko
kias painiavas pilietybės klau
simais, bei deportuojamiems, 
metai atgal įsteigė ir patarna
vimą norintiems išgaut piliety
bę. Daugelis atsikreipusių pa* 
tarimų pilietybes reikalais rei
kalavo. praplėsi tą skyrių, ir 
šiomis dienomis komitetas tą 
padarė.

Natūralizacijos biuras būna 
atdaras visomis dienomis 
(apart šeštadienių ir sekma
dienių) nuo 10 ryto iki 6 va
karo. Adresas: Room 1409, 
100 Fifth Ave., New York Ci
ty.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, HILL, N. Y.

ALDLD 185 ir LDS 13 kp. Vakarie
nės Komisijai

Minėtų kuopų vakarienės komisijos 
susirinkimas įvyks sekamą ketvirta
dienį, 24 d. vasario, 8 vai. vakare, 
pas Paukščius, 101-54 — 110th St., 
Richmond Hill. Apsiėmę vaakrienėj 
dirbti, malonėkite laiku atsilankyti.

(44-45) V. P.

p a rėngim ai
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Dr-stė rengia 51-mą 
balių, vasario 26-tą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St. . Pradžia 
6:30 v. v. Įžanga 40c. Prof. Retikevi- 
čiaus orkestrą grieš lietuviškus šo
kius, o Prof. Kaizos Orkestrą grieš 
amerikoniškus šokius. Tad širdingai 
kviečiame visus lankiusius mūsų ba
lius ateiti ir prašome atsivesti nau
jų svečių. — Kom. (42-44)

Amerikos Lietuvių Kongreso Prakalbose 
Priimtos Rezoliucijos; Aukavusieji

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
VALDŽIAI

Mos, Brooklyn, N. Y., ir apy
linkės lietuviai, skaičiuje 500, 
susirinkę į Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyn© Skyriaus 
masinį mitingą minėt Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-ties me
tų sukaktį, vasario 18 d., 1938 
m., Grand Paradise Svetainėj, 
318 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., peržvelgę Lietuvos krašto 
politinę, ekonominę ir kultūri
nę padėtį, randam:

Kad žmonių politinės teisės 
Lietuvoje paneigtos, kad už 
politinį, ekonominį bei kultū
rinį veikimą, kuris nepatinka 
tautininkų valdžiai, piliečiai 
yra kalinami ilgiem metam 
prie sunkių darbų bei tremia
mi į koncentracijos stovyklas;

Todėl mes, Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai, reikalauja
me Lietuvos valdžios atsteigt 
demokratinę santvarką, lei
džiant piliečiams išsirinkti val
džią slaptu ir tiesioginiu pro- 
porcionaliu balsavimu iš lais
vai pastatytų kandidatų ;

Toliau mes reikalaujame, 
kad šiais metais, kada ap- 
vaikščiojame Lietuvos Nepri
klausomybės dvidešimties me
tų sukaktuves, būtų suteikta 
amenstija visiem politiniam 
anti-fašistiniam kaliniam.

Masinio mitingo pirmininkas 
M. Stakovas.

SVEIKINIMAS LIETUVOS 
ŽMONĖMS

Minėdama 20-tas metines 
Lietuvos 'Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuves, pažan
gioji Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių visuomenė sveikina 
Lietuvos žmones, kad didesnio
ji jų krašto dalis jau yra pa- 
liuosuota nuo svetimo jungo ir 
linki jiems kaip greit galint 
greičiau susilaukti Vilniaus 
grįžimo prie Lietuvos ir sėk
mingai vesti kovą už laisvės ir 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mą visoje Lietuvoje.

Masinio mitingo pirm.
M. Stakovas.

AUKAVUSIEJI LIETUVOS 
LIAUDIES PARAMAI

Ro $1: Daukša, M. Rudzevi
čius, N. Kisielius, A. Valilionis, 
S. Sasna.

Po 50c: M. Bepirščiūtė, J. 
Bartašius, J. Kuodis, P. Balsys, 
J. Gasiūnas, M. Zakarauskie
nė, Mathis, E. Brown, Škėma, 
J. Vaznis. V. Michelson 35c; S. 
Vertelka ir A. Vitkus po 30c.

Po 25c: A. Briedis, John 
Chelus, Dobilas, S. Mozuraitis, 
Tamošaitis, K. Yotauta, V. De
gutis,' K. Joneliunas, A. Bim
ba, Vinikaitis, J. Rėklys, Gre- 
nickienė, M. Ažukienė, P. 
Juozevičius, Mateika, J. Kal
vaitis, Poškaitis, Luzen, A. Ja
sulaitis, Rimavičius, M. Mor
kus, J. Steponaitis, C. Lele
šius, Bitermonienė, A. Pinkus,

A. Malinauskas, A. Kazakevi
čius, Cekanavičienė, Giedrai
tis, Kapočius, Taras.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $36.54.

Kongreso Komitetas dėkin
gas visiems už paramą auko
mis ir atsilankymu.

Sekamu didžiuoju Ameri
kos Lietuvių Kongreso Brook
lyno Skyriaus žygiu bus pers
tatymas puikios trijų veiksmų 
komedijos “Salomėja.” Ją su- 
loš Lietuvių Liaudies Teatro 
artistai 13 d. kovo (March), 
Ideal Ballroom (kur buvo 
“Laisvės” bazaras). ši komedi
ja bus lošiama Brooklyne pir
mu kartu ir atsilankiusieji tu
rės iš jos daug pasitenkinimo. 
Bilietai parsiduoda jau dabar. 
Iš anksto perkant kainos po 50 
ir 65c., prie durų bus po 60 ir 
75 centus.

A. Liet. Kong. Komitetas.

Keturi asmenys buvo apsvaigę 
nuo dūmų iškilus gaisrui dre- 
sių šapoj, 334 E. 78th St., N. 
Y. Išgelbėta 40 moterų ir vai
kų. Virš šapos buvo apartmen- 
tai.

Suvaidinta ‘Knygnešys
Maspetho broliai katalikai 

pereitą subatą turėjo parapiji-, 
nėję svetainėje pramogą, arba 
kaip jie sako, “Margumynų 
Vakarą.” Suvaidinta trijų ak
tų trumpas veikalėlis — “Kny
gnešys.” Vaidinta primityviš
kai : mergina ant scenos rate
liu verpia linus; ratelį suka 
daugiau su ranka, negu su ko
ja ir suka bile į kurią pusę pa
kliuvo — ir pirmyn ir atgal. 
Arba: rusiški žandarai aprė
dyti su žandarų uniformomis, 
bet knygnešiai ir vėliaus kali
niai parėdyti su gražiomis 
amerikoniškomis drapanomis 
ir toki trūkumėliai sekė nuo 
pradžios iki galui.

Vėliaus dainavo parapijos 
choras; dainuoja vidutiniai, 
jeigu tik įdainavus pusę dai
nos neprisieitų jiems “pasilsė
ti” ir pradėti iš naujo arba 
tęsti toliau ta pati daina. Lie
tuvos himnas sudainuota be 
sustojimo.

Dėlei trūkumų vaidinime ar
ba dainavime, tai kreditas pri
klauso vietiniam vargoninin
kui, kuris vadovauja ir chorui 
ir vaidinimams.

Žmonių pramogoje buvo 
apypilnė svetainė, — daugiau
siai moterų.

Patartina būtų broliams pa
rapijiečiams atsilankyti ir pa
matyti Lietuvių Liaudies Tea
tro vaidintojus vaidinant, arba 
norinti turėti tobulesnius vaidi
nimus, galėtų kooperuoti su L. 
L. T.; čia vietos ir darbo už
teks visokių pažiūrų žmonėms.

Veismūniškis.

Parkų komisionierius Moses 
pasiūlė parkway’s gerinimo ir 
tiesimo programą, kuriai per 
dvejus metus būtų išleista $7,- 
880,000.

Apvogė Piliečių Kliubą
. Naktį iš 20-tos į 21-mą va
sario nežinomi piktadariai pe
čiaus krečiamuoju baru išlau
žė Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo, 280 Union Avė., gaspado- 
riauš Karpaus raštinės duris, 
išgriozdė viską, išsinešda
mi apie $50.00 pinigais ir 
nemažai daiktų, kurių vertybė 
dar neaprokuota. Rep.

Abu Balčiūnai Serga
Jau buvo rašyta, kad serga 

stipriu šalčiu A. Balčiūnas, 
Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos B-vės pirmininkas. Nega
na to, apsirgo ir jo žmona, 
Agnes Balčiūnibnė. Randasi 
namie, 321 Chauncey St. Juos 
prižiūri jų dukrelė Mildred, 
kuri eina slaugės mokslą-. Grei
to pasveikimo! Rep.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

mjSškojimai
Reikalinga moteris arba mergina 

prie namų darbo ant ūkės. Nėra 
skalbimo ir nereikės dirbt lauke, tik 
trim ai’ keturiem suaugusiom vyram 
valgyt pagamint. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės: A. Pakulis, Box 
47, Brooklyn, Conn. (42-44)

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi ^knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pilkite tuojaus.

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. B ARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

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.

Telephone Stagg 2-4409 •
A. Radzevičius I

GRABORIUS E
(Undertaker) |

Vedu šermenis ir palaidoji! tin- > 
kainai ir už prieinamą kainų j 

Parsamdau automobilius vestu- i 
vėm, parėm, krikštynom ir ?

kitokiem reikalam 1
402 Metropolitan Avė. i

(Arti Marcy Avenue) £
BROOKLYN, N. Y. $

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

■‘■mu.—wrn

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

OIUIBURNER
INVENTED

COOK and HEAT Without CojLi 
In Your Present OUWOOCl fl
Stove or Furnace— < .
HOTTER - CHEAP. - ?-
ER —No Aahea or Dirt /fifi
— Twice the Heat Quick 1 Tg,. >47
■t ONE HALF THE COST. —-v
COOKS A MEAL A/O.

FOR LESS JO tSggl 
Beata any oil burner over gotten 
out for low cost, perfect per- firil > 
formanco. Bums cheap oil a now Slip.'lnio KJ? I ’> 
way. without pre-generating Any stovi [A | A 
or clogging up. Quick intense rahcs or Efe? Iff 
heat by Simple Turn of Valve. fURHAca
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; outs fuel bills in Turn of Valval 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES. 

DIIHMF PHONE FOR FREi rii VH L DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone . lPte5^?Ae<J in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phonė: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood '• 

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maspeth 

KS-82 72nd PLACE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

• •
Taisome namus ir maliavoj ame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite ( ,

GARSINK1TES “LAISVĖJE’
----------------------------------------------------------------------- -- -------------:------------ % ■■——

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Iž »enų padarau nau
ju* paveikelua ir kra- 
javua sudarau iu ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama.' Taipgi 
atmaliavoju Jvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai jtaisytų Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius. •

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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




