
Krislai
Pletkų Maišas.
Domeikizmo šaknys

Lietuvoje.
Smetona ir Karolis.
Laikraštininkų Gildija.
Ar So. Bostonas

Pralenks Brooklyną? 
Rašo A. B.

Chicagos “Naujienos” jau 
pilnai susilygino su “N. Gady
ne,” tai yra, jos jau virto kiau
ru juodų pletkų ir pasikolioji- 
mų maišu. Jos net įvedė specialį 
skyrių, pavadintą “Kanados ži
nios,” kuriame dar nieko dau
giau nesimatė, apart plūdimo 
komunistų. Tikėsite, ar ne, bet 
ir ten visų naujieniečių nelai
mių šaltiniu esąs niekas kitas, 
kaip Stalinas.

Pletkavojimu apie mus, plū
dimu mūsų visai nieko nepešė 
sklokos didvyriai. Galime užtik
rinti, jog visai nieko nelaimės 
ir Grigaičio pamočninkai. Ne
jaugi tie mūsų broliai nei to 
neišmoko?

Lietuvos Kooperatyvų Tary
bos organas “Talka” (Nr. 12, 
1937) apverkia Lietuvoje išsi- 
platinimą domeikizmo, arba 
razbaininkystės. Sako:

“Domeikizmas lietuviuose ti
krai yra giliai įsišaknėjęs vė
žys. 1936 m. teisingumo išlaidos 
siekia 11 milionų litų su vir
šum, civilinių bylų spręsta 99,- 
000, baudžiamųjų — 124,000 — 
iš viso 223,000 bylų. Ką tat rei
škia, galės suprasti visi tie, ku
riems teko būti arti teismų. 
Kiek ten sugaištama laiko, kiek 
prapuola darbo dienų, kiek pa
giežos, neapykantos ir ašarų 
sukelia tampymasis po teismus, 
kiek, pagaliau, ištraukia pinigo 
ir materialiai sunaikina žmo
nių!”

Ištiesų baisi ii’ bjauri liga, 
ėdanti Lietuvos liaudies kūną. 
Bet kur jos šaknų jieškoti? 
Kaip ją gydyti? “Talka” nieko 
rimto nepasako. Ji nepasako, 
kad domeikizmo šaknys randa
si smetonizme. Juk ne kaip ki
taip, kaip domeikizmo metodo- 
mis Smetona pasigrobė valdžią 
1926 metais. Jei “Tautos Va
das” žulikiškų metodų nesibijo, 
tai .kodėl jų turėtų bijotis pa
prasti žmoneliai? Taip save ra
mina ne vienas vagis, eidamas 
vogti, ne vienas plėšikas, eida
mas plėšti, ne vienas peštukas, 
eidamas peštis.

Neteisėtumas gimdo neteisė
tumą. Patys sutrempę visokį 
teisėtumą, smetonininkai neturi 
jokios teisės reikalauti iš kitų 
teisėtumo. Už tą baisų domei
kizmo vėžį atsako Lietuvos tau
tininkų diktatūra.

Nesenai Smetona savo dikta
tūrą apvilko nauja konstitucija. 
Dabar jį pasekė Rumunijos ka
ralius Karolis. Jis irgi iškepė ir 
paskelbė Rumunijai naują kon
stituciją. žmonėms nebepalieka- 
ma jokių demokratinių teisių. 
Rumunija “iškilmingai” įstoja 
į fašistinių tautų šeimą.

Mes galime pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad Amerikos lai
kraštininkų Gildija yra viena iš 
demokratiškiausių ir pažan
giausių unijų. Joje iki šiol ne
pastebėta jokių “raudonbaubiz- 
mo” nuodų. Mūsų unijos prezi
dentas Heywood Broun yra 
nuoširdus anti-fašistas. Jo pa- 
gelbininkas Jonathan Eddy di
delis priešas unijistų skirstymo 
į politines pažiūras.

Ir So. Bostone pasimota su
organizuoti Komunistų Partijos 
lietuvių kuopą. Vasario 21 d. 
susirinkime dvylika draugų pa
sižadėjo įstoti į naują kuopą. 
Bostoniečiai tikisi pasivyti ir 
pralenkti Brooklyn© kuopą. Bet 
Brooklyn© kuopos organizato
rius d. J. Gasiunas nenori apie 
tai nei .klausyti.

Neužpykite, draugai, jei ku
rių korespondencijos užsivelka
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CHINŲ LAKŪNAI SUNAIKINO 40 JA
PONU LĖKTUVU PAČIOJ JAPONIJOJ

S----------------------------------------------- —.

ANGLU DARBININKAI VARO LAUKAN 
FAŠISTAM PASIDUODANČIU VALDŽIĄ
------------------------------------------------ - —s

Chinų Orlaiviai Lekia Bom- 
barduot Kitą Japoną Salą
Tokio, Japonija, vas. 24.— 

Dvylika Chinijos bombinių 
lėktuvų atskrenda bombar- 
duot Kyushų, vieną di
džiausių ir svarbiausių Ja
ponijos salų. Chinų bombi- 
ninkai pastebėti už 500 my
lių į rytus ir pietus nuo Ja
ponijos sostinės Tokio. Vy
riausias miestas toj saloj 
yra Nagasaki su 211,000 
gyventojų.

Tuzinas Chinijos bombi- 
ninkų, lydimi greitųjų lėk
tuvų, vakar sunaikino 40 
Japonijos orlaivių Taihoku 
priemiestyj, japonų valdo
moj saloj Formosoj; sudegi
no ir didelį japonų gazolino 
sandėlį tenai. Po to visi lai
mingai sugrįžo namo.

Formosa sala yra didžio
ji Japonijos lėktuvų ir ar
mijos stovykla. Tai iš For- 
mosos atlėkdami japonų or
laiviai naikino Chinijos 
miestus Nankingą, Hanko- 
wa ih kitus.

Chinų gauti nauji bombi- 
niai lėktuvai iš Sovietų Są
jungos ir Anglijos galėtų 
pakilt iš vidurinės Chinijos, 
nulėkt bombarduot Japoni
jos didmiesčius Tokio ir 
Osaka ir sugrįžt atgal, nie
kur nenusileidžiant.

Chinijos lėktuvų žygiai 
pačioj Japonijoj labai pakė
lė chinų ūpą.

Chinai dabar tikisi savo 
lėktuvais galėsią bombar
duot didžiuosius Japonijos 
ginklų ir amunicijos centrus 
Osakoj ir Tokio.

Naziai Tris Kartus Padegė 
Francijos Statomą Karo 

Laivą “Strasbourgą”
St. Nazaire, Franci j a. — 

Praeitą penktadienį kilo 
gaisras statomame Franci
jos karo laive “Strasbourg” 
ir padarė $50,000 nuostolių. 
O jau pirmiau įvyko du gai
srai tame laive.

Francijos 1 a i v a statyklų 
darbininkai sako, kad tuos 
gaisrus kas nors tyčia už
žiebė. Reikalauja, kad val
džia paleistų ateivius iš ka
ro laivų statymo darbų. La
biausia nužiūrėtini yra vo
kiečiai naziai mechanikai ir 
darbininkai.

su pamatymu dienos šviesos. 
Kai kada jų susirenka daugoka 
ir prisieina palaukti eilės. Be 
to, bandomos dėti skubios ko
respondencijos pirmiausia. Re
dakcija nori visus draugus pa
tenkinti. Jei kurio koresponden
cijos netalpiname, pranešame 
autoriui arba tiesiai laišku, ar
ba redakcijos atsakymij skyriu
je.

“Laisvė” didžiuojasi savo 
korespondentais. Ji turi jų dau
giau, negu kuris kitas lietuvių 
laikraštis. Trokštame turėti dar 
daugiau.

36-70 Chiną Sovietiniy Lėk
tuvą Bombardavę Japoniją
Hankow, vas. 24. — Asso

ciated Press praneša, kad 
36 iki 70 Chinijos lėktuvų, 
gautų iš Sovietų Sąjungos, 
b o m b a r duodami Taihoku 
priemiesčius Japonijos saloj 
Formosoj, sunaikino dvi or
laivių patalpas ir didelius 
gazolino sandėlius ir sudegi
no 40 japonų lėktuvų. Pas
kui visi sveiki sugrįžo atgal' 
Chinijon, padarydami po' 
1,200 mylių nuolatinės kelio
nės.

i 
Italija Reikalauja Sau 

Kontroles Suezo Kanale
London, vas. 24. — Be ki

tų sąlygų, kurias Mussoli- 
nis stato Anglijai dabart

inėse derybose, jis reikalau
ja, kad Italijai būtų duota 
dalis viršininkystės-kontro- 
lės ant Suezo Kanalo, kurį 
iki šiol valdė vien Anglija. 
Kiti Mussolinio reikalavi
mai yra sekami:

Užtikrint, kad Anglija 
niekad neuždarys • Italijos 
laivam praplaukime iš Vi
duržemio Jūros pro Gibral
taro Sąsmaugą; pripažint 
Italijos karo laivynui lygy
bę su Franci j a toje jūroje 
ir duot Italijai didelių pas
kolų, v

Manoma, kad Anglijos 
valdžia stato Mussoliniui ši
tokias sąlygas:

Atsaukt bent dalį Italijos 
armijų iš Ispanijos (su 
kuom Mussolinis jau neva 
“sutinkąs”); sumažint Ita
lijos armiją Libijoj, šiauri
nėj Afrikoj; sustabdyt ita
lų prieš-anglišką propagan
dą Artimuose Rytuose, ir 
prisidėt prie Anglijos pla
nuojamos keturių šalių su
tarties, tarp Anglijos, Fran
cijos, Vokietijos ir Italijos. 
—Kaip tik tokios sutarties 
reikalauja ir Hitleris (prieš 
Sovietus).

Už tai Anglijos Cham- 
berlaino valdžia pripažintų 
Italijai Ethiopiją ir gene
rolui Franco’ui karo teises 
prieš Ispanijos respubliką.

Amerika Turinti Prisirengti 
Prieš Fašistą Grūmojimus
Washington. —“Kuomet 

Hitleris ir kiti užsieniuose 
daro tokius grąsinančius 
pareiškimus, Amerika nega
li gaišint laiko, o turi pri- 
ruošt savo armiją apsigyni
mui,” sako kongresmanas 
A. J. May, pirmininkas kon
gresinės komisijos kariniais 
reikalais.

Jis siūlo bėgyj dvejų metų 
padidint Amerikos armijos 
oficierių skaičių iki 14,659, 
pridedant 2,115 naujų kari
ninkų, iš kurių 662 būtų ski
riami armijos oriai vynui.

Pranešimas Lietuvių 
Kooperatyv. Spaudos 
B-drovės Dalininkam
Brangūs Draugai!

Šiuomi oficialiai pranešame, jog Lietuvių Koopera- 
tyvės Spaudos Bendrovės metinis suvažiavimas įvyks 
balandžio mėn. 3 d.; prasidės 9:30 vai. ryto; bus Grand 
Paradise didžiojoje salėje, 318 Grand Street., Brook
lyn, N. Y.

Kiekvienas dalininkas (šėrininkas) privalo dalyvau
ti suvažiavime, išklausyti Kooperatyvo finansinės at
skaitos ir duoti iniciatyvos tolimesniam Kooperatyvo 
reikalų vedimui.

Prašome nepamiršti pasiimti Kooperatyvo Certifika- 
tus (šėrus), nes einant į suvažiavimą, yra reikalauja
ma parodyti Certifikatą. Jei kurie kokiu nors būdu 
esate prapuldę Certifikatus, tuojau kreipkitės į mane, 
prašydami paliudijimo savo dalininkystės. O aš, kaipo 
Kooperatyvo sekretorius, patikrinęs jūsų rekordus 
knygose, išduobiu jums paliudijimą.

L. Koop. S. Bendrovės Sekretorius, J. Nalivaika,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Sov. Mokslininkas ant 
Ledo Sirgo Pneumonija,

Bet Pats To Nejautė
Ledlaužis “Jermak” veža 

keturis Sovietų Šiaurių Po
liaus mokslininkus, nuimtus 
nuo ledo, į Icelandą; ten 
prieplaukoj lauks dviejų ki
tų atplaukiančių sovietinių 
ledlaužių, “Murmano” ir 
“Taimyro”.—Šiuos žodžius 
berašant, “Jermak” buvo 
tik už 12 mylių nuo Icelan- 
do.

Visi keturi mokslininkai, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas E. Vilenski 
nuo “Jermako”, atrodo taip 
sveiki, po virš 8-nių mėne
sių ant plaukiančio ledo, 
kad reikia stebėtis. Jų vei
dai raudoni ir rupūs nuo 
vėjų ir atviro jūrų oro, kaip 
jūrininkų po ilgos kelionės 
ir smarkių viesulų.

Bet “Jermako” įgulos gy
dytojas čečulin vis tiek ty
rė jų sveikatą. Į klausimą: 
“Ar jūs kada nesirgote ant 
ledo?” visi keturi vienbal
siai, su pasididžiavimu at
sakė: “Žinoma, kad ne”.

“Nors man ir nesmagu, 
bet aš turiu jums pranešt, 
drauge Krenkel, kad jūs tu
rėjote plaučių uždegimą 
(pneumoniją), bet, dėka ne
paprastom sąlygom, jūs to 
nejautėte”, pasakė gydyto
jas E. Krenkeliui, radio spe
cialistui.

Tuoj išsivystė diskusijos: 
kodėl, nežiūrint atšiauraus 
oro ir stokos šviežių valgių, 
mokslininkai ant ledo išven
gė skorbuto ir kitų ligų. 
Daugelis sakė, jog “kenuo- 
ti” ir kitaip konservuoti val
giai teikė jiem gana vitami
nų. Bet profesorius Otto 
Šmidt, pirmininkas^ admini
stracijos Didžiojo Siaurinio 
Jūrų Kelio, laikėsi skirtin
gos nuomonės. Jis sakė, vi
taminai tai dar ne viskas; 
mokslininkų sveikatą palai
kė ir stebėtinai tyras ledi
nės jūros oras ir fizinis jų 
darbas.

Sukils Fašistinių Šalių 
Darbininkai, Jeigu Jos

Užpuls Sovietus
Maskva. — Komunistų In

ternacionalas išleido, mani
festą, kuriuom persergėja 
fašistines valstybes, kad jei
gu jos karu užpuls Sovietus, 
tai darbininkai sukels revo
liuciją prieš savo fašistinius 
valdovus:

“Draskūnai fašistai pa
matys, kad jų pačių šalyse 
yra milionai draugų ir tal
kininkų didvyriškos Raudo
nosios Armijos, pasiryžę su- 
kilt prieš fašistų barbariz
mą ir kapitalizmą.

“Nėra pasaulyj tokios ka
ro ar reakcijos jėgos, kuri 
galėtų atsilaikyt prieš su
vienytą galią tarptautinio 
proletariatų ir Sovietų Są
jungos.” .

LIAUDIEČIAI ATMUŠA 
FRANCO FAŠISTUS

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Liaudiečiai at
muša Ispanijos ir Italijos 
fašistus nuo Castralvo, pie
tų vakaruose nuo Teruelio, 
kaip praneša Ispanijos val
džia. Liaudiečių lėktuvai 
kulkasvaidžiais skina ten 
fašistų eiles.

MEKSIKOS DARBININ
KAI REIKALAUJA Iš- 

VYT TROCKĮ

Mexico City. — Meksikos 
darbo unijų Konfederacija 
savo suvažiavime pasmerkė 
L. Trockį kaip tarptautinio 
fašizmo agentą ir vienbal
siai nutarė reikalaut, kad 
valdžia ištremtų jį iš Mek
sikos.

JAPONAI NUSIGANDĘ 
CHINIJOS LĖKTUVŲ 
Tokio, vas. 24. — Du bū

riai Chinijos lėktuvų at
skrenda bombarduot Naga
sakį ir kitus Japonijos mies
tus. Nagasaki yra didžiulė 
stotis japonų karo laivyno.

Vengrai Siūlo Amerikai At
mokėti Skolas be Procentą
Washington. — Vengrija 

per savo atstovą J. Pelenyi 
pasisiūlė atmokėt Amerikai 
skolą be procentų, po $39,- 
000 kasmet per 30 metų.

Pasiūlymą turės spręst 
Jungtinių Valstijų kongre
sas. Jeigu priimtų tokių 
skolų atmokė j imą be pro
centų, tai gal sutiktų taip 
atsiteisti ir tūlos kitos ša
lys, kurios jau keli metai 
visiškai nemoka Amerikai 
skolų.

Nazių Diplomatas Pas
merkė Juos, Rezignavo

New York. — “Nei kaip 
vokietys, nei kaip krikščio
nis, aš toliau negaliu tar
naut naziams,” pareiškė dr. 
E. Wm. Meyer, kuris pas
kutinius 6 metus tarnavo 
kaipo Vokietijos atstovybės 
narys Washingtone.

Jis, kalbėdamas krikščio
nių bažnyčių pokilyj Town 
Hall’e, pasmerkė hitlerizmą, 
kaip “vokiečių tautos prie
šą ir Anti-Kristą,” ir viešai 
rezignavo iš tarnybos nazių 
valdžiai.

Vokietijos diplomatinėse 
įstaigose dr. Meyer buvo iš
tarnavęs viso 16 metų.

Madrid. — Vienas iš fa
šistų žiaurumų tai eksplo- 
duojančios šų šautuvų kul
kos. Tokia kulka pačioj 
žaizdoj eksploduoja.

Japonai Bando Savo Dirbi
nius Perkrikštyti “į Chiniš- 

kus” ir Vežti Amerikon
Peiping, Chinija. — Vie

na Japonijos kompanija da
vė tokį pasiūlymą Amerikos 
biznieriui, kuris užsiima ga
benimu įvairių dirbinių į 
Jungtines Valstijas:

—Mes Japonijoj gamintus 
daiktus pristatysime į Pei- 
pingą. Šičia įdėsime jiem 
įrašus “Daryti Chinijoj.” 
Tada jūs galėsite siųst tuos 
daiktus Amerikon. Iš to bus 
daugiau pel no jums ir 
mums.

Amerikoj, mat, išsivystė 
platus boikotas prieš Japo
nijos dirbinius.

Pranešama, kad minimas 
Amerikos biznierius griež
tai atmetė japonų pasiūly
mą perkrikštyt japoniškus 
dirbinius į “chiniškus.”

ORAS
Šiandien bus giedra.—N. 

Y. Oro Biuras.
Vakai’ temperatūra 34. 

Saūlėtekis 6:39; saulėleidis 
5:40.

6,000,000 Darbininką Reika
lauja Naują Seimo Rinkimą

1 i

London, vas. 24. — Įvyko 
milžiniškas unijistų darbi
ninkų susirinkimas Trans
porto Svetainėj prieš dabar
tinę Anglijos valdžią, kurios 
premjeras N. Chamberlain 
ir dauguma ministerių ve
da slaptas derybas su Mus- 
soliniu, darydami jam dide
lius nusileidimus Anglijos 
kaštais. Šį susirinkimą su
rengė Apvienytas Anglijos 
Darbininkų Judėjimas.

Anglijos darbo unijų va
dai, atstovaudami šešis mi- 
lionus organizuotų darbi
ninkų, paskelbė aštrų ma
nifestą prieš valdžios pasi
davimą Mussoliniui. Mani
festas reikalauja padaryt 
naujus visuotinus seimo rin
kimus ir tvirtina, kad pilie
čiai per juos iššluos laukan 
dabartinę valdžią, kuri “nie
kingai nusileidžia grąsini- 
mams ir blofams fašistinių 
valstybių.”

Tas manifestas buvo per
skaitytas ir užgirtas mini
mame susirinkime Apvieny- 
to Anglijos Darbininkų Ju
dėjimo. Jis išreiškė “nepa- , 
lenkiamą” priešingumą bet 
kokiai sutarčiai su Italija ir 
Vokietija tokiais pagrin
dais, kuriais Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain dabar derisi su Mus- 
soliniu.

Anglų unijistų manifes
tas pabrėžia, kaip begėdiš
kai elgiasi Chamberlain, ku
ris palaiko fašistinius dik
tatorius, o smerkia Tautų 
Lygą. Tuom Chamberlaino 
valdžia “puldo Angliją aky
se Jungtinių Valstijų ir ki
tų demokratinių, taiką my
linčių šalių žmonių.”

EXTRA!
FRA NCI JA REMS ČE. •. 

CHOSLAVIJĄ PRIEŠ
HITLERĮ

London, vas. 24. — United 
Press praneša, jog Franci- 
ja stipriai užtikrino Čecho- 
slovakijai karinę paramą, 
jeigu Hitleris užpultų Če- 
choslovakiją ir stengtųsi pa
imt savo globon 3,500,000 
vokiškos kilmės žmonių, gy
venančių Čechoslovakijoj.

TIKRA BEDUGNĖ SKI
RIA AUSTRUS NUO 

NAZIŲ

Viena, Austrija, vas. 24.— 
“Tikra bedugnė skiria Au
striją nuo Vokietijos nazių,” 
skelbia plačiai paskleisti la
peliai “Tėvynės Fronto,” 
vienintelės iki šiol buvusios 
valdiškai pripažintos politic 
nes organizacijos Austrijoj.
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Pral. Aleksandras Dambrauskas-
Jakštas

Iš Kauno pranešama, kad ten vasario 
19 d. mirė pralotas Aleksandras Dam- 
rauskas-Adomas Jakštas. Jis turėjo 78 
metus amžiaus.

Pral. Aleksandras Dambrauskas buvo 
žinomas kaipo literatas ir kritikas, es- 
perantistas. Politikoj jis buvo aršus reak
cininkas, ir Lietuvos laisvės priešininkas.

Carizmo laikais, kai Dambrauskas re
dagavo Lietuvos kunigų organą, žurnalą 
“Draugija,” jis' paskilbo savo bjauriu 
kruvinam carizmui pataikavimu.

1910 metais, kai caro valdžia žiauriai 
persekiojo Lietuvos laisvės kovotojus, 
pralotas Dambrauskas-Jakštas, rašė sa
vo redaguojamoj “Draugijoj” (num. 5, 
1910):

Dabartinis valstybės rūmų savininkas yra 
rusų tauta, ir viršiausias tų rūmų užveizda 
—Rusijos caras. Visos 125 tautos, gyvenan
čios šalip rusų <tame name, turi pildyti pas
tatytas to aukščiausio užveizdos kiekvienai 
tautai sąlygas ir mokėt jam kasmet už uži
mamą butą tam tikrą mokestį—donį. .. 
Griauti patiems tą butą (vadinasi, carizmą. 
—Red.) arba kviesti kitus, kad jį griautų, 
būtų labai negudrus pasielgimas. .. Taip 
pat nieko nepelnytume, jei . .. bandytume 
tartis tiesioginiai su .. . rusų tauta, aplen
kiant vyriausi jos pastatytąjį užveizda.
Šitaip Dambrauskas-Jakštas žiūrėjo į 

lietuvių tautą ir jos pęrsekiotoją—ca
rizmą. Lietuvių tauta, sulyg juo, buvo 
caro “burdingierka” ir privalėjo būti dė
kinga už tai, kad caras ją laikė!

Pastaruoju laiku, sakoma, Dambraus
kas-Jakštas ir vėl buvo pradėjęs leisti 
minėtą žurnalą “Draugija” ir per ją ata
kavęs net ir “kairesnius” kunigus, su
sispietusius aplink žurnalą “Židinį.”

Visą savo gyvenimą Dambrauskas- 
Jakštas buvo reakcionierius, pažangos 
neprietelius ir dėlto jo mirtis nepadarė 
jokių Lietuvos žmonėms nuostolių!

rišti, dar ir šiuo tarpu narių permažai. 
Bet vistiek 22,000 naujų narių—didelis 
dalykas, gražus žygis!

Plenumas labai daug dėmesio kreipė į 
tolimesnį Partijos auginimo reikalą. 
Kiekvienas išstojęs ant estrados draugas- 
veikėjas, kiekvienas plenumo dalyvis 
jautė reikalo ir kalbėjo už tai, kad nega
lima tenkintis tuo narių skaičiumi. Nau
jo pasaulinio karo pavojus, fašizmo jė
gų konsolidavimas Amerikoj, kova už 
kasdieninius darbininkų ir farmerių rei
kalus deda pareigą ant kiekvieno komu
nisto stengtis įrašyti juo daugiau naujų 
narių.

Oficialis naujų narių gavimo į Partiją 
vajus pasibaigė, bet darbas už įtrauki
mą kiek galint daugiau naujų narių— 
tebestovi prieš darbininkų akis.

I

Lietuvių per šį vajų gauta Parti j on 
apie 500. Smagu! Dabar reikalinga žiū
rėti, kad tie naujokai išsilaikytų Parti
joj, kad jie ten šviestųsi, lavintųsi ir grū
dintųsi patapti gerais kovotojais.

Niekad mūsų krašto istorijoj nebuvo 
tokio svarbaus reikalo turėti didelę, dis
ciplinuotą, užsigrūdinusią bolševizmu 
Komunistų Partiją, kaip šiuo tarpu!

Dėlto reikalinga visa energija darbuo
tis ją auginti, stiprinti!

Blombergis Išdavęs Tuchačevskį
“Liet. Žinios” skelbia, būk tūlas Fran- 

cijos laikraštis “Epoque” įtalpinęs seka
mą:

“Vokietijos armija buvo labai nepatenkin
ta Blombergo žygiu, kai jis išdavęs maršalo 
Tuchačevskio paslaptį Sovietams. Maršalo 
Tuchačevskio provokiška veikla vokiečių ar
mijai ateityje būtų buvusi labai reikalin
ga . ..”

BlOmbergaš — Vokietijos armijos va
das, dabar pasitraukęs iš tos vietos. Čia 
ne tiek svarbu, ar Blombergas “Tucha
čevskio paslaptį” išdavė Sovietams ar 
neišdavė. Svarbu tai, kad ta pati spau
da, kuri pirmiau skelbė, būk “Stalinas 
sušaudė Tuchačevskį nekaltai,” dabar 
pripažįsta, kad tas nenaudėlis tarnavo 
Vokietijos fašistams, ir kad jam ir ki
tiems pardavikams buvo pritaikyta ata
tinkama bausmė.

Brtiatasi•i "Laisvės"
Metiit. Suvažiavimas

3 d. balandžio (April) švietėją, kultūriniai ir poli- 
įvyks “Laisvės” bendrovės
metinis suvažiavimas. Tai 
labai svarbus mūsų judėji
mo dalykas. Per keletą metų 
iš eilės “Laisvė” turėjo 
skaitlingus s u v a ž iavimus. 
Laikykimės tos tradicijos ir 
ant toliau. Išanksto ruoški
mės ir skaitlingai dalyvau
kime ir šiemet savo dienraš
čio suvažiavime.

Per tris metus dėjome pa
stangų padaryti “Laisvę” 
liaudišku ir populiarišku lie
tuvių dienraščiu. Tas mūsų 
užsimojimas davė džiugi
nančių rezultatų. Dienraščio 
“Laisvės” įtaka smarkiai 
pakilo pastaraisiais keliais 
metais. Ji patinka darbi
ninkam, kaipo kovotoja už 
aukštesnes algas, geresnes 
darbo sąlygas, už industriji- 
nį unijizmą. Ji patinka pa
žangiajai inteligentijai, kai
po vystytoja lietuvių meno, 
nešėja apšvietos ir kėlėja 
kultūros abelnai Amerikos 
lietuvių išeivijoje. “Laisve” 
džiaugias smulkūs biznie
riai ir farmeriai, nes ji gi
na ir jų reikalus kovodama 
prieš monopolistinį kapita
lą, kuris smaugia smulkius 
biznius ir smulkius farme- 
rius taip lygiai, kaip darbi
ninkus ir profesionalus. Pla
čios masės jau pripažįsta 
“Laisvę/ kaipo vienytoją,

timai auklėtoją pažangio
sios lietuvių visuomenės. 
Tad didelė dalis mūsų pasi- 
brėžimo jau atsiekta, “Lais
vė” įgijo liaudies simpatiją.

Šis mūsų dienraščio su
važiavimas turės padaryti 
analizą ątsiekimų ir trūku
mų; naudingų dalykų ir ne
tikslumų savo dienraščio 
turinyje. Tinkamą analizą 
padarysime išanksto prisi
rengdami ir skaitlingai da
lyvaudami suvažiavime.

Pas mus taipgi yra tradi
cija nuo draugijų, kliubų 
ir nuo asmenų siųsti savo 
dienraščiui pas veikinimus 
su dovanomis. Tegul kuo il
giausia laikosi ir ši tradici
ja. Dėl mūsų dienraščio fi
nansinės padėties neverkia
mame. Net galima pasaky
ti, jog laikomės neblogai. 
Ale šiemet turėjome smar
kiai stambių išlaidų, nes 
pirkome daug raidžių ir 
naują , vėliausio išdirbimo 
Intertype mašiną. Tai dova
nos suvažiavimui bus labai 
įvertinamos.

Įsirašykime tuojau į savo 
užrašų knygelę, kad “L.” 
bendrovės suvažiavimas ir 
bankietas bus 3 d. balandžio 
(April), Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

P. Buknys.

Kovokim Del Lietuvos Nepriklausomybės 
Išlaikymo

Šių metų vasario 16 d. Lietu-fzultate Lietuvos okupantai pri-

Po Svarbaus Plenumo
Pereitą pirmadienį užsibaigė nepapras

tas keturių dienų USA Komunistų Par
tijos plenumas. Dalyvavo jame apie 500 
atstovų, atvykusių iš visų mūsų šalies 
kraštų apsvarstyti svarbiuosius šalies 
reikalus.

Dalyvių tarpe buvo daug Partijos 
stambiausių veikėjų, gavusių daug naujų 
darbininkų į Komunistų Partiją. Reikia 
atsiminti, kad tik nesenai pasibaigė va
jus, kurį Partija skelbė naujiems nariams 
verbuoti.

Šis vajus — įžymiausias šitos šalies 
darbininkų judėjimo istorijoj. Per trum
pą laiką Partijai gauta 22,000 naujų na
rių!

Jeigu Komunistų Partija iki šiol tu- 
tėjo biskį daugiau, kaip 50,000 narių, tai 
dabar, dėka tiems nenuilstantiems veikė
jams, kurie dėjo dideliausių pastangų 
gauti naujų narių, ji turi apie 75,000 
narių.

Aišku, palyginti su pačiu reikalu, su 
tomis problemomis, kurias Partija turi.

Lietuvišką Fašistėlią Konferencija
Vas. 12 d. New Yorke įvyko lietuviš

kų fašistų konferencija. Iš aprašymo 
“Vienybėj” matyt, kad konferencija bu
vo paaukota diskusijoms apie kovą su 
pažangiaisiais Amerikos lietuviais. Pri
imta keletas rezoliucijų. Vienoj šitaip 
fašistėliai skelbia:

Galutiniam- šio tautinės visuomenės persi
organizavimo baigimui, raginame visas tau
tines organizacijas ir grupes sušaukti savo 
suvažiavimus šių metų birželio mėn. į 
Scranton, Pa., prieš SLA seimą. Tuose su
važiavimuose organizacijos ir grupės turėtų 
galimybės pritarti patiektus persiorganiza
vimo planus ir po to būtų einama prie ben
dros centrinės tautinės visuomenės organi
zacijos sudarymo. ’

Vadinasi, tautininkai (fašistai) šauks 
savo konferenciją prieš SLA seimą tam, 
kad sustiprinti savo eiles kovai prieš pa
žangesnįjį sparną SLA. Jie, veikiausiai, 
ten bandys suplanuoti kokį smurtą pa
čiam SLA seime, nes balsavimo/demo
kratišku būdu jie ten laimėti nieko nie
kad nelaimės. SLA nariai gerai žino fa
šistus ir už juos nebalsuos.

Kita fašistų konferencijos rezoliucija 
sveikina “tautos vadą,” A. Smetoną.

Į rezoliucijų komisiją įėjo ir “Tėvynės” 
redaktorius p. Vitaitis. Reiškia, SLA or
gano redaktorius vis tebeprisilaižinėja 
prie “tautos vado”, smurto keliu pagro
busio valdžią į savo rankas.

SLA nariai tą privalo įsitėmyti ir pa
daryti atatinkamas iš to išvadas.

RUSŲ - JAPONŲ KARO 
PALYGINIMAS SU CHI- 

NŲ-JAPONŲ KARU

Per 19 mėnesių rusų-japo
nų karo Japonija sumobili
zavo, 1,100,000 kareivių. Da- 

t ' bar per 6 mėnesius karo su
V’ *

chinais japonai sumobiliza
vo jau per 1,000,000 karei
vių.

Japonijos veikiančioji ar
mija rusų-japonų kare turė
jo 430,000 kareivių, 0 dabar 
—500,000. Rusų-japonų ka
re 1904-1905 metais buvo už

mušta ir sužeista 200,000 
japonų, o dabar per pusme
tį jau daugiau 100,000.

Viena karo diena su ru
sais japonam kaštuodavo 3,- 
600,000 jenų, o dabar—5,- 
000,000 jenų, 

l 
/

va mini 20-metines savo nepri
klausomybes sukaktuves. Fašis
tų valdžia su Smetona priešakyj 
neriasi iš kailio, stengdamasi 
pasisavinti Lietuvos nepriklau
somybės užkariavimo nuopelnus. 
Iš tikrųjų gi Lietuvos nepri
klausomybė buvo užkariauta ne 
pardavingos Lietuvos buržuazi
jos dėka, tuo labiau ne jos par- 
davingiausio atstovo Smetonos 
dėka. Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai, didvyriškai kovoję 
prieš caro valdžią, o paskui 
prieš vokiečių okupantus—štai 
kas užkariavo Lietuvos nepri
klausomybę. Jų kovai laimėti 
sprendžiamai padėjo Sovietų 
Sąjungos liaudis, nuvertusi ca
ro valdžią, padėjusi mūšų ko
vai prieš vokiečių ir lenkų im
perialistines jėgas, o taipgi Vo
kietijos 1918 m. lapkričio revo
liucija, pakirtusi vokiečių impe
rializmo jėgas. Tuo laiku, kai 
Lietuvos liaudis, Sovietų Sąjun
gos liaudies remiama, kovojo dėl 
savų išsiliuosavimo iš turtuolių 
priespaudos ir del tautinio iš
siliuosavimo, Lietuvos buržua
zija su Smetona priešakyj par- 
sidavus vokiečių imperialistams 
kvietė į Lietuvos karaliaus sos
tą vokiečių kunigaikščių išperą 
Urachą. Tik darbininkų ir val
stiečių kova privertė Smetonoms 
valdžią atsisakyti nuo šitų par- 
davikiškų planų.

Lietuvos buržuazija, o ypač 
fašistai šmeižia Lietuvos komu
nistus, būk jie kovoję prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Ne 
prieš Lietuvos nepriklausomybę 
komunistai kovojo, o prieš Lie
tuvos buržuaziją, kuriai rūpėjo 
išlaikyti išnaudojimo jungą ir 
uždėti liaudžiai tautinę prie
spaudą Uracho prieglobstyj. 
Komunistams rūpėjo užkariauti 
Sovietų Lietuvą, kuri ne tik bū
tų pašalinus išnaudotojų jungą, 
bet ir būtų tvirtai užtikrinusi 
lietuvių tautos gyvavimą, kaip 
tai puikiausiai įrodo Sovietų 
Sąjungos tautos. Nors Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių jėgos 
buvo silpnesnės prieš sujungtas 
vokiečių ir lenkų imperialisti-

versti buvo apleisti Lietuvą.
Kovos prieš Lietuvos okupan

tus, kovos del Sovietų Lietuvos 
rezultate buržuazija buvo pri
versta duoti žemės vargingųjų 
valstiečių daliai, priversta bu
vo paskelbti Lietuvą buržuazi
niai - demokratine respublika. 
Vienok svarbiausi tos kovos vai
siai teko buržuazijai ir kitiems 
išnaudotojams. Išalkusi dides
nių turtų jauna lietuviška bur
žuazija pašėlusiai plėšė liaudį, 
o jos labiausiai grobuoniškoji 
dalis už keletos metų įvedė 
žiauriąją stambaus kapitalo fa
šistinę diktatūrą, kuri uždėjo 
tokį jungą, kurio Lietuva dar 
nėra mačiusi. Per visą šitą 
buržuazinės Lietuvos viešpata
vimo laiką buržuazijos parda- 
vingoji dalis nekartą mėgino 
parduoti Lietuvos nepriklauso
mybę, bet ir vėl liaudies stovė
jimas nepriklausomybės sargy
boj neleido jai įvykdyti tų par- 
davikiškų planų.

Darbininkai ir valstiečiai, visa 
Lietuvos liaudis, šiandien, kai 
fašistiniai agresoriai skandina 
kraujuose Ispaniją ir Kiniją, 
kai fašistinės šalys priešakyj su 
hitlerine Vokietija ruošia naują 
karą, ypatingai padidėjo pavo
jus Lietuvos nepriklausomybės 
gyvavimui. Tuo laiku, kai hit
lerinė Vokietija atvirai grasina 
Lietuvos okupacija, o fašistinė 
Lenkija, smaugdama Vilniaus 
krašto lietuvius, remia šitą ag
resingą Vokietijos politiką, fa
šistų valdžia vis labiau ir la
biau kapituliuoja prieš fašisti
nius agresorius. Svyruodama 
tarp Sovietų Sąjungos taikos 
politikos ir fašistinių agresorių 
grobuoniškos politikos fašistų 
Valdžia faktinai palengvina ke
lią naujai Lietuvos okupacijai. 
Fašistų valdžia sabotažuoja So
vietų Sąjungos ir Francūzijos 
pasiūlytą Rytų saugumo paktą, 
ji leidžia mūsų krašte bujoti 
agitacijai prieš Sovietų Sąjun
gą, nuosekliausiai ginančią ma
žųjų tautų nepriklausomybę ir 
kartu nevaržomai leidžia veik
ti mūsų krašte hitlerininkams

krašte, ji smaugia tautinių ma
žumų liaudį. Iš kitos pusės fa
šistų valdžia stiprina reakciją 
prieš Lietuvos liaudį, supančio
dama jos pajėgumą gintis nuo 
Lietuvos užpuolikų.

Lietuvos liaudis. Tavo kovos 
dėka buvo pasiekta Lietuvos 
nepriklausomybė, tu vienintelė 
gali užtikrinti jos gyvavimą ir 
ateityj. Kovodami dėl Lietu
vos nepriklausomybės išlaiky
mo, mes turim kelt aikštėn kiek-' 
vieną fašistų valdžios kapitulia
cijos žingsnį prieš hitlerinę Vo
kietiją ar fašistų Lenkiją. Mes 
turim reikalauti aktingai įrem
ti Sovietų Sąjungos taikos ir 
mažųjų tautų nepriklausomy
bės gynimo politika, aktingai 
remti kiekvieną Tautų Sąjun
gos žingsnį, einantį taikos ir 
mažųjų tautų nepriklausomybės 
naudai, aktingai kovoti prieš 
vokiečių ir lenkų įsigalėjimą 
Pabaltės Sąjungoj. Mes turim 
reikalauti panaikinti hitlerinin
kų šeimininkavimą Klaipėdos 
krašte, uždrausti hitlerininkų ir 
jų atvirų agentų voldemarinin- 
kų veikimą mūsų krašte, išva
lyti valstybės ir kariuomenės 
aparatą nuo hitlerininkų ir vol- 
demarininkų.

Reikalaudami vykdyti visas 
šias priemones, mes turim ko
voti dėl ekonominių ir politinių 
liaudies reikalų, dėl demokra
tinių laisvių, nes tik laisva ir 
aprūpinta tauta gali pajėgti 
aprūpinti savo nepriklausomy
bę. Tik fašistų diktatūros nu
vertimas gali užtikrinti Lietu
vos nepriklausomybės gyvavi
mą. Į šitą kilniąją kovą mes 
šaukiam vieningai stoti visą 
Lietuvos liaudį.

Tegyvuoja kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymo!

Šalin fašistų diktatūra!
Tegyvuoja laisva demokrati

nė Lietuva!
Lietuvos Kom. Partijos 

Centro Komitetas.
1938 m. sausio mėn.

BAISIAUSIASF KARO 
PABŪKLAS

Washington. •— Pagarsė
jęs karo pabūklų išradėjas 
L. P. Barlow perstatė Ame
rikos karo ministerijai savo 
naujai išrastą oro torpedą, 
kuria iš nematomų aukštu
mų galima būsią per 3-4 mi
nutes “viską sunaikint de
šimties mylių plote;” ir joks 
didlaivis negalėsiąs atsilai- 
kyt prieš šį baisiausią kari
nį oro įrankį.

Amerikos .armijos inžinie
riai darys bandymus* to iš
radimo.

Šumerų tautos kariauto
jai jau 2800 metų pirm krik
ščionių gadynės prikalinėda
vo varinių vinių į savo ka
rinių ratų apvadus, kad ne- 
slystų.

LIETUVOS ŽINIOS
Degtinės Auka

Nesenai A. Panemunės vai., 
Mozūrų km. gyventojas Laukys 
Kazys, 23 m. amž., su savo kai
mynu parvažiavo iš kito kaimo 
gerokai įsigėrę. Namiškiai Lau
kį keldami iš vežimo pastebėjo, 
kad jis neberodo gyvybės žy
mių, ir įneštas į trobą nebeat- 
sipeikėjo. Tuo reikalu kvotą 
veda A. Panemunės policijos 
nuovada.

Koks šiandien Alytus?
Šių dienų apytikriais davi

niais Alytaus miestas užima 
apie apie 675.20 ha ploto. Tu
ri arti 10,000 gyventojų, iš jų 
svetimšalių apie 60. Namų iš 
viso yra apie 845; mūrinių apie 
60, medinių apie 784. Gatvių 
apie 30. Iš miesto į visas šalis 
išeina 5 plentai. Mieste yra 
apie 600 prekybos bei pramo
nės įstaigų. Be to, veikia stam
bių ir smulkių pramonės įmo
nių, iš kurių apie 15 įmonių 
dirba daugiau kaip po 5 žmo
nes, o kitose mažiau.

Švietimuisi Alytui yra 4 pra
džios mokyklos, gimnazija su 
apie 400 mokinių. Miškų mo
kykloj apie 40 mokinių, žemės 
ūkio mokykla su apie 90 mo
kinių.

Su nemaža vertingų ekspo
natų yra Dzūkų muzėjus.

Dabar pastačius gelžbetoninį 
tiltą per Nemuną ir suvienodi
nus abiejų pusių Nemuno pa
dalintus gyventojų civ. įstaty
mus (pirmiau Suvalkų pusėj 
veikė Napoleono Kodeksas, Vil
niaus pusėj buvusios Rusijos 
įstatymai).

Pačiam miestui yra tenden
cijų ir toliau augti, nes Alytus 
pasižymi nepaprastu gamtos 
grožiu. Sausa smėlėta žemė, 
aplink miestą gražūs pušynai ir 
Nemunas su jo pakrantėmis va
saros melu žavi žmogų, todėl 
Alytui duotos kurorto teisės, 
miesto sodas ir parkas sutvar
kyti ir pats miestas puošiamas, 
bet vis dėlto užkulisiuose yra 
daug netobulumų, netvarkos ir 
skurdo.

Vabalų Virškinimo Juda
mieji Paveikslai

Ithaca, N.Y. — Cornell 
Universiteto moks lininkai 
“m i n k š taisiais” X-spindu- 
liais nufotografavo juda
mus paveikslus, kaip dirba 
vabalų viduriai laike maisto 
virškinimo.

New York. — Miesto mo
kyklų valdybos narys dr. 
Th. Huebener pataria įvest 
svetimų kalbų mokinimą ir 
pradžios mokyklose, prati
nant mokinius jas naudot 
žaismėse.

Klausimai ir Atsakymai
SVEČIA/ SU V. VALSTIJOSE 

NEGALI PAMAINYTI 
STOVIO

to.kis ateivis ant syk apleistų 
Suv. Valstijas.

nes jėgas, vienok jų kovos re- ir viešpatauti jiems Klaipėdos

KLAUSIMAS:
Buvau įleistas į Suv. Valsti

jas iš Kanados, bet atvykau, 
kaip svečias tik ant šešių mė
nesių. Dabar noriu čionais ant 
visados apsigyventi. Ar tą ga
lius padaryti? Aš čia jau dirbu 
ir uždirbu gana gerą algą, ar 
ir tą . galiu pasakyti immigraci- 
jos biurui?
ATSAKYMAS:

Ateivis, įleistas kaipo svečias, 
skaitomas ne-immigrantas ir 
negali pamainyti jo stovio, tik 
jeigu apleistų x Suv. Valstijas 
prieš išsibaigimą jo laikino įlei
dimo ir vėl atvyktų su regulia- 
Nška immigracijos viza. To- 
liaus, svečiai įleisti su suprati
mu, kad jie nejieškos darbo čio
nais. Jeigu svečias praneštų, 
kad jis, atvykęs čion laikinai, 
rado darbą ir jau dirba, many
tų, kad jis peržengė laikino'įlei
dimo reikalavimus, ir immigra
cijos biuras tuoj prašytų, kad

DARODYMAS LEGALIŠKO 
ĮLEIDIMO IR APLIKACIJOS 
DĖL IMMIGRACIJOS VIZŲ

KLAUSIMAS:
Turiu tik pirmas pilietystės 

popieras, bet noriu parsitraukti 
savo žmoną ir vaikus iš Euro
pos. Man pasakė, kad turiu pri
statyti legališko įleidimo į Suv. 
Valstijas darodymą. Kaip tą 
galiu padaryti?
ATSAKYMAS:

Pasiųsk aplikaciją Immigra
tion and Naturalization Service 
dėl patikrinimo “paskutinio 
įleidimo,” vartodamas formą 
575, kurią galį gauti kiekviena
me immigracijos ofise. Toje ap
likacijoje turi paduoti atvažia
vimo tikrą dieną, vardą laivo, 
vardą, po kuriuom buvai įleis
tas ir kaikurias kitas informa
cijas. Paštu pasiųsk aplikaciją 
Immigracijos komisionieriui 
uoste, kur įvažiavai į Suv. Val
stijas. F.L.I.S.
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Kaip Skaičiuojama
Saules Amžius

VANDUO VIETOJ GAZOLINO AUTOMOBILIAMS

Senovėje daugelis tautų 
garbindavo saulę kaip die
vą. Saulė iš esmės yra mo
tina ne tik augalų ir gyvių, 
bet ir pačios žemes. Ir nors 
gilioj senovėj žmonės to 
fakto moksliniai nežinojo, 
bet jauste jautė. O saulės 
senumas ir pas lietuvius įė
jo į patarlę: “Ne saulės am
žių gyvensi” arba “su saule 
negyvensi.”

Ne dyvai, kad gamtmoks- 
lininkai, ypač astronomai, 
taip susidomėję saulės am
žium, ir įvairiais būdais 
bando jį apskaičiuoti.

Vieni astronomai nustato 
saulės amžių iki dešimties 
bilionų metų. Jie sako, tokio 
laikotarpio reikėjo, iki žvai
gždės galėjo ateit į šiandie
ninį savo stovį, išsivystyt iš 
“palaidų” medžiagos miglų- 
dulkynų į dabartinį karštį ir 
blizgėjimą.

Kiti astronomai tvirtina, 
kad užtekę dviejų bilionų 
metų išsivystyti Paukščių 
Keliui, kuriame randasi mū
sų saulė, žvaigždės, žemė ir 
kitos planetos ir spiečiai 
meteorų. Bet ir du bilionai 
metų arba du tūkstančiai 
milionų, yra toks didelis 
amžius, kad žmogaus vai
dentuvei beveik neįveikia
mas aprėpti.

Pas visus mokslininkus 
yra apskritai priimta tiesa, 
kad žemė susikūrė iš atski
lusios masės saulės dujų. 
Ypatingo dėmesio jie krei
pia į žemėje randamą ele
mentą radium ir į šviną.

* Radium nematomai nuo
lat spinduliuoja, ir taip laip
sniškai, bet neapsakomai lė
tai keičiasi į šviną, kad rei-

Savaimi Einą Rankiniai
Laikrodėliai

Nuo senai yra žinomas 
panašus į laikrodėlį įtaisas, 
vadinamas “p e d ometeriu.” 
Jis nešiojamas ant kojos ir 
automatiškai suskaito kiek
vieną žingsnį. Jo rodyklėlės 
pažymi, kiek žingsnių nu
žengta.

Žinant vidutinį savo žing
snio ilgį, tuo būdu žmogus 
gali apskaitliuot, kiek jis 
per dieną išvaikščioja arba 
kaip toli kur nueina.

Vėliau atsirado ir ranki
niai laikrodėliai, kurių “ne
reikią” užtraukt. Jie veikia 
dalinai panašiu būdu kaip 
“pedometeris.”

Laikrodėlyje įtaisyta švy
tuoklė. Ji pakabinta apt 
trumpos liniuotės, panašios 
į spyruoklę.

- Kai juda ranka, nuo to 
švytuoklė viena kryptim 
užsikabina tam tikru kabu
čiu už ratuko, sujungto su 
paprasta laikrodį varančia 
spyruokle, ir taip ją kaskart 
vis po biskį užtraukia.

Bet jeigu ramiai sėdėsi ar 
gulėsi, tai ir tas laikrodėlis 
užmigs. Tinginiai, vadinasi, 
negali džiaugtis šiuo išradi
mu. . —D, 

kia šimtų tūkstančių metų 
gabaliukui vieno metalo vir
sti antru. Iš to mokslininkai 
sprendžia įvairių žemės uo
lų senumą.

Austrijos astronomas Ste
fan Meyer, pagal žemėje 
randamą šviną, skaičiuoja ir 
saulės amžių. Tas švinas nė
ra vienlytis, ale mišinys 
įvairių švino rūšių. Anot 
Meyer’io, šis švino mišinys 
(uranas, actinuranas ir tho- 
ras) nėra pirmapradiniai 
susidaręs ant žemės, bet 
gautas nuo saulės, dujų pa
vidale, sykiu su kitomis že
mės medžiagomis.

Panašiom cheminėm me
džiagom susidaryt praeina 
ilgiausi amžiai laiko; bet 
mokslininkai su jautriau
siais naujoviškais instru
mentais bent aplamai gali 
nusakyti, kaip lėtai keičiasi 
tokios medžiagos. Pasirem
dami, todėl, dėsniais chemi
nių medžiagų susidarymo, 
jie ir skaičiuoja, kad žemė
je randamam ir iš saulės čia 
patekusiam švinui susidaryt 
reikėjo apie 4 su puse bi- 
liono metų. O pirmesnis lai
kotarpis, kai medžiagos bu
vo tik palaidos dujos, dar 
cheminiai nesusidėjusios į
elementus, negalėjęs būti la
bai ilgas, kaip sako kai ku
rie fizikai.

Imant išvadas astronomų, 
matuojančių saulės amžių 
“ilgalaikio skale,” ir kitų as
tronomų, matuojančių jį 
“trumpalaikio skale”, todėl, 
prisieitų saulės amžius lai
kyt tarp 10,000,000,000 ir 
4,500,000,000 metų.

—N. M.

Žydai Kaipo Lietuvos 
Piliečiai

Pigios rūšies tautininkai 
neigia Lietuvos žydus, kaip 
“nieko gero nelemiančius” 
Lietuvai, “netikrus pilie
čius.” Bet štai ką rašo pats 
Smetonos organas “Lietu
vos Aidas:”

“Lietuvos, žydai pramo
nininkai ir fabrikantai 
(Kaune) buvo susirinkę spe
cialaus pasitarimo nepri
klausomybės 20 metų sukak
ties minėjimo reikalais.

“Nutarta aktyviai sukak
ties šventėse dalyvauti, vi
somis progomis leisti savo 
samdiniam tose šventėse da
lyvauti ir sudėti didesnę pi
nigų sumą kariuomenei 
stambią dovaną nupirkti.”

Net Palestinon išvykę iš 
Lietuvos žydai neužmiršta 
savo gimtojo krašto. Jeruza
lėj ir daugely j kitų miestų 
ir miestelių įvairios žydų 
užeigos pavadinta tokiais 
vardais, kaip “Palanga”, 
“Kaunas”, “Ukmergė” ir 
kt., ką matėme korespon- 
cijose iš Palestinos kauniš
kėje spaudoje.

Palestinoje esą apie 100 
ir lietuvių. Jie sako, . kad 
Lietuvos žydai Palestinoje 
juos pasitinka, priima juos

^Žibalo, naftos šaltiniai iš- 
I sisemsią Amerikoj po kokių 
| “dvidešimt ar trisdešimt”
metų, persergėja tūli tyri
nėtojai požeminių turtų. O 
jei išsibaigs žibalas, iš ko 
tada gamins gazoliną auto- 
vežimiams? Kaip važiuos 
automobiliai be gazolino?

Patys šie klausimai iš 
paviršiaus panašūs į evan- 
geliškąjį klausima: — Kuom 
sūdysite, kai druska nusi- 
stelbs (ir praras sūrumą)?

Bet tikrumoj automobi
liai gali važiuot ir kuo kitu, 
ne tik gazolinu.

Daugumoj kraštų jau da
bar primaišo nemažą nuo
šimtį alkoholio prie gazoli
no auto, motorams varyti.

Sovietuose ir tūlose kito
se šalyse išrasta būdai ga
mint dirbtinį gazoliną iš 
“akmeninės” anglies.

Su tam tikrais prietaisais 
gali tuos pačius autoveži
mių motorus sukti natura- 
lės degamosios dujos, kurios 
išplaukia iš požemių Penn- 
sylvanijoj, Ohio ir - kitose 
valstijose. Jas vietomis jau 
naudoja automobiliai Ame
rikoj, Vokietijoj ir kt. Jos 
gali būt paverstos ir skys
čiais.

"Velnio Sala” ir "Aukso Vartai”
Ši Alcatraz sala randasi 

San Francisco jūros įlankoj, 
netoli Golden Gate ir už 
apie trijų ketvirčių mylios 
nuo pakraščio.

Kalbant apie Alcatraz sa
lą, negalima nepaminėt ir 
Golden Gate, arba “Auksi
nių Vartų,” kurie garsūs 
savo istorija.

Šioj šalyj yra labai daug 
“auksuotų” pavadinimų, bet 
nė vienos vietos neteko pa
tirt taip vykusiai užvardin
tos, kaip šie San Francisco 
įlankos žiočių krantai. Tą 
ypač matai, kada pasitaiko 
būti ant laivo, artinantis 
prie įlankos, kuomet saulė 
rengiasi pasikavot už Paci- 
fiko didjūrio, bet dar gau
siai žeria savo spindulius, o 
jie, atsimušdami į įlankos

Klaipėda Priklausė Lietuvai 
Virš 500 Mėty Atgal

Klaipėda su prieplauka iki 
Melno taikos sutarties buvo 
Lietuvos valstybės žinioje ir 
tik po tos sutarties pateko 
į svetimas rankas. Praėjo 
500 metų iki Klaipėda vėl 
grįžo Lietuvai.

Vokietijoj stato lėktuvą, ku
ris ir povandemu plauktų.

ir vaišina kaip laukiamus 
svečius.

Ne vienas iš Lietuvos at
vykęs New Yorkan žydas 
atsilankė ir “Laisvėn”, kaip 
lietuvių dienraščio .leidyk
lom Jie buvo įvairių pažiū
rų žmonės. Kiti, po desėt- 
ką metų išgyvenę Amerikoj, 
sako skaitą “Laisvę,” nors 
jie moka jau angliškai ir 
turi savo stiprią žydų spau
dą. —J. C.

Krosnyse, kur gamina 
koksus, galima sukuopti du
jas, kuriose yra 50 procentų
vandenilio (hydrogeno) ir 
27 procentai methano dujų. 
Vokietijoj me thanas jau se
nai vartojamas automobilių 
varikliams.

Sausas malkas deginant 
specialiuose įtaisuose, vadi
namuose “gazogenais,” yra 
gaunama dujos, kurios varo 
motorą. Tokius gazogenus 
galima įrengt ir pačiuose 
automobiliuose — pasiėmei 
malkų, užkūrei, ir iš jų da
rosi reikalingos dujos auto- 
vežimio eismo laiku. Iš 200 
ar 300 svarų malkų gauna
ma tiek dujų, kad pakanka 
nuvažiuot bent 54 ameriko
niškas mylias, kartais daug 
toliau.

Bet jei bus išeikvoti miš
kai, išsisems angliakasyklos 
ir. šaltiniai naturalio dega
mojo geso, kas tada varys 
auto, motorus?

Yra medžiaga, kuri aps
kritai neišsisems per milio- 
nus metų. Tai vanduo. O iš 
vandens yra išskiriama du
ja, vandeniliu (hydrogenu) 
vadinama. Leidžia elektros 
sriovę per vandenį. Elektra 

žiočių apelsininės spalvos 
granitinius krantus, stebė
tinai gražiai spindinčiai 
žvilga, sudarydami tokį re
ginį, lyg tai būtų milžiniško 
dydžio atdari vartai, ma
giškos rankos nutapyti auk
sine spalva.

Krantai gamtos subuda- 
voti įžambaus pavidalo ir 
gana aukšti. Abiejose sąs- 
maugos pusėse randasi tvir- 
tumos-fortai senovinės ma
dos, šiuo laiku mažos ver
tės. Sąsmauga vienoj vie
toj susiaurėja, ir ten išbu- 
davotas Golden Gate tiltas. 
Ant vieno kranto San Fran
cisco priemiestyj yra ka
riuomenės stovyklos, tai va
dinamas Presidio, kur sto
vi keletas tūkstančių nuola
tinės kariuomenės.

Na, o esant Alcatraz sa
lai netoli armijos stovyklos, 
kada tai seniau šalies val
džia pastatė ant salos kalė
jimą su menkomis dirbtuvė
lėmis' kareiviam, nusikals- 
tantiem prieš armijos dis
cipliną.

Vėliau ant didesnės Bu
ena Vista salos, kiek toliau 
nuo šios, tapo įrengta karo 
laivų bazė su dirbtuvėmis 
laivam taisyti, kur taipgi 
dirba kaliniai jūreiviai.

Atsiradus daugiau ir 
svarbesnių darbų šios salos 
laivų taisymo dirbtuvėse 
nusikaltę armijos kareiviai- 
kaliniai buvo perkeliami 
dirbt sykiu su jūreiviais; 
tai Alcatraz kalėjimas ištuš
tėjo, ir pasidarė neverta to
liau palaikyt kalėjimą tokia
me pavidale.

Tada ir sumanyta naujas 
planas. Garsiai sušukta, pa
skelbiant Alcatraz Salos ap
krikštijimą “Velnio Sala,” 
lygia Franci jos pagarsėju

suskaldo vandenį į dvi su
dėtines jo dalis: viena dalis 
—vandenilis eina aukštyn į 
vieną.pusę dvišako didžiulio 
indo; antra dalis— deguo
nis (oxygenas) į kitą indo 
dvišakumos pusę. Ir, rodos, 
stebėtina — abidvi dujos at
skirai dega, kada jas pade
gi, net eksploduoja. Taigi 
vanduo dega, tik ne visas 
sykiu, bet kada jis suskaldy
tas į sudėtines savo dujas. 
O suleisk krūvon tas dvi 
dujas, ir vėl tuoj iš jų pasi
daro tikras vanduo.

Vandenilio dujomis gali
ma kūrenti ne tik viduti
nius, bet ir didžiausius mo
torus, kaip yra išbandyta 
Francijoj, Norvegijoj ir ki
tur.

Bet daugmeniškai vande
nilį gamint reikia didelio 
kiekio pigios elektros. O pi
giausiai elektra gaunama, 
kada įkinkoma upių ir 
krioklių vandens jėga sukti 
dinamo mašinas, dirbančias 
elektra.

Tuo būdu iš vandens ir 
galima bus gauti kurą ne 
tik autovežimių varikliams, 
ale ir kitiems reikalams.

—N. M.

siai Velnio Salai su baisiu 
tenai kalėjimu.

San Francisco ir apylin
kės gyventojai tuokart juo
kavo iš tokio paskelbimo, ir 
patvirtinimui, jog tai iš
pustas dalykas, Y. W. C. A. 
(Jaunųjų Moterų - Krikš
čionių Sąjungos) atlečįų 
grupė pakvietė vieną iš sa
vo narių, paprastą plauki
kę, išbandyt, kiek laiko už
imtų nuplaukt iki tai ame
rikinei “Velnio Salai” ir su
grįžt. 18 metų mergina leng
vai atliko tą kelionę-plauki- 
mą per 6 valandas.

Idant kalėjimas nebūtų 
tuščias, tai buvo stengiama
si čia gabent visokius kri
minalistus kalinius su obal- 
siu, kad “veik negalimas

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Kelinta Dalis Mokinių Baigia 
Vidurines Mokyklas?

Du trečdaliai vaikų ir 
mergaičių, įstojančių į vi
durines mokyklas (high 
schooles) New Yorke nebai
gia jųjų. Vidurinį mokslą 
išeina tik trečdalis visų jį 
pradedančių.

36 procentai mokinių su
klumpa ant matematikos: 
algebros, geometrijos bei 
trigonometrijos. 31 procen
tas nesugeba išmokt sveti
mų kalbų lekcijų.

Prof J. L. Stockton skai- 
tliuoja, kad tik dėl tųdviejų 
mokslo dalykų kas metai 
veltui nueina po $8,000,000 
pinigų iš miesto iždo.

Daugelis suklūmpa, su
prantama, dėl to, kad jiem 
nebūna išaiškinta, kaip mo
kintis. Kiti nenori jokio 
aukštesnio mokslo, ir tik tė
vų verčiami pradeda lanky
ti vidurines mokyklas.

"Užburtas” Senovės 
Romėno Žiedas

Bucharest© advokatas Ti- 
povas savo dvare, Rumuni
joj, andai rado kapą seno
vės Romos centuriono (ka
pitono) vardu Marcus Quin- 
tilius Pugnus su dar gerai 
išlikusiu grabu. Prie jo kau
lų buvo ir platus aukso žie
das su to karininko vardu 
ir įbraižytu įrašu, kuris ro
dė, jog žiedas jam duotas 
imperatoriaus Trojano už 
pasižymėjimus tarp 53 ir 
117 metų krikščioniškos ga
dynės. Žiede buvo įdėta 
koks tai mėlynas akmenu- 
kas-akutė.

Advokatas didžiavosi sa
vo radiniu ir dažnai nešiojo 
tą žiedą ant pirštų. Bet neil
gai trukus po žiedo radimo, 
jis savo raštinėj staiga ap
alpo ir mirė. Lavono tyri
mas parodė, kad mirė nuo 
užnuodijimo.

Vėliau pakviestas žinovas 
ištyrė žiedą, ir štai kas pa
sirodė: Prie žiedo pritaisy
tas akmenukas buvo pasu
ki nė jamas aplinkui. Sukant 
patį žiedą aplinkui, sykiu 
vidaus pusėje sukosi ir ma
žytė adatėlė. Jinai buvo įtai
syta į tam tikrą laikytuvė- 
lį, mažytį indelį, o jame ir 
buvo rasta nuodų žymės.

Mirus advokatui, žiedas 
atiteko jo broliui Tipovui, 
pirkliui, šio pirklio raštinė
je tarnavo Iza Vasova, kuri 
dirbo rašomąja mašinėle.

Iza Vasova buvo susiža
dėjus su valdininku Marku 
Bugačevu; bet jiedu pradė
jo pyktis ir bartis. Valdi
ninkas ją užsipuldinėjo, kad 
jinai perdaug palaidai gy
venanti.

Po vieno smarkaus susi-

Smageny Darbas Vargina ir Raumenis, Kaip 
Įrodo Mokslininkę Padaryti Bandymai

Mes galvojame ne tik 
protais, bet ir kūnais, kaip 
parodo Columbijos Univer
siteto profesorius dr. Wm. 
Shaw. Kuomet žmogus aty- 
džiai skaito knygą arba gal
voj daro skaičiavimus, jo 
kūno raumenys taipgi išsi
tempia kaip stygos, sako dr. 
Shaw.

Pirmiau jis buvo India
nos Universiteto profeso
rius ir pats vadovavo nuo
dugniem bandymam, kurie 
įrodė, kad raumenys daly
vauja smagenų darbe. Pri
jungtas prie kojos ar ran
kos elektrinis instrumentas 
oscillografas tuoj atžymi 
raumenų veikimą, kai žmo
gus pradeda protiniai dirbti.

Skaičiavimo uždavinys ar
ba bandymas ką nors atmin
tinai išmokt, netariant nė 
žodžio ir sužiniai nejudinant 
nė vienos kūno dalies, tuo- 
jaus užregistruoja darbą 
įvairių raumenų rodyklėje 
oscillografo.

Jeigu žmogus tik įsivaiz
duoja, kad ranka ką kelia 
arba kad jo koja žengia, 
elektros sriovė, einanti iš 
rankos ar kojos, padaro os- 

barimo, jiedu vėl susitaikė, 
ir čia jau Iza Vasova pado
vanojo savo sužadėtiniui di
delį auksinį žiedą. Tai buvo 
tas pats romėno karininko 
žiedas. Iza paėmė jį iš savo 
samdytojo, žinodama žiedo 
nuodingumą. Jos sužadėti
nis Bugačevas pradėjo tą 
žiedą ant piršto nešioti; 
praėjo kelios dienos, ir jis 
mirė panašiai, kaip advoka
tas Tipovas. Jis žuvo nuo 
žiede buvusių nuodų, kaip 
patikrino gydytojai.

Policija pradėjo tyrinėti; 
susekė, kas jam tą žiedą 
“padovanojo”; ir Iza Vaso
va tuoj liko suimta kaip 
žmogžudė.

Pirmasis žiedo savinin
kas, romėnų kapitonas, su
prantama, žinojo, kaip jį ne
šioti, idant neužsinuodint 
netyčia. Nuodų prietaisėlį 
žiede jis laikė, matyt, to
kiam atsitikimui, jeigu bū
tų paimtas nelaisvėn ar pa
kliūtų kokion nelaimėn, kad 
geriau būtų nusinuodyt. Be 
to, šitoks žiedas galėjo tar
naut ir kaip mirties įrankis, 
norint kokį sau nepageidau
jamą asmenį pašalint iš gy
vųjų tarpo ir tuo tikslu “pa
do vano j ant” jam tą žiedą.

—J. C.

Bluefield, W. Va. — Kai 
ūkininkas J. M. Riley išda
lino žmonėms šuniukus, jų 
motina prisiėmė sau už vai
kus paršiukus ir žindo juo
sius.

Washington. — Armijos 
specialistai daro bandymus 
lėktuvų ratų gumoms, ku
rių, sakoma, negalėtų prie
šas peršant kulkasvaidžiu.

cillografe tokią žymę, lyg iš 
tikro tie kūno nariai taip 
dirbtų.

Jeigu garsiai iš šalies kal
bama, kuomet žmogus ką 
galvoj skaičiuoja ar minti
nai mokinasi, oscillografas 
parodo, kad tada turi sun
kiau dirbti ir jo raumenys, 
ne tik smagenys; vadinasi, 
proto darbas pasunkėja ir 
greit pasidaro ne toks sėk
mingas.

Kada asmuo garsiai skai
to, visi jo kūno muskulai 
dalyvauja tame darbe. .

Tikrumą šių patyrimų 
tvirtina visa eilė Indianos 
Universiteto profesorių ir 
studentų, dalyvavusių tuose 
bandymuose. —N. M.

Medelio Aliejus—Gyduole 
nuo Vėžio?

Žaliuojančio per žiemą 
medelio (wintergreen) alie
jus tarnauja naikinimui vė
žio ligos iš žiurkių krūtų, 
kaip patyrė dr. C. G. Burn.

Saulė turi 864,000 mylių il- 
gio-pločio ir yra už 92,830,000 
mylių nuo žemės.
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ALDLD 25 Kp. Susirinkimas
Vasario 14 d. įvyko virš mi

nėtos kuopos susirinkimas. Ja
me padaryta gražių ir naudin
gų tarimų.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mas su apsigarsinimu į jau
nuolių “The Voice of Lithua
nian Americans”, paskiriant 
tam $3. Taipgi paimti to žur
nalo pirmos laidos 10 kopijų 
praplatinimui. Draugas Vitkus 
liuosnoriai apsiėmė tas kopijas 
parduoti.

Draugas K. Juškauskas pa
reiškė: “Aš turiu du sūnus ir 
noriu jiems užrašyti jaunuolių 
žurnalą “The Voice of Lithua
nian Americans”. Tai gražus 
tėvo rūpestingumas savo sūnų 
ateitimi!

Draugas Pievariūnas • ir 
draugė M. Stanienė apsiėmė į 
komisiją rinkimui aukų “Vil
nies” bazarui. Mes manome, 
kad mūsų pritarėjai darbinin
kai ir darbininkės, o taip pat 
ir biznieriai, komisijai atsilan
kius, neatsakys kiek nors pa
remti tą svarbų reikalą.

Šiame susirinkime mūsų kuo
pos draugai nusitarė nepirkti 
vietos didlapį “The Baltimore 
Sun”, kol ten tęsis darbininkų 
streikas. Bosai atėmė nuo dar
bininkų visas teises, sutremp
dami po savo padais visas pa
darytas su unija sutartis. Iki 
šiol daugelis manė, kad tos 
kompanijos laikraščiai pažan
gūs, bet dabar pasirodė, jog 
tai buvo klaida taip manyti.. .

Tie, kurie norite kasdieni
nes pasaulio žinias matyti, o 
“Laisvę” neskaitote, pasipurki
te “Daily Workerį”. “Daily 
Worker” galima gauti po nu
meriu 501-6, Eutaw St.

Kuopos Narys.

iš mūsų noro. Mes manome 
ateityje publikai atsilygint kaip 
nors už šiuos trūkumus.

Viešas Susirinkimas
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius turės viešą susirinkimą, 
j kuri kviečia atsilankyti tuos 
draugus, k u r i e interesuojasi 
Kompartijos veikimu. Visa ei
lė įvykusių tos rūšies susirinki
mų davė geras pasekmes. Gra
žus partijiečiams pritarėjų bū
relis lankė juos ir ėmė dalyvu- 
mą diskusuojamais klausimais. 
Tad kviečiame visus ir į šį susi
rinkimą atsilankyti ir diskusuo- 
ti dienos klausimus.

Susirinkimas įvyks pirmadie
nį, vasario 28-tą dieną, Lietu
vių Svetainėje (skiepe). Pra
džia 7:30 vakare. Dalyvaukite 
visi.

Kompartijos Viet. Skyr.

Iš Kom. Partijos Vakarėlio

Keturių Miestų Reikaluose
Lowell, Lawrence, Haverhill 

ir Nashua draugai darbininkai 
privalo tikrai susidomėti ir 
skaitlingai dalyvauti kaip šau
kiamoje keturių ALDLD kuopų 
metinėj konferencijoj, kuri 
įvyks Nashua, N. H., taip ir 
rengiamam šokių vakare tų or
ganizacijų naudai. Taipgi dalis 
uždarbio bus skiriama ir Ko
munistų Partijos Liet. Frakci
jos darbuotei.

Minima konferencija įvyks 
ateinantį šeštadienį, vasario 26 
d., š. m., 3 vai. po pietų, sve
tainėj 35 Otterson St., Nashua. 
Toj pačioj vietoj atsibus ir šo
kių vakaras. Vakaro pradžia 
7 vai. vakare.

Visų keturių kolonijų drau
gai privalo pasistengti, kad 
.konferencija būtų skaitlinga de
legatais, nes naujų narių va
jus ir būsiančio vasarinio sezo
no veikimas, kas liečia mūsų 
keturis miestus, nepriskaitant 
čia kitų klausimų, sudarys svar
bią problemą mūsų bendram 
veikimui.

Delegatai pribūkite laiku, ne
vėluokite, nes nuo trijų iki 7

darbininkus pasiliuosavimui iš 
kapitalistinės priespaudos.

Antruoju kalbėtojumi buvo d. 
Matas Guoba. Jis vaizdžiai pa
pasakojo apie fašistinės Lietu
vos valdžios žiaurumus ir per
sekiojimus darbininkų organi
zacijų, kurios stengiasi dirbti 
dėl Lietuvos darbo žmonių ge
rovės.

Drg. Guoba taipgi palietė ir 
visas- kitas darbininkų kovas, 
kuriose dedamos gyvastys, kad 
atsilaikius prieš fašizmą.

Ant galo kalbėtojas nurodi
nėjo sunkią Kanados darbinin
kų padėtį, ir kaip jiems yra 
sunku kovoti su turčių klase. 
Taipgi prisiminė, kaip Kanado
je mūsų draugams yra sunku 
savo laikraštį “Liaudies Balsą” 
leisti, nes pas juos palyginamai 
lietuvių nėra daug. Nusiskundė, 
kad finansinė “Liaudies Balso” 
padėtis yra labai sunki ir pra
šė paramos.

Aukų surinkta $24.00.
Aukavo šie asmenys:
A. Taraška $2; P. Bacis 

$1.25; po $1: V. Visockis, J. 
Beržinis, E. Klimienė, P. Mak- 
vienė, F. Ramanauskas, C. Eri- 
son ir V. Taraškienė; po 50c: 
A. Ramoška, J. Vasiliauskas, A. 
Tatorėlis, O. Rudžinskienė, M. 
Skardžiukė, K. Vilkas, A. Skar
džius, J. Margaitis, A. žižiū- 
nas, M. Ramanauskas, A. Kli
mas ir J. Senkus; po 25c: K. 
Bučias, A. Bakštis, J. Gailiūmįs, 
J. Maziliauskas, A. Ramanas, 
V. Tamošiūnas, J. Bataškis, M. 
Sabaliauskienė, W. žaltauskas, 
O. Seliokliūtė, K. Bražauskas, 
S. Laurinaitis, J. Pilkauskas, J. 
Kazlauskas, J. Gudaitis, J. Ai- 
bovičius, O. Malinauskienė, K. 
Plituikienė, M. Margaitienė, A. 
Dagilienė, J. Kulis, V. Staugai
tis, V. Januškevičius, M. Nar
butienė, ir B. Muleranka; O. 
Visockienė 30c; smulkių $2.20.

Gavo 3 skaitytojus “Liaudies 
Balsui”, tai iš visų atžvilgių 
prakalbos pavyko.

IŠ Susirinkimų

LIETUVOS ŽINIOS
ALYTAUS KRONIKA

¥

Nepatiekia Svarstyti Pa
duoto Prašymo

Jau senokai miesto savivaldy
bės valdomiems organams dar
bininkai yra padavę kolektyvų 
prašymą, kuriuo prašo sudary
ti geresnes sąlygas, kad jie ga
lėtų Vilniaus pusėje' išsipirkti 
žemės sklypelį, trobesiams pasi
statyti. Kaž kodėl burmistras 
prašymo miesto Tarybai ilgai 
nepatiekia svarstyti.

Smarkiai Varžo ir žabarus
Sausio 19 d. Ūdrijos para

pijos salėje įvyko Aniškio miš
ke pagamintų žabarų (šakų) 
pardavimo varžytinės, kuriose 
ūkininkai smarkiai varžėsi, 
kartais įvaržydami trigubai 
brangiau, negu įkainuota suma. 
Neturtingos moterys, neįsteng
damos nusipirkti ir menkiau
sios rūšies .kuro, net verkė. 
Ankstyvesnėse varžytinėse bu
vo parduodama geresnė kurui 
medžiaga, bet ūkininkai mažai 
jos gavo, nes išgraibstė visokį 
spekuliantai.

Generalinio Italų Fašistų 
Sekretoriaus žentu Būsiąs 

Jaunas Lietuvis
žydų spauda rašo, kad gau

tomis Kaune žiniomis tūlas jau
nas menininkas, kurį laiką to- 
bulinęsis Italijoje, susipažinęs 
su fašistų partijos generalinio 
sekretoriaus Staracės dukterimi 
ir netrukus žadąs ją vesti. Esą, 
apie jį gautas Kaune iš Romos 
užklausimas. Jei vedybos 
įvyks, tai jam atiteks nemaža 
pasogos suma.

tą dieną ryte pakartojus, vėl 
du vilkus nušovė. Kiti keturi 
buvo tik sužeisti ir per vėlia
vėles paspruko.

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius turėjo surengęs juda
mus paveikslus, vakarienę ir šo
kius. Bet, ant nelaimės, ką ža
dėjome duoti publikai, ne viską 
davėme. Ir dalinai mūsų publi
ka likosi suvilta. Drauges, ku
rios gamino vakarienę, pasidali
no darbais ir manė pagaminti 
visus valgius namuose, tuo išro- 
kavimu, kad sumažinti išlaidas. 
Bet dėl stokos vietos ir laiko 
valgiai neišėjo taip gerai, kaip 
turėjo būti. Už tai vakarienės 
gamintojos labai atsiprašo pu
blikos.

Su judamais paveikslais irgi 
ne viskas gerai. Įstaiga, su ku
ria buvo padaryta sutartis, kad 
prisius paveikslus laiku, ant ne- 

Jaimės, jų neprisiuntė. Ir pa

vai. laiko neperdaug bus svar
biems klausimams svarstyti.

J. M. Karsonas.

Hartford, Conn.

veikslų neturėjome. Tai čia mū
sų publika ir likosi suvilta. Ką 
jai žadėjome, nedavėme.

Prie to, dar buvo nesmagu
mų ir iš vietinės valdžios pu
sės. Mat, komunistinio judėji
mo priešai pranešė vietos polici
jai, kad “komunistai turės mi
tingą ir sukels revoliuciją.” Ir 
dar nepradėjus publikai rinktis 
į svetainę pplicija atvažiavo pa
tirti, kas ištikrųjų bus daro
ma. Bent keliais atvejais ap-
žiūrėję svetainę ir nieko blogo 
nesuradę, prasišalino. Nors 
mūsų publika nekreipė atydos į 
prie durų stovinčią policiją ir 
susirinko į svetainę, bet visgi 
biznio atžvilgiu policijos atsi
lankymas mums pakenkė. Ir 
kaip ten nebūtų, po. visų tų 
trūkumų, vakaras pasibaigė 
gražioj nuotaikoj.

Apart draugių parti jiečių, 
daug mums pagelbėjo dirbti ir 
ALDLD 20 kuopos Moterų Sky
riaus narės dd. R. Palilionienė, 
J. Strakalienė, O. Mikalojūnie- 
nė ir A. Maldaikienė.

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius taria širdingiausiai ačiū 
toms draugėms, kurios darba
vosi dėl vakarienės, publikai 
skaitlingą atsilankymą. Ir 
bai atsiprašo visos publikos

* visus trūkumus, kurie įvyko

uz 
la- 
už 
ne

Visko Po Piski iš Dirbtuvių
Pas mus randasi nemažai ta

bokinių dirbtuvių, .kurios tik te
dirba apie 5 menesius Į metus. 
Šiuo tarpu jų sezonas jau bai
gėsi. Nemažai darbininkų liko
si bedarbiais. Dirbant algos 
buvo mažos. Skubotumas ne
svietiškas. Būdavo atsitikimų, 
kad jaunos merginos darbinin
kės nuo didelio skubėjimo daž
nai' apalpdavo. Tai vis pačių 
darbininkų kaltė, kad nesiorga- 
nizuoja į unijas.

Kitos dirbtuvės pradėjo kru
tėti geriau; kur dirbo po 2-3 
dienas savaitėje, darba dirba 4.

Mirė
Vasario 10 d. persiskyrė su 

šiuom pasauliu Ona Mikalaus
kienė. Sirgo visai trumpai. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
vyrą, sūnų ir dukterį. Velionė 
buvo tikinti, tai ir palaidota su 
bažnytinėm apeigomis.

Prakalbo^
Vasario 13 d. Laisvės Choro 

svetainėje KP. Liet. Frakcija ir 
ALDLD kp. turėjo prakalbas. 
Kalbėjo dd. M. Guoba iš Kana
dos ir V. Valaitis iš New Bri
tam, Conn.

Pirmiausiai kalbėjo d. V. Va
laitis ir skaitmenimis nurodė, 
kaip šiais blogais laikais dėl 
darbininkų, smarkiai paaugd 
kapitalistų pelnai, kurios jie vi
sais galimais būdais išspaudė iš 
darbininkų. ' Kalbėtojas sakė, 
kad kapitalistai, prisilupę sauz 
pasakiškus pelnus, išmetė dar
bininkus badavimui. Kalbėto
jas kaltino darbininkus, kam 
jie nesiorganizuoja į unijas ir 
nekovoja už savey būklės pegeri- 
nimą. Kalbėtojas ragino darbi
ninkus stoti netik į unijas, bet 
ir į Komunistų Partiją, kuri 
dirba vienydama viso pasaulio

Vasario 13 d. po pietų atsi
buvo ALUPN kliubo susirinki
mas, kuris buvo šaukiamas dėl 
paskutinio nuosprendžio sukėli
mui pinigų dėl statymo svetai
nės.

Kliubiečiai nusitarė, kad bū
tų paskolos būdu sukeliama tam 
reikalinga suma pinigų, ir kad 
nariai prie to dėtųsi sulig savo 
išgalių. Taipgi nutarė atsikreip
ti į vietines draugijas ir geros 
valios lietuvius, prašant finan
siškos pagelbos.

Likosi išrinkta tam komisija 
iš 7 narių, kuri rūpinsis visais 
reikalais po stovinčios valdybos 
priežiūra.

Pirmininkas paaiškino sve
tainės reikalingumą vietos lie
tuviams ir tuojaus paprašė iš
rinktosios komisijos pasiimti 
paišiukus ir popierio dėl užra
šymo vardų ir sumos pinigų.

Ant vietos likosi sukelta apie 
$1,000.

Tai graži pradžia.

Sumušė Seną žmogų
Sausio 17 d. tūlą Bazevičių, 

apie 65 metų amžiaus, gyve
nantį Alytaus kolonijose, sun
kiai sužalojo kastuvu jo kaimy
nas J. Dabušinskas. Išmušė 
pryšakinius dantis ir giliai 
prakirto keliose vietose galvą 
bei veidą. 'Senukas atgavo są
monę ir pradėjo kalbėti tik li
goninėj, kur ' gydytojas rado 
gana pavojingai sužeistu. Kal
bama, kad D. jį sumušė kerš
taudamas už jo samdįnės mer
gos perėjimą tarnauti į Bazevi
čių ūkį.

Senasis Tiltas Kūrenamas
ALYTUS

Miesto savivaldybė, nugrio
vusi senąjį tiltą per Nemuną, 

I jo medžiagą sunaudos kurui. 
’Ją supjaustė ir sukrovė į me
trus ir buvo numačiusi leisti 
parduoti darbininkams nustaty
ta kaina po 5 lt. už metrą. Sau
sio 26 d. burmistras susirinku
siems pirkti kuro darbininkams 
leidom varžytis. Pradėta smar
kiai varžytis ir įvaržyta iki 9 
lt. už metrą. D&l to daugelis 
ir papuvusios tilto medžiagos 
negalėjo kurui nusipirkti.

Vasario 14 d. atsibuvo ALD 
LD kuopos susirinkimas. Daly
vavo nemažai draugų ir nu
veikta nemažai darbų.

Buvo nemažai laiškų, kaip 
tai, iš ALDLD apskričio, Meno 
Sąjungos ir “Vilnies”. Visi bu
vo rimtai apsvarstyti su nuta
rimais, kad būtų surengti pa
rengimai sukėlimui finansiškos 
paramos.

Nors dar yra nemažai laiko 
iki pikniko, kuris yra skiriamas 
darbininkiškai spaudai, bet li
kosi išrinkta komisija iŠ gerai 
patyrusių tam darbui 5 narių.

Prie kuopos jau prirašė 7 
naujus narius. Darbuotojų pa
vardes pranešiu vėliaus.

Kaip matote, hartfordiečiai 
ir šiais metais gerai darbuojasi.

Susirgo
Drg. S. Makaveckas, geras 

Laisvės Choro narys, randasi li- 
gonbutyj, bus daroma kojų ope
racija. Aš linkiu jum greito 
pasveikimo.

' Nemunas.

kaujant sprendė nuo 1935 m. 
užsilikusią 12-kos ūkininkų by
lą.

Kaltinamųjų suolan buvo pa
sodinti. J. Stankevičius, S. Ra- 
manauskaš, Vincas Daubaras, 
J. Plečkaitis, J. Kemeža, V. Vo
sylius, V. Antanaitis, A. Mikal- 
kevičius, P. Venclovaitis, J. Ba- 
kula, J. Kalvaitis ir P. Plio
plys.

Toji byla buvo perduota Ka
riuomenės teismui, bet Kariuo
menės teismo prokuratūra pa
rašė išvadą — nerado nusikals
tamojo darbo sąstato, kad ga
lėtų spręsti Kariuomenės teis
mas. Tada byla buvo perduo
ta Apeliacijos rūmams.

Pagal .kalt, aktą visi šie 12- 
ka ūkininkų kaltinami tuo, kad 
susitarę ir bendrai veikdami 
1935 m. lapkričio pirmojoje pu
sėje fSakių-Vilkaviškio apskri
čio, ^Būblelių, Naumiesčio, 
žvirgždaičių ir žaliosios vals
čiuose platinę atsišaukimus 
“Broliai ūkininkai” ir “Draugai 
ūkininkai,” kuriuose buvęs 
kurstomas prieš valdžią nu
kreiptas ūkininkų judėjimas, 
ragino visus prie to judėjimo 
prisidėti, o neprisidedantiems 
grąsinę, kėsinęsi nuginkluoti 
šaulius Skladaitį, Kerežį ir kt. 
Slabadą .km. šaulius, ir Nau
miesčio pasienio policiją, ku
rios bustus tam tikslui Plioplys 
apžiūrinėjęs ir 'taręsis nušauti 
Naumiesčio nuovados viršinin
ką Stropų, jeigu jis vykdytų 
pas Plioplį varžytines, bet tų 
ginkluotų žygių neįvykdę dėl ne 
nuo jų valios pareinančių ap
linkybių, t. y., nusikaltę pagal 
B. St. 51 str. T. ir V. saug. 
įst. 14 par. (už pavojingą vals
tybei nerimo kėlimą).

Tai tokia kaltinamojo akto 
išvada.

Kaltinamieji paskutiniu žo
džiu vieni prašo išteisinti, kiti 
pasigailėti, nuo bausmės sąly
giniai atleisti.

19 vai. Rūmai paskelbė re
zoliuciją.

Pripažinti kaltais ir nubaus
ti :

J. Stankevičius šešiais mė
nesiais paprasto kalėj i m o , 
bet į tą bausmę įskaity
tas ligi teismo atkalėtas laikas 
ir jis laikomas bausmę atliku
siu ; Pr. Plioplys, J. Plečkaitis 
ir J. Kemeža po 4 mėn. papr. 
kalėjimo; Mikalkevičius 3 mėn. 
papr. kalėjimo, bet kaip nepil
namečiui trečdalis bausmės nu-

Girtas Užmušė Draugą
ALYTUS

Puzonių km., Birštono valse., 
keli gyventojai dirbo valdiškam 
miške, gamindami miško me
džiagą. Vieną šeštadienį, gavę 
už darbą pinigus, keli jų užėjo 
į Balbieriškio miestelį išgerti. 
Gerai įsilinksminę grįžo namo. 
Beeidamas tūlas Buza susigin
čijo su St. Rutkausku ir pa
starąjį pradėjo mušti. Kai St. 
Rutkauskas nuo smūgio parkri
to, tuomet užpuolikas nuėjo, 
bet kai sugrįžęs pamatė, kad 
pritrenktasis bando keltis ir ei
ti, vėl sugrįžęs “priėjo” basliu 
ir nelaimingąjį keliais mirtinais 
baslio smūgiais į galvą užmušė, 
žmogžudys policijos sulaikytas.

ŪKININKŲ TEISMAS
Iš Teismo Salės

KAUNAS
Sausio 29 d. Apeliaciniai rū

mai viešame posėdyje Rūmų tei
sėjui Serg. Dorošukui pirminin-

BUS TIESIAMAS NAUJAS
PLENTAS, šiais metais būsią 
atlikti tyrimo darbai projektuo
jamam tiesti plentui Rietavas- 
Plungė. Kitais metais gali bū
ti pradėta ir paties plento sta
tyba, kurio darbai, manoma, 
užsitęs apie 3-5 metus. Šio 
plento ilgis susidarys apie 20- 
21 kilm.' Vėliau šis plentas bus 
sujungtas su Tauragės-Telšių 
plentų.

užšalę. Mureika su arkliais 
traukė medžius iš raisto. Per 
neatsargumą staiga vienas ar
klys krito negyvas. Tokia pat 
nelaimė atsitiko ir vienam Bra
ziūkų km. gyventojui, kuriam 
į namus teko grįžti be arklio.

ŠIAULIAI
DEL KO ŽMONĖS ŽUDOSI.

Peršovė už Panos iš Vaka
ruškos Išsivedimą

TAURELIAI, Daugailių vai. 
—Sausio iš 23 į 24 d. naktį 
Jataučių km. Aponavičiu^ VI., 
grįždamas iš Taukelių km. bu
vusios vakaruškos namo, būk 
tai paveržė tūlo Šapokos paną.

Šapoka, pasivijęs juos laukė, 
atsiėmė paną, o po to atsigrįžęs 
peršovė einantį Aponavičių.

Aponavičius paguldytas Ute
nos ligoninėn.

Kaip jau pranešėme, pernai 
Šiaulių apskrityje* įvyko iš viso 
15 savižudybių. Dabar jau gau
ta statistika, parodanti prie
žastis, dėl kurių žmonės žudėsi. 
Dėl palaidaus ir pairusio šei
mos gyvenimo nusižudė 6 žmo
nės, dėl nevykusios meilės—2, 
dėl skurdaus gyvenimo—2, psi
chiniai nesveiki—3 ir dėl kitų 
priežasčių—2.

PRADĖJO VOGT DVIRAČIUS
Besiartinant pavasariui, jau 

atgijo dviračių vagys. Ramoš- 
kių km., Skaistgirio valse., iš 
pil. Griciaus Jono- gyv. namo, 
atsklendęs duris, nežinomas va
gis pavogė naują dviratį fir
mos “Eldi,” 255 lt. vertės. Kai- 
kurį turgadienį jau ir turguje 
tenka matyti dviračių pirklius- 
pardavėjus, tačiau atsargesni 
žmonės, pirkdami dviratį, pa
klausia pardavėjo jo pavardės, 
paso ir dviračio registracijos 
numerio.

Nelaimės Miškuose ,
ZAPYŠKIS. — Sausio 22 d. 

Dievogalos-Patrakės km. gyven
tojas Mureika buvo nuvažiavęs 
į mišką vežti medžių. Miške 
raistai po sniegu vietomis ne-

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, štoras ir 5 

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

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti Šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

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

Telephone SOUth Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

s------------------------------------ n

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

□----------- ---------------------------- g

mušta ir liko 2 mėn.; Plioplys, 
Plečkaitis, Mikalkevičius ir Ke
meža nuo bausmių atlikimo są
lyginiai atleisti, jeigu laike vie- 
nerių metų nenusikals.

Visiems penkiems nubaustie
siems pritaikyta B. St. 28 ir 30 
str., t. y., atimtos pilietinės tei
sės. Teismo išlaidos lygiomis 
ir solidariai uždėtos visiems nu
baustiesiems.

Kiti septyni kaltinamieji iš
teisinti.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

TELŠIAI
APVOGĖ ŪKININKĘ. Va

sario 1 d. Telšiuose buvo mėne
sinis jomarkas. Paprastai to
kiomis dienomis vietos paštas 
būna pilnas žmonių ir, be abe
jo, netrūksta ir tokių, kurie 
stengiasi šį tą “nukniaukti” iš 
mažiau apdairių žmonių. Vie
na tokia kaimietė, priėjusi prie 
pinigų įmokėjimo langelio ir iš
sitraukusi reikalingus pinigus 
ir kitus popierius pasidėjo juos 
šalia ant suolo, ir nespėjo nei 
apsidairyti, kai jau neberado 
kelių dešimčių litų. Pakele 
aliarmą, bet pinigų surasti ne
pavyko.

ALYTUS
Nušovė Penkis Vilkus
Sausio 28- d. Kibyšių km., 

Seinų apskr., privatiniam apie 
40 ha. miško plote vietinis gi
rininkas aptiko 9 vilkus. Aliar
muoti Alytaus medžiotojai po 
kelių valandų jau buvo apsupę 
tą plotą ir iki vakaro jau turė
jo tris vilkui. Dėl tamsos me
džioklė buvo \nutraukta, bet ki-

—.

Antanas Penkevičius
Sales Manager

7'1"

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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So Retlaw Chinwell thinks Gardner 
is slowing down. Why don’t you come 
out to Gardner sometime, whoever 
you are, and we’ll show you what’s 
what. *
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easy as possible on
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Thought once awakened does riot 
again slumber. Carlyle.

democracy. Be- 
of the film and 
will be several 
interest on the 

about them in a

Louise: Daddy, it says here in my 
book that wild animals get a new 
set of fur each winter.

Daddy: Sh-h! Don’t speak so load, 
dear. Your mother might hear!

his song.
time “Bei Mir Bist Du 

is sung or played, whether 
the radio or stage, the pub

quartet of ours had

She: “I’ve just come from the 
beauty shop.”

He: ‘Oh, 1 you found it closed?”

then
members
But this

the thrill

first conscious me- 
of disaster. The me-

are
and
We’re not

Nite Owls.
duled for 9:30. Be sure to 
your tickets in advance and 
five cents. Admission at the 
is 40 cents. Tickets may be
tained from the committee members: 
Anna Gustaitis, Mary Sineus, Helen 
Kaunas or at the Laisve and LDS 
officers.

“I’ve almost made up my 
go home to mother.”

I Lost My Complex”

H. K.
Arrangements Committee.

a humdinger.
donna warbled her 
best and rightly dis- 
chorus’s “rep.” Three

in 
she

She: “Who gave the bride away?” 
He: “Her father thought he did, 

but after\the honeymoon they re
turned to his house to live.”

The program is sche- 
get 
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“Where am I, in Grand Central Station?”
“No, this is one of the new union recreation halls.

used to be Morgan’s sitting room.”

One of my 
mories is that 
mory is very vague but the picture 
is bright in my mind. I was only 
about five years old then and re
member watching a raging torrent 
of water sweeping a valley in its 
path. A dam had 
could hear the wail 
because their friends 
ried away like straw 
entrances of the coal 
away. Once past the abyss there 
was no hope.

I faintly recall walking back 
home with my mother and father 
and constantly looking at the ground 
and the trees. The torrential rains 
of the week had made the streets 
miry and I looked at the mud about 
the trees and wondered if ever the 
storm waters would Wash away the 
land we lived upon.

As I read the papers of today 
that scene constantly flashes through 
my mind. That disaster could have 
been averted. The livestock, homes 
and people could have been saved. 
If the dam had been built of sturdi
er ’Aiaterial . •. . If the weakness 
was known ...

Another storm is arising. Not a 
storm of nature let loose but a 
storm far more potent. The reser
voir of Human Stupidity is being 
filled daily by the manical dictators 
of Europe. In one year, two, three, 
the dam will break and the world 
will be washed down to the awaiting 
abyss.

It can be prevented, though. You 
need not become a nurse, learn to 
use a rifle, be put up against a 
wall, starve, die. You can prevent 
the disaster that is coming. You 
in the textile factory, you in Spain, 
you in the farm, office, factory, 
can prevent what seems to be an 
inevitable conflict. It is a sardonic- 
comment upon the youth of Eu
rope when we see them blindly put 
forth their lives in the hands of 
political hypnotists and say, “Yes, 
here is my life. Do what you want 
with it. It’s all yours.”

And you. What will you do?
The issue is tremendous. We can

not solve the problems of the world 
in one column. But we can cope 
with the question ,of whether our 
lives are pawns or'our Wn. We 
can decide if we shall live inde
pendently and live as human be
ings or be led to the slaughter’ 
house by the leader-sheep who walks 
out the back way.

We can do these things by know
ing what creates them. Knowledge 
is power and the way to be power
ful is to know what goes on and 
why. Youth of America have only 
one word of advice to guide them. 
Learn!

PenklacL, Vasario 25, 1938

TWICE A WEEK

* Mary Holod
popular song, “Bei Mir Bist 

Du Schoen”—very popular. It is 
destined to rank first place as a po
pular song on any hit parade. But 
the heartaches behind it very 
people know.

“Bei Mir Bist Du Schoen” is 
king a million dollars for those 
already have enough—but the com
poser got only $30.

In 1932, Sholem Secunda wrote 
this pleasing tune for a Jewish mu
sical comedy that opened in New 
York and then toured the country. 
The Jewish people sang this song 
long before it got to your ears. A 
short time ago, Secunda wanted a 
copy of the song but couldn’t get it 
because the publishers, J. and J. 
Kammen, had none left. Then it was 
that the Kammens offered to buy 
the rights to the song. And Secunda 
sold it to them. Of course, every
thing was done quite legally—a con
tract was signed, money was paid, 
and the rights were transferred.

Then somebody wrote the English

LMS 3rd District 
Confab Sunday

Only two more days remain till 
the Lithuanian Art League’s (Lietu
vių Meno Sąjunga) annual meeting 
of the Third District. At 10:00 A. 
M. Sunday delegates from various 
Lithuanian organizations will meet in 
the Ukrainian Hall at 101 Grand St. 
to discuss what the organizations 
can do to increase the cultural level 
among Lithuanians in this district.

For the first time in many years 
visitors will be admitted free to the 
lectures, talks and discussions for 
the day. This is an opportunity that 
should not be missed by anyone.

Tickets at the door are 75c and 
In the evening an interesting pro

gram will be held in order to light
en the work of the morning and af
ternoon. The well known operetta 
“Meiles Nuskriausta” (Trial by Ju
ry) will be presented at 6 o’clock in 
the evening. The operetta will be 
enacted by the Sietyno Chorus of 
Newark under B. L. šalinaitė. The 
Bangos Chorus of Elizabeth under 
the direction of A. Klifnaite will add 
to the program.
50c. In advance they can be pur
chased for 65c and 40c.

Dancing, of course, will follow af
ter the program.

Fascism Great Danger to World, 
Peace, Democracy-Sec. Ickes

WARNS DEMOCRATIC NATIONS TO BEWARE OF FAS
CIST INROADS CAUSED BY ECONOMIC FAILURES

WASHINGTON, D. C.—Secretary of Interior Harold L. 
Ickes, speaking to Great Britain over an international radio 
hookup, said last Tuesday that fascism is the greatest threat 
in the modern world and that totalitarianism in any form is 
alien to the spirit of the English-speaking democracies.

The Secretary, who said he spoke &------------------------------------------------- -
inrlivirlnul no! as a Tnnvoaan. Į — - —-------as an individual, not as a represen- Į 

tative of this Government, stated 
that America had escaped the dicta
torship of concentrated wealth but 
still was threatened by ecoriomic 
royalists.

Ickes said the democratic principle 
is under attack in all parts of 
world.

Barbarities of Fascism
“Those of us who continue to 

lieve that it is better to be govern
ed even badly by ourselves that to be 
well governed by others, must be in
creasingly alert, especially against 
insidious fascism. It seems to me 
that fascism constitutes the greatest 
threat in the world today.

“To my way of thinking, fascism 
is ą • retrograde movement. It means 
a turning back of the hands of the 
clock. It means that liberty to live 
one’s life, with only such restrictions 
as are necessary in order to assure 
the equal liberty of others, must be 
surrendered to a dictatorial power 
which will think and act for all.”

Ickes held that the roots of fas
cism are based in economic failures, 
pointing out that “the people of 
those countries in which the econom
ic conditions of the masses are the 
worst have fallen the easiest victims 
to this illusion of political and econ
omic liberty.”

The results of the Gardner-Wor
cester basketball game at Worcester 
last Friday were practically the same 
as our previous game with them. 
Gardner girls and Worcester boys— 
winners. Quite a few of us arrived 
in Gardner with painful reminders of 
the game but a swell time was had 
by all. Thanks loads, Worcester, for 
the delicious eats after our hard 
battle.

lyrics to the tune and Guy Lombardo 
introduced it to the public via the 
radio, Since then, the song has swept 
the country just as last year’s “The 
Music Goes Round and Round,” and 
the present “Vieni, vieni.”

While the publishers are enjoying 
the money, Sholem Secunda’s mother 
is sitting in a synagogue, refusing 
to eat anything. She can’t understand 
why her son isn’t getting the mo
ney for

Every 
Schoen” 
it be on
lishers see money roll in. That is what 
being a copyright owner does. J. and 
J. Kammen say that they are going 
to do the right thing by Sholem Se- 
cunda. But so far they haven’t

Sholem Secunda is working with 
the Yiddish Art Theatre. The most 
he can earn is $75 a week. And 
Secunda’s mother can’t understand 
why her son has to keep working 
when he should be getting the royal
ties that Kammen is getting.

The tricks of business are many, 
but Mrs. Secunda can’t understand 
them.

We haven’t. been hibernating all 
winter; in fact, this past week-end 
has made the headlines. A concert 
for our talentless neighbor Lowell on 
Sat. nite was

Our prima 
nightingale-ish 
tinguished the 
cheers, Anna!

That male
“sumpin.” Maybe it was the boom
ing basses that did it. Three more 
cheers for the chorus!

As for Sunday’s performance, be
lieve me, it was a thrill to be ap
plauded by 500 people at our local 
Lithuanian Independence Celebration. 
(Too bad we didn’t have any more 
encores to render.)

Ho hum ...
Our cat-nap was fun.
It can’t last now 
We’ve too much to do.. 
Our teacher is new 
And a slave-driver too.
“Don’t catch cold ...” “Wear your 

rubbers...” Have you gargled?” 
“No smoking...” “Who needs a le
mon ...” For the past month these 
have been our trite bi-weekly warn
ings. Teacher means business, for 
our day of days is to 
coming Sunday, February 
poor chorister lambs have 

) our fragile larynxes and 
cious evenings weekly to 
strenuously for Lawrence's request 
performance of the operetta “Iš 
Meilės.” Our attractive physiogno
mies and vocal charms have been 
the major attractions to bring forth 
the invitation to assist the five local 
benefit societies who are sponsoring 
this operetta.

Pranks and Capers:
A Jeanette (Leo) McDonald-Nel

son (Pluto) Eddy duet on “Sweet
heart.”

L. R.: What kind of a flat did you 
tackle at 1 A. M.?

Our version of .the Big Apple Sat. 
nite was somewhat half-baked. Moęe 
heat next time, and in the mean
while we’d better stick to “Noriu 
Miego.”

The combined efforts of five cooks 
made fudge able to be cut... Well, 
Joe, that job of yours as sergeant- 
at-arms has turned out to be a sine
cure 
form yet.

Professor Quiz: Who put whipped 
cream in Leo’s sax?

Second District take notice: You 
are cordially invited to witness our 
triumph in “Iš Meilės” Sunday, Fe- 
ruary 27, at 3:00 P. M., at Lyra Hall.

The Chaperon.

Sorry, Bridgewater, that you feel 
that way about us but since our 
boys found it impossible to give you 
a return game at Bridgewater, we 
thought it was only fair to you not 
to make you go to the expense of the 
long trip to Gardner.

Now, last but the most important 
of all — don’t forget our concert 
and dance on Saturday, February 
26th, at the Lithuanian Hall, 
Main Street, Gardner. We prony 
grand entertainment 
time dancing to all who atljfend — 
and only for 35 cents. We’ll e see
ing you. Zee K

Plain Talk 
For All Big Shots

CLEVELAND.—“If industry 
not provide adequate employment, 
let the government take over indus
try and run it”.

Thus špoke Pres. Homer Martin of 
the United Automobile Workers at 
a social gathering of automobile 
workers here last week.

“America is sinking into one of 
the deepest depressions ever known”, 
Martin said. “It is up to industry 
to forget profits and the huge sala
ries of its executives — to forget 
everything except to provide work 
for the ’unemployed. The laborer 
wonders why the industrialists are 
not organizing back-to-work move
ments today, when a short time ago 
they were financing them”.

Mrs. Wimbo: The spanking, I’m 
going to give you, Alice, will ’hurt 
me more than

Little Allice:
gest you be as 
yourself.

i
id'
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Adolph the Moustache is faced 
with a very embarrassing choice. His 
armies are prepared to go marching 
through Europe but toward what na
tion will they be marching?.

The recent army shake-up had 
placed command directly under Hit
ler’s will. Events in Austria have 
made union with Germany a virtual 
reality.

The terrific strain of Hitler’s re
armament program upon the na
tional treasury cannot last much 
longer. Trade is constantly falling 
down and the War in Spain is prov
ing to be an embarrassing expense. 
The people are beginning to grumble 
at the constanty lowering of the 
standard of living. The physical 
health of the nation is becoming 
worse because of the unhealthful 
substitution of artificial foods for 
the food Germany lacks.

In order to counter-attack the si
tuation at home Adolph the Mous
tache hopes to gain colonies from 
Britain and France and exploit them. 
Benito the Big Boy, however, finds 
that Ethiopia is not as profitable 
as it was expected to be. In addi-

I wonder if some of you still 
remember the Sietyno Chorus? Why 
yes, of course, it’s one 
ing choruses in the 
has been continuously 
its good name. Just 
reporters couldn’t find 

doesn’t mean

of the lead- 
east and it 
living up to 
because the 
enough time 

that we
We’ve been

AL TELLS US HOW IT WAS DONE GETTING 
SUBS FOR THE “VOICE”

a great sense of humor, 
that a- good way to “meet 
is by trying to sell them 

“Voice”. 
There’s much < truth in what he 
says, and if you are bashful about 
making the first approach, just fol
low' his advice. “My sister used 
to tell me that Beatrice 
tells all shy and backward 
to use every opportunity to 
girls. She suggests that we iau 
the waitresses in the lunchr 
where we eat during noon hour. 
I’ve got a better plan than that: 
just slide up to the fair miss and 
thrust a VOICE sub blank in front 
of her. Before giving her a chance 
to recover, follow up with an ex
planation why she should subscribe. 
This will make it easier for the 
girl to answer you and for you 
to continue 
channels more 
refuses, nothing 
then, you have 
ask her to go 
where you can 
tween the polkas and waltzes, 
can • always break down their 
fense easier after you do a 
fast turns. They’re little more 
zy than usual then.”

to write 
haven’t been working.
giving our grand operettas, scrump
tious suppers, and singing at lect
ures, bazaars and what not. Say, 
speaking about bazaars reminds me 
of the exciting time we had going 
to and from the Laisve’s Bazaar. 
We started with a sort of “got out 
of the wrong side of the bed” at
titude. After our slight quibble 
about smoking, everything was al
right again.

I should think that those people 
who smoke would have the courtesy 
to stop when they come to re
hearsals or in the presence of people 
whom they know dislike smoke. 
This may seem unimportant but it 
is one of the little factors by which 
you are judged.

After' our usual
storm of jokes, we arrived at 
Ideal Ballroom, 
there one of < 
tried to turn into a fish, 
was nothing compared to 
we got, especially the girls, just 

It was a foggy 
and the

you 
the conversation 

personal. If 
has been lost, for 
an opportunity to 
to the club dance 
explain better

Affair for the 
Boys in Spain

It won’t be long now! The 
date of the dance for Spain, spon
sored by the Lithuanian Friends 
to Aid Spanish Democracy, is fastx 
approaching. March 19th is the 
eventual day.

Arrangements for an exceptionally 
been 
store 
boys,, 
spent 
serv- 
only

interesting program have 
made. An unusual treat is in 
for you that nite. One of our 
Bunni Sovetski, who (having 
more than a year in active 
ice) has returned from Spain
a few days ago, will be with us 
and will comment on the .film “A 
Day With the Lincoln Boys.” He 
was present at the time the film 
was taken and has many interesting 
points to bring out concerning the 
boys who appear in the film.

Bunni will also speak on the si
tuation in Spain and what, the boys 
are doing to aid the Spanish people 
in their fight for 
sides the showing 
Bunni’s talk there 
other numbers of 
program. More 
later issue.

The Friends of the Abraham Lin
coln Battalion have been carrying- 
on an intensive financial drive for 
the Rehabilitation Fund which is 
used to aid the Americans return
ing from Spain. The proceeds 
this dance will be turned over 
the rehabilitation fund.

Dancing begins at 7:30 P, 
Music by Johnnie Nevins and

tion to that the capitalists of Eng
land and France are just as greedy 
and are not exactly enthusiastic 
about handing colonies to Germany.

All in all the. world situation is 
not dark and dreary. Germany and 
Italy are not in healthy positions. 
The question is not WILL war break 
out but WHEN. The fascist dicta
tors must choose between war upon 
other nations or collapse at home. 
They can cope with neither.

The bluffs of the fascist nations 
have been successful but there is a 
limit.

WRITER OFFERS TIP
SAN FRANCISCO. — Miss Aline 

E. Hower, business letter expert for 
the American Institute of Banking, 
has formulated the most important 
rule for writing business letters as 
follows:—“If you’re writing good 
news put it in the first paragraph; 
if it’s bad bury the blow deep down 
in the letter and lead up to it.”

Uncle Lem says never laugh at 
a fat woman. She’s just a little 
girl gone to waist.

BuiLDerS Star In 
Youthful Marriage

Inferiority complexes 
things when you’re ripe 
to meet the fair sex. 
saying that this excludes those who 
are adep't at the art of “giving a 
line.” In any case, it makes the 
meeting more natural. Al has pro- 

by his experience and in- 
other “strong-arm men” to 
the benefits. We wish that 
were as generous and frank 

experiences in getting
subs. We imagine it would be in
teresting to know just how the out
side world responds to our public
ation of a new magazine. Any 
girl who is persuaded to subscribe 
ought to like the 'fellow who in
troduced it tp her. In Al’s words, 
“Once they fill out the blank and 
pay the dollar and a half for one 
year’s sub. they pester the life out 
of me calling me up, and asking 
when it’s coming out.”

Be a “Voice” supporter! 
your friends, relatives, and 
quaintances to-night and let 
in op the secret, 
you for it.

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W 
Brooklyn, N. Y.

before leaving, 
night, almost midnight, 
street on which the' bus stood was 
very dark. Why were those men 
asking questions, walking around the 
bus, and watching every move we 
madę? We just knew there was 
going to be a hold up, perhaps a 
murder! The girls put their money 
in their shoes and elsewhere, and 
cleared their throats, in readiness 
to scream, while our brave fellows 
puffed out their chests and said, 
“Why, we’ll punch them so hard 
they’ll . . . .” Alas, alas, much to 
the dismay of the girls—no hold 
up, no murder. Ah, but who would 
attempt any thing after giving one 
look at those brave six-footers in 
our bus ?

Japanese Munitions 
From U. S. A.

NEW YORK.—Japanese purchases 
of munitions from the United States 
jumped more than 100 per cent in 
the month of January as the Ameri
can League for Peace and Democra
cy launched a petition drive for a 
million signatures to speed the pas
sage of legislation distinguishing be
tween an aggressor nation and its 
victim. Under such legislation the 
present situation, where American- 
made munitions are used to bomb 
the Chinese and Spanish peoples, 
would be impossible.

Japan’s purchases of munitions 
amounted to $250,282 in December, 
1937 and
uary.,

She: 
mind to

He (angrily): “Well, why don’t 
you ?”

She: “I can’t. She’s left father 
and is coming here.”

I’m sure you wouldn’t miss an 
opportunity to see these lovely girls 
and their 
in action.
portunity, on February 27, when
the Sietyno Chorus presents Gilbert 
& Sullivan’s Operetta, “Trial by 
Jury” (“Meilės Nuskriausta), at 
101 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

One writer advises young writers 
that “The art of writing is the art 
of applying the seat of the pants 
to the seat of the chair.” So let’s 
see more of us apply this theory.

One of Uls.

Beautiful damsels and handsome 
gentlemen should not waste their 
lives away without the sacred bonds 
of matrimony! In order to have 
some of the unmarried “Builders” 
feel the “ball and chain” it was de
cided to marry one pair off last 
week.

The day selected was February 
19th and the ceremony took place 
in the Lith-Amer. Citizens Club of 
Brooklyn. At nine o’clock the ban* 
quet hall was hushed and in a mo
ment the orchestra blared out “Here 
comes the Bride!” as the demure 
maiden, Mary Brown, dressed in 
blue tripped down the aisle hand, iji 
hand as her groom, Al Purvėnai, 
proudly braved the flying rice.

The dignified priest stood wait
ing in front of the microphone and 
majestically waved his hands so the 
populace would quiet down. The ce
remony began. With care and finesse 
Al Purvenas, representing the L.D.S. 
took the shy bride, Mary Brown, re
presenting the APLA, as his ever
lasting companion. The minister of 
the gospel, Walter Kubilius, made a 
devout wish that the family would 
increase and then pronounced them 
man and wife. Cheers... Shouts... 
Applause...

The wedding company then sat 
down to enter the business of the 
day, eat at the wedding banquet and 
listen to the program which present
ed the “piršliai”, John Gasiunas of 
the APLA and J. Siurba of the 
L.D.S. as well as a musical program 
featuring members of the BuiLDerS 
and other well-known Lithuanian mu
sical stars.

The occasion, if you haven’t 
caught on by now, was the mock 
marriage to celebrate the union of 
the APLA with the LDS. The mer
ger could have been likened only 
to a wedding. So a wedding we did 
have!

Credit also goes to the following 
hard workers who served to make 
the affair a success:

Waiters and Waitresses: Tony'Sin
eus,Tony Navikas, Charles Janush, 
Marion Silas, Eleanor Burdell, Alda
na Bernot and Bertha Žukauskas.

Ushers and Ladies-in-Waiting:
Lillian Liepus, Hilda Kasul, Barba

ra Bartašunas, Vincent Kazakevich, 
John Blass and “See Kay”.

—The Minister

Hitler Just Begun, 
Says Dodd

E.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coining Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—51.50
1 year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.—William 
Dodd, former United States Am
bassador to Berlin, foresees further 
“bold strokes” in Hitler’s program.

Speaking here Dr. Dodd asserted 
that Nazification of Austria and 
Hitler’s demands for return of pre
war colonies “are only steps in the 
program.”

“Austria”, he declared, “is sub
stantially annexed by Germany as 
another advance of the Nazi pro
gram.” »

Dr. Dodd warned that “the Nazi 
program is not a passing political 
fad,” and continued:—

“The Nazis think they have the 
greatest system ever devised, and 
they believe in twenty-five years 
they will have 85,000,000 people, and 
tell everybody—Great Britain, France 
and even Italy—where to get off.

Suitor (to father): “Sir, er— 
that is, I would like to er—I mean 
I have been going with your daugh 
ter for several years now—”

Father (interrupting): “Well 
what do you want—a pension?”



Penktad., Vasario 25, 1938

R. Mizara.

Pora Savaičių Floridoj
(Žiupsnelis Įspūdžių)

Beveik netikėtai man šiemet teko lan
kytis Floridoj. Tiesa, apie tai buvau sva
jojęs jau senai, bet tiktai svajojęs, pats 
sau netikėdamas, kad tam pasitaikys 
proga.

Pereitų metų pabaigoj, kartą apie tai 
kalbėjausi su cliffsidiečiu J. Stasiukai- 
Čiu, “Laisvės” ir mano asmeniniu drau
gu. Išgirdęs mano užmanę, jis sakė: “Va
žiuok su manim tuojau po Naujų Metų. 
Su manim važiuojant, jums kelionė ne
daug kaštuos.”

Sutikta. Susitarėm išvykti Naujų Me
tų dieną.

Mane traukė Floridon važiuoti du da
lykai: pirma, ten gyvena mano vyriausis 
brolis, Antanas, o antra—norėjosi pa
matyti pietinės valstijos, kurios man, ga
lima sakyti, buvo svetimos, nematytos 
(toliausiai į pietus J. V. esu buvęs tik 
Texas’o pakraštyj).

Mano brolis Antanas žiemas praleidžia 
Tampos mieste (Floridoj). Jis yra buvęs 
Jungtinių Valstijų kareivis, ištarnavęs 
apie 30 metų kariuomenėj “top” seržan
tu ir dabar gauna pensiją—kariuomenėj 
gautą algą. Jis norėjo pasimatyti ir kvie
tė mane prie progos atvykti pas jį.

Naujų Metų dieną oras keliavimui pa
sitaikė nepaprastai blogas: slidus ir šal
tas. Todėl mudu su d. Stasiukaičiu iš
keliavome jo geru Pontiac automobilium 
sausio mėn. 2 d.

Važiuoti automobilium šiais laikais 
Jungtinėse Valstijose labai lengva. Žem- 
lapiais aprūpina tave kiekviena gazolino 
stotis. Žemlapis padirbtas sulyg smulk
menai: jame atžymėta ne tik keliai, bet 
ir atstumas tarpe vieno miestelio ir kito, 
ir visoki kitokį dalykai ir dalykėliai. Tu
rėdamas rankoje tokį žemlapį, žmogus 
gali nuvykti kur reikia nepadarydamas 
nei pėdos bereikalingo pasisukimo į šalį. 
Turiu priminti, kad mudu atvykome iš 
Cliffsidės į Floridą nesu eikvoję nei pusės 
galiono gazolino klaidžiojimui. Iš viso gal 
kokius tris ar keturis tarpgatvius. apsu
kome be reikalo.

Žinoma, ne tik žemlapis čia padeda. 
Svarbiausia: patys keliai.’ O jie toki pui
kūs, tiek jų daug! Supraskit: Nume
rio pirmo kelias prasideda Bangor 
mieste, Maine valstijoje. Ir eina jis 
per Naują Angliją, New Yorką ir ki
tas valstijas—eina iki Miami, Floridoj! 
Iš šito kelio šakojasi daugybė kitų kelių 
ir kelelių. Kas nori, gali jais pasukinėti. 
Nenorintis, tegu tiesiai per visą Ameriką 
skersai šauna No. 1-mo keliu. Mudu su 
Jurgiu tai ir padarėme. (Grįžtant atgal, 
pasitarę su kai kuriais žmonėmis, iš 
Jacksonvillės paėmėm kelią No. 17, pas
kui 15A ir važiavome taip iki Raleigh, 
North Carolina. Iš čia įsisukome į No. 
i-mą ir juo tiesiai namon. Atrodo, kad 
šitaip važiuojant yra truputėlį arčiau).

Pasiekę Washingtoną (D. C.) manėme 
jame nakvoti. Pirmiausiai apsilankėme 
Kongresiniame Knygyne, kur praleidome 
kęjetą valandų. Tai iš tikrųjų įdomus 
knygynas — įdomus vyriausiai įvairiais 
dokumentais apie mūsų kraštą. Kadangi 
pereitais metais sukako 150 metų nuo 
pasirašymo Jungtinių Valstijų konstitu
cijos, tai knygyne išstatyta labai daug 
įdomių istorinių dalykų santikyj su kon
stitucijos gaminimu, su jos istorija. Kny
gynas pilnas žingeidžiausių knygų, žem- 
lapių ir kitų svarbių dalykų. Jame yra 
Šaltiniai neišsemiamos medžiagos istori
kams ir bendrai tyrinėtojams mūsų kraš
to praeities. x
* Užkandę Washingtone vakarienės, nu- 
sitarėm, kad mudu dar galime kastis to
liau, neš miegas neėmė, o laikas veltui 
ęikvoti neverta. Dar padarėme kelias de
šimtis mylių Virginijoj ir ten ^pakelėj 
nakvojome.

Tenka pastebėti ir tai, kad visu pakeliu 
randasi daugybė t. v. Tourists, kur už 
gan prieinamą kainą galima pernakvoti.

Kad pasiekti Floridą, reikalinga perva
žiuoti per Virginiją, North Carolina, 
South Carolina ir gerą dalį Georgijos. 
Visos keturios valstijos yra pietų valsti
jos. Visos jos labai panašios net ir savo 
gamta.

Amerikoj yra posakis: nematęs pieti
nių valstijų,—nematei Jungtinių Valsti
jų. Tai didelė tiesa. Sunku ir įsivaiz
duoti, kokį kontrastą sudaro pietinės 
valstijos nuo šiaurinių. Daug žmonių ma
no (kaip ir šių žodžių rašytojas iki šiol 
manė), kad paminėtosios valstijos, tai 
farmų, milžiniškų dirbamos žemės plotų 
valstijos. Bet pakeliais to nesimato. Va
žiuoji dieną, važiuoji naktį ir pakeliais 
daugiausiai matai tik skurdžias, nykias 
pušeles, nedidelius pušynėlius, kai kur ba
laitę, kur ne kur nedidelis dirbamos že
mės plotas. Retai kur pamatysi gražesnį, 
prašmatnesnį namą: daugiausiai vis .tai 
menkos bakūžės, kai kurios jų net be 
langų. Tai vis negrų nameliai. Šian ir 
ten kelyje sutinki porą mulų, velkančių 
vežimėlį. .Matėme net ir karvėmis važiuo
jant. Rodosi toki dalykai, kaip karvė
mis važinėjimas, Amerikoje tik mažė
juose turėtų būti, bet va, čia pamatai 
realybėje!

Dar didesnis kontrastas metasi į akis, 
kai pasieki pietinių valstijų miestus. Jų 
centrai švarūs ir gan gražūs. Bet pavaik
ščiok jų pašoniais. Pasižvalgyk. Tuojaus 
pamatysi iš lentų sukaltas net be langų 
lūšneles, pajuodusias, baigiančias pūti. 
Tai negrų gyvenimėliai. Tai butai tų 
žmonių, kurie suteikia pigaus darbo bal
tiesiems turčiams.

Įdomu ir tai, kad čia, miestuose, net 
Amerikos vėliavą retai kur pamatysi 
(tur būt ją čia skaito maskvine). Šian ir 
ten ant vietinių valdžios (valstijinių ir 
miestavų) budinkų matėme valstijines 
vėliavas, bet ne Amerikos, visos šalies!

Daug gražių statulų puošia miestų ir 
miestelių aikštes ir aikšteles. Pasižiūrė
kit, kokios rūšies tos statulos. Tai vis 
daugiausiai paminklai tiems, kurie kovo
jo prieš Jungtines Valstijas per civilinį 
karą.

Kai apie tą viską pamąstai, susidaro 
keistas įspūdis. Atrodo, kad žmogus va
žiuoji ne per savo kraštą, bet kur nors 
toli toli, svetimoj šalyj esi.

Važiavome tuomet, kai Jungtinių Val
stijų kongresas savo sesijas pradėjo ir 
kai prezidentas Rooseveltas jame pasakė 
sa'Vo puikią prakalbą. Norėjosi susipažin
ti su vietinės spaudos opinija. Stambes
nieji laikraščiai (demokratų partijos!) 
veik visi prieš prezidentą Rooseveltą. La
biausiai nepakenčia jo dėlto, kam jis nori 
algų ir darbo valandų nustatymo bilių 
pravesti!

Smarkiai įsigalėjo čia ir ku kluksai. 
Atvykę naktį į Camden, South Caroliną, 
pačiam miesto centre, pamatėme stulpe, 
kuriame įdėta trafiką diriguojančios 
šviesos, įskiepytas elektrikinis Ku Klūks 
Klano kryžius. Žėri jis ten, matyt, kiek
vieną naktį.

—Tegu juos velniai,—sako mano san- 
keleivis,—važiuokim iš čia. Nenakvo- 
kim.

—Bet kur tu nuvažiuosi,—pertariau jį. 
—Juo toliau į pietus, tuo daugiau ku 
kluksų.

Ir taip mes ten pernakvojome.
South Carolinoj ir Georgijoj jau buvo 

šilčiau, negu Washingtone. Pasiekę Way
cross miestelį, Georgia valstijoj, jau pa
matėme augančias palmas ir pavakaris 
buvo gan malonus.

Jacksonvillės miestas, turįs arti pus
antro šimto tūkstančių gyventojų, yra 
durys į Floridą. Mes jį pasiekėme apie 
6 vai. vakare, antradienį, sausio 4 d.

(Tąsa seks)

Newark, N. J.
LDS UI Apskričio Kuopų, Na
riams ir Newarko priemiesčių 

Lietuviams.
Draugai ir drauges! Vasario 

26 d., 7 vai. vak., atvažiuoja iš 
Brooklyno “Pusseserė Salomė
ja” pas Newarko Motiejų, po 
numeriu 180 New York Avė.
Todėl aš jus persergėsiu, kad 

jūs vėla nesigraudintumėte, 
kaip .kas pasakys, kad “Salomė
ja” buvo graži, o jūs dėlei ko
kių menkų dalykų jos nematy
site.

O kitų kolonijų kuopų nariai 
taipgi privalote dalyvauti: pa
kelsime apskr. iždą, pamatysi
me gražią juokdarę “Salomė
ją,” o vėliaus, kas norėsime, ga
lėsime su ja ir pašokti.

Dar sykį sakau, kad mano 
pasarga nebūtų veltui, nes “Sa
lomėjos” neužmiršite, kol gyvi

Prez. Roosevelt Parduosiąs 
už $100,000 Savo Sakytas 

Prakalbas

ma, kad prezidentas Roose- 
veltas rengiasi parduot už 
kokius $100,000 vienai kny
gų leidyklai ne tik savo sa
kytas prakalbas, bet ir pa

sikalbėjimus su laikraščių 
atstovais.

To nepataria net tūli pre
zidento draugai.Washington. — Praneša-

r

Puslapis Šeštas

So. Boston, Mass
February

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Sekantis didelis parengimas bus

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUIBrooklyn, N. Y.

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

PUIKI RUSŲ ORKESTRĄ 

GRIEŠ ŠOKIAMS

būsite. O juokas visiems eina į 
sveikatą.

Nesivėluokite, “Salomėja” ne
greitu nelauks!

M o tie jaus Draugas.

šeštadienį

VASARIO

KOMEDIJA ‘PUSSESERE SALOMĖJA’
Ruošia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras iš Brooklyn© 
po vadovyste Amelijos Jeskevičiutės

® 7

£S
‘1 
n 

&

Ši puiki komedija yra 
laimėjusi Meno Sąjungos 
veikalų rašymo konteste 
pirmą premiją. Ji yra 
naujai parašyta vieno žy
maus literatę, 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 
menskaitė, Elenutės rolėje, O. Daugėlienė, motinos rolėje 
ir J. Visockis, Juozo rolėje. ’

Užkviečia visus LDS 3-čio Apskr. Komitetas.

Radio Programa
Nedėlios,' vasario 27, radio 

programa per stotį W0RL, 920 
kilocycles, bus sekama:

1— Lietuvių Radio Trio iš S. 
Bostono.

2— Lietuvių Vyrų JDaininin- 
kų Grupė iš Nashua, N. H. po 
vadovyste J. Tamulionio.

3— Jonas Tamulionis, daini
ninkas iš Nashua.

Prašome po programos para
šyt laiškeli ar atvirutę, prane
šant, kaip patiko šios dienos 
dainos ir muzika.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

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

321

Išsikirpkitc ir Pasilaikykite

O. Ašmenskaitė
Elenutės rolėje

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

Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 25 centai

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:2^—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

(2)

(3)

(4)

(5)

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?

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?

Knygele nedidele, bet pilna dokumcntališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutes kaina tik 5 centai

/

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

nerokuosiin persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymas tuojau.

427 Lorimer Street.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis j vietą, 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesni uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis . 
yra: nekreipk domės nei j 
jokius kitus siūlijimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio .Galingą Mostj. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiasi per odą i gyslas ir dirbasi j kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTI, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSI KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 

, MUSKULUS, NYKSTELŪJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.
Aplaikom daug skirtingą laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 

kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.
Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa

sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DĖKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
gyduolę, ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINTMENT. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose, krau
tuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reikair 
laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., • 
P. O. Box 352, Hartford, Conn., U. S. A.

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
v

Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

Kzabeth, N. J.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vasario 21 d. apsivedė Be
nediktas Rimkus su Paulina 
Kalnietiene. Ėmė civilį šliūbą. 
Linkiu laimingo šeimyniško gy
venimo.

Šiomis dienomis susirgo Pra
nas Wirvičius ir Wirvičienė. 
Abudu jau pagyvenę žmonės. 
Serga savo namuose po num.
139 Clark Place. Linkiu grei
tai pasveikti. U trinas.

Cleveland® Kronika
Mūsų Mitingai.

Vasario 25 d. įvyksta svarbus 
masinis mitingas Lietuvių Sve
tainėje, 6835 Superior Ave., 8 
vai. vakare. Mitingą šaukia ma
žų namų savininkų 41 Lietuvių 
skyrius, šis mitingas yra labai 
svarbus ne tik visiems mažų 
namų savininkams, bet ir be
namiams.

Šiame mitinge svarbiausias 
tikslas bus išaiškinti žmonėms 
dabar “tax levy,” kurį piliečiai 
turės balsuoti kovo pirmą die
ną, teikės balsuoti taisymas 
Čarterio.

Todėl, pirma, negu tu eisi 
balsuoti, būtinai atsilankyk į šį 
mitingą ir išgirsk gerų kalbė
tojų aiškinimą apie balsavimą.

Tada galėsi pilnai išspręsti, 
už ką tu turėsi balsuoti.
Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo Reikalai
Vasario 27 d. įvyksta LDS 

4-to Apskričio konferencija. 
Šioj konferencijoj delegatai ap
svarstys LDS suvažiavimą ir 
kitus svarbesnius reikalus, šia
me susirinkime turėtų apkalbė
ti ir Centro Valdybos reikalus, 
tai yr&i tinkamus narius nomi
nuoti į Centro Valdybą.

Clevelandas ir visa ši apylin
kė yra gana didelė, turi bent 
kelias LDS kudpas suaugusių ir 
jaunuolių. Prie to, yra ir ki
tuose mažesniuose miestukuose 
susiorganizavę LDS kuopos.

Pačiame Clevelande yra gerų 
ir labai pasišventusių draugų, 
kurie visa energija dirba dėl 
LDS ir budavoja šią didelę 
darbininkams pašelpos organi
zaciją.

Mano manymu, iš Clevelando 
reikalinga nominuoti į Centro 
Valdybą vienas narys ir būtų 
didelė nauda ne vien tik Cleve
lando mieste, o visoje Ohio vals
tijoje. Tiesa, Centro Valdybos 
nariui nuvažiuoti į Valdybos 
praplėstus mitingus atrodo pu
sėtinai toli, bet retkarčiais tas 
galima atlikti. Tuo pat sykiu 
šioj srityje LDS budavojimas 
daug spartesnis būtų, o tai iš
eitų ant naudos organizacijai.

Iš Clevelando nominuoti į 
LDS Centro Valdybą, aš ma
nau, geriausias būtų draugas 
S. K. Mažanskas. Drg. Mažans- 
kas visuomet atsižymėjo narių 
rekrūtavime į LDS ir šiaip jis 
labai sugabiai žino vesti LDS 
reikalus. Šis draugas yra daug 
pasiaukavęs dėl LDS budavoji-
mo.

Apskričio konferencijoj turė
tų apkalbėti LDS suvažiavimo 
reikalus.

IŠ ALDLD 15 Apskričio 
Parengimo

Vasario 20 d. 15 Apskritys 
turėjo parengimą — teatrą “Iš 
Meilės.” Parengimas gerai iš
ėjo. Apskritys turės pelno. Bu
vo atstovas iš Lincolno Briga
dos, prašė stoti į Lincoln Bri
gados draugų organizaciją ir 
pagelbėti amerikiečiams kovoti 
Ispanijoj prieš fašizmą. Įstojo 
15 narių.

šiame parengime parduota 
nemažai literatūros. Amerikos 
Lietuvių Kongresas išleido bro
šiūrėlę “Lietuvos Nepriklauso
mybę Minint.” Mums prisiuntė 
tik vieną šimtą; visos parduo
tos šiame parengime.

L A. V.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Sovietų Sąjungoj
Kaip Taisė “Ermaką”?

Ledlaužis “Ermakas” dabar 
krušino ledus ir plaukė prie .ke
turių mokslininkų, kurie buvo 
įsteigę mokslo stotį šiaurių Po
liuje. Jis tik baigtas taisyti. 
Po daugelio metų kovos su le
dais buvo didelis reikalas at
naujinti jo jėgas.

Sausio 5 dieną jis buvo įves-

naują tankerį “Donbassą”. Lai
vas turi 440 pėdų ilgio ir 10,- 
000 tonų įtalpą. Jis gražiai ir 
moderniškai įrengtas. Naudos 
žibalą, Kiekvienam jūreiviui 
paruoštas atskiras kambarėlis, 
su nusiprausimo bliudu, radio 
priimtuvu, lovele, kilimais ir vi
sais parankamais, štai kaip rū
pinasi Sovietų valdžia savo jū
reivių gyvenimu.

tė. Tai bus pirmas tokig koncertas 
šioje dalyje miešto, šokiai 9 vai. vak. 
iki 12-tai nakties. Gaspadines bus 
prisirengusios su skaniais valgiais ir 
gėrimais. Todėl kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (46-48)

SHENANDOAH,' PA.
šeštadienį, vasario 26 d., 7 vai. va

kare, Na jaus Svet., įvyks gražus ba
lius, kurį rengia Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas naudai sušelpimo 
tūlas nelaimių patiktas šeimynas. Ba
lius bus gana įvairus. Grieš gera or
kestrą šokiams. Taipgi bus visokių 
gėrimų ir užkandžių. Kaip vietos, 
taip ir iš apylinkės lietuvius kviečia
me dalyviaut. — Kom. (46-47)

tas į sausą doką Krontštadte. 
Prie jo pataisymo dirbo iki 500 
darbininkų. Reikėjo pakeisti 
45,000 nitų, panaujinti 27 at
skirus aklai vienas nuo kito už
daromus kambarius, pamatiniai 
pertaisyti varomąsias mašinas, 
šonus ir dugną apsiūti naujo
mis plieno plytomis ir daugelį 
kitų darbų.' O darbą reikėjo 
skubėti. Panaujinus ledlaužį 
suteikta jam nauja varomoji 
ašis ir liauji propeleriai.

Darbas ant Karo Laivų

Kronštadte eina didelis dar
bas ant karo laivų žiemos metu. 
Šarvuočiai “Marat”, “OktebryS- 
kaja Revoliucija” ir kiti, kru- 
zeriai, minininkai, submarinai, 
naikintojai visi valo savo maši
nas, taiso kitas laivų dalis. Bū
davo ja naujuš fortus ir gerina 
senus. “Pravda” rašo:

“Baisi tvirtuma stovi Kini
jos užlajoj Kronštadtas ir jo 
neįveikiami fortai. Mieste ir 
fortuose, net karo laivų yra ne
paprastas prisiruošimas. Balti
jos Karo Laivyno jūreiviai aty- 
džiai stovi sargyboj ant Sovie
tų Sąjungos sienų”.

Kronštadtas yra apie 12 my
lių nuo Leningrado Finijos už
lajoj. Jis apsaugo tą milžiniš
ką Sovietų prieplauką ir mies
tą nuo užpuolikų.

Naujas Laivas

Nikolajevske, netoli Juodų 
Jūrų, Marti vardu laivų buda- 
vojimo fabrike, baigė budavoti

PRANEŠIMAI B KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 27 
d. 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Draugai-gės šiame susirinkime pri
valote būti visi, kūrie norite gaut 
knygą “Kelias į Naują Gyvenimą,” 
nes kitur nebus dalinamos, taipgi tu
rime daug svarbių tarimų padaryt 
naudai mūsų organizacijos. — Fin. 
Rast. J. N. (46-47)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 6 d. kovo, 2-rą vai. po pie
tų, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku. — J. Matačiūnas.

(46-47)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas bus 

sekmadienį, 27 d. vasario, 2-rą vai.- 
po pietų, 143 Pierce St. Draugai, ma
lonėkite būt šiame susirinkime ir 
naujų narių atsiveskite. — L. Turei- 
kis. (46-47)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai
Vasario 27-tą d. bus perstatoma 

labai juokinga komedija “Pusseserė 
Salomėja.” Svetainėje, 69 S. Han- . 
cock St. Pradžia 7 vai. vak. Kaip 
vietos, taip ir apylinkės lietuviai pa
sinaudokite šia proga ir nepraleis
kite nepamatę šią juokingą komediją. 
Kviečiame visas ir visus skaitlingai 
dalyvauti. — Rengėjai. (46-47)

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. rengia Teatrą, 

Koncertą ir Balių, vasario (Feb.) 26 
d., Russian Hall, 8640 Eastwick Ave., 
pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c Bus 
gera orkestrą šokiams. Teatrą suloš 
jaunuolių grupė, “Knarkia Palie
piant.” Dainuos Lyros Choras, bus 
Merginų Oktetas, Vyrų Oktetas, so
listai Vaidžiulienėį Vaidžiuliutė, 
Statkevičiutė, NorvaišiutČ ir Merkiu-

NEWARK, N. J.
Liet. Darb. Susivienijimo Trečias 

Apskr. ruošia komediją “Pusseserė 
Salomėja,” šeštadienį, vasario 26 d. 
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras iš 
Brooklyn, N. Y., po vad. Amelijos 
JeskeVičiUtės. Pradžia 7:30 v. v. Šv. 
Jurgio Svet., 180 New York Avė. 
Įžanga 50c. Vien tik šokiams 25c. 
Puiki Rusų orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti šiame parengime ir pamatyt labai 
juokingą komediją. — Kom. (46-47)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 Kuopa Rengia Vakarienę
Vasario 27 d. LDS 62 kuopa rengia 

vakarienę Lietuvių Piliečių Kliubo 
svet., 376 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass, Pradžia 7 vai. vakare. 
Vakarienė bus puiki. Taipgi Laisvės 
merginų grupė išpildys dalį progra
mos. Bus armonikas ir smuikos solis
tų ir kitokių pamarginimų. Įžanga 
visai maža —tik 50 centų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Taipgi 
kviečiami visi ir visos dalyvauti mū
sų vakarienėj. — Rengėjai.

(46-47)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcijos kp. 

susirinkimas įvyks vasario 27-tą, 10 
vai. ryto, sekmadienį, 111 S. Popple- 
ton St. Malonėkite visi nariai būti 
laiku, galėsite laiku aptarti mūsų 
reikalus. Pamatę šį pranešimą, ma
lonėkite pranešti ir kitiems. — Org. 
A. Z. (46-47)

PATERSON, N J.
Sekmadienį, 27 d. vasario, 2 vai. po 

pietų, Lietuvių Svet., 62 Lafayette 
St., kalbės drg. J. Jukelis, iš Chica- 
gos. Prašome lietuvius skaitlingai 
lankytis i šias prakalbas. Drg. Ju
kelis senai buvo rytuose ir veikiau
siai negreit vėl atvyks su prakalbo
mis. Jis pasakys labai daug naujo.

(47-48)

HARTFORD, CONN.
Per Chorų Konferenciją, Conn. Val

stijos, buvo nutarta surengti Chorų 
Koncertą Hartforde. Pranešame, kad 
tas darbas jau pradėtas vykdinti. i

ŽIŪRĖKITE, KOKĮ DAUGĮ ELEKTROS 1c NUPERKA

kadangi kainos puolė vis žemyn ir žemyn
Remidiitis vidutiniu naudojimu namie, 1c žibina Geresnio Regėjimo lem-
pa dvi Valandas vaikam: besimokinant. . . ar išskalbia du cėberius balti
nių ... ar vacuum išvalo gyvenamo kambario karpeta po sykį savaitėj 
per mėnesį... ar stika siuvamąją mašiną visą popietį. Vartokite elek
trą . . . tai paprastas, pigus būdas pasmagint gyvenimą. Prie liaują že-

/

myn-žengiančių kainų (pradedant nuo 90c., apmokančių ir 10 klw. vai.) 
kuo daugiau jūs nūbdojate elektros, tuo mažiau mokate už padidėjimą 
jos sriovės suvartojimo bile mėnesį. Jūsų kaina gali nupult net iki 2c. 
kilawattui-valandai.

Nors kaina veik viso kito, ką jūs Jierkato, žymiai f>okll6( Vienas po kito įtupiginiinai kainos į>er paskutinius 
aštuonerius metus sutaupo mūsų elektros ir geso naudotojam* New Yorke ir AVestėheštery apie $44,000,000 
šiemet, lyginant su tuom', kiek jie būtų sumokėję 1929 m. už dabartinį suvartojimą kiekį.

šdVb riatAihę dektroš fellą užgirtiem prietaisų verteiviamPiniginiam kreditui ant elcktrikhUų prietaisų priduokit

Komisija jau išrinkta Koncerto ren
gimui, svetainė paimta dėl balandžio 
23. Malonėkite visi chorai gerai pri
sirengti prie išpildymo programos, 
ir prašome iš anksto, kad neprisiža- 
dėtumėt dainuoti kituose parengi
muose tą vakarą ir kad dalyvautu- 
tnėt savo parengime su visom spė
kom padaryti tą koncertą vieną iš 
geriausių. — Kom. (46-47)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ir 11 kps. rengia pra

kalbas sekmadienį, 27 d. vasario, 3- 
čią vai. po pietų, 29 Endicott St. 
Kalbės kanadietis M. Guoba, “Liau
dies Balso” redaktoinus. Visi skait
lingai ateikite į šias prakalbas. Kal
bėtojas aiškins apie Lietuvą ir apie 
Lietuvių gyvenimą Kanadoj. Įžanga 
veltui.

EASTON, PA.
Smagus LDS su APLA Vienybės 

Balius
Kad tinkamai apvaikščiojus vieny

bę tarpe dviejų lietuviškų pašalpinių 
organizacijų, būtent Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje, LDS 
51 kuopa rengia puikų balių subatoj, 
26 d. vasario, Vanderveer Svetainėje, 
kampas 9-ta ir Washington Sts. Bus 
visiems plačiai žinoma Polka Dots 
Orkestrą ii’ įvairių valgių ir gėrimų. 
Eastono ir apielinkės lietuviai yra 
širdingai kviečiami atsilankyti ir 
ir smagiai laiką praleisti. Tuo pačiu 
paremsite LDS 51 kp. kuri apvieny- 
toms spėkomis galės daug daugiau 
darbų nuveikti.

Balius prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 25 centai.
(47-48) Kviečia Rengėjai.

vidurių užkietėjimas yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
pa|rusius vidurius. Medicinos ir Na- Į 
turopathy’os gydytojai savo pacijen-j 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo ; 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. j 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa-1 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū-j 
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja' 
tik 50c. Tuojaus prisiųskito $1.00, bei j 
dauginus, MONEY ORDER, o mesi 
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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 <f>

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.

!>

>

>

•>

>

)

>



Puslapis Aštuntas LAISVfi ‘ > Penktad., Vasario 25, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
įvairių dalykų maisto ragauti, taipgi 
kaip išvirti maistas tinkamai. Įžan
ga visiems veltui, atsilankykite ir vi
si būsite pilnai užganėdinti.
(47-48) Kviečia Komisija.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Moterys Šaukiamos 
Į Paradą

Visos merginos-moterys, ku
rios yra šalininkės taikos ir no
ri pagelbėt Japonijos fašistų te- 
riojamai Chinijai, šaukiamos šį 
šeštadienį dalyvauti Brooklyno 
moterų parade.

Paradas susimobilizuos 1 :30 
per pietus prie Underhill Ave
nue ir Eastern Parkway 
(Grand Army Plaza), Brookly- 
ne. Is ten maršuos Flatbush 
Avenue iki Fulton St., ir Ful
ton Street iki Boro Hall, čia 
bus masinis mitingas.

Vyrai taikos šalininkai taipgi 
turės savo būrį parade.

Lietuvės Irgi Maršuos

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Mo
terų 81-ma kuopa šaukia visas 
lietuves dalyvauti šiame para
de. Kurioms arčiau, tos susi
rinkite aukščiau minėton vie
ton 1:30 ir palaukite lietuvių 
grupės, kuri atvažiuos nuo 
nuo “Laisvės” su savo iškaba.

Kurioms paranku, tos atva
žiuokite prie “Laisvės”. Čia 
bus komitetas, su kuriuo nuva
žiuosime kartu. Nuo “Laisvės” 
išvažiuosime ne vėliau 1:15.

Gynimas užpultų ir žudomų 
chiniečių sykiu reiškia gynimą 
viso pasaulio taiką ir demo
kratiją mylinčių tautų ir šalių. 
Tad gindamos Chiniją, taipgi 
ginsime savo gimtąją Lietuvą 
ir savo dabartinę šalį Ameriką 
nuo fašizm^ir karo. Dėlto vi
sos dalyvaukime.

Parade bus skaitlingos ki
tataučių moterų, taipgi studen
čių organizacijos. Ypač stu
denčių grupė bus turtinga iš
kabomis ir ©balsiais šaukian
čiais boikotuoti Japonijos šil
ką, už kurį Japonija perkasi 
kulkas ir bombas, kuriomis iš 
Oro žudo Chinijos motinas ir 
kūdikius.

ALDLD Mot. Kuopa.

Paskutinis Paraginimas
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čio Apskričio konferencija pra
sidės lygiai 10 vai. ryto šį sek
madienį, 27 d. vasario, Ukrai- 
nų Svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Delegatai prašomi 
nepavėluoti. Taip pat užkvie- 
čiame ir ne delegatus, visus, 
kurie tik nori matyti konfer
encijos eigą ir girdėti refera
tus Įvairiais meno klausimais.

Referatai

“Režisūra ir Vaidyba”—re
feruos A. Jeskevičiūtė.

“Dailė Pas Lietuvius”—re
feruos Dr. J. J. Kaškiaučius.

“Poezija ir Jos Reikšmė”— 
referuos Pr. Pakalniškis.

“Muzika ir Dainos” — refe
ruos B. L. šalinaitė.

“Menas ir Kultūra”—refe
ruos V. Bovinas.

Baigiant konferenciją, d. R. 
Mizara padarys josios peržval
gą-

Iš virš paduotos darbų pro
gramos matyt, kad ne vien de
legatam, bet ir kiekvienam su
interesuotam menu ir kultūra 
bus įdomu ten būti.

šeštą valandą vakaro prasi
dės vaidinimas operetės “Mei
lės Nuskriausta”. Ją išpildys 
Sietyno Choras iš New ark o, 
taipgi dainuos Bangos Choras 
iš Elizabeth, N. J. Šokiams 
grieš G. Kazakevičiaus Orkes
trą. Tikietų kainos iškalno 65 
ir 40 centų, o prie durų bus 
75 ir 50 centų.

Kviečia LMS 3 Apskričio
Komitetas.

Elizabeth Gurley Flynn— 
Puiki Kalbėtoja

Brookly nieciu Sveikata
Brooklynas pereitą savaitę 

parodė palinkimo augt, susi
laukė 934 naujagimius, net 
334 daugiau pirmesnės savai
tės ir daugiausia, negu bile 
kurią savaitę šiais metais. Pe
reitų metų tą pat savaitę gimė 
791.

Mirimų nuo visokių priežas
čių buvo 505. Plaučių uždegi
mu mirė 51. Daugelį galima 
būtų išgelbėt, jei liga būtų 
anksti pastebėta ir gydoma se
rumu.

Difterija susirgo 16 ir 1 mi
rė. Nuo tos ligos šiemet visa
me mieste jau mirė 6 ir 3 iš 
tų—Brooklyne. O tos ligos vi
sai galima išvengt įčiepijimu.

Taipgi pakilo susirgimai ty
mais, per savaitę susirgo 182 
arba 117 daugiau pirmesnės 
savaitės. Sveikatos komisio- 
nierius Dr. Rice pataria dabo
ti vaikus ir pastebėjus ligos 
požymius tuojau paguldyt lo
von ir pašaukt gydytoją.

Šį Vakarą Darbiečiy 
Prakalbos

Penktadienį, vasario (Feb.) 
25, kaip 7:30 vakare, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo name, bus 
Amerikos Darbo Partijos Lietu
vių Skyriaus prakalbos. Kal
bės: L. Hollanderis, Ch. Vilniš
kis ir A. Bimba. Visi kviečiami 
atsilankyti į tas prakalbas, nes 
jose išgirsite gyvu žodžių apie 
A. D. P. ir abelnai apie šių die
nų darbininkų padėtį. Įžanga 
veltui. Jokių rinkliavų nebus.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainų 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

VALANDOS:
Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dresmeikeriai Tariasi Dėl 
WPA Darby

Dresmeikerių Unijos Jungti
nė Taryba per savo laikraštį 
“Justice” praneša, kad jos at
stovai derėsis su WPA ir šalpos 
viršininkais už pervedimą kelių 
tūkstančių bedarbių unijistų į 
WPA siuvimo projektus.

Julius Hochman, Jungtinės 
Tarybos manadžeris sako, kad 
bus dedama pastangos pakeist 
kai kurias šalpos taisykles, ku
rios kliudo dalį laiko dirban
tiems unijistams gauti bedarbių 
pašalpą ir WPA darbus.

Ryan’ienės Teisėjuose 
Bus ir Motery

Direktorių Atydai!
Lietuvių Kooperatyvės Spau

dos Bendrovės direktorių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 
28-tą dieną vasario. Pradžia 
jums žinomu laiku.

J. Nalivaika.

Gur- bobutė

Brooklyne teisiama Mrs. Ma
ry Spry, 50 metų našlė, kuri 
nušovė dešimčia metų už save 
jaunesnį vyrą pereitą lapkritį. 
Ji sako, kad vyras norėjęs nu
šaut ją ir save.

Plėšikus Nuteisė 
Elektros Kėdėn

Andrew Lunse, 23 metų, 433 
W. 24th St., ir, Richard Dela
ney, 25 metų, 422 W. 27th St., 
New Yorke, nuteisti mirti elek
tros kėdėj už dalyvumą apiplė
šime, kuriame? mirtinai pašau
tas policistas Zaccor pereito 
sausio 6-tą.

Anksti tos dienos rytą poli
cistas Frank E. Zaccor įėjo už- 
eigon, 30 W. 31st St., N. Y., 
kur tuo laiku ėjo apiplėšimas. 
Thomas Kirwin, 22 metų, nuo 
112 8th Avė., paleido į policis- 
tą šūvius ir policistas krito ant 
vietos, taČiaus jau pažeistas bū
damas spėjo užpuoliką pašaut. 
Sužeistasis užpuolikas Kirwin 
prieš mirtį išdavęs anuos du.

Tyrimai parodė, kad policis
tas |uvo nuo Kirwin’o šūvio, 
tačiau įstatymais numatyta, 
kad visi dalyviai lygiai teisiami, 
ir dėlto Lunse ir Delaney nu
teisti elektros kėdėn, nors jie 
tiesioginiai ir'neužmušė policis-

Trečiadienio vakarą, Grand 
Paradise patalpose, įvyko Ko
munistų Partijos 6-tos Sekcijos 
Moterų Komisijos suruoštos 
prakalbos, kuriose vyriausia 
kalbėtoja buvo Elizabeth
ley Flynn, sena darbuotoja 
abelname darbininkų judėjime 
ir pastaraisiais laikais, kaipo 
komunistė. Pirmu kartu teko ją 
girdėt. Nepaprastai puiki kal
bėtoja. Neprailgsta jos klausyt.

Abelnai, publikos buvo vidu
tiniai, bet lietuvių mažai. Mat, 
šiomis dienomis turėta ir turė
sima stambių lietuviškų pramo
gų ir susirinkimų. Tačiau buvu
sieji labai pasitenkinę, kiti ap
gailestavo, kad nepadaroma 
plokštelių tokios puikios pra
kalbos. v
Trumpai kalbėjo Molly Hodes, 

jauna šios sekcijos darbuotoja, 
atžymėdama moterų veikimą ir 
kviesdama stot į Komunistų 
Partiją bei darbuotis savose or
ganizacijose prieš pragyveni
mo brangumą ir kitais moterį 
ir šeimyną liečiančiais klausi
mais. Iššaukta keletą kitų jau
nų ir suaugusių komunisčių, 
tame skaičiuje ir Lilija Kava
liauskaitė, kuri pareiškė turinti 
už garbę būti partijiete. Jinai 
dalyvavo vakaro programoj ir 
su dainomis, taipgi grupė jau
nų menininkų perstatė porą 
agitacinių dalykėlių. Gauta ke
letas naujų narių partijon.

Po programos rengėjos pa
vaišino dalyvius šaltame ir py
ragaičiais. Ten Buvus.

Trečiadienį Mrs. Patricia 
Ryan teismas mažai pasiįrė pir
myn, per dieną išrinkta tik 3 
būsiantieji teisėjai-džiūrimanai, 
iš kurių yra viena moteriškė —

— turinti ištekėjusią
dukterį ir anūkus.

Numatoma, kad Ryanienės 
byla daugiausia remsis sprendi
mu, ar vyras bile kada ir bile 
sąlygose turi vyro teises prie 
savo žmonos.

Ryan’ienė prisipažinus pašo
vus savo vyrą policistą Micha
el Ryan jo paties revolveriu, 
bet sakosi tą padarius jam gir
tam norėjus prievarta su ja tu
rėt lytinius santikius.

Ryan’ienė yra graži, 21 metų 
moteriškė ir motina dviejų kū
dikių.

Šaukia Kailiasiuvius 
Derybosna

Valstijinė Tarpininkavimo 
Taryba pašaukus kailių indus
trijos bosus ir Kailių Darbinin
kų Unijos viršininkus kitoms 
deryboms išrišimui nesusiprati
mų ir nutraukimui “lockout’o,” 
dėl kurio kailiasiuviai ruošiasi 
generaliam streikui. Derybos 
bus šiandien.

Tačiau atsižvelgdama į bosų 
jau nekartą pabėgimą iš pana
šių derybų, unija rengiasi mū
šiui. Unija skelbia išrinkus 
streiko komitetą iš 29, kurio 
vadovybėje pastatyti Ben Gold, 
Irving Potash ir Harry Begoon.

Lankėsi Drg Rainys
Pereitą ketvirtadienį “Lais

vėje” lankėsi drg. J. Rainys, 
iš Philadęlphijos, L.D.S. žymus 
vajininkas ir geras laisvietis. 
Jis buvo atvykęs New Yorkan 
savo asmeniškais reikalais, tad 
prie progos aplankė LDS raš
tinę ir “Laisvę”.

Drg. J. Rainys paaukojo $1 
naujai “L.” raidžių renkamai 
mašinai, Linotypui.

Dingus $5,000 vertės brangu- 
mynams iš pirkliautojo Louis 
Baumgoldo namų, 55 Central 
Park West, sulaikyta tarnaite 
ir šoferis po $5,000 kaucijos 
kiekvienas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo kaipo barzdasku

tys. Turiu 17 metų patyrimo. Ma
lonėkite kreiptis arba rašyti sekamu 
antrašu: J. Thomas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (47-48)

IŠR^NDAVOJIMAf
Išsirandavoją K. Čiuberkio name, 

101-54 — UOth St., Richmond Hill, 
šviesūs, su visais Įrengimais, šeši 
kambariai. Už prieinamų kainų. In
formacijų klauskite pas Paukščius— 
šiokiomis dienomis vakarais, suba- 
tomis po pietų ir nedėldieniais.

‘(46-48)

PRAMOGOS ”
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugija rengia 
Naturalio Maisto Parodų, kuris tęsis j 
per 3 dienas, kovo 1, 2 ii’ 3, š m. Po 1 
numeriu 411 S. 3rd St., Union Avė. i 
ir Hewes St. Pradžia 8 v. v. Pra
kalbų programų apie sveikatų išpil
dys šie asmenys: Per ilgus metus.pa
tyręs naturalį gyvenimų, Geo. Stan
ley, iš Amsterdam, N. Y. ir vieti
niai John W. Thomson’as, Į3. Baltrū
nas ir kiti. Dailės Programų pildys: 
P. Kalvelis, skambins mandųlinų ir 
Eugene Thomson’as skambins Guita- 
rų, solo dainuos L. Kavaliauskaitė. 
Beaution’as A. Mollynas rodys kaip 
užlaikyti gražų veidų ir kaip vyrai 
užaugintų plaukus. Bus ir daugiau 
dailininkų, čia bus išaiškinta mais
to Chemija, rodoma kaip tinkamai 

. maistų suderent, kad būtų skanus ir 
sveikas, duos ir naturalio sudaryto iš

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Arpmiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

TVDF PhtiOfL—

OIL INVENTED

COOK and HEAT Without Coa 
In Your Present jDr WOOQ
Stove or Furnace— t “Vs/ ;l**<f*v*3 
HOTTER - CHEAP.
ER —No Ashes or Dirt MgK1 ’
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL Ad

FOR LESS JO |
Beats uuy oil burner over gotten 
out tor low cost, perfect per- If IFY 
formanco. Burnt cheap oil a now siip,'into 
way, without pro-gencratlug Any stovi 
or clogging up. Quick intense range er 
heat by Simple Turn of Valve, burnacb 
It ends drudgery and dirt of Quick HCŪTat 
coal or wood: cuts fuel bills Ln Turn of Valval 
half, pays for itself quickly by wbat IT SAVES.

DMAki E phone for free rhU^C DEMONSTRATION
No Obligation

interested in Retting MORE 
AT LESS COST should phone 

below for demonstration and

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS;
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8p40

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

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

atmaliavoju Įvairiom

IK aenų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javus sudarau bu ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi

spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

'• 1 i * .Z

Turim puikiai jtaisytą Koplyčią 
ir . salę del po šermenų piety.

, f U ><.. > Aaa

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Edwino Smith noras pavaži
nėti nepavyko. Po davažiavimo 
ant laivo Lancastria slapuku 
iki Halifax, N. S., jisai sugrą
žintas ir padėtas Bellevue li- 
gonbutin tyrimui.

Miss Reidun Lee, 80 River
side Drive, N. Y., nuteista už- 
simokėt $100 baudos už girtą 
važiavimą automobiliu. Ant 
drąsos paėmimas nebeąpsimo- 
ka.

Šį šeštadienį, 11 vai. ryto, 
Manhattan Lyceum, šaukiama 
1,500 šapų pirmininkų ir akty
vistų mitingas, kuriame bus ra
portuota iš derybų su bosais ir 
imtasi atatinkamų žygių.

New Yorko Miesto Kolegijon 
tarp 6,000 vyrų studentų įsi- 
briOvė mergina studentė, 18 me
tų Gladys Lovinger. Ji norinti 
būti tiltų ir stambiosios staty
bos inžinierium.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Anyone
HEAT 
number _____________ ___
full explanation of this amazing "HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representatiyo

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

M-82 72nd PLAGE

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.

51-mas 
Metinis BALIUS 51-mas 

Metinis

Rengia

ŠV. JURGIO DRAUGYSTE

Įvyks Šeštad., Vasario 26 Feb.
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 v. v. Įžanga 40c.

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkes Lietuvių Visuomene! 
Jau žinote; kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai visuo
met būna skaitlingi ir linksmus. .Tad ir šis balius bus 
linksmas ir įspūdingas visiems,

NES JIS BUS IŠ EILĖS 51-mas BALIUS

prof. retikevičiaus orkestrą 
Grieš Lietuviškus Kavalkus Šokiams 

PROF. KAIZOS ORKESTRĄ 
Grieš Amerikoniškus Kavalkus šokiams

Tad širdingai kviečiam visus lankiusias mūsų balius aleiti 
ir prašome atsivesti naujų svečių Rengimo KOMISIJA.

w»w****<*»

PHONE PULASKI 5-Į090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

i

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS , 

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

MMM




