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Krislai
Fašistinė “Gražiakalbys- 

tė”.
Vieni iš Kitų Mokinasi.
Meluoja per Akis.
Pasitiki Smetonos

Išmintimi.
Kas Kuo Pasižymi?

Rašo J. Gasiūnas

boba

Clevelando “Dirva,” aprašy
dama pittsburghiečių bendrą 
minėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuvių, sa
ko, kad “pamišėlių gauja“ ren
gusi tą minėjimą.

Toliaus jinai žymi, kad “kal
bėtojais buvo socialistas SLA 
vice prezidentas, viena 
komunistė vietinė, ir komunistė 
mergina iš kitur.” Bet nieko 
nesako, kad kalbėjo ir sandarie- 
tis Pivoriūnas.

Tai ben fašistinė “gražiakal- 
bystė”! Karpius apšaukia “pa
mišėlių gauja” nepriklausomy
bės minėjimo komitetą, į kurį 
įeina sandariečiai, socialistai, 
komunistai ir nepartiniai. Kal
bėtoja Mikužiūtė—jam tik “ko
munistų mergina.” Kalbėtoja 
Sliekienė tam Smetonos batų 
laižytojui tiktai—“boba.”

Karpius baisiai nepasitenki
nęs ir Pittsburgh© sandarie- 
čiais. Jisai nuolatos bara juos 
už susidėjimą su “tautos išga
momis”— socialistais, komunis
tais ir bepartyviais žmonėmis. 
Kelis sykius jis davė jiems sme
tonišką pamokslą. Bet jie vis- 
tiek savotiškai elgiasi ir gana.

Sykį Karpius ragavo pitts
burghiečių “pyragų,” tai dau
giau jų nebenori. Sykį sanda
riečiai buvo jam surengę pra
kalbas, bet publika Karpių nu
vijo nuo pagrindų. Pittsbur
gho sandariečiai ir dabar raus
ta atsiminę tą parengimą—dau
giau Karpiaus pamokslų nebe
nori; sako, “jis tik sarmatą 
mums daro.”

—r—Kuomet kai kurie sandarie
čiai Karpių neima už gryną 
pinigą, tai tuo pačiu sykiu tū
li nelaimingos sklokuiės liku
čiai mokinasi iš jo pamokslų. 
Jų laikraštukas šiuo laiku tik ir 
mirga panašia “gražiakalbys- 
te,”- niekinimu, bjaurinimu A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyn© Skyriaus Komiteto 
ir kitų žmonių, kurie darbavo
si nuoširdžiai ir tinkamai pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuves.

Bet tai nieko naujo. Juk se
nai trockistai mokinasi iš fa
šistų, o fašistai iš trockistų. 
Vieni kitiems jie—broliukai.

žiūriu, “Tėvynė” skelbia, kad 
Lietuvoj trūksta laukų darbi
ninkų, o fašistinis “Lietuvos Ai
das” rašo, kad visi toki darbi
ninkai bus suregistruoti ir iš
vesti į tam tikrus ūkius' dirbti. 
Bet abu laikraščiai tiesos nepa
sako.

Tikrenybėj—darbininkų Lie
tuvoj netrūksta. Daugelis jų 
randasi be darbo. Bet kadangi šeši milžiniški Amerikos ar- 
Lietuvos dvarininkai nori juos mijos orlaiviai, vadinami 
nrivprsti ver™ saivcmsA dirbti.' “lekiančiomis tvirtumomis”,

sugrįžo iš Argentinos,' per 
Panamos kanalo sritį.

Jie laimingai padarė 12,- 
000 mylių kelionę; vidutiniu 
greičiu skrido po 204 mylias 
per valandą.

priversti vergų sąlygose dirbti, 
tai daugelis jų atsisako tokiose 
sąlygose dirbti; daugelis išva
žiuoja Latvijon, kur gauna 
šiek-tiek geresnes sąlygas.

Dabar dvarininkų prieteliai, 
fašistai, sugalvojo naują sky- 

’mą. Sako, Latvijos rubežius 
bus uždarytas, o visi darbinin
kai bus suregistruoti, bus iš
duota jiems darbo knygutės ir 
pasiųsti į tam tikras vietas 
dirbti—veik veltui. O jei kas 
nepaklausys, - suprantama, bus 
smarkiai baudžiamas.

Lawrence, Mass., klebonas 
Juras buvo surengęs Lietuvos 
nepriklausomybės min ėjimą, 
kuriame priimta rezoliucija Lie
tuvos prezidentui Smetonai. Ten 
pasakyta, kad “katalikų organi
zuotoji visuomene reiškia pasi
tikėjimo Jūsų Ekscelencijos iš
mintimi.”

Tai bent “kova” prieš fašiz- pasižymi visų galų įrimb; Ko
mą, kuomet reiškiama pasitikė- munistų Partija apsivaliusi nuo 
jimas Smetonos “išmintimi.” Oitrockistų—smarkiu augimu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pasitrauks Francijos Prem
jeras, jei Nebus Išleistas 
Naujas Darbo {statymas
Paryžius. — Išsibaigia 7,- 

000 bendrų sutarčių tarp 
darbininkų ir samdytojų. 
Gręsia naujų streikų didelė 
banga, jeigu Francijos vald
žia negaus galios privalo
mai taikyti darbininkus su 
fabrikantais.

Ministeris pirmininkas C. 
Chautemps reikalauja, kad 
senatas priimtų seimo atsto
vų rūmo sumanymą—versti
nai taikyti “ginčus” tarp 
samdytojų ir darbininkų. 
Jeigu tas sumanymas nebus 
padarytas įstatymu, tai už 
poros savaičių būsiąs pri
verstas pasitraukt iš vald
žios ministeris pirmininkas 
Chautemps. Nes be tokio 
įstatymo perdaug sunku bū
sią įvykdyti ramumą ir dar
bingumą pramonėj.

Fabrikantai visomis ketu
riomis priešinasi duot liau
diškai valdžiai galią versti
nai taikyt samdytojus su 
darbininkais.

Daugelis Italy ir Tūli Ispanai 
Karininkai Jau Neklauso

Generolo Franco
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Generolo 
Franco kareiviai, perbėgę į 
respublikos pusę, praneša, 
kaip auga bruzdėjimai jo 
armijoj. Italai jo kareiviai 
murma, kad Mussolinis juos 
apgavo: žadėjo siųst Ethio- 
pijon, o atsiuntė Ispanijon.

Fašistai sumetė Vitorijos 
kalėjiman 700 italų karei
vių, kurie atsisakė eit į 
frontą prieš liaudiečius.

Yra tokių generolo Fran- (kuose Anglijos miestų perei
co oficierių, kurie atsisako 
bombarduot Ispanijos mies
tus užfrontėj. Tuos jis siun
čia kalėjiman, o jų vietas 
pavaduoja italais ir vokie
čiais oficieriais.

Laiminga Kelionė 6 Amerikos 
“Lekiančių Tvirtovių”

Langley Field, Virginia.—

toji Smetonos “išmintis” bai
gia pražudyti Lietuvą.

Tai kam dar pykti, kuomet 
mes sakome, kad lietuviški .ku
nigai nekovoja prieš fašizmą, 
bet jam dar padeda?

Lietuvių nacionalės savyšal- 
pos organizacijos ve kuo pasi
žymi: SLA — nesenai smarkiu 
puolimu, o dabar stovėjimu ant 
vietos; LRKSA—nuolatiniu sto
vėjimu ant i vietos; LDS—smar
kiu augimu.

Politinėj dirvoj: Socialistų 
Partija apsikrėtusi trockizmu

Suims Daugiau Nazių 
Šnipų Amerikoj; Įta
ria ir Vienų Daktarų

Siūlė $1,000 už Amerikos Karo Laivų Planus; Išvogė Ka
rinius Slaptraščius; Nusifotografavo Amerikos Tvirtu

mas; Rengė šnipus ir prieš Sovietus

New York. — Federalės 
valdžios agentai nužiūri dar 
eilę Hitlerio šnipų, tarp jų 
ir vieną nazį daktarą, apart 
trijų jau suimtų.

Svarbiausia iš sučiuptų 
nazių šnipų yra laikoma Jo
hanna Hofmann’aitė, kuri 
tarnaudavo neva kaip “plau
kų taisytoja” moterims Vo
kietijos laive “Europa”. Pas 
ją surasta trys šnipiški raš
tai. Viename jų yra siūlo
ma tūkstantis dolerių už 
planus dviejų statomų Ame
rikos karinių laivų “Enter
prise” ir “Yorktown,” kurie 
tarnaus kaip plaukiančios 
lėktuvų stotys.

Kitas suimtas, šnipas yra 
Guenther Gustav Rumrich, 
sūnus buvusio Austrijos 
konsulo z Chicagoj. Jis Ame
rikoj gimęs, bet Vokietijoj 
ėjęs mokslą. Iš ten sugrį
žęs,-Rumrich įstojo į Jungti
nių Valstijų armiją; tarna
vo Panamos kanalo ruože, 
dasivarė iki seržanto laips
nio; kopijavo, kiek galėjo,
Panamos kanalo apgynimo pažint Italijai Ethiopiją.

GALINGOS ANGLU MINIOS VARO 
LAUKAN CHAMBERLA1N0 VALDŽIĄ
London. — “Šalin Cham- 

berlainą iš valdžios!”—toks 
šauksmas skambėjo desėt- 

tą sekmadienį, kur demons
travo šimtai tūkstančių dar
bininkų visoj šalyj prieš mi
nisters pirmininką Cham- 
berlainą, kuris dabar daro 
pasiduodančią Italijai sutar- 

Demonstrantai reikalavo 
eit į vieną frontą su Ameri
ka ir kitomis demokratinė
mis šalimis prieš Mussolinį, 
Hitlerį ir Japoniją.

10,000 minia Londone iš 
Trafalgar Aikštės gręsmin- 
gai maršavo linkon Italijos 
atstovybės. Raitos policijos 
“siena” pastojo miniai kelią 
ir praleido tik du žmones 
įteikt protestą Mussolinio 

Į ambasadoriui Dinui Gran
dį; bet jis neatidarė durų. 
Tada rezoliucija buvo pro 
apačią durų įstumta vidun.

Hyde Parke Londone ke
liem tūkstančiam žmonių 
kalbėjo darbietis lordas 
S t r a ]b o 1 gi, smerkdamas 
Chamberlaino valdžios ke
liaklupsčiavimą prieš Mus
solinį ir nuolaidavimus fa
šistam apskritai.

Panašios demonstracijos 
ir mitingai su obalsiais: 
“Šalin Chamberlaino vald
žią! Paskelbt naujo seimo 
rinkimus!” įvyko Manches- 
tery, Glasgowe, Dundee, Li- 
verpoolyj, Aberdeene ir

planus, ir pabėgo iš armi
jos.

Trečias Hitlerio šnipas, 
Erich Glaser, ateivis iš Vo
kietijos, tarnavo kaip Jung
tinių Valstijų karinio oro 
laivyno lakūnas Mitchell 
Fielde, N. Y.

I

Amerikos valdžios agen
tai pas tuos šnipus rado iš
vogtus šios šalies armijos ir 
orlaivyno slaptraščius, tvir
tumų planus, jų fotografijas 
ir braižinius įvairių karo 
pabūklų.
•Pas vieną jųjų sučiupta 

ir sąrašas 25 asmenų, kurie 
su falšyvais pasportais bu
vo ruošiami siųst kaip šni
pai į Sovietų Sąjungą.

Balkanų šatys Pripažįsta 
Italijai Ethiopiją

Ankara, Turkija, vas. 28. 
—Pranešama, kad Balkanų 
šalių, santarvė: Turkija, 
Graikija, Jugoslavija ir Ru
munija jau nusprendė pri- 

daugelyje kitų miestų.
John Strachey, vienas iš 

kalbėtojų Trafalgar Aikštėj, 
Londone, persergėjo, kad 
“Chamberlain stengiasi įsi
pirkti į fašistinį raketą. Jis 
nori, kad fašistiniai kraštai 
pradėtų veikti prieš Sovie
tų Sąjungą.”

Kiti kalbėtojai priminė, 
kad Chamberlain neva dėlei 
“taikos” derisi tik su Mus- 
soliniu ir Hitleriu, stengiasi 
jų pusėn patraukti Franci- 
ją, ir siekia atitvert Sovie
tų Sąjungą nuo vakarinės 
Europos šalių.

Nukauti 37 Japonai Iš
stojime Prieš Karą

Hankow. — Keleiviai pa
rodo, jog Kobe mieste Ja
ponijoj įvyko smarki de
monstracija, kur žmonės 
protestavo prieš siuntimą 
6,000 rezervistų (atsargi
nių) karan su Chinija.

Žandarai užpuolė šaudyti 
demonstrantus. Susikirtime 
37 asmenys tapo nukauti ir 
40 sužeista.

Kiek pirmiau 7,000 japo
nų kareivių padarė maištą, 
atsisakydami plaukt Chini- 
jon. Jie šaukė: “Šalin užpuo
likus! Šalin militaristus!” u

London. — Anglijos val
džia reikalauja savo karo 
laivynui $770,000 per me
tus.

Liaudiečiai su Amerikiniu 
Troky Pagelba Atmušė Fa
šistus — Daug- Jy Sunaikino

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistam 
atrodė, kad dauguma liau- 
diečių kariuomenės iš Orna- 
gello upės srities, 10 mylių 
šiauriuose nuo Saragossos, 
buvo išsiųsta į Teruelio 
frontą. Todėl fašistai ten iš 
pradžios kanuolių šoviniais 
apdaužė liaudiečių pozicijas 
ir paskui permetė du savo 
pėstininkų batalionus per 
upę ir įlaužė liaudiečių li
nijas. Bet liaudiečių koman
da amerikiniais trokais at
siuntė saviškiams talkos. 
Trokus lydėjo ir gynė grei
tieji Ispanijos respublikos 
lėktuvai “chatos”.

Tada liaudiečiai užklupo 
įsibriovusius fašistus vienoj 
tarpkalnėj; įvyko žiaurus 
mūšis durklais, kuris tęsėsi 
20 minučių. Fašistai tapo 
įveikti. Daugelis jų liko iš
žudyta ir nemažai nelais
vėn paimta. Liaudiečiam ta
me fronte komanduoja ge
nerolas S. Pozas.

Ispany Darbo Unijos Reika
lauja Suderint Pramonę 
Kovai prieš Fašistus

Valencia, Ispanija. — Ga
linga Generalė Darbininkų 
Linija pasiūlė, kad Ispani
jos valdžia tuoj paimtų į 
savo nuosavybę visus gele
žinkelius ir pertvarkytų vi
są pramonę, idant galėtų 
sėkmingiau kovot prieš fa
šistus. Gen. Darbininkų 
Unija, turinti virš 1,000,000 
narių, yra socialistų ir ko
munistų vadovybėje.

Tą pasiūlymą remia ir 150 tūkstančių nazių rengėsi 
anarchistų-sindikalistų kon
troliuojama Nacionalė Dar
bininkų Konfederacija.

Maskva. — Sovietai pasi
rašė palankią prekybos su
tartį su Estonija.

Trockistas Tarnavo Japonų 
Bombininkam prieš Chimis
Hankow. — Kada japonų 

lėktuvai atskrido bombar
duot Linfingą, tai chinas 
trockistas Chang Mu-tao 
ženklais-signalais nurodinė
jo mėtyt bombas į chinų 
A š t u n t os (komunistinės) 
Armijos štabo patalpas. Už 
tai liko suimtas.

Padarius kratą, pas 
Chang Mu-tao atrasta ne
mažai trockinių raštų, 73 
bombos, 8 revolveriai ir 742 
kulkos.

Areštuota ir eilė kitų Ja
ponijos šnipų-trockistų.

Kasykloj Užmuštas Draugas 
Alekas Zinkevičius

(Telegrama)
Pittston, Pa., vas. 27.— 

Mainose užmušė draugą 
Aleką Zinkevičių, 27 Hill 
Park Ave. Laidos šį antra
dienį, 3 vai. po pietų, Wyo
ming kapuose.

Valinčius.

Tai Bucharino-Troc- 
kio Šaika Nužudė M 
Gorkį ir 3 Sov. V adus

šnipinėjo Fašistinėm šalim; Darė Sąmokslus Suskaidyt 
Sovietų Sąjungą, Sugrąžint Buržuaziją; Jau 1918 Metais 

Tykojo Nužudyt Leniną ir Kt. Sovietų Vadus

Maskva. — Šį trečiadienį 
prasideda teismas prieš 21- 
ną šnipą, žmogžudį ir So
vietų išdaviką iš Bucharino- 
Trockio grupės. Juos teis 
Karinė Kolegija Sovietų 
Vyriausio Teismo.

' Jie, kaip neginčijamais 
faktais įrodyta, šnipinėjo 
svetimom valstybėm, siekė 
atplėšt nuo Sovietų Sąjun
gos Ukrainą, Baltarusiją, 
Gruziją, Armėniją, Azer
baidžaną, Centralinės Azi
jos sovietines respublikas ir 
Pamario Provincijas (Toli
muose Rytuose), ir sugrą
žint buržuazijos “tvarką.”

Kaltinamųjų vadas Troc
kis jau 1921 metais tarnavo 
kaip šnipas vienai fašistinei 
šaliai, o 1926 metais—kitai. 
Su trockistais - bucharinie- 
čiais išvien veikė ir provo
katoriai iš buvusios caro 
slaptosios policijos.

Tas Sovietų vidujinių 
priešų blokas ardė fabrikus, cial-revoliucionieriai” 
kasyklas, geležinkelius ir gėsi teroru suardyt Brest*

Litovsko taikos sutartį, nu
verst Sovietų vyriausybę, 
suimt ir nužudyt Leniną, 
Staliną ir Sverdlovą ir įs
teigti savo valdžią, kur vieš
patautų buchariniečiai.

Už tokias nedorybes da
bar bus teisiami: N. Bucha
rin, A. Rykov, H. Jagoda, 
N. Krestinski, C. Rakovski, 
•N. Rosenholts, Ivanov, M. 
Cernov, G. Grinko, L Zelėn- 
ski, S. Bessonov, A. Ikra- 
mov, F. Kodžajev, B. Saran- 
govič, P. Zubarev, L. Levin, 
D. Pletnev, I. Kazakov, V. 
Maksimov if V. Kručov.

veikė pagal tiesioginius įsa
kymus Trockio, Bucharino

EXTRA’
NEIŠDEGĖ NAZIŲ PLA

NUOTAS SUKILIMAS 
AUSTRIJOJ

Vienna, vas. 28.—40 iki 

sekmadienį maršuoti ir, jei 
bus galima, užimt Graz mie
stą, Styri jos provincijos so
stinę. Bet Austrijos minis- 
teris pirmininkas šušnigg 
išanksto sumobilizavo ka
riuomenę, apstatė kanuolė- 
mis, kulkasvaidžiais ir tan
kais kelius, gatves ir aikš
tes; išblaškė nazių susibū
rimus ir tuo būdu iškrikdė 
jų planuotus maištiškus iš-
stojimus prieš Austrijos' stijose, prisiuntė jau per 21 
valdžią Graze, Viennoj ir ki-! milioną dolerių aukų Chini-
tuose miestuose.

Chinų Partizanai Užėmė 
Didelį Miestą

Hankow. — Shantungo 
provincijoj Chini jo j veikia 
prieš japonus 60,000 chinų 
partizanų; užpuldinėja prie
šus iš užnugario.

Paskutinėmis dienomis 
jie šturmavo ir atėmė iš ja
ponų didelį miestą Huansia- 
ną, į šiaurių rytus 
Tsingtao.

nuo

ORAS
Šiandien bus giedra ir ga

na šalta.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 15-24.' 

Saulėtekis 6:33; saulėleidis 
5:45.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

ir Al. Rykovo. O trys pas
tarieji darbavosi sulig 
smulkmeniškai išdirbtų pla
nų, kuriuos jiem patiekė ge
neraliniai štabai “tūlų” fa
šistinių šalių armijų.

Tyrimai, dokumentai ir 
faktai įrodo, kad trockistai- 
bucharinieciai daktarai L. 
V. Levin, I. N. Kazakov, Vi
nogradov ir prof. D. D. 
Pletnev neva “gydydami” 
nunuodino didį soviet, rašy
toją Maksimą Gorkį; Viače
slavą Menžinskį, buvusį gal
vą Sovietų saugumo polici
jos, ir Kuibiševą, buvusį pir
mininką Sovietų Pirmosios 
Penkmetes Plano. Pagal 
trockistų-zinovjeviečių - bu- 
chariniečių sąmokslą tapo 
nužudytas ir Leningrado 
komunistų vadas S. M. Ki
rov 1934 m.

Taipgi įrodyta, jog dar 
1918 metais Bucharin, Troc
kis rr vadinami “kairieji šo- 

sterį-

Amerikos Chinai Suaukojo
21 Mil. Karui prieš Japonus

Shanghai. — 75,000 chinų, 
gyvenančių Jungtinėse Vai- 

jai gintis nuo ' Japonijos. 
Vien San Francisco j chinų 
organizacija per tris savai
tes sudarė milioną dolerių 
paramos savo tėvynei.

Teatrinės chinų grupės 
važinėja su vaidinimais po 
įvairius Amerikos miestus 
ir visas įplaukas paveda ka
rui prieš Japoniją.

Daugelis chinų lakūnų, 
kovojančių prieš japonus, 
yra išsilavinę Jungtinėse 
Valstijose.

Žymiai Sumažėjo Užmušimai 
Automobilių Nelaimėse
Chicago, Ill. — Per du 

pirmus šių metų mėnesius 
1,400 žmonių mažiau žuvo 
automobilių nelaimėse Jung
tinėse Valstijose negu per
nai per tuos pačius mene
sius, kaip parodo Saugumo 
Taryba.
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Meksikos Darbininkai Budėja
Pereitą savaitę Meksikos mieste įvyko 

Meksikos Darbo Konfederacijos kongre
sas. Jis buvo didelis—dalyvavo apie 5,000 
delegatų—ir labai svarbus.

Meksikos Darbo Konfederacija šiuo 
tarpu apima visas to krašto darbo uni
jas, visus organizuotus darbininkus ir 
dėlto josios žodis labai svarbus.

Kongresas rūpinosi ne tik ekonomi
niais savo krašto darbo žmonių reika
lais, bet ir politiniais ir net tarptauti
niais. Jis priėmė rezoliuciją Ispanijos 
klausimu, kurioj skelbia, kad visos darbo 
unijos, priklausančios MDF, turi apsi- 
dėti specialiais mokesčiais Ispanijos de
mokratijai paremti. Kongresas nutarė 
kovoti prieš fašizmo pavojų pačioj Me
ksikoj. Be to, kongresas vienbalsiai pa
smerkė Leoną Trockį, kaipo fašistų agen
tą ir darbininkų nepriefenų^J)

Konfederacijos generaliniu sekreto
rium tapo išrinktas tas pats žymus vei
kėjas, “Meksikos John L. Lewis,”—Vi
cente Lombardo Toledano.

Prieš tūlą laiką Meksikos Darbo Kon
federacija buvo beveik suskilusi. Ant 
greitųjų, tačiau, tos šalies Komunistų 
Partija sušaukė savo suvažiavimą, kuria
me buvo nutarta: Neprileisti skylimui 
įvykti; dėti visas jėgas Konfederacijos 
vienybei išlaikyti. Dėka tom komunistų 
pastangom skylimas buvo išvengtas ir 
šiandien Meksikos darbininkai gali pa
sidžiaugti savo eilių vienybe ir stiprybe.

Bendro Darbo Reikalai Kanadoje♦
Drg. J. Yla rašo “Liaudies Balse” apie 

bendro darbo reikalus Kanados lietuviuo
se. Jis ten žymi, kad bendras darbas, 
pradėtas dirbti prieš du metus, “ėjo er
škėčiuotu keliu,” kadangi “buvo ir yra 
tokių, kurie to bendradarbiavimo neno
rėjo ir nenori, o jei jame dalyvauja, tai 
tik dėlto, kad trukdyti jam.”

Straipsnio rašytojas patiekia sekamų 
įdomių davinių:

“Kada .komunistinės ir socialistinės 
minties Toronto lietuviai pradėjo drau
giškiau vieni su kitais susitikti, nekurie 
iš socialistinės minties lietuvių pajuto 
pavojų. Jiems buvo baisu, kad komunisti
nės ir socialistinės minties lietuviai gali 
palikti geri draugai. Tie žmonės niekad 
nepraleido nei vienos progos kiršinimui 
socialistų su komunistais. Pavyzd., kada 
U. užvedė bylą prieš Darbininkų Žodį, 
vienas iš jų tuojaus mums apskundė A. 
Frenželį. Girdi, tą bylą Užemeckis užve
dė susitaręs su Frenzeliu. Tai buvo mėgiy 
nimas sukiršinti mus su Frenzeliu, kuris 
tuo laiku buvo energingas bendradarbia
vimo rėmėjau. Tai buvo mėginimas tą 
bendradarbiavimą pakrikdyti. Mes į tai 
atydos nekreipėm, todėl tas skymas ne-' 
išdegė.

“Kitu kartu Frenzeliui taipgi buvo šil
tą. Pas Darbininkų žodžio redakciją at
ėjęs Frenzelis prašė išduoti liudijimą, 
kad jis nerašinėjąs į Darbininkų Žodį. 
Matomai jis buvo apkaltintas kokiu nors 
komunistams "parsidavimu’, kad reikėjo 
ieškoti liudijimo. Šis faktas irgi parodo, 
kad <socialistų tarpe buvo tokių, kurie 
skaitė prasižengimu parašyti korespon
denciją,! darbininkišką laikraštį. Tas aiš
kiai parodo, kokios vienybės norėjo tie 
žmonės.
. “Kiek vėliau buvo išvytas iš socialde
mokratų grupelės Petravičius, kuris ma-

siniame lietuvių susirinkime prielankiai 
atsiliepė apie Sovietų Sąjungos valdžią.

“Paskutiniu laiku teko pastebėti Nau
jienose A. Frenzelio pasiteisinimą del 

’ sveikinimo Liaudies Balso laike Liaudies 
Balso parengimo. Iš pasiteisinimo buvo 
matyti, kad jis buvo kaltinamas kokiu tai 
"parsidavimu’ komunistams. Matote, nors 
kiek prielankesnis atsiliepimas apie ko
munistus ar apie revoliucinę spaudą tuos 
žmones įvarė į piktumą.

""Ir juo draugiškiau komunistinės min
ties lietuviai atsinešėm linkui socialistų, 
tuo baisiau darėsi nekuriems socialis
tams. Pavyzdžiui, kada Kan. Kom. Par
tijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras 
davė suprasti socialistams, kad komunis
tai norėtų turėti pasitarimą su socialde
mokratais del didesnio susiartinimo, dėl 
subendrinimo minčių nekuriais svarbes
niais Kanados lietuvių reikalais, tuojaus 
buvo užsuktas ratas Naujienose ataka vi- 
mui komunistų. Tuojaus buvo pasiųstas 
atstovas į Montrealą ieškojimui vienybės 
su • sklokininkais. Į Liaudies Balso per
spėjimą, kad tokie veiksmai gali pablo
ginti bendradarbiavimą, o ne pagerinti, 
buvo atsakyta negražiais šauksmais prieš 
komunistus ir laikraštį. Kas keisčiausia, 

, tai kad šiuo kartu toj kempėj pasirodė 
ir Frenzelis.

""Į Toronto Lietuvių Komiteto Lietuvoj 
Demokratijai Atsteigti susirinkimus bu
vo pradėta kišti antikomunistinės kovos 
klausimas. O kuomet buvo pareikalauta 
Toronto lietuvių bendradarbiavimo ne
versti antikomunistiniu ir sulaikyti ata
kas ant komunistų, per Naujienas buvo 
paskelbta, kad komunistai nori, jog so
cialdemokratai pasmerktų Grigaitį ir 
Naujienas. Tai buvo bandymai atstumti 
tuos socialistus, kurie tikrai trokšta vie
nybės.

“Ant galo pasitaikė dar viena proga. 
Tai 16 vasario paminėjimo programa. 
Čia vėl su vienu asmeniu sukėlė didžiau- 
sį triukšmą. Pasirodė bejėgiai pasakyti 
tam asmeniui, kad jo dalyvavimas pro
gramoj neatneš naudos. Kai už prielan
kų atsiliepimą apie SSRS valdžią ir Liau
dies Balsą, tai užteko jėgų prigriebti tos 
pačios draugijos narius, o dabar nebuvo 
galima išmesti iš programos. O kai iški
lo nemalonumas, tai pasijuto laisvi ro
dyti pirštu į kėmunistus ir šaukti, kad 
komunistai nenori vienybės”.

Gaila, bet tokių prietikių yra ir pas 
mus Jungtinėse Valstijose. Kai viena da
lis socialistų nori su komunistais dirbti 
bendrai, į mažmožius nekreipti dėmesio, 
tai kitoji dalis daro viską į bendro darbo 
vežimo ratus kuolus kaišioti.

Bjauriojo
Fašistinė spauda iš kailio neriasi bjau- 

riodama tuos pažangiuosius Amerikos 
lietuvius, kurie ruošė masinius mitingus 
20-čiai metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti. Aišku, daugiausiai 
tenka kalbėtojams, komunistams ir so
cialistams.

Kodėl fašistų spauda taip sielojasi, 
dūksta? Ogi todėl, kad mūsų ruošti pa
minėjimo mitingąi buvo labai pasekmin
gi, dideli, gražūs ir juose visur buvo rei
kalauta Lietuvos žmonėms—demokrati
jos ir paleisti iš kalėjimų anti-fašistus. 
politinius kalinius.

Fašistai tąjį mūsų reikalavimą visaip 
bando išjuokti, išbjaurioti. Štai vienas 
""Dirvos” peckelis, kaip rašo:

Koks aitvaras į jų makaules įlindo? 
Visi rėkia kad nėra kokios ten laisvės. 
Aš patarčiau visiems tiems vadams ir 
vadukams stengtis eit prie laisvės. Pa
skelbti kovą visokioms disciplinoms, 
paskelbkit savo visiems pasekėjams 
kad nuo šios dienos esat visi laisvi, 
norit eikit į bažnyčią, norit ne. Jei tu
ri vieną pačią, o dar nueini ir pas sve
timą, tai yra laisva valia.
Fašistų dūkimas, puolimas isterijon ro

do, kad mūsų politika, mūsų bendras 
darbas jiems varo dieglį pašonėn. Aišku, 
savo riksmais ir keiksnojimais jie mums 
ne tik nepakenks, bet padės: tie žmone- 
liai, .kurie dar tebeeina su fašistais, grei
čiau įsitikins, kad fašizmas yra Lietuvos 
nepriklausomybės neprietelius ir neprie

telius Lietuvos žmonių.

Chinijos Liaudies 
Didvyriai

(Pabaiga) 
rą, Aštuntoji Armija neatsi
sako nuo užpuolimo ant ja
ponų kituose karo frontuo
se; drąsiai ir sugabiai ji 
puola Japonijos armijos 
sparnus ir užduoda smūgius 
susisiekimo linijoms. Aš
tuntos Armijos karo veiks
mai Shaųši provincijoj pil
ni tokios rūšies pavyzdžių?; 
Mes papasakosime tik apie 
du iš jų, įvykusius Pingting; 
—Lansiu kalnų gerėjimuo
se.

Aštuntoji Armija išvien 
su Tryliktąja Armija, didvy
riškai kovojusia, užėmė 
Pingting kalnų praėjimą 
tikslu priešintis japonų ge
nerolo Itagaki armijos pra- 
simušimui į pietus. Kartu su 
užėmimu apsigynimo linijos, 
komandierius Aštuntos Ar
mijos pasiuntė galingą savo 
armijos grupę su tikslu ap
eiti kairįjį Japonijos armi
jos sparną. Japonai šu di
deliu pasiutimu pradėjo 
puolimą ant ehiniečių tarp- 
kalnėj, bet tuo kartu Aštun
tos Armijos apsupimo gru
pė pradėjo pulti japonų kai
rįjį sparną. Kovotojai iš Aš
tuntos Armijos gynę perėji
mą staigiai perėjo į užpuo
limą ant japonų dešiniojo 
sparno. To pasekmėj japonų 
generolo Itagaki . kairiojo 
sparno brigada buvo veik 
pilnai apsupta. Dešinįjį jo 
sparna pliekė ir stūmė iš 
kalnų perėję į ataką Aštun
tos Armijos kovotojai. Ja
ponai neišlaikė. Jie metė 
ginklus, amuniciją ir be
tvarkėj bėgo.' Aštuntos Ar
mijos kovotojai energingai 
vijosi ir mušė. Chiniečiai, 
g e r ia u ž i n odami kalnus, 
perėjimus, suvarydavo ats
kiras japonų grupes į tarp- 
kalnes ir ten sunaikindavo. 
Tame mūšy  j japonai neteko 
virš 3,000 užmuštais ir su
žeistais ir virš 2,000 belais
viais. Tai buvo skaudus 
jiems smūgis. Aštuntoji Ar
mija pagriebė daug karo 
medžiagos: tankų, automa
šinų, kanuolių, kulkasvai- 
džių, šautuvų ir amunicijos.

Antras pavyzdys. Viena 
grupė Aštuntos Armijos bu
vo užėmusi apsigynimo po
zicijas prie to paties Ping
ting perėjimo, tuo sutrauk
dama prieš save japonų jė
gas iš Utai-Sinchow ‘ rajo
no, kur chiniečiai vystė 
kontr-ataką. Japonijos ge
nerolo Itagaki grupė padrū- 
tinta naujais kareiviais 
per 20 dienų pasiutusiai 
puolė Aštuntos Armijos po
zicijas. Iš kitos pusės chinie- 
čius supo kita japonų armi
jos dalis. Bet vis vien japo
nų atakos buvo be pasek
mių. Tas išaiškinama tuo, 
kad kada japonai puolė 
Pingting perėjimus, tai jie' 
patys pastatydavo savo už
pakalines eiles po smūgiais. 
Jiems smųgius užduodavo 
antra grupė Aštuntos Armi
jos, kuri komandieriaus tik
sliai buvo palikta japonų 
užimtoj kalnyno pozicijoj. 
Ji, būdama japonų užpa
kalyj, slapstėsi, bet kaip tik 
japonai pradėdavo atakas, 
tai ji iš kulkasvaidžių žėrė 
į japonus.

Užtikrinimu pergalių Chi
nijos Aštuntos Armijos yra 
ir tas, kad ji tampriai susi
rišusi su vietos gyventojais. 
Milžiniškas darbas, praveda
mas jos komandierių ir ka- milionų gyventojų, neišven-

reivių tarpe vietos gyvento
jų, iššaukia naujas Chini- 
jai karo sąlygas, gerą gy- 
ventojų atsinešimą link ko
votojų.

Nepaisant to, kad Aštun
tos Armijos kovotojai kau- 
jasi pačiuose pavojingiau
siuose fronto punktuose, 
kur prieš juos Japonija su
traukė labiausiai mechani
zuotas savo jėgas, turi dide
lius nuostolius žmonėse, bet 
jai kovotojų nestokuoja pa
pildymui jos eilių. Gyvento
jai, tinkami vartoti giųklą, 
eina į jos dalis, ypatingai 
susiburia į partizanų bū
rius ir veikia Japonijos ar
mijos užfrontėj.

Aštuntoji Armija dabar
tiniu laiku pasirinko parti
zanišką kovą Japonijos ar
mijos užfrontėj. Ji yra or
ganizatorium to partizanų 
judėjimo. Ji pasitraukdama 
iš tam tikrų vietų paliko 
tūkstančius savo kovotojų, 
kurie dabar jau yra suorga
nizavę būrius partizanų. Ji 
paėmė savo vadovystėn li
kučius 13-tos, 34-tos ir kitų 
Chinijos armijų, kurios pa
siliko japonų armijos už
frontėj po mūšių prie Tai- 
yuano. Aplinkui Aštuntą 
Armiją susigrupavo daugy
bė partizaniškų būrių, ku
rie pirmiau necentralizuotai 
veikė japonų užfrontėj.

Bendras skaičius japonų 
užfrontėj Aštuntos Armijos 
ir partizanų kovotojų virši
ja 100,000. Yra partizanų 
būriai, kurie turį net po ke
lis tūkstančius kovotojų. 
Daugely j rajonų, japonų už
imtuose, partizanai valdo iš
tisus apskričius. Japonai lai
kosi tik ant gelžkelių, bet 
ir ten partizanai juos randa 
ir daro užpuolimus.

Pereitais metais lapkrityj 
ir gruodyj Japonijos ko- 
mandieriai atliko eilę bau
džiamųjų ekspedicijų prieš 
partizanų būrius, o ypatin
gai prieš Aštuntos Armijos 
paliktus būrius. Tam tiks
lui jie iš karo fronto ati
traukė dvi divizijas ir iš 
rezervo panaudojo lį divi
zijos. Tokiu būdu japonai 
savo užfrontėj prieš par
tizanus buvo sutraukę apie 
50,000 kareivių. Prieš Aš
tuntą Armiją ir partiza
nus Šiaurių fronte buvo 
mesta ir visa Japonijos karo 
aviacija.' Nežiūrint tų jėgų, 
partizanus negalėjo sumuš
ti.

Nepaisant, kaip žiaurių 
priemonių japonai tveriasi 
prieš chiniečius, jie negali 
išnaikinti partizanų veiki
mą. Neįveikia ir galinga ja
ponų karo technika. Shan
si provincijoj, kur veikia 
Aštuntoji Armiją, japonai ir 
užimtoje teritorijoje tik di
deliais būriais gali pasiro
dyti. Mažesnius užpuola 
partizanai ir sunaikina. Aš
tuntoji Armija gabiai vei
kia, nes ji žino tą kraštą. 
Jai gelbėja gyventojai viso
kiais būdais teikdami apie 
japonus žinias ir nurody
dami kelius, ruošdami japo
nams visokius netikėtus už
puolimus.

Jėga Chinijos Revoliuci
nės Liaudies Aštuntos Ar
mijos yra tame, kad ji kietai 
susirišus su gyventojais, tu
ri aiškų tikslą, už kurį iš
vien su gyventojais veda 
kovą. Spėka Aštuntos Armi
jos, pasiremiančios ant daug

giamai augs. Jos pavyzdin
ga kova tarnaus greitam 
perorganizavimui visos Chi- 
nijos armijos ir pakėlimui 
jos kovingumo kare už tau
tinį pasiliuosavimą nuo Ja
ponijos imperialistų.

Iš “Krasnaja Zvezda

LIETUVOS ŽINIOS

ŠYPSENOS

ODESSOS BARZDA- 
SKUTYKLOJ

Remontuos Plentą
Šiemet bus remontuojamas 

kaikuriose vietose plentas Mer- 
kinė-Alytus, todėl dabar ant 
plento vežami akmens. Apy
linkes gyventojai tuo patenkin
ti, nes čia laukuose yra dau
gybė akmęnų, už kuriuos 
lės uždirbti kelioliką litų.

ga-

Labai Varžo Mišką
Per buvusias miško pardavi

mo viešas varžytines ūkininkai 
labai smarkiai varžė miško me
džiagą, kaip kūro, taip ir sta-Į 
tybinę. Kai kuriuos vienetus 
net trigubai įvaržė. Todėl ne- 
turtingesniems dabar sunku yra 
nusipirkti miško.

Kaimynai Naudojosi Moters 
Senatve

KAUNAS.—Lapių valse., 
Linkuvo k. gyventoja Lukoševi
čienė dėl senatvės tiek susilp
nėjo, kad ištyrusi jos protą gy
dytojų komisija nutarė jos tur
tui paskirti globėjus. Kaimy
nai šmigelskis ir kiti, pasinau
dodami moteriškės senatvės ne
galavimais, prikalbėjo jiems 
užrašyti turto dalį. Dokumen
tus sudarė pas notarą. Bet 
sukčiavimui išėjus . viešumon, 
apylinkės teismas šmigelskį nu
baudė 3 mėn. kalėjimo. Galu
tinį žodį tars Vyr. Tribunolas. 
Nubaustasis kaimynas ir kiti 
kurstė Lukoševičienę patraukti 
teismo atsakomybėn savo sūnų, 
Stasį Lukoševičių, už sumuši
mą. Kauno Apygardos Teisme 
Lukoševičius buvo teisiamas. 
Nė vienas liūdytojas nepatvir
tino, kad teisiamasis būtų savo 
motiną mušęs, o ji pati teisme 
pasirodė sunkiai sukalbama. 
Teisiamasis neprisipažino kaltu. 
Jis aiškinosi, kad kaimynai pri
mokę motiną jį skųsti, nes jie 
kerštavę už tai, kad jis jiems 
iškėlęs bylą dėl pasinaudojimo 
motinos turtu. Teismas Luko
ševičių išteisino.

Teismas Sidabrinį Laikrodį 
Brangiai Įvertino

KAUNAS.—Alytiškis Pranas 
Burba, ne kartą teistas už va
gystes, atvykęs į Kauną prisi
prašė nakvynės pas pažįstamą 
Žaliakalnyje, šeimininkas .su
vargusį žmogų, kaip save Bur
ba vadina, gražiai pavaišino, 
paruošė gerą nakvynę. Bet 
sikėlęs nakvotojo nerado, 
pabėgo ir išsinešė geradario 
šeninį sidabrinį laikrodėlį,
šį nusikaltimą Apygardos Teis
mas Burbą nubaudė trejais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

at-
Jis 
ki- 
Už

Smarkiai Baudžia Eterio 
Platintojus

KAUNAS. — Kaip žinome, 
eterio (anodijos) išsiplatinimas 
ir vartojimas, ypač pasienio 
zonose, jau yra gerokai suma
žėjęs, tačiau dar vis sučiumpa
ma šių nuodų platintojų. Ka
dangi eterio vartojimas dažnai 
būna apakimo, pabėgimo ir ki
tų ligų priežastimi, eterį platin
ti yra griežtai uždrausta ir jo 
platintojams, pagal dabar vei
kiančius įstatymus, skiriamos 
didelės bausmės, štai šiomis 
dienomis Kalvarijos apylinkės 
teismas už eterį nubaudė J. 
Šmigelskį, A. Bertliką, J. Kara- 
sevičių, M. Banackį ir V. Jasiu- 
kevičių lygtinai po -6 mėnesius 
.kalėjimo paskyręs bandomojo 
laiko 5 metus. Be to, V., Ja- 
siukevičių dar nubaudė ir pini
gine bauda 100 litų.

Hankow. — Chinijos lėk
tuvai nuskandino du*Japo
nijos karo laivukus Yangtze 
■upėje.

Tai buvo 1902 metais, 
kuomet aš buvau tik ką iš
siritęs iš piemenuko į jau
nuolius. Aš gyvenau pas sa
vo vyresnįjį brolį Miką, 
Odessoj, ant Juodųjų Ma
rių kranto, o amatą moki
nausi kirpykloj už barzda
skutį. Mūsų kirpykla (Pa- 
rikmacherskoj Salon) buvo 
ant kertės svarbių centrali- 
nių gatvių (Deribasovskaja 

[ir Puškinskaja ulica).
Vieną kartą ateina į kir

pyklą uniformuotas, ordi
nais ir medaliais apkarsty
ta krūtine pulkininkas su 
didele, plačia, ruda barzda, 
kuri dengė visą jo pasmak
rį. Jis padėjo ant stalo sa
vo blizgantį kardą ir šim
tą rublių, ir militarišku to
nu garsiai sušuko:

""Nuskusk man barzdą, tai 
gausi tą šimtą rublių, bet 
jeigu tau skutant nors lašas 
kraujo pasirodys, tai aš tau 
su šiuo kardu nukirsiu gal
vą.”

Mano bosas barzdaskutis 
minutą kitą pamislijo ir sa
ko:

""Gerai, jūs blagorodije, aš 
nuskusiu.”

Ir tuoj griebėsi darbo; 
nukirpo, nuskuto,—ir krau
jo nepasirodė nė lašas. Už 
tai laimėjo šimtą rublių.

Pulkininkas a p s iž iūrėjo, 
nusistebėjo ir užklausė barz
daskučio, iš kur jis tiek drą
sos įgavo jį skųst, nes jo 
gyvastis buvo kaip ant plau
ko pakabinta.

Barzdaskutis atsakė, kad 
jo planas jau pirm pradė- 
siant buvo sugalvotas. Juk 
jeigu kraujas pasirodys, tai 
jis pats pirmiausia pama
tys; ir kadangi jam negy
venimas, tai—trauk jį .vel
niai—patrauks jo blagoro- 
dijai pulkininkui skustuvu 
per gerklę ir bus pabaigta 
su juomi...

Pulkininkas, išgirdęs tokį 
barzdaskučio p a r e i š kimą, 
taip nusigando, kad pas jį 
nuo strioko kuo ne visos 
blusos pastipo.

Tai tokius ‘"smarkuolius” 
pulkininkus-generolus “Ba- 
tiuška” caras turėjo, už ta
tai ir kare su Japonija 1905 
metais pralaimėjimo.

Dabar Sovietų Sąjungą 
valdo darbininkų ir anų lai
kų barzdaskučių sūnūs ir 
dukterys — laisvi piliečiai, 
tai ne tik kad nesibijo Ja
ponijos, bet nei paties Hit
lerio ir Mussolinio.

V. J. Stankus.

Redakcijos Atsakymai
A. Vitkui, Baltimore, Md. 

—Jūs savo korespondencijo
je ""Matyt, kad permažai 
skaito” polemizuojate su 
žmonėmis, kuriuos girdėjote 
kritikuojant,Sovietų Sąjun
gą. Bet juk tie žmonės ""Lai
vės” neskaito, todėl nėra jo
kios naudos su jais laikraš
tyje polemizuotis. Užteko, 
kad ten ant vietos juos su
kritikavote. Todėl atleisite, 
kad ši korespondencija ne
tilps.
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Tenants of the Roland Apartments, Detroit, Mich.are shown in the hallway 
authorize an eviction writ against them. Rent strikes are proving to be an 
fence for tenants. See “Past Present and Future.” * * *

Hazel awoke one 
began to prepare 
she saw a wall open 
Prompt action saved

to see the delegation of Chi- 
Japanese and American stu- 
but he accepted their

“Please tell me, why do

vxv him%-aV'Jr-A Mwk.'Jr”

all printing in 
tongue. This 
for : forty years.

She: ___  ..
they call ships ‘she’?”

He: “I suppose it’s because, like 
you, they make a good showing in 
the wind.

HOW THE “ONE THIRD” CAN FIGHT BACK

Last 
tenement 
sleeping 
death.

Mrs. Anna 
morning and 
breakfast when 
up before her. 
the thirty people in the building and
police ordered it evacuated as well 
as the two adjoining ones as a pre
cautionary measure. Nobody 
crushed to death.

week another New 
partially collapsed 

children barely escaped

that this must put J. P. Morgan 
and the DuPonts, who jointly con
trol GM, in the category of “reds” 
and “agitators.” ' _
out of nearby Jersey City.

which Poland 
in 1569. 
Union of Lublin 
complete victory

EVery congressional dis-

She: “I wouldn’t marry the best 
man in the whole world.”

He: “I wouldn’t ask you to. 
want you to marry me.”

itself. But 
directors vetoed

from eradication.
kas nebus, o žemaitis 
nepražus!

Lithuania was part of llusia from

elses par- 
It got" to be so that some- 
would walk up to you and 

“Get a couple of boys and

».■*>> ........ .

(Continued)
Numerically the Lithuanians were 
small people but they had con-

WASHINGTON, Feb. 23.—Who 
Listening to the 
S. Chamber of 

you might think 
pay everything?

Trečias Puslapis

In some obscure publication I 
noticed an item saying that in a 
certain German town every bride 
is presented with a photograph of 
Hitler. Now Hitler has done some 
insane things but after closer ana
lysis I discovered that this new 
idea was not as worthless as it 
seems. In the first place it is an 
established fact that nine out of 
ten brides tire of their husbands 
in the eleventh year. I suppose 
that upon looking at the photo
graph of Hitler the tired wife may 
sigh, “Oh well, I could have done 
worse.” But then perhaps that is 
not the real explanation after all.
• On the other hand the husband, 
after hearing all those tales about 
Hitler and the “boys,” may be 
tempted to reaffirm his masculinity 
and produce more cannon fodder. 
There are various angles to that 
but np mattei- how you look at it 
there is something wrong with a 
dictator handing out portraits of 
himself to all the brides.

Little Audrey, give me my 
on psychology.

was 
Nobody was 

killed and nobody seriously injured. 
For these reasons we may expect 
this episode to be quietly forgotten 
and the issue hushed over.

The owner of the collapsed East 
Side tenement wailed over the loss 
of the slum building but rapped the 
tenants for being behind in their 
rent.

In such a way a small episode 
in the story of New York’s slums 
ends. There will be np prosecu
tion, no intensified drive against 
home owners and no stricter,, en
forcement of tenement house laws. 
We may expect the whole thing 
to be promptly forgotten.

But it isn’t so easy. New York 
is a rich city. It has beautiful 
museums, splendid parks and ma
jestic office buildings but it also 
has large slum areas that are a 
disgrace to the community.

Williamsburgh, Harlem, East Side 
and Red Hook are slums. Homes 
are dimly lighted, poorly ventilated, 
badly plumbed and are tinder boxes 
that need only a small flame to ig
nite them.

Fortunately there is a way to 
fight the conditions. Tenants’ Uni
ons are being formed and the te
nants are organizing to force the 
landlords to install better plumbing, 
obey the tenement house laws and 
to reduce rents. The successful 
fight of the Detroit tenants is a 
sample of what can be done.

Last week we received four 
ters intended for the Friday issue 
but which came too 
had to 
order t 
and copfributors have

in the issue they wish we 
have/set these “deadlines”:

Wednesday afternoon for Fri
day’s issue.

Friday evening for Tuesday’s is
sue.

I’ll just try' to tell you the things 
which happened during the last 
year. I may leave out much gos
sip because I can’t remember that 
long. •

First of all in January we elect
ed a new executive. The President 
was Adele Pakalniškis (she’s mar
ried to Frank Pakalniškis, the poet). 
We got off to a slow start and not 
much happened during the first few 
months.

We put on “Grigutis” in Brook
lyn and had to put it on in Eli
zabeth. Going to Elizabeth in that 
awful truck — who was always 
falling off his chair? Wasn’t it 
so he could land in that brunette’s 
lap? And who sat in the front seat 
sucking her finger?

In April we started to rehearse 
songs for the Lithuanian Teatras. 
We helped them with a play called 
“Iš Meilės.” Of course I’ve got 
to put in as much unofficial news 
as possible in order to make this 
interesting to read. So I’ll say 
who was that gal who was kissing 
somebody on somebody else’s fire 
escape during someone else’s par
ty? ‘ 
body 
say,

a 
quered and ruled a vast domain 
stretching from the Baltic to the 
Black Sea and made it practically 
the largest state in Europe. If 
strong leadership had followed Vy
tautas Lithuania may have remained 
to become the most powerful nation.

Lacking strong, capable leader
ship Lithuania weakened internally. 
Lithuanian armies had smashed the 
Tartar offensives but with 
sation of hostilities the 
leaders took advantage of 
nia’s weakened military 
and began to unite the 
tribes and nations.

Poland had not 
“sale” of Lithuania 
still had hopes of absorbing its 
land. Broken armies, 
leadership and weakened economic 
stand ing made Lithuania a juicy

prize 
seized

The 
not a 
the beginning of the end.
nian leaders attempted to enlist the 
aid of Sweden in order to shake off 
the bonds but failed.

It may be difficult to under
stand how a nation twice as large 
as Poland and much stronger in 
military means was able to 
under her sway. The extensive 
litary campaigns of Keistutis, 
girdas and Vytautas weakened 
military strength. The 
joined

ENGLISH PART

Pilgrimage to Washington

On March 10,11 and 12
—® ________________________

May Bill Plans for 
War-time Fascism

Young People of Nation Will Urge Congress To
Pass Legislation Giving Jobs and Schools

Just Who Does Pay 
Most of the Taxes?

pays the taxes ? 
wails of the U. 
Commerce lobby, 
the corporations 
But when the Tax Policy League
looked into the state taxation, they 
came up with these findings:

Gasoline taxes, paid alike by rich 
and poor, account for 25% of state 

Sales taxes of one kind 
Auto

revenues.
or another account for 15%. 
owners pay 11% of the total, and 
if you hoist the bottle, you con
tribute toward 7%.

Property owners pay 8% of to
tal state revenues and only 4% 
comes from inheritance, state and 
gift taxes on the wealthy.

In some states, such as Illinois, 
Michigan and West Virginia, the 
sales tax turns in from 40 to 50% 

1 of state revenues.

an extra girl and come down Sa
turday. Sunday we’ll run over to 
your house,” as nonchalantly as if 
you said, “Ham on rye!” 

Official news told us our 
treasury was in the red.

Came June and the 
flowed freely. On that bus 
some town past Newark 
who got soaked in the rain
picnic grounds? Why was one girl 
eating a lollipop as big as the bus 
headlight? And who was the young 
man who had his eye peeled on our 
favorite gal? And do you remember 
that country lad from the Elizabeth 
chorus who thought himself some
body important?

Sorry to say that during the 
first half-year not much activity 
was recorded. Or perhaps it is 
further away and I can’t remem
ber that far back. So. I’ll return 
to my sewing and in the next issue 
you’ll 
gossip

fall 
mi- 
Al- 

that 
strength. The nobility 

u____ the Polish barons because
of the many ; political, favors be
stowed upon them. The clergy and 
priests were Polish'* and instilled 
into the minds of the people the 
supremacy of the Polish 
Polish culture and Polish 

The corruption of the 
ruled new nation did much 
the rift between the common Lith
uanian people and ther leaders who 
cast their lot with Poland. The 
demoralizing method of electing 
kings and the constant graft in
volved created a state of chaos and 
anarchy. Poland was going down 
an abyss and she dragged Lithua
nia with her.

In the European wars of the 18th 
Century the Polish Lithuanian state 
was attacked and absorbed. Three 
divisions took place, in 1772, 1793 
and 1795. The major part of Lith
uania went thus into the hands of 
Russia while a smailei* part had 
previously gone to Germany.

For over a hundred years the 
Lithuanian nation was to be sup
pressed and almost exterminated 
but the tenacity of the race was 
to save it 

Kas bus,’

1795 until 1915 and that period 
was the darkest of Lithuanian his
tory.

Two revolutions “against .the Czar
ist tyranny in 1830 and 1863 were 
failures and were the pretexts for 
closing the Lithuanian schools and 
for prohibiting 
the Lithuanian 
condition lasted 
Determined to wipe out their form
er conquerors the Czarist govern
ment instigated a reign of persecu
tion and exile, 
spirit could 
will of the 
independent 
crushed and 
verb was proving itb' truth under 
fire. ' > v f

Kas busi, kas nebus, o žemaitis 
nepražus!

Be what may, Lithuanians will 
always stay!

(To be continued Tuesday)

NEW YORK.—Although the May 
Bill H R 9391, is merely a rewritten 
and in no way altered version of the 
Sheppard-Hill Bill, and althougli its 
sponsors still call it a bill to take the 
profits out of war, the bill has been 
vigorously denounced by Congress
man Maury Maverick, head of the 
House liberal block, as “a surrender 
by Congress in advance of war, to 
a dictatorship.”

As a substitute for the May Bill 
Maverick has prepared a genuine 
war • taxation bill to impose a levy 
of 93 per cent on all income above 
$20,000 in war time.

Dozens of Congresmen, after stu
dying the bill, have since stated their 
firm opposition to any version of 
the labor-conscr 
approval of a 
war profits.

Congressman 
writes: “I will 
to tax war profits into the public 
treasury, but not one which will give 
the executive dictatorial powers in 
time of war, from which we might 
not emerge when the war is over.”

Congressman Caroline O’Day: “Of 
course we all agree that spreading 
the burdens of war is desirable but 
this measure is much too Fascistic in 
my opinion. I agree with you on the 
Hill Bill and unless it is drastically 
changed will not support it.”

Congressman Henry G. Teigan: “I 
have just learned that the Veterans 
of Foreign Wars is supporting the 
Maverick Bill, H R 4204, which is a 
more genuine attempt at conscripting 
wealth during time of war. I am 
unalterably opposed to the Hill Bill”.

Congressman George D. O’Brien: 
“I have decided to oppose this mea
sure and I ‘am-Very'grateful to' you 
for your support \ of the stand 
have taken.”

Throughout America thousands of young people are pre
paring for a march that will take them straight to the nation’s 
capital where they will tell the representatives of America just 
what it’ is that America’s youth want. This will be no picnic
march but a grim determined effort to show Congress the need 
for legislation and government action to cope 
educational needs of youth.

Clubs and organizations of young people are 
rican Youth Congress in calling this YOUTH 
AND EDUCATION that will takeS------------
place March 10, 11 and 12 in 
Washington, D. C.

. During the week of March 7th 
hearings will be held on the Ame
rican Youth Act before the Senate 
committee on Education and La
bor.

The problems of youth 
day by day. The youth 
and the time has come 
Congressmen to know it.
grimage may be the decisive factor 
in determining whether legislation 
favoring youth will be passed or 
not.

“Young America: Urge that 
youth’s needs for jobs and edu
cation be met through legislative 
action.
trict, every youth organization must 
be represented at Youth’s Pilgrim
age. Bring as many members of 
your group as you can.”

Lithpanian youth groups, chorus
es and fraternal branches are urged 
to participate and send their re
presentatives to Washington.

“This is NOT a conference. It 
is the voice of aroused youth com
ing to Washington to urge legis
lative action for jobs and educa
tion.”

Bridgewater Holds 
1st Season’s Conc’t

with the employment and

cooperating with the Arne-
PILGRIMAGE FOR JOBS

News from Philly 
Lyros Chorus

Thirty-five or so young people 
gather Friday nights, from all sec
tions of the city and despite dis
criminating critics who ask, “What 
does the chorus ever do?,” do their 
best to uphold the name of Philadel
phia Lyros Chorus.

The Saturday before last the 
chorus supported the ALDLD (141) 
dance and ball. An invitation was
received and accepted to sing at a 
Laisve affair in Baltimore, Md., on 
May 29th, though in doing so 
meant cancelling their own picnic 
planned for |hat date. A chorus 
member’s suggestion credits the
chorus with paving the way for an 
International Concert and Pageant 
to be held sometime in April for 
the benefit of the Committee to 
Aid Spanish Democracy. It promises 
to be the largest affair of its kind 
ever held in Philadelphia. What 
does the chorus do? We are proud 
of Our Chorus!

“Voice” Sponsors
Cover Contest

Cheering News of 
Hartford Chorus

At last the many Lith-American 
artists have a chance to bring forth 
their ability to the eyes of an ap
preciative audience! The VOICE 
Publishers have just announced that 
they shall sponsor a contest for the 
best cartoon or drawing for the 
cover of the first issue.

NEW YORK.
Brundage, head of the American. 
Olympic Committee, sailed for Egypt 
to represent this country at the 
meeting of the International Olympic 
Committee he took with him. a sta
tement from the Youth Department 
of the American League for Peace 
and Democracy which asked that the 
1940 games be held in a democratic 
country instead of in Japan as plan
ned.

l\|r. Brundage, who sailed on the 
Hansa, Hamburg-American Line, re
fused 
nese, 
dents 
ment.

“It 
ciples 
ment declares, “to send our athletes 
to a country which is bombing civi
lians of another country. The refu
sal of some athletes to participate 
in the games in Germany was but 
an indication of the opposition which 
will occur if the 1940 games are 
scheduled for Japan.

“For the sake of world peace and 
democracy we urge you to forestall 
such an occurrence by transferring 
the games to a more appropriate 
spot, to a democratic country.”

Any Lithuanian-American artist or 
cartoonist can enter the contest for 
the $10.00 prize. The prize goes 
to the person whose drawing is 
accepted for the cover of the first 
issue. The drawing can be artistic, 
humorous, satirical or symbolic. All 
submitted drawings and cartoons 
shall receive consideration for the 
first issue. Competent judges have 
been selected and their names will 
be announced later.

All those who wish to enter the 
contest should write to the Lithua
nian-American Publishers immediate
ly and ask for further information. 
The details will be sent at once. 
Ųo not delay as the magazine will 
come out before very ‘long, and you 
shall not have much time to spare.

The ten dollars shall be awarded 
as soon as the contest is < 
For further information write 
Lith-American Publishers, Box 
Station W, Brooklyn, N. Y.

Morgan and DuPont 
A Bunch o Reds

Well, Hartford is back on the 
map again with a very large cho
rus membership and a great many 
plans for the entertainment of Con
necticut’s Lithuanian population.
* The first has already taken place 
as you know (o’r do you?). A
concert was held and from a 
whispered and some loudly 
claimed comments, we gather 
our, venture was a succcess.
bably the great attraction was the 
beautiful picture made by the 
ty peasant damsels in their 
colored skirts, white blouses 
black basques. Then again 
may have heard what great 
our new leader, Mr. V. Visockis, 
was doing for he showed great ini
tiative and perseverance and worked 
unerringly. The chorus members 
wish to thank him and assure him 
that he will get our utmost co
operation in all future programs.

The only drawback was that more 
of our' young friends were not pre
sent. We would like to become 
acquainted with you as our plans do 
include you.

At present 
all choruses 
cipate in a 
following and the usual 
ments that are a part of our hospi
tality. This occasion will take place 
April 30, 1938, at the Capitol Hall, 
Ann St., Hartford. More informa
tion and details will be given.later.

We hope our endeavor to join 
forces will materialize. We hope 
all expectations will be fulfilled 
(are there any?) —Who?

Bridgewater held its first con
cert ,of the season which was 
success socially 
nancially.

Although the 
be present for
concert came off quite well.

Dancing later on was enjoyed 
all and we hope we satisfied 
consumers.

Thanks to Loretta Malinsky
her excellent tap and ballet danc
ing. Thanks, also, to all the old 
folks for their help. Thanks to 
all the kids that sang or played 
musical instruments to make the 
program better and bigger.

Personal: Johnny, the reason Ge
nevieve M. didn’t smile was because 
she was afraid to burst out laugh
ing. —Madame X.

At Saturday’s dance, everyone 
qpjoyed themselves. Cassie T. and 
hte&G'nnend' Franny entertained the 
early, comers with their version of 
the latest dance steps. Larry came 
in as usual with a big smile, downed 
a few soda-pops and went to 
town. Eddy and his friend Pete 
stood atop the waterwagon, but 
they bought you “one” if you want
ed “it.” Who doesn’t? The three 
Musketeers, George, Freddy and 
Joe, got together and held the bar 
up, but nary a note did the old 
trio warble, 
how! 
kitchen 
“bleenies”, 
send Joe 
thanks to 
Eddie U’s 
he was 
N. E. Philly and 
through all that rain, he met 
water-loo. The girls told him 
“scram.”

Don’t forget rehearsals at 8 
M. as usual. —Chorister.

Maybe they forgot 
Anne M. hung around the 

(learning how to make 
Anne ?). We’d better

some baking-soda, and 
the girls for “burning” 

Seems as how

ENGLEWOOD, Nl J., Feb. 28.— 
This solidly Republican town, which 
earned national prominence during 
the height of . the depression by in
stalling an incinerator to prevent 
the unemployed from eating off the 
town garbage heap, has done it 
again. This time it’s Englewood’s 
Irrepressible Rotary Club which de
serves the spotlight.

The Rotary’s program committee, 
it is reported, had arranged to 
show an industrial movie on the 
workings of the Chevrolet Motor 
plant, for the instruction of its 
members.

The film was released by the Ge
neral Motors Co. 
Rotary board of 
the idea.

Why ? Because
has a contract with the CIO!

Someone in ’the town suggested

Taking into account the volume 
of applause and the call for an 
encore, which the Dailės Chorus did 
not receive hnd the Aido Chorus 
did, let me congratulate our mem
bership, especially the new ones, 
on their earnestness and coopera
tion which made it possible to sing 
so well. As a matter of fact it 
was so well performed I’m beginning 
to think we could stand some real 
competition.

Now a little word to the wise 
as to what the Dailės Chorus re
presents which I think some of our 
newer members would like to know. 
Primarily it claims to be non-parti
san, which immediately shows to 
what inclination it is disposed. The 
Aido Chorus is definitely progress

ive; we are sons and daughters of 
Workers. Our audiences are work
ers so therefore we take pride in 
calling ourselves a workers’ cho
rus and sing songs accordingly. 
Incidentally, the Dailės Chorus was 
almost thrown out of an auditorium 
in Canada for singing one of their 
non-partisan songs which happened 
to be the Jfiscist version of the pop

ular worker song—The Marseil
laise. So you see what a punk cover
up non-partisanship is for reaction
ary intentions. For those who joined 
the Dailės Chorus without knowing 
what it is; I hope this will throw 
some light on the matter and you 
will change your choice accordingly.

The chorus is practicing some 
pew songs in preparation for the 
Vilnis Concert in Detroit, March 
13th, amongst which the most out
standing and well liked for its in- 

They’d better keep tricate parts and notes, is a version 
of the “Blue Danube.” It seems as are waiting for.

Compulsory Labor 
For Women

BERLIN.—Field Marshal General 
Herman Wilhelm Goering described 
a virtually compulsory one-year term 
of farm or household work for un
married women under twenty-five 
seeking jobs in private or public bu
siness.

To obtain civil service work he or
dered they must show an entry in 
their labor passbooks indicating ful
fillment of that requirement.

if the extra rehearsals on Thursdays, 
7:30 P. M., at Porter Hall, are be
coming regular rehearsals, so let’s 
all keep coming.

Special Notice: A business meet
ing is to be held directly after re
gular rehearsal this Sunday. It is 
absolutely necessary that all offi
cers, old and* new, be present with 
their full reports. Everybody be 
there; highly important things are 
to be discussed.

The Lithuanian grammar schęol is 
progressing rather rapidly; if those 
who want to come don’t attend 
soon, the basic fundamentals which 
we are learning now will be hard to 
grasp later. Those who wish to 
participate in future plays or operet
tas should make use of this opportu
nity to brush up.

The time is not yet past, the 
die is not yet cast, the VOICE is 
not yet but so you’ve still got a 
chance to subscribe and know what 
every progressive thinking * Lith- 
American youth should know. It’s 
a magazine for us; let’s make it our 
own!

How about the LDS giving a 
little party of some sort to give 
this season’s all around sports and 
educational program a big send off? 
For those who don’t know about it; 
an added attraction is the fact that 
the LDS offers besides its big sports 
program, an insurance policy which 
is bound to have the lowest rates 
possible because of its non-profit po
licy. You can join now. AU inform
ation can be had at chorus practice.

Your pal, So Long.
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Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.
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R. Mizara.

Pora Savaičių Floridoj
(Žiupsnelis Įspūdžių)

(Pabaiga)

Parkas didelis, gražus. Viduryj ark
liams bėgti “kelio” randasi prūdas, ku
riame pulkas gulbių—rausvų ir baltų—
plaukioja, visai nekreipdamos dėmesio į 
arklių bėgynes, bei publikos šūkėsius.

Viešbutėlyj, kur mudu buvome apsis
toję, vieną vakarą sėdint “lobėje” ir 
skaitant laikraštį, girdžiu dūsauja tūlas 
senis.

—Rytoj skubiai važiuosiu namon— 
anksti važiuosiu,— pareiškia jis.

Žmona priešinasi, zurza.
Kai jiedu pasišalino, klausiu jų drau

go:
—Kame dalykas? Ko jiedu pešasi?
—Šiandien jis prakišo arklių lenkty

nėse arti šešis šimtus dolerių, tai nenori 
ilgiau čia būti—trūksta pinigų,—atsako 
užklaustasis.

—Kas jis, iš kur?
—Iš New Yorko—smulkus biznierius.
Stebėtinai daug žmonių vyksta į ark

lių lenktynes. Važiuoja daug turistų, bet 
labai daug ir vietinių (sprendžiant sulyg 
automobilių laisniais).

Be arklių lenktynių, randasi keletas 
stadiumų šunims lenktyniuoti. Arklių 
lenktynės įvyksta popiečiais, o šunų— 
vakarais. Nemažai tų pačių gemblerių 
iš vienų į kitas šauna. Be abejojimo, yra 
žmonių, ką išlošia ir pasidaro gerą gy
venimą. Bet labai daug prasilošia.

Visur yra tam tikra raketa. Žmonės, 
seką arklių lenktynes, aišku, susipažįsta 
su visa arklio praeitimi ir net “genealo
gija.” Dažnai gali būti puikiausias ark
lys, kaip mums žmonės pasakoja, bet jo
jikas jį gali jojant prilaikyti ir tas arklys 
prakiš. Podraug žūva ir pinigai žmonių, 
kurie ant to arklio “betino.”

Panašiai ir su šunimis—gončais.
Įėjęs į lenktynių parką, gali/ jei nori, 

nusipirkti programą, kuriame sudėtą vi
sų šunų vardai ir “genealogija,” o be to, 
jų pasižymėjimai ir savininkų bei trei- 
niruotojų vardai. (Šie seka po šunų var
dais!). “Ekspertai” žino visas apie šunis 
smulkmenas. Na, ir jie betina už geriau- 
sį. Bet žiūrėk, tas geriausias ima ir pa
silieka užpakalyj kitų. Kodėl? Kaip tą 
išaiškinti. Yra visokių pasakojimų. Sako
ma, galima greičiausią šunį padaryti ne- 
greičiausiu. Kai norima, kad tas ar kitas 
šuo nelaimėtų, jam neduodama per tam 
tikrą laiką maisto, o paskutinę dieną 
labai apšeriamas. Tokiu būdu jis pa
tampa tą dieną negreitas, netikęs. Kitus 
perdaug vandeniu apgirdo, sakoma.

Žinoma, negalima tikėti visoms pasa
koms, bet vienas aišku, viešpatauja di
džiausia raketa visur ir tas žmogus lai
mingas, kuris vengia tų lenktynių ir be- 
tinimų.

Dar yra vienos rūšies lenktynės—ispa
nišku būdu bolės mėtymas, tam tikrais 
kašikėliais, pintinėlėmis. Ji vadinasi 
“Jai Alai.” Nepaprastai vikrūs vyrai 
svaido tą bolę, o publika žiūri ir daug 
žmonių betina.

Kitais žodžiais, čia dalis turistų, at
vykusių neva sveikatą taisyti, sugriauna 
ją ir bėga namon tuščiais kišeniais, ir 
suardytais nervais.

Privažiuoja čia ir šiaip visokių ped- 
liorių, visokių biznierių ir “žmonių svei
katos gelbėtojų.” Kas vakarą jie bando 
įkalbėti žmonėms pirkti jų vaistus ir ki
tokius dalykus.

Atvyksta nemažai darbininkų, norin
čių dąrbo susirasti ir tuo sykiu žiemą 
pagyventi šiltame ore. Deja, labai retas

kuris iš jų teturi laimės darbą gauti. 
Nepaprastai daug bedarbių randasi. Dėl
to valstijos ir miesto valdovai daro di
džiausias kliūtis “svetimšaliams” darbo 
gauti.

Miami mieste yra daug negrų. Jų bui
tis apverktina. Sritis, kurioje gyvena 
negrai, apleista, kaip ir kituose miestuo
se. Po dešimtos vai. vakaro jų nematysi 
•didžiosiose gatvėse. Sakoma, jiems drau
džiama ten rodytis. (Tarnautojų tas ne
paliečia.)

Keista, kai tam pačiam mieste randasi 
ir dangus ir pekla, (žinoma, panašūs 
vaizdai reiškiasi visuose kapitalistinio 
pasaulio miestuose, bet ne taip ryškiai, 
kaip pietinių valstijų.)

Kiek teko patirti, lietuvių Miami mies
te yra labai, mažai. Mum teko sueiti ir 
pasisvečiuoti: tik pas d. V. Bovino šva- 
gerką, kuri ten gyvena eilę metų ir dirba 
beauty shoppej. Jos vyras anglas, auto
mobilių mechanikas. Įsisteigę gražų na
melį miesto pakraštyj, matyt, gražiai 
verčiasi. Girdėjau, dar yra keletas lie
tuvių šeimų. Prie tokių apystovų apie 
bent kokios lietuviškos organizacijos pa
laikymą ten negalima nei kalbėti.

Tuojaus po gamtos katastrofos—uriga- 
no,—kuri aplankė Miami ir Miami Beach, 
nekilnojamųjų nuosavybių kainos buvo 
labai nukritę. Bet šiuo tarpu kainos vėl 
pradėjo kilti.

Be to, patys namai, net ir gyvenamieji 
nedideli namai ir šiaip pastatai dabar 
ten drūčiau statomi, kad negalėtų uriga- 
nas palaužti. Langams uždangalai pri
taikomi, kad, uriganui užėjus, galėtų ak
lai uždaryti ir neįsileisti į vidų vėjo. 
Mat, jei viesulą į vidų neįsiskverbia, tai 
ir pats uriganas, sakoma, negali taip 
lengvai namelio nugriauti. Bet jam šiek 
tiek įsiskverbus, jis pradeda iš vidaus 
plėšyti, draskyti ir taip sunaikina pa
statą.

Amerika—nepaprastai graži šalis. Tuo 
pačiu laiku,—žiemą,—vienoj jos dalyj 
milžiniški sniego pusnynai, šalčiai, o ki
toj—vasara, kepina saulė, auga vaisiai, 
daržovės.

Kai patys darbo žmonės kraštą ir vi
sus jo turtus valdys; kai Amerikos žmo
nės dalykus gamins ne pelnui, o savo 
reikalams patenkinti, čia tuojau pataps 
rojiškas gyvenimas.

Kaip gerai, kad Jungtinės Valstijos iš
liko viena šalis, o ne daug atskirų, kaip, 
sakysim, Centralinėj Amerikoj! Ten pa
važiavai truputėlį,, siena, reikalauja pas- 
porto, varžo, neįsileidžia. Jungtinėse Val
stijose pasileidai iš Bangor, Me., — va
žiuok į Floridą bei Californiją niekeno 
netrukdomas! Važiuok virš tris tūkstan
čius mylių. Niekas neklaus tavęs paspor- 
to, niekas taVęs nevaržys.

Jei 1861-1864, metais pietų dvarpo
niams būtų pavykę laimėti civilinis ka
ras, be abejo, šiandien visai kitokia pa
dėtis čia viešpatauja.

VI.
Džiaugiuosi pamatęs geroką dalį pie

tinių Amerikos valstijų. Džiaugiuosi pa
matęs Floridą. Už tai sakau viešą ačiū 
draugui J. Stasiukąičiui, kuris man už- 
fundino šitą kelionę. Nekaštavo man ji 
nei penktukas..

Kai kurių laikraščių paleisti pliatkai, 
būk aš “buržujus” ir turįs daug pinigų, 
dėlto galįs važinėti po Floridą “kai ka
pitalistas”, pliatkais ir pasilieka.

Raymond, Wash
Raymond ir Aberdeen de

monstracijos įvyko vasario 19 
čĮ. Jas surengė Industrial Uni
on Council protestui prieš dide
lius biznierius, kurie jau trys 
mėnesiai veda “sitdown” strei
ką ir laiko dirbtuves uždarę. 
Industrial Council kvietė visas 
unijas dalyvauti protesto para
de, nes nedarbas paliečia visus 
darbininkus vienodai, kaip CIO, 
taip ir A. F. of L. Bet Federa
cijos unijos nedalyvavo. Ta
čiau demonstracija pavyko la
bai gerai, kaip Raymonde, 
Aberdeene. Skaitlingai dalyva
vo vyrai, moterys ir vaikai. Jie 
nešė daug įvairių iškabų.

Vasario 18 d. Raymonde įvy
ko unijos lokalo 12 balius La
bor Temple svetainėje. Sviete
lio buvo sausakimšai, žmonių 
buvo pilna ne tik svetainėje, 
bet prisikimšę buvo ir visi ko
ridoriai. Buvo gera programa, 
kuri tęsėsi dvi valandas ir vi
siems labai patiko. Viską atli
ko patys unijos nariai, šokiai 
tęsėsi iki vidurnakčio. Dalyva
vo seni ir jauni.

Unija pradėjo organizuoti 
“basęball tymą,” kad labiau pa
traukti jaunimą prie unijos vei
kimo. A. B.

NUO RED. Kaip .kitus ko
respondentus, taip ir jus labai 
atsiprašome už nusimetimą ko
respondencijos. Jau keliems 
draugams aiškinome, kad -'tūlą 
laiką korespondencijas tvarkė 
nepatyręs draugas, todėl turėjo
me visą eilę ■nesusipratimų. 
Dabar dalykai pasitaisė ir 
stengsimės visus koresponden
tus patenkinti. Jei kurio ko
respondencija netiks — netilps, 
bus atsakyta arba laikraštyje 
arba laišku. ,

Paveikslo apie Ispanijoje ko
vojančius amerikiečius įdėti ne
galėsime. Mat, jis imtas iš 
laikraščio ir labai pilkai išėjęs, 
todėl klišės iš jo nebegalima pa
daryti.

Baltimore, Md

Arkansas Potviniai Padarė 
22,750 Benamių

Fulton, Arkansas. —- Red 
upės vanduo čia pakilo 36 
pėdas ir pusę aukščiau pa
prasto Įymalo. Plačiai išsi
liejo Cache ir Ouachita upės 
pietinėj ir vidurinėj valsti
jos dalyse. Potviniai sulau
žė "keturias pakrantines

upių tvankas, užliejo eilę 
miestelių ir farmų.

22,750 žmonių/ bėgdami 
nuo vandens, liko be pasto
gės. Raudonasis Kryžius 
stengiasi juos pamaitint ir 
rengia jiems laikines patal
pas.

Shanghai. — Japonai gi
riasi, būk dideliame oro mū- 
šyj su chinų lėktuvais virš

Nanchango jie nukirtę že
myn “30 chinų amerikoniš
kų ir rusiškų lėktuvų,” o sa
vo praradę tik “du lėktuvu.”

Chinai užginčija bet kokį 
ten japonų laimėjimą ir 
praneša, kad jie- nušovė aš
tuonis japonų orlaivius. Ta
dą kiti japonų lėktuvai pa
bėgu.

Mūšyj dalyvavo 59 japopų 
orlaiviai ir 40 chinų lėktuvų.

Iš Lyros Chbro Susirinkimo
Kaip kiekvienai organizaci

jai apsvarstyti reikalus prisi
eina, taip reikalinga buvo pa
daryti ir mūsų Lyros Chorui. 
Dėl laiko ir išlaidų sutaupymo, 
susirinkimas atsibuvo po cho
ro praktikų 20 d. vasario Lie
tuvių svetainėje.

Tarimai, kurie verta pažy
mėti: Gaidų komisijos nusi
skundimą kas link pfapuolimo- 
nepaisymo dainų su gaidomis, 
imta rimtai svarstyti. Prieita 
išvados,’ jogei šie choristai ims 
tvarkyti\prižiūrėti. gaidas: E. 
Juškevičiūtė, soprano, J. Le- 
kavičia, alto, K. Juškauskas, 
Jr., tenoras, A. Juškevičia, 
basso. Todėl kiekvienas cho
ristas ir choristė, jogei prieš 
pat pamokas, kurios įvyksta 
sekmadieniais (šį sekmadienį, 
vasario 27 d., išimtinai įvyks
7 vai. vakaro, hbelnai įvyksta
8 vai. vakaro, Lietuvių Sve-« 
tainėje) turi žinoti, nuo ko 
gauti ir kam sugrąžinti gaidas. 
Draugai, įvertinkime gaidų ko
misijos ir jos pagelbininkų 
jaunuolių darbą, nes jis reika
lauja daug energijos ir pasi
šventimo.

Jaunuolis A. Juškevičia pra
nešė, jogei siuntinėjimas atvi
ručių tiems, kurie vienokiu bei 
kitokiu būdu vengia lankyti 
praktikas, davė geras pasek
mes. Linksma, kad jis apsi
ėmė šį darbą tęsti ateityje.

Anglų kalba koresponden
tais apsiėmė šie: K. Juš
kauskas, Jr., E. Juškevičiūtė, 
A. Juškevičia. Gabūs jaunuo
liai, laukiama darbo.

Bet štai kas laukia mūsų 
greitoje ateityje, tai didelio 
koncerto puikios pasekmės, 
kurios tampriai surištos, drau
gės ir draugai, su mūsų ga
bumais ir pasišventimu. Kon- 

• cęrtas įvyks balandžio 3 d. 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St., bendrai su rusais-uk-

rainais ir vokiečiais. Laikas 
plaukia, bet dainų melodijos 
pakol kas netaip jaukiai skam
ba. Lankydamiesi praktikose 
ne tik pavysime mes jį, bet ir 
pralenksime.

Lyros Choro valdybos sąs
tatas susideda iš šių draugų. 
Pirmininkas A. žemaitis, pro
tokolų sekretorė O. Kučiaus- 
kaitė, iždininkas J. Jasaitis.

Šią korespondenciją rašant, 
turiu mintyje visus choristus 
matyti sekantį sekmadienį ir 
lai “Song of the lark” tikrai 
skamba vieversėlio gaida.

Reikia žinoti, kad tikrai mes 
mokomės, ir atsieksime savąjį 
tikslą.

Vinco Duktė.

Hartford, Conn

išduotas 
koncerto, 
visais at-

TIKRAI PAVYZDINGAS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 17 d. įvyko Laisves 
Choro susirinkimas. Susirinki
mas buvo skaitlingas, Jąuvo ne
mažai ir jaunuolių.

. Susirinkime buvo 
raportas iš praėjusio 
kuris, galima sakyti,
žvilgiais gerai nusisekė. Pelno 
liko virš $60.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Connecticut valstijos chorų ap
skričio sekretoriaus, kuriame 
ragino hartfordiečius pradėti 
rengtis prie apskričio koncerto, 
kuris įvyks balandžio mėnesį 
Hartforde. Visi vienbalsiai tam 
pritarė ir išrinko tam darbui 
komisiją iš penkių narių. Taip
gi išrinko komisiją prisidėti 
prie kitų vietinių draugijų su
rengimui vasarą pikniko naudai 
darbininkiškų laikraščių. Išrin
ko tris jaunuolius gauti prenu
meratų jaunuolių žurnalui 
“Voice.” Buvo atsišaukimas į 
jaunuolius, kad jie rašinėtų į 
“Laisvės” jaunuolių skyrių.

Susirinkimas nutarė paauko
ti iš iždo $25 sekantiems reika
lams : “Laisvei” $5, Komunistų 
Partijai $5, Ispanijos kovoto
jams $5, lietuvių jaunuolių žur
nalui “Voice” $5 ir Meno Są
jungai $5. Paskyrė $10 drau
gui S. Makaveckui, kuris ran
dasi ligoninėj, kur jam padarė 
ant kojos operaciją. Choro na
riai jo neužmiršta, nes jis yra 
daug dirbęs choro gerovei. Cho
ro mokytojui taipgi suteikė $10 
dovanų už jo gerą .pasidarbavi
mą dėl prirengimo koncertui 
programos.

Choras nusitarė gerai prisi
rengti prie apvaikščiojimo ge
gužinės ■ darbininkų šventės. 
Labai yra linksma, kad mūsų 
jaunuoliai pradeda dalyvauti 
aktyviai veikime, apsiimdami į 
įvairias komisijas.

Taigi, galima sakyti, kad šis 
susirinkimas buvo visais atžvil
giais pavyzdingas. Choro na
riai ir sykiu mokytojas rūpina
si ne vien dailės reikalais, bet 
prisideda prie tų organizacijų, 
kurios kovoja už visos darbo 
klasės reikalus. Nemunas.

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

Maskva. — Ispanijos fa-1 laimėjimo pasidarė jiem kur 
kas daugiau žalos negu nau
dos, rašo “Pravda,” Sovietų 
Komunistų Partijos orga
nas.

šistai tiek savo (ir Vokieti- 
jos-Italijos) karo jėgų iš
eikvojo per du menesiu, iki 
atgriebė Teruelj, kad iš to

PASARGA
NEBOK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į 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 į 
jokius kitus siūlijimus. Sąži-

rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu-

ningas pardavėjas, visados
Galinga Mostis turi savyje „ .
liais savo galybe sunkiasi per odą Į gyslas ir dirbasi j kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSĮ KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų 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: DEKEN’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 reika
laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., 
P. O. Box 352, Hartford, Conn., U. S. A.

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

cialist} masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

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

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Sekantis didelis parengimas bus

Laisvės” Konvenci jinis Banketas 

Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

Banketo bilietai jau gatavi it Išdalinti platinimui.
Prašome iš anksto įsigytLBanketo bilietą. •

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI
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Antradienis, Kovo 1, 1938

Laisvoji Sakykla
TIESŪS” VINGIAI

Jau tuoj sueina 10 mėnesių, 
kaip kietosios anglies mainie- 
riai “dirba” 5 dienas savaitėj 
ir 7 vai. dienai. Tokį darbo 
laiką užtikrina esamasis kon
traktas, kuris dar tęsis iki bal. 
30 d., 1939 m.

Kaip tai puiku svietui girdė
ti, kad mainieriai turi išsiko
voję tokias puikias darbo laiko 
sąlygas! Bet, tikrenybėje, taip 
nėra; tikrenybėje — tik gan
dai. Ir vargiai tokia sistema 
bus įgyvendinama, nes kuo to
lyn, tuo labiau išgyvendinama 
ir tas, kiek įgyvendinta liko 
pačioje tokios sistemos pradžio
je, geg. 1 d., 1937 m. Ypač 
bloga šiai sistemai prasimušti 
it išbujoti, kada patys aukš
tieji unijos vadai ją neigia, 
slopina.

Nežiūrint, kaip noriai šią sis
temą darbininkai priėmė, nežiū
rint, kad tūkstančiai mainierių 
streikavo prieš kompanijų no
rėjimą savotiškai pravesti, bet
gi Lewis paveržė iš mainierių 
ir atidavė “taikymo boardui” 
sutvarkyti ir įgyvendinti. 
“Boardas,” veikdamas visuose 
atsitikimuose kompanijos nau
dai, nejaugi šiame atsitikime 
veiks prieš ją? Na, ir daro 
visokius “sprendimus,” kuriuo
se pareiškia, kad toks ir toks 
valandų skaitlius neįskaitomas 
į 7 vai. darbo dieną, kad tiek 
dienų neįeina į skaitlių 5 dienų 
savaitėje. Jo sprendimas ro
do, kad 5 dienos savaitėj ir 7 
vai. dienoje neesamas dalykas 
kontrakte. O už šią meklerys- 
tę unijos viršininkai ploja ir 
aiškina unijos laimėjimu, tie
sioginiais keliais unijai darbuo
tis. , *

Tiesa, kaip kur “kompanič- 
ni” dirba tik 7 valandas.

ši darbo laiko sistema (su
trumpinta) reiškė daugiau dar
bų bedarbiams. Bet jos neap- 
kėnčia baronai, nei tūli unijčs 
vadai ir todėl ji miršta pusiau 
gimusi.

/ 
Individualumas—Pragaištis
Laikais, kada unija buvo 

“palaidota,” — lokalų viršinin
kai buvo rinkti pačių eilinių 
narių, — pavienė kova nebuvo 
praktikuojama. Vietoje to, visi 
stodavo už vieną ir vienas už 
visus. “Taikos boardo” niekas 
nei užsiminti nekęsdavo. Jei
gu kompanija nuskriausdavo 
vieną ar kelis darbininkus, tai 
visas lokalas pagrąsindavo 
streiku. O jei to neužtekdavo, 
tai panaudodavo visos kompani
jos lokalus, nes visi komp. lo- 
kalai būdavo kaip vienas ir tu
rėdavo generalius skundų .ko
mitetus. Tada ir be “taikymo 
boardo” komp. turėdavo skaity
tis su mainieriais.

-Dabar kas kita. Dabar uni
ja “moderniška.” Daugelis lo
kalų viršininkų paskirti iš vir- 

^šaus. Dabar jokiu būdu nepri- 
leidžiama suorganizuoti gene
rally skundų .komitetų. Dabar 
kiekvienas dalykas, <__
maža skriauda darbininkų, “ei
na” “taikymo boardui.” Bet 
jokiu būdu ne masiniai. Jeigu, 
sakysim, panašiai nuskriaudė 
komp. 100 darbininkų, tai vie
nas tegali skųstis “boardui.” 
Kaip jo skundas išrištas, tai 
kitas gali skųstis ir taip toliau. 

Tokiu būdu mainieriams pri
sieina dirbti už pusdykį, o gy
venti 
niekas neklauso. Tokia sistema 

/ — tai tikra pragaištis, tikra 
epidemija.

Visuose atsitikimuose UMWA 
turi būti atremontuota. Neat- 
remontuosim ją verkšlendami. 
Bet nepataisysim nei girdamie
si, kad mūsų unija yra puikiau
sia iš visų.

Bijo Komisijos
Pasklido gandai, kad į UM

WA 1-mą distriktą atvykstą 
Anglies Komisija (Coal-Com
mission) ištirti, kod$ tūlos 
kompanijos «dirba pilnai arba 
geroką laiką, o kitos menkai 
tedirba arba visai nedirba.

iš pasiskundimo, kurio

o

“EAISVfi” ’ Penimas Puslapis

| Kompanijos, kurios dirba pil
nai, susirūpinusios tuomi, kad 
komisija gali užsispirti ir iš
dalinti laiką visoms lygiai. Bi
jomasi ir to, kad komisija ne
sužinotų, kad darbininkai ver
čiami dirbti virš 7 vai. dienoje 
pas tokias kompanijas, kurios 
dirba pilną laiką, ypatingai.

Dėt tos priežasties kompani
jos, dirbančios pilną laiką, mo
kina darbininkus, kaip atsaky
ti komisijai, jei būtų paklaus
ti. Boseliai prašo darbininkų 
kooperuoti su jais ir kompani
jomis. Esą, reikia būti lyg vie
nai šeimai, nes .kaip darbinin
kai, taip ir kompanijos šią ga
dynę dirbą tik už duoną ir 
sviestą.

Šis komp. skymas dar nau
jas, iki šiol niekam negirdėtas. 
Bet gudrus. Komisija, kuri 
čia pribus, žinoma, nenuners 
sprando nei vienam baronui. 
Bet baimės jie turi didelės. Ko
kia laimė, reikia įsivaizdinti, 
būtų, jeigu pribūtų darbininkų 
valdžios komisija (jeigu tokią 
valdžią turėtumėm) 1 Beje, 
komisija yra skirta gubernato
riaus Earle, kuri tyrė “būtlege- 
rių” padėtį pereitą pavasarį. 
Jeigu ši komisija pribus ir kam 
bus lemta būti klausinėjamu, 
tas turės už priedermę atsakyti 
darbininkų naudai, o ne taip, 
kaip komp. dabar įsako, savo 
naudai. Požeminis.

S. Michelsonas perskaitė re
zoliuciją, proga Lietuvos 20 
metų neprigulmybės sukakties, 
reikalaujant fašistų visiško pa
sitraukimo iš Lietuvos vald
žios.

Rezoliucija tapo vienbalsiai 
priimta.

Buvo rinktos aukos paden
gimui šio parengimo išlaidų, o 
likusieji bus pasiųsta Lietuvos 
politiniams kaliniams šelpti. 
Suaukauta $26.14.

Reikia pasakyt, kad tai gau
si auka, šis jūsų, broliai ir se
sutės, dalyvavimas ir prisidėji
mas gausiomis aukomis, liudi
ja, kad jums brangi Lietuva 
ir Lietuvos žmonių gerbūvis ir 
laisvė. Už viską jums širdingas 
ačiū! M. Arison.

kėjai tremiami iš jų gimtinės 
vietos.

Todėl mes, Conn, valstijoj, 
Amerikos Lietuvių u Kongreso 
delegatai, susirinkę konferen
cijoj, 16 d. vasario, 1938 m., 
Bridgeport, Conn, ir atstovau
dami virš 2,000, Conn, valsti
jos organizuotų lietuvių, aty- 
džiai apsvarstę virš minėtą 
klausimą, vienbalsiai protes
tuojame prieš Lenkijos vald
žios žiaurumus.

Ir, toliau, mes reikalaujame 
pilnos konstitucinės laisvės 
lietuviams ir kitiems Vilniaus 
krašto gyventojams, būtent, 
laisvės organizuotis, turėt savo 
kalboj mokyklas ir taip toliau.

Komisija:
J. J. Mockaitis,
M. Arison, 
A. Jocis.

pat trauks paveikslus. Tie, kurie nori 
ateiti po bankieto, dalyvauti susirin
kime, 7:30 vai., yra širdingai kvie
čiami. Bankietui įžanga 50c, į susi
rinkimą 15c. —Kom. (49-51)

Prašome Įsitemy ii
Dienraščio “Laisves” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužes (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Bridgeport, Conn
Žiupsnelis Žinučių iš Mūsų 

Miesto
Vasario 14, 1938 m. Jaunų 

Vyrų Lietuvių Svetainėj turėta 
posėdis Prieškarinio Kongreso 
Komiteto.

Kaip pasirodė iš įvairių 
draugijų atstovų raportų, 
draugijos simpatizuoja tam 
veikimui ir ant toliaus jį rems.

Komisija vakarienės rengi
mo, kuri įvyko 15-tą d. sau
sio, š. m., išdavė pilną atskai
tą—gryno pelno liko $14.75. 
Tiesa, atrodo mažai, tačiaus 
atsižvelgus į tai, kad publikos 
buvo nedaug, tad visgi pri
klauso rengėjams kreditas.

Padaryta daug gerų tarimų, 
maždaug išdirbta planai, ypa
tingai vasariniam sezonui. 
Draugijų atstovams patartina 
biskį daugiau susidomėti Prieš
karinio Komiteto susirinkimais 
ir juose lankytis. Skaitlinges- 
nis mūsų visų dalyvumas su
teikia geresnių rezultatų.

Vasario 18 turėta prakilnus 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
metų sukakties paminėjimas.

Šį paminėjimą surengė 
Liet. Kongr. Ats. Dem. Lietu
voje Komitetas.

Atsilankė gražios publikos 
ir mandagiai išklausė prakal
bas. Kalbėtojais buvo, kaip 
jau žinoma, S. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostono, Mass., ir R. .Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, iš Broo
klyn, N. Y. Drg. Mizara kal

adėlė ari bėjo pirma, temoje, kaip ir 
kokiu būdu pastojo Lietuva 
nepriklausoma, ir kas buvo 
tikrais kovotojais už tą ne
priklausomybę. Jo kalba labai 
patiko visai publikai,' neatsi
žvelgiant, kokių jie pažvalgų 
būtų. Visi sutiko su kalbėtojo 
įrodytais faktais apie Lietuvos 
patapimą nepriklausoma.

Gi antras kalbėjo drg. S. 
Michelsonas; jo tema buvo: 
ką davė tautininkų valdžia 
Lietuvai per 10 metų ją valdy
dama?

Kalbėtojas faktais įrodė, 
kaip buvo šeimininkaujama 
per pirmuosius 10 metų pata
pus jai nepriklausoma ir per 
antrus 10 metų. Gyvais fak
tais buvo įrodyta, kad fašisti
nei valdžiai bosaujant, Lietu
vos žmonija vis daugiau ir 
daugiau turi pakęst skurdą ir 
ašaras.

Abu kalbėtojai nurodė to
kiais faktais šiandieninę Lietu
vos padėtį, kad nedrįso nei 
vienas tautininkas jų kalboms 
priešintis.

Rezoliucija Lietuvos Reikalais
Mes, Bridgeport, Connecticut, 

gyvenantieji Lietuvos vaikai, 
susirinkę šių metų 18 vasario 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktį, ir at
sižvelgę į faktus:

1. Kad dabar Lietuvą val
do viena tautininkų partija;

2. Kad ši partija niekados 
neturėjo Lietuvos žmonių pri
tarimo ir jos įtaka netik ne
augo, bet kas sykis ėjo vis 
menkyn, ką parodo ir paskuti
niojo seimo rinkimai 1926 me
tais, kuomet tautininkai pra
vedė vos tik 3 savo atstovus 
ir tai ačiū tik katalikų para
mai ;

3 Kad ši partija paėmė val
džią banditizmo keliu per gin
kluotą užpuolimą nakties lai
ku, ir

4. Kad iki šiol ji laikosi val
džioje tik karo stovio ir teroro 
pagelba.

Atsižvelgdami į tuos faktus, 
nutarėm reikalauti:

1. Kad tuoj aus būtų panai- 
tas karo stovis;

2. Kad tuoj aus būtų paleisti 
iš kalėjimų visi demokratijos 
šalininkai, kurie niekuo nėra 
nusidėję nei valstybei, nei vi
suomenei, ten laikomi nelais
vėj dėl to, kad jie priešingi 
neteisėtai tautininkų diktatū
rai ;

3. Kad tuojaus būtų sugrą
žinta Lietuvos žmonėms pilna 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė;

4. Kad tuojaus būtų pa
skelbti nauji seimo rinkimai 
tokia pat tvarka, kaip buvo 
renkamas paskutinis seimas 
1926 metais. Ir, pagaliau, 
mes pareiškiame: pakol šitie 
mūsų reikalavimai nebus išpil
dyti, mes vesime savo kovą už 
Lietuvos žmonių laisvę toliau 
—vesime ją tol, kol dabartinė 
diktatūra bus visai pašalinta.

šalin fašizmas ir priespauda!
Lai gyvuoja laisva ir laimjn- 
darbo žmonių Lietuva!

Komisija:
M. Arison,
J. J. Mockaitis, 
A. Jocis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ekstra Svarbus Susirinkimas
Visų organizacijų nariai, “Laisves” 

skaitytojai ir visi artimi mūsų judė
jimo simpatikai yra šaukiami į svar
bų susirinkimą, kuris įvyks 3 d. kovo, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. ly
giai. Klausimas stovi pirmutinėj vie
toj “Laisves” pikniko parkas. West
ville Grove parko' savininkas nusita
ręs pgnaikyt pikniko parką ir už- 
vest paukščiij biznį. Todėl prieš mus 
stovi ityn svarbus klausimas. Visų 
pareiga rūpintis šiuo klausimu. An
tras klausimas, tai “Laisvės” banke
to tikietai jau parėjo ir juos turėsime 
ant šio susirinkimo. Neužmirškite pa
rinkti garsinimų i programas.—Veik. 
Kom. Valdyba. ' (50-52)

CAMBRIDGE, MASS.
Dvi kuopos į bendrą darbą, ALD 

LD 8 kp. ir LSS 71 kp. rengia šo
kius, Užgavėnių vakare, kovo 1 d., 
antradienį, 7:30 vai. vak., viršuje 
Lietuviško Kliubo, 163 Harvard St. 
Įžanga 25c. Orkestrą bus jaunuolio 
L. Buinio, 7-nių kavalkų, pelnas bus 
skiriamas del darbininkiškos klasės.

R. Stasys.
(48-50)

NEWARK, N. J.
Antradienį, kovo 1 d., 7:30 v. v., 

šv. Jurgio Svet., 180 New York Avė., 
atsibus labai svarbus susirinkimas. Į 
šj susirinkimą šaukiami visi ALDLD, 
LDS kuopų nariai, “Laisves” ir “Vil
nies” skaitytojai. Dalyvaus drg. J. 
Jukelis iš Chicagos ir labai daug 
naujo pasakys, širdingai kviečiame 
visus ir visas atsilankyti.—Lietuviai 
Komunistai. (49-50)

ga

Rezoliucija Vilniaus Reikalais
Kadangi vis daugiau ir dau

giau žinių • ateina apie lenkų 
valdžios žiaurumus Vilniaus 
krašte; prieš Lietuvos gyvento
jus, uždarinį ant aukštesnes 
mokslo įstaigas ir net liaudies 
mokyklas; >

Kadangi utie žiaurumai pa
siekė tokį laipsnį, kad net ne
kalčiausio pobūdžio kultūrinės 
ir apšvieto$ organizacijos už
darinėjama, ir jų žymesni vei-

VARPO KEPTUVE y
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W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 1 d. kovo, po num. 2806 
S. 8th JSt., 8 v. v. Įį^ąšome visų na
rių dalyvauti ir uzsimękčti duokles, 
nes yra daug atsilikusių. Taip pat no
rime pranešti, kad mūsų ligoniai yra 
atsimaldavę, drg. Benis žilis jau svei
ksta. (49-50)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. kovo, 8 v. v. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Prašome 
visų draugų skaitlingai susirinkimus 
lankyti ir padarykime tvirtesnę Lite
ratūros Draugiją nariais ir kitais dar
bais. Vajus prasidėjo nuo vasario mė
nesio, todėl padarykime vajų sėk
mingu. —J. Bagužis. (49-51)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. narių susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 8 d., Lietuvių 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr. 
Mickiene. (49-50)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, kovo 2 d"., 8 v. v.

DP Kliubo Svet., 408 Court St., įvyks 
prakalbos. Kalbės drg. J. Jukelis, iš 
Chicagos. Prašome lietuvius skaitlin
gai lankytis į šias prakalbas. Drg. 
Jukelis senai buvo rytuose ir vei
kiausiai negreit vėl atvyks su pra
kalbomis. Jis pasakys labai daug 
naujo. ' (49-50)

WILKES-BARRE, PA.
Motina Ella Reeve Bloor, darbi

ninkų klases kovotoja nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos, kalbės dide
liame bankiete, kurį ruošia Moterų 
Dienos Komitetas jos pagerbimui, 
įvyks 3 d. kovo, ketvirtadienio vaka
re, 6:30 vai. Workmens Circle Hall, 
69 N. Hancock St. Bus skanių valgių, 
graži muzikališka programa ir taip

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS: CAMPA V AVE. DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

'.I

NOTARY PUBLIC
<f>

MATTHEW P. BALLAS>

o

o
660 GRAND STREET,

<

THOMSON

>>

>

P.

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
clalyvaut ‘‘Laisves” piknikuose.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

prisųsime NATU- 
TEA.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

< >

>

< >
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< >
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LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
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Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

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 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tarns pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H.' T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

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 ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

x 9 A. M. iki 3 P. M.
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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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

UETUViy KŪRO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 .M-



Išsikirpkite ir Pasilaikykite

LAISVE

New Yorko Ir Apielinkes Žinios

sa-

Atsišaukimas

.kalbėt.

t

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

To Kaimu,” daugelio akys bu
vo panašios j du drumsto van
dens lašu . . .

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

I.DS 1 kuopos susirinkimas jvyks 3 
d. kovo, ketvirtadienio vakare, 8 va
landą vak., “Laisves” Svetainėje, 419 
Lorimer St. Draugūs ir draugai, ma
lonėkite visi skaitlingai dalyvauti ir 
užsimokėkite duokles. Turime daug 
svarbių dalykų aptarti, atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į kuopą. — Prot. 
rast. K. Reinys. (50-52)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parūm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
bakery and food products of every 
description. (49-66)

šeštas Puslapis

Iš lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Trečiadienį, 23-čią dieną va
sario, Lietuvių Piliečių l^liubo 
svetainėje, Lietuvių Kriaučių 
Amalg. Unijos 54-tas skyrius 
turėjo savo paparstą mėnesinį 
susirinkimą. Jame dalyvavo 
siuvėjų vidutinis skaičius.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas — V. Zaveckas. 
Susirinkimui patiektas dieno- 
tvarkis buvo gana sparčiai ap
dirbamas, už ką reikia atiduo
ti kreditas pirmininkui, kad 
moka vesti tvarką, neleisda
mas bereikalingai eikvoti lai
ka.

ki kontraktoriai griebia tą patį 
žiponą, vienas už vieno galo, 
kitas už kito ir pradeda ban
dyti piknikinę traukimosi spė
ką. Tokis sportas įtraukia į 
tarpą ir dirbtuvių darbinin
kus ir prasideda bereikalingas 
šnairavimasis. O kam jis yra 
pageidaujamas ?

Vienose šapose, sakė Bub
nys, yra po trupučiuką darbo, 
kitose pradeda atvežti jo ir 
ofiso darbininkai mažinasi. 
Pas Zalevskį darbo yra pakan
kamai; reikia darbininkų, bet 
niekas neina. Laukia savo 
pos pradedant dirbti.

J. Nalivaika, S. K.

Iš LMS 3 Apskričio 
Konferencijos

Antradienis, Kovo 1, 1938

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dąilydčs

LF

I

i 
i

Sunkiai Serga Draugė 
Klastauskienė

Pildančioji Taryba daleido 
M. Skučiūtei atsišaukti prie 
skyriaus susirinkimo, kad jai 
būtų išmokėta šalpos $10. Mat, 
kada buvo mokama šalpa vi
siems skyriaus nariams, tai ji 
tuomet buvo išvažiavus Pa. 
valstijon. Tad nepaisant, kad 
praeitas susirinkimas nutarė 
su ta diena uždaryti šalpos iš
mokėjimo knygas, — Skučiūtė 
gavo jai priklausomą dalį.

Raportai
Iš visų susirinkimui išduotų 

raportų, tai buvo vienas iš ge
riausiai prirengtų Suvienytos 
Tarybos (Joint Board) rapor
tas, kurį skaitė Palionis. Iš jo 
sužinojome, kad kriaučių ša
pose uždrausta pardavinėti bi
le koki tikietai, nes lig šiam 
laikui jųjų šapose buvo tikietų 
pardavinėjimo jomarkiška rin
ka, kas pakenkė išrinkimui 
unijos duoklių. Apie tai jau 
buvo rašyta pirmesnėj kores
pondencijoj.

Sužinojome ir tą, kad 32 
drabužių siuvimo firmos, lai
kančios po 3-4 kirpikus (ent
ers), nemoka jokio nuošimčio 
į senatvės fondą. Bet kada tie 
žiponai išeina į dirbtuves, tai 
joms dirba keliolika šimtų 
žmonių.

Sužinojome tą, kad pagal 
valdišką paduotą skaitlinę, 
1936 metais rudeninį siuvimo, 
sezoną: rugpjūtį, rugsėjį, spa
lį ir lapkritį — buvo pasiūta 
visokių žiponų 6,070,710, o 
per 1937 metų tą patį laiką — 
4,811,961. Tai yra didelis skir
tumas. Čia galime suprasti ir 
nedarbo priežastį.

Pagal pagamintus žiponus ir 
imant nuošimčiais — New 
Yorkas pasiuva tarpe 50 ir 46. 
Philadelphia — 16 ir 11. Chi- 
caga — 10 ir 6. Baltimore — 
9 ir 3. Clevelandas — 10 ir 7. 
Bostonas — 6 ir 1. Rochesteris 
— 3. Cincinnati — 6 ir 2. St. 
Louis siuvime siūtų turi 2-rą 
nuošimtį, sermėgų pranešimo 
nėra. Tai taip dalinasi kriau
čių darbas skirtinguose mies
tuose.

Bubnio Raportas
Delegatas Bubnys, išduoda

mas raportą pažymėjo, kad 
kuomet darbų nėra, o kiti 
kriaučiai išstovėję be darbo 
jau 5-kis mėnesius, tai už pa
siuntimą jiems priklausančio 
vieno žipono į kitą dirbtuvę— 
visi stoja ‘į atvirą kovą apgy
nimui savo darbo. Tas atsitiko 
ir pas mus lietuvius. Frydma- 
nas pasiuntė į Budraičio šapą 
91-ną žiponą, tai sužinoję 
Yuškevičiaus darbininkai išsi
rinko komisiją iš 10-ties vyrų, 
kurie atėję Pild. Tarybon pa
reikalavo jos veikmės, tai yra, 
kad ji sustabdytų Budraičiui 
duot siūti jiems priklausomą 
darbą. Taryba jųjų reikalavi
mą išpildė. Kiek buvo pradėta 
žiponų, — leido jam baigti 
juos, o kitus įsakė grąžinti at
gal. Priešingai, gali užsimokėti 
bausmę.

Nuo savęs 
kad tai yra 
kuomet bent

Jau dvi savaitės kaip randasi 
Kings County Hospitalyj “Lais
vės” šėrininko draugo Juliaus 
Klastausko moteris Petronėlė. 
Ji padėta ant kritiško listo; jos 
gyvybė gali užgest bile minutę. 
Sakoma, ligonė taip silpna, kad 
jau negali

Draugę 
nuo senai

Klastauskienę jau 
kankina širdies liga.

Norintiems ją aplankyt: 
Ward C 12; valandos: pirma
dienių vakarais nuo 7 iki 8; 
trečiadienių popiečiais nuo 2 iki 
4; penktadienių vakarais nuo 7 
iki 8. Drg. Klastauskas sako, 
kad ligonę galima matyt bile 
kada, tik reikia kreiptis prie 
informacijų biuro ir išsiimt 
tam tikrą pasą. Pamiršau pa
klaust, kokia pavarde ligonė už
rašyta; jei ne Klastauskas, tai 
veikiausia bus Klaston.

žinių apie ligonės padėtį ga
lima gaut pas patį drg. Klas- 
tauską; jo namų adresas—337 
Union Avė., ant viršaus.

Pereitą sekmadienį, vasario 
27 d., Ukrainą Svetainėj, 
Brooklyne įvyko Liet. Meno 
S-gos 3-čio Apskričio konfe
rencija.

žymėtina, kad ši konferenci
ja buvo daug kuom skirtinga 
nuo pirmesnių konferencijų. 
Būdavo, delegatai suvažiavę 
papasakodavo vieni kitiems, 
kas dedasi jų vienetose, pasi
ginčydavo kur ir kaip rengti 
piknikus, pasibardavo ir, nuta- 
rų kur kita konferencija turės 
įvykti — išsiskirstydavo namo, s

Šį kart buvo kitaip. Apskri
čio komitetas suorganizavo 
konferenciją taip, k.ad viskas 
išrodė ne į kokį paprastą mi- 
tingėlį, bet į kultūringą kul
tūringų žmonių sueigą, kur ne 
tik buvo tarimai-nutarimai, 
bet ir daug ko gražaus, pamo
kinančio.

Konferenciją atidarė Aps
kričio pirm. d. G. Klimas, su
pažindindamas dalyvius su 
dienotvarkių ir paskirdamas 
mandatų komisiją.

Mandatus betvarkant, vie
nas kitas pasakė po kalbelę.

Mandatų komisija, greitai ir 
tvarkiai atlikusi savo darbą, 
paskelbė, kad delegatų randa
si' 37.

Svečių gi buvo antra tiek. 
Jiems suteiktas patariamasis 
balsas. Tokiu būdu, konferen
cijos dalyvių skaičius siekė ar
ti 80. Jų tarpe buvo žymus 
skaičius abiejų lyčių jounuolių.

Pirmininku tvarkai vesti iš
rinktas d. P. Bečis iš Great 
Necko.

Išklausius Apskričio Komi
teto raportą ir jį priėmus, eita 
prie paskaitų.

Pirmiausiai pakviečiamas 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Jo pas
kaitos tema —. “Dailė Pas 
Lietuvius.” Jo paskaita trum
pa, kondensuota ir taip dar-

Draugui R. Mizarai pakal
bėjus apie velionio Miko Pe
trausko nuopelnus mūsų tau
tos muzikoje ir dainoj, rinkta 
aukos LMS fondan, kuris ve
lionio įamžinimui žada išleisti 
jo žymesniuosius kūrinius.

Priėmus rezoliuciją Miko 
Petrausko paminklo klausimu 
ir atlikus kitus organizacinius 
reikalus, konferencija baigėsi 
geriausioj nuotaikoj.

Pronce.

Ar Norite Uždirbti 
25 Centus?

ALDLD 185 ir LDS 13 kuo
pos duoda visiems užsidirbti 
po 25 centus labai lengvu bū
du. Jau buvo rašyta, kad šios 
kuopos rengia puikią vakarie
nę, kuri įvyks šeštadienį, 5 d. 
kovo, ‘The Logan Inn’ Svetai
nėj, 3296 Atlantic Avė., kamk 
pas Logan St., E. New Yorke. 
Vakarienė bus duodama 7 vai. 
vakare, bus ir programa, o pa
skui šokiai. Vakarienės tikietai 
po $1.25 centus, bet kas pirks 
anksčiau, gaus tik už 1 dolerį. 
Vadinasi, kurie anksčiau nusi
pirks, tie pelnys 25 centus.

Tikietų galima gauti “Lais
vės” raštinėje. Todėl nepra
leiskite šią progą, nusipirkite 
tikietus dabar.

Važiuojant Jamaica elevat
ed reikia išlipti ant Norwood 
stoties ir eiti pietų linkui; va
žiuojant Lefferts Ave., išlipti 
ant Montaucię Avė. stoties ir 
eiti šiaurių linkui. Svetainė 
randasi ant kampo Logan 
ir

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

GARSINKITES "LAISVĖJE”

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

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

St.
Atlantic Avė.K.

Iš Jurgines BaliausIš Aidiečių Veiklos
Šv.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Mirtys-Laidotuvės
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

NMMtlM

kė 
las

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Buvo daug

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

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

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

w INVENTED

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

■I..... - ..—
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
, (Šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaitų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
j ir salę džl po Šermenų pietų.

Teikiam hamokamai valiausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Pereitą penktadienį įvyko 
mėnesinis Brooklyn© Aido 
Choro susirinkimas. Iš pradžių 
buvo sudainuota keletas dai-Įniai ir jautriai parašyta, kad, 
nų.šį kartą dienotvarkis buvo 
labai gausingas įvairiais pra
nešimais ir pasiūlymais, čia 
pažymėsiu žymesnius nutari
mus. Pirmoj eilėj buvo svars
tyta siuntimas delegatų į 
Brooklyn© darbininkiškų or
ganizacijų sąryšio konferenci
ją. Delegatais išrinkti Pr. Pa
kalniškis ir E. Dubin, kurie su
tiko atstovauti aidiečius. Taip 
pat išrinktas V. Brunza atsto
vu į jaunimo konferenciją, ku
ri įvyks kovo 10, 11 ir 12 dd., 
Washingtone

Dabar choras rengiasi labai 
dideliam parengimui, kuris 
įvyks kovo 20 d. Manhattan 
Opera House. Reikės .dainuoti 
prieš tūkstančius žmonių. Čia 
reikalingas ypatingai geras 
pasiruošimas, todėl nutarta tiki 
to laiko nedainuoti niekur, iš
skiriant penktadienius, repe
ticijų dienas.

Kadangi ši vasara numato
ma labai gausinga įvairiais pa
rengimais, tai visi aidiečiai pa
siryžę uoliai mokintis naujas 
dainas.

Kaip žinome, choras dabar 
susideda beveik vien iš jaunų 
narių, iš senųjų yra likę tik 
keletas veteranų, todėl gali
ma sakyti, kad choras prade
da tiktai savo pirmuosius žing
snius. Pirmieji žingsniai visa
dos sunkūs. Bet, draugai aidie
čiai, jeigu visi petys į petį dai
nuosime, tai parodysime seną- 
jai kartai, kad jaunieji neblo- 
gesni už senuosius.

A. Valužis.

Pereitą šeštadienį įvyko 
Jurgio Draugijos 51-mas meti
nis balius Grapd Paradise sve
tainėse. Griežė Retikevičiaus 
ir Kaizos drk&stros. Vienoj 
salėj ėjo lietuviški, kitoj—ame
rikoniški šokiai. Linksmo jau
nimo ir suaugusių buvo pilna 
didžioji patalpa. Jurgine Drau
gija sugebi sutraukti ne tik na
rius, bet ir abelną publiką, vi
sokių pažiūrų, 
laisviečių.

Buvusi pasiturinti Mrs. Mob
ile Wish, 47 metų, Central Park 
West, N. Y., ir kolegijų bai
gęs sūnus Leonardas susitarę 
nusižudyt dėl ateinančio skurdo 
turtui išsibaigus ir sūnui ne
gaunant darbo. Abu išgėrė nuo
dų ir motina tuojau mirė, o

turiu pridurti,
labai negražu,
koki du lietuviš-sūnus ligonbutyje.

rodos, kiekvienas sakinys smi
gte sminga klausovams į protą 
ir širdį.

Sekantis dalykas — d. B. 
Šalinaitės paskaita “Muzika ir 
Dainos.” Ji, kaipo muzikos 
mokytoja, davė daug praktiš
kų patarimų muzikos ir dainos 
mėgėjams. Tai buvo lekcija, 
kokią galima girdėti tik aka
demijoje. O mūsų mokytoja 
taip gražiai, su tokia aiškia 
dikcija, balsu ir mimika per
davė klausovams visa tai, kas 
jiems būtinai reikalinga ir 
naudinga.

Trečias iš eilės davė įdomią
paskaitą apie poeziją ir jos j., 
reikšmę d. Pranas Pakalniškis. 
Mūsų Pranas,'nors dar jaunas 
amžiumi, bet jau įrodė, kad 
jis pajėgia netik giliai mąstyti, 
suprasti ir jausti, bet ir per
duoti kitiems visa tai, kas jo 
jautrioje sieloje glūdi. Pranas, 
kaipo menininkas (literatas, 
dainininkas ir vaidyla) jau da
bar puikiai pasirodo. O juk jo 
meniški turtai glūdi ateityje...

Drg. A. Jeskevičiutė refera
vo apie vaidybą ir režisūrą. 
Suinteresuotiems vaidybos me
nu, d. Jeskevičiutė davė daug 
praktiškų patarimų.

Ilgą ir išsamią paskaitą da
vė mūsų senas veteranas lite
ratūroje ir sumanus visuome
nės veikėjas d. V. Bovinas. Jo 
paskaitos tema buvo: “Menas 
ir Kultūra.” Jo paskaita buvo 
•lyg kokia tai peržvalga mūsų 
meniško veikimo. Buvo atžy
mėta visa tai, kas pas mus at
siekta ir ko mums dar trūksta.

Tarpe referuojamų klausi
mų, konferencija protarpiais 
posėdžiavo ir svarstė organi
zacinius klausimus.

Viename protarpy, duota 
pora dainelių — viena lietuviš
ka, kita angliška. Tai buvo 
mūsų garsieji Aidbalsiai. 
Jiems dainuojant *“The Road

Antanas Papelučka, 49 metų 
amžiaus, 678 Belmont Ave., 
East New York, mirė vasario 
26 d. Kūnas pašarvotas na
muose. Bus palaidotas kovo 1

Šv. Jono kapinėse.
A. Papelučka buvo gerai ži

nomas biznierius, paskutiniu 
laiku turėjo Bar & Grill East 
New Yorko sekcijoj. Prigulėjo 
prie Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo ir Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj. Paliko dideliam 
nuliūdime dukterį Stellą Jurke
vičienę.

Paskutinį patarnavimą sutei- 
graborius Matthew P. Bal- 
(Bieliauskas).

Neatsargumo Aukos
Pasibaisėtino skaičiaus žmo- 

.nių užmušimų ir sužeidimų ant 
mūsų gatvių ir kelių galėtų būt 
išvengta, jei kiekvienas asmuo 
imtų atsakomybę prieš visuome
nę, pasiryžtų būt atsargesniais.

Motoristai gali vengt pasku
bos, suktis pro kampus lėtai, 
laukt šviesų pakaitos.

Pėstininkai gali palaukt ža
lių šviesų perėjimui skersai 
gatvę, vengt išėjimo iš už pa
statytų mašinų, pereidinėjimo 
skersai kelią ties viduriu gat
ves. I

Važiuotės taisyklės yra pada
rytos saugumui, jūsų ir kitų. 
Jų prisilaikymas reiškia suma
žinimą važiuotės nelaimių.

Trafiko Stotis “K.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp TenĖyck ir Maujer Sts.

COOK and HEAT Without. Coą 
In Your Preeent Stovą or Furnace— 
HOTTER-CHEAP. 
ER —No Aaliea or Dirt 
—Twice the Heat Quick "** 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever (Otten 
out for low cost, perfect per
formance. Burna cheap oil a new 
way. without pre-genorattng AnySTOVi 
or clogging up. Quick intense SAHce.r 
heat by Simple Turn of Valve, furhaci 
It ends drudgery and dirt of Quick NT/TTnt 
coal or wood; cute fuel bills In Turn of Valvnt 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

Dll AM C phone for free ■ II wilt DEMONSTRATION 
No Obligation

.Interested in getting WORK 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
Ovkj?Sp*?nai,on ot th,B nmaziriK "HEAT KING ’ Oil Rurnpr.

Local Sales Representative* 

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood 

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maapeth

13-82 72nd PLACE

IS *enų padarau nau
ju! paveikslus ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju (vairiom 
spalvom.




