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Krislai
Dunojus ir Nemunas.
Gabrielius D’Annunzio.
New Yorko Miestavas

Radio.
Andriaus Višteliausko

Sūnus.
Rašo R. Mizara

Vienas New Yorko dienraštis 
rašo:

Hitleris nori Dunojų padary
ti ‘Adolfo Upe’.”

Prie to galima pridėti:
“Nemuną Hitleris nori pada

ryti ‘Adolfo upele,’.”
Bet noras yra vienas dalykas, 

o tikrovė — kitas. Jei demo
kratinės šalys laikysis tvirtai; 
jei Didžioji Britanija nenueis 
su fašistais, tai Hitleris greit 
užvers kojas ir Dunojus su 
Nemunu plauks laisvai, kaip jie 
plaukė per šimtmečius.

—----- ! Vienna, Austrija. — Hit-
šiomis dienomis Italijoj nu- ’ lerininkai reikalavo pavaryt 

mirė poetas Gabrielius D’An
nunzio. Savu laiku šis žmogus 
buvo paskilbęs kaipo poetas, ra
šytojas.

Šiandien jis žinomas, 
atkaklus fašistas.

Tuojau po europinio 
D’Annunzio organizavo 
bandas ir užėmė Fiume miestą. 
Vadinasi, jis buvo Mussolinio 
pranokėjas.

Pastaruoju laiku, sakoma, 
D’Annunzio buvo dešinė ranka 
Mussolinio. Tik senatvė jam 
neleido daug veikti. Jo ambici
jos kadaise buvo pasiekti tą 
vietą, kurią turi Mussolinis.

kaipo

karo, 
italų

kurios 
leidžią

Vienas džentemanas skun
džiasi, kad New Yorko munici
palinė radio stotis patapo “ko
munizmo ambona,” iš 
komunistai propagandą 
žmonėms.

Girdi, nesenai tūlas 
laikraštininkas,

rašyto
jas, laikraštininkas, grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos ir kalbėjo per 
paminėtąją radio stotį (WNY- 
C) Tasai rašytojas, George 
Paul Brandt, pasakęs apie so
cializmo šalį:

“Šiandien, 20 metų po Lap
kričio Revoliucijos, Sovietų Są
junga. labai panaši į Ameriką, 
kai ši gyveno pionierių dienas... 
Mano visoj kelionėj aš niekur 
nemačiau žmones taip dažnai ir 
daug valgančius, kaip Sovietų 
Sąjungoj . . . Visur matėsi šal- 
takošės (ice cream) vagonėliai 
ir maisto krautuvės buvo sau
sakimšai prisibrukusios pirkė
jais ...”

Vadinasi, tik dėl to, kad 
žmogus pasakė savo įspūdžius— 
teisingus įspūdžius,—ką jis ma
tė Sovietų Sąjungoj, tai jis ap
šaukiamas “.komunistu,” o sto
tis, iš kurios jis kalbėjo—“ko
munizmo propagandos skleidė
ja.”

Washington. — Kukluksi- 
nis senatorius Th. G. Bilbo 
iš Mississippi žada įnešt 
kongresui sumanymą depor- į 
tuot du milionu negrų iš J. i 
Valstijų į Liberiją, Afriką. 
Jis reikalaus paskirt 250 mi
lionų dolerių iš bedarbių šel- 

Kiekvienas teisingas apie So- Pjm° fondo išvežimui negrų 
vietų Sąjungą žodis reakcinin- iš Amerikos.
kams atrodo “komunizmo pro
paganda.”

Sen. Bilbo nusigandęs, jog 
kai negrai gausią balsavimo 
teises pietinėse valstijose, 

Bet ką jau kalbėti apie So- tai “užvaldysią” ten baltuo- 
vietų Sąjungą! šitiem patiem' sįus 
žmonėm kadaise ir prezidentas 
Rooseveltas , ir New Yorko 
miesto majoras La Guardia bu
vo “komunistai.”

Nereikia nei aiškinti, kad il
gainiui, jei Aukščiausias Jung
tinių Valstijų Teismas išnešdi- 
nės. naudingesnius žmonėms 
nuosprendžius, tai ir jis bus 
apšauktas “komunistiniu.”

“A. L. Balsas” rašo, kad ne
senai jo redakcijon buvo užėjęs 
Vytautas Višteliauskas, sūnus 
savais laikais plačiai žinomo 
Andriaus Višteliausko - Višta- 
liaus, aušrininko.

Andrius Višteliauskas-Višta- 
lius buvo bene pirmutinis Ar
gentinos lietuvis. Kai šitų žo
džių rašytojas gyveno Argenti
noje, jam sakė draugai, kad 
ten kur nors randasi Andriaus 
sūnus.

Dėjome pastangų jį surasti. 
Norėjosi pasikalbėti. Deja, ne
pavyko.

Apie Vytauto tėvą man teko 
parašyti knygoje apie Argenti
nos lietuvius (Argentina ir Ten pramonės valdyba.

Šiandien bus giedra ir šal
ta.—N. Y. Oro JBiuras.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

AUSTRIJOS NAZIAI 
IŠVIJO STYRIJOS 

GUBERNATORIŲ
Hitlerinis Austrų Ministeris 

Seyss-Inquart Palaikė 
Nazių Pusę

jiem priešingą Styri jos pro
vincijos gubernatorių Karlą 
M. Stefaną, ir nazis Austri
jos vidaus reikalų ministe
ris Seyss-Inquart pavarė jį
jį-

Jie norėjo, kad nauju gu
bernatorium būtų paskirtas 
nazis Julius Kasper. Bet Au
strijos ministeris pirminin
kas šušniggas stengiasi įsta
tyt į gubernatoriaus vietą 
R. Trummelį, krikščionį “so
cialistą” advokatą.

POTVINIAI ATSKYRĖ 
LOS ANGELES MIESTĄ 

NUO PASAULIO

Los Angeles, Calif., kovo 
3.—Tik per trumpų radio 
bangų siųstuvus-priimtuvus 
tegalima susižinot iš Los 
Angeles su pasauliu. Aud
ros su tvaniškomis liū
timis išrausė geležinkelius 
ir suardė susiekimus tele
grafu ir telefonais.

Per audras ir potvinius 
žuvo nemažiau 35 žmonių. 
Tvanas per Los Angeles kai 
kuriuos nunešė į jūrą.

Reakcionierius Senatorius 
Siūlo Deportuot Negrus 

Iš Amerikos j Afriką

SMULKIEJI BIZNIERIAI 
UŽMIRŠTĄ VALDŽIOS 

PATARNAVIMUS JIEM
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas gavo porą 
tūkstančių skundų prieš val
džią nuo smulkiųjų biznie
rių; bet jie užmiršta, kiek 
Naujosios Dalybos valdžia 
jiem patarnavo, sako jis.

Gyvenantieji Lietuviai), kurią 
išleido ALDLD.

Ten cituojamas velionio An
driaus įdomus laiškas apie jo 
įspūdžius Pietų Amerikoje.

Andrius Višteliauskas-Višta- 
lius mirė biednatvėje. Kai ku
rie seni argentiniečiai lietuviai 
jį dar atsimena.

Jo sūnus, Vytautas, inži
nierius ir dabar gauna iš Ar
gentinos valstybės pensiją su
moje 2,000 pesų mėnesiui. ' , .. -

Andrius Vištalius mirė prieš S1J^ kaipo bedarbė, patvar- 
25 metus. Jo sūnus dabar turi kė Pennsylvanijos darbo ir 
jau 50 metų amžiaus.

iš kaires į dešinęKeturi amerikiečiai gydytojai Ispanijos lojalisty fronte
dr. E. J. Barsky, dr. William Pike, dr. Oscar Weismann ir dr. Norman Rintz.
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Byla prieš Sovietų Išdavikus
Maskva. — Iš visų teisia

mų 21-no šnipų-išdavikų ne
prisiima kaičios vien N. 
Krestinskis, buvęs Sovietų 
ambasadorius V o k i e t i jai 
1921-1930 m. Bet jo drau
gai sąmokslininkai Bucha- 
rinas, Grinko ir S. A. Bes
sonovas liudija prieš jį:

Bessonovas surengė Kres- 
tinskiui pasimatymą su 
Trockiu 1933 m. Italijos 
miestelyj Merano. Pats Bes
sonovas pristatydavo Troc
kini laiškus ir pinigus nuo 
J. Piatkovo (kuris pernai 
buvo nusmerktas kaip So
vietų išdavikas). Galutinai 
su Trockiu susivienijo Bu- 
charinas, Rykovas ir M. 
Tomskis jau 1931 metais 
prieš Sovietų valdžią, sakė 
Bessonovas. Ir visa tai pa
tvirtino šiame teisme Bu- 
charinas.

Kada Bessonovas susitiko

3,000 Masiniu Susirinki- 
my prieš Hitlerininkus 

Austrijoj
Vienna. — Mobilizuojama 

Austrijos policija neleist na- 
ziams daryt demonstracijas 
Linze, kur jie ypač grūmoja 
išdaužyt žydus.

Austrijos ministeris pir
mininkas Šušniggas organi
zuoja bendrą frontą prieš 
hitlerininkus; talkon prii
ma jau ir socialistus. Jis su 
“Tėvynės Fronto” veikėjais 
rengia 3,000 masinių susi
rinkimų per trejetą savai
čių. Tuose susirinkimuose 
bus pareikštas pasiryžimas 
gint savo šalies nepriklauso
mybę nuo Hitlerio.

Pavaryta iš Darbo už Ištekė
jimą Gaus Pensiją

Harrisburg, Pa. — Jeigu
1 darbininkė išteka ir todėl 
būna paleista iš darbo arba 
jeigu ją bosas išmeta už 

"’irūkymą, jinai gali gaut pen-
• • 1 • 111 — J

Trockį 1934 m.
Trockis užreiškė, kad turi 
būt nužudytas M. Gorkis, 
didis rusų rašytojas, todėl 
kad Gorkis yra taip ištiki
mas Stalinui,—liudijo Bes
sonovas.—Gorkis buvo troc- 
kistų daktariį nunuodytas 
1936 m.

Kaltinimai ir prisipažini
mai parodo, jog Krestinskis 
šnipinėjo Vokietijai prieš 
Sovietų Sąjungą; Grinko— 
Vokietijai ir Lenkijai; A. P. 
Rosengoltz šnipinėjo Japo-

EXTRA!
CHINAI ATKARIAVO DI

DELIUS PLOTUS NUO 
JAPONŲ

Shanghai, kovo 3.—Japo
nai pripažįsta, kad chinų 
partizanai šiaurinėj Chini- 
atkariavo labai didelius že
mės plotus nuo japonų ir 
įvairė kylį tarp įvairių Ja
ponijos armijų.

NAZIS AUSTRIJOS MI
NISTERIS DUODA VALIĄ 

HITLERIEČIAM

Graz, Austrija. — Pasi
kalbėjime su laikraščių ko
respondentais nazis Austri
jos vidaus reikalų ministe
ris Seyss-Inquart pareiškė, 
kad jis nieko blogo nemato 
tame, jog hitlerininkai de
monstruoja su nazių vėlia
vomis Austrijos miestuose 
ir šaukia: “Tegyvuoja Hit
leris !”

Mūšiai Madrido Fronte
Madrid.—Išsiveržė • smar

kūs susikirtimai šautuvais 
ir apkasų kanuolėmis tarp 
fašistų ir liaudiečių Madri
do fronte, kuris buvo ilgai 
aptilęs.

ORAS

Paryžiuj, jnijai ir Vokietijai; Chr. Ra- 
kovskis, buvęs Sovietų am
basadorius Anglijoj ir Fran
ci j o j, šnipinėjo Anglijai ir 
Japonijai prieš Sovietus. O 
su jais bendradarbiavo Bu- 
charinas ir kiti dabar tei
siami.

“Mes visi siekėme štai ko
kio bendro tikslo,—liudijo 
Grinko:—gaut svetimų ša
lių pagelbos, iššaukt karą 
prieš Sovietus ir užgrobt 
Kremlių” (Sovietų valdžios 
centrą).

Trys gydytojai, įkaitinti 
už nunuodijimą Gorkio ir 
sovietinių vadų Vai. Kuiby- 
ševo ir V. K. Menžinskio, 
prisiėmė advokatus. Visi ki
ti atsisako nuo advokatų.

Kaltintojas - prokuroras 
yra Andrius Višinskis; teis
mo pirmininkas — Vasilij 
Ulrich. Teismas eina Pilio
rių Svetainėj.

Calif. Potviniuose, Aud
rose Žuvo 20 žmonių; 
Suardyta Daug Namu
Los Angeles, Calif. — Ilgi 

tvaniški lietūs sukėlė dide
lius potvinius pietinėje Ca- 
lifornijoj; audra sukriušino 
tuzinus namų ir vanduo nu
nešė žemyn didelius kalnų 
gabalus, ypač Topango, San
ta Monica ir Laurel tarp- 
kalnių srityse. Per tą gam
tos sujudimą žuvę iki po
ros desėtkų žmonių.

Potviniai Los Angeles, 
San Fernando, Venice ir 
Compton apskrityse apsėmė 
šimtus namų, Tūkstančiai 
žmonių liko be pastogės.

Siausdamas vanduo išrau
sė geležinkelius ir nukirto 
Los Angeles susisiekimą 
traukiniais su kitais mies
tais.

Liūtys su audromis šėlo 
jau penkias dienas ir nak
tis, bet ir toliau dar būsią 
smarkių lietų.

Tucson, Ariz., kovo 3.— 
Daktarai tikisi, kad išgys 
generolas Pershing.

207 KOMPANIJOS AMERIKOJ FINAN
SUOJA FAŠISTINI JUDĖJIMĄ, KAIP 

PARODO SENATORIŲ KOMISIJA
---------- -------------------------B _____

Jos Vadovauja Unijų Dau
žymui, šnipų Samdymui, 

Streikų Bombardavimui *; * j

T. V. Soong Paskirtas Nau- 
. ju Chinijos Oro Laivyno

■ Galva

Hankow, Chinija. — Nau
ju vyriausiu viršininku Chi- 
nijos oro laivyno tapo pa
skirtas T\ V. Soong, buvęs 
finansų ministeris.

Iki šiol orlaivyno galva 
buvo žmona vyriausio Chi
nų komandieriaus Chiang- 
Kai-sheko. Šiomis dienomis 
jinai iš tos pareigos pasi
traukė, bet ir toliau liekasi 
nare Chinijos oro laivyno 
komisijos. Chiang Kai-shek- 
ienė yra Soongo sesuo.

BUCHARIN TIKĖJOS NU
VERST SOVIETUS SU 

ANGLIJOS PAGELBA 
Maskva, kovo 3.—Nikolai 

Bucharin, vienas iš teisia
mųjų išdavikų, prisipažino, 
kad jis tarnavo Anglijai 
prieš Sovietų Sąjungą, ir ti-, 
kėjosi, kad karinėmis Ang
lijos jėgomis, kurios veiks 
kartu su trockistais-bucha- 
riniečiais, galima būsią nu
versti Sovietų valdžią. Jis 
prisipažino be mažiausio nu
sižeminimo, bet su pašaipo
mis prieš Sovietų prokuro
rą-kaltinto ją Višinskį.

Mussolinis Monija Angliją 
Svetimų Kareivių Atšau

kimu iš Ispanijos
London. — Mussolinis bu

vo žadėjęs priimt Anglijos 
planą, patiektą pernai ru
denį, dėlei svetimų kareivių 
ištraukimo iš Ispanijos. Bet 
dabar jis daro įvairias iš
imtis iš to plano.

Buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris Eden reikalavo, 
kad Italija atsiimtų bent 
50,000 savo armijos iš Ispa
nijos. Dabar Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain su nauju užsieniniu 
ministeriu lordu Halifaxu, 
fašistų pataikūnu, jau su
tiktų, jeigu Mussolinis ža
dėtų ištraukti 16 iki 20 tūk
stančių savo juodmarškinių 
iš Ispanijos. Bet Mussolinio 
ir Hitlerio atstovai tarptau
tinėj “bepusiškumo” komisi
joj jieško priekabių, kad ne- 
atšaukt nė dalies naziu ir 
Italijos kareivių iš Ispani
jos.

Priima 500,000 Daugiau j 
Viešus WPA Darbus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė po 
kongreso tarimu, kuris ski
ria 250 milionų dolerių dau
giau bedarbiam šelpti.

Šį mėnesį bus priimta pu
sė miliono bedarbių daugiau 
į viešus WPA darbus.

London, kovo 2.—Angli
jos valdžia planuoja dasista- 
tyti iki 10,000 karo lėktuvų 
už $513,000,000.

Washington. — Senatine 
piliečių laisvių komisija pa-, 
rodė, jog General Motors 
automobilių korporacija, E. 
I. duPontų amunicijos kom
panija, Chrysler auto, kor
poracija, Pennsylvanijos ge
ležinkelių kompanija, Weirs 
plieno korporacija ir 202 ki
tos didžiosios kompanijos 
piniginiai remia fašistinę 
Liberty Lygą, Crusaders, vi- 
gilančių neva “piliečių” ko
mitetus ir įvairias kitas fa
šistines organizacijas.

Tos 207 kompanijos val
do Amerikos Fabrikantų 
Susivienijimą ir užima jame 
pirmą vietą kaip gengsterių 
ir šnipų samdytojos prieš 
darbininkus, kaip unijų 
kriušintojos ir bombų var
totojos prieš streikierius.

Pirmininkas minimos se
natorių komisijos LaFollet- 
te sako, valdžia turės ką 
nors daryt, idant sustabdyt 
kriminaliai-fašistinę veiklą 
tų kompanijų.

Pagrobtas Vaikas Levine 
Rašo Tėvui Išpirkt Jįjį

New York. — Pasklido 
gandai, kad Murray Levine’ 
gavęs per žmogvagių ran-; 
kas raštelį nuo savo sūnaus 
Petruko, 12 metų amžiausJ 
Raštelis buvęs padėtas prie* 
žydų maldyklos New Ro
chelle mieste ir apie tai per 
telefoną tėvui pranešta. 
Vaikas rašąs:

“Brangus Tėte, būk toks 
geras ir duok tiem vyram 
pinigus. Aš sunkiai sirgau 
slogomis.—Peter.”

Žmogvagiai reikalauja 
$60,000 vaduotpinigių. Vai
kas pagrobtas jau savaitė 
atgal.

Japonai Skelbiasi Dideliais 
Laimėjimais

Peiping, Chinija. — Japo
nai praneša, kad šiaurinėj 
ir vakarinėj Shansi provin
cijoj jie atėmę iš chinų Ho- 
ku, Chuntu ir Linfen mies
tus. Skelbiasi, kad su paė
mimu Chuntu jie “perkirtę 
svarbiausią susisiekimų ke
lią” tarp komunistinės ka
riuomenė Shensi provincijoj 
ir chinų partizanų Shansi.*

Shanghai.—Chinai viena
me tik mūšyje prie Ling- 
shih išžudė 1,000 japonų. Jie 
taipgi atkariavo nuo japonų 
Changyuan miestą pietinėj 
Hopeh.

Japonai giriasi, būk “vy
damiesi” chinų kariuomenę 
per Shansi provinciją, “iš- 
žudę bei sužeidę 50,000 chi
nų.
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ryšių su vienu ar kitu Vokietijos kariuo
menės generolu—ypačiai tokiu, kaip 
Blombergas, kuris buvo Hitlerio priešas, 
—taipgi nieko baisaus. Svarbu tas: kam 
tie ryšiai išnaudojami? Berods Leninas 
kadaise maždaug taip pasakė: aš kalbė- 
čiausi net su pačiu velniu, jei tik tas eitų 
naudon Sovietų Sąjungai.

Jeigu bile kurios fašistinės šalies armi
jos vadas padeda demokratinėm šalim, 
tai mes sakome, tuo reikia tik pasi
džiaugti. Bet kai demokratinių kraštų 
kariuomenių vadai tarnauja fašistinėm 
valstybėm, tuomet, mūsų nuomone, juos 
sugavus, reikalinga sušaudyti!

Apjakusios Sovietų Sąjungai neapy
kanta, “Naujienos” to skirtumo nemato.

Gaila!

VCK--OGPU-NKVD
Dvidešimtmetinėms

Aukščiausiojo Teismo Evoliucija
Po to, kai prezidentas Rooseveltas ir 

masės Amerikos žmonių pradėjo Aukš- 
čiausįjį Jungtinių Valstijų teismų uiti, 
jis žymiai pasikeitė.

Tai parodė eilė pirmesniųjų jo spren
dimų. Bet pereitą pirmadienį šis teismas 
reikale kompaniškų unijų padarė visai 
gerą sprendimą. .Jis būtent . patvarkė, 
kad Nacionalė Darbo San tikiu Komisija 
gali įsakyti bosams panaikinti kompaniš- 
ką uniją net ir ten, kur dar nėra tikros 
darbininkų unijos.

Antruoju sprendimu šis teismas lega
lizavo darbininkų pikietavimą, atimda
mas teisę distriktaviems federaliams tei
sėjams išduoti prieš pikietavimą draus
mes (indžionkšinus).

Svarbu, kad šitie progresyviški spren
dimai padaryti septyniais balsais prieš 
du, Butler ir McReynolds.

Reakcininkai, kurie tiek daug vilties 
dėjo šitame teisme, daba^, be abejo, sius. 
Jeigu teismas laikysis tokio nusistatymo 
ir ilgiau, tai nebus įstabu, jei reakci
ninkai, vakar tiek daug šūkaloję už teis
mą, rytoj pradės skelbti jį bolševikišku, 
tarnaujančiu Maskvai!

“Gudrus” “Naujienų” 
Argumentavimas

Andai mes pacitavome iš tūlo francū- 
zų laikraščio žinią, būk buvęs Vokietijos 
armijos vadas, Blombėrgkš, išdavęs So
vietams Tuchačevskį, tarnavusį Vokieti
jos naziams, einant Raudonosios Ar
mijos maršalo pareigas.

Pacitavusios mūsų komentarą, “Nau
jienos” pasišovė užduoti smūgį, žinoma, 
Stalinui. Girdi, jeigu Blombergas išda
vė Sovietams Tuchačevskį, tai Stalinas 
“slaptai tardavosi” su kita “Hitlerio ge
nerolų frakcija...” arba, “gen. Blomber
gas palaikė slaptus santikius su Stali
nu...”

Kodėl būtinai “Naujienos” nori Blom- 
bergą surišti su Stalinu, mums aišku: 
joms rūpi kaip nors Staliną ir Sovietų 
vyriausybę pajuodinti, pašmeižti. Ir ta
me, žinoma, nieko nėra nenatūralaus: jos 
tą varo per pastaruosius 20 metų.

Tačiau, jei “Naujienų” redaktorius bū
tų pagalvojęs pirmiau, negu jis rašė, tai 
jis būtų kitaip arba nieko apie tai nera
šęs. Tuchačevskio tarnavimą fašistams 
Blombergas galėjo atidengti ne tiesiogi
niai Sovietams, o Francijos vyriausybei 
arba kariuomenes štabui. Paskui—Fran
cijos vyriausybė—Sovietams. Jau tik tas 
faktas, kad francūzų laikraštis (“Epo- 
que”) tatai iškėlė aikštėn, leidžia manyti, 
kad taip ir buvo.

Reikia atsiminti, kad tarp Sovietų Są
jungos ir Francijos veikia apsigynimo 
sutartis. Abiejų kraštų—Sovietų Sąjun
gos ir Francijos—šiuo tarpu didžiausias 
priešas yra Vokietijos naziai. Todėl 
abiem svarbu, kad jų armijos būtų liuo- 
sos nuo nazių šnipų. Tokiam atvejuj jos 
viena kitai privalo pagelbėti juos sugau
ti ir numaskuoti.

Kad Francija, Sovietų Sąjunga ir Če- 
Choslovakija turi Vokietijoj žmonių, no
rinčių patirti, kas darosi Vokietijos ar
mijoj—nieko įstabaus. Netgi palaikymas

Sovietiniai Ledlaužiai Gelbė
tojai Jau Murmanske

Maskva. — Du ledlaužiai, 
“Taimyr” -ir “Murman”, ku
rie nuėmė keturis sovieti
nius mokslininkus nuo Šiau
rių Poliaus ledo lyties, jau

Sovietai ir Karo Pavojus
Paskutiniu laiku atrodo, kad Hitleriui, 

Mussoliniui, Japonijos fašistams pavyko 
daug atsiekti. Rumunijoj įsigalėjo fašis
tai. Centralinėj Europoj susidarė fašis
tų valstybių blokas iš Vokietijos, Austri
jos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Ju
goslavijos ir Italijos. Austrija hitlerizuo- 
jama. Anglija dar daugiau pasisuko į fa
šistų pusę. Kad apgauti Anglijos darbi
ninkus, reikalaujančius Chamberlainą pa
sitraukti, tai vėl skleidžiama melai, būk 
Anglija susitarė su Italija ir iš Ispanijos 
bus ištraukta Mussolinio armija. Žino
ma, tai yra tik apgavystė.

Karo pavojus didelis. Bet Sovietų Są
jungos spauda numato, kad fašistų agre
sorių tarpe yra dar daug nesutikimo, 
daug plyšių, daug to, kas kliudo agreso
riams sėkmingai pradėti kryžiaus karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglija buvo pasiuntus lordą Halifaxą 
pas Hitlerį. Jų derybos teisingai buvo 
suprasta, kad Anglijos lordai daugiau 
nusileidžia Hitleriui, kad jie nori fašistų 
gaujas pasukti į rytus, kad tik save iš
gelbėjus. Bet kuo daugiau Anglija fašis
tams nusileidžia, tuo ji sudaro didesnį 
pavojų savo kolonijoms ir viešpatavimui. 
Japonijos imperialistai ryja seilę žiūrė
dami į Indiją ir Australiją, Naują Ze
landiją ir kitas Anglijos ir jos saugoja
mas Holandijos kolonijas. Mussolinis dar 
drąsiau veda prieš ją kurstymo^ darbą 
jos kolonijose Afrikoj ir Artimoj Azijoj. 
Hitleris ruošiasi prie kolonijų Afrikoj.

Anglija daro spaudimą į Franci ją, kad 
ji atsižadėtų bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietų Sąjunga. Bet Francija ne
gali pasitikėti Anglijai, nes anglų lordai 
jau kelis kartus ją išdavė, susiderėdami 
su Hitleriu ir naikindami Versalės su
tartį. Prie to Francija susirišus su Len
kija, Rumunija, ir Jugoslavija, į kurių 
politiką yra priversta daryti įtaką ir ne
leisti joms pilnai pasiduoti Hitlerio ir 
Mussolinio agresorių politikai. Susirišus 
ir su demokratine Čechoslovakija. Fran- 
cijoj dar nėra užsmaugtas darbininkų 
bendras frontas.

Japonijos imperialistai turi darbo iki 
kaklo su Chinijos liaudžia, kuri nepasi
duoda. Dabar Japonijos imperialistai tik 
kilpą užsinertų sau ant kaklo jieškoda- 
mi karo su Sovietų Sąjunga.

Italijos fašistai brangiai moka už in
tervenciją Ispanijoj ir turi pilnas rankas 
darbo su Ethiopijos sukilėliais. Jie Ethio- 
pijoj priversti laikyti apie 300,000 karei
vių, 150 tankų ir 200 karo lėktuvų. Jie 
skaudžiai užklimpę Ispanijoj.

Hitleris tik šauksmais galingas. Ispani
joj jo ginklai pasirodė negalį prilygti 
prie moderniškų šių dienų ginklų. Jo 
karo štabas tik naujai “išvalytas”, jo 
karinė mašina nėra taip galinga, kaip 
paviršutiniai atrodo.

Imant tą visą atydon, ir atydon tą, 
kaip dabar yra vieninga Sovietų Sąjun
gos liaudis, kaip ji susivienijus pasirodė 
laike visuotinų rinkimų, kaip gerai išla-

• vintą ir apginkluota Raudonoji Armi
ja, Raudonasis Laivynas ir Orlaivynas, 
tai dar dabartiniu laiku vargiai fašistai 
galės išdrįsti pradėti kryžiaus karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

sugrįžo į Murmansko mies
tą, prie Lediniuoto Didjūrio. 
Mokslininkai buvo perkelti į 
galingąjį ledlaužį “Jerma- 
ką.”

Laukiama, kad “Jermak” 
su jais atplauks tiesiai į Le
ningradą.

Smithai ir Brownai
Jungtinėse Valstijose esą 

iš viso 294,000 Smithų. Yra 
įsikūrus ir jų draugija, tu
rinti 74,000 Smithų. O 
Brownu Amerikoj esą 227,- 
000.

Lietuvoj daugiausia būsią 
Jonaičių ir Petraičių.

Prieš 20 metų, kovos už 
Sovietų valdžios sustiprini
mą ir Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos lai
mėjimų sutvirtinimą ugny
je, buvo sukurtas valstybės 
saugumo organas, sovietų 
žvalgymo organas—VČK— 
Visos Rusijos Ypatingoji 
Komisija kovai su kontr-re- 
voliucija ir sabotažu. Leni- 
no-Stalino partijos išaugin
ta, VČK greitai liko “bur
žuazijos baubu, neužsnus- 
tančiu revoliucijos sargu, 
apnuogiu tu proletariato 
kardu” (Stalinas).

Kovoj prieš nuverstas iš
naudotojų klesas sovietų 
žvalgymo organas—tas ve
riantis proletariato diktatū
ros ginklas — visame savo 
20-metinės istorijos bėgyje 
kėlė aikštėn vidujinių ir iš
orinių sovietų šalies priešų 
sąmokslus, saugojo sovietų 
liaudies taikingą darbą ir 
valė mūsų šalį nuo šhipų, 
žalotojų, diversantų ir tero
ristų.

Kapitalistinis apsupimas 
buvo pagrindinis faktas, ku
ris nusakė vienintelės prole
tariato diktatūros šalies ko
vos sąlygas.

“Mes—šalis, apsupta kapi
talistinių valstybių. Mūsų 
revoliucijos vidujiniai prie
šai yra visų šalių kapitalis
tų agentūra. Kapitalistinės 
valstybės yra bazė ir už- 
frontis mūsų revoliucijos 
vidujiniams priešams. Ka
riaudami su vidujiniais prie
šais, mes, vadinas vedam ko
vą su visų šalių kontr-revo- 
liuciniais elementais” (Sta
linas).

Užtat proletariato dikta
tūros gynimas nuo visų kon
tr-revoliucijos klastų pasi
darė kasdieniniu uždaviniu 
ant rytojaus po Sovietų val
džios laimėjimo.

Leninas kalbėjo:
“Bet kokia revoliucija tik 

tada ko nors verta, jeigu 
ji moka.gintis”...

Lenino - Stalino partijos 
vadovaujama mūsų Didžio
ji Spalio socialistinė revo
liucija greitai išmoko gin
tis.

Turėdama omenyj, kad į 
visas kontr-revoliucijos klas
tas proletariato diktatūra 
privalo atsakyti “represija, 
negailestinga, greita, tuč
tuoj autine, b e s i r e miančia 
darbininkų, ir valstiečių pri
tarimu” i 
sukūrė ypatingą baudžiamą
jį revoliucijos gynimo orga
ną—VČK.

šis organas buvo suda
rytas ant rytojaus po 
Spalio revoliucijos laimė
jimo, po to, kai pasirodė 
visokios suokalbininkų te
roristų ir šnipų organiza
cijos, kurias finansavo 
rusų ir užsienio kapitalis
tai” (Stalinas).
Pirmuoju Visos Rusijos 

Ypatingosios Komisijos ko
vai su kontr-revoliucij a va
dovu partija pastatė geriau
sią Lenino ir Stalino kovos 
draugą, nepalenkiamą bol
ševiką, patvarų revoliucijos 
galiūną, Feliksą Edmundo- 
vičių Dzeržinskį.

“Buržuazija nežinojo 
labiau nekenčiamo vardo, 
kaip Dzeržinskio vardas, 
kuris plienine, ranka at
mušdavo proletarinės re*

\ kas buvo Feliksas Dzer- 
žinskis” (Stalinas).
' Pasaulinio kapitalizmo 
kovos prieš pirmąją socia
lizmo šalį formos ir meto
dai įvairiuose etapuose kei
tėsi. Bet visuose tos kovos 
etapuose pasilikdavo nesi- 
keitę pasaulinio kapitalizmo 
agentų nuolatinis slaptas 
karas prieš sovietų šalį 
siunčiant į mūsų šalį ir ver
buojant šalies viduje tero
ristus, žalotojus, diversan
tus, šnipus.

Pilietinio karo metais pa
saulinės buržuazijos agen
tai ir jos įvairiausia žval
gyba mėgino teroru ir di
versijomis, šnipinėjimu ir 
sąmokslais susprogdinti ša
lies užfrontį, kad privesti 
prie Raudonosios Armijos, 
gynusios Sovietų liaudį nuo 
imperialistinių grobikų, pra
laimėjimo. Taikios statybos 
metais pasaulinė buržuazija 
mėgino teroru ir diversijo
mis, žalojimu, šnipinėjimu 
ir sumokslais pakirsti mūšų 
šalies ūkinę ir karinę ga
lią, pasėti sumišimą tarp 
darbo masių ir tokiu būdu 
palengvinti karinę interven
ciją prieš Sovietų Sąjungą.

Kovoj prieš socializmo ša
lį liaudies priešai nesusto
davo nė prieš jokius prasi
kaltimus. Jie pardavinėda
vo tėvynę, susiderėdavo 
prieš savo liaudį su kokiais 
nori svetimšaliais. Kada 
“... dalykas prieina iki pri
vatines kapitalistų ir dvari
ninkų nuosavybės, jie už
miršta visas savo frazes 
apie meilę tėvynei ir nepri
klausomybei... kada daly
kas paliečia klasinį pelną, 
buržuazija parduoda tėvynę 
ir vertelgiškai susidera su 
kokiais nori svetimšaliais 
prieš savo liaudį” (Leni
nas).

Visos kontr-revoliucinės 
o r g a n i z acijos, pradedant 
nuo Savinkovo “Sąjungos 
tėvynei ir laisvei ginti”, 
nuo menševikų, eserų ir 
baigiant trockistinėmis bu- 
chariniškomis gaujom is, 
pardavinėjo mūsų tėvynę 
imperialistiniams grobuo
nims. Jie, kaip ištikimi im
perialistų šunes ir lekajai, 
veikė užsienio valstybių 
žvalgybos organų nurody
mais, kad bet kokia kaina 
nuversti darbininkų klasės 
diktatūrą, sugrąžinti laisvą 

(Leninas), partija ^ėvietų liaudį prie kapitaliz-

[sulaužymo. Spekuliacija jie 
siekė padvigubinti ekono
minę suirutę, kurią sovietų 
vyriausybė paveldėjo nuo 
caro ir buržuazijos — dva
rininkų viešpatavimo, ir pa
smaugti revoliucij ą badu. 
Jie ruošdavo karinius maiš
tus ir sąmokslus, kad susilp
ninti Sovietų valdžią.

Proletarinė diktatūra su 
VČK pagelba atremdama vi
dujinės ir 'išorinės kontr-re- 
voliucijos spaudimą, kelda
ma aikštėn ir naikindama 
sąmokslininkus, parodė di
džiausią laimėjusios revoliu
cijos užsimojimą, gilumą ir 
neišsemiamas jos jėgas.

Didžiulė VČK, kaip aki- 
laus revoliucijos sargo, rolė 
sunkiais pilietinio karo ir 
užsieninių gaujų karinės in
tervencijos metais.

Sovietų Rusija, apsupta 
14 valstybių armijų, virto 
apsuptu lageriu, kurį juosė 
ugninis frontų ratas ir iš 
vidaus ardė imperialistinių 
žvalgybų šnipai.

Stambiausi anglų žvalgy
bininkai ir provokatoriai 
Lokkart, Pol Diuks, Sidnej 
Reili; vokiečių šnipai Ricle- 
ris ir Šubertas, lenkų šni
pinėjimo, diversijų ir tero
ro organizacijos — “Lenkų 
karinės organizacijos” (“P 
O V”) vadovai; visų antiso- 
vietinių avantiūrų Japoni
joj organizatorius, Japoni
jos karinės misijos Vladi
vostoke viršininkas Araki; 
francūzų imperialistų agen
tai—visi jie pynė sąmokslų, 
sukilimų tinklą, sodino šni
pus ir diversantus, ruošda
mies suduoti Sovietų Rusi
jos nugaron smūgį spren
džiamu pilietinio karo fron
tuose kovos momentu.

VČK priešakyje su drau
gu Dzeržinskiu susekė ir 
likvidavo 1918 metais stam
biausią savo dydžiu anglų 
žvalgybininko Lokkarto są
mokslą, kuris iš tikrųjų bu
vo visų pasaulinio imperia
lizmo žvalgybų sąmokslas. 
Sąmokslo planai buvo svars
tomi užsienio diplomatų pa
sitarimuose. Sąmokslininkai 
pasistatė tikslą kontakte su 
Trockiu ir jo buchariniška 
uodega suardyti taikias pa
liaubas, suardyt Bresto tai
ką. Jie ruošė provokacinį 
karinių dalių sukilimą, Le
nino nužudymą. Papirkimu 
ir provokacijomis sąmoks
lininkai norėjo atidaryti ke
lią į Maskvą anglų ekspedi
ciniam korpusui Archan
gelske.

Čechoslovakų suki limas, 
kontr-revoliucinės Savinko- 
vo organizacijos “Sąjungos

tėvynei ir laisvei ginti” ka
riniai maištai Jaroslavlyj, 
Murome, Ribinske, kontr-re-: 
voliucinis “kairiųjų” eserą’ 
maištas, Urickio ir Volo- 
darskio nužudymas, pasikė
sinimas ant Vladimiro Ilji- 
čiaus Lenino gyvybės — vi
sa tai Lokkarto ir jo ben
drininkų sąmokslo sudėtinės 
dalys.

Sovietų valdžia atsakė į 
vidujinės ir išorinės kontr- 
revoliucijos terorą ir są
mokslus raudonuoju teroru, 
pašaukė darbininkus ir vals
tiečius budėti, griežtai kovo
ti su kontr-revoliucionie
riais. Liaudies masės pakilo 
ginti savo užkariavimų, pa
dėdamos VČK likviduoti są
mokslą. .

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS

BETYGALA DAINOSE 
žodžiai—Kaziuko S. Gaida-nu- 

girsta pas a. a. sekr. Miką.

Nors nesu aš Pupų Dėdė, 
Kurio žmona Razaliutė— 
Paklausykite susėdę— 
Padainuosiu jums truputį.

1. Ten kur Dubysa, mėlynas 
siūlas,

Mušasi vyrai, pykstas tetulos. ■ 
Raseinių teisme dėl to kasdieną, 
Betygalietį rasi nevieną.

2. Valsčiaus taryba daktarui 
savo

Apendicitą išoperavo.
Tas be pašalpos laikys dietą, 
Skųsis, kad sunku gyvent ant 

svięto.
3. yields lenkeliai “čapką” --

• kilnoja,
Tvirtai jie laikos visi ant kojų.

4. Ta, kur norėjo, jau 
ištekėjo,

Iš džiaugsmo tėtis dar pastorėjo. ’ 
Vyras bagotas malonus būdas, 
Tik viena bėda—pavardė š .. i -

5. Tas kursai Dievo nepripa
žįsta,

Juokas didžiausias—garbina 
vištą.

Savo maldoje nuolatos mini: 
“Mieloji višta, dėki kiaušinį. 
Jei tu ir draugės nustotų dėti— 
Subankrutuotų šviesų pilietį. 
Už tai kad darot, vištos, man. 

gera— ;
Jūsų kapeliam skirsiu hektarą.” 

(“Kuntaplis”)

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja, kad seimas 
paskirtų $1,406,500,000 ka
rui su Chinija.

\

mo jungo ir išnaudojimo 
baisybių.
VČK Organai Sudaužo Vi
dujinės ir Išorines Kontr-re- 
voliucijos Sąmokslus Pilieti

nio Karo Metais
Sovietų valdžios sukurta 

VČK susidėjo ir užsigrūdi
no, kaip proletariato dikta
tūros organas, kovos su vi
dujine ir išorine kontr-revo- 
liucija ugnyje.

Sumušti mūšiuose Spalio 
dienomis kapitalistai ir dva
rininkai, caro valdininkai ir 
generolai, juoda šimtiškoji 
karininkija, visos kontr-re
voliucinės kadetų,' menševi
kų ir eserų partijos su įsiu
tusiu aršumu metėsi atakon 
prieš susidariusią naują val
džią — darbininkų ir vals
tiečių valdžią. Kontr-revo- 
liuciniu sabotažu jie mėgi
no priversti dar nesusistip- 
rėjusią proletariato diktatū-

Klausimai ir Atsakymai
Aš dažnai turiu reikalo su 

“Laisvės” įstaiga ir siųsda
mas ką nors, ant konverto 
(voko) užrašau tiktai “Lai
svė”, toks ir toks adresas ir 
pasiunčiu. Ar »taip gerai ? 
Ar nesudaro kokių nors ke
blumų dėl atskyrimo laiš
kų? Skaitytojas.
Atsakymas:

Visus tokius, laiškus 
plėšia administratorius 
paskui išdalina ten, kur

musaavo proletarines re* rejusią pruieiariaLu uialčilu- 
voliucijos priešų smūgius, irą atsisakyti nuo griežto 
Buržuazijos baubas—štai senojo valstybinio aparato

at- 
ir 

jie 
priklauso. Vadinasi, tokiam 
atsitikime, administratorius 
turi perskaityti, bent jau 
akimis perbėgti visus laiš
kus. Būtų daug geriau ir 
mažiau nesusipratimų įvyk
tų, jeigu draugai pažymėtų 
ant konverto, kam tie laiš
kai skiriami. Todėl būtų la
bai gerai, jeigu visi prisilai
kytų sekamos tvarkos:

1. Rašant “Laisvėje” dir- 
bančiam žmogui (asmenis-?, 
ku ir visuomenišku reikalu)*: 
reikia ant konverto (voko) • 
parašyti jo vardą ir pavar
dę. Tokio laiško administra
cija neatidarys ir neskaitys.

2. Rašant bet kokiais biz
nio reikalais (siunčiant pi-, 
nigus, darbus, taip pat pra
nešimus), reikia ant voko 
rašyti: “Laisvės” Adminis
tracijai.
. 3. Siunčiant straipsnius, 
korespondencijas 
mus, rašykite: 
Redakcijai.

4. Mes turime
Jaunuolių skyrius. Labai 
gerai esti, kai laiškai, taiko-* 
mi tiems skyriams, pažymi
mi: Moterų Skydui, Youth 
Section.

ir klausi- 
“Laisvės”

Moterų ir

»
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Lietuvos Kultūra Pirm Tūkstančių Metų AR RŪKYMAS TRUMPINA ŽMOGAUS AMŽIŲ? WPA Aptaiso Laisves Stovyla
timas. Pirmaisiais amžiais 
po Kr. Lietuvoje pasiekia
mas aukščiausias medžiagi
nės kultūros laipsnis mūsų 
proistorėje. Apie 200 metų 
po Kr. mes jau galime kal
bėti apie gryną lietuvių kul
tūrą. Tipingiausi šios kul
tūros dirbiniai yra antsmil
kiniai ir antkaklės šaukšti- 
niais galais. Turtingiausi šio 
laikotarpio kapinynai aptik
ti Paviekiuose, Vizdergiuo- 
se, Lauksvyduose, Seredžiu
je, Eiguliuose ir Noriušiuo- 
se. Šių kapinynų medžiaga 
išdėstyta atskirais kapais ir 
paveikslu o ta kasinėjimų 
nuotraukomis bei piešiniais.

Viduriniame geležies am
žiuje (400-800 metų po Kr.) 
labai mėgiami masyvūs 
(stambūs) papuošalai. Me
džiaginė lietuvių kultūra 
normaliai plečiasi toliau. Iš 
papuošalų išsiskiria masy
vios diademos (kaip ir ka
rūnos), daug sidabrinių 
antkaklių, įvairių tipų segių, 
puikūs sidabriniai geriamo 
rago apkalai iš Pašušvio ka- 
pyno ir skydo dalių lieka
nos.

Naujojo geležies amžiaus 
(800-1,250 metų po Kr.) ra
diniai taip pat išdėstyti 
chronologiškai. Čia tarp 
daugelio įvairios formos pa-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Netikęs Mokyklų 
Apšvietimas

Net saulėtomis dienomis 
daugiau kaip trečdalis mo
kyklų New Yorke neturi 
tinkamos visiem mokiniam 
šviesos.

Pastiprinant dienos šviesą 
elektrinėmis lempomis, vis 
tiek 65 nuošimčiai mokinių 
(apie 700,000) negauna rei
kiamos šviesos. Dėl to varg
sta ir genda vaikų akys, 
kaip parodo dr. L H. Gold- 
berger, narys miesto apšvie- 
tos valdybos, antrasis jos 
sveikatos skyriaus direkto
rius.

Bet didelėj daugumoj mo
kyklų Amerikos miestuose 
šviesa dar kur kas blogesnė 
negu New Yorke.

Augalų profesorius Bla- 
ringham išrado termometrą 
gėlių temperatūrai matuot. 
Sako, jos taip pat gali sirg
ti tūlomis karštligėmis.

Kiaušinių Ryjiky 
Draugija

New Yorke praeitą vasa
rą tūlas Marcus Cocteas 
įsteigė kiaušinių valgytojų 
draugiją. Kiekvienas narys 
įpareigojamas kasdien su- 
valgyt po 8, o narė—po 5 
kiaušinius. Draugijos vadai 
tvirtina, kad kiaušiniai esą 
“tikriausias sveikatos šalti
nis.”

Dr. Puzinas Kaune supa
žindino spaudos atstovus su 
oficialiai atidaromu kultū
ros muziejaus priešistoriniu 
skyrium.

—Priešistorinio skyriaus 
pagrindą, — sako dr. Puzi
nas, — sudaro buv. Kauno 
m. muziejaus rinkiniai, bu
vusi archeologijos komisijos 
surinktoji medžiaga, pas
kutinių kasinėjimų radiniai, 
ir pernai iš provincijos mu
ziejų gauti būdingesnieji 
eksponatai (parodiniai). 
Skyriuje yra per 10,000 eks
ponatų. Išstatyta 1,672 eks
ponatai. Atitinkamai įren
gus sandėlį, mokslui dar bus 
prieinama apie 8,000 ekspo
natų. Turint galvoje, kad iš 
kasmetinių tyrinėjimų ir 
šiaip atsitiktinai randamų 
radinių, eksponatų skaičius 
nuolat didės.

—Skyriuje išstatytoji me
džiaga leidžia stebėti prieš
istorinės kultūros raidą nuo 
seniausių ligi istorinių lai
kų. Lietuvos pirm-istorija 
prasideda ir baigiasi žymiai 
vėliau, negu kituose vaka
rinės ir pietinės Europos 
kraštuose. Tik maždaug 
prieš 14,000 metų, kai ledy
nai jau buvo pasitraukę iš 
mūsų krašto, susidarė nors 
dar labai sunkios sąlygos 
žmonėms gyventi. Patys se
niausieji poledinio laikotar
pio žmonių gyvenimo liudi
ninkai yra svidrų tipo tit
naginiai, karklo lapo for
mos, strėlių galai ir kt. Šios 
kultūros dirbinių gana daug 
randama pietinės Lietuvos 
slėniuose.

Viduriniame akmens am
žiuje (8,000-3,000 metų pirm 
Kr.) ir į Lietuvą atsikelia 
didesni žmonių būriai. Lie
tuvoje išsiskiria dvi kultū
ros: titnaginė ir kaulinė. 
Titnaginės kultūros dirbinių 
ypač daug aptinkama Kau
no apylinkėse. Daugiausia 
kaulinės kultūros dirbinių 
randama durpynuose, anks
čiau buvusiuose ežeruose.

Naujame akmens amžiur 
je (3,000-1,500 metų pr. Kr.) 
Lietuvoje aptinkame Suki
nės ir virvelinės keramikos 
(puodininkystės) kultūros 
liekanų.

Apie 1,500 m. pr. Kr. Lie
tuvą pasiekė patys pirmieji 
metalo dirbiniai. Žalvario 
amž. (1,500-500 m. pr. Kr.) 
įrankiai, ginklai ir papuoša
lai' buvo gaminami iš žal
vario. Lietuva žalvario am
žiaus radinių gausumu už
ima po Rytprūsių antrą vie
tą. Pradžioje žalvario dirbi
nių į Lietuvą pateko iš ki
tur, bet greitai pradėta ir 
vietoje gaminti. Pagal tuos 
vietinio pobūdžio dirbinius, 
aiškiai išsiskiriančius šavo 
forma nuo kitų kultūrų dir
binių, galima apytiksliai nu
statyti senųjų baltų arba 
aisčių kultūros ribas.

Apie 500 metų pr. Kr. Pa- 
baltyj pasirodo pirmieji ge
ležies dirbiniai, tačiau Lie
tuvoje tuo tarpu jų dar ne
rasta. Prieškristinis geležies 
amžiaus laikotarpis yra la
bai neaiškus.

Senajame geležies amžiu
je (iki 400 metų po Kr.) 
įvyksta staigus kultūros ki

t New Yorko ir Brooklyno 
viešieji knygynai gauna per 
savaitę 300 iki 400 pareika
lavimų surast skirtingus bei 
gražesnius vardus naujagi
miams kūdikiams.

—Tai nuo sukatų (sausli- 
gės) rūkau pypkę, vaikeli,— 
sakydavo viena 80 metų se
nutė Lietuvoj, kai kas iš 
jaunesnių užklausdavo, jos, 
kodėl jinai rūko.

—Jei norite mano metų 
susilaukt, rūkykite gerą ta
baką, įsitraukite geros “ru
ginės” ir valgykite “airiš
ką/’ išmirkytą sūrime jau
tieną (corned beef) su ko-
pūstais,—davė receptą New 
Yorko laikraščių reporte
riams vienas Flushingo, N. 
Y., pilietis, minėdamas savo 
103 metų sukaktį.

—Rūkykite gerą cigarą, 
įsigerkite alaus ir nesigailė-(kad iki šiol nebuvo surinkti 
kite mėsos,—patardavo Ho- tokie skaitmenys.
bokeno, N. J., mėsininkas Bet dabar rūkytojai jau 
Bauer, pergyvenęs šimtą susilaukė nesmagios naujie- 
metų amžiaus. Inos, kurią paskelbė Johns

—Matyt, rūkymas neken-1 Hopkins Universiteto profe- 
kia, kad man ir sergančiam' sorius Raymond Pearl, pa-
daktaras neužgynė rūkyt; sižymėjęs g am t m okslinin-
sakė, tik neperdaug,—aiški- f kas. Jis surinko daugį skait- 
nasi ne vienas rūkytojas. O menų apie amžių mirusių 
ir draudimo (insurance) rūkytojų ir nerūkiusiųjų ir
kompanijos neranda skirtu
mo, ar rūkantieji ar nerū
kantieji ilgiau gyvena. Jos

Šilko Pėdsaku Pasekus
Nerasime tos moteries, 

kuri nenorėtų pasipuošti šil
kiniais rūbais. O jau ame
rikoniškos gražuolės kojy
tės, įkištos į storesnės bei 
šiurkštesnės materijos koji
nes, tai pusiau nupuldo jos 
kojyčių gražumo Šerą.

Bet ar tos gražuolės žino, 
kur to šilko tėvynė randa
si, kiek dėl to šilko žmonių 
nužudyta ir kaip atrodo tas 
pirmutinis verpėjas, kuris 
šilkus suverpia? Esu dau
giau negu tikras, kad jeigu 
tas kirminėlis, kuris šilkus 
suverpia, užropotų ant ame
rikoniškos gražuolės, šilki
ne kojinaite apmautos kojy
tės, kitaip pasakius — ant 
savo “prapertės”, tai gra
žuolė, suspiegus nesavu bal
su, apleiptų iš persigandi- 
mo.

Šilko tėvynė tai Chinija. 
Chinai šilką pradėjo pažinti, 
įvertinti ir juomi naudotis 
gan žiloj senovėj, apie 3,000 
metų atgal. Šilką darantis 
kirminėlis nieko kito neval
go, kaip tik taip vadinamo 
“mulberry” medžio lapus if 
gyvena tik jam prielankiam, 
šiltam klimate.

Todėl Chinija, turėdama 
šilką verpiančius kirminė
lius, jiems tinkamą klimatą 
ir mulberry medelių raistus 
ir supratus šilko vertę, o 
kad šilkvabalių nepradėtų 
augintis ir kitos šalys,—už
darė šilko kirminėlį savo 
šalies nelaisvėn ir laikė per 
apie 2,000 metų.

Kiekvienas šmugelninkas 
ar kontrabandistas, sugau
tas šmugeliuojant šilko kir
minėlio kiaušinėliais ar 
mulberrių sėklomis į kitas 
šalis iš Chinijos, buvo bau
džiamas mirties bausme be 
jokio pasigailėjimo!

Per tą milžinišką laiko
tarpį tūkstančiai tokių šmu- 
gelninkų nužudyta, bet tuom 
pačiu laikotarpiu — milio-

apdraudžia žmones dėl biz
nio, ir todėl darytų skirtu
mą tarp vienų ir kitų, jeigu 
rūkymas trumpintų amžių.

Taip kalba ir tie žmonės, 
kurie pripažįsta, kad, užsi
rūkius iš ryto, jiem “kojas 
pakerta;” kad rūkymo ko
sulys budina juos naktį iš 
miego ir mažina norą val
gyt.

—Bet kodėl niekur nėra
skaitlinėmis parodyta, kad 
rūkytojai trumpiau gyventų 
už nerūkančius? — klausia 
tūli.

Ir tai iš* tikro keistas svei
katos įstaigų apsileidimas,

pagamino pirmas pasitikėti- 
nas lenteles, pagal kurias 
galima bepusiškai spręst.

Rašo Senas Vincas.i 
nai kiaušinėlių ir kiti mi- 
lionai mulberrių,-sėklų atsi
dūrė Japonijoj, . Francijoj, 
Italijoj, Ispanijoj ir kituose 
šiltesniuose kraštuose. Šian
dien jau ir tą pačią šilkinių 
kirminėlių tėvynę— Chinija 
ne tik yra pasivijęs, bet jau 
ir pralenkęs jos priešas— 
Japonija, kuri dabar bene 
pirmą vietą- užima šilko 
plantacijomis.

Kaip Kirminėlis Verpia 
šilkus?

Šilko kirminėlio motina 
(panaši į mūsų peteliškę), 
kuomet ji pilnai pribręsta, 
tai į 3-4 dienų laikotarpį 
padėjus apie 700 aguonos 
grūdo dydžio kiaušinėlių, 
skaito savo pareigas atliku
si ir miršta. Tas įvyksta ru
dens metu, ir tie jos kiauši
nėliai, sudėti krūvelėse mul- 
berrių tarpšakiuose ar nu
laužtų šakų duobelėse ir ap
kloti tam tikrais iš peteliš
kės seilių padarytais antklo- 
dėliais, laukia pavasario.

Pavasarį, kaip tik mulber-

Nuteisti už Elektros 
Vogimą iš Oro

Teismas Hamburge, Vo
kietijoj, atrado kaltais ir 
piniginiai nubaudė 400 
smulkių daržininkų, kad jie 
iš oro vogė elektros pajėgą, 
ir štai kokiu būdu.

Vienas jų matė laikraš
čiuose, kad galima pasigaut 
radio bangų iš oro ir pasi- 
gamint iš jų elektros srovę. 
Jis pasistatė anteną ir per 
ją gavo iš oro gana elektros 
žibint sau stalines lempas. 
Kiti pasekė jo pavyzdžiu.

Valdiški žinovai nustatė, 
kad tuo būdu galėję būt nu
vogta apie 250,000 markių 
vertės pajėgos nuo Ham
burgo radio siųstuvo.

Tų lentelių skaitmenys 
parodo, jog “rūkymas tikrai 
trumpina amžių,” ir net vi
dutiniai rūkytojai “apčiuo
piamai trumpiau gyvena” 
apskritai, negu nerūkantieji.

Suprantama, būna išim
čių. Vienas rūko, o ilgai gy
vena, kitas nerūko, o jaunas 
miršta. Tatai priklauso nuo 
įvairių sąlygų ir nuo to, ko
kį amžiaus “kraitį” kas pa-
veldėjo nuo tėvų.

Bet kada paimi vidutinį 
amžių, sakysime, tūkstančio 
rūkytojų ir tūkstančio nerū
kiusiųjų, tai skaitmenys čia 
nemeluoja, jog “tabokiai” 
apskritai trumpiau gyvena. 
Iš to' reikėtų spręsti, kad 
jeigu kuris rūkytojas ir il
gai gyveno, tai būtų dar il
giau gyvenęs, jeigu nebūtų 
traukęs pypkės, papiroso ar 
cigaro.

Prof. R. Pearl sako, nėra 
įrodyta, ar vidutinis įsigėri
mas kiek trumpina amžių, 
bet kad rūkymas tarnauja 
graborių bizniui, tai jau ne
lieka abejonės. —N. M.

rėš išsprogsta, išsirituliuoja 
iš jau minėto kiaušinėlio šil
ko verpėjas - kirminukas, ir 
prasideda šilko gamyba. 
Kirminėlis, misdamas mul- 
berrių lapais, už 6 savaičių 
laiko suaugęs į “vyrą po 
ūsu,” pradeda verpti šilko 
siūlelius, vynioti apie save 
į kamuoliuką ir taip darbuo
jasi iki privynioja nuo 400 
iki 800 mastų ilgio šilkinio 
siūlo kamuoliuką.

Tai atlikęs, šilko verpėjas 
skaito savo darbą užbaigtu 
ir kiek apmiršta. Taip jam 
apmirusiam pagulėjus nuo 
15 iki 20 dienų, pradeda 
dygti jam sparnai, jis virs
ta į peteliškę, kuri vėl dės 
kiaušinėlius, iš kurių vėl iš- 
sirituliuos šilko verpėjai ir 
tt., ir tt.

Tam laikotarpyj, kuomet 
kirminėlis keičiasi į peteliš
kę, šilko plantacijose prasi
deda prakaituota darbyme- 
tė. Kirminėlis pajutęs, kad 
turi sparnus ir vėl galės 
skrajoti ore, per gvoltą lįs
damas iš kamuolio, sutrau
ko gražiai suvynioto šilko 
siūlelius.

Čia ir prasideda darbyme- 
tė: tūkstančiai moterų, jau
nuolių ir vos tik pavėžlio- 
j ančių vaikučių, už visai 
ubagišką atlyginimą, pasi- 
pylę po mulberrių raistus, 
rankioja šilko kamuoliukus 
ir tam tikrais chemikalais 
naikina viduj kamuoliuko 
esančią gyvybę. Supranta
mą, kad turi palikti ir .tam 
tikrą kiekį kamuoliukų dėl 
veislės, nes jeigu sunaikins 
visus kiaušinėlius, tai iš kur 
sekančiais metais atsiras 
kirminėlis ir kas verps šilko 
siūlelius ?

Bet šiuom dar nepasibai
gia šilko istorija. Dar iš tų 
kirminų suverptų šilkų siū
lų negalima numegsti nei 
šilkinės kojinės, nei išausti

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Per daugiau kaip 50 me
tu milžiniška žalia Laisvės 
Stovyla sveikina kiekvieną 
keleivį, atvykstantį į Ameri
ką per New Yorko uostą.

Ši stovyla buvo pastaty
ta' ant mažos Bedloe’s Salos 
1886 metais. Jinai yra dova-' 
na nuo Franci jos žmonių, 
kaipo pripažinimas aukštų 
idealų, kurie vedė prie lais
vos Amerikos įsteigimo.

Tada Laisvės Stovyla ži- 
' bėjo kaip naujas varinis 
centas. Pusė šimtmečio pra
ėjo, ir Laisvės Dievaitė vis 
buvo tokia dvasiniai gyvin- 
ga, kaip ir iš pradžios. Bet 
jos grožė pradėjo vysti. Per 
50 metų ją mušė stiprūs vė- 

| jai ir New Yorko prieplau- 
jkos druskuoto vandens dul- 
kės. Vasarą ją mirkė lietus, 
•šiurkščiai glostė audros; 
žiemą ją plakė ledai ir snie
gas, ir visą laiką jinai buvo 
išstatyta dūmams ir suo
dims nuo laivų ir didelio 
miesto pramonių.

Taip jos žibanti varinė 
“suknia” ir pavirto tamsiai 
žalia, o vanduo nusilpnino 
jos papėdę; išdužo ir stiklai 
milžiniškame Laisvės Stovy- 
los švyturyje. Ir laikui bei
nant, jinai gal būtų sugriu-
vus.

Bet Darbų Progreso Ad
ministracija (WPA), val-

-------- ------- —

Ar Tai Bus Svajonė 
Ar Tikrovė?

Glen L.' Martin, kuris B al
tinio re j turi lėktuvų būda
vo j i m o f a b r iką, tikrina 
Jungtinių Valstijų kongreso 
apsiginklavimo reikalais ko
misijai, kad Lester P. Bar- 
low, vienas iš Martino išra
dėjų, turi išradęs baisius 
karo pabūklus, kurie įneštų 
tikrą revoliuciją į dabartinį 
apsiginklavimą. Jo tvirti
nimu, Barlow yra išradęs 
oro minas ir planus bai
siems lėktuvams.

Martin tvirtina, kad Bar- 
low išrado tokias minas, ku
rias tam tikras lėktuvų 
skaičius iš 20,000 pėdų auk
ščio numestų į jūras aplin
kui šarvuotį per 10 ketvir
tainių mylių, ir joki šarvuo
čio žygiai negalėtų jį išgel
bėti. Jis būtų nuskandintas.

Martin tvirtina, kad Bar- 
low padarė planus pabūda
vo jimui jūrinių orlaivių, ku
rie su kroviniais svertų iki 
250,000 svarų (125 tonus). 
Jis tvirtina, kad šie milži
niški skrajojanti laivai ga
lėtų daryti po 380 mylių į 
valandą ir be apsistojimo 
atlikti 11,000 mylių kelionę. 
Jie galėtų nešti 4,000 svarų 
bombų, skristi ant 20,000 
pėdų aukščio.

Bet vieno tokio lėktuvo 
pradžioj išbūdavojimas at
sieitų nuo $6,000,000 iki $7,- 
000,000. Kada pradėtų ma
siniai tokius lėktuvus ga
minti, tai vieno išbudavoji- 
mas per pusę būtų pigesnis.

Kiek šie planai galima 
pravesti gyveniman, tai dar 
didelis klausimas. Martin 
nori, kad kongreso komisi
ja paskirtų pinigų šių pla
nu pravedimui gyveniman.

š. 

diską pašalpų įstaiga, pa
samdė pulkus vyrų savo 
amatų meistrus: akmenų 
mūrininkus, m a 1 i a votojūs, 
geležies darbininkus, žemės 
žinovus, ir jie ėmė naujinti 
Laisvės Stovylą: visų pirma' 
valyti iš viršaus ir vidaus. 
Bet žalioji suknia, sluoksne
lis vario.deguonies (oxydo), 
buvo paliktas: jis tarnaus 
kaip metalo apsauga.

Amatininkai nusvilino ir 
nuėmė dvyliką sluoksnių se
nųjų maliavų nuo stovylos 
metalinių rėmų viduj ir ap
tepliojo juos aluminu. Tai 
buvo didelis ir keblus dar
bas.

Pabudavota nauji laiptai - 
iš lauko pusės ir viduj. 
Įvesta 15,000 wattų elektros 
šviesos, kurios žibina švytu
rį kaip ženklą laivam ir 
lėktuvam naktį; įdėjo naują 
stiklą į švyturį.

Mūrininkai pertaisė papė
dę; išėmė seną cementą iš 
tarp jos akmenų, o sudėjo 
šviežią cementą į tarpukus- 
plyšius. Apie stovylos kojas 
įtaisė varinį nubėgimą van
deniui, kad nepasiektų jos 
papėdės. Žemė aplink stovy
lą tapo apdailinta, medelių 
prisodinta ir daugiau suolų 
įtaisyta svečiams.

Darbas, tiesa, dar neuž- ; 
baįgtąs, bet ateinantį pava
sarį Bedloe Sala jau bus 
tikra grožio vieta New Yor
ko uoste, o jos garsi Laisvės 
Dievaitė ir toliau per dau
gelį metų rodys aukštai iš
keltą švyturį kaip Amerikos 
laisvės ženklą.

WPA Information Service.

ILGIAUSIAS PLĖŠIKŲ 
URVAS

Balhamo policija, Angli
joj, atsitiktinai atrado plė
šikų urvą, apie pusantros 
mylios ilgio. Urve įrengta 
elektros šviesa ir kiti pato
gumai.

Manoma, kad kriminalis
tai ten dirbosi ir bombas. 
Nes paskutiniu laiku įvyko 
smarkus sprogimas, kuris 
išnešė skylę urvo viršuj. Tik 
tada policija ir surado tą il
giausią plėšikų lindynę. Bet 
jie, išgirdę sprogimą, jau 
buvo išlakstę kas sau.

Sene Bijo Radio Labiau 
Kaip Velnio

97 metų amžiaus senės 
Zinos Žalos sūnus, laimėjęs, 
loterijoj radio, parsinešė jį 
namo. Senutė, išgirdus ra
dio kalbant, suriko, kad tai 
velnio darbas, ir net apstul
bo; atsipeikėjo ir griežtai 
pareikalavo išmest laukan 
tą “piktą dvasią.”

Tad šeimynos nariai, ne
norėdami gąsdint senutės, 
ir pašalino radio iš namų. 
Jinai sveika ir tvirta mote- • 
ris, tik pilna prietarų.

Japonijos policija paskel
bė, kad iki pavasario užda
rysianti visas šokių sv 
nes. Laiko juos žalingai 
riškumui.
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LIETUVOS ŽINIOS
Kalėjimas Dar 4 Metus Tu

rės Pastovų Muzikantą
KAUNAS.—Kauno kalėjime 

yra suorganizuotas kalinių or
kestras, kuris pasirodo per ka
lėjime ruošiamus kaliniams li
teratūros vakarus ir kitus po
būvius, kai kada ir kalėjimo 
koplyčios pamaldose groja. Or
kestro dalyviai keičiasi, nes jie 
kaliniai. Vieni atlikę bausmę iš 
kalėjimo paleidžiami, į jų vie
tą priimami kiti, nauji kaliniai 
muzikantai. Bet gal ilgiausiai 
kalėjimo orkestro muzikantu iš
buvo kauniškis Vladas šeškaus- 
kas. Jis su mažutėmis per
traukomis kalėjimo orkestre da
lyvavo 7 metus. Tos pertrau
kos buvo, kai šeškauskas atli
kęs bausmę išeidavo į laisvę. 
Bet laisvėje jis neilgai būdavo, 
nes laisvėje įvairios pagundos 
jį priversdavo grįžti į kalėjimą. 
Gabus vyrukas pasidarė ne tik 
eilinis orkestro dalyvis, bet ir 
dirigentas, nes dirigento nesant 
jis kitus orkestrantus mokyda
vo. Pernai jis vėl buvo išleis
tas iš kalėjimo. Turėjo sugy
ventinę. ši, jam esant kalėji
me, kiek skurdžiau gyveno, 
šeškauskas išėjęs iš kalėjimo 
pasirūpino savąją kuo greičiau
siai papuošti. Nuėjęs į vieną 
restoraną Ukmergės plente pa
vogė restorano padavėjos ap
siaustą ir parnešęs sugyventi
nei padovanojo, sakydamas, kad 
pirkęs. Bet vėliau pasisakė vo
gęs, tik nenurodė kur. Su su
gyventine susipyko. Ta pareiš
kė: “Jei tu toks, tai tavęs man 
nereikia, važiuok atgal į kalėji
mą.” Pranešė kriminalinei po
licijai, kad sugyventinis jai do
vanojo vogtą apsiaustą. Krimi
nalinė policija šio apsiausto se
nai j ieškojo, nes apvogtoji pa
davėja buvo pasiskundusi. šeš
kauskas Kauno Apygardos 
Teismo nubaustas ketveriais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Vadinasi, vėl ketverius 
metus kalėjimo orkestras turės 
nuolatinį muzikantą.

tinę, pasisakė jai, kad dviratis 
esąs jo brolio ir paprašė užra
kinti sandėliuke. . .kad kas ne
pavogtų. Tačiau netrukus at
vyko ir policija, kuri Urbą čia 
suėmė. Sužadėtino sužinojo, kad 
jds numatytasis vyras verčiasi 
vagystėmis, ir dabar vestuvės 
iširo.

ŠIAULIAI

Niekšas Apvogė Laisvama
nių Kapines

Šiomis dienomis niekšas pik- 
tadaris nakties metu atplėšė lai
svamanių kapinėse vos pernai 
rudenį užbaigtos gražios tvoros 
dalį ir apie 70 štakietų pavogė. 
Pranešta policijai, kuri pikta
dario pėdsakus jau susekė, ir 
tikimasi netrukus tą niekšišką 
darbą atlikusi asmenį išaiškinti.

Traukinys Suvažinėjo 
Merginą

Vas. 8 ties Šiaulių stotimi iš 
Kauno gatvės per geležinkelį 
norėjo pereiti tūla Valterytė 
Zofija ir, nepastebėjusi manev
ruojančio garvežio, ėjo pro ne
didelį tarpą tarp dviejų vagonų 
sąstatų. Tuo metu garvežys 
vieną sąstatą pastūmė ir nelai
mingoji pateko po ratais. Val
terytė negyvai suvažinėta.

Arklys Užmušė Moterį
Naisių-Kurtavėnų vieškelyje 

vasario 6 d. važiavo Jadvygavos 
kaimo, Padubysio valse., gyven
toja Gudavičienė Ona į mišką 
parsivežti žabų. Arkliui kažko 
pasibaidžius, moteriškė vietoje 
buvo užmušta.

dvaro centrą, o Stanevičiūtėms 
atidavė 80 ha.

Tuojau po tos taikos pil. Bu- 
ginienė gavo iš Stanevičiūčių 
gener. įgaliojimą, atšaukė advo
katui duotą Stanevičiūčių įga
liojimą ir bylą pasuko baudžia
mosios teisės keliu: ji padavė 
skundą Šiaulių apyg. teismo 
prokurorui prieš kun. Mylimą 
ir kauniškį advokatą; advokatui 
prikišama, kad jis padaręs Sta
nevičiūtėms kenksmingą sutar
tį, tokios sutarties neturėjęs tei
sės daryti ir be jokio atlygini
mo perleidęs kun. Mylimui 60 
ha žemės su trobesiais.

Prokuroras bylą perdavė tar
dytojui, kuris, padaręs tardy
mą, nei advokato, nei kun. My
limo veiksmuose nusikalstamo 
darbo žymių nerado, ir byla bu
vo nutraukta.

Buginienė apyg. teismo pro
kuroro nutarimą apskundė Ape
liaciniams rūmams, bet ir Rū
mai jos skundą atmetė. Dabar 
ji duoda kasacijos skundą Vy
riausiajam tribunolui.

W. Lynu, Mass.
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Nazareth, Pa.
Iš Cemento Darbininkų Būklės

KAUNIŠKIS ŽYDAS PRA
ŠOSI IŠGELBĖTI Iš KINŲ 

—JAPONŲ KARO
Kauniškė žydų Simano Levi

ne šeima nusibastė ligi Char- 
bino Mandžiūrijoje. Tenai po
rą metų pagyvenę, nuvyko to
liau į Šanchajų, kur neblogai 
vertėsi. Pagaliau senasis Levi
nas su keliais savo vaikais iš 
Šanchajaus nuvyko į Palestiną, 
o vyresnysis sūnus Aronas nu
sibastė dar toliau į pietinės 
Kinijos didmiestį Kantoną, kur 
vertėsi stambia prekyba. Kai 
kinų-japonų karas prasidėjo ir 
visas Kinijos ūkiškas gyveni
mas sustingo, tai svetimšaliams 
Kinijoje pasidarė labai riesta. 
Levinas pasigedo savo gimto
sios Lietuvos, bet be dokumen
tų nedrįso vykti. Per tarpinin
kus Šanchajuje jisai susižinojo 
su Charbine esančiu žydų emi
gracijos pagalbos biuru “Hias,” 
kuris jo reikalu pradėjo susi
žinoti su kauniškiu “Hias” biu
ru ir su atitinkamomis Lietu
vos įstaigomis. Levinas mal
dauja jam padėti ištrūkti iš ki
nų-japonų karo pragaro.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
BUTRIMONYSE

Aną dieną Butrimonyse, Aly
taus apskr., žydų pradžios mo
kykloje rasta nužudyta sargė 
Vitkauskienė.

Velionė buvo penktame mėn. 
nėštumo. Krūtinėje rastos žaiz- 
dos-dūriai. Įtariamas vyras, 
batsiuvys, 22 metų amžiaus, 
kuris sulaikytas.

Pavogė Jaunikis Dviratį—ir 
Vestuves Iširo

II. 8 d. apie 6 vai. vakare 
šiaulietis Meškūnas St., palikęs 
dviratį gatvėje, įėjo į paštą, bet 
išėjęs dviračio jau neberado. 
Policija išaiškino, kad dviratį 
pavogė tūlas Urba Pranas, kurs 
nuvažiavo tuoj pas savo sužadė

Kunigo Mylimo Kova Del 
Drukteinių Dvaro

Tauragės apskr., Laukuvos 
valse., yra garsiųjų Stanevičių 
Drukteinių dvaras. Dvarą vai-1 
dė Jonas Stanevičius.

Vokiečių okupacijos metu J. į 
Stanevičius savo dvarą padova
nojo kun. Aleksandrui Mylimui.

Keletui metų praėjus, Stane
vičius sugalvojo iš kunigo My
limo dvarą atsiimti, nes kun. 
Mylimas vaikų neturėsiąs, tai 
nebūsią nei kam dvaro palikti.

Stanevičius pradėjo su kun. 
Mylimu bylinėtis, bet ne taip 
lengva buvo atsiimti. Pagaliau 
apygardos teisme jau sirgda
mas, Stanevičius dar sykį pa
brėžė Drukteinių dvaro kun. 
Mylimui perleidimą.

1931 m. J. Stanevičius mirė. 
Po jo mirties Drukteinių dvarą 
“okupavo” velionies giminaičiai, 
viso 21 asmuo.

Kun. Mylimas įgaliojo savo 
brolį Vladą Stanevičiaus gimi
naičius—įpėdinius iš Drukteinių 
dvaro iškraustyti.

Vladas Mylimas Rietavo apy
linkės teisme Stanevičiaus įpė
diniams iškėlė bylą, reikalauda
mas, kad jie dvarą apleistų. Bet 
besibylinėdami susitaikė; taika 
padaryta tokiomis sąlygomis: 
kun. Mylimas pasiima dvaro 
centrą su visais trobesiais ir so
dyba, o Stanevičiaus įpėdiniams 
atiduoda 100 ha. Bet į taikos 
sutartį buvo įtrauktas nuosta
tas, kad jeigu atsirastų artimes
nių velionies Stanevičiaus gimi
nių, tai šie giminaičiai su ku
riais sutartis pasirašoma, ne
tenka į dvarą teisių. Taip ir 
buvo: Vilniuje atsirado dvi 
Stanevičiaus tikros seserys, 
viena 82, antra 83 metų, kurios 
ir pareiškė pretenzijas į Druk
teinių dvarą.

Stanevičiūtės įgaliojo vieną 
kauniškį advokatą pašalinti 
kun. Mylimą ir visus 21 Stane
vičiaus giminaitį nuo Druktei
nių dvaro valdymo.

Stanevičiūčių įgaliotas advo
katas iškėlė bylą, bet susipa
žinęs su esama medžiaga, įsiti
kino, kad Drukteinių dvaras 
yra kun. Mylimo nuosavybė, 
vėl susitaikė su kunigu Mylimu.

Tik dabar kun. Mylimas že
mės normą pasididino nuo 40 li
gi 60 ha ir taip pat pasiėmė

Iš Mūsų Kolonijos Lietuvių 
Gyvenimo ir Veikimo

“Kaip danguj, taip ir ant že
mės,” sako priežodis. Taip ir 
pas mus Lynne. Labai mažai 
kada iš mūsų kolonijos tesimato 
laikraščiuose. Rodosi, kad Lyn
ne nesiranda lietuvių. Betgi 
čia randasi lietuvių gražus bū
relis ir jie sugyvena labai gra
žiai.

Mes turime puikų Piliečių 
Kliubą ir turime puikią svetai
nę, turime privatišką biznelį ir 
laikom tris darbininkus, kliubas 
gerai gyvuoja. Pas mus randa
si keturios pašalpinės draugys
tės, keturios kuopos. Mes tu
rime visokių parengimų ir vei
kimas pas mus pusėtinai platus. 
Kliubo vakarienė prieš naujus 
metus puikiai pavyko. Antras, 
kliubo “smoke and talk” išėjo 
gerai. Kumpiai ir agurkai bu
vo iš Lietuvos. Dirbo vieni 
jaunuoliai. Pradėjus programą, 
jaunuoliai sudainavo porą ža- 
vėjančių dainelių. Trečias, jau
nimo choras turėjo koncertą, 
žmonių buvo tiek, kad netilpo 
svetainėn. Ketvirtas, jaunimo 
šokiai irgi gerai pavyko. Penk
tas, susiorganizavo moterų pi
liečių kliubas ir puikiai dar
buojasi.

šeštas, minėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės dvidešimties 
metų sukakties įvyko vasario 
20 d., 3 vai. po pietų, šį ju- 
bilėjinį apvaikščiojimą surengė 
visos draugystės, kuopos, kliu
bas ir jaunimo choras išvien. 
Programą išpildė jaunimo cho
ras, kalbėjo Dr. Jonas Repšis, 
dainininkas Igųas Kubiliūnas iš 
So. Bostono, ir panelės Amilija 
Rudokiutė ir Alena Žukauskai
tė. žmonių prisirinko pilna 
svetainė, nepaisant blogo oro. 
Programos vedėju buvo kliubo 
pirmininkas Kilimonis. Progra
mos dalyviai savo užduotis at
liko labai gerai.

Darbai pas mus silpnai eina, 
nors iš lietuvių dar nesimato 
labai suvargusių. Lynne ran
dasi 310 lietuvių šeimynų, iš 
kurių ant miesto pašalpos gy
vena tik dvi. Biznierių turime 
pusėtinai stambių.

W. Lynno Senelis.
Nuo Red. Atleisite, kad ko

respondenciją dėl vietos stokos 
turėjome sutrumpinti.' O apie 
vasario 27 d. susirinkimą nega
lėjome įdėti, nes per vėlai ko
respondenciją gavome.

Šluos Lankau Juoduosius 
Michigan Legionierius

Detroit, Mich. — Jau še
šios dienos kaip Macomb 
apskrities prisaikintųjų po- 
sėdininkų teismas tyrinėja 
veikimą žmogžudiškų fašis
tinių juodųjų legionierių. 
Apskrities prokuroras Mc- 
Rea sako, jie bus visiškai iš 
čia iššluoti.

Penna Dite Cement Co. No. 
3 in' 5 užsidarė su pirma vasa
rio' ir nežinia, kuomet pradės 
dirbti. Darbininkų būklė sun
ki, ypatingai žiemą reikia kuro 
ir drabužių, o uždarbio nors ir 
mažo nėra.

Kompanijos uždarė dirbtuves 
ir liepė visiems darbininkams 
registruotis ir gaus iš bedarbių 
fondo pusę algos. Na, ir eina 
registracijos kožną savaitę, bet 
ligi šiolei nieko negavo. Sa
ko, 5 savaitės turi praeiti, tuo
met jau pradės mokėti.

Man teko matyti vieno bedar
bio, kuris nedirba jau nuo 
praeitų metų, čekis $11.80 ir po 
tiek jam mokės per 8 savaites. 
Tai ir viskas.

Kompanijos tur būt streikuo
ja prieš valdžią. Cemento at
sargoj beveik neturi, bet ir ne
dirba. O kuomet pradės dirbti, 
tai skubins, privarys cemento ir 
vėl uždarys.

Cemento darbininkai susior
ganizavę į uniją. Kompanijos 
unijos nenori ir nori, kad dar
bininkai uniją pamestų. Bet 
darbininkai kitaip mano. Sako, 
cementinių ofisuose visokių vir
šininkų yra daugiau, negu pa
čioj dirbtuvėj. Darbininkai ma
no laikytis unijoj.

Nazareth Cement Co., Phoe
nix Cement Co. ir Hercules 
Cement Co. dar dirba, bet kaip 
ilgai, tai nežinia. Paprastai, 
visos dirbtuvės sykiu neužsida
ro. F. B.

BRIDGEWATER, MASS.
DARBAI

Su darbais čeverykų indus
trijoj dabar yra didžiausias 
vargas, ypač Brocktone ir apy
linkėje, nes daug dirbtuvių iš
sikraustė kitur, kur nėra uni
jos. O kurios ir egzistuoja, tai 
labai mažai dirba. Tos dirbtu
vės, kurios seniau buvo pagar
sėję visoj Amerikoj, dabar pus
gyvės, apleistos, “pentas” nusi
lupęs. Žiūrint į fabrikus, ne
gali' žmogus suprast, ko jie lau
kia apšepę, apleisti.

Darbininkai, gaudami padir
bėti po kelias valandas į savai
tę, irgi nežinia, ko laukia. Ki
ti bando gyventi iš inšiurinso. 
Bet kuomet mažai uždirbo, tai 
mažai ir gauna. Kiti kreipias 
prie miesto. Bet'gauna atsa
kymą, kad tuščias iždas.'

Taip ir laukiam ramindami 
save, kad ši bedarbė nebus il
ga, nes kapitalistų “sitdown” 
streikas pasibaigs.

Digoniai Mūsų Mieste
Draugai L Katilis ir J. Gri

cius pirma sirgo gana ilgai, 
bet buvo pasveikę. Bet ant 
nelaimės, važiuodami automo
biliu vėl sunkiai susižeidė ir ke
linta savaitė serga antru sykiu 
ir nežinia kada pasveiks. Gaila 
draugų, nes būdami sveiki, 
daug veikdavo.

Parengimai
Paskutiniu laiku turėjom du 

parengimu. Jaunuolių choras 
turėjo koncertą ir šokius, kurie 
nusisekė visapusiai gerai.

Antras parengimas, tai pra
kalbos dėl drg. Guobos iš Ka
nados. Jis kalbėjo 22 d. va
sario, lietuvių kliube. Žmonių 
atsilankė nemažai, tik visa bėda 
tame, kad vieta buvo permaža, 
turėjom būt susispaudę, kaip 
silkės bačkoj.

Mūsų mieste lyg yra trūku
mas su svetainėmis, nėra tinka
mų.

Neveizint, kad žmonės buvo 
susispaudę, bet ramiai klausėsi 
prakalbos ir aukų sudėjo ne
mažai. Tik reikia stebėtis iš 
mūsų buvusių draugų, kaip M. 
Gorkis sakė, “buvusių žmonių.” 
Kaikurie kaziriavo toj pat pa
stogėj, o prakalbos pasiklausy
ti beatėjo. Kadaise jie save 
vadino progresyviais, tai nedo
vanotina.

Mano nuomone, kas nekalbė

tų, dėlei žingeidumo aš nuei
čiau ir prie progos nors klau
simą duočiau.

Aš nežinau, ar kituose mies
tuose sklokininkai tokie, kaip 
pas mus. Aš čia paduosiu ki
tą atsitikimą.

Kuomet sutvėrėm priešfašis- 
tinį bendrą frontą, bandėm 
įtraukti visų pakraipų žmones 
ir mūsų sklokos traicę pasisekė 
įtraukti ir net valdybon išrin- 
kom vieną, į prezidentus. Tas 
mūsų bendras frontas stovėjo 
veik mažai gyvybę rodydamas.

Bet vėlesniais laikais, kuo
met centras išleido blankas dėl 
parašų rinkimo, kad paliuosuo- 
ti politinius kalinius Lietuvoj, 
jau aiškiai paaiškėjo, kiek yra 
darbininkiškos meilės (nuošir
dumo) pas buvusius mūsų idė
jos draugus,' kad net nenori 
vardą pasirašyti. O prezidentas 
buvo pasirašęs, bet ant rytojaus 
ir tas išbraukė savo vardą, čia 
skaitytojai galite įsivaiduoti, 
kad Lietuvoj yra žmonės nu
smelkti kalėti net po 8 metus 
tik už tai, kad darbininkišką 
lapelį (atsišaukimą) šnipai ra
do jo kišenėj,—8 metai kalėti. 
Kuomet dabar eina rinkimas 
parašų dėl šio tikslo, tai mūsų 
prieš-fašistinė valdyba net savo 
parašo gailėjo. Ko tikimasi iš 
tos valdybos?!

čia seka vardai aukavusių 
per drg. Guobos prakalbas. Po 
$1. S. Kirslis ir J. Kalvelis; po 
50c: Skerstonienė, V. žmuidin, 
Ramancevičius ir J. Karvelis; 
po 25c: A. Deksnis, A. Ber
žinis, Zmuidin Bros., P. Kun
drotas, A. Miškinis, A. Kasper, 
A. Mažukna, A. Mastavičius, F. 
Kazaliūnas, K. Kalvelienė, K. 
Peslis, G. Krinčius ir Misevi-’ 
čius; smulkių—$1.10. Viso au
kų—$8.35. Aukavusiem ačiū.

Svečias.

PITTSBURGH, PA.
Iš Dramatiškos Grupės

(Susirinkimo

ŠILKO PĖDSAKU
PASEKUS

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
šilkinis audimas. Tie siūle
liai dar yra perploni, juos 
reikia siųsti į verpyklas, kad 
suverptų po kelis į vieną, ir 
tik tada galima austi audi
mas ar mėgsti kojines.

Tai matote, šilkais besi- 
puošiančios gražuolės, nešio
jančios tas šilkines makštis, 
į kurias jūs sukišate savo 
kojytes ir pačios įlendate! 
jums nė į galvas neateina 
mintis, kad tų nelaimingų 
kirminėlių bei jų motinų-pe- 
teliškių milionų milionai 
savo galvas yra padėję už 
tą, kuom jūs puošiatės, ir 
dar didžiuojatės prieš vy
riškius ir kitas Jievos duk
ras, kurios neturi ištekliaus 
šilkais puoštis.

Jūs nežinote, kad tūkstan
čiai Japonijos moterų, mer
gaičių bei vaikučių nuo 
aušros lig tamsos tik už 5 
centus į dieną karstosi po 
mulberrių medelius, rankio
ja šilkų kamuoliukus, ga
mina šilkus, o pačios ir pa
tys nė pakulinių marškinių 

■neturi ant savo kūno.

Vasario 27 d. atsibuvo virš
ui mėtos grupės susirinkimas. 
Kadangi oras buvo labai blo-

LIETUVOS KULTŪRA 
PIRM TŪKSTANČIŲ 

METŲ

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
puošalų, ypač išsiskiria dau
gybė gintarinių ir stiklinių 
karolių, surastų kasinėji
muose Paulaičiuose ir Nikė- 
luose. Vakarinėje Lietuvos 
dalyje jaučiama vikingų 
(norvegų) kultūros įtaka.

Gale vienas vitrinos sky
das paskirtas technikai ir 
taisymui, kur sudėta lieja
mųjų formų likučiai, lieja

gas, tai mažai narių atsilankė 
į susirinkimą. Nors narių ne
daug susirinko, bet susirinkusi 
maža grupelė svarstė dalykus 
labai gerai ir rūpestingai. Ko
vo 27 d. minėta grupė rengia 
vieno veiksmo komediją “Du 
Profesoriai.” Taipgi bus ir ki
tokių gražių kavalkų. Bus ge
rų smuikininkų, dainininkų ir 
šokikų. Programa bus labai 
turtinga. Parengimas atsibus 
visiem gerai žinomoj vietoj — 
LMD svetainėj, Soho, Pittsbur- 
ghe. Tikietai, perkant iš kal
no, 25 centai, o prie durų 35 
centai.' Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Pitsburgh ir apielinkės lie
tuviai nepraleiskit šios progos, 
nes netankiai pasitaiko tokių 
gerų progų^ Artinasi pavasa
ris, baigiasi žieminis sezonas, 
tai negreit bus tokia proga pa
matyt kitą tokį gražų parengi
mą ir už tokią pigią įžangą. 
Taigi, nepamirškite kovo 27-tos 
dienos.

Na, o dabar kita naujienybė 
Pittsburghe. 13 d. kovo, nedel- 
dienio vakarą, lygiai kaip 7 vai. 
vakare, taipgi LMD svetainėj, 
kalbės drg. J. Jukelis. Kurie 
girdėjo drg. Jukelį kalbant, tai 
jau senas laikas, bet dar atsi
mena, kaipo gerą kalbėtoją.' 
Taigi 13 d. kovo ir vėl turėsit 
progą išgirst drg. J. Jukelį .kal
bant. Taipgi bus ir daugiau 
kalbėtojų.

Tą patį vakarą bus ir tarp
tautinės moterų dienos apvaikš- 
čiojimas. Labai pageidaujama, 
kad daug draugių moterų susi
rinktų. Minekim tarptautinę 
moterų dieną! Taipgi bus aiš
kinama plačiai apie kitų šalių 
darbininkių moterų padėtį ir jų 
papročius. Norite susipažint 
plačiai su šių dienų klausimais, 
tai atsilankykite į prakalbas 13 
d. kovo, o išgirsit daug naujo.

Rengimo Komisijos Narė, 
E. K. Sliekienė.

mieji moliniai semtukai ir. 
kt.

Pagaliau naujai pagamin
toje vitrinoje išstatytas Pa
luknyje Tado Daugirdo ka
sinėtas turtingas kapas, 
kaip’jis buvo rastas vietoje.

Skyriuje po eksponatais 
(parodiniais) duoti trumpi 
paaiškinimai, piešiniai. Ant 
sienų iškabinėti įvairių 
priešistorinių vietų vaizde
liai ir radinių žemėlapiai.

“Lietuvos žinios1’

LAŽYBOS DĖL KARO
Paryžius. — Čia daroma 

lažybos 3 prieš 5, kad per 
vienus metus dar nebus eu
ropinio karo; o lažybose 
apie tokio karo galimybę 
per pusmetį dedama lygiai 
iš vienos ir antros pusės.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, Storas ir 5 

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

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

m—----- -----------------------------------------------R

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

į---------------------------------------------(Į |

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIčIUS, Prezidentas

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

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

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

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

£lius-Alė yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti,

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

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

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street ' Worcester, Mass.
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A YOUNG GIRL
She is a young girl, a sweet girl, 

and everybody likes her. I haven’t 
met her but I think she is an aver
age girl and perhaps some sweet
heart is waiting for her and hoping...

Mary Smith is sitting with her 
hands folded and she stares straight 
ahead. This girl is in the Psycho
pathic Ward of the Philadelphia Ge
neral Hospital. This girl, we hear, 
is a psychopathic case and needs 
care. Insane? Perhaps not, but...

Mary Smith was a normal girl. 
She had a home and she had a job. 
Life should have been sweet. But— 
the home had nine people in it. But 
—the job of $14.00 a week had to 
support these nine people.

Mary, they say, is calm now and 
doesn’t worry about the food, Tent 
and clothes for nine people... I

“There are a number of such < 
cases here”, the head doctor said. 
“It is not unusual for girls and boys 
between the ages of 19 and 25 to 
end up here”.

The Heritage of Youth!
A psychopathic ward...

----- 0—0------
WHO MURDERED?

Be easy, they said, and take care. 
Someday it may be too late. He 
was warned but wouldn’t listen. Pa
tience, they said, will someday be 
exhausted and then—. He laughed 
and continued his job of sending 
people to a living death. He shook 
his head. He said no just once 
too often and was stabbed to death.

Yes, the Poormaster of Hoboken 
was stabbed to death and well-known 
Jersey Justice will slowly grind 
Joseph Scutellare, the accused. 
Joseph killed him, yes, but who real
ly is the murderer? To feed him
self, a wife and two seriously ill 
children for one month, he received 
—$5.70!

Who killed the Poormaster? A 
desperate working man or the society 
that starved and made a normal man 
kill.

Who really kills?

Youth Turn Down
“Recruiting”

BĘRLIN—A. big “recruiting” cam-[ 
pdi£h is being orgarlized’ here to 
deal with agriculture due to the re
fusal of German youth to join up 
in the two years agricultural appren
ticeship scheme. I^ast year only 
7,000 young men came forward to 
take part in'the scheme. According 
to the latest instructions of the Mi
nister of Education at least 250,000 
young men are to be “recruited” to 
make up the desired number.

You can read some people like a 
book, but you can’t shut them up 
as easily.

Chatterings from 
Lawrence

No, friends, there is no doubt 
about it, the performance of “Iš 
Meilės” was tops as entertainment. 
Abounding as it does in fun, music, 
and passionate love, its appeal to a 
capacity audience was expressed by 
frequent bursts of deafening ap
plause. The song and dance num
bers by Liaudies Chorus in particular 
were most enthusiastically received, 
but my inherent modesty prevents 
my repeating the highly favorable 
comments we have heard concerning 
us, and which we undoubtedly justly 
deserved.

Our lassies were sweetly demure 
in their “old-country” finery and 
wielded their “rūtų vainikėliai” with 
coquettish grace. We cannot dis
miss the lads too lightly inasmuch 
as they merely contributed bulk. Our 
lively rendition of the catchy folk 
tunes showed what charm our com
bined voices possess.
Quips and Queries:

How much longer will Milly G. 
let her “darling” cousin get away 
with those spankings?

Isn’t it about time some of you 
boys learned the words to songs in
stead of reading them off a paper 
stuck in the belt of the one pre
ceding, when on stage?...

What little birdie chirped “cuckoo” 
while Leo C. was romancing on the 
stage ? ... Many thanks for your gar
denias, Mary!.. .It’sr about time “Jo” 
learned to hum Rhapsody in Blue 
properly or else cease to annoy us 
with her attempts...

Is it quite proper nowadays for 
a hi-schooler to slide down-hill in a 
sitting position?... What is it that 
Joe and Vito are always so earnest
ly arguing about?.. .How much long
er will Pluto postpone his party ? ...

Honorable mention for back-stage 
clatter—John G. •

Best VOICE subscription-getter, 
Leo R. Nice going kid!

Liaudies Chorus take notice: Air 
out your thinking caps. We hope 
to cash in on our present prestige 
with some undertaking of our own 
very shortly. . The Chaperon.

TWICE A WEEK

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

Detroit Aido Chorus News Special Chorus News from Philadelphia
The big annual pow-wow of the 

Aido Chorus, last Sunday, was well 
conducted. All retiring officers gave 
their reports to an attentive and 
critical membership. Two regulations 
were voted upon to clarify certain 
points. They were: 1. members are 
held absolutely responsible for tickets 
they take for our affairs; 2. in order 
to give a bettei- performance, all 
members are obligated to attend at 
least four consecutive rehearsals im
mediately before each affair in 
which the chorus will appear on the 
stage; excuses will be critically 
judged. Mildred Yanonis gets a big 
hand for her good work as chair
man.'

In my last article about the Dailės 
Chorus some people thought that I 
was commenting expressedly on each 
individual’s virtues but that is not 
the case. What I wanted to bring to 
the fore was that the principle of 
the Dailės Chorus as an organiza
tion does not align it with the pro
gressive forces but rather with the 
reactionary groups. In answer to 
a little misinformation passed around 
by some unscrupulous Dailės member, 
let it be known that the Aido Chorus 
does not concern itself with the re
ligion of its members.

The Thursday rehearsals at 7:30 
P. M. carry the torch for having 
the most entertaining time after re
hearsal. The activities vary from 
boxing to checkers to the Dance of 
Spring, to mathematics and every
thing else from blop to bop. Come 
down and show us your stuff, it’s 
tops.

Ah me, cupid shot high and pop, 
pop, Johnnie Smith tossed a sparkle

Amigo Mio 
Writes Once More

Amigos, eet ees a pleasure to write 
once again. I told you I’d write 
anytime there was an injustice done 
within our singers’ ranks. Amigos, 
the Bass section is very weak. Where 
have all the basses gone? If I 
remember right, we had some 23 
men in this section and now we’ve 
only 4 on Wednesday nites and 7 
on Sundays. Where is and what is 
the fault? Once we had young and 
old faces in our bass sections, now 
only a few of each. Something must 
be done quick.

Next is our songs, amigos. Where 
have all the proletarian songs gone 
to? All we sing now are folk songs. 
It seems to me we are turning to be 
nationals instead of proletarians. Any 
workers’ song mentioned always 
brings a big O-O-W from a few. 
Let’s sing all songs.

And now about Jose to whom our 
old pal and orgapize^ had written. 
How many of you have sent him a 
word of cheer? Amigos, all these 
things are facts and should be taken 
care of, then we can be more friend
ly to each other. Amigo Mio.

She: “Men fight for my kisses.” 
Foreman: “Okay, honey, put up 

your dukes!”

THE OLD MAID GOSSIPS
Among the Lithuanian youth who 

will be Pilgrims to Washington next 
week, we found Vete Brunza of the 
Aido Chorus and Walter Kubilius of 
the BuiLDerS. Where are all the 
others ?

§ § §
We may be wrong but we still 

hear plans for an" all-youth series 
of radio programs to be sponsored 
by the VOICE.

§ S • § X
A little bird tells us that one of 

the Richmond Hill LDS’ers is secret
ly married. We would like to have 
confirmatioon before we publish it.

How about it, Ramblers?
§ § §

The Worcester Aido Chorus Bas
ketball Team has been the champion 
of the L.M.S. Second District for the 
past four seasons. All the boys are 
aching for a fling at some Brooklyn 
Lithuanian team but find it hard 
to arrange satisfactory terms.

§ § §
Mary Zurba, one of Norwood’s ac

tive choristers, recently came to 
Brooklyn on a visit. One of her 
purposes was to ask the Youth Sec
tion editor to broadcast the fact that 
she is NOT Retlaw Chinwell.

§ § §
Tom Yermal, sports writer for the 

L.Y.S., has just been selected to be 
the Sports Editor for the VOICE. 
Good Luck, Tommie, and give a good 
jab to pep up the Lithuanian sports 
youth movement!

§ § '§
“Loyalists of Spain decide it is 

time to give up. Claim a moral vic
tory after statistics show more wo

ENGLISH PART f
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

around Stella Daubar's third finger. 
It looks like it might be the first 
“I do” of this season.

SPECIAL NOTICE; This Sunday 
will be the last chance to make the 
four consecutive practices before the 
Vilnis Concert to be given at Fin
nish Hall; it’s a nice place and it’s 
clean.

The committee wishes to express 
their gratitude to the entire mem
bership for the prompt settlement 
of the operetta ticket sales.

Hol’ on thar, pahdner, speak up 
for a “Voice” of your. own. The 
first issue will be out soon so you’ve 
still got a chance to start your edu
cation right. You can go through 
school without hearing anything 
about Lithuania but you can’t go 
through the VOICE without finding
plenty of interesting reading ma
terial. So quit nibbling and cash 
in on something worth Svhile.

Some day the chorus is going to 
get a big surprise when the presi
dent gets up and conducts the meet
ing in pure Lithuanian. Rumors 
have it that he is seen regularly fill
ing a seat at the Lithuanian gram
mar school sessions held at Porter 
Hall, at 7:30 P. M. on Wednesdays. 
Come and get a whack at Lithua
nian yourself. Be prepared!

Knock, knock. Who’s there? The 
L.D.S., but where? Do we get that 
little party or don’t we? Do I get 
an answer and how soon? If I get 
one, you’ll find it here next week. 
Watch close, there must be some
thing in the bag.

I wonder how soon that some
body is going to start a knock
knock (gossip) column for Detroit?

Your pal,
So Long.

Balloon Dance By 
Philly Chorus

A balloon dance will be given by 
the Lyros Chorus on Saturday night, 
March 12th, 1938. The Blue Aces— 
kings of swing will supply music 
and merry making for the young 
folks. For the older folks music will 
be supplied by “Joe’s Polka Dots” 
for merry polkas. Dancing will be 
front 8 P. M.’ until late.

Admission, including wardrobe, will 
be 35 cents.

For a night of merry making you 
are cordially invited. Young and old 
will be sure to go hon^e and tell 
their friends and neighbors what a 
good time they missed.

The affair will be held at Ukrainian 
Hall, 849 N. Franklin St., Philadel
phia. Yours truly,

Smiles.

— Personals —
(An Agony Column?)
Brooklyn Aido Chorus

Secretary: Please bring minutes 
book this Friday. E. C. 1).

All members must attend all the 
forthcoming rehearsals in order to 
participate in the March 20th affair.

Comm.

men and children were killed than 
men.—Vytis”. We wonder how the 
person who wrote that “joke” would 
like it if bombs destroyed his home, 
killed his parents and little brothers 
and sisters. It is a perfect example 
of ignorance that belittles the tragic 
war in Spain.

§ § §
The Brooklyn Aido Chorus is get

ting up in the world and we hear 
that it will sing in the famed Man
hattan Opera House before an au
dience of over 2,000. Bravo!

§ § §
He: “I’m going to kiss you.” 
She: (No answer.)
He: “I said I was going to kiss 

you. Are you deaf?”
She: “No, but you’re dumb.”

THE ‘VOICE” 
Of Lith-Americans 

Coining Out Soon

Have YOU < 
Subscribed?

1 year—$1.50
I year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y. Z

HAGUE HAS HAPPY HOURS HERE

Mayor Hague of Jersey City wallops away at a defence
less ball while investigators uncover more news of Ha
gue’s corrupted elections in Jersey City. “This walloping 
’tain’t nothing compared to what the election watchers

I /

went through”, says the little white golf ball.

Do Your Part to Help Spain
That much talked about affair 

which the “Lith. Friends to Aid 
Spanish Democracy” are sponsoring
will soon be an actuality. It will 
take place Saturday evening, March 
19th, at Laisve Hall.

The purpose of this dance is to 
raise money for the Rehabilitation 
Fund of the Friends of the Abra
ham Lincoln Battalion. Over three 
thousand Americans, many of them 
Lithuanians, are in Spain today 
fighting with the Loyalist govern
ment forces against the fascist in
vasion of Spain. They are fighting 
for peace and for democracy.

Many of these boys are returning- 
wounded and !in need of medical 
care. They all need rest and most 
of them peed jobs. It costs more 
than $200 for the rehabilitation of 
each one of these soldiers. Already 
more than 200 have returned and 
now are on their way. Friends are 
needed immediately to provide fur
ther rehabilitation. A drive for $5Q,- 
000 has been launched and we can 
do our share, small as it may be,

ShortsOnSports
One of the most promising young

heavies to appear on the fistic hori
zon (with the exception of Joe Louis) 
will make his second appearance as 
a headliner at Madison Square Gar
den this evening, in the person of 
Buddy Baer.

Baer’s opponent will be’ the highly 
touted Finnish heavy, Gunnar Bar- 
lund. This contest will be the turn
ing point in both of these boys’ 
careers. A victory will mean a 
chance at the heavyweight cham
pionship, while a defeat will mean 
another year or so of hard work to 
get back on top of the heap again. 
I never saw a man who could punch 
as hard as Buddy Baer, unless it1 be 
Jack Dempsey. But to my mind there 
is no man living and boxing today, 
including Joe Louis, who can stiffen 
an opponent with one punch as can 
Baer. Louis has to deliver a num
ber of blows and score anywhere 
from three to six or seven knock

Ramblings of Review and Report
The Second District of Mass. Sports

Hello folks, something strange has 
come ovei- the whole district. We 
have an epidemic of concerts and 
concerts and dances. Some were al
ready presented.

Lawrence presented a very nice 
concert Sunday, Feb. 27th, everyone 
was pleased. It seems , that all that 
was needed out thede was a woman’s 
touch. Good work, keep it going... 
I see where Worcester will be about 
the latest to present their concert. I 
wonder what they will present in 
talent. Time will tell...

Norwood, So. Boston and Gardner 
have already presented their offer
ings to the public. What about Mon
tello? Just a passing thought, “Life 
is just like a bag- of potatoes—man
handled till the end”.

Well, I’ll be seeing you again, your 
correspondent, Retlaw Chinwell.

Uncle Lem says a smart man is 
one who hasn’t let a woman pin 
anything on him , since he was a 

baby.

by attending this affair for our 
boys.

A veteran of the Abraham Lincoln 
Battalion, Bunni Sovetski, will be 
our guest for the evening. He has 
recently returned from Spain and 
has much to relate concerning the 
significant role played by the Lin
coln Battalion at Jarama and other 
fronts. He will comment on the 
film “A Day With the Lincoln Bri
gade”.

There will be several other inter
esting numbers on the program. Two 
Spanish children in native costumes 
will dance Spanish folk dances. Our 
favorites, Aldona Klimaite and Lil
lian Kavaliauskaitė, will sing.

Dancing begins at 7:30 P. M. to 
the music of Johnny Nevins and his 
Nite Owls. The admission is 35 
cents .in advance and 40 cents at the 
door. \

Won’t you come down and help 
make this affair a big success? We 
must help the boys who are giving 
their all to help us. Democracy at
tacked in Spain is democracy attack
ed everywhere. —H. K.

downs before he can stop his man. 
Most of the time the referee has 
to stop the fight while the opposi
tion is still standing, but in Baer’s 
case it’s one punch and curtains.

I saw Buddy hit a fellow one 
night and actually stand the boy on 
his ear, and he was a comer who 
had never been stopped or even 
knocked down in his career. Any 
man who can do that can punch for 
my money any day, and that’s why 
I’m picking Baer over Barlund, and 
by a kayo. There iš just one thing 
that I’m not so sure of and that 
is if Buddy can take a punch down
stairs—in the stomach—and how this 
Gunnar can do just that! Which 
will go to prove that if Baer can 
Stand up under the body bombard
ment he will have to take tonight 
there is nothing in the world that 
will keep him from the title. And 
you can quote me.

Tom Yermal.

The Worcester Aido Chorus bas
ketball team has chalked up three 
victories in a week. Feb. 18th—they 
defeated Gardner 72 to 10. Feb. 24, 
the Polish Falcons were victims to 
the tune of 60 to 39. Feb. 26th— 
the Y.C.L. of Boston took a hard 
beating, 32 to 23. On March 5th 
they will play Norwood at Worcester, 
then on Saturday, March 12th, they 
will play Stoughton Boys Club at 
Worcester.

Being 2nd District champions for 
four years in a row, they would like 
to play .any Lithuanian team in 
Brooklyn if agreeable connections 
can be made..

All teams that are interested in 
bowling, and belong to the 2nd dis
trict, please answer. This is my final 
plea. If no answer then no play 
and no schedule. J. Kižys,

Sports Chairman.

Uncle Lem says another man 
who whistles at his work is a 

traffic ,-cop.

A merit-badge to every chorus 
member that “trekked” out to N. 
W. Philly, Saturday nite, and didn’t 
get lost. Mr. Buolak should qualify 
for wilderness guide; he was the 
first one to arrive. His son, son- 
in-law and their wives did not fare 
so well. They held the chorus in 
suspense and just aš a rescue party 
was being mustered to brave the 
unknown regions the teacher and his 
party arrived. Whew! In the fu
ture we’d better send out scouts to 
blaze a trail. The “org” claimed he 
had no trouble in finding the place 
(after touring the whole country
side) for he stopped at “Cook’s 
Tours” and hired a guide and in
terpreter and a tractor (to get out 
of the ditches).

Turk and Larry (brave lads) ven
tured forth' (with a couple of mai
dens) without a guide, after the per
formance, to get back to the city. 
To date nothing has been seen or 
heard of them. Little Franny brib
ed the P.R.T. motorman in her re
cord-breaking dash to get there in 
time from work. What did Olga N. 
have tied up in that cake box?

----- 0-----
Quartettes, sextettes and octettes 

galore, the rafters rang with melo
dious old tunes during every inter
mission downstairs. Everyone had a 
good time, you bet.

----- 0-----
Any chorus member who failed to 

read the Laisve on Monday the 28th, 
better dig it up and look for the 
Phila. news column. The writer of 
said column accuses the Lyros Cho
rus of a “do nothing” attitude. He 
has stirred up quite a few people 
with his accusations.

Not being gifted with the powers

Baltimore Lyros 
News Letter

February 28, 1938 
Dear Laisve:

Last week the Baltimore Lyros 
Choir re-elected new officers and the 
work of the choir in the past few 
months was discussed in general. It 
was found- that the choir has been 
increased by old members bringing 
in new members. The current prob
lems of the choir were discuššėd 
generally, with suggestions coming 
from the younger members as well 
as the elders and parents. The com
ing concert in April was taken up 
as this is to be a l>ig and important 
concert. The date is April 3rd, and 
it is to be held at our own Lithua
nian Hall at Hollin and Parkin Sts.

Every Sunday night till April 3rd, 
the whole choir is working hard to 
make this concert go over big. Then 
we can be justly proud to have sung 
in two concerts for a choir which 
has been organized for less than a 
year (less than six months to be 
exact).
—Baltimore, Md.

Helen Juškevičius.

He: “I’ve just given my wife a 
mink coat.”

She: “To keep her warm?”
He: “No, to keep her quiet.”

Exception: A war cloud has no sil
ver lining. ,

L. M. S. 3rd DIST. CONFAB
Of all the interesting things notic

ed during the L.M.S. 3rd District 
Conference the most heartening was 
the large percentage of youth that 
took part in the discussions of the 
day.

The early Session consisted main
ly of reports on art and allied sub
jects. Dr. J. Kashkiaucivs gave an 
interesting report on ways and 
means of keeping the choruses in
tact. Petty misunderstandings, he 
said, can be corrected if the mem
bers would be more friendly and 
cheerful to each other. This advice 
should be seriously taken by all our 
major choruses where misunderstand
ings are common.

B. šalinaite gave several sugges
tions as to how a chorus can best 
be taken care of and how the voices 
should be arranged and controlled. 
Following her P. Pakalniškis analyz
ed poetry and showed its emotional 
power. The biggest task, he claim
ed, is to wipe out the illusion that 
poets are “queer” people; only then 
will we be able to enjoy one of the 
finest of the arts.

Amelia Jeskevich, one of our most 
promising directors, gave a short 
report on the course of directing 
she is now taking in the New Theatre 
School and how such lessons can 
help tb make our dramatic groups 
sturdier and more capable. V. Bo
vinas, the last of the speakers, cast 
a prophetic note when he said that 
our Lithuanian youth choruses and 
dramatic groups can be the seeds 
out of which strong community 
theatres of America can spring. Our 

of a clairvoyant, I .am unable to 
say where he obtains material to 
make such statements. The identity 
of the writer, who signed his column 
A. I. S., is known to most of us.

He links the chorus with the come
dy-skit “Knarkia Paliepus”. He in
sinuates that the chorus was lacka
daisical in its presentation. His in** 
formation is only hear-say and with
out verifying it, he repeats, opiniat- 
ed.

That comedy was produced and 
ready for presentation without the 
knowledge of the chorus. The par
ties responsible for the program 
had no right what-so-ever to ad
vertise it as being produced by the 
Lyros Chorus. .The chorus, with the 
instructor, John B., is capable of 
producing its own plays.

A timely note—“Let no man at
tempt to demolish that which he had 
no part in building”.

Mr. A. I. S., though he claims to 
be interested in the working class 
of youth, does nothing but criticize 
from an “arm-chair”. Can he answer 
why he doesn’t ever attend any of 
the chorus monthly meetings? That 
is the place for all critics to tell 
them what’s wrong with them. Let 
him note—“Honor and respect is not 
achieved by finding faults alone, but 
by finding ways and means of recti
fying them”.

Every chorus member is urgently 
requested to attend this Friday nite 
at 8 P. M. sharp, for it is meeting 
night. Tell the critics that the cho
rus does not meet behind closed 
doors. Everyone is welcome.

Tonight at 8 and don’t be late.
—Chorister.

Parley-voo Dance 
By Aido Chorus

Tho thou unayest not have nor 
harbour Gaelic blood or the Breton 
tongue, I can with tranquil ease 
wager that thou willst attend the 
Brooklyn Aido Chorus “La Petite 
Danse”. ’Tis the little dance tender
ed by the chorusites and will be a 
fact on Saturday, March the 12th 
at the petite Laisve Hall.

Thus, when thouest will arrive at 
the outer door of ye olde sanctuary 
(known unto us as Laisve Hall) 
thou will calmly deposit a few shill
ings and quote the password:

“Montre-moi” (pronounced mon
tray mua, with accent on the last 
syllables). —

Unto thee will be given the ans
wer: “Tres bien” (pronounced tray 
be yen).

Then Monsieur George Kaiser and 
his K-men will furnish most lavishly 
sizzling rhythm featuring monsieur’s 
pet zylophone player. Also thou 
willst be entertained by an excellent 
concertic program.

Remember the password. Montre- 
moi—Show me. The answer will be 
tres bien! Very well!

Therefore keep your weather-eye 
cocked for the announcement of the 
concertic program and the fee ne
cessary for admission to our “La 
Petite Danse” (pronounced—Liu pet- 
eet done). E. C. IX

organizations should not be merely 
content with Lithuanian work but 
should branch out and spread and 
help make drama one of the van
guards of a progressive world.

Youth and the LMS
Oddly enough, the discussions that 

followed centered mainly around the 
role Lith-American youth are play
ing in the artistic life of our groups. 
A small minority claimed that the 
youngsters were not yet* capable of 
governing themselves while other 
oldsters fought for the youth and 
showed that in many ways the 
young chorusites and dramatists sur
pass the older “veterans”.

This L.M.S. Conference accomplish
ed many things but the by-far most 
significant is the change in attitude 
towards the younger generation. The 
young “striplings” are beginning to 
take over the reins of leadership and 
in many cases the great majority of 
the chorus is composed of young 
people. Hail youth! —Attended.

She: “I hear your wife’s bought 
a lot of electrical appliances.”

He: “Yep, the .only thing we 
don’t have is an electric chair.”

She: “What are you digging 
for?”

He: “For money, madam.”
She: “And when do you expect 

to strike it?”
He: “Saturday.”.

In this buttonless era folks have 
to be careful of their zipperance.
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PAJIEŠKO JIMAS
"" ' APYSAKAITE r-....

(Tąsa)
Kiek gi tu pinigėlių turi? Mano tė
veliai taipgi bagoti, .turi saliūną, ir 
jie sako, neleis manęs tekėti už ko
kio nors durnelio, bet tik už protin
go ir pasiturinčio vyro. Aš dabar tu
riu 30 metų amžiaus. Sveriu 175 sva
rus. Esu dora. Nenoriu, mylimas Ka
zeli, aš tavo pinigėlių; mano tėveliai 
jų turi net perdaug. Jie dar ir tau 
duos. Jei norėsi biznio... jie pa
dės. Kodėl gi mes negalėtum laimin
gai gyventi?... Kodėl, Kazeli? Ko
dėl?!!!...

Lauksiu tavo laiškelio ir tik apie 
tave vieną, sapnuosiu ir mąstysiu... 
daug, daug mąstysiu...

Tavo, Rožė Pypkaitė, 
10 Nil St.,

Chicago, Ill.
Cibukas mąstė.
Žiurėjo Į paveikslą, į mašinėle rašytą 

laišką ir vis mąstė.
—Čia, bracia, yra vilties! čia ne vyras 

rašo. Ji neprašo mano pinigų. Ji nori, 
manęs, Kazio Cibuko! Ji mane myli!...

Kiti laiškai jo neknietė nei skaityti. 
Tiesa, tūlų jis negalėjo įskaityti. Jam ge
riausia—mašinėlė rašyti. Aiškūs, supran
tami.

Dabar Cibukas atsiminė neturįs savo 
fotografijos.

Ant rytojaus jis apsirengė savo geriau
sia eiline (siutu), užsidėjo žėrintį sker
sai krūtinę retežėlį, užsimovė savo dei
mantinį žiedą ir nuėjo pas fotografistą. 
Už poros dienų jis gavo fotografiją.

Stovi Kazys Cibukas, kaip piliorius,— 
žemas, tiesa, bet vis tik piliorius,—rete
žis žiba skersai krūtinę, kairią ranką 
padėjęs ant staliuko—su ant piršto dei
mantu, dideliu, kaip arklio akis,—žvilga; 
kitoj rankoj knygą laiko, didelę, turbūt 
kbkia biblija, jis nei pats nežino.

Plikės jis pridengti negalėjo, ji blizga, 
bet tai nieko. Kam jis turi ją slėpti. Juk 
vįstiek anksčiau ar vėliau Rožytė sužinos.

Sėdasi Kazys, parašo laiškelį, kuris, tū
las gramatiškas paklaidas pataisius, 
skamba daug maž taip:

I

J Brangi Rožula.
Aš tave laikinu. Tavo pikčius man 

patinka. Noriu su tavim ženytis. Aš 
esu preseris arba kriaučius Brookly- 
ne. Gaunu didelę pėdę. Turiu pinigų 
banke arti tris tūkstančius dolerių. 
Nepaisyk, Rožula, kad aš plikas, ba 
aš razumnas vyras. Žmonės sako, 
durniai neplinka. Rožula, aš apie ta
ve vieną naktį sapnavau. Tu tokia 
graži, kaip aniolas. Įdedu savo pik

čių. Brooklyne vyrai geri ir dori, ne 
toki latrai, kaip Chicagoj. Jei nori 
atvažiuok greit, greit, Rožula.

Seka vardas ir antrašas.
Po raštu Cibukas nesigailėjo pridėti 

daug kryžiukų.
IV.

Vieną dalyką Cibukas užslėpė savo 
laiške: kad jis buvo vedęs, ir jį žmona 
paliko.

Kaip ir kodėl Kazį Cibuką žmona pa
liko, čia verta pasakyti keletas žodžių. 
Bet pirm to, reikalinga mesti keli žiups
neliai šviesos ant visos Cibuko biografi
jos. -

Kazys Cibukas gimė Dzūkijoj, dviejų 
valakų žemės ūky j. Jo tėvai daug vilčių 
dėjo savo sūnely j. Leido į pradžios mo
kyklą, bet Kazulis jos nemėgo. Jam ge
riau būdavo su žydeliais pasimušti, iš 
žydų baronkų bei saldainių pasivokšli- 
nėti, negu mokytis skaityti ir rašyti.

Tėvai įprašė kleboną priimti Kazulį 
klapčiuku prie mišių tarnauti—visgi ar
čiau kunigo, arčiau altoriaus ir dievo, 
negu kiti žmonės. Bet Kazulis ir čia ilgai 
negalėjo būti. Kai tik į zakristiją—jis 
už mišiauno vyno. Ne kartą jis plotkeles 
per savo pilvelį perleido—plotkeles, ku
rias zakristijonas buvo iškepęs švenčiau- 
siui daryti.

Paskui tėvai manė Kazulį vargoninin
ku išmokyti. Vargonininkas—antras po 
kunigo bažnyčioje. Lotyniškai gieda, 
drauge su kunigu, o kai užtraukia “Pul
kim Ant Kelių”—visi žmonės puola, klau
pia ir seka jį.

Ne kartą Kazulio motina atsigrįždavo 
į vargonus, žiūrėdavo į vargonininką Ko- 
chanską ir vaizduodavosi, kad ten jos sū
nelis sėdi ir spaudo vargonų klevišas ir 
dainuoja. Dūsavo motulė, laukdama to 
laiko, kai į josios Kazulį šitaip žmonės 
dirstinės.

Kazulis buvo pristatytas vargoninin
kui ir pradėjo mokytis. Bet po dviejų Į 
savaičių vargonininkas Kochanskas pa
sakė Kazulio tėvams: “Jūsų sūnaus pirš
tai tinkami tik kumelių skūroms lupti, o 
ne pianu arba vargonais grajyti... Pasi
imkit jį sau!...”

Dingo tėvų viltis padaryti iš Kazulio 
šventą arba pusšventį vyrą.

Augo jis gaspadoriumi būti.
Kai iš Kazulio jau patapo Kazys, jis 

labai smarkus būdavo. Trumpu laikotar
piu prigavo savo tarnaitę—mergą ir kai
myno dukterį. Tuomet tėvai davė Kaziui 
pinigų ir sakė:

—Dumk Amerikon, sūneli, nes čia gali 
būti tau karšta.

(Tąsa bus)

Waterbury, Conn.
Ekstra Svarbus Pranešimas
^Sekantį sekmadienį, kovo 6, 

LDS 49 kp. koncerto .progra- 
ihja: '
. Ji. Bronė E. Rasim, daininin
ku ir smuiko artistė, vietinė.

' ‘2. Elena Žukauskaitė, pia
nistė ir dainininkė iš Bostono.
• *3. Ona Baltrušaitė, daininin

kė iš Lewiston, Me. valstijos.
J4. Ignąs Kubiliūnas, barito

nas, dainininkas, lošėjas, geras 
komikas.

•5. Ag. Adomaičiutė, vietinė.
•6. Nelė Barkauskiute, viet.
•7. Charlotte LeVenetz ir He

len Levenetz, akrobatiškos šo
kėjos, laimėję pirmus prizus 
teatruose.

Svetainė atsidarys 6:00 vai., 
programa prasidės 6:30 vai. 
vakare, 103 Green St., Water
bury, Conn.

TPo programos—šokiai.

, ,’ALDLD 28 kuopos narių 
mėnesinis susirinkimas antra
dienį, kovo 8, 7:30 vai. vaka
re, 774 Bank Street. Visi nariai 
dalyvaukite.

•• • ••
^Komunistų Partija Rengia 
Z Minstralinį Koncertą
Bus juokai, dainos ir mar

gumynai. Lošėjai iš New Bri
tain, Y.C.L. (mišri, jaunuolių) 
Dramos Grupė. Jų lošimas 
įvairus, gražus, susidedantis 
iš choro dainų, kvartetų, due
tų, solos, juokų, šokių ir tt. 
Bus pritaikytos su “spot light” 
įvairiomis spalvomis šviesos, 
šviečiančios į steičių taip, kaip 
dideliuose teatruose. Bus gra
žu matyti ir girdėti. Bus ir 
vietinių kavalkų.

O po programai bus šokiai. 
Tas parengimas įvyks kovo 27, 
Venta svetainėj, 103 Green 
St., Waterbury, Conn.

Nusipirkite išanksto tikietus, 
galima gauti pas visus parti
jos, ALDLD narius ir “Lais
vės” skaitytojus.

Nė vienas nepraleiskite tos 
puikios progos. Įžanga tik 35c.

L. ž.

300,000 Sveikų Ex-Kareiviu 
Negauna Jokio'Darbo

I ■ ■  —- * I

Washington. — Bent 300,- 
000 iš Amerikos buvusių ka
reivių, sveikų vyrų apie 45- 
46 metų amžiaus, negali 
gaut jokio darbo, kaip at
randa generolas Hines, ve
teranų biuro administrato
rius.

izabeth, N. J.
“Laisvės” Vajaus Įspūdžiai
Gruodžio 20 d., 1937 m., pa

sekmingai vajaus laiku pasidar- 
bavom ir nemažai gavom naujų 
“Laisvės” skaitytojų. Ir seni 
'“Laisvės” skaitytojai storojos, 
kaip galėdami, atsinaujint pre
numeratas. Radau tokių drau
gų gerų Elizabethe ir Bayon
ne j, .kurie užsimokėjo 6-7 mė
nesiais nepasibaigus prenume
ratai, gražiai pasikalbėjus, kad 
“Laisvės” spaustuvei dabar rei
kalingi pinigai. Mūši] geri 
draugai neatsisako, nors ir be
darbė spaudžia.

Aš noriu pasveikinti ir gerų 
dienų palinkėti elizabethiečiams 
ir apielinkės seniems ir nau
jiems “Laisvės” skaitytojams. 
Suprantamas dalykas, kitam aš 
ir nusibodau belankydamas, o 
kitam ir ne. Yra gerų žmo
nių, tik reikalinga juos aplan
kyti. Ir kaip man žinoma, per 
3 metus sugrįžo daug draugių 
ir draugų prie mūs, kurie skai
tė “N. Gadynę.” Nuo keleto 
draugų girdėjau, kurie da skai
to “N. G.,” kad ne po ilgo lai
ko “N. G.” turės susitaikyt su 
“Laisve.” Tada, jie sako, ir vėl 
mes skaitysime “Laisvę.”

Radau keletą draugų, kurie 

seniau buvo geri “Laisvės” 
skaitytojai, bet keli metai at
gal buvo atsiskyrę nuo “Lais
vės” dėl to, kad joje buvo pa
rašyta, kad darbininkai rendų 
nemokėtų prapertinin.kams. Už 
tą jie buvo supykę ir nebeskaitė 
“Laisvės” keletą metų. Tai bu
vo mažas nesusipratimas kas 
link tų rendų.

Dabar “Laisvė” yra labai ge
ra, joje yra naujų ir gerų ži
nių ir šiaip gerų paskaitymų 
apie visą pasaulį. Jei būtų ge
ri laikai, tai nesunku būtų gau
ti naujų skaitytojų. Tik ta be
darbė sulaikė mūsų draugus 
nuo skaitymo.

Ale man vajus yra neužsi
baigęs. Aš ir po vajaus pri
daviau 4 naujus skaitytojus. 
Turiu padėkavoti tiems drau
gams, kurie man padėjo vajaus 
laike pasidarbuoti, ir ateinantį 
vajų neatsisako nuo to darbo. 
Bo jei niekas nesidarbuos, tai 
nebus gero darbininkiško judė
jimo. Tie draugai, kurių var
dus aš paminėsiu, yra tinkami 
vajui, praeituose vajuose pasi
darbavo neblogai. O ateinan
čiam vajuje da geriaus darbuo
simės dėl to, kad turėsime dau
giau patyrimo. Tai ve mūsų 
draugai: P. šaulys, B. Barkaus
kas, D. Burkauskas, K. Pociū
nas, A. Lukoševičius, L. Slan- 
čiauskas, L. šliažis, V. Paulaus
kas, A. Gudaitis, C. Andriūnas, 
L. Paulauskas, A. Skairus, J. 
Laukaitis, P. čiurlienė, L. Kir- 
melienė, A. Lukaitis, V. Miku- 
taitytė, H. Kudirkienė, M. Gas- 
paravičienė, A. Matulis, J. Pa- 
serpskis, G. S.tasiukaitis, B. 
Kalvaitis. Tai prašau nepa
miršti tų draugų, bo jie gali 
atlikti gerus darbus mūsų rei
kaluose.

Aš nesuprantu, dėl ko dd. A. 
Smitas ir S. Reikauskas praei
tam vajuje taip lėtai darbavos. 
Juk jie būdavo smarkūs vaji- 
ninkai. Ale man ir mano drau
gams būna lengviau, kada ma
tai, kad niekas ant kulnų neli
pa, tai ir mano draugai lėtai 
darbavos. Jeigu būtumėt turė
ję su kuo lenktyniuotis, tai bū
tumėm truputį daugiau nuveikę 
vajuje.

Ir kaip matosi, tai dabar 
lietuviai “Laisvę’’ geriau myli 
skaityti, kaip keli metai atgal. 
Per visą vajaus laiką tik vieną 
lietuvį radom apgaviką, Eliza
bethe, netoli Singer dirbtuvės. 
Aš su draugu užėjom saliūnan 
ir randam šeimininką už baro. 
Paprąšau alaus du stiklu. Sa
kau, “gerkite ir jūs sykiu.” Tai 
jis prisipylė degtinės ir sakau 
“sveiki.” Po išgėrimo aš gra
žiai jo paprašiau, “būk geras 
atsinaujinti “Laisvės” prenu
meratą”. Atsako man gražiai, 
kad “tuo sykiu negaliu mokėti 
pinigų, bo daug žmonių matys, 
būkite kitą sykį.” Taip ir pa
darėm. Nuvažiuojam vieną sy
kį, ir .kitą sykį ir nerandam jo 
saliūne. O mums išlaidų yra. 
Tai ketvirtą sykį radom saliūne, 
užsifundijom alaus ir paskiaus 
klausiu, “ar dabar galėsi užsi
mokėti už ‘Laisvę’?” Tai man 
atsako, kad jis užsimokėjęs dvi 
dienos atgal tam draugui, kuris 
praeitą metą jam “Laisvę” už
rašė. Tai aš jo klausiu, “tai 
draugui A. Skairui užmokėjai 
pinigus?” Sako, “taip.” Ir aš 
jam padėkavojau paduodamas 
savo ranką. Jis pasiėmė nuo 
manęs dovaną knygą “Religi
ja.” Aš už savaitės laiko pa- 
simatau su drg. A. Skairu ir 
jąm sakau, “jūs priėmėt pini
gus ir man nieko nesakot!” 
Man atsako drg. Skairus: “Du 
mėnesiai atgal kaip aš tame sa
liūne buvau ir apie pinigus vi
sai nieko nežinau.” Tai aš vėl 
turėjau važiuoti 5-tą sykį j ieš
koti teisybės. Klausiu ' jo da 
gražiau, kad būtų geresnis duo
ti atsakymą. “Drg. A. Skairus 
sakos, kad nuo jūs nei kokių 
pinigų nepriėmęs.” Jis man at
sako: “še jum knyga ir manęs 
daugiau pinigų neprašykit, aš 
šlamšto nenoriu skaityti.” Man 
pasitaikė metai atgal rasti tokį 
apgaviką lietuvį saliūnčiką. Tai 
mes, draugai, turim pasisaugoti 

nuo tokių biznierių, kurie nori 
žmogų per akis apgauti.

Draugės ir draugai, aš turiu 
ką gero pasakyti. Jeigu kam 
prasti ir skauda dantis, tai 
kreipkitės prie Dr. W. Blažio, 
kuris labai gerai darbą atlieka 
ir prieinama kaina. Jo antra
šas: Dr. W. Blazis, 310 1 Avė., 
Elizabeth, N. J. Geo. Ratelius, 
168 Third St., Elizabethe, yra 
mūsų geriausias vaistininkas, 
kuris geriausiai sutaiso vaistus 
ir už prieinamą kainą. J. Pe
trikas, 138 S. Park St., Eliza
bethe, tai mūsų iš lietuvių ge
riausias advokatas ir su reikalu 
prašau prie jo kreiptis. E. Pe
trikas, 254 Court St., Eliza
bethe, tai mūsų graborius, ku
ris labai gražiai darbą atlieka, 
ir už mažą kainą. Prašau jo 
nepamiršti, kada bus reikalas. 
Budreckiai du sūnūs graboriai, 
jauni vyrukai, mandagūs ir 
darbą gražiai atlieka, kad ge
riau ir negalima. Ir prašau jų 
nepamiršti. Jų antrašas—Bu- 
dreckis, D., 242 S. Wood Ave., 
Linden, N. J. J. Ribinskas, 
131 First St., Elizabethe, kuris 
gražiausius paveikslus padaro 
visam Elizabethe ir už mažą 
kainą. Prašau jo nepamiršti, 
būsit dėkingi.

Draugės ir draugai, turiu pa
sakyti, kad mes turim gerą gy
dytoją, tai Dr. Joną Kaškiau- 
čių, kuris dėl žmonių duoda ge
rus patarimus ir sveikatos. Ir 
man teko nuo daug žmonių 
girdėti, kad jo patarimai .daug 
žmonių išgydė. Ir man pačiam 
pasitaikė per vajų sušalti ir su
šilti, kada eini per lietų arba 
sniegą ir nepajunti, kad jau tu
ri šajtį, kad jau reikia kosėt ir 
čiaudėt. O kaip tik aš nuva
žiuoju pas Dr. Kaškiaučių į 
Newarka, tai aš vėl esu svei- v 7
kas, kaip burokas. Todėl vi
siems patariu nepamiršti Dr. 
Kaškiaučiaus reikalui prisiė
jus; sučėdysite savo sveikatą.

Antanas Stripeika.

Bethlehem, Pa.
Šį šeštadienį, kovo 5 d., 7 :30 

vai. vakare, čionai kalbės Mo
čiutė Bloor. Jos pasitikimui 
yra rengiamas masinis mitin
gas Hungarian Singing So
ciety Hall, 511 Atlantic St.

Močiutė Bloor kalbės apie 
tai, kas dabar dedasi Europo
je, nes ji nesenai iš tenai su
grįžo.

Raginame visus lietuvius da
lyvauti. Įžanga veltui.

Komitetas.

So. Boston, Mass.
RADIO PROGRAMA

March 6 d. radio programa 
per stotį WORL, 920 kilocyc
les 9 :30 valanda ryte bus se
kanti :

1— Keturių Karalių orkes
trą iš So. Bostono.

2— Ona Mineikiūtė, daini
ninkė iš Montello.

3— Mykolas Petrušaitis, kor- 
netistas iš South Bostono.

Po programai prašome pa
rašyti laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., kaip patiko šios 
savaitsė dainos ir muzika.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Redakcijos Atsakymai
J. M. Lukauskui, Methuen, 

Mass. — Atleisite, kad jūsų 
ilgo rašto negalėsime sunaudo
ti. Jūs pakartojate tai, kas 
“Laisvėje” buvo parašyta ir 
paskui, savaip iškraipę, kriti
kuojate. Mes neturime nei vie
tos, nei 'laiko su jumis tais 
klausimais ginčytis.

Japonų Seimas Išstoja prieš 
Verstinų Darbų

Tokio. — Didelis daugis 
Japonijos seimo atstovų 
priešinasi įvedimui vertino 
darbo pagal valdžios įneštų j 

Mobilizacijos planų.

Easton, Pa.
Pas Mus Kalbės D-gė Eliza

beth Gurley Flynn
Šiais metais Eastone bus 

šaunus apvaikščiojimas Tarp
tautinės Darbininkių Moterų 
Dienos, nes sekmadienį, 6 d. 
kovo, yra rengiamas svarbus 
masinis mitingas Vanderveer 
Svetainėj, kuriame kalbės pa
garsėjusi veikėja ir rašytoja 
d. Gurley Flynn. Elizabeth G. 
Flynn plačiai žinoma darbuo
toja per pastaruosius 30 metų. 
Ji vadovavo didžiulius strei
kus, k. t., Passaic ir tt. Ji ge
rai susipažinus su šilko indus
trija, todėl kaip tik tinka Eas- 
tonui, kur šilko darbininkai 
yra labai susirūpinę kritiška 
padėtim- savo industrijos. Esa
me tikri, kad d. Flynn daug 
įdomių ir pamokinančių daly
kų mums perduos.

Todėl kviečiame lietuvius 
darbininkus ir darbininkes iš 
arti ir toliau dalyvauti šiame 
svarbiame mitinge ir išgirsti 
vieną iš geriausių moterų kal
bėtojų šioj šalyj. O moteris 
kalbėtoja kaip tik mums nau
jiena, retenybė, tad nepraleis
kite progos būti laiku ir išgir
sti jos taip svarbią kalbą. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Jokių ko- 
lektų mitinge nebus ir įžanga 
veltui visiems.

Bankietas Pagerbimui 
Drg. Flynn

Vakare, tarpe 7 ir 8 valan
dos, tą pačią dieną bus ban
kietas ir susipažinimo vaka

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APRŪK AVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

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

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

"LAISVES" 
BANKETAS

Sekantis didelis parengimas bus 

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

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.

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

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

ras su d. Flynn. Bus užkan
džių ir išsigėrimo, taipgi sve
čiams bus proga išsireikšti bė
gamais klausimais, žodžiu, no
rima, kad vakaras būtų drau
giškas ir malonus savo jaukia 
atmosfera. Bankiete pasižadė
jo dalyvauti visa eilė profesio
nalų, mokytojų ir kitokių žy
mių žmonių, širdingai yra 
kviečiami visi artimi darbinin
kiško judėjimo simpatikai ir 
pritarėjai tąipgi sykiu daly
vauti.

Įvyks Vanderveer Svetainė
je (viršutinėj). Įžanga tik 50 
centų y patai.
Sunkiai Serga Drg. J. žąsinas

Jau tūlas laikas kritiškai 
serga d. Jonas žąsinas. Jis gu
li savo namuose, 2216 Forest 
St. (Wilson Boro). Drg. žąsi
nas yra pažangus žmogus, 
“Laisvės” skaitytojas ir ALD
LD 13 kuopos narys. Pereitą 
savaitę jam visai nusilpnėjus, 
buvo kaimynų pakviestas vieti
nis klebonas, bet d. žąsinas at
sigriebęs spėkų pareikalavo jį 
išeiti. Jis nuolat kartoja ap- 
lankiusiem jį draugam: “Drau
gai, aš nenoriu jokio kunigo, ir 
man mirus neduokite mane lai
doti su kunigo pagelba. Aš no
riu būti palaidotas laisvai.” 
Tačiau reikia pasidžiaugti, kad 
d. žąsinas dabar lyg stipresnis 
ir yra vilties, kad išliks gyvas. 
Aplankykite sergantį draugą. 
Jis labai džiaugiasi sulaukęs 
savo vienminčių draugų. Visi 
ALDLD 13 kp. nariai reiškia 
didelę simpatiją d. Žąsinui ir 
linki greito pasveikimo.

Eugenija.
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Penktadienis, Kovo 4, 1938

Scranton, Pa
Nėra Susitarimo

Gal niekur taip nėra bėdos 
korespondentais, kaip pas mus. 
Kaip rašo, tai rašo net keli ant 
syk ir vis apie tą patį dalyką, 
o kaip jau nerašo, tai nerašo 
nieks—vis laukia pasitikėdami 
viens ant kito. O tas labai ne
gerai. Pavyzdžiui, jau kiek 
laiko, kaip mirė Stasys šonas, 
bet apie jo biografiją dar nieks 
nieko neparašė. O taip neturė
tų būti. Juk S. Šonas buvo re
voliucinis veteranas, sėdėjęs 

-Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 
už 1905 m. revoliucinę veiklą. 
Ir nepaisant, kad šonas ir yra

• padaręs klaidų tam tikrais tar
pais, tačiaus išsilaikė darbinin
kiškame judėjime iki mirties. 
Todėl kas nors iš jo artimų bu
vusių draugų turėtų plačiau at- 
žymėt velionio gyvenimą.

Praėjo apvaikščiojimas Lie
tuvos 20 metų nepriklausomy
bės, bet ir čia nieks nei gu-gu. 
Atrodo, lyg ir kerštas varinėja
mas iš korespondentų pusės.

Lietuvos N epriklausomybės 
Paminėjimas

Apvaikščiojimas Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės buvo 
gana ryškus ir įspūdingas. 
Ryškus šis apvaikščiojimas gal 
buvo tuomi, kad dar pirmu kar
tu (Scrantono lietuvių istori
joj) net 16-ka įvairių draugijų 
ir kliubų bendrai atžymėjo šitą 
svarbią lietuvių tautai dieną.

• Ir kad susirinkimas buvo ga
na skaitlingas, skaitlingesnis 
negu buvo tikėtasi. Prakalbas 
sakė keturi kalbėtojai, advoka
tas Yavaras, Rev. Dr. Upton, 
kunigas M. Valadka, vietiniai, 
ir advokatas F. J. Bagočius iš 
Boston, Mass. Koncertinę 
programą išpildė operos daini
ninkas J. Banys iš Brooklyno, 
V. Valukas ir J. Surdokas, F. j 
Galinienė, B. Indriuliukė smui- Į 
kininkė ir Genaitė pianistė, vi
si. vietiniai. ? 
buvo gana gera ir turėjo pilną 
pasitenkinimą, nepaisant, 
programa ir tęsėsi kelias 
landas.

ševizmą ir netikinčius į bent demokratija buvo panaši Vin- 
kokią dievo galybę bei nepasi-i co Kudirkos laikų demokrati- 
duodančius jų, kunigų, globai.

Buvęs.

su EASTON, PA
Vienybės Balius

Vasario 26 dieną atsibuvo 
ženybinis balius LDS 51 kuo
pos su APLA. Polka Dots Or
kestrą, kaip ir visados, šauniai 
pagriežė. Buvo ir svečių iš 
Bethlehem, Pa. Apie pabaigą 
publikos prisirinko apie du 
šimtai, kurie labai smagiai pa
sišoko. žiūrint biznio atžvilgiu, 
suvieinijimo kuopai liks pelno.

jai. Prelegentas aiškino, kad 
prieš dabartinę Smetonos val
džią reikia kovot, o tą kova 
tai Bendras Frontas visų pa
žangiųjų lietuvių. Ar supras 
tai Lietuvių Piliečių Kliubo na
riai ?

Ant pabaigos daktaras Pet
riką aiškino apie dantų užlai
kymo sveikatą.

Expliozija

Vasario 21 dieną antroj pu
sėj Delaware upės Phillipsburg, 
N. J., kampas Lincoln ir Morris 
gatvių, išekspliodavo s t u b a 
(bungalow). Name nieko ne
buvo, tai nieko nesužeidė. Tik
tai sužeidė moterį M. Beam, 
kaiminką, kuri sėdėjo pir
mam kambaryj prie lango. Su
žeidė lango stiklai.

* * *
Prieš 10 metų Eastone ant 

1 Canal gatvės miesto kompani- 
1 jos skiepe ekspliodavo gasas ir

Tą patį vakarą pobažnyti- 
nėj svetainėj buvo antras, taip 
vadinamas, Užgavėnių balius 
su programa. Laike programos 
kun. Garmus, bolševikų keikū
nas, visokius niekus plepėjo

i Jis pasakė, kad Amerika turi
tiktai vieną Juigį Washingto- ugmu§ė visą šeimyną iš keturių
ną. O Lietuva turinti net 20 
tokių Washingtonu, ir tuoj su
minėjo vardus, būtent, Antaną 
Smetoną, kun. šaulį, kun. Mi
roną, ir kitas šventablyvas asa- 
bas. Ant galo paklausė publi
kos, kurios buvo apie 60 ypa
tų, ar kas nežiną daugiau lie
tuviškų Washingtonu. Juozas 
Meškauskas pasikėlė ir sako, 
kad daktaras Jonas šliupas 
taipgi yra Lietuvos Washingto- 
nas. Tai gale svetainės keli 
jaunuoliai pradėjo plot del
nais, tuo kart kunigas Garmus 
paraudo ir pradėjo šaukt, kad .dolerių į menesį. 
Šliupas yra niekas, ir ne Wa- 1 
shingtonas.

Dr. A. Petrikos Paskaitos

ypatų. Buvo biedni darbinin
kai. Tokiem kompanija nesi
skubina pataisyt skiepe gasines 
paipas. Kas jai galvoj, bile tik
tai yra daugiau pelno.

Dar Apie Gemblerius
Ir vėl areštuotas Earl Mason, 

čyfas Veterans of Hartford Club 
lottery, ir keli jo agentai, čy
fas paleistas po $5,000 kaucija. 
Jo šaikos agentai išparduodavo 
po 40 tūkstančių tikietų per 
mėnesį, tikietai po 50c. Įplau
kų turėdavo po 20 tūkstančių

Kad geriaus,
savo kostumerius sumulkinus,. 
tai tikietų pirkėjam įkalbėdavo, 
kad jie, pirkdami tikietus, kar
tu ir insišiūrina ligoje ant pa
šalpos po 12 dolerių į savaitę. 
O jeigu kas kojas pakratytų, tai 
tam iki dviejų šimtų pomirti
nės išmokės. Daug kas sirgo ir 
mirė, bet niekas nei cento ne
gavo. Už tatai ponai raketic- 
riai į Dėdės Šamo slastus pa
kliuvo.

“E AIS V E” 'H

Rochester, N. Y,

bedarbė pasidaro, 
suminėjo. Svar- 

skubus pridirbi- 
to, dar prisideda 

pardavinių kainų.

Seredos vakare, 23 d. vasa
rio, Amalgameitų Svetainėj 
kalbėjo “New Republic” re
daktorius George Soule apie 
bedarbę. Kalboj pažymėjo, 
kad yra kelios skirtingos teo
rijos, kodėl 
Kelias jųjų 
biausia, tai 
mas, o prie 
pakėlimas
Priminė ir kitas bedarbes prie
žastis bei naudojamas teori
jas. Po daugelio išvadžioji
mų, baigė kalbą, kad jisai ne
mato būdo panaikinti atsikar
tojančias bedarbes, esančias 
šioj kapitalistinėj sistemoj.

Prakalbose buvo matytis ir 
lietuvių. Prakalba publika ne
buvo daug užinteresuota, kiek 
teko patirti po prakalbų. 

* * *
Ketverge vakare kalbėjo 

William Dodd, Jr., sūnus bu
vusio ambasadoriaus Vokieti
joj. Prakalba buvo surengta 
per A. F. of L. skyrius kartu 
su CIO. Nežiūrint, kad drau
giškumo tarpe virš minėtų uni
jų nėra, klausime- boikoto 
prieš Japonijos tavorus, veikė 
sutartinai. Prakalbos buvo ne
skaitlingos dėl šlapio ir šiur
paus oro. Aukos buvo renka
mos boikoto propagandai. 
Kiek surinkta, nepatyriau.

* * *

Susirinkimas yra labai svarbus. Pra- 
'šome narių skaitlingai dalyvauti, at
sineškite duoklių knygutes ir užsimo
kėkite duokles.

Kovo 19-tą įvyksta Komunos pa
minėjimas, kurį rengia TDA Dist. 
Kom. šiame mitinge bus geri kalbė
tojai ir muzikališka programa. Po 
prakalbų ir programos bus šokiai 
prie geros orkestros. Lietuvių 11 kp. 
turčtij gerai prisidėti, padirbėti šiam 
parengimui. (53-55)

montelloTmass.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 7 d., pirmadienio va
kare, 7:30 vai. Visi nariai susirinkite 
laiku, nes yra labai svarbių reikalų 
apsvarstyti. Kurie dar neatsiėmėte 
knygą ’“Kelias į Naują Gyvenimą, 
ateikite pasiimti. — G. Šimaitis.

(53-54)

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešame, kad TDA susi

rinkimas neįvyks kovo 7 d., nes tą 
vakarą įvyks Tarptautinės Moterų 
Dienos paminėjimas. Kalbės plačiai 
žinoma kalbėtoja, Močiutė Bloor. 
Pradžia 8:15 vąl. vak., po numeriu 
320 Ann St. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (53-54)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 4 d. kovo, 7:30 vai. vak. 
3014 Yemans. Malonėkite visi nariai 
būti laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių. — A. V.

HARTFORD, CONN.
Motina Ella Reeve Bloor, darbi

ninkų klasės kovotoja, nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos kalbės Tarp
tautinės Moterų Dienos apvaikščioji- 
me, pirmadienį, 7 d. kovo, 8:15 v. 
vak., Capitol Svet., 320 Ann St. 
Taipgi bus sulošta darbininkiškas 
perstatymas. Lošėjai iš New Haven, 
Conn. Lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. (53-54)

Puslapis Septintas

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P a rem Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi' -, 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ąka-~- 
niausiu 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
Pėtnyčios vakare buvo šau

kiamas lietuvių susirinkimas, 
išgvildenti pateiktą Lietuvai 
naują konstituciją. Susirinki
mas išėjo fiasko, neįvyko.

* * *
Vasario 26 d. Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų Draugija turėjo va
karienę. Vakarienė buvo skait
linga. Parengimas užganėdi
nantis.

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, kovo 6 d., įvyksta 

Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas, 
920 E. 79th St., 10 vai. ryto. Visi 
lietuvių frakcijos nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime išrinkti valdybų šiems me
tams ir kitus svarbesnius reikalus 
aptarti. — I. A. V. (53-54) <♦>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Vargo Matęs. 660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y<
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PRANEŠIMAI IS KITUR

Valgykite Medy<♦>
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PUIKUS KONCERTAS LIGOS <!>

CHRONIŠKOS »>

aw GYDOMOS
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LIETUVIU KURO KOMPANIJA
atsižymėjus radio

Dainuos Duetus Agnės* Adomaitis, Milė Barkauskiutė, vietinės

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 49 Kilopa

tinę piliečių rinktąją valdžią 
su prezidentu Grinium, kurio

tiko,- . ,
Po prelekcijos buvo užduo-

prisųsime NATU- 
TEA.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną >r 

apylinkę orui atvėstant.

ir nuogus 
Tai siaurai 
karštlige, iš 

negali pa-

THOMSON
Brooklyn, N. Y.

Įsitėmykite visi kad programa prasidės 6 :30 vai. vakare. Todėl dar bus gerai laiko 
pasišokti invales ir laiku parvykti namon iš kitur pribuvusiems. Nesigailės niekas at
silankę. Puikiausias programas koncertinis. Puikiausias iš visų kada nors buvusių.

CLEVELAND, OHIO
TDA. 11 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, kovo 7 d. Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 7:30 vai. vak.

Charlotte ir Helen Levenetz, Akrobatiškos šokikės. Amerikoniškoj publikoj gerai žino
mos, kaip steičių artistės. Ir vietiniuose teatruose laimėjusios pirmus prizus. Elena 

Žukauskiutė, Pianistė ir Dainininkė, iš Bostono, Ona Baltrušiutė, Dainininkė iš 
Lewiston, Maine. Dainuos Duetus ir Solus

J1 
51

Kovo 6
Venta Svetainėje
103 GREEN STREET

Waterbury, Conn.

Svetainė atsidarys 6-tą vai. 
' Programa prasidės 6:30 vai.

WATERBURY, CONNECTICUT

DALYVAUJA LIETUVIŲ
TALENTAI

IGNAS KUBILIŪNAS, Baritonas, plačiai Amerikoj 
žinomas radio / dainininkas ir lošėjas iš Bostono, 
Waterburiečiam jau gerai žinomas. Jį vėl nori gir- 
dė.t.

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsy Seny 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Ant rytojaus, vasario 27 die
ną, Lietuvių Piliečių Kliubas 
buvo surengęs prelekcijas Dr. 
Petrikai iš Brooklyn, N. Y. 
Prelekciją skaitė apie daktarą 
Vincą Kudirką, apie jo visą 
gyvenimą, veiklą ir raštus. Pu- 

> blikos buvo suvirs šimtas, ku- 
'ri labai ramiai užsilaikė, iš ko 

Publikos nuotaikai fallma sf)r«st' kad vlslem Pa‘

k£ld 4- J 11- • 1 •

ta daug klausimų, j kuriuos \ d“" i Dr. Petriką rimtai atsakinėjo.
: Bet vienas klausimas buvo už 

pa-' visus rimčiausias, būtent, arYpatingai adv. Bagočius
sakė gerą prakalbą, atžymėda- Kudirkos demokratija supuola 
mas, koks didelis pavojus grę- su šių dienų Lietuvos demokra- 
sia Lietuvos nepriklausomybei | tija. Prelegentas atsakė, kad 
iš Hitlerio pusės.
gana ryškiai pabrėžė ir nesuti-'džia yra fašistinė
kimą su dabartine

Taip jau | ne, dabartinė Smetonos val
di ktatūra, 

Lietuvos Smetonos viršylos smurto keliu 
santvarka, su Smetonos valdžia, i 1926 metais nuvertė demokra- 
Kad lietuviškos kulkos pervėrė 
ne vieno Lietuvos didvyrio šir
dį, kad lietuviškas (fašistinis) 
žandaras nėra nei kiek geresnis 
už svetimą, ir kad liet, pančiai, 
kuriais surakinta Lietuvos liau
dis per lietuviškus fašistus, ir
gi nėra lengvesni už svetimus. 
“Mes trokštam”—pareiškė Ba
gočius — “demokratinės san
tvarkos ir pilnos laisvės Lietu-1 
vos liaudžiai ir teisėtai išrink
tos valdžios ant demokratinių 
principų”.

Kiti kalbėtojai nepasakė nie
ko tokio svarbaus, apart kun. 
M. Valadkos, kuris niekad ne
pasako prakalbą nepurkšt^avęs 
ant bolševikų, ant rusų. Taip ir 
šį kartą, nei iš šio, nei iš to 
ėmė šaukti, f kad , 1919 metais 
rusai penkis, lįetuviuis nusivarę 
ant kapų, išrengę 
kardais sukapoję, 
mąstančio patrioto 
kurios jis niekaip 
sveikti. Kun. Valadka padary
tų didelę loską, jei jis bent 
tokiuose susirinkimuose, jei ne
gali kalbėti nepaliesdamas, ne- 
pylęs pamazgų ant Lietuvai 
draugingų tautų, visai “ne- 
kalbėtojautų.” Nes tokios jo 
kalbos nedaro jam nei truputį 
garbės.

Šiaip gi šis apvaikščiojimas 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukakties paliko gilaus 
įspūdžio Scrantono lietuviuose, 
nepaisant, kad pralotas Mie- 
liauskas irgi rengė tokį pat ap- 
vaikščiojimą tiksliai, kad pa
kenkti bendram draugijų pa
rengimui ir kad išniekinti bol-

BRONĖ E. RASIM, Lietuvaitė, 
dainininkė ir gabi artistė muzikoj. Lankiusi kon
servatorijas ir atsiekus aukštus atsižymėjimus mu
zikoj.

Kongreso Komisija' Pataria 
Statyt Naują Dirižablį

Washington. — Kongresi
nė laivyno komisija patarė 
kongresui paskirt $3,000,000 
statymui naujo baliūninio 
orlaivio-dirižablio, nors pre
zidentas Rooseveltas tam 
priešingas. Jis prisimena, 
kad visi Amerikos turėti tos 
rūšies orlaiviai sudužo bei 
sulūžo.

Po Programai Šokiai Prie 
Liet. Jaunuolių Orkestras

* * *
“Liaudies Balso” simpati- 

kai darbuojasi surengti socialį 
vakarą “Liaudies Balso” nau-! 
d ai. Vakaras rengiam as 12 ko
vo. žinia yra, skad bus svečių 
ir iš Toronto. ' Turėdamas ry
šius su rengimo komisija, su
tinku, kad minėta vakarienė 
bus visu kuom gausi.

M. Duseika.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji^

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- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. 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.,
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 PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 8 P. M.

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

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Taryboje Priimta 
Taksų Antdėlis

Motery Dienai Minėt 
Prakalbos

Matysim Paveikslus 
Iš Ispanijos

vertės 
buvo

taksų 
suverst 
kad šis
“išlai-

Trečiadienį tammaniečių 
kontroliuojamas Miesto Tary
bos Finansų Komitetas priėmė 
miestui aukščiausį taksų ant- 
dėlį — $2.80 ant $100 
nuosavybės. Pernai 
$2.64.

žinoma, aukštumą 
tammaniečiai bandė 
ant majoro, sakydami, 
majoras esąs miesto
džiausią prabanga.” Tūli iš jų, 
kaip Spellman, kalbėjo prieš 
aukštus taksus kiek tai palie
čia stambiųjų nuosavybių sa
vininkus. Tačiau jie visi kaip 
vienas stoja už palaikymą 
$810,000 vertės nereikalingų 
politinių vietų, kas ne mažina, 
bet kelia taksus.

Pakėlimas taksų aiškinamas 
tuomi, kad $3,000,000,000 ver
tės nuosavybių pasinaikino pe
reitais metais ir sukėlimas nuo 
tokios sumos taksų pereina ant 
likusių nuosavybių.

Kaip tik pakelta taksai, tuo
jau Taksų Mokėtojų Unijos 
viršininkai pradėjo planuot 
pakelt rend as, kad sudėt pa
kilusių taksų naštą ant darbi
ninkų pečių.

Brooklynietės moterys ruo
šia Moterų Dienos minėjimo 
prakalbas šį sekmadienį, kovo 
6-tą, 3 vai. po pietų, “Laisvės” 
Salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne.

Į prakalbas kviečiami atsi
lankyt vyrai ir moterys, nes 
temos bus įdomios abiejiem. 
Daktaras Misevičius kalbės 
apie patentuotas m e d i c i n as, 
kurios Amerikoj labai plačiai 
vartojamos. Ko vertos jos 
abelnai, ar kam iš jų nauda, 
ar gali padaryt žalos, plačiai 
išaiškins Dr. Misevičius, kuris 
turi ilgų metų patyrimą medi
cinoj. Apie Tarptautinę Mote
rų Dieną, jos kilmę ir rolę da
bartiniame mūsų gyvenime, 
kalbės S. Sasna. /o/V

Kviečia visus
ALDLD Moterų

81-ma Kuopa.

Ateikite visi pamatyt kru
tamas paveikslus “Viena Die
na su Lincolno Batalionu.” Pa
veikslai tiesiai iš Ispanijos. Jie 
bus rodomi subatoj, kovo 19- 
tą, “Laisvės” svetainėj, kaip 
7:30 vai. vakare. Bunni So- 
vetski, lietuvis jaunuolis, kuris 
tik sugryžo iš Ispanijos karo 
lauko ir buvo narys Lincolno 
Bataliono, pasakys prakalbą 
apie Lincolno Batalioną.

Taipgi bus dvi šokikės, ku
rios šoks ispaniškus šokius; 
dainuos duetą Aldona Klimai- 
tė ir Lillian Kavaliauskaitė. 
Bus šokiai prie geros Johnnie 
Nevins, orkestros.

Šį vakarą rengia komitetas 
Gelbėti Ispanijos Savanoriams. 
Visas pelnas bus skiriamas grį
žusioms iš Ispanijos Savano
riams Amerikiečiams 
viams.

Karei-

Taksių Vairuotojai 
Stoja Už Streiką

Taksių kompanijų pasimoji- 
mas nukapot taksių vairuoto
jų algas pasitikta su griežtu 
pasipriešinimu. Trečiadienį 
Sunshine-Radio ir Atlas-Liber- 
ty kompanijų darbininkai tu
rėjo savo susirinkimus, ku
riuose nutarė streiko ir streiko 
strategijos klausimuose pa
vest visą galią Transporto 
Darbininkų Unijai.

Tuo pat sykiu pranešama, 
kad bosų eilėse esama pasida
linimo. Savininkų pareiškimas, 
kuris sukėlė tarp vairuotojų 
streiko kalbas, pasirašytas tik 
35 iš 49 savininkų.

Pereitasis kontraktas, pasi
baigęs gruodžio mėnesį, nus
tato $15 minimum į savaitę 
dieniniams ir $18 į savaitę 
naktiniams vairuotojams. Da
bar bosai nesutinka atnaujint 
kontraktą tomis sąlygomis.

AS NEAR AS YOUR MAILBOX 
0an/i by mai/. Hit' c/ttc/j al menty ols&t 

WRITE FOR BOOKLET

3 tahwiclc 

‘’^SAVINGS BANK
GUANO MTmtGIUHAM AV£. BROOKLYN

Štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
au “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

PaTsamdau automobilius vestu
vėm, pavėni, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, n. y.

fe

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

RYTOJ VAKARĄ

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9226

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos;
. .9—12 ryte(DANTŲ GYDYTOJAS) vaįare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

Komunistų Su Legionieriais 
Debatai

Trys komunistų vadai išstos 
pirmu kartu Amerikos Legiono 
Posto surengtuose debatuose 
diskusavimui komunizmo. De
batai įvyks penktadienį, kovo 
18-tą, Erasmus High School Sa
lėj, 911 Flatbush Ave., Brook- 
lyne.

Iš komunistų pusės debatuos: 
Israel Amter, Peter V. Cacchi- 
one ir James W. Ford. Iš le
gionierių : J. W. Person Post, 
Edward E. Fuchs ir WiĮJiąm 
E. Davis.

šeštadienio vakarą, 5 kovo, 
eastnewyork iečiai ir visi jų 
draugai (o jie turi daug drau
gų) ruošiasi vakarieniaut tos 
kolonijos ALDLD ir LDS kuo
pų suruoštam bankiete. Jis bus 
puikiose Logan Inn patalpose, 
kampas Logan St. ir Atlantic 
Avė. Kas vakarieniavo pas juos 
pernai, tas nepraleis progos šie
met, nes jie gerų vakarienių 
specialistai.

Bus dainų programa ir 
kiai.
durų

so-
Bilietas iš anksto $1, prie 

bus $1.25.

Turėsime Smagią 
Viešnią

at-

Numeta Nuo Tarnautojų 
Sąrašo

Manhattan prezidentas Isa
acs prašalino iš tarnautojų są
rašo Frank II. Warder, buvusį 
valstijos bankų komisionierių, 
kuris buvo puspenktus metus 
Įkalintas sąryšyje su bankų 
aferomis.

Isaacs sakosi nesuprantąs, 
delko Warder’io vardas buvęs 
sąraše. Jis ten pažymėtas raš
tininku, tačiau, kiek patirta, 
niekas neatsimenąs, kad jis iš 
ten būt gavęs algą. Jo vardas 
surasta po pradėjimo specialio 
patikrinimo visą tarnautojų 
naujai administracijai užėmus 
vietą pradžioj šių metų.

Pasitikimo 
sekmadienį, 

Ideal Ball

Sveiksta

Įžanga 35c išanksto, 
prie durų. Tikietus 
gauti pas II. Kaunas, 
taitis, arba “Laisvės”

ir 40c 
galima 

A. Gus-

MS.

Lietuvių Partijiečiy 
Susirinkimas

Lietuvių Komunistų Kuopos 
susirinkimas įvyks šį pirmadie
nį, 7 kovo, lygiai 8 vai. vakaro, 
“ Laisvės” Salėj. Visi nariai 
prašomi dalyvaut ir atsiveskite 
savo draugus ir pažįstamus pri
rašyt.' Lietuvių kuopa yra nu
sitarus išaugt į didžiausią par
tinę kuopą ir paskelbus lenkty
nes 14-to AD 1-mai kuopai.

Valdybei.

Frank C. Lay, 42 metų, nu
teistas nuo pustrečių iki 5 metų 
kalėjimo už pašovimą Mrs. 
Starr, kaip jis sakė, “iš meilės”. 
Jinai pasveiko.

Flushing Maudynės
randasi 
lengvai 

priva-
Morrell

MASPETH, N. Y.
Įvyksta svarbios prakalbos 

minėjimui Moterų Dienos, 8- 
tos kovo. Yra rengiamos trijų 
tautų: rusų, lenkų ir lietuvių 
ALDLD 138-tos kuopos. Bus 
geri kalbėtojai. Lietuviškai 
kalbės D. M. šolomskas, vie
nas iš geriausių lietuvių kulbė-' 
tojų.

šios prakalbos yra rengia
mos tuo tikslu, kad apvaikščio
ti Tarptautinę Darbininkių 
Moterų šventę. Tai yra pasau
linė darbininkių diena, visų 
šalių susipratusios darbininkės, 
minėdamos tą dieną, skelbia ne- 
atlaidžią kovą išnaudotojams. 
Ir mes, lietuvės moterys darbi
ninkės, neturime atsilikti nuo 
kitų tautų susipratusių darbi
ninkių, turimi skaitlingai ap
vaikščioti šik taip svarbią 
šventę. Taigi, visos ir visi, kaip 
moterys, taip ir'vyrai dalyvau
kite šiose prakalbose.

Prakalbos įvyks antradienį, 
8 d. kovo, Navisko Svetainėje, 
59-63 56th Road, kampas 60th 
St., Maspeth, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga vel
tui. Kuopoj Nare.

■MMMUBMMBHUaMmaaBMMNnaMMtKMMaaaUf

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: 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.

Iš ienų padarau nau- 
jui paveikslui ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po germeną pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • • .

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

•
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

&

Antanas Vižlianskas - Wes- 
Ian, 135 St. Nicholas- Ave., ad
vokatas, iš mažo daikto buvo 
atsidūręs gana pavojingoj pa
dėtyj. Batas biskelį pratrynė 
koją, bet kasgi manytų, kad 
tai liga. Nemanę ir jis, išėjo 
raštinėm Tačiau ir pro mažą 
žaizdą taip užsinuodijo krau
jas, jog koja ištino ir paguldė 
lovon porai savaičių,
jau sveiksta, pavojus, o sykiu 
ir rūpestis prašalinta.

Iš Kanados Brooklynan 
važiuoja žymi artistė Salomė
ja, kurios pasitikimui Ameri
kos Lietuvių Kongreso Brook- 
lyno skyrius užkvietė Liaudies 
Teatrą, vadovybėje "Amilijos 
Jeskevičiutės, suruošti kokią 
pramogą. Amilija ir visi jos 
draugai-ės nutarė susimokinti 
trijų veiksmų komediją tuo pa
čiu vardu, kad parodžius jai, 
jog brooklyniečiai tikrai ren
giasi ją pasitikti, 
vaidinimas bus 
13-tą dieną kovo,
Room svetainėj, kur buvo par
davinėjama lašiniai, dešros ir 
medus “Laisvės” bazaro laiku.

Vaidinimas prasidės 5-tą va
landą vakare. Įžanga 75 ir 65 
centai prie durų. Išanksto per
kant dešimtuku pigiau. Prie 
to, bus smagūs šokiai prie Ka
zakevičiaus orkestros. Bus ga
lima gauti valgių ir gėrimų pa
gal žemaitišką, dzūkišką ir 
aukštaitišką madą. Bus tikras 
lietuviškas pažmonys. Prašome 
visus įsigyti tikietus ir matyti 
priimtuves!

Amerikos Lietuvių 
Kongresas.

Flushing maudynės 
williamsburgieciams 
prieinamo j, o kitiems 
žiuojamoj vietoj—29-31
St., arti BMT Flushing stoties 
ir gatvekario. Gi parankumai 
čia dideli: yra garinės, rusiškos 
ir turkiškos maudynės, didelis 
plaukiojimo prūdas su šviežiu 
versmės vandeniu. Ant vietos 
galima ir permiegoti.

Atdaros dieną ir naktį: mo
terims —- pirmadieniais ir an-; 
tradieniais nuo 12 dieną iki 11 
vakaro, po 11-tos vyrams, taip-J 
gi vyrams ir visas kitas dienas 
ir nakti. Mokestis 50c, šešta
dienių vakarais — 75c. Spe-- 
cialės kainos susitariant savai
tėmis. Sk.

Titulai Padėjo Sukčiaut

Dabar

Rep.

Specialių Sesijų Teismas, 
Queens, uždėjo $100 baudą 
buvusiai streikierei Mary La- 
vella, kuri būk metusi akme
niu į kepyklos troką laike 
streiko pereitą rugpjūtį.

N. 
už

jis

v

Mrs. Rachel Goldstein, 78 
metų, iššoko pro langą iš sene
lių prieglaudos namo, 60 Jef
ferson St., N. Y., kada sužinojo, 
jog sūnus neatlanko jos dėl to, 
kad yra įkalintas.

Buržujiškai atrodantis Do
nald J. MacFaden, policijos 
stotyje, New Yorke, prisipaži
nęs apkraustęs 40 butų žy
miausiuose viešbučiuose.

Prisaikintieji teisėjai išlais- 
' . vino Mrs. Mary Spry, kuri nu

šovė neištikimą, dešimčia me
tų už save jaunesnį vyrą. Ji 
gynėsi aiškinimu, kad jis grą- 
sė ją nudėt.

'• Aštuoniolika policistų pašauk
ti teisman už nematymą per 
tris dienas gatvėj stovėjusio au
tomobilio su nužudytų Duran
te ir Oliveri kūnais.

Prisirašęs stambių ponų ir ti
tuluotų kunigaikščių ir grafų 
pavardžių į savo dienyną, aris
tokratiškas ponas Ten Broeck 
M. Terhune, 45 E. 66th St., 
Y., nakvojo policijos stotyje 
žulikystes.

Apsišarvavęs tuo dienynu
nueidavęs pas aristokratijai 
nuolahkaujančius brangumynų 
vertelgas ir iš ten gaudavęs 
bargan desėtkų tūkstančių ver
tės prekių neva pardavimui 
tarp savo aristokratiškų drau
gų, tačiau su jais traukdavo 
pas užstatų įstaigų vedėjus ir 
taip apie $50,000 vertės blizgu
čių užstatinėjęs už apie $7,000.

Su tuo pat dienynu jis norėjo 
įrodyt savo “didybę” ir detek
tyvams, bet nebepavyko.

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
OIENRASTYJ “LAISVĖJE1’

Pasauliniuose fėruose bū
sianti įtaisyta šventykla, kurioj 
maldininkai galės ramiai pasi
melst. Oficialių pamaldų šven
tykloj nelaikysią.

Teisiamoji už nušovimą poli- 
cisto vyro Mrs. Ryan du kart 
apalpo teisme pereitą trečiadie
nį.

Detektyvas Gleason ir kiti 
rūpestingai' apjieškinėję subvės 
vagoną kad rast tūlos moteriš
kės žiedą, bet nerado. Sugrį
žęs namo detektyvas rado jį 
savo kelinių rinkėj.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, 65 pėdų 

gilumo, garu gildoma. Priešai licita- 
cijos kambarį Biznio gatvė, 
arti gatvekarių ir traukinių stoties. 
Tinkama bile bizniui. Renda priei
nama. Telefonuokite: Evergreen 
8-3930.

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)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas arba darbi

ninkė dirbti Restaurante. Taipgi, kad 
suprastų už baro biskį. Valandos nuo 
8 ryto iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Alga nuo $15 iki $20 
į savaitę. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: EVer
green 4-8792. (51-53)■ ■ —  —--- „----------- į-----------
fr"...... . " / ■ ■■.. .. ■ ■■ ---~

Dr. Herman Mendlowitz
38 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. ’Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

įĮĮ^f-rvPE
OIL BURNER

INVENTED

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

COOK and HEAT Without CoaL 
In Yom Preaent OrWOOCl J
Stove or Furnace— 1 /ąy.^Ba
HOTTER - CHEAP. . J- 
ER —No Aahea or Dirt iCW
-Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST. —u-
COOKSAMEAL

FOR LESS iSggl
Beata any oil burner over gotten 
out for low coat, perfect per- JUS&.
fonnance. Burnt cheap oil a new 6i;p,I|n<o f,**1 
Way, without pre-generating Any STOVI UTA TL4 
or clogging up. Quick Intense rangi or lirf 
heat by Simple Turn of Valve, furhaci m®**-' 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valvag 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

DU AME phonefor free rrlVPiE DEMONSTRATION
No Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

“COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
>

Maspeth
83-82 72nd PLACB

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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




