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KRISLAI *
Dvylikos Dienų Karas. 
Paminklas Didvyriams. 
Ir Demokratija

Ginkluojasi.
VSKP Suvažiavimas.
Ispanija Kovoja.

Rašo D. M. š.

1938 metais Sovietų Są
jungos Tolimųjų Rytų Pir
moji Armija išlaimėjo dvy
likos dienų karą prieš japo
nų samurajus. Tai buvo pa
baigoje liepos ir pradžioje 
rugpjūčio kovose už kalvas 
Zaoziornaja ir Bezimenaja. 
Dabar tie kalnai Sovietų 
rankose. Raudonoji Armija 
nuo jų pravijo japonus įsi
veržėlius. * ❖ *

Mūšiai buvo dideli, nes 
japonai panaudojo iki 30,- 
000 geriausiųjų savo karei-, 
vių ir visą karo techniką. 
Sovietų valdžia kovotojus 
apdovanojo garbės ženklais. 
Dabar Chabarovsko judžių 
gaminimo skyrius paruošė 
judį vardu: “Garbė Kasano 
Didvyriams.” Mat, tos kal
vos yra už Kasan ežero. Ju- 
dis vaizduoja tą dvylikos 
dienų karą.* * *

Nesenai “Krasnaja Zvez- 
da” korespondentas drg. J. 
Gaglov apsilankė ant Zao
ziornaja kalno. Ten pasta
tytai didelis paminklas kri- 
tusiems kovotojams už So
vietų žemę. Virš jo plevė
suoja didelė raudonoji vė
liava, kuri erzina japonus. 
Pasienio punkto stovykloj, 
kuri ten pat pakalnėj yra, 
buvo koncertas. Raudonar
miečių dūdų orkestras grie
žė kavalkus iš operų “Car
men,” “Ramusis Donas” ir 
judžio “Jeigu Rytoj Ka
ras.” Ta diena tarpe kitų 
sargų ant pat kalno stovėjo 
ir kazokas Agibajev, kuris 
korespondento akyse padarė 
30 šūvių į cielių ir visus pa
taikė. Toki gabūs šauliai 
saugoja ’Sovietų sieną.

* * *
Vladivostoke, Sovietų To

limų Rytų Karo Laivyno 
centre, įrengta didvyrių ko
votojų paroda. Ten vaizduo
jama kelių metų susikirti
mai ant Mandžurijos sienos, 
ir veikla Tolimųjų Rytų 
Karo Laivyno. Tai labiau
siai nerami Sovietų Sąjun
gos siena, ant kurios nuola
tos puola Japonijos samu
rajai. * * *

Anglija bėgyj dviejų mė
nesių laiko užbaigs penkis 
karo laivus — kruizerius 
“Dodo” rūšies. Tai greiti ir 
stipriai ginkluoti kruizeriai. 
1938 metais Jungt. Valsti
jos pasibudavojo 20 naujų 
karo laivų, jų tarpe orlaivių 
vežiką, 6 kruizerius, vieną 
naikintojų vadą, 6 naikinto
jus ir 6 submarinus, bend
rai 85,000 tonų įtalpos. Jos 
budavoja dar apie 100 lai
vų. Fašistų karo agresijos 
verčia ir demokratines šalis 
ginkluotis. »♦ ♦ *

Hitlerio karininkai smar
kiai susikibo žurnale “Deut
sche Wehr” už karo strate
giją. Vieni iš jų garbina 
1914-1918 metų karo vadus 
ir kelia į padanges, kiti puo
la už karo pralaimėjimą.

* * *
Kovo mėnesį įvyks Sovie

tų Sąjungos Komunistų 
Partijos Aštuonioliktas Su
važiavimas. Jis ypatingai 
bus svarbus. Sovietų Sąjun
ga toli nužengė technikiniai 
ir kultūriniai, žmonių me
džiaginių gyvenimo pagerė
jimų ir apsigynimo srityj. 
Jo laukia ne vien SSSR 
draugai, bet su didele aty- 
da ir priešai. Jis turės di
delės svarbos dabartinėj pa
saulinėj padėtyj.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 52 Telefonas STagg 2-3878.

Naujas, Laikinas Ispa
nijos Prezidentas D. 

Martinez Barrio
 a----------------------------------------

Madrid, Ispanija. — Res
publikos ministerių kabine
tas paskyrė laikinuoju pre
zidentu' D. Martinezą Bar
rio, seimo pirmininką, vie
ton pasitraukusio iš prezi
dentystės M. Azanos.

Barrio tuoj skrisiąs iš 
Paryžiaus į centralinę res
publikinę Ispaniją.

Barrio yra “vidurinis” 
respublikietis. Pagal šalies 
konstituciją, turi įvykt nau
jo prezidento rinkimai už 
8 dienu, šiame atsitikime 
ne vėliau kaip kovo 7 d.

ISPANŲ KOMUNISTE UG
NINGAI ATSIŠAUKĖ GINT 

RESPUBLIKINĘ TĖVYNĘ
Madrid. — Ispanijos ko

munistų vadovė La Pasio- 
naria atsišaukė į žmones 
žūt-būtiniai gint respubliki
nę tėvynę. Sako, kol res
publika tebevaldo Madridą, 
jinai dar galėtų atkariaut 
nuo generolo Franco visą 
Ispaniją: “Sunkūs laikai 
Madridui, bet mes turime 
savo pusėje vyrus ir mote
ris, kurių narsai niekas ne
gali prilygti. Jei gana pa
siryžusiai kovosime, gal 
persikeis tarptautinė padė
tis, kad mes, galų gale, lai
mėtume.

“Iš priešo, išdaviko Fran
co mes nesitikime pasigai
lėjimo. Jis sakė, kad esą du 
milionai nereikalingų ispa
nų” (kuriuos jis rengiasi 
išžudyt, jeigu fašistai lai
mėtų).

Maskva Sako, kad Francija 
Ir Anglija Skaudžiai Klydo, 
Pripažindamos Gen. Franco

Maskva. — Sovietų spau
da smerkia Anglijos ir 
Franci jos valdžias už pripa
žinimą generolo Franco vy
riausybės Ispanijoj. Nuro
do, kad fašistų įsigalėjimas 
Ispanijoj skaudžiai atsilieps 
pačioms Franci j ai ir Angli
jai.

Miami, Florida, kov. 2. — 
Pavaryti iš miesto valdy
bos majoras R. R. Williams 
ir du komisionieriai kaipo 
grafteriai, gavę $250,000 
kyšių iš elektros kompani
jos.

Kapitalistinė spauda ne
paliaujančiai šaukia, kad 
būk Ispanijos liaudies val
džia kapituliavo ir pasidavė 
fašistams. Tai tikslas jos 
nupuldyti demokratiniai 
nusistačiusitį žmonių ūpą ir 
atsisakyti nuo paramos Is
panijos liaudžiai. Tuo kartu 
visi faktai rodo, kad Ispani
jos liaudis nepasidavė ir tę
sia kovą už savo laisvę, kaip 
ir pirma.

Los Angeles, Calif., kov. 
2. — Jungtinių Valstijų ka
rinė žvalgyba susekė pas 
vieną italą fašistą Meksi
koj sandėlį tokių smarkių 
rūkščių, kad jos pagraužtų 
plienines sienas Amerikos 
karo laivų, jeigu būtų išpil
tos į vandenyną, šias rūkš- 
tis atgabeno Vokietijos lai
vas “Edna.”

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 3, 1939

Daktarė Protestuodama Ap
leido Draugiją Amerikos

Revoliucijos Dukterų
\-------------------

Berkeley, Calif.— Dakta
rė Elsie R. Mitchell aplei
do draugiją Amerikos Re
voliucijos Dukterų; tai to
dėl, kad vadovės šios orga
nizacijos Washingtone ne
davė žymiai negrei daini
ninkei Marianai Anderson 
dainuot svetainėje Ameri
kos Revoliucijos Dukterų. 
(Čia kalbama apie Ameri
kos revoliuciją dėlei atsipa
laidavimo nuo Anglijos.)

Dėl tokio pasielgimo tos 
organizacijos vadovių, iš 
jos pasitraukė ir preziden
to Roosevelto žmona.

Daktarė Elsie R. Mit
chell, 67 metų amžiaus, bu
vo garbės narė Amerikos 
Revoliucijos Dukterų.

Roma, kov. 2. — Musso- 
linis šaukia į armiją jau 20 
metų jaunuolius.

Nušovė Tėvą, Motiną ir Išža- 
gė Ją Dukterį, 12 Metą
Edinburg, Indiana. — Su

imtas ir tardomas Clifford 
Redmond. Jis nušovė savo 
samdytoją farmerį Paulą 
ir jo žmoną Mary, ir išžagė 
jų dukterį Gloria A. Bran- 
daitę, 12 metų.

Piktadaris paskui bėgo 
Brando automobiliu, bet 
buvo sučiuptas.

Cl. Redmond prisipažįs
ta, jog nušovė Brandus, bet 
ginasi, lead nežagęs mergai
tės. Tuo laiku jis buvęs gir
tas. Jis 26 metų amžiaus.

Gen. Franco Blofina, kad Iš
siusiąs Italus Namo

Paryžius. — Franci jos 
užsieninis ministeris Bon
net pareiškė, kad generolas 
Franco prižadėjęs išsiųst 
namo Italijos kariuomenę, 
kaip tik fašistai laimėsią 
karą Ispanijoj.

(Bet tai gal tik Franci jos 
valdžios blofas su žinia ge
nerolo Franco, idant nura
mint didelius žmonių pro
testus prieš fašistų valdžios 
pripažinimą Ispanijoj.)

Mussolinis Rengėsi Smar
kiomis Rūkštimis Naikint 

Amerikos Karo Laivus

Žinios iš Lietuvos
Pulk. Škirpa pas Hitlerį
Berlynas, vasario 28 d.— 

Naujai paskirtasis Lietuvos 
atstovas Vokietijai pulki
ninkas Kazys Škirpa įteikė 
Hitleriui kredencialus (įga
liojimus).

Mirė Profesorius Liudas 
Vailionis

Kaunas, vasario 27 d. — 
Mirė Vytauto D. Universi
teto Gamtos - Matematikos 
skyriaus profesorius Liu

Baisi Eksplozija Didžio 
Amunicijos Sandėlio

Japonijoje
Tokio, kov. 2. — Eksplo- 

davo ir liko sunaikintas di
dis amunicijos sandėlis 
miestelyje Tonoyamamachi, 
arti Hirakatos, ties Osaka 
miestu. Kilus gaisrui, ka- 
nuoliniai šoviniai iš sandė
lio su baisiais trenksmais 
sproginėjo ir šaudė į visas 
puses per visą' popietį ir va
karą.

Ugnis ir sprogimai sunai
kino 800 namų, per kelias 
ketvirtaines mylias aplin
kui. Bent 10 žmonių už
mušta, 44 “nežinia kur din
go” (suprask, žuvo). Sude
gė ir beprotnamis arti amu
nicijos sandėlio, o valdiški 
pranešimai nesako, ar bu
vo išgelbėti jo įnamiai.

Skaičius žuvusių ir su
žeistų sieksiąs 400, nors ja
ponų valdžia slepia tikruo
sius skaitmenis, ir neprilei
džia laikraštininkų prie 
eksplozijos vietos.

Iš artimesnių miestų pa
šaukta 117 ugniagesių ko
mandų; ant greitųjų su
traukta 50 tūkstančių ka
riuomenės ir 2,000 policijos 
—kovot prieš tolesnį gaisro 
plėtimąsi ir palaikyt tvar
ką.

8,300 žmonių liko be pas
togės. O medžiaginiai nuos
toliai tiesiog milžiniški.

Kai kas spėja, kad “sve
timi šnipai” padegę tą Ja
ponijos amunicijos sandėlį; 
kiti sako, kad eksplozija ki
lus “per darbininko neat
sargumą.”

Tai jau trečia šiemet 
amunicijos sandėlių eksplo
zija Japonijoj.

Kruvinos Riaušės Tarp 
Indą ir Mahometoną

Rangoon, Burma. — Su
sikirtimuose tarp indų bud- 
distų ir mahometonų 5 as
menys tapo užmušti ir 90 
sužeista. B e m a 1 š i n darni 
kruvinas riaušes, policinin
kai dar vieną nušovė ir še
šis sužeidė.

ORAS
Šį penktadienį apsiniau

kę, būsią lietaus ir šilčiau.

das Vailionis. Jis buvo gi
męs Dzūkijoje 1886 m., o 

| universitetą baigė Krakove 
11911 metais. Savo laiku jis 
buvo Šaulių Sąjungos pir
mininkas.

Vienijami Lietuviai Klai
pėdos Krašte

Klaipėda. — Vas. 26 d. 
čia įvyko Visuomenės Są
jungos suvažiavimas ir nu
tarė steigt vieną bendrą or
ganizaciją visų Klaipėdos 
krašto lietuvių.

Amerika Turės Pigiau
sias, bet Geras Maskas

Prieš Nuody Dujas
Washington. — Moksli

ninkai Jungtinių Valstijų 
karo ministerijos išvystė 
visai pigias maskas žmo
nėms apsisaugo! nuo nuo
dingų dujų laike karo.

Generolas W. C. Baker 
sako, jog kai gana daug 
bus tų maskų pridirbta, tai 
galima bus jas pardavinėt 
pigiau negu po $1.25. Jis 
tvirtina, kad jos geresnės 
negu Anglijoj dirbamos 
priešdujinės maskos.

Išmeta 200 Darbininką Pa
gal Vyr. Teismo Sprendimą

Newark, N. J. — Kad 
Jungtinių Valstijų Vyriau
sias Teismas dauguma bal
sų nusprendė, jog sėdėjimo 
streikai esą “priešingi” 
konstitucijai ir neleistini, 
todėl J. E. Mergott kompa
nija išmetė iš darbo dau
giau kaip 200 darbininkų, 
kurie nesenai dvi dienas 
streikavo sėdėjimu tos kom
panijos fabrike.

Lietuvos Vyriausybe Jau 
Pripažino Gen. Franco

Kaunas. — Smetonos vy
riausybė pripažino genero
lo Franco “valdžią”, Ispa
nijoj. Taigi jau 37-nios ša
lys pripažįsta fašistus Ispa
nijos viešpačiais.

EXTRA
Vatikanas, kovo 2.—Pra

nešama, kad kardinolas 
Pacelli išrinktas popiežium. 
Jis buvo Vatikano valstybė
lės sekretorius ir rėmėjas 
velionio popiežiaus Pijaus 
Vienuolikto politikos.

Chungking, Chinija.—Ja
ponai tris kartus bandė 
persikelt per Han upę ties 
Yuehkowu, ir kiekvieną 

•sykį buvo atmušti.

Lincolno Brigados Draugai 
dabar veda vajų ant greitųjų 
sukelt pinigų parvežti Franci- 
joj užlaikytus veteranus. Va

jų reikia paremti visomis iš
galėmis.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

CIO Taikos Derybos 
Su Federacija Pra
sidės už Savaites

Teisia USA Ex-Ambasadorią, 
Kad Automobiliu Sužeidė

Mergaitę ir Pabėgo
Richmond, Virginia. — 

Nesenai dr. Wm. E. Dodd, 
buvęs Amerikos ambasado
rius Vokietijai, sužeidė au
tomobiliu mergaitę Gloria 
Grimes, 4 metų, bet nesus
tojo, o tik pasuko mašiną 
į šalį ir nuvažiavo sau to
liau.

Patrauktas teisman, jis 
sako abejojęs, ar mergaitė 
buvo sužeista. Tačiaus po 
to jis buvo pasiuntęs $25 
mergaitės motinai; ale pini
gai buvo greit sugrąžinti 
jam atgal.

Mergaitės tėvas dabar 
per teismą reikalauja $25,- 
000 už dukters sužeidimą. 
Jinai dar tebėra ligoninėje.

Virginijos valstijos įsta
tymas nusako 30 dienų iki 
5 metų kalėjimo ir $25 iki 
$5,000 baudos automobilis
tui, jeigu jis važiuodamas 
užgauna ar sužeidžia žmo
gų ir nesustoja pagelbėti.

Tarp šaukiamų į prisie
kusius posėdininkus (džiu- 
rę) yra ir vienas negras. 
Dodd’o advokatai mėginsią 
įrodinėt, būk tas įstatymas 
esąs “priešingas” šalies 
konstitucijai.

Amerikietė Milionierė Pirko 
Gružą “Kunigaikšti”

Maidstone, Anglija.—Su
situokė su “Gruzijos kuni
gaikščiu” Mitu Džiordžadze 
amerikietė milionierė, duk
tė Johno Amery’o iš Cincin
nati, kuri paskutiniu laiku 
vadinosi “k u n i gaikštiene” 
Anna Ilinskaja. Pirmiau ji 
buvo moteris “didžiojo Ru
sijos kunigaikščio” Dmit- 
rio. Anna turi 40 milionų 
dolerių turto. Dabar jinai 
yra 34 metų amžiaus, ir at
rodo senesnė už naująjį sa
vo jaunikį.

Gruzijos “k u n i g a ikštu- 
kas” buvo persiskyręs su 
pirmąja savo žmona, kana
diete. Vieną kartą 1932 m. 
amerikietė ‘kunigaikštienė’ 
Anna (Amery) Ilinskaja 
siūlė pirmajai to kunigaikš- 
tuko žmonai didelius pini
gus, kad jinai persiskirtų 
su juom. Bet pirmoji jo 
žmona tada dar nesutiko 
taip parduot savo vyrą An- 
nai, ir tik šiemet persisky
rė su juom.

FRANCUOS ATSTOVAS 
GEN. FRANCO’UI

Paryžius, kov. 2.—Fran
ci jos vyriausybė skyrė mar
šalą gen. Petainą pirmuoju 
savo ambasadorium genero
lo Franco “valdžiai” Ispani
joj.

Siųskime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Darbo ministerė 
Frances Perkins tikisi, kad 
už savaitės CIO paskirta 
komisija sueis į taikos de
rybas su Amerikos Darbo 
Federacijos komisija. Su
prantama, kad pats prezi
dentas Rooseveltas, sugrį
žęs iš karo laivyno manev
rų, dės pastangų, idant bū
tų apvienytas unijinis judė
jimas Amerikoj.

Neapsiėmė į taikymosi 
komisija Daniel Tobin, vie
nas iš trijų, kuriuos Fede
racijos pirmininkas Wm. 
Green buvo paskyręs.

KELIONE TRAUKINIAIS Į 
ABIDVI PARODAS IR 

ATGAL UŽ $90
New York. — Kelios ge

ležinkelių kompanijos skel
bia kad jų traukiniais iš bi
le vietos Jungtinėse Valsti
jose galima bus už $90 nu
važiuot į didžiąsias* San 
Francisco ir New Yorko 
parodas ir sugrįžt namo. 
Už tą kainą jie vešią iki 
8,140 mylių iš viso.

Kas norės keliaut geres
niais Pullman vagonais su 
teise m i e g y k 1 o s, mokės 
$135.

Nupigintas keleivių va
žioj imas traukiniais į pa
rodas prasidės balandžio 
(April) 28 d. Pasaulinė 
New Yorko Paroda atsida
rys balandžio 30 d.

Japonai Stato j Karą Man
chukuo Žandarus; Pristigo

Savo Kareivią
Chungking, Chinija, kov. 

2. — Chinai partizanai su
mušė ir atmetė atgal kelis 
tūkstančius Manchukuo 
žandarų ties Sanyingchi, 
Honan provincijoj. Nukovė 
bei sužeidė tūkstantį žan
darų ir pagrobė daug jų 
ginklų ir amunicijos.

Kad japonai stato į fron
tą Manchukuo žandarus, tai 
reiškia, kad jiem jau pri
stinga ten reguliarės ka
riuomenės.

Chinija Įsigyja Daugiau 
Karinią Lėktuvą

Shanghai, Chinija.—Karo 
pradžioje Chinija turėjo 
300 kovos lėktuvų, bet dau
guma jų buvo laipsniškai 
sunaikinta mūšiuose su ja
ponais. Bet dabar Chinija 
vėl dasivarė iki 150 karinių 
lėktuvų ir tikisi pakelt jų 
skaičių iki 500.

Chinai daugiausia varto
ja sovietinius, fr.ancūziškus 
ir angliškus orlaivius, ir be
veik pusė Chinijos lakūnų 
esą “rusai.” Japonai nau
doja amerikoniškus, vokiš
kus ir itališkus orlaivius.
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Lenkų Demonstracijos 
Prieš Nazi us

Pastaromis dienomis pasireiškusius 
milžiniškos Lenkijos žmonių demonstra
cijos prieš Vokietijos nazius parodo, jog 
to krašto gyventojai yra griežtai nusi
statę prieš Hitlerį, nepaisant to fakto, 
kad juos pulk. Beckas norėjo kadaise 
prišlejoti prie naziško vežimo.

Nepaisant, kiek daug fašistiniai agre
soriai šūkauja apie žygiavimą “į rytus,” 
jie to nedarys, jei matys griežtą žmo
nių nusistatymą prieš juos; jei matys 
atsuktą jėgą.

Demonstrantų šaukimas, kad Vokieti
ja Danzigo nepasigrobs, kad už Danzigo 
nugaros stovi 30,000,000 Lenkijos žmo
nių, turi didelės reikšmės.

Lietuvos liaudis taipgi yra nusistačiu
si prieš nazizmą ir bendrai prieš fašiz
mą. Deja, jiems nėra laisvės tą viešai 
pareikšti. Jiems nevalia susirinkti. Tuo 
pačiu sykiu voldemarininkai, susidėję su 
krikščionimis-demokratais ir liaudinin
kais (jų lyderiais) skiepina nazišką pro
pagandą liaudyje, nuodyja žmones.

Kaip Bus Su Palestina?
Trokšdama prisigerinti mahometoniš- 

kajam pasauliui, Anglijos valdžia, sako
ma, rimtai mano apie panaikinimą “žy
dų valstybės” Palestinoj. Kaip žinia, 
1917 metais, per' pasaulinį karą, Angli
jos imperialistai sakė atiduosią Palesti
ną žydams, kur jie galės laisvai gyventi 
Anglijos globoj. Anglija tais laikais, 
mat, labai troško papirkti žydų tautą, 
kad ji eitų pagalbon talkininkams.

Žydai Anglijos imperialistų pažadams 
patikėjo. Po karo tuojau ir buvo suda
ryta savos rūšies žydų valstybė, kurią 
viso pasaulio žydai rėmė pinigais. Sako- 

"ma, apie 500,000,000 dolerių turto žydai 
įvezdino Palestinoj ir apie 450,000 savo 
tautiečių ten apgyvendino.

Bet žydų gyvenimas Palestinoj nebu
vo ramus, kadangi juos arabai labai puo
lė. Pastaruoju laiku buvo baisus teroras, 

‘į kurį tam tikra žydų grupė atsakė tuo 
pačiu,—teroru. Arabus, aišku, rėmė fa
šistinės šalys. Nėra abejojimo, kad juos 
Mussolinis rėmė net ir ginklais, gerai ži

nodamas, jog tuo būdu bus užduotas An
glijai smūgis.

Pereitais metais Anglija siūlė pada
linti Palestiną į tris atskiras dalis: vieną 
palikti žydams, kitą duoti arabams, o 
trečią—patiems pasiimti. Deja, tasai pla
nas neišdegė, kadangi jis nepatenkino 
nei vienu net kitu.

Taigi dabar Anglijos imperialistai jau 
siūlo panaikinti tą savos rūšies “žydų 
žemę” ir palikti žydus tiktai su tautinės 
mažumos teisėmis.

Žydai prieš tai griežtai protestuoja, 
tačiau jų protestas gali būti ir neišklau
sytas. Jei Anglijos ponai pamatys, kad 
anaip darant jų imperializmo interesams 
bus geriau, tai jie taip ir darys.

1927 Metais ir 1937 Metais
“Tėvynė” andai pranešė, kad 1927 me

tais SLA buvo turėjęs 20,695 narių, o 
1937 metais tik 14,503. Dėl to Chicagos 
lietuvių dienraštis “Vilnis” šitaip rašo:

“1930 metais SLA jau buvo pasiekęs 
apie 23,000 narių. Tuo tarpu SLA augo. 
Teisybė, jame ėjo kova tarp progresyvių 
ir atžagareivių, bet iki SLA nesuskaldy
tas, tas trynimasis jam tik naudon ėjo.

“1930 metais betgi reakcinis elemen
tas ryžosi ‘atsikratyti bolševikų.’ Pasi
šaukę į seimą policiją, jie išmušė lauk 
ir areštavo daug delegatų. Viso apie 208 
delegatai išėjo.

“Nežiūrint, kad progresyviai delega
tai turėjo apie pusę, sakoma, teisėtai 
rinktų delegatų daugiau pusės, jiems ne
buvo leista nei vieno žmogaus į mandatų 
komisiją, kad teisingai delegatai būtų 
priimti.

“Tas reakcinio bloko užsispyrimas pri
vedė SLA prie skilimo. SLA neteko pa
ties veikliausio elemento. Organizacija 
ėmė mažėti ir buvo daėjus berods iki 
13,000 ar mažiau. Tik kada pažangesni 
žmonės paėmė centrą į savo rankas, or
ganizacija kiek atsigavo, bet ji vis dar 
neatgauna daugiau trečdalio savo narių, 
ką turėjo 1930 metais.

“Šiuo tarpu SLA vėl eina kova. Tas 
pats elementas, kuris buvo atsakomin- 
gas už suskaldymą 1930 metais, dabar 
vėl stengiasi vieni valdyti SLA.”

Šiemet prasidės SLA Pild. Tarybos no
minacijos. Jau dabar girdimi balsai, kaip 
tūli smarkuoliai prie to ruošiasi.

Koks Apjakimas!
Guber. Lehmanas paskyrė adv. Morris 

L. Ernst į valstijos bankų tvarkymo ta
rybą. Aišku, tokis paskyrimas, nors jis 
padarytas antru berods kartu, turi būti 
užgirtas valstijos senato.

Na, ir kas gi pasirodo? Ogi reakci
ninkai, valstijos senatoriai pradėjo šauk
ti, kad Ernst esąs komunistas! Girdi, jis 
priklauso Amerikos Civilinių Laisvių Są

jungai.
Tie reakcininkai taip apjakę, jog net 

’ nežino to, kad adv. Ernst tik šiomis die
nomis dirbo jų darbą: jis jieškojo ko
munizmo Advokatų Gildijoj ir rįžosi ją 
skaldyti tik dėlto, būk Gildiją valdą ko
munistai.

Apjakę reakcininkai dabar, matyt, at
mokės adv. Ernstui už jo žygius Gildijoj.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

• I
■ Ar teisybė, kad valdžia

• pardavinėja mažas dalis į
• viešos žemės, iš apie penkiųl 
‘akrų, vasariniams na-|

"mams? Kur galiu gauti in- į 
‘formacijų apie tas žemes?

pirmiausia reikės vesti pil
ną ištyrinėjimą, klasifikavi
mą tinkamos žemės tokiems 
tikslams.

Informacijas galite gauti: 
General Land Office, Washing
ton; D. C. FLIS.

Atsakymas Tebejieško, Kas Užmušė

Ant Sovietų-Mandžūrijos Sienos do arklių trypimą ir surin
kęs paskutinęs spėkas puo
lė pirmyn ant priešo.

V. BUILOV
I

Anksti rytą, sausio 31 d., 
1939 metais, jaunesnysis lei
tenantas Kostiniuk išjojo 
su keturiais kovotojais į 
pasienio punktą. Saulė jau 
pakilo ant Mandžūrijos 
kaukurų, bet šaltis nepasi
davė. Įšalusi žemė po arklių 
kanopomis skambėjo, kaip 
metalas. Artimai buvo le
do sukaustyta Argun upė.

Sovietų pasienio sargai 
atydžiai apžvelgė pasienio 
taką: ar nėra ant jo pėdų, 
ar nebuvo čia priešo koja. 
J a u n e s n y.s is leitenantas 
Kostiniuk jojo priešakyje. 
Pažvelgęs už upės į Man
džūrijos žemę, jis pro ryto 
rūkus pamatė grupę raite
lių, jojančių linkui rube- 
žiaus.

■—Atydos, draugai! — 
įspėjo jis savo raitelius.

Raiteliai susidomėję tęsė 
kelionę. Kovotojai nepaleis
dami iš akių/ japonų-man- 
džūrų raitelius tuo kart ap
žiūrinėjo taką. Japonai rai
teliai Mandžūrijos pusėj ar
tinosi prie Sovietų žemės. 
Štai jie greitai prijojo prie 
sienos ir perjoję ją įsiveržė 
ant salos No. 279, Argun 
upėje, kuri priklauso Sovie
tų Sąjungai. Ir toj minutėj, 
perkertant tylą šalto oro, 
sutauškėjo nemato m asis 
priešo kulkosvaidis. Kulkos 
praūžė pro Sovietų raitelių 
galvas.

Kostiniukas davė koman
dą, jo draugai nušokinėjo 
nuo arklių ir sugulė. Vėl 
sutauškėjo priešo kulkos
vaidis. Ir po priedanga sa
vo kulkosvaidžio ugnies 
šamo rajai puolė ant Sovietų 
pasienio sargų, • bet mūsų 
drąsūs sargai atsakė prie
šui energinga ugnimi. Prie
šai pasitraukė, nušokinėjo 
nuo arklių, pasislėpė ant sa
los.

Prasidėjo karštas šaudy- 
masis. Priešas buvo daug 
patogesnė j pozicijoj. Skai
čiumi jis veik keturis kar
tus viršijo Sovietų pasienio
sargus. Bet didvyriai pasie
nio sargai drąsiai priėmė 
nelygų mūšį.

Leitinantas Kostiniuk pa
leido ne rymo signalą ir tuo 
davė žinią į pasienio sargy
bos punktą. Nelaukiant pa- 
gelbos, jis su savo kovoto
jais pradėjo aktyviai veikti. 
Japonai — mandžūrai didi
no ugnį, bet ir pasienio sar
gai veltui laiką nelaido. Ko-

Konstituciją! — su kovos 
obalsiu puolė priešakiu jau
nesnysis leitenantas Kosti
niuk. Ir tuo laiku iš pasie
nio punkto pribuvo padrū- 
tinimas.

Japonai pasitraukė. Vie
noj tarpkalnėj jie bandė at
sispirti, bet mūsų kovotojai 
išgrūdo juos ir iš ten. Ja
ponai—mandžūrai nutvėrę 
savo septynis sužeistuosius, 
vilkdami juos ledu, greitai 
skubinosi atgal už Sovietų 
sienos. Šūviai pasibaigė. 
Siena buvo apvalyta nuo 
priešų.

II
Tyla. Pasienio sargas Mi- 

loserdov aiškino draugams:
■—Šioj vietoj, 1937 metais, 

kovoje žuvo skyriaus vadas 
draugas Artiemev.

Jauni kovotojai ne kartą 
jau girdėjo apie drąsų sky
riaus vadą, bet dar nežino
jo smulkmenų jo mirties. 
Kas tai iš kovotojų papra
šė M.iloserdovo papasakoti 
apie Artiemevą, bet tuo lai
ku pasienio punkto koman- 
dierius atjojo iš.kovos lau
ko, įsakė patikrinti ar nėra 
kovotojų tarpe sužeistų.

—Viskas tvarkoj,— buvo 
raportas. — Štai tik sky
riaus komandierių drg. Ka
lininą kiek užgavo pašėlusi 
kulka. Pagal punkto ko- 
mandieriaus p a t v a rkymą 
kovotojai užšoko ant arklių 
ir jau jojo į poilsio vieta 
Kaip vėl pasigirdo šūviai iš 
priešo pusės. Nachališkas 
priešas negalėjo nusiramin
ti. Pasienio raiteliai nusėde 
nuo arklių ir pasislėpė. Ja
ponai - mandžūrai, abelnai, 
prastai šaudo, o po to, ką 
jau buvo gavę, tai tik iš
šaukė pas mūs kovotojus 
juoką. Priešo kulkos kaukė 
pro tikslą.

—P a p a s a kokite mums 
apie žuvusį skyriaus vadą 
Artiemevą, — prašė jauni 
kovotojai pas draugą Milo- 
serdeva.

—Tai buvo, — pradėjo

nulipti nuo arklių. Prasidė
jo kova. Priešai nerymavo, 
jie skubėjo, kad pirm negu 
pribus daugiau mūsų pa- 
d r ū t i n i m ų, paimt tuos 
draugus į nelaisvę.

Japonai pasidalinę į dvi 
grupes pradėjo supti Artie- 
meva ir Lavrova. Sunkiai v t-
sužeistas Artiemev parpuo
lė. Lavrov pagelbėjo drau
gui, įdėjo į šautuvą naują 
rinktinę patronų, ir jie abu 
atsišaudinėjo. Spėkos aplei
do sužeistą Artiemevą. Bet 
iki paskutinės minutės jis 
gynė brangią savo tėvynę. 
Tik visai netekęs spėkų iš
leido iš savo rankų šautuvą.

Liko tik vienas Lavrovas. 
Priešai artinosi. Jię šliaužė 
iš visų pusių. Drąsus kovo
tojas smarkiai šaudė. Bet 
priešo kulka pakirto ir jį, 
kraujas veržėsi iš rankos. 
Tartum per sapną jis išgir-

Čia jis pamatė draugus, 
jojančius į pagalbą. Jo aky
se sužibėjo džiaugsmas, bet 
tuo pat kartu spėkos aplei
do. Na, ir gavo tada japo- 
nai-mandžūrai. Brangiai jie 
užmokėjo už draugo Artie- 
mevo gyvastį, ir baigdamas 
pasakojimą pridėjo: — Gi 
Lavrovas, kaip jūs žinote, 
išgijo ir dabar yra sekreto
rius Jaunųjų Komunistų 
mūsų skyriaus.

III
Tuo kartu japonai - man

džūrai baigė šaudyti įsitiki
nę, kad tas yra veltui. Prie 
punkto komandieriaus pri
šliaužė virėjas Žarnovas.

—Drauge vade, šamo ra
jai nutilo, pavėlinkite eiti 
ir pietus gaminti.

—O kai)? jūs čia pateko
te?—nustebo komandierius.

—Kaip patekau? — nusi
juokė Žarnovas.—Aš, drau-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

,, Po aprūpinimo įstatymu,;
kurį Kongresas nesenai pri-!

. ėmė, Darbo Sekretorė au-

Rusę Šokikę Sosojevą
Los Angeles, Calif.—Per-

- torizuota parduoti ar rąn-, eitą penktadienį naktį ne- 
^davoti mažus plotus viešos į žinia kas storu pagaliu už-

• žemės ne virš 5 akrų—na
mams, grotelėms, sveikatos, 

•pasilinksminimo arba biznio 
tikslams. General Land Of- 

-fice apsidirbs su išdalinimu 
šitos žemės. Dar nežinoma, 

v kas bus reikalaujama nuo 
’'prašytojų. General Land 

Office praneša, kad vi.su-

mušė gražuolę rusę šokikę 
Anną Sosojevą, aikštėje Los 
Angeles Miesto Kolegijos, 
kurioje Sosojevą mokinosi 
dramos.

Policija kamantinėja So- 
sojevos artimą draugą Wal- 
lie Myarą ir kitus. W. My- 
ar pirmas ją ir rado jau

mirštančią. Jinai dar jam 
pasakė, kaip buvo užpulta 
ir mušama į galvą; ji ne
žinojo ar tyčią užtylėjo 
žmogžudžio vardą, kaip 
liudijo Myar. Sosojevos 
draugai ir draugės pasako
jo policijai, kad paskutiniu 
laiku jinai kažin ko baisiai 
bijojo.

Republikonas Senatorius Už- 
giria Užpuolikų “Ašį”

Washington. —' Republi
konas Senatorius Vanden
berg dergė prezidento Roo- 

I sevelto reikalavimą Ameri- 
! kai tinkamai apsiginkluot; 
i jis netiesioginiai užgyrė fa
šistų užpuolikų Romos-Ber- 
; lyno-Japonijos “ašį.”

votojai Bystriakov ir Sobo- 
liev surado priešo kulkos
vaidį. Keletas jų taiklių šū
vių ir japonų kulkosvaidis | 
nutilo.

—Už tėvynę, už Sovietų j

įsavo pasakojimą Miloserde- 
1 vas, — ten pat, kur tik mes 
dabar davėme į kailį japo- 

i nams. Gruodžio 5 dieną, 
i 1937 metais, šiuo takeliu 
jojo skyriaus vadas Arie- 
I mev ir kovotojas Lavrov. 
! Ir štai staigiai japonai iš 
1 spąstų atidengė kulkosvai- 
Idžio ugnį. Po Artiemevu 
nušautas arklys. Iš anos 
pusės į mūsų pusę puolė di-
delis japonų būrys. Tikslas 
jų buvo aiškus — jie norėjo 
paimti į nelaisvę mūsų pa
sienio draugus. Sovietų pat
riotai stojo kovon. Taikliais 
šūviais jie privertė japonus

K i c k v i e nas miestas **• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

DARBININKŲ
, SVEIKATA

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N.

Tel.: Humboldt 2—7964

STRĖNDIEGLIS IR KITI 
DIEGLIAI

Drauge gydytojau, pra
šau ir mano žmonai patarti 
per “Laisvės” dienraštį — 
apie jos tokį negalavimą. 
Už ką širdingai tariame 
ačiū.

Josios amžius' — 38 me
tai, ūgio 158 centimetrų, 
svorio 65 kilogramai. Jai 
tankiai skauda nugarą. O 
taip pat kaip kada net 
skauda šoną ir palei krūtis. 
Jau bus puspenktų metų, 
kaip ją vargina tas nugaros 
skaudėjimas. Tai yra nuo 
antro gimdymo pradėjo jai 
nugarą diegti. Labiausia 
kada bent kiek pavargsta 
arba atšąla, tai jau ir ra
mybės nėra. Žiemos metu 
da daugiau. *

Buvo nuėjusi ir pas vie
tinį gydytoją, tai šis nieko 
svarbaus nepripažino. Tik
tai pasakė, kad jai yra “do- 
leur.” Išrašė tokios mos- 
ties trintis, tai laikinai loc 
ir apstojo, bet paskiau ir. 
vėl tas pats. Jinai bijosi, 
kad jai neprisimestų kokia 
svarbi liga iš to: kokia 
inkstų ar kepenų liga.

Kas tai yra do liga ta 
“d o 1 e u r.” čia pas mus 
Prancūzijoj tai kuone kiek
vienas darbininkas nusi
skundžia ta liga. Ar tik tas

“doleur” neturi ko bendra 
su reumatizmu? Mačiau pa
garsinimą, kad kokie tai 
vaistai išgydą reumatizmą 
per 48 valandas. Ar tai gali 
būt tiesa?

Atsakymas
“Doleur” nėra jokia liga, 

o tik daugelio skirtingų 
trūkumų pažymis. “Doleur” 
reiškia “skausmas,” sopė, 
skaudėjimas. Gali skaudėti 
nuo reumatizmo. Qali skau
dėti nuo kitokių priežasčių. 
Ar gali kokie skelbiami 
vaistai išgydyt reumatizmą 
per 48 valandas? Drauge, 
juk tai nesąmonė, kokių pil
na skelbimuose. Reumatiz
mų yra visokių, ir negreit 
jie išgydomi.

Jūsų draugei veikiausia 
ne reumatizmas, bet taip 
sau nervų gėlimas, neural
gija. Jei strėnose—tai va
dinasi strėndieglis. Gimdy
mo pažeidimai, be abejo tu
ri didelių čia ryšių. Be to, 
ji dirba, pavargsta, nusi- 
šaldo: tai ir gi dalykų ne
taiso. “Kad neprisimestų iš 
to kokia svarbi liga...”

Drauge, pakanka ir to, ką 
ji turi. Nėra reikalo da 
daugiau ligų j ieškoti.

Kas daryt? Tegul Jūsų 
draugė gerai pasilsi. Tegul 
bent kelias dienas ir visai 
ant patalo paguli, kaip kad 
sirgdama plaučių įdegimu.

>

Francijos kareiviai Tunisijoj taisosi tvirtumose, tikėdamiesi, kad jiems 
teks susiremti su Italijos fašistais.

Tegul pasivalgo gerai, tik 
maistas kad būtų gamtiš
kas, nesugadintas. Tegul 
karštai pasimaudė. Karšti 
kompresai, masažas, brau
kymai, saulė ant nuogų kū
no dalių. Ypač gerai jai bū
tų Trumpųjų Bangų Dija- 
termija ir Ultra-vijoletiniai 
spinduliai nuo tam tyčia 
anglinės lempos. Nervams 
atsigauti padėtų ir džiovin
tos bravoro mielės, ir šiaip 
vitaminų ir mineralų pre
paratai.

Vaistų skausmui užmuš
ti vartot nepatariu, nes tai 
vis nuodai. Ligos priežas
ties jie neprašalina, o tik 
nervus ir smagenas tam 
kartui užmigdo, apmarina. 
Svarbiausia — atpildyt or
ganizmo trūkumus. ’
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Net Tiltai iš Gumos Galima Statyti
Jau buvo šiame skyriuje 

rašyta apie psitacosis ligą, 
kuria žmonės užsikrečia nuo

Iš specialiai apdirbtos 
gumos šiandien gaminama • 
kepurės, čeverykai, siuvama 
švarkai

Kiti mokslininkai sakė, 
d tą raginį “capą” šis 

! žaltys vartojus kaip’kastu- 
ivą, įsikast j smėlį dykumoj. 
Bet Bogert apie tai abejoja.

’ 'Jis nurodo, jog daugelis žal- 
gyventojai^. ncturi b.kių “šarvų” 

ant nosies, o vis tiek įsikasa 
i smėli plikais savo snu-

Jei būtų reikalo, dabar 
galima būtų net tiltus sta
tyt iš gumos (“robo”), 
dirbt iš jos ratus trauki
niams ir gamint įvairias 
kietas mašinų dalis fabri
kam. Guminiai perleidžia
mieji diržai-konvejeriai fa
brikuose, kaip patirta, laiko 
ilgiau negu panašūs diržai

buvo atrastas 
keistas žaltys (iš salvadorų 
rūšies), kuris ant nosies tu
ri savotišką raginę apsau
gą. Šį žaltį dabar aprašė 
C a 1 i f ornijos Universiteto

metus padaryta didelis 
skaičius ir kitu atradimu, 
kad dabar gali tiek gumą 
kientint, minkštint, daryt 
ją tampresnę bei standesnę, 
kiek reikalinga skirtingiem 
dirbiniam. Kai kuriem dai
ktam guma šiandien taip 
sukietinama, kad ir plaktu
ko penties kirčiai nepalieka i 
žymės ant jos.

Dirbtinė Guma
Bedarant bandymus kaip 

kelinės; iš jos jau perdirbinėt gamtinę gumą, 
senai dirbama šukos, paša-j tapo atrasta ir kaip dirbti- 
gos-“tajeriai” automobi-1 niai gamint ją iš įvairių
liam, koteliai 
plunksnom, daugis mediką-i 
lių instrumentų ir tūkstan
čiai kitu daiktu, v C

Bet tokia įvairybė daiktų 
negalima būtų pagamini 
tiesiog iš pirmykščios gu
mos. Reikėjo eilės išradimų, 
kuriais dabar perdirbama 
guma, kad jinai tinka kaip 
medžiaga tokiam daugiui 
skirtingų produktų.

Gumos Pritaikymų 
Išradėjai

Užpereitą savaitę buvo 
minima Akrone, Ohio, šim
to metų sukaktis nuo to lai
ko, kai Goodyear “išrado” -- -------(------ -------------
būdą sukietint guma, “vuL! gaminimui dirbtinės gumos, 
kanizuojant” ją. Tikrumoj i Daugelis dirbtinių gumų 
ne Goodyear ( buvo pirmas' šiandien yra padirbama iš 
išradėjas vulkanizavimo-su- “saldžiai-kvepiančių” _ 
kietinimo gumos su pagelba 
sieros. Jis tik pagerino tą 
išradimą ir padarė, kad 
daugmeniškai ir tiksliai ga
lima sukietint gumą plačiu 
mastu, planingai ir bizniš-

automobi-| niai 
fontaninėm; medžiagų.

Vokiečiai jau pirm pa
saulinio karo išrado chemiš
kai gaminamą dirbtinę gu
mą, vadinamą “methyline 
guma.” Jie dirbo ją iš van
denilio (hydrogeno) ir gry- 
nanglio (carbono). Bet ši-j 
tokia guma buvo nelabai ge-! 
ra.

Kunigas Nieuwland pas-! 
kui surado, jog geresnė dir- 
btinė guma išeina, i__ JL ,
jant cheminį lementą chlori
ną.

Toliau duPontu laborato- 2 v, , . - , i . • Bet ar žemes magnetiz-riiose atrasta, jog labai tin- ...... ■i j j ’ j » mas visais laikais vienodaika chloroprene chemikalas ,' ,veike nors ir tose pačiose
vietose, pavyzdžiui, šimtai 
tūkstančių ir milionai metų 
atgal? Šitokį klausimą pa
sistatė, sau amerikietis mok
slininkas C. S. Piggot, ir 
pradėjo tyrinėt žemės sluok
snius, susidėjusius jau pirm 

išimtų tūkstančių ar milionų 
! metu.

Koncentracijos stovykla Francijoj, j kuria subrukta
publikos pabėgėliu. Daladierio v aidžia juos pusbadžiai ten laiko.

daugybė Ispanijos res-

Magnetizmo kompaso ada- 
naudo- ' ta ne vienodai rodo skirtin-

j re jau Kolumbas pirmojoj 
savo kelionėj į Ameriką.

AR ŽINAI, KAD?
Rašo JAUNUTIS

-Kiaurymes ir Balsas

papūgos yra kilusios iš šil
tųjų kraštų.

Bet pasirodo, jog ta pačia mokslininkas C. M. Bogert.
■ liga užsikrečia žmonės ir 
nuo šaltųjų kraštų paukš-j 
čiu, kurie laikosi Faroe Sa-

! lose. O šios salos guli šiau
rinėje dalyje Baltijos Jūros, 

jį šiaurius nuo Goti 
i ir priklauso Švedijai.

Faroe salų
s medžiodavo tuos paukščius 
j dėlei jų plunksnų, pagal- ...
'į veins (paduškoms), ir bepe- s ‘ k’
I šant tas plunksnas, dauge-, Bogert, todėl, mano, kad 
lis žmonių susirgdavo liga tas žaltys vartoja savo ragi- 
panašia į tifusą. Vienas iš nį capą kai}) knistuką prasi- 
kiekvienų penkių tai}) susir- skverbt į uolų plyšius arba 
gūsių mirdavo. Tose plunks-1 po uolomis, bejieškant mai- 
nose yra kokie tai bakteri- ’ sto. 
niai ligos nuodai. —---------------

Švedijos mokslininkai ste-Į 
bisi, kaip tai gali būt tokios

Kas Buvo Ta Atlantida?

T dujų- 
gesų, vadinamų vinylchio- 
ridc. Į tam tikrus didžiu
lius kubilus-tankus prilei
džia šitokių dujų, viduj at
šaldo temperatūrą iki 7 lai
psnių žemiau zero (pagal 
Fahrenheito gradusninką) ; 
suspaudžia tas dujas; ir ka
da po to atidaro tanką-kubi-

Danija buvo pirmutinė 
valstybe, kuri pradėjo vai
tot valstybinę vėliavą, 1219 
metais, o Jungtinės Valsti
jos tik 1777 metais.

Sakoma, kad Amerikos 
pramonė išvystyta iki aukš
čiausio laipsnio pasaulyje; 
bet jeigu reikėtų automobi
lis pastatyt nuo pat pra
džios iki juom būtų galima 
važiuot, tai ir Amerikoj už
imtų keturis metus laiko.

“Visatoj,” saulinėj žemės 
sistemoj, nauji metai pra
sideda gruodžio 21 d., o ne 
sausio pirmą dieną, kaip

Į mes apvaikščiojamoNathaniel Hayward jau 
buvo užpatentavęs išradi
mą, kaip kietint gumą —! lą, jame randa jau ne dujas 
apipurkšt ją siera ir kaltint ar skystį, ale kietoką, tamp- 
prieš saulę. Tai vadinosi, rią medžiagą, panašią į 
“saulinimas” gumos. Good-; gamtinę gumą.
year nupirko tą patentą ir: Sovietų Sąjungoj jau ke
pi adėjo sulig jo gamint £u“|lj metai veikia fabrikai, ga

gamą.
Ar Galima Apsieit be 

Gamtinės Gumos?
Didelė dauguma Ameri-

minius maišus paštui. Bet, minantieji dirbtinę 
tie maišai bjauriai smirdėjo: 
ir greitai plyšo.

Goodyear tada
sklypą tokio’sukritusio gu-! ~— *
rainio maišo ir pradėjo ke-jkoj vartojamos gumos (au

paėmė

pinti ant pečiaus. Guma pa-'tomobilių pasagoms ir ki-! 
virto anglim, bet kai kurie tiem reikalam) yra gamti-j 
gumos gabaliukai pasirodė j na guma, gaunama iš tam 
kieti ir tvirti. Goodyear su- tikrų medžiu “sulos” ir įve- 
prato, jog reikia nustatyt į žama įg kitų šiltų kraštų, 
tam tikrą pastovų karštį;, jųes gamtine guma vis dar 
tai sieruota guma nesu-; ■ • 
gruzdys ir nesudegs, o visa 
išeis pageidaujamo kietu
mo. Taip jis ir padarė savo 
gumos dirbykloje. Tuomi 
vulkani,žavimas - kietinimas 
iš bandymų virto jau visai 
praktišku dalyku.

1905 m. Arthur H. Marks

pigiau atsieina negu dirbti-

leiskime, karas už-
Amerikai gavimą

Bet, 
kerta 
gamtinės gumos iš užsienių 
arba trustas gumos medžių 
plantacijų perdaug pabran
gina savo produktą. Kas ta-

atrado, kaip seną sudegusią, ^a; Amerika įtaria jau p il
gumą panaujint šarmais.

George Oenslager 1906 m. 
atrado chemines medžiagas, 
kurios labai pagreitina kie- 
tinimą-vulkanizavimą gu
mos. Tie “pagreitintojai” 
tai aniline ir thiocarba- 

t nilide.
Paskui Oenlager sukūrė 

atskirą savo pramonę ga
mint tas medžiagas, greiti
nančias gumos kietinimą, ir 
dabar per metus parduoda
ma jau 5,000 tonų tų “kie- 
tintojų,” po tūkstantį dole
rių už toną.

Bet per paskutinius 33

jurų dugno, iš tokio senu-!kad 
mo sluoksniu. Ir pasirodė, naujus metus. • 
jog magnetinės geležies da
leles, išimtos iš ten, pačios 
savaimi veikia kaip kompa
sas; vienu, savo galiuku jos 
rodo į vieną pusę, o antru1 
galiuku į priešingą pusę. 
Panašiai veikia ir dadelė* 
gautos iš 
esančiu

seniausiu 
sausumoje.

gamt mokslininkas 
riggoi, sužymėdamas veiki
mą tų medžiagos dalelių, ir 
tikisi nubraižyt senovės ga
dynių magnetinį žemlapį, 
parodant, kai]) ir kur veikė 
žemes magnetizmas tais lai
kais, kuomet žmogus dar 
nebuvo išsivystęs ir milži
niški žvėrys siaubūnai dino- 
saurai siautė ir klampojo

Ispa n i jos generolas 
mon Maria Narvcz 
1800 m. iki 1868 metų tu
rėjo tris “revoliucijas,” per! 
kurias sušaudė 35,000 savo 

jkj.. nriešų. Kuomet jis gulėjo 
uoli? *lau niirties patalo, ku- 

v, nigas užklausė jį: Ar dova
noji savo priešam? — Netu
riu nė vieno, — atsakė ga- 

sušau-visusmmolas: 
džiau.

Blusa be maisto
der.s gali išgyvent

Ra- 
nuo

nai galėtų patenkint saviš
kius gumos reikalus, pa
smarkindama gaminimą 
dirbtinės gumos. Akrone ir 
kituose gumos pramonės 
miestuose j a u įvalias yra 
tam dirbtuvinių įrengimų.

Kai kurios rūšys dirbti
nės gumos yra geresnės ūžavimas jos tiem ir kitiem tik- 
gamtinę, pavyzdžiui,

Senovės graikų filosofas 
! Platonas rašė, jog kada tai 
I labai, labai senai buvęs di
delis žemynas vadinamas 
“Atlantida,” bet paskui jis 

i paniręs Atlanto vandenyne. 
Tai buvus baisi bausmė 
“ A11 a n t i dos” gyve n toj ams, 
kad jie perdaug didžiavęsi 
ir išstoję karau prieš visą 
pasaulį.

Italijos profesorius V. 
Calestani, tačiau, dabar pa
skelbė, kad niekad jokia 
“Atlantida” nenuskendo. 
Sako, kas senovės padavi
muose minima kai}) “Atlan
tida,” tai esą tik sala Bri- 
tanija-Anglija.

Tiesa, Italijos profesoriai 
neretai daro tokias išvadas, 

; kokių Mussolinis norėtų, o 
dabar jis norįs pasigerint 
Anglijai ir pasakyt anglam 
komplimęnta, kad jų žemė 
tai ir esanti garsioji “At
lantida.”

Jeigu čia komplirpentas, 
tai jis prilipo- Anglijos stu
dentam, skaitantiem, kad ir 
su žodynais, graikiškus Pla
tono raštus. Ir jie jau “at- 

: randa” daugeli gamtinių ir 
; kultūrinio nenašumų tarp 

areli). j Anglijos ir Platono pasako
jimu apie ’’Atlantidą.”

—N.

čiai karštųjų šalių, papūgos 
ir tie šaltųjų kraštų paukš-! 
čiai. Daro tyrinėjimus, kaip1 
Faroe salų gyventojai galė
tų patys apsisaugoti nuo tos 
plunksnaligės ir neperduotu 
jos kitiem su pagalvėmis, 
padarytomis iš tokių plunk
snų. —J. C.

Dainavimo mokyto j ai 
tvirtindavo, kad kiaurymes 
kaktoje (sinus) ir žandi
kauliuose veikia kaip at
skambėto ja i žmogaus balso 
(rezonatoriai). Jie matė 
panašumą tarp tų kiaury
mių ir smuiko ar gitaros 
tuščio vidurio, kuris didina 
ir įvairina stygų garsus.

Bet Ohio Valstijos Uni
versiteto profesorius G. O. 
Russell sako, jog tas veido- 
kaktos kiaurymių “veiks
mas” buvo tik įsivaizdavi
mas, o ne tikrenybė. Russell 
užtiko žmogų, kuris 1 
praradęs visas tokias kiau
rymes. Jis buvo netekęs ir 
nosies, e .......... _
tai skylė, iš vidaus siaurės-'.

i nė, o į išorinį g.
Tad prof. Russell ir paė

mė
' m ingo žmogaus, ir štai ką 
atrado: jo» balsas stipresnis 
ir skambesnis negu viduti
nio sveiko žmogaus. Todėl 
Russell padarė išvadą, jog 
kaktos-veido kiaurymės ne
tarnauja kaip balso atskam
bėto j ai-didintojai.

Jis pasišaukė gerus dai
navimo mokytojus ištirt 
balsą to asmens be kiaury
mių ir net be nosies; ir jie 
taip pat sutiko su profeso
riaus Russellio nuomone.

—N.

Medžio ir Plieno Šluotos
trejus paskutinius
Vokietijoj mašinos

gatves vartojo

Per 
metus 
valančios 
šluotas, pagamintas iš pias- 

buvo'savos Primos medžio, tinka
mai smulkiai suskaldyto. 
Bet.tai gana brangus medis, 

Jos vietoj pas’jftik- kuris buvo įgabenamas iš 
užsienių. Bet po trejeto me- 

‘ i ąaŪ ’platesni U bandymų naziai persiti- 
- - krino, kad plieno vielų šluo-

ė bandyt baisa to nelai- ^os Valančium gatves maši
nom ilgiau laiko ir pigiau

AMERIKOS ARELIS

Arelių yra apie 50 skir
tingų rūšių. Bet Jungtinės 
Valstijos savo ženklui kai
po šalies yra pasirinkusios 
vadinamą “bald-headed' 
eaMe” (plikagalvį ;

Jis gyvena prie vandeny- 
i nu ir minta žuvimis.

1777 metais Mass, valsti
ja atspaude šį paukštį ant 
cento, New Yorko valstija 
1787 m., o ant dolerio jis 
buvo atspaustas tiktai 1810 
metais.

ir van- 
dvejus 

metus, o žmogus tegali išgy
vent be maisto apie 40 die
nų, o be vandens apie pen
kias dienas.

Žmogui mirus, daugelis 
mano, jog jam auga nagai 

i ir plaukai. Dalykas tame, 
Arlington, Mass.—Smar- kad po mirties žmogaus ku

kiai pasisukus automobiliui, | nas traukiasi; tai atrodo 
jis-nušoko į Mystic ežerą, ir didesni jo nagai ir plaukai, 
du jame buvę technikai Jeigu, žmogui mirus, jo 
laikraščio “Boston Herald” kūną išdalintume į tas me- 
prigėrė po ledu. Jųdviejų; džiagas, iš kokių jis suside- 
vardai—J. P. Moran ir J.ida ir parduotame jas, tai 
H. Fitzpatrick. ! gautume tik ,apie du dole-
________________ i_______ Irius ir keturiasdešimt cen

tų.
Pirmutinė žuvų ligoninė 

buvo įsteigta Amerikoj. Ją 
įsteigė, su pagelba Ameri
kos Žuvininkystės Biuro, 
gamtmokslininkas dr. Fre
derick F. Fish, Seattle, 
Washington valstijoj.

Jūrų gelmėse yra žuvų, 
kurios panašios kaip žiedo 
deimanto akutė; tūlos pana
šios į moteriškus karolius, o 
dar kitos panašios kaip vy
skupo kepurė.

nuvažiuojama 100 tūkstan
čių mylių.

Gamyba dirbtinės gumos 
ir toliau gerės per naujus 
atradimus. Didės pareikala-

gamtinę, pavyzdžiui, dir-'islam. Tada praplatės dirb- 
žams atsilaikantiems prieš įtinęs gumos gamyba, ir ji- 
karštį, gazolino nebijau-!nai turės atpigti; ir tuo bū
tiem guminiam vamzdžiam, 
atspariem prieš rakšties pa
mušalą kubilų-tankų.

Pasagomis-“tajeriais” iš 
vienos dirbtinės gumos yra.

du Amerika vis labiau liuo- 
suosis nuo pirkimo šimtų 
milionų dolerių vertės gam
tinės gumos iš užsienių.

3 Gyduolė nuo Gripo
Treja Tiek Pakilo Anglijos 

Išlaidos Karo Laivam
London. — Anglijos val

džia paskelbė skaitmenis, 
kurie rodo, jog per šiuos 
valdiškus (fiskalius) metus 
jinai išleis $768,333,405 pa
greitintai statybai karinių 
laivų; tai treja tiek dau
giau negu šešetas metų at
gal.

Apart daugio mažesnių 
j karinių laivų,- yra statoma 
i dar devyni karo didlaiviai; 

Anglų Lakūne Jeanė Bat- ir Anglijos laivyno inžinie-

Praeitą savaitę paskelbta 
Sovietuose svarbi gyduolė 
nuo gripo-influenzos. Ta gy
duolė tai dujos. Jas pagami
no sovietinis ' profesorius 
Alenksandras Smorodincev 
iš arklių kraujo syvų. Bet 
kad išsidirbtų tokie syvai, 
tai arklių kraujas turėjo 
būt užkrėstas tam tikrais 
čiepais.

Tos dujos iš arklių syvų 
buvo išbandytos ant visų 
tarnautojų Mostorgo, vie- ten—Garbės Narė Lietuvos riai didžiuojasi, kad dabar 
nos iš 
mentinių 
kvoje.

Kurie 
influenza-gripu, 
puodam i 
greitai pagijo; ir po to nie
kam nebuvo jokių blogų pa
sėkų nuo šio vaisto.

didžiausių depart- 
krautuvių

tarnautojai 
tai 

minimų

Mas-

sirgo

dujų,

—Jaunutis

KIEK LĖšUOJA KARAS 
JAPONAM

Tokio, Japonija. — Veik
lesniais kautynių ' tarpais, 
karas japonam Chinijoj lė- 
šavo po 5 milionus dolerių 
per dieną, kaip savo valdiš
ki žinovai.

Oro Kliubo

Kaunas, vas. 27. — Lie
tuvos Orlaivininkų Kliubas 
išrinko savo garbės nare 
garsiąją Anglijos lakūnę 
Jeanę Batten. Jinai nesehai 
lankėsi Lietuvoj ir davė 
paskaitą Kaune.

Anglija gali pastatyt kari
nį didlaivį bent vienais me
tais greičiau, negu kuri ki
ta šalis. Statymas naujau
sio, jau ant vandens paleis
to Anglijos karo laivo 
“King George V” užėmė 25 
mėnesius. Šis laivas yra 
35,000 tonų įtalpos.
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
. Argentinoj ir Amerikoj

..................  Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) -----------

“VIENYBE” TIKSLIAI MELUOJA

Po Rusijos revoliucijos pralaimėjimo, 
1905 metais, siautė areštai po visa kraš
tą, neapleisdami ir Lietuvos žemės. Aš 
pats esu gimęs Suvalkų rėdyboj, Karkli
nių valsčiuj, Geisteriškių kaime—prie 
K e t u r v a 1 a kių miestelio, Vilkaviškio 
apskrity, dideliam ūky. Rodos, gruodžio 
mėnesį, mudu su Vladu Gavėnuku nuė- 
jova nakties laiku į Keturvalakių mies
telio raštinę pasiimti laikraščių apie 
10 ar 11 vai. naktį. Tos raštinės jaunas 
raštininkas tuo laiku irgi buvo įsitrau- 

j kęs į kovą prieš caro valdžią. Besikal
bant mums, įsibriovė pro duris pulkas 
dragūnų su grupe žemsargių ir žanda
rų, kurie tuojaus puolėsi prie mudvie- 

< jų, klausdami pavardžių. Mudu pasa
kėm. Vienas iš žandarų išsitraukė iš po 
rankovės sąrašą ir jieškojo mudviejų 
pavardžių. Buvau arti jo ir pastebėjau 
esu iš pažemės trečias užrašytas. Likau 
areštuotas ir sykiu mano draugas V. 
Gavėnukas.

Įmeta mudu į prie tos raštinės buvusį 
dviejų kambarių kalėjimą. Tuo laiku 
vienam to kalėjimo kambary buvo užra
kinta viena žiauri pamišus moteris. Sau
gojo mudu per naktį, o ant rytojaus, 
sekmadienį, apie 10 vai. ryte įsodino mu
du į vežimą, apsuptą dragūnais iš visų 
pusių. Kadangi buvo sekmadienis, tai 
nemažai ir žmonių buvo susirinkę. Daug 
pažystamų ašaras liejo už mudu. Nuga
beno į Vilkaviškio kalėjimą. Ten tardė 
per keletą dienų. Mano draugą Gavėnu- 
ką paleido, nes vėliau sužinojau, kad jo 
motina suvertė visą bėdą ant manęs, tei
sindamasi prieš caro valdininkus, koki 
jie yra ištikimi caro valdžiai. Už keleto 
dienų su kitais politiniais kaliniais bu
vom išvežti ir saugojami dragūnų į Ma- 
riampolės kalėjimą. Pernakvojom vieną 
naktį persikimšusioj kameroj, prie bai
siausios armijos utėlių, skurdo ir nelem
to dvokimo. ■

Ant rytojaus buvo didelės pūgos ir 
šalta. Vėla išvedė dalį mūsų politinių ka
linių laukan ir sodino į vežimą, apsup
dami dragūnais. Vežė jie mus į Kalvari
jos kalėjimą. Atvykę čia, randam rėd 
binį kalėjimą, perpildytą politiniais ir 
kriminaliais kaliniais. Įgrūdo jie mane 
į vieną kamerą, kurioj buvo arti 50 poli
tinių kalinių. Vieni kaliniai vaikščiojo 
ant narų per šiaudinius šienikus, kiti 

' stovėjo, nes nebuvo vietos, kur vaikščio
ti. Ateina naktis. Patikrinimas perėjo ir 

/ einam gulti. Ant narų sugulė vienas prie 
' / kito ankštai kaliniai, o apie 15 mums rei

kėjo pakišt kojas po narais ir gulėt ant 
plikų grindų. Atsimenu gerai politinių 
kalinių komitetą, į kurį įėjo a. a. V. 
Kapsukas, Garmus, Pietaris—studentai 
ir kiti. Jie ėjo per kameras ir ragino 
visus politinius kalinius eiti į kiemą ir 
klausytis prelekcijų. Iš to komiteto stu
dentas Garmus atėjo pas mane ir už
klausė: “kokioj vietoj esu gimęs ir ar į 
esu biednų tėvų, ar ūkininkaitis.” Sa
kau, nuo didelio ūkio—100 margų. Jis . 
pakraipė galvą. Už Jką tapau areštuotas. 
Pasakiau. Jis man patarė eiti ant kie
mo į masinę sueigą. Atsimenu, kaip V. 
Kapsukas kalbėdavo valandomis vaikš
čiodamas, o visa ta politinių kalinių mi
nia klausėmės. Kai jis pavargdavo, jo 
vietą užimdavo studentas Garmus, Pie
taris ir kiti. Labiausiai nesisekdavo kal
bėti studentui Pietariu!. Garmus ir Pie
taris buvo medicinos studentai. Neužil
go prasidėjo politinių kalinių badavimas, 
apie kurį drg. Kapsukas savo knygoj 
plačiai aprašo. Laike to badavimo mums 
paikiems politiniams kaliniams buvo 

i įsakyta prisirengt kelionei ant rytojaus 
į Suvalkų kalėjimą. Buvo nuskirta: V. 
Kapsukui, J. Rimšai, man ir da dvietn, 
kurių pavardžių neatsimenu. Atėjo Kap
sukas ir Garmus ir įsakė man susirgti— 
atsigulti, o įstatymai neleisdavo tokius 
išvesti. Mes pasilikom iki bado streiko 

; laimėjimo. Vienok po badavimo Kapsu
kas ir kiti buvo išvesti į Suvalkų kalė
jimą, kiek vėliau išvežė mane su kitais. 
Šiame kalėjime radau P. Grigaitį, dabar
tinį “Naujienų” redaktorių ir Sovietų 
Sąjungos šmeižiką; Pietarį, Paršaitį, J. 
Rimšą, česną, Vincą Kasakaituką ir ki-

f tus. ’

Šiame kalėjime suradau daug sunkes
nes gyvenimo sąlygas; daugiau reikėda
vo būti kamerose, negu kieme. Patekau 
žemutinėj kameroj, o ant antro aukšto 
sėdėjo keletas suminėtų kalinių, išskyrus 
Grigaitį, Pietarį ir Paršaitį (Siūlelį), 
kurie sėdėjo nuo kiemo žemutinėj kame
roj. Tarpe politinių kalinių buvo labai 
pasižymėjas iš Kauno tūlo fabriko dar
bininkas po vardu Vanka, kuris buvo 
įspūdingas oratorius. Prakalbas sakyda
vo rusų kalba, žydiškai geriau kalbėjo už 
žydus, nes patys žydai tą tvirtindavo. Jis 
buvo lietuvis ir lietuviškai gerai kalbė
jo. Kai tik jis prieidavo arčiau kareivių, 
karštai vesdavo agitaciją, aiškindamas 
klasių kovą, caro valdžios priespaudą, 
išnaudojimą, kankinimą politinių kali
nių. Ir kai tik kalėjimo viršininkas iš
girsdavo, išbėgęs rėkdavo ant jo, kad 
jis atsitrauktų. Jie ji norėdavo uždaryti 
į karcerį, bet sargai bijodavo, nes jis bu
vo fiziniai labai stiprus vyras. Kadangi 
jis sėdėjo toj pačioj kameroj, kurioj ir ■ 
aš pats buvau, tai mes jį pasiskyrėm už 
vadą. Po jo vadovybe mes keletą sykių 
išdaužėm duris, narus sulaužėm, langų 
štangas išliuosavom. Kalėjimo viršinin
kas su sargais ir kareiviais bijojo mus 
malšinti. Jis davė žinią gubernatoriui*, 
kad kaliniai maištą sukėlė. Greit pribu
vo kariuomenės. Pirmiausiai įėjo į kame
rą kareiviai su atkištais durtuvais, o sto
vėdamas užpakaly jų karininkas užklau
sė ko mes reikalaujam. Mes visi atsa
kėm: reikalaujam paaiškinti apie mūsų 
bylas ir kaltinimus. Vėliau pribuvo pro
kuroro pagelbininkas ir paaiškino, kad 
jie nei vieno prasikaltėlio nenorį netei
singai pasmerkti.

Kameroj buvo tiek dulkių, kad nega
lėjom vienas kito matyti, mąt, mes su- 
griovėm koklinį pečių kampe, tai iš jo 
dulkės sukėlė debesį. Po to sėdėjom ilgą 
laiką. Vėliau mudu su Kasakaituku nu
ėjom į raštinę ir pareikalavom viršinin
ko, kad jis pašauktų tardytoją paaiškin
ti apie mūsų bylas. Jis mudu iškoliojo ir 
sako: kaip mes galim reikalauti. Girdi, 
judu galite prašyt, o ne reikalaut. Mudu 
jam atsakėm, mes tau parodysim, kaip 
mes galim reikalaut. Sugrįžę į kamerą 
ir paaiškinom visiems savo draugams 
apie viršininko pasielgimą. Vanka pir
mutinis pasiėmė sunkų aržuolinį pilną 
vandens kibirą ir kirto į duris. Pasipylė 
baisus triukšmas. Sargai laksto po kori
dorius, o mes išsitraukėm iš po narų ože
lius ir vieni trankėm duris, kiti langus. 
Vėla kareiviai pribuvo su karininkais. 
Betardant mus, ant antrų lubų mūsiš
kiai draugai susikabinę į ratą šoko aukš
tyn ir trankė grindis, kurios siūbavo, 
kaip vėtros laužomos, ir manėm, kad jie 
su visom grindim įsilauš į mūsų kamerą. 
Vėla pribuvo aukšti ponai, pasižadėdami 
greitoj ateityj bylas ištyrinėti. Vieno 
turtingo žydo sūnus sėdėjo už bombos 
metifną, kuri jo paties vienos rankos del
ną buvo sužalojusi. Tvirta sargyba buvo 
pastatyta prie jo kameros; vėliau jis 
buvo išgabentas. Taipgi atsimenu į mūs 
kamerą buvo patekęs žmogus,—nei pa
mišęs nei gudrus šnipas. Nieko nekalbė
davo. Sykį mes jį gerokai prajuokdėm, 
o Vanka užsigulęs ranka gerokai įkirto 
jam į sėdynę, tai jis tada jau suriko: 
“tu rūpužeL..” Vėliau jis tapo išga
bentas.

- -----------.-r

Pasivaikščiojimas Po Kiemą
Suvalkų kalėjime labai trumpai duo

davo pasivaikščioti. Atsimenu, būdavo 
apstoja mūsų sugabesni draugai apie 
vandenio pompą ir diskusuoja, ginčijasi. 
Pikčiausiai kirsdavosi P. Grigaitis su 8 
klasių gimnazistu iš Marijampolės Irške. 
Irškė buvo daugiau apsiskaitęs apie 
marksizmą ir Grigaitį sukritikuodavo. 
Kad išrengus tų diskusijų, Grigaitis iš 
kalėjimo viršininko išreikalavo atskirai 
turėti pragulką-pasivaikščiojimą. Žiūri
me Grigaitis prapuolė. O nuo kiemo po
litiniai kaliniai patėmijo Grigaitį vaikš
čiojant vieną. Bet kadangi jie sėdėjo 
trys—su Pietariu ir Paršaičiu, tai visi 
trys vaikštinėjo be diskusijų.

(Bus daugiau)

Lietuvių fašistų “Vienybė”, 
nuo sausio 25 d., tiksliai me
luoja. Ji puola drg. A. Bim
bą, kam jis minint 15 metų 
nuo Lenino mirties sukakti 
gyrė Lenino nuveiktus darbus 
ir Sovietų Sąjungą.

“Vienybė” užsipuola ant 
drg. Bimbos ir šaukia, tai ko
dėl jis čia kapitalistinėj tvar
koj gyvena ir nevažiuoja į 
Sovietų Sąjungą, kodėl nesi- 
krausto į tą “rojų.”

žinoma, tai labai naivus 
pasakymas. Juk mes žinome, 
kad “Vienybės redaktoriai vi
somis keturiomis giria Smeto
nos režimą, bet jie patys ne
važiuoja pas Smetoną gyventi 
po jo sparnu. Bet argi' mes 
tokį reikalavimą jiems stato
me? Ne. Tai kodėl fašistai 
kitko nesurasdami kartoja se
nai nudėvėtą Amerikos reak
cionierių pareiškimą: “Va
žiuok iš kur atvažiavai!” 
“Važiuok į Rusiją, jeigu ten 
tau gerai!”

Todėl, kad I ‘ .............
fašistai negalėtų atsidžiaugti,'Vą pavergti. Tai fašistų melas., 
jeigu visi komunistai ir susi
pratę darbininkai 
iš Amerikos, persikraustytų 
gyventi į Sovietų Sąjungą. Ta
da kapitalistai ir fašistai ga
lėtų plačiausiai išnaudoti .dar
bininkus, niekas tam nepasto
tų ant kelio, niekas darbinin
kus neorganizuotų, nevieny
tų kovai, o neorganizuotus ir 
klasiniai neapšviestus darbi
ninkus yra daug lengviau iš
naudoti.

I šistai pavergia kitus kraštus, 
:atima toms tautoms laisvę. Jie 
i pa vergė Austriją, Čechoslova- 
kijos dąlj, Abysiniją, dalį Is
panijos; Mandž-uriją ir grū
moja pavergti kitas mažesnes 

tur- šalis. “Vienybė” tą viską ži- 
Čia no. Ji žino, kokį pavojų Lie-

Anglų Karalienė “Demokra
tė/’ bet Bučiuok Jai Ranką'

Mūsų Kraštas Gražus 
Ir Turtingas

Jungtinės Valstijos yra 
ti ligas ir gražus kraštas.

daugiau turtų, negu žmo- tuvai sudaro Vokietijos fašis- 
galėtų suvartoti. Visi jie ^a1’ hot ji tą slapia, ji puola i 
vaisius visų—darbo žnio-|Sovietl? Sąjungą, iš kurios pu- :
Dar dideli žmeės plotai'sčs J()kio Pavojaus Lietuvai 

Vietos yra, 11 ^ra-
Kapitalistai žino, kad ko

munistai yra pirmose eilėse 
59,453 ketvirtai-darbo žmonių už geresnes al- 

žmoniškesnes darbo są- 
laimin- ' 

kad pasišnekėję 
Kapitalistų tvarka da-; komunistai yra darbo žmonės, lygiais.”

yra 
nes

I yra 
niu. c

retai apgyventi, 
turtų yra, tik reikalinga kito- 

jkia tvarka. Vien Naujoji An- 
Jglija užima
| nes mylias ir turi tik 8,1 66,340
gyventojų. Darbininkai ir lygas, už geresnj 
Amerikoj gali padaryti tikrą gesnį gyvenimą. Jie žino, 
rojų

London. — Amerikietė 
senutė Rachelė Cantorienė, 
matyt, žydų tautos, labai 
giria Anglijos karalių Jurgį 

Į ir jo žmoną Elzbietą už 
! “paprastumą ir demokratiš
kumą.” Atėjus karališkai 
porai į raštinę Anglijos 

i Pramonių Parodos, kara
lienė ištiesė ranką šiai 83-jų 

i metu amerikietei. Manda- 
j giai .su ja pasisveikino ir 
i karalius. Paskui visi trys 

u....

tik trukdo progresą ir ar- jjc žino, kad kol komunistai
Ir kada susipras, tai ir nesunaikinti, tai negalima su-!

krašto darbo žmonės pa- naikinti ir darbininkų judėji- 
tys savo šalį tvarkys, čia turės mas, unijos, spauda; apšvietus 
geriausią gyvenimą, nes jie organizacijos, demokratinės 
jam paruošė dirvą, sutverda-teisės, kongresas, senatas, rin- 
mi tiek daug turto, išbūdavo- kiniai ir kitos laisvės. Už tai 
darni puikią techniką ir indus- jie puola komunistus, niekina [ 
triją. juos, nori sunaikinti. Už tai i Kansas City, M o.

Fašistų “Vienybė” rašo, |ic nori PastaUrti kokį dikta-1 saikintųjų teismas 
kad jau geriau tylėti apie Le-( 
niuo darbus, nes Leninas pa- 

kapitalistai ir j vergęs Gruziją ir siekęs Lietu- '

do. 
šio ale kam ta amerikiete se

nele bučiavo “demokratiš
kai” ištiesta karalienės 
ranka? V

ri-

jog vyriausias apskrities 
teisėjas D. E. Long kreivai 
nusprendė, kad miestas tu- 

i ri išmokėt $9,800 už 
aišku, kodėl samdomą

žmogui, taikos teisėjo G. P. Bourko 
liečia Lietuvą, tai Sovietų vai-kiekvienam, kuris tik myli lai-j daugiau negu Bourkui pri- 

ir savo šei-1 klauso. Teismas pripažino, 
kad ir buvęs apskrities tei
sėjas Hostetter veikė išvien 
su Longu apkirst miesto 
iždą.

Gruzijos žmones 
išvažiuotų sau sovietine V

Sovietų Sąjunga turi užtek
tinai savo komunistų, kurie j 
vadovauja darbo žmonijai bu- 
davoti socializmo tvarką. Ten 
darbo žfnonės komunistų ve
dami nugalėjo išnaudotojus ir 
įkūrė savo valdžią.

Iš kitos pusės, būtų netei
singa, jeigu Amerikoj arba į 
kur kitur, žmogus išdirbęs 30 ■ 
arba 40 metų, atidavęs savo 
sveikatą, sutvėręs čia turtus, 
kuriuos pasisavino kapitalis
tai, pasenęs, netekęs sveika
tos, ant senatvės važiuotų į 
Sovietų Sąjungą duoną valgy
ti. Tai būtų neteisinga. So
vietų Sąjungoj liaudis laimėjo 
ir įkūrė savo tvarką. Visi ži
nome, kiek ji turėjo pergy
venti vargo, skausmų, sunke
nybių ir kovų. Kiek ji turėjo 
padėti energijos atbudavoji- 
mui šalies, kurią kontr-revo- 
liucija ir intervencija buvo su
griovus. Ir ką ji turi, tai jos, 
tai jos laimėjimai, kurie ro
do, kad ir kitų kraštų darbi
ninkai turi taip organizuotis, 
kovoti, eiti buvusios 
darbo 
siekus 
reikia 
jungą, 
kitų kraštų 
sau asmeninio gyvenimo j ieš
koti. Mums užtenka tik pasi
mokyti iš rusų darbininkų ko
vų.

5

5
5

torių kraštą valdyti, kuris, 
kaip Hitleris, durtuvais, kar
du ir kirviu šalį valdytų, štai 
kodėl jie puola komunistus.

Iš to gali būti <
K as k i e k v i en a m darbo

par-
miestui patalpą

džia nuo pat savo 
paskelbė, kad kaip 
tai]) ir Lietuvai ji 
pilną laisvę. Jeigu 
kūrėsi Sovietai, tai 
juos kūrė patys Lietuvos dar- gynus nuo fašistų demokrati-1 
bininkai, valstiečiai ir iš So- ją ir liuosybę, kad ateityje 
vietų Sąjungos grįžę lietuviai, suradus kelius į goresnį gyve-

. Ne Sovietai (rusai) puolė Lie-nima.' k
i tuvą, bet Lietuvos valdonai Petras Butkevičius..
■ dėjosi su visokiais kontr-revo- 
| liucionieriais prieš rusų So
vietus. Bet ir tai Pirmoji So
vietų Sąjunga pasirašė su Lie
tuva taikos sutartį, pripažino 
ją valstybe dar tąda, kada jo
kia kita šalis nebuvo ))ripaži
nus, davė miško ir kitko. So
vietų Sąjunga pripažino- Lie
tuvai Vilnių, jį atėmė nuo 
Lenkijos ir -perdavė Lietuvai. 
Bet Lietuvos valdonai taip 
“gaspadoriavo,” kad ten vėl 
įsikraustė generolas Želigovs
kis ir Vilnių atėmė nuo Lietu
vos. Kiek daug kartų Lietu
vos nepriklausomybei 
pavojus, tiek daug kartų 
užsistojo Sovietų Sąjunga.

Kodėl Jie Puola Komunistus?

įsikūrimo svę, liuosybę, save ii 
kitoms, myną, darbininkų klasę

pripažino progresą, tai reikia visa šird- 
Lietuyoj žia remti Komunistų Partiją, 

todėl, kad jos programą, kad dabar ap-

ii1

sukčiai, gembleriai bei gem- 
blerių patronai.

Office Phone 
EVergreeir 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

gręse
už

tvarkos, 
žmonių laimės.

> Rusijos 
žmoųių keliu, kad at- 
savo laisvę. Mums ne
važiuoti j Sovietų Są- 
nei iš Amerikos, neigi 

darbininkams, ir

Dabar klausimas, kodėl l'a- 
šistai ir kapitalistai taip puo
la komunistus. Jie žino, kad 
Sovietų Sąjungoj komunistai 
atvedė darbo žmones prie lai
mėjimo, prie naujos 
prie darbo
Jie žino, kad ir kitų šalių dar
bo žmonės seka tą, kas yra. 
Sovietų Sąjungoj. Nesvarbu, 
kiek apie Sovietų Sąjungą ne
meluoja fašistai ir kapitalis
tai vis vien daugiau ir dau
giau darbininkų jai pritaria, i

Iš itos pusės, Sovietai da-: 
vė visoms tautoms ir taute-j 
lėms laisvę. Gi tuo kartu Tta-i 
lijos, Vokietijos, Japonijos fa-
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mėš dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrantis ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar- 8 guzlkais Single Breasted, 

Sportifikb ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
- pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi goriausia verte už savo pinigus.

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Esi. since 1889

manufacturers of fine clothes
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Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. tn. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

A

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Angly kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtiniu Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

piliete moteriške su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygutė G4 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c ai.K 5c U. b. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y. v



I Penktadienis, Kovo 3, 1939 LAISVE Penktai ptulaplf

! LITHUANIAN ART LEAGUE EXPLAINS
STAND ON WORLD’S FAIR UTH DAY

01’

the 
let-

To AU LMS Members, Choruses 
Sympathizers

was

hdve probably 
the new 12- 

Tiesa ..Youth

-that 
team

and

Dear Friends:
With this official statement 

wish to inform all concerning 
participation of LMS choruses 
the World’s Fair and in the general 
Lithuanian Day program.

Last year on July 27 at a meet
ing of the LMS Central Committee 
the secretary, B. Šalinaitė, an
nounced the receipt of an oral in
vitation from the chairman of the 
song program committee. J. Žilevi
čius, inviting LMS choruses to ac
cept to take part in the choral pro
gram of the Lithuanian Day, Sep
tember 10, 
The LMS 
cepted the 
their two
ing them to cooperate, 
derstood that such a 
should be composed of representa 
tives from all mass Lithuanian 
ganizations.

After this, without delay, 
LMS sent to all choruses official
ters asking their opinions. In a short 
time 20 choruses accepted. Our 
choruses raised the slogan of: “LMS 
Choruses! To the Lithuanian Song 
Day at the World’s Fair!” All the 
choruses believed that on this of
ficial day all Lithuanian choruses 
would have the opportunity to 
proudly and unitedly appear before

wc 
the

in

other national groups. All the 
ruses wholeheartedly prepared; 
made plans to raise money for 
costumes and other details.

At the LMS 8th Conference 
solution urging all choruses to par- 

i cooperate in the forth-
’s Fair was

cho- 
they 
fare,

a re

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 

OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Membership Drive of LMS Nears 
End; Connecticut in the Lead

------------------------------------------------- H t - -------------------

Sports for LDS Kids 
In Brooklyn School

BROOKLYN, N. Y.— The limo 
will be Saturday afternoon at 4 p. 
m. and the place will be 419 Lori
mer SI reel, when there will be a 
scries of games and contests of 
skills by the youngsters, boys and 
girls, of the LDS Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlė.

Horse-shoe pitching, potato sack 
race, relay, Indian, Hand and Old 
Style table wrestling, balancing and 
rope jumping games will be played.

If you happed to be in the neigh
borhood of the Laisve Hall and hear 
the shouts, shrieks and laughter that 
will be caning out--don’t be 
alarmed, it will only be the kiddies 
enjoying themselves to the hilt.

Names of the winners in different 
events will be published in Mon
day’s issue of the Laisve, so. be on 
the lookout for them.

Clean sportsmanship, fair play at 
all times and the will to win is 
what wo arc trying to instill in,the 

[minds of these youngsters. We arc 
thankful to the opportunity as we 
think the job a cinch.

—Tom Vermal.

A B’klyn Chorusite 
Meditates

Give me one good reason Geo. 
K. is riding out to Great Neck? 
George says he is charging it to 
experience. Why is Johnny Gri- 
bas going around and telling every
body that he is four months, three 

I days and two and a half hours 
older than the older person? It’s 
great to be a man!

By the way, Al P., a little less 
noise from you. You and Lillian 
remind me of a popular song, “Two 
Squeaky People”.

Since Tony Y. is back in the cho
rus he has been doing a lot of 
wonderful dancing. What is it, To
ny, arc you getting tiredof doing 
the polka all the time, or is it a girl 

(you have your eye on? You’d never 
think that Chop Suey would cause 
an argument between Mary and 
Melvina, but I’d try to ease that 
temper a little.

Our friend1 Bob is very interested 
in a certain young girl. The best 
of luck, but I have my doubts.

—Tish Tush

I ticipate and cooperate in
I coming Day at the World’ 
passed.

As it can
Art League 
whole-heartedly approved the par
ticipation of ALL Lith-Americans in 
this national festival. And all 
resources were put to work in 
direction.

The song program committee 
us to understand that a Lithuanian 

! Day Committee would be formed 
of all groups and that 

i tions would be invited 
jin the work.

Much later we were

be seen the Lithuanian 
(LMS) and its choruses

their 
that

gave

1939, at the World’s Fair.
Central Committee ac- 
invitation and elected 

representatives, authoriz- 
It was un- , 
committee , the Lithuanian Consul 

’and Miss Avietenaitė, 
| representative, that this committee 
i would be composed of representa

tives from all Lithuanian-American 
j groups and mass organizations.

The Lithuanian press soon carried 
notice that a Lithuanian Day Com
mittee was formed and that the 
LMS was not represented. Ap
parently we were "undesirables”-- 
and so were other large organiza
tions, Association of Lithuanian 
Workers (LDS), and the Lithuan

ian Workers Literary League, (AL- 
; DLD).
| The central committees of 
1 LMS, LDS ’ and the ALDLD 
I in a joint meeting to consider 
unfair action of the Day Committee. 
A letter was written to Consul Bud
rys stating that such an action was 

j not uniting all available forces for 
I the-Lithuanian Day.

Mr. Budrys replied by saying that 
our request to be included on the 
Committee was referred to that

I group.
A short time later we received an 

i answer from the “Presidium of the 
Lithuanian Day Committee” wherein 
it was stated that the request of 
LMS and other organizations 
form a committe representing 
Lith.-American groups and mass 

(ganizations, according to I 
į sidium’s opinion, was “not 
i able this year.”

“Not acceptable,” because, 
; was revealed later, a clerical 
( from Pittsburgh decided “not 
loperate with communists.” 

But this small minority

our organ iza- 
to take part

reassured by 
Gen. Budrys

Lithuania’s

the 
met 
the

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

Education Ship Tours Choruses Gain Many New Members in Drive 
War-Torn China Ending March 15th; Three Prizes at Stake

• We had the pleasure of seeing 
the trophy which is at stake in the | 
current Bowling Tournament being : 
held by the Mass. LDS Youth Conn- I 
ell. A beautiful work of art 
trophy—and one the winning 
will cherish for a long time...

• Our own bowling debut 
made only last Saturday at the Eli
zabeth Vanguards’ -dance. Un
daunted, unafraid ar.d not unnerved, 
we marched to the alley, Perspiring j 
and panting, we did manage to pull knows very well that they do not 
through the game with the lowest I speak the truth in denouncing the

bowling blood is LMS and the fraternal organizations 
Brooklyn, awake! Set up as communist societies. These or- 

have a tour- ganizatįons are varied and mixed:
I the membership is made up of Lith
uanians of every belief.

But the song is ended. We do not 
feel that we can soil our Lithuan

ian heritage by bowing down to the 
political machinations 
veiling of small groups.

If the Lithuanian Day Committee 
is now monopolized by a clique 
wishing to use it for personal poli
tics and not allowing us to parti
cipate in the Lithuanian Day cele
bration, we shall then leave that 
celebration for next year, 1940.

The Lithuanian Art League (LMS) 
and the Association of Lithuanian 
Workers (LDS) are holding their 
conventions in New York in 1940. 
At the same time we can hold our 
conference and our Lithuanian Song 
Day at the World’s Fair.

To this end our choruses must 
begin work NOW! We must get as 
many new members as possible into 
our choruses, begin the drives to 
raise money for fares, costumes, etc. 
The LMS shall help each individual 
chorus solve its problems regarding 
the Lithuanian Day. New songs 
shall be published and directives is
sued. We must all prepare now for 
next year’s celebration.

Our slogan remains the same: 
“LMS Choruses!—To the World’s 
Fair!”

score. But our 
aroused.
the tenpins and let’s 
neyl...

• By this time you 
feasted your eyes on 
paged issue of the
News. The editor tells us that over 
80 contributors have helped to make 
the paper the best possible argu
ment that the LDS Lithuanian 
youth movement is the strongest 
and with most prospects in Ame
rica...

• We read with interest an ar
ticle about the “Dictatorship of the 
Amazons” in a Cleveland branch. 
(Bravo! Viva!) The writer then 
ends with “Female Government— 
May it Never Perish” (The World 
Goes Smash!) Our only comment is 
an historical one: Once upon a time 
in ancient Greece there lived a wo
man called Lysistrata...

• No less than four articles came 
in at the same time this Wednes
day from one chorus on its activity. 
Such a desire to write is good; we 
only hope other groups would write 
at least once in a while...

• American Rhapsody: Have you 
an inferiority complex? Is your love 
life frustrated, dissipated, consti
pated? Is your mind weak? Can’t 
concentrate? Can’t get ahead? 
Everybody gets raises and they 
fire you? If so, don’t join a union, 
don’t organize, but buy Professor J. 
Squich’s new startling book, “Your 
Mind and How Not to Use It”. For 
$2.49 you will learn Rockefeller’s 
secret to riches and how Morgan got 
his millions. Don’t be caught in a 
rut! Rise above the common mas
ses! Fifteen minutes a day with 
Professor J. Squich and the secret 
to wealth, power, love and life 
yours on page 257, line 13...

• The Latvians, northern 
thers of the Lithuanians, have
opened an anti-kissing campaign. 
Reason: the fight against tuber
culosis. Unfortunate, but the cam
paign is proving to be a bit dif
ficult...

• Three-fifths of husbands nowa
days help wash and dry the dishes. 
This, a columnist says, is due to the 
fact that husbands now have a more 
sensible interest in home economies. 
This, I say, is due to the fact 
the husband is out of work 
staying at home while the 
works at lower wages...

• Not so long ago I had the 
tionable pleasure of digesting
ler’s “Mein Kampf”. After wading 
through pages of tripe and terror 
the picture of Adolph Hitler as 
a man becomes more than clear. 
Tragic it is that the World stands 
in fear of a self-styled Messiah 
whose vicious mind has erased the 
beauty of a culture and tradition 
4hat was Germany’s...
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P. Balsys, 
Chairman, LMS Exec. Comm.

B. Šalinaitė,

A. Rainienė,
Secretary,

treasurer.

Mass LDS Council to 
Hold Frolic Dance

BOSTON, MASS.—LDS youth of 
Massachusetts celebrate their work 
in building up LDS youth branches 
with a “Spring Frolic Dance’’ 
held in the Lobby Salon of 
Bradford in Boston on May

to be 
Hotel 
13 th'.

Mas-At the last meeting of the 
sachusetts State LDS Youth Council 
the following committee was elected 
for the Spring Frolic Dance: Frank 
Olsen, Olga Shukis, Al, Kwedor, La
vina Sangaila, V. Sabulis and Antho- 
thony Vasaris.

After the Frolic Dance a state
wide LDS youth conference is 
planned for May 14th which will 
review the progress made and make 
further plans to improve 
youth branch organization.

LDS

Her voice was ever soft, gentle 
and low; an excellent thing in wo- 

Walter Kubilius, man. Shakespeare.

You don’t have to pay taxes!

General Unrest Among German Youth
PARIS. — The young people of 

Germany arc dissatisfied with Hit
ler’s “promises” made to the young
er generation When he came into 
power. Underground sources in Ger
many send this report:

“In Upper Silesia the efforts of 
the Nazis to persuade school boys 
to go away for pre-military train
ing for one year, the so-called “Land 
Year,” has resulted in a miserable 
failure. In classes of 35 to 50 stu
dents, only 5 to 7 volunteered.

“Thereupon a woman ‘leader’ of 
j the Hitler Youth Movement per
sonally visited the different villages 

: to try to make the boys sign for 
i the Land Year.
į “In the first village she went to, 

the mobilization of the boys had to

Duce, Hitler, Mikado, 
Rapped in Store Pact
NEW YORK.—Bosses and work

ers in Parker’s department store 
here agreed to boycott all fascist- 
made merchandise.

The store signed a contract with 
the Department Store Employes 
Union, CIO, which prohibits the 
management from buying or selling 
any products of Italy, Germany or 
Japan. The store also agreed not to 
discriminate in ,the hiring of any 
employee on the basis of race, color 
or creed. '

The Polish government has pro
hibited exportation of gold articles, 
precious, stones and jewelry.

A spiral wire boater has been 
invented with which eggs can bO 
beaten or liquids mixed in a tea 
cup.

CHUNGKING.—Thousands of Chi
nese peasants whoso only education 
and cultural activity would other
wise have been stopped by the war, 
are still receiving" regular education 
as the result of the Chinese govern
ment’s education ship.

A boat, over 60 feet long, with 
a forcdeck which can be used as an 

I auditorium, tours the vast network 
of waterways in the war-torn pro
vince of Szechwan, teaching, educat
ing and amusing the people. With 
a makeshift platform for stage 
plays,- concerts, radio talks and 
movies, this boat has a regular cur
riculum which includes instruction 
on war safely measures, air-raid, 
chemical warfare, conscription, and 
personal hygiene. It also provides 
radio talks, musical performances, 
lantern lectures, educational films, 
plays, and material for leaching 
reading and writing.

Another interesting feature of 
this education ship, is the use of 
shock brigades which arc sent out 
to the outlying villages to give 
street corner talks and tea house 
talks, as well as to post wall papers 
and posters throughout the villages.

Hundreds of people visit the boat 
daily, and more than 150,000 people 
have benefited by it since Septem
ber.

In contrast to this is (he ruthless 
destruction of books and literature 
by the Japanese in the occupied 
regions. According to official sta
tistics, 2,118 libraries and 825 public 
reading rooms have been destroyed. 
As each library contains an average 
of 5,000 books, no less than a mil
lion books have been destroyed.

Philly Dance Okay, Now 
Try Card Party

bo postponed because a religious 
procession took place and all the 
boys participated in it. In another 
village the boys had all gone to 
church.

“Finally, she came to a place 
where she was able to get all the 
boys together. The local leader ad
vised her to speak to the boys in
dividually, since nobody would come 
forward if she called for volunteers. 
She spoke to seven or eight boys, 
but they all declined.

“Then she called out one of them 
before the ranks and the following 
conversation took place:

The Leader: Do you Want to go 
away for the Land Year?

The Boy: No.
L: Why not?
B: I want to earn money.
L: Have you eaten today?
B: Yes.
L: Whom do you have tb thank 

for that?
B: My father works.
L: You have to thank the Fueh

rer for that—whom ?
B: The Fuehrer.
L: Do you want to go away for 

the Land Year?
B: NO.
L: (yells) Don’t you want to 

serve the Fuehrer?
B: Yes.,
L: How docs one serve the Fueh

rer ?
The boy does not answer.
L: (yells) By carrying out his 

orders. Understand?
B: Yes.
L: Do you want to go away for 

the Land Year?
Boy: No.
L:I could order you to go. But 

you aren’t worth it. The Fuehrer 
dbes not want such boys. He wants 
real boys.

Later on the woman is reported 
to have said “Yes, the Catholic 
Church does have power here.”

PHILADELPHIA, Pa.—The Lyros 
Chorus’ dance is over, but the me
mory lingers on. Many familiar 
faces were seen at our affair. I 
wish their owners could also be 
seen at our chorus rehearsals every 
Friday night.

To all those who participated, 
to those who worked hard to make 
our dance as successful as possible; 
the committee expresses its deepest 
gratitude and thanks to each and 
everyone. To those feW adults 
who Were there: we thank you twice 
and we hope that you will set an 
example for some of our other so- 
called sympathizers to follow. Our 
adults worry—or so they say—about 
our chorus. Their worries and ours 
Would be over if they would do only 
one thing. Come to our affairs. 
Help us to make them successful!

All chorus members who still 
have dance tickets out, make it your 
business to return money ot tickets 
this Friday nite. Incidentally, it 
is also meeting nite. All those who 
are back in their duos will be haunt
ed by yours truly, personally. A 
little birdie has Whispered that 
thebe is a surprise in store for 
chorus members after the meeting 
Friday nite. Who knows? Better 
Cofne down and find out.

A rebuke is in order for our new 
organizer. You are supposed to set 
a good example for your fellow 
members to follow. A word to the 
Wise is sufficient. What do you 
Say, Eddie?

frtiitire fcvenfS: A card i>ar(y is 
being arranged by the chorus and 
Will take place in the near future. 
Sometime in Marčh, 1 think. There 
is also another dance in the offing. 
This one will probably take place in 
the early spring. Something to look 
forward to.

—A Little Red.

The beautiful “Potty girl," whose 
sketched likeness in national maga
zines has brought recognition to 
George Petty as one of the world’s 
foremost pobtrayers of feminine 
loveliness, is disclosed as none other 
than the artist’s daughter, Marjorie.

Petty, newly arrived in Hollywood 
to undertake his first movie chore 
at Paramb'urit studio, confirmed the 
identity of his favorite model. He 
came to Hollywood primarily to

BROOKLYN, N. Y.—Only twelve days remain till the end of 
the L.M.S. membership drive. On March 15th the three month 
drive will end and the winners of the prizes to be awarded will 
be announced.

For the past two months the most active choruses in the drive 
were those of the Connecticut0
LMS Fourth District. LMS 
choruses, organizers and artists took 
an active part in organizing new, 
choruses and increasing the mem
bership of the existing choruses. 
Good work was done and ail other 
districts must improve their work 
to the high level of Connecticut.

Other Choruses Active
Brooklyn Aidos and (he choruses 

of the First and Third Districts 
signed up many members but still a 
week remains in which to sign up 
many others who would be willing 
to be active and sing but who 
have not “gotten around to it.”

At this time Massachusetts is 
having difficulty because of a lack 
of teachers. The most active cho
ruses of the Second District are 
Lowell and Bridgewater. It’s time 

jthat the others improve their work.

Prizes to be Offered
Three prizes are to be offered to 

the three units which get the most 
members, not less than fifteen:

First prize: Beautiful songbooks 
with the name of the chorus em
bossed in gold* Worth about $30.

Second prize: The latest pneu
matic stand notebook holder also 
with the name of the chorus on it.

Third prize: A director’s baton 
with’ the name of the chorus on it.

Meinbers-at-Large
For getting the most, members-at- 

large, not less than seven, three 
prizes are being offered: 1st $5; 
2nd—$3; 3rd—$2.

The drive for mcmbers-at-large 
has not been conducted strongly

B more Finds Surprises 
In Chorus Meeting

BALTIMORE, Md. The monthly 
meeting of the B’more Lyros Cho
rus was held Sunday, February 26, 
at the Lithuanian Hall, 853 Hollins 
St. The meeting began with a few 
surprises—first, the assistant secre
tary read the minutes in English 
and we expected them to be in 
Lithuanian. What happened, An
na, lose your patience in teaching?

The girls then talked about the 
costumes they want to make and 
were (hoy excited! It all sounds 
good but some arc still wondering 
how they will look.

As a third surprise Mr. Smalcns- 
kas donated $4.00 to the Lyros Cho
rus.

Mr. Milinauskas gave Mrs. Juš- 
kauskas a punch card and asked 
her to bake a cake as a prize and 
donate the money to the Lyros 
Chorus, which netted $2.30. Many 
thanks to our friends. The cake 
was won by Mr. J. Mitchell, one 
of our new members. Members and 
friends, the card idea is a good 
way of making some money for the 
chorus and we all can lake turns 
in donating a prize.

Some adults at times are amusing. 
They hear rumors among themselves 
that the young members won’t sing 
this or that and they get uneasy. 
But when time comes to sing, the 
youth are right on the job. That 
must be a big load off their minds. 
The youth will show adults that the 
Lyros Chorus will have a variety of 
songs- serious, funny, marches and 
operettas. Who knows, with our 
maestro we might be traveling 
someplace some day.

There is, however, one disappoint
ment. Nobody said anything at the 
meeting about the sweet girl and 
her sick mother. Friends, I guess 
you all know that her brother is 
also in the hospital, so you see she 
really needs our sympathy. We ne
ver know when we all will need it 
some day, a visit from us will mean 
so much to the girl. .

_ *>

An oil burner has been invented 
to be used in place of coal or wood 
in trailer heaters.

enough partly because such mem
bers believed that LMS member
ship gave them little.

After much discussion the LMS 
Central Committee listed the fol
lowing benefits to be obtained by 
membership:

Each member-at-large pays $1.50 
a year and has a choice of one of 
the following:

1 The new song "Neverkit, ma- 
tusc" with words by Pranulis and 
music by J. Žilevičius.

2 One year’s subscription to TAC 
magazine.

3- One year’s subscription to the 
VOICE.

4— One dollar's worth of LMS 
publications.

A member-at-large can also buy 
any LMS publication with 25% dis
count.

With such inducements the drive 
for members-at-largc can have far 
greater results.

Woodring Nixes Army 
Training for CCC

WASHINGTON, D. C. Secretary 
Woodring is opposed Io giving mi
litary training to youths in the Ci
vilian Conservation Corps.

Publication of his recent testimo
ny before the Senate Military Af
fairs Committee showed he.had ob
jected on the ground that the CCC 
was set up largely as a relief agen
cy.

STATE POLICE... Under the 
command of state governors, these 
trained mounted or motorcycle po
licemen are often themselves the 
initiators of violence in strikes. 
Their officers are frequently in 
sympathy with the struck employers 
and not reluctant to permit their 
men to oppose peaceful picketing or 
assemblage with machine guns, gas 
bombs, bayonets, clubs and other 
weapons. State troops have the 
right to hold persons without trial, 
unlike the civil police; and they 
have often exercised that right in 
order to break strikes. The labor 
point of view of the state governor 
is an important factor in determin
ing the attitude of the state con
stabulary.

lend aid to LcRoy Prinz, studio 
dance director, in the selection of 
20 of these charmers as “Petty 
Girls” and to design costumes for 
their harem sequence in “Man 
About Town,” the now Jack Ben
ny-Dorothy Lamour picture.

An English engineer has designed 
a speed boat shaped like an airplane 
wing.

Hicktown Notes
BRIDGEWATER, Mass. This ci

ty has been in the dark so long 
that most of the choruses in the 
Second District are wondering if 
Bridgewater has disappeared from 
the map. No, folks, we are still in 
our little town, tucked away from 
civilization. Don’t take that too li
terally. Our correspondents must 
have forgotten how to write an 
article or else they have developed 
a .cramp in their hands from not 
writing.

Bridgewater is coming out of its 
shell to present a minstrel show and 
dance which has been in production 
for some time. Here is a tip for 
(he feminine sex to be at Bridge
water on the above date to see the 
latest in fads and fashions (on what 
date?- Ed.).

The Bridgewater boys’ basketball 
team has not as yet played with 
any other chorus in the LMS Se
cond District. From what I hear, 
it seems that (he other choruses are 
cither vacationing, grammatically 
speaking, or the young men are not 
ambitious enough to form a team.

What seems to be the trouble in 
Norwood? There arc enough beau
tiful young lassies in the chorus to 
form at least two teams.

1 wonder what has happened to 
two of our leading male voices? 
What is the matter, boys, can’t 
you got up Sunday mornings or arc 
you otherwise engaged?

The Bridgewater bowling team is 
getting'into trim for the coming 
bowling league .games. I hope. The 
schedule will be published just as 
soon as this correspondent can ar
range it.

I will be seeing you after the min
strel .with some more notes, or 
shall 1 say dirt? ....—Joe.
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Bostono ir Apielinkės Žinios Baltimore, Md.
Užsimoka Būt Politikierium '

Visiem gerai žinomas politi
kierius, James M. Curley, ku
ris šešiolika metu išbuvo Bos
tono miesto majoru ir du metu 
Mass, valstijos gubernatoriu
mi, dabar nusipirko aukso 
mainas už $1,500,000 Neva- 
dos valstijoje.

Curley yra bemokslis žmo
gus. Jis nėra pilnai pabaigęs 
pradinę mokyklą, bet velniš-j 
kai buvo apsukrus politikie
rius. Kuomet statė L stryčio 
maudynes, pats sakė, jog jis 
tik po dešimt centu vogė nuo 
maišiuko cemento.

Tai ve, kam reikalingos 
aukštos taksos, kad politikie
riai galėtu pirkti aukso mai
nas.

—o—

Vogė Dėl To, Kad Vyras 
Liguistas

Jauna moteris Cambridge, 
Mrs. Esther Beane, laikyda
ma dviejų metų sūnelį ant 
rankų, policijai sakė, jog ji 
vogė tik dėl to, kad jos vyras 
serga ir negali dirbti.

Supuvus politinė ir ekono
minė tvarka gerą žmogų pri
verčia vogti.

—o—

Federalė Valdžia Ima Nagan 
Fabrikantus už Laužymą 
Algų-Valandų įstatymo

Vasario 24 d. tederalės val
džios agentai pristatė eilę fa
brikantų šalies prisiekusiems 
teisėjams (federal grand ju
ry) už laužymą algų-valandų 
įstatymo.

Eilė merginų liudijo, jog 
audinyčios ir avalinės (šiūša- 
pės) nemoka nei dvidešimt 
penkių centų į valandą.

—o—
Apie 150 Mass. Valstijos Ad
vokatų Išstosią iš Jungtinės 

Advokatų Gildijos

Vasario 24 d. Bostone apie 
150 advokatų atlaikė mitin
gą ir pareiškė, kad jie išstos 
iš nacionalės advokatų gildi
jos dėl to, kad ji esanti užsi
krėtus komunizmu.

Tai ve tau ir teisiu “žino
vai.”

—o—

Vasario 24 d. Waltham’e 
policija suareštavo du siuvė
jų unijos organizatorius, ku
rie dalino lapelius prie Bos
ton Naid Dress Making Co.

Suareštuoti yra: Dorothy 
Rukin ir James It. Gallagher. 
J u teismas bus kovo 3. Jie 
turėjo užsistatyti po $50 kau
cijos iki teismo.

Jaunutis.

Nepraleiskite Progos

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas So. Bostone, tai Nau
josios Anglijos kultūros cen
tras. šiame kliube buvo šim
tai skaityta paskaitų, tiek pat 
pasakyta prakalbų; tūkstan
čiai surinkta pinigais dėl įvai
rių spaudos ir agitacijos fon
dų. čia atsibūna įvairios 
konferencijos ir suvažiavimai; 
mokyklos, chorai ir visokios 
komisijos naudojas veltui.

Nežiūrint, kad jis visuomet 
užimtas ir naudojamas ge
riem tikslam, bet pats kliubas 
apgailėtinai finansiškai bied- 
nas ir reikalauja paramos.

Dabar, kuomet Washingto
ne yra įneštas bilius, kuris 
reikalauja nepiliečius depor- 
tuot, kliubas pereitame savo 
susirinkime nutarė atsišaukti
į nepiliečius, kad jie ateitų ir 
prisirašytų prie kliubo, o kliu
bas prigelbės išgauti kiekvie
nam pilietybės popieras.

Todėl, kurie norite tapti pi
liečiais, ateikite kovo 2 d., 7 :- 
30 vakare, 376 Broawday,
prisirašykite prie kliubo ir 
tapkite Amerikos piliečiais.

“Sales Taks”
Mass, valstijos seimelyj ko- 

misionierius Henry F. Long 
įnešė bilių, kuris reikalauja, 
kad būtų aptaksūotas kiek
vienas pirkinys. Kitaip sakant, 
kad būtų uždėta du nuošimčiai 

ant dolerio.
Ta visa našta puola ant. 

biednuomenės. Kodėl ? Todėl,
kad didesnė pusė žmonių šioj 
valstijoj uždirba mažiau, kaip 
penkiolika dolerių ir jie tuos 
visus pinigus išleidžia ant i 
gyvenimo reikmenų, o tuom j 
pačiu sykiu turčiai teišleidžia 
viena centą iš dolerio nuo sa
vo jeigu. Dėl to jie ir reika
lauja, kad tokios taksos 
mūsų valstijoj.

Faktinai būtų ne du 
šimčiai ant dolerio, bet 

būtų |

nuo- ■ 
ketu

ri. Didžiuma maisto pirkinių 
sudaro dvidešimt tris centus 
ir krautuvininkas ims vieną 
centą nuo kiekvieno pirkinio. 
Dabar padauginkite keturis 
sykius po vieną, kas gausis su 
virš keturi nuošimčiai.

Gubernatorius Šaltonstall 
siūlo aptaksuoti dviem centais 
kiekvieną pakelį cigaretų, vie
nu centu galioną gasolino 
(dabar yra keturi centai ant 
galiono) ir elektrą.

Nežiūrint to, kad mūsų val
stija ir taip moka daugiau už 
elektrą, negu kitos valstijos. 
Mes už elektros 500 kilovatų 
mokame $17.50c., kuomet ki
tos valstijos temoka $10.50c.

Nieks ne priešingas, kad 
taksos yra reikalingos, palai
kymui pašalpos geneliams ir 
negalintiems dirbti. Komunis
tų Partijos distriktas siūlo, 
kad būtų aptaksuoti tie, ku
rie gali tokias taksas panešti. 
Komunistai siūlo, kad tie, ku
rie gauna nemažiau metinės 
algos, 'kaip $5,000, būtų ap
taksuoti. . Prie to, galima da 
pridėti, kad vietoj kelti tak
sus, komisionieriai turėtų su
simažinti sau algas, nes jie ir 
sudaro tą didelį nedateklių, 
imdami nuo $7,000 iki $20,- 
000 metinės algos.

Mes galime neprileisti, kad 
būtų “sales tax” mūsų vals
tijoj, rašydami laiškus ir te- 
lefonuodami savo senatoriams 
ir “wardų” atstovams, saky
dama!, kad mes nenorime 
“sales tax”.

Jaunutis.

Cliffside, N. J.
Apie Mykolo Mažeikos 

Laidotuves

Mykolas Mažeika, sulaukęs 
71 metų, persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 22. Susirin- 

1 ko apie 150 draugų ir drau- 
: gių pas graborių Slavinską 
I paskutiniam atsisveikinimui 
i su draugu Mykolu Mažeika. 
Drg. J. Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius, pasakė gerą pra
kalbą, išlydint iš koplyčios, 
apie d. M. Mažeikos visą gy
venimą.

Draugas Mažeika priklausė 
prie darbininkiškų organizaci
jų—ALDLD 77 kuopos nuo 
1915 m. Seniau priklausė ir 
prie Komunistų Partijos. Bu
vo LDS 115 kuopos nariu. 
Niekados nebuvo priešas dar
bininkų, visados stovėjo toj 
pusėj, kuri jam atrodė tei
singesnė.

Iš koplyčios išlydėjo apie 
25 mašinos. Taipgi ant kapi
nių drg. J. Gasiūnas pasakė 
paskutinę atsisveikinimo pra-
kalbą. Liko pakavotas Hobo
ken kapinėse, North Bergen.

Draugė Mažeikienė ir du 
sūnūs Stanislovas ir Kazimie
ras visus pakvietė, katrie da
lyvavo laidotuvėse, kad su
grįžtų pas K. Steponavičių
svetainėn. Susirinko virš 100 
žmonių. Visus pavaišino, da-

Komitetas. vė gerus pietus. “Rytojaus Pasaulyje.”

Mes apgailestaujam drau
gės Mažeikienės ir sūnų Sta
nislavo ir Kazimiero dėl jų to
kios nelaimūs.

Drg. Mykolai Mažeika, il
sėkitės šioj šaltoj’ žemelėj, o 
mes pasilikę dirbsime del dar
bininkų klases ant toliaus.

Daug buvo gėlių vainikų 
nuo draugų, taipgi buvo nuo 
LDS 115 k p., ir ALDLD 77 
kuopos narių. Suaukavo dėl 
vainiko nupirkimo šios ypa- 
tos: drg. S. Rusgis ir Rusgie- 
nė, Pečiulis, Z. Waleckiene, 
A. Raišis, K. Derenčius davei 
po dolerį, o G. S. $2.

Daugiau bus aprašyta apie 
draugo Mykolo Mažeikos gy
venimą vėliau. G. S.

So. Boston, Mass.
RADIO PROGRAMA

Šeštadienio,, kovo 4-tos d., 
radio programa per stotį 
WDRL, nuo 8 iki 8:30 vai. 
ryte, bus sekanti: °

1— žinios
2— Muzika ir dainos
3— Atsakymai į Radio Kon- 

testo klausimus.
Sekmadienio, kovo 5-tos d., 

radio programa per stotį 
W0RL, nuo 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti:

1— Modernistics orkestrą iš 
Cambridge

2— Dainininkas Ignas Ku
biliūnas iš So. Bostono su sa
vo akompaniste Elena Žu
kauskaite.

Bill Gillon, elektros dirbyklos darbininkas, perstatė “Bill Jones’ą,” vidutinį Con
solidated Edison Systemos samdinį, tipą 37,000 elektros, geso ir garo darbininkų 
didmiesčio srityje, kurie bus dramatiškai atvaizduoti Pasaulinėje New Yorko Pa
rodoje 1939 m. toje jos dalyje, kurią patieks Consolidated Edison Company of 
New York, Inc., ir kitos su ja susijungusios kompanijos; tai pirmieji tokie per- 
statytojai parodoj, kurie paskelbė planus rodymui ir savo darbininkų veikimo. 
31-nų metų amžiaus, Gillon yra aliejuotojas, antro laipsnio, šios systemos dirby- 
kloje, duodančioje l,000fc000 arklių jėgos Hudson Avenue Stotyje, didžiausioj pa
saulyje elektros dirbykloje. Šioj fotografijoj, kuri bus vartojama, darant parodi
nius planus, Gillon yra rodomas, ant milžiniškos turbinos, gaminančios elektrą 
Hudson Avenue dirbykloje. “Bill Jones” yra pasiekęs aukštesnio gyvenimo laips
nio negu bet kada pirmiau, pagal vaizdus, perstatančius pirmąjį “vidutinio dar
bininko” paveikslą iš visų, kuriuos bet kada paskelbė bent kokia visuomeniško 
aptarnavimo grupė. Jo sveikata rokuojama “daugiau kaip 30 procentų geresnė 
negu vidutinio pramonės darbininko visoj šalyj; jo alga yra tokio v i d u t in i o 
aukščio, kaip dar niekad pirmiau; išreiškiant tatai galimybėmis pirkt reikmenis, 
jo alga nuperka vienu trečdaliu daugiau gerų gyvenimui daiktų ir reikmenų, ne
gu aukščiausios gerovės laikais 1929 metais; kitus jo reikalus aptarnauja platus 
išlavinimas darbe, apdrauda, saugumas, taupiniai ir namų savininkystės progra
ma.” Jo gyvenimo istorija primena aukštyn kilimą gyvenimo laipsnio, kuris, kaip 
sako Consolidated Edisono parodos komisijos nariai, patrauks vis daugiau atydos

Vasario 12 d. buvo sureng
tas Lyros Choro koncertas. 
Ten teko kalbėtis, su Skelp- 
šiene, kuri dar nesenai sugrį
žo iš Lietuvos. Ji sake, kad 
jai teko važinėti po visą Kau
no rėdybą. Sakė, kad jai teko 
kalbėtis su visokiais žmonė
mis, su darbininkais ir vals
tiečiais. Sakė, kad jai nete
ko nė vieno girdėti, kas būtų 
patenkintas Smetonos valdžia. 
Visi tik laukia jos galo.

Sako, kai pirmutine valdžia 
susitvėrė, nors ant karo griu
vėsių, su dideliu noru visi dir
bom ir sunkumo nebojom. 
Bet dabar mus taip prispau
dė, kad nė žodžio nevalia iš
sitarti. Mūsų burnos užčiaup
tos, mūsų broliai ir sūnūs pa
smerkti ilgioms metams kele
li ir šnipų pilna visur. Gal nė
ra vieno, kuris iš kaimiečiu 
džiaugtųsi ta valdžia.

Vienas užklausė, ar ten 
moterys tebeverpia, kaip pir
miau? Skclpšienė atsake: Ką 
darys neverpę ir neaudę, kad 
nėra litų nei malkom nusi
pirkti. Taip pat nešioja pa
kulinius andarokus, kaip se
niau, ir medines klumpes. Lie
tuvos žmonės laukia diena iš 
dienos geresnės valdžios.

M. Y.

Iš Lyros Choro Susirinkimo
Susirinkimas įvyko vasario

26 d., Lietuvių Svetainėj, da

lyvaujant didžiam skaičiui 
choro narių.

Organizatorius d-gas J. 
Deltuva trumpai perstatė 
veiklą vieno mėnesio, kuri 
skamba sekamai: Turėta šo
kiai —-“package party” ir 
leidinys lietuviško darželio 
sausio 28 d., Lietuvių Svetai
nėj. Pelno liko $24.79. Dai
nuota mokykloje No. 76 Tė
vų ir Mokytojų Susivienijimo 
susirinkimo. Turėta koncer
tas ir šokiai vasario 12 d. 
Pasekmės dar nežinomos. 
Gauta dvi naujos narės — R. 
Staniūtė ir O. Mikalauskienė. 
Džiaugiamės visi tomis drau
gėmis.

Draugės O. Juškauskienės 
dėka, išleistas jos pačios kep
tas pyragas. Laimėta $2.30 į 
kuopos iždą. Didei ačių tai 
draugei. Taipgi ir d-gui A. 
Smalenskiui už auką 4 do
lerius mūsų chorui. Tai ne 
pirmutinė draugo auka. Do
lt avo j am e.

Nutarta užmokėti į LMS 
metinę duoklę $5. Skolingais 
būti n etai p jauku.

Kalbėta apie tautinius rū
bus. Kaip greitai bus susi
žinota pilnai apie formą su 
drauge Centro Sekretore, taip 
greitai imsimės darbo gamin
ti juos, kad ateinančiame 
International Koncerte, kuris 
ir šiais metais bus rengiamas 
(diena dar nežinoma), galė
tume palinksminti susirinku
sius tautiniuose kostiumuose. 
Koncertui išrinkta komisija 

tuojautiniai stvertis už darbo, I 
kad jį padarius sėkmingu. Tai i 
bus paskutinis šiame sezone 
parengimas. Todėl choro fi
nansinis stovis, kuris yra ne
pergeriausiu, daug priklau
sys nuo šio rengiamo koncm-l 
to.

Tą privalome suprasti ne tik 
choro nariai, bet ir pritarėjai, 
nes mes be jūs, draugai, ne- 
j a u k i a i j a u st u m ė m ės.

O mes iš savo pusės jus 
prižadame palinksminti šio
mis dainomis: “Internaciona
las,” “Lietuva Tėvynė Mūsų,” 
“Star Spangled Banner.” 
“Ne! Nei Colio Neatiduosim 
Šalelės Sovietijos” (nauja 
daina Tolimųjų Rytų kariuo
menes), “žengiam Pirmyn” 
(Ispanų Liaudies Fronto dai
na).

Norite jas girdėti, glaudžios 
kooperacijos mes iš jūs rei
kalaujame, ne tik rėmimu, 
bet ir padidinimu mūsų skai
čiaus. Tas prieinama leng- 

1 vai, nes choro pamokos įvyks
ta sekmadienių vakarais, Lie
tuvių Svetainėj, 853 Hollins 
St.

Stokite Į mūsų eiles — pas 
mus jūsų vieta!

Korespondente.

C h u n g king, Chini ja. — į 
Vyriausias Chinijos karo 
vadas Chiang Kai-shek nu-- 
statė neišleist daugiau kaip 
po 50 centų pietums kiek-j 
vienam svečiui.

Philadelphia, Pa.

Koncertas, Bankietas 
ir Šokiai

Rengia Lietuviu Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March) 
LIAUDIES NAME

735 Fairmount Ave. Philadelphia, Pa.
Koncertas Prasidės 2 valandą po pietų
Vakarienė G v., o šokiai 7:30 v. vak.

Gauta Programon Dvi Pagarsėjusios Dainininkės:
MARY HAMILTON, Grckų tautos, Sopranas, ir 
ANNA BATURA, Koloratūro Sopranas

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEVlčIŪTĖ, Sopranas
M. VA1DŽIULIENĖ ir DUKE PETROV, Duotas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
KAUR1GOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ
LYROS CHORAS; . Vera Papoff, Pianistė.

Šokiams Grieš Dambrausko Orkestrą

Kalbės Leonas Prūseika
“Vilnies” Redaktorius iš ( hieagos

Kaip matote, bus puiki programa. Mos kviečiam 
Philadelphijos progresyvę visuomenę dalyvauti šiame 

gražiame pokilyje. Komisija.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

1 1 1 I « Iii! PARAŠE Iii

!į R. MIZARA ji
r — • i

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

Kiekvienai^ masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

•
Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 

k u o ve i k i a u si a i u žsak y m u s.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Užsimušė Armijos Lakūnas, 
Šokdamas su Parašiutu

----------------------

Bolingbroke, Georgia. — 
Sugedus armijos lėktuvui, 
puskarininkis J. Rosenthal 

įsu parašiutu šoko žemyn; 
, bet parašiutas neatsidarė, 
ir Rosenthal užsimušė. Ka- 

! rininkas lakūnas N. Lewel- 
I

1 Ivn, sykiu šokės laukan, •z z t’ *. z

i liko tik sužeistas.
Paryžius. — Italijos vai

zdžia sugražino atgal fran- 
I cūzą laikraštininką profe
sorių R. Pinoną, kuris va
žiavo į Romą-Vatikaną ap- 

I rašyt popiežiaus rinkimus. 
Sako, kad tas laikraštinin
kas savo raštais įžeidęs 
Italijos kariuomenę Ispani
joj-

I--------

Te!.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING ČO.

J. KRALIKAl’SKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Ncsvaiginanėių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAI’S
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
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Wyoming Klonio Organi
zacijų Žiniai

Amerikos Lietuvių Kongre
so Wilkes-Barre, Pa., apylin
kės skyriaus komitetas laiky
tame savo posėdyje vasario 2; 
d., nutarė šaukti skyriaus 
konferenciją ir sykiu instruk
tavo savo sekretorių išsiunti
nėti pakvietimą visoms orga
nizacijoms, kulias tik galima 
prieiti.

Todėl šiltom i yra skelbia
ma, kad minima konferencija 
įvyks kovo 26 d., 1 :30 vai. 
po pietų, Lietuvių Progresy
vių Kliubo svetainėj, 325 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Kvietimas jau išsiųstas virš 
20-čiai organizacijų, bet toli 
gražu dar nėrą visos organi
zacijos, čia egzistuojančios. 
Nors dar bus kviesta ir dau
giau, bet visos nebus pasiek
tos laiškais, kadangi nesiran
da sekretorių antrašų mano 
žinioje. Todėl yra prašoma šio 
skelbimo skaitytojų atkreipti

atydą savo organizacijų, jeigu 
jos nėra gavusios pakvietimo.

Kaip paprastai, delegatai 
• renkami vienas nuo kuopos 
ar draugijos ir vienas nuo 
kiekvienos dešimties narių.

Kaip žinoma, ALK su savo 
skyriais yra labai svarbus 
faktorius lietuvių išeivijos 
Amerikoje judėjime už Lietu
vos nepriklausomybės palai
kymą, už atsteigimą demo
kratinės santvarkos, už am
nestiją politiniams kaliniams, 
už spaudos, žodžio ir organi
zacijų laisvę savo bočių kraš
te. Imant tą viską domėn, 
skyriaus komitetas tikisi 
kad šios apylinkės organizaci
jos j vertins svarbą šios šau
kiamos konferencijos, gausiai 
pasiųs delegatų ir visos daly
vaus.

ALK W.-Barre, Pa., ir 
apylinkės sekretorius, 

V. Sandargas.
—o—' -■ -------------- ---

Ant Soviety Mandžurijos Sienos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ge vade, neiškenčiau ir su
maniau pirma “pašerti” ja
ponus. Šiandien aš jiems 
daviau rusiškų kopūstų.

—Puikus iš tavęs vyras! 
—pagyrė komandierius. — 
Na, dabar skubinkite ga
minti skanius pietus, kovo
tojai šiandien puikiai pa
dirbėjo.

IV
Japonai-mandžūrai gavę 

skaudų smūgį nuo salos No. 
279, Arguno upėj, vienok 
nenusiramino. Jie ruošė 
naują provokaciją. Vasario 
6 dieną, ant salos No. 227 
nuvyko kolchozninkai par
sivežti šieno. Jie ten laiko 
šieną kūgiuose. Kaip to- rei
kalauja pasienio tvarka, 
kartu su jais nuvyko ir bū
relis pasienio sargų vado
vystėj leitenanto Juškos. 
Pačiame darbo įkaitime 
trenkė šūviai. Japonai-man
džūrai apšaudė pasienio 
sargus.

Nepaisant, kad japonai- 
mandžūrai kelis kartus bu
vo skaitlingesni, būrelis ko
votojų vadovystėj leitenan
to Juškos puolė į mūšį i 
išvarė priešus atgal į 
Man džūriją. Japonai-man
džūrai neteko penkių saviš
kių užmuštais ir sužeistais. 
Mūsų pusėj visi buvo sveiki.

Sekančią dieną, vasario 
7, ant pasienio skyriaus 
sargų vedamų leitenanto 
Juškos vėl puolė japonai- 
mandžūrai. 40 japonų po 
priedanga dviejų didelių 
kulkosvaidžių ir 50 jų šau
lių, sugulusių Mandžurijos 
pusėj, įsiveržė ant salos No. 
227, kuri priklauso Sovietų 
Sąjungai.

Mūsų pasienio sargai nu
sėdo nuo arklių ir stojo ko
von su priešais. Poziciją, 
kurią jie užėmė, buvo labai 
netikusi visiškai plikas 
žemės plotas. Bet pasirinkti 
nebuvo kada. Japonai-man
džūrai jau būdami ant sa
los pradėjo puolimą.

Drąsiai ir pasišventusiai 
kovotojai gynė savo šalį. 
Ir kada gavo padrūtini- 
mus, tai durtuvais puolė 
ant priešo, pėda po pėdai 
apvalydami savo žemę nuo 
priešų.

Mūšis tęsėsi apie ketu
rias valandas. Prieš vakarą 
sala buvo apvalyta nuo įsi
veržėlių. šiame susikirtime

drąsiųjų mirčia žuvo drau
gas Vlasov, sužeisti — Ag- 
liev ir Gubariev. Japonai- 
mandžūrai neteko apie 10 
žmonių užmuštais ir sužeis
tais, jų tarpe vieną oficie- 
riu.c

Drąsiai ir pasišventusiai 
kovojo pasienio sargai su
sikirtime su japonais. Štai 
keletas pavyzdžių.

Jaunesnysis k o m a n die
nius Maslov pasiekė mūšio 
lauką su padrūtinimu. Su- 
gabiai prisitaikydamas prie 
aplinkybių,, jis su kovotoju 
Aglievu prisiartino prie ja
ponų - mandžūrų. Pasistatė 
granatų svaidytoją ir palei
do į priešą šūvį. Granata 
sprogo ant japonų kolko- 
svaidžio. Jų kulkosvaidis 
nutilo. Jo aptarnautojai bė- 
go į visas puses. Agliev yra 
pagarsėjus savo šaudymu 
(snaiperio šaudymų), jis 
viena po kitam sunaikino 
japonus kulkosvaidininkus. 
Nepaisydami priešo ugnies 
Maslov ir Angliev šliaužė 
arčiau priešo. Priešo kulkos 
keturis kartus pradūrė Ag- 
lievo mundierą, bet niekas 
negalėjo juos sulaikyti.

Agliev ir Maslov, suradę 
kitą japonų kulkosvaidį, 
nusprendė jį sunaikinti. 
Tarpe priešo kulkosvaidžio 
ir šių mūsų kovotojų prasi
dėjo mirtina kova. Japonai 
pylė kulkų lietum, leisdami 
vieną po kitam kulkų dir
žą. Mūsų drąsuoliai veikė 
šaltai, gerai taikindami 
kiekvieną šūvį ir granatą. 
Granatų svaidyto j as Mas
lov sunaikino 'ir antrą prie
šo kulkosvaidį. Japonų kul
kosvaidininkas buvo sužeis
tas. Saviškiai skubino vilk
ti jį į šalį. Bet Agliev ne
snaudė, du japonai, kurie 
bandė išgelbėti savo kulko
svaidininką, patys krito.

Tarpe j a p onų-mandžūrų 
prasidėjo nusiminimas. Ap
imtas pasiutusio piktumo 
rusas baltagvardietis atsis
tojo ir bjauriai iškoliojo 
mūsų pasienio sargus. Ag
liev pirmu šūviu paguldė jį.

Kartu su padrūtinimais 
mūšio punktą pasiekė len
gvo kulkasvaidžio valdyto
jas Malniev. Japonai-man
džūrai pridengti savo kul
kosvaidžių ir šaulių susirin
ko ant salos No. 227 ir pa
siruošė atakai. Keliais šū
viais Malniev paguldė du iš 
priešų. Jis šaltai, apmąsty
tai leido darban savo kul
kosvaidį. Taupydamas šovi-

nius jis pirma surasdavo 
cielių ir tik tada keliais šū
viais nuskindavo jį.

Gabus mūsų kulkosvaidi
ninkas išvarė iš kantrybės 
japonus - mandžūrus. Iš vi
sų pusių jie pasiutusiai 
šaudė į jį. Bet Malniev šal
tai, gudriai užsilaikė, mai
nė poziciją ir nepertrau
kiančiai skynė priešus.

S k y r i aus komandierius 
Bočajev ir pavaduotojas po
litinio veikėjo Arbuzov tu
rėjo sunkų uždavinį. Jie ga
vo įsakymą kaip galima ar
čiau prieiti prie priešo ir 
sekti jo judėjimą. Vieta at
vira, reikėjo šliaužti kiek 
tai galima prie žemės prisi- 
spaudžiant, darant viską, 
kad savęs neišdavus. Bet 
mūsų drąsūs kovotojai, ne
paisant visų kliūčių, pui
kiausiai atliko savo parei
gas. Jie prišliaužė prie ja- 
ponų-mandžūrų apie 100 
metrų atstos, ir kaip ant 
delno matė, kas darosi pas 
priešą. Jie buvo liudinin
kais berybio nusiminimo, 
kuris apėmė japonus-man- 
džūrus, kada jų eiles pradė
jo retėti po taiklia mūsų 
pasienio kovotojų ugnimi, 
jie girdėjo panikos šauks
mus ir mate, kaip betvar
kiai priešai traukėsi nuo 
Sovietu salos No. 227.

Mūšy j ant salos No. 227 
ir vėl Sovietų pasienio sar
gai davė japonams pamoki
nimą. Neramūs ir nacha- 
liški mūsų kaimynai ir vėl 
brangiai užmokėjo už naują 
savo karo provokaciją.

Kaip žinia, jau ne kartą 
Japonijos karo vadai gin
klais čiupinėjo Sovietų Są
jungos sieną. Bet kiekvienu 
kartu nachališki priešai bė- 
go skaudžiai sumušti. Drą
sūs Sovietų pasnienio sar
gai, giliai atsidavę motinai- 
tėvynei, pagarsėjo dar ne
girdėta drąsa tose kovose.

Vertė D. M. š.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Literatūros Draugijos G kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. ko
vo, Liet. Taut. Name, 7 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
turime svarbių reikalų aptarti, taip
gi nepamirškite ir duokles užsimokė
ti, nes Centrui reikalinga pinigų lei
dimui žurnalo ir knygų.

Toj pačioj vietoj, kovo 7 d. įvyks 
prakalbos. Kalbūs drg. Jonikienė iš 
Chieagos. Vietiniai ir iš apylinkės 
lietuviai skaitlingai dalyvaukite šio
se prakalbose. Skaitlingo atsilanky
mo nuoširdžiai priimsime viešnių, 
kuri pirmu syk atvyksta mūsų apy
linkėj. — G. Šimaitis, F. Sekr.

(52-54)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ruošia prakalbas, 

penktadienį, 3 d. kovo, Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
8 vai. vak. Kalbės Leonas Prūseika, 
iš Chieagos ir J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyno. Prūseika kalbės apie

Lietuvos likimą ir kitus svarbius 
klausimus, Bondžinskaitė apie “Mo
tinystės ir kūdikystės priežiūras So
vietų Sąjungoj.” Įžangos nebus. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

(50-52)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra! Ateinantį sekmadienį, 5 d. 

kovo, rengiamam bankiete, koncer
te ir šokius, tarpe programos daly
vių dar apsiėmė dalyvauti pagarsė
jęs rusų choras. Kaip matot, bus 
gražus programas. Apart to, drg. L. 
Prūseika kalbės svarbiais klausi
mais. — Kom. (50-52)

PATERSON, N. J.
LSS kuopa, kuri susitvėrė 2G d. 

vasario rengia prakalbas 5 d. kovo, 
G2 Lafayette St. 3 vai. po pietų. Kal
bėtojas bus socialistas, kalbės te
moje: “Darbininkų Vienybė.” Kvie
čia visus kaip vietinius taip ir apy
linkės lietuvius ir lietuvaites daly
vauti susirinkime. J. J. Dulkis, Ko
miteto Narys. (50-52)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 5 d., 2 vai. po 

pietų, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., •įvyks svarbios prakalbos. Kal
bės A. Jonikienė iš Chieagos, todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti, ypač moteris. — O. Visockienė.

(50-52)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija ruošia prakalbas 

kovo 4 d., Laisves” „Svet., 269 Se
cond St. Pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
Leonas Prūseika iš Chieagos. Įžan
gos nebus. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. (50-52)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 miestų kuopos: Lowell, 

Haverhill, Nashua ir Lawrence ruo
šia teatrą “Laisves” naudai. Įvyks 
kovo 4 d. Lietuvių Svet., 41 Berke
ley St. Pradžia 8 v. v. South Bos
tono gabiausi aktoriai sulos 3-jų 
aktų, 4-rių atidengimų veikalą 
“Pusseserė Salomėja.” Įžanga 35c. 
Vaikams 10c. Kviečiame visus skait
lingai dalvauti ir pamatyt komediją, 
kuri prajuokins visus. —■ Kom.

(50-52)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia šokius. Įvyks 

4 d. šeštadienio vakare, 7:30 vai. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Įžanga 35c, nariams nemokamai.- 
Kviečiame visus .skaitlingai dalyvau
ti tuomi ’ne tik laiką linksmai pra
leisite bet ir pagelbčsitc sukelti dau
giau paskolos Kliubui pastatymui 
svetainės. (50-52)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį  ̂kovo 5 d^2:30 v. 
po pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, atsiveskite ir savo 
draugus. Turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — Sekr. K. K. (50-52)

MAHANOY CITY, PA.
Lenino minėjimo susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 5 d. kovo. Bus ro
doma paveikslas “Leninas Spalių 
Mėnesį.” Šis paveikslas yra vienas 
iš geriausių gamintas Sovietų Są
jungoj. Turėsimo ir gerą kalbėtoją. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
draugus dalyvauti. Ruošia Schuyl
kill Pavieto Kom. Partijos Sekcija.— 
Įžanga 25c. (50-52)

BRIDGEWATER, MASS.
Jaunuolių Choras rengia “Mins

trel Show” ir šokius. Įvyks kovo 4 
d., 7 v. v. Odd Fellows Salėjo, Cen
tral Square. Bus gera orkestrą. 
Kviečiame netik bridgewaterio, bet 
ir iš apylinkės draugus dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (50-52)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

rengia vakarienę su šokiais ir gražia 
programa. Įvyks sekmadienį, kovo 5 
d. A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. Va
karienė bus duodama lygiai 6 v. v. 
Po vakarienės bus puiki dailės pro
grama ir šokiai. Dainuos Aidbalsiai

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausią 
bravorų alus ir 
ėlius. JKada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekviena subata 
L-

karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

I Telefonas: Humboldt 2-7964 'K į

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS |

Į 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. j
1 NEWARK, N. J. |

į VALANDOS: 2—4 ir 6—8. •
, Nėra valandų sekmadieniais. į

J
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vad. B. Šalinaitei iš Brooklyno. Šo
kiams grieš Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga $1.00 asmeniui. Vien tik šo
kiams 35c. Kviečiame visus dalyvau
ti. (50-52)

LOWELL, MASS.
44 kp. šaukia susirinkimą
d., 12 vai. dieną, L. D. Kliu-

LLD 
kovo 5 
bo Svet., 338 Central St. Visi daly
vaukite šiame susirinkime laiku, nes 
2-rą vai. Choras laikys pamokas. 
Pasirūpinkime šiame susirinkime už
simokėti duokles. Centrui reikia lei
sti. knygas, o pinigų neturi ant ran
kų. Todėl prašome dalyvauti. — J. 

,M. Karsonas. (51-52)

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmu kartu į mūsų miestą atva

žiuoja Alice Jonikienė, žymi veikė-' 
ja iš Chieagos. Ji kalbės apie visuo
menės sveikatą ir jaunimo padėtį. 
Visi jauni ir seni, vyrai ir ypatingai 
moterys kviečiami dalyvauti. Įvyks 
šeštadienį, kovo 4 d., 7:30 v. v. Liet.1 
Jaunų Vyrų Svet., 407 Lafayette St. j 
Įžanga veltui. — Kom. (51-52)>

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia vakarienę1 

su muzika, kovo 5 d., 7:30 v. v. 366 
Broadway. Vakarienė rengiama tam Į 
tikslui, kad visas pelnas eis" išmo-' 
kėjimui choro bilų, kurių yra nema-l 
žai. Višk»gerai žinote, kad choras' 
remia visus laisvus parengimus ir' 
niekados neatsisako dalyvauti paren-' 
gimuose. Todėl tikimės, kad daly
vausite ir atsivesite savo draugus į! 
šią vakarienę, padėsite mūsų cho
rui toliau gyvuot. — Sekr.

(51-52)

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

sekmadienį, 5 d. kovo, 10 vai. ryto. 
Bakanausko svet. Visi nariai daly
vaukite laiku. — J. Matačiūnas.

(51-52)

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

. PHILADELPHIA, PA.
Svarbūs Pranešimai

3 d. kovo įvyks svarbūs debatai 
Kom. Partijos 3-čio Distr., 2-ros 
Sek., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Tema debatų bus kaip miesto pini
gai yra eikvojami politikierių. Lie
tuviams patartina dalyvauti ir išgir
sti daug naujo. (51-52)

6 d. kovo, pirmadienį įvyks ALD 
LD 10 kp. susirinkimas 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Draugai kviečiami 
skaitlingai dalyvaut ir atsiveskite 
naujų narių įrašyti. — Sekr. J. B.

(51-53)

ROCHESTER, N. Y.
LDP Kliubo valdyba 1939 m.: 

Pirm. P. Bugailiškis, 105 Furlong St. 
Vice-pirm. J. Wilimaitis, 30 Kelly St., 
Fin. Sek. J. Miller, 8 Ludwig Park, j 
Kasierius, J. Drpseikis, 50 Dayton St., | 
Prot. Sekr. R. $Urvilla, 622 Avė. D, j 
Iždo Globėjai — G. Daukas, 133! 
Joseph Ave. ir J. Gubelcvičius, 311 
Dayton St. Pro. Fin. Rašt. S. Kiau- 
rakis, Maršalka, A. Valečka, 30 Kel
ly St. Koresp. J. Baronas, 52 Cole St.

LDP Kliubo men. susirinkimas 
įvyks 10 d. kovo. Visų narių parei
ga dalyvauti. — J. Baronas.

(51-52)

MINERSVILLE, PA.
Mot. Apšvietos Kliubas rengia 

Bingo Party, kovo 4 dieną, Citizens J 
Club, 7 v. v. Užprašome publiką■ 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi-Į 
me ir linksmai laiką praleisti. Po 
lošimo bus duodama karštos arbatos 
su pyragaičiais. Įžanga 25c. — Kom.

(51-52)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway ji 
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- I 
way ir Chauncey stočių BMT Line Į 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore B-6111

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

Tik Apribotam
Laikui

$1975

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graliam Avė. BROOKLYN 
įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

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

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacij^N apie svorj ir kainas.

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



Aštuntas puslapis LAISVE

Now Yorto^/Zzjgfežiniov
Prasidėjo derybos tarp uni

jos ir bosų sukniasiuvių indus
trijoj. Jas sušaukė majoro pa
skirtas komitetas.

Penktadienis, Kovo 3, 1939

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Darbininką Mokyklos
Naujas Kursas

12th
Y., įveda patarimų 

kuris bus nemokamas. , 
“Consul- Į

Service.” Jis įvedama,' 
pagelbėt tiems, kurie į

Darb. Mokykla, 35 E.
St., N 
kursą, 
Angliškai užsivadins 
at i on 
tikslu
patys vieni lavinasi be pagel-1 
bos 
painia problema studijuojant 
marksistinę-leniništinę teoriją, 
parašys klausimą ir gaus 
toritetingą atsakymą, tik 
rėš atsiųsti sau adresuotą, 
marke voką.

mokytojų. Susidūrę su

au-1 
tu-j 

su

Kunigaikštis Nubiednejęs 
Dėl Hitlerio

Kaip atrodo, tai ne vien 
darbininkai, bet ir turtingieji 
prie Hitlerio turi finansinių 
bėdų. New Yorke didžiūnas 
Ludwig Constantin 
buvęs Milicent Rogers 
prašė teismo skirt jam 
iš 14-kos metų sūnaus 
nes jis nubiednejęs po
rio pasigTobimo Austrijos.

Graži Maspethiečių
Parama “Vilniai”

pavaišinti 
Prūsei ką, ir pasitar- 
reikalais. Susirinko 

draugų ir draugių, 
jie tarėsi apie ben-

Pereitą antradienį būrys 
draugų maspethiečių suruošė 
gražų pažmonį pas dd. Kau
linius (Maspethe) 
svečią, d. 
ti dienos 
apie 20 
Užkandę,
drus mūsų judėjimo reikalus, 
bendrai, ir apie Maspetho da
lykus ypatingai. Pagaliau 
draugai sumanė, kad svečio 
Prūseikos apsilankymo proga 
būtų gerai sumesti kiek tiek 
paramos dienraščiui “Vil
niai.” Be jokių ceremonijų 
aukojo: Draugui Liepai $3, E. 
Tarnuiiniutė (pora dienų an
ksčiau aukojo) $3. Po $1 : Ci- 
bulskiai, Zablackienė, Kapic- 
kas, Kalvaičiai, P. Buknys, 
Kauliniai, Cedronaį, Z. Kau
linis, Daugėlienė, Škėma; po 
50c.: R. Mizara, Laukaičiai/ 

Be to, nuo pačios progra
mos dar liko $2. Taigi viso iš 
čia “Vilniai” susidarė apie 
$20. Vadinasi, tai graži para-

Salam, 
vyras, 
pinigų i ma ir už tokį draugų maspe- 
turto, į thiečių sumanumą ir triūsa, o
Hitle- taipgi už svečių duosnumą d. 

Pruseika ir “Vilnis” jiems di
džiai dėkingi.

Padėkos Žodis
Rep.

Pasilinksminkite ir Sykiu 
Pagelbėkite Ispanijos 

Našlaičiams
Šį sekmadienį, kovo 5-tą, 

“Laisvės” salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyno moterys rengia 
draugišką bankietą paminėt 
Tarptautinę Moterų Dieną, 
kad sykiu su visa pažangią
ja visuomene pasitart apie 
moterų reikalus, pasilinks
mint ir paremt Ispanijos ka
ro našlaičius.

Brooklynietės jau du me
tai kas mėnuo siunčia po $5 
Ispanijos vaikučiams šelpti ir 
tą galėjo padaryti tik dėka 
plačios visuomenės paramai. 
Jos tikisi, kad lietuvių visuo
menė padės tą darbą tęsti tol, 
kol Ispanijos vaikams bus rei
kalinga mūsų pagelba.

Vakaro programoj daly
vaus Lilija Milčiutė, jaunuolė, 
muzikoje auganti pianistė, 
taipgi tikimasi ir daugiau me
no programos.

Miestas Derisi Pirkt 
BMT Linijas

Darbuojasi už Namu 
Statybą

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1-2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Majoras 
skelbė, kad derybose dėl paė
mimo į miesto rankas BMT 
linijų prieita prie susitarimo 
tarp kompanijos atstovų ir 
Miesto Tranzito Komisijos.

Pasitarime dalyvavo ir ma
joras La Guardia.

Sutarties planai bus išdirb
ti per Tranzito Komisiją ir 
perduoti miesto Sąmatų Ta
rybai spręsti.

Derybos susitart su
ir Manhattan gelžkelių kom
panijos tebetęsiamos.

Bendrai imant, numatoma 
už pirkinį mokėt $175,000,- 
000 miesto trijų procentų bon- 
dsais.

Pirkinyje numatoma visos 
įmonės sąryšyje su subvių 
gelžkeliais, gatvekariais, pa
jėgos tiekimo įmonės, visos 
greitojo susisiekimo nuosavy
bės ir vagonai, taisytuvės.

pa-

IRT

Atstovai 37-nių New Yor
ko organizacijų išvyko į Al
bany reikalaut išleist įstaty
mus, kuriais būtų paskirta 
$300,000,000 statybai dau
giau namų prieinamomis ren- 
domis. Kaip didelė yra stoka 
tinkamų butų r biednuomenei 
rodo tas faktas, kad būsi
miems 5,702 apartmentams 
Red Hook sekcijoj reikalavi
mus padavė 400,000 šeimų. 
Vienam apartmentui tenka po 
8 šeimas, o registracijos lai

dau nesibaigia.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

kas

Plėšikas ir Policistai 
Pašauti Susirėmime

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

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Lietuviu komunistu metinis 
bankietas, įvykęs pereitą sek
madienį, galima skaityti pa
vykusiu visais atžvilgiais. 
Rengimo komisija ačiuoja vi
siems dalyviams, padėjusioms 
jį padaryti sėkmingu, taipgi 
tikietų platintojams.

Už vis didžiausia padėka 
priklauso gaspadinėms, kurios 
pašventė dvi dienas savo sun
kaus darbo, tai draugėms A. 
Zablackienei, K. šolomskie- 
nei ir A. Kalakauskienei. 
stalų padavė draugės E. 
siunienė, L. Liepaitė, B. 
lakauskaitė ir A.
tė. Prie įvairių darbų dirbo 
J. Dainius, J. Kairys, K. Bal
čiūnas ir G. Waresonas.

Lietuvių Komunistų Frakci
jos vardu ačiuojame gaspadi- 
nėiųs, veiterkoms ir darbinin
kams.

Draugai Paukščiai, negalė
ję dalyvauti bankiete, prida
vė auką $1 į Vakarienės iždą.

Komisija:
P. Šolomskas, J. Kovas ir 

’ J. Kuraitis.

Įdomios Prakalbos
Carnegie Hall, N. Y., kovo 

3-čios vakarą, įvyks svarbus 
masinis mitingas, kuriame sie
kiama išaiškint netolerantiš
kumo žalingumą visuomenei 
ir patiems • demokratinės san
tvarkos pamatams. Jame bus 
atsakyta į Bundo 
leistus šmeižtus,

mitingo pa
niekinimus.

Damrosch, 
dirigentas;

Ant

Ka-
Šolomskai-

Kalbės Walter 
kompozitorius ir 
Allan Haywood, CIO direkto
rius šiai apylinkei; George 
Meany, AF of L prezidentas 
New Yorko valstijoj. Majo
ras La Guardia užsisakęs lo- 
žą, kad užtikrint sau ir drau
gams vietą mitinge.

Buvęs kumštininkas ir šva
ros Department© tarnautojas 
Carney išėjo iš teisino ašaro
damas, kada jį teisėjas sulai
kė kaltinimu sumušus 5 metų 
sūnelį. Aiškinosi buvęs per
daug truktelėjęs ir nieko ne
atmenąs.

aicliečiai

vakarienei ti- 
sm ar k i ai 

Kalvaitis, 
daugiausia

Du plėšikai vėlai naktį, pa
sigrobę $42 aludėje, 2057 
Amsterdam Ave., N. Y., leido
si bėgti, o k oštum ori ai vytis 
net per du blokus. Pribuvo ir 
policija. Susirėmime iš abiejų 

I pusių paleista virš poros de- 
sėtkų šūvių. Pašauta plėšikas 
ir 2 policistai.

M. RAŽANSKIENĖ
Iš Newark, N. J.

Bus ir trumpų kalbų. Gar
bės viešnia pakviesta Marija 
Ražanskienė iš Newarko, ko
vose už demokratiją Ispanijoj 
kritusio jaunuolio Bernardo 
Ražansko motina. Brooklynie- 
čiams bus įdomu išgirsti did
vyriško karžygio motinos kal
bą minint Tarpt. Mot. Dieną.

Bus namie gamintų lengvų 
užkandžių, arbatos, ir šaltų 
gėrimų. Visi kviečiami atsi
lankyti pavakarieniauti kartu 
su mumis. Salė atdara nuo 5 
vai., užkandžiai - programa 
nuo 6 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama. Svečiai su lyg išga
lės paaukos Ispanijos vaiku
čių paramai. Rengia Liet. Mo
terų Apšvietos Kliubas.

Rengėjos.

Kaip žinia, šeštadienį, kovo 
11, Amerikos Piliečiu Kliube

7 G

įvyks Broklyno Aido Choro 
vakarienė. Choro patriotai jau 
dabar perkasi 
kietus,—kiti juos 
skleidžia. Julius 
pasirodo, bus jų 
iki šiol pardavęs.

Apart vakarienės 
turės ir dailės programą. 
Programoj dalyvaus mūsų vi
sų mylima solistė A. Klimai- 
tė ir pats Aido Choras.

Vakarienei ir šokiams bi
lietas $1.25.

Šokiams grieš Jurgio Kaza
kevičiaus orkestrą.

Aidietis.

LAIŠKAI—
“Laisvės” Administracijoj yra lai

škas Jurgiui Balcvičiu iš Lenkijos. 
Prašome atsišaukti. (52-53)

KIJSHWICK
GRAND ST. atGRAHAM AVE.. BROOKLYN 
WRITE FOR "BANK BY MAU. BOOK LET

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Meno-Kultūros Vakaras 
Jau Arti

NOTARY PUBLIC

MATTHEW I’JBALLAS

660 GRAND STREET *

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtot dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

| LITHUANIAN-AMERICAN
■ Import & Export Corporation
B 157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK 

■lilllllllllilllllllllHIIIIIIB

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Yra paimtos dvi didelės salės. Viršutinė salė, kur 
buvo “Laisvės” bazaras—bus naudojama šokiams, o 
apatinė salė, kuri yra tokio pat dydžio, kaip viršutinė, 
bus naudojama vakarienei.

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avė., arti Broadway, Brooklyn

Dienraščio ^Laisvės”

Dienraščio “Laisves dalimnkų-šerininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 16 d. Balandžio

Šokiams įžanga 40c. IfADTlI Cl O C 
Vakarienei 85c. KAKIU «pLZ«)

Rytoj Vaikams Smagus 
Popietis i

AteitiesLictuviai vaikai, 
žiedo Vaikų Mokyklėlės mo
kiniai, šio šeštadienio popietį 
turės sporto pamokas savo 
mokyklos programoj. Sportą 
vaikai labai myli, gi jo čia 
bus visokiausio, berniukams ir 
mergaitėms. Atveskite savo 
vaikučius. Lai jie linksmai pa
žaidžia ir išmoksta naudingai 
praleisti savo vaikystę.

Lietuvių kalbos—skaitymo 
ir rašybos—pamokos praside
da 2 vai. po pietų. Paskiaus 
seka dainų pamokos, paskiau
sia sporto.

Sporto pamokas duoda Tom 
Yermal, jaunas sporto žinovas 
ir rašytojas sporto klausi
mais; dainų mokina M. Ra
moškaitė; skaitymo-rašybos— 

i P. Baranauskas.
. . Kom.

Singerio siuvamų mašinų 
streikas prasidėjo Bronxe, o 
vėliau persimetė ir į Manha- 

j ttan ir Brooklyno -krautuves. 
Viso užstreikuota 11 krautu- 

Tikimasi, kad iki galovių.
savaitės prisidės dar 10. Rei
kalauja minimum algų ir auto 
operavimo lėšų, 'kacįa prisiei
na važinėti biznio reikalais.

Lietuvių Liaudies. Teatro 
parengimas paminėjimui gar
saus K. Stanislavskio jau vi
sai arti. Jis įvyks sekmadie
nio vakare, kovo 12 d., 1939 
metų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj.

Programą šiam vakarui ruo
šia režisierius Jonas Valentis, 
su gabiausiais Brooklyno ak
toriais. Bus trumpa paskai
ta apie Stanislavski, kurią 
duos Jonas Valentis. Paskiau 
bus visas vakaras vaidinimo, 
scenų, kurios paimtos iš pa
sauliniai žinomų klasikų. Sce
nos iš Leo Tolstojaus veikalo 
“Patamsio Galybė,” Antano 
Chekovo — “Vyšnių Sodo,” 
Henriko Ibseno—“šmėklos,” 
taip pat iš “Rudens Smuikai.”

Vaidinime dalyvauja Jonas 
Valentis, Aldona šertvietytė, 
Nikodemas Pakalniškis, Ade
lė Rainienė, Domicėlė Velič
kienė, Magdalena Paukštienė, 
Juozas Kačergius ir kiti. Kaip 
matot, tai šiame vaidinime 
ima dalyvumą visi mūsų ve
teranai ir jauni vaidylos.

Įžanga tik 35c. Vakaras 
prasidės 6 vai. vakare. Vieti
niai ir iš apylinkės dalyvau
kite, nes pirmas tokios rūšies 
parengimas, o kitur tokį va
karą nematysite.

Lietuvių Liaudies Teatro
Komitetas.

N. Y. Distrikto prokuroras 
aršetuodino Henry J. Ficke, 
38 m., 768 53rd St., Brook
lyn, ir Salvatore Di Sapio, 
S. I., kaltinimu bandžius pri
eit per teismo agentus papirkt 
Hineso bylos “džiūrimanus” 
už $5,000. Sakoma, kad tre
čias nužiūrimas dėlto esąs ty
rinėjamas.

Estate of Shalin’s Funeral Home

O

o

o

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenimis parūpiname- Wil- 
liamsburghe arba bile dalyje New 
Yorko ir Brooklyno apylinkėje. 
Mūsų patarnavimais šermenim ir 
laidotuvėm yra patenkinti visi, 
kurie tik davė mums progos pa
tarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

PIUS W. SHALINS
(Šalin skus) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

STREET 
N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-166J
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės*’ Name i

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 Vilai Vakaro

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

SiiiomoiiieiiiomoiiiomoiiiūHicniciiiciiiciiiciiiDiiiciiicHiciiiciiicniciiiciiiciiiciiiciiioDr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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