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Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v a ž i a vimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

Tie iš skaitytojų, kurie 
dar neskaitė dr. J. Šliupo 
straipsnio, tilpusio pereito 
trečiadienio “Laisvėje,” bū-! 
tinai turi perskaityti ir 
duoti kitiems.

Senas mūsų aušrininkas 
pila kailį tiems, kurie mo
nopolizavo Lietuvių Dienai 
(Pasaulio Parodoj) Ruošti 
Komitetų. Jis teisingai plie
kia reakcininkus katalikų 
lyderius, kurie skaldo Ame
rikos lietuvių vienybę.

Smagu, kai senas amžiu
mi žmogus, veikėjas, ūmai 
atsiliepia į kiekvieną svar
besnįjį mūsų tautos klausi
ma! sft * -f
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Drg. P rusei ka, pabuvojęs 
rytinėse valstijose arti pus
antros savaitės, pasakęs ei
lę gerų prakalbų, padarė ir 
“Vilniai” naudos: prenume
ratomis ir aukomis surinko 
virš $200.

Taigi trumpa d. Prusei- 
kos misija pas mus pavyko 
visais atžvilgiais gerai.

“Vilnis” turi daug drau
gų ir rytuose.* * *

Kadaise Lietuvos rašyto
jas Petras Cvirka rašė:

“... aš žinau... valstie
čio vaiką iš mano kaimo, 
dabar besimokinantį kur
piaus amato, kuris puslapis 
į puslapį persirašė Upton 
Sinclair’io ‘Raistą/ negalė
damas jo įsigyti ir norėda
mas tokiu būdu dar kitiems 
jį perskaityti” (“Literatū
ra” Nr. 1, 1936).s's * *

Pagalvokit, gerbiamieji: 
vaikas ranka persirašė vi
są “Raistą” — 450 spaus
dinto rašto puslapių knygą! 
Tai parodo, kaip godžiai 
Lietuvos jaunimas griebia
si už knygų, už šviesos.

Kodėl gi amerikiečiai lie
tuviai dabar negali “Rais
to” įsigyti ir pasiųsti į Lie
tuvą savo giminėms bei pa
žįstamiems? Knyga tokia 
graži, didelė ir pigi: kas ją 
užsisakys iki kovo 15 d., 
gaus tik už 75c.

Padėkim Lietuvos kaimui 
šviestis ir kultūrintis!* * *

Penktadienį Brook lyne 
įvyksta menininkų vakaras, 
kuriame dr. A. Petriką 
skaitys referatą apie žy
miausiąją lietuvių rašytoją 
Juliją žemaitę.

Gi šeštadienį Aido Cho
ras ruošia savo naudai pui
kią pramogą—bankietą.

Na, o sekmadienio vaka
rą Liaud. Teatras pagerbs 
žymiausį pasaulio sce
nos lošėją, režisierių, maes
tro K. S. Stanislavskį.

Visi vakarai svarbūs. Į 
visus tris brooklyniečiai tu
rėtų susieiti skaitlingai.* * *

Dabar Brooklyne sve
čiuojasi d. Janauskas, kana
diečių “L i a u d i e s Balso” 
administratorius. Tai dar 
jaunas, bet energingas vei
kėjas. Jis pabuvos Jungt. 
Valstijose tūlą laiką ir su
pažindins amerikiečius su 
padėtimi, kokia dabar vieš
patauja Kanadoje.

Kas gi nepadės draugui

Chinai Atėmė iš Japonų 
Kelias Pozicijas

C h u n g king, Chinija. — 
Chinai kontr-atakavo ir iš
mušė japonus iš kelių pozi
cijų Tienmen srityje, Hu
peh provincijoje. Kautynė
se jie užmušė 300 japonų ir 
pagrobė -aštuonis tankus.

Popiežius Pijus Dvylik
tas Gerina Santy

kius su Naziais
Vatikanas. — Kelios die

nos atgal popiežius Pijus 
Dvyliktas slapta tarėsi su 
Vokietijos kardinolais. Da
bar jis taipgi slapta ilgai 
kalbėjosi su Vokietijos am
basadorium Vatikanui von 
Bergenu.

Pirm kardinolo Pacellio 
išrinkimo popiežium, naziai 
buvo jam priešingi. Bet da
bar, trejetas dienų atgal, 
pats Hitleris atsiuntė jam 
sveikinimo telegramą.

Pranešama, kad Hitleris 
siųs savo atstovą į popie
žiaus karūnavimą sekma
dienį.

Viskas rodo, kad naujasis 
popiežius stengiasi pagerint 
“šventojo sosto” santikius 
su naziais. Jis bando gaut 
tūlų užtikrinimų katalikų 
bažnyčiai Vokietijoj, bet 
esąs linkęs padaryt ir kai 
kurių nusileidimų naziams.

Opiausias klausimas ' tai 
ginčas kas liečia katalikiš
kas ir naziškas mokyklas.

Japonai Nuodų Dujomis ir 
Oro Bombomis Išžudė Šim

tus Nekariškių Chinų
Chungking, Chinija.—Aš

tuoniolika Japonijos orlai
vių kartotinai bombardavo 
chinų miestą Ichangą ir pri
mėtė daugius nuodingų ge- 
sų bombų. Per dieną tuo 
būdu sudraskė ir išnuodijo 
kelis šimtus nekariškių gy
ventojų.

Bombarduodami TSlingsią, 
Japonijos lakūnai nužudė 
bei sužeidė apie 300 civilių 
chinų. Jie bombardavo ir 
kelis miestus palei vieške
lį, kuriuom Chinija gauna 
karo reikmenų iš Sovietų 
Sąjungos.

Kaunas, kovo 5 d.—Šau
liai minėjo Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Putvio - Putvinsko 
mirties dešimtmetį.

iš kito krašto, draugui, ku
ris atstovauja plačiąsias 
Kanados lietuvių mases ir 
jų organą?!* * *

O drg. Šolomskas sako, 
kad per šį vajų į ALDLD 
įrašyta jau virš 100 naujų 
narių. Tai gražu. Bet to ne
užtenka.

Pasirodo, kad naujų na
rių galima gauti visur, kur 
tik draugai darbuojasi.

Drg. Pruseika, beje, pa
žadėjo suorganizuoti LLD 
kuopą Indianos valstijoj.

Įnešta Panaikint Ame
rikos "Bepusišku-

mo” Įstatymą
Washington.— Demokra

tas senatorius J. H. Lewis 
įnešė sumanymą panaikint 
Amerikos “b epus iškumo” 
įstatymą, kaip kad reika
lauja prezidentas Roosevel- 
tas.

Prezidentas jau ne kartą 
išsireiškė, jog tas įstatymas 
tarnauja užpuolikam prieš 
jų aukas (kaip kad Mosso- 
liniui ir Hitleriui prieš Is
paniją ir Japonijai prieš 
Chinija).

Prez. Rooseveltas skun
dėsi, jog “bepusiškumo” 
įstatymas suvaržė šalies 
valdžią taip, kad jinai ne
turėjo galimybės daryt rei
kalingus žingsnius prieš 
“tūlus” kitus kraštus, kurie

GENEROLAS MIAJA SAKO, 
KAD JAU “NUSLOPI

NĘS KOMUNISTUS”
Madrid. — Generolas Mi- 

aja, galva prieš-respubliki- 
nės neva “valdžios” Madri
de, pranešė, kad trečiadie
nį jis “nuslopinęs antrąjį 
komunistų (abelnai liaudie- 
čių) sukilimą. Bet tuo pa
čiu sykiu Miaja grasinan
čiai atsišaukė į juos “per 
tris valandas pasiduot.”

Prieš - respublikinė neva 
“valdžia,” arba taryba vėl 
pasakojo, /kad jinai, girdi, 
“siekia garbingos taikos ir 
laisvės.”

(Jinai gatava atiduot ge
nerolui Franco’ui centralinę 
Ispaniją, tik prašo, kad jis 
prižadėtų perskaudžiai ne- 
baust žmonių, kariavusių 
prieš fašistus.)

Generolas Franco pakar
tojo, jog jis nedarys jokių 
nuolaidų, ir pabrėžė, kad 
generolas Miaja, pulkinin
kas Casada ir visa jų tary
ba turi be jokių sąlygų ati
duot fašistam Madridą, Va- 
lenciją ir visą respublikinę 
Ispaniją. O jei ne, tai fašis
tai šturmuosią ir užimsią 
Madridą.

Indų Vadas Gandhi Laimėjo 
Badavimo Streiką

Rajkot, Indija. — Tauti
nis indų vadas M. Gandhi 
buvo pasiryžęs badant iki 
mirties, jeigu valdovas val
stybėlės Rajkoto neduos 
žmonėm balso valdžioje.

Bet Gandhi’ui išbūdavus 
98 valandas ir 25 minutes, 
tas valdovas prižadėjo žmo
nėms tūlas demokratines 
teises, ir todėl Gandhi per
traukė badavimo streiką.

Sakoma, jog Anglijos ka
raliaus vietininkas Indijoj, 
lordas Linlithgow taipgi 
minimam valdovui, kad pa- 
daręs “dvasinio spaudimo” jų organizacijų. Vadinasi, 
tenkintų bent dalį Gandhi’o viena neko vos pikietais 
reikalavimų. prieš kitą.

mindžioja Amerikos teises.
Įnešimą atsaukt tokį “be- 

pusiškumą” tuojaus parė
mė ir republikonas senato
rius H. Johnson.

Kongresinė karo laivyno 
reikalų komisija teirauja
si, kiek Japonija sulaužė 
sutartį, kur žadėjo negin- 
kluot tūlas jai pavestas (po 
pasaulinio karo) “manda
tines”-salas Pacifico Van
denyne.

Šis teiravimasis, kaip at
rodo, Veda linkui užgyrimo 
prez. Roosevelto reikalavi
mo paskirt $5,000,000 ap- 
tvirtihimui amerikinės sa
los Guamo ir įrengimo ten 
karo laivų stovyklos Pacifi- 
ke.

PASIDUODANTI FRANKUI 
SOCIALISTAI NIEKI

NA KOVOTOJUS
Valencia, Ispanija. — Rė

mėjai respublikos išdaviko 
generolo Miajos čia išmetė 
komunistus neva iš “liau
dies fronto.” Visi laikraš
čiai traukiančiųjų pasiduot 
generolui Franco’ui plūsta 
komunistus. (Tai todėl, kad 
komunistai ėjo su respubli
kos vyriausybe; todėl, kad 
komunistai išvien su kitais 
tikrojo Liaudies Fronto 
žmonėmis išstojo kovon 
prieš respublikos išdavi
kus.)

Dešiniųjų socialistų veda
mas laikraštis “Adelante” 
taipgi šmeižia komunistus 
už tai, kad jie neremia nau
josios neva “valdžios,” kuri 
j ieško greičiausiai “susitai
kyt” su generolu Franco. 
“Adelante” g r u m o jaučiai 
šaukia komunistus mest sa
vo partiją.

Pasidavėliai per spaudą 
ir radio dergia net pasau
liniai garsius komunistus 
didvyrius karo prieš gene
rolą Franco,.kaip kad pul
kininką Enrique Listerį ; 
vadina jį “bailiu.” Jie ap
šaukia “baile” ir karžygiš
ką komunistų ir liaudiečių 
vadovę La Pasionarią "(Do
lores Ibarruri). O “raudo
naisiais” ir “komunistais” 
jie vadina visus, kurie tik 
reikalauja tęst kovą prieš 
fašistus.

GRAŽUS SUSITARIMAS 
MASS. CIO IR DARBO 

FEDERACIJOS

• Boston, Mass.— Valstijos 
CIO ir Darbo Federacija 
susitarė atšaukt savo pikie- 
tus nuo tų dirbyklų ir krau
tuvių, kur jau yra unija 
vienos ar antros iš tų dvie-

Sovietų Komunistų Partijos 
18-tas Suvažiavimas ■

Maskva. — Šį penktadie
nį atsidaro 18-tas suvažia
vimas Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos. Jis 
įvyksta didžiojoj svetainėj 
Kremliaus Palociaus.

Sovietų Sargai Nušovė 
Du Svetimus Šnipus, 

Trockio Agentus
Maskva. — Sovietų rube- 

žiaus sargai užklupo ketu
ris ginkluotus šnipus “tū
los svetimos valstybės”, (ku
rios vardas neminimas), ir 
per įvykusį susikirtimą, 
palei “Artimųjų Rytų sie
ną,” du šnipai liko nušauti 
ir du suimti. Vienas Sovietų 
oficierius sužeistas.

Pas šnipus surasta šau
tuvai, eksploduojančios kul
kos ir tūli kiti ginklai.

Tie šnipai buvo atsiųsti iš 
užsienio sumegst ryšius su 
trockistais - buchariniečiais 
ir baltagvardiečiais dėlei te
roro veiksmų prieš Sovietų 
valdžią ir dėl karinių šniuk- 
štinėjimų.

Viso tik du Sovietų sie
nos sargai, oficierius ir pa- 
oficieris, pastebėjo šnipų 
pėdsakus ir jais po 24 va
landų atsekė į kalnus, tarp 
Sovietinių Užkaukazio res
publikų ir Sov. Centralinės 
Azijos, kas vadinama Ar
timaisiais Rytais.

Daug Kongreso Narių Eina 
Per Pikietų Linijas Strei

ke prieš Viešbučius
Washington.— Sustreika

vo darbininkai trylikos di
džiųjų viešbučių Washing
tone. Streikui vadovauja 
Darbo Federacijos unija.

Unijistai reikalavo įra
šyt į sutartį, kad naujai 
priimami darbininkai turės 
įstot j uniją po tam tikro 
laiko. Viešbučių savininkai 
atmetė šį reikalavimą; tai 
unija ir paskelbė streiką. 
Jame dalyvauja per 2,000 
darbininkų.

D e s ė t k a i senatorių ir 
kongresmanų, gyvenantieji 
tuose viešbučiuose, vaikš
čioja į juos ir iš jų per 
streiko pikietininkų eiles.

Bet Ph. Murray, CIO 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto pirminin
kas, ir Sidney Hillman, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos pirmininkas, tuojaus 
apleido hotelį Carlton, kaip 
tik sužinojo, kad jo darbi
ninkai sustreikavo.

Gen. Franco Grąsina

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco grąsina sa
vo karo laivais ir minomis 
skandint bet kurios šalies 
laivus, plaukiančius į jam 
dar nepriklausančią Ispani
jos dalį.

Federacija Priversta 
Svarstyt CIO Tai
kos Pasiūlymus

Revoliucionieriai Perkirto 
Kelią Išdavikam Ispanijos 

Respublikos

Madrid, kovo 9. — Vėl di
deli skaičiai liaudiečių ka
riuomenės, vadovaujami 
komunistų, išstojo prieš 
respublikos išdavikus, gene
rolą Miaja ir jo bendrus.

Liaudiečiai perkirto Mia- 
jai susisiekimus tarp Mad
rido ir Valencijos. Jie mąr- 
šuoja užimt Valenciją, did
miestį su prieplauka.

Respublikos išdavikų lėk
tuvai bombardavo liaudie
čių kariuomenę Madride ir 
jo priemiesčiuose.

(Išdavikų vyriausybė vi
sus tuos savo priešus mela
gingai vadina tik “komu
nistais.” Generolas Miaja 
vakar ir šiandien iš ryto 
skelbė, būk numalšinęs “ko
munistus,” bet matote, kaip 
iš tikro yra.)

Neleidžia Gyvent Paryžiuj 
Pulk. Listeriui ir La 

Pasionariai

Paryžius, kov. 9.— Pran
cūzų vyriausybė uždraudė 
pasilikt Paryžiuj garsiam 
Ispanijos respublikos pulki
ninkui Enrigui Listeriui ir 
karžygiškai komunistų va
dovei La Pasionariai. Jiedu 
buvo priversti pabėgt, kai 
respublikos išdavikai nu
griovė teisėtą I s p a n i j o s 
liaudies valdžią.

Tie respublikos priešai, 
jau pagal pirmesnius pra
nešimus, būtų atidavę Lis
terį ir La Pasionarią į ge
nerolo Franco nagus.

Prezidento Roosevelto Lai
mėjimas Atstovų Rūme
Washington. — Kongreso 

atstovu rūmas 246 balsais 
prieš 153 priėmė įnešimą 
duot prezidentui teise da
ryt tūlus pertvarkymus 
vykdančiojo] valdžioj. Ma
noma, kad ir senatas užgirs 
tą sumanymą.

Prez. Rooseveltas reika
lavo leist jam pertvarkyt 
kai kuriuos valdžios sky
rius, kad jinai galėtų sėk
mingiau veikti.

Republikonai ir atžaga
reiviai, demokratai, Naujo
sios Dalybos priešai, smar
kiai kovojo prieš davimą 
prezidentui tokios teisės.

Tokio. — Japonijos val
džia skelbia savo trijų me
tų planą, pagal kuri būsią 
padauginta Japonijoj plie
no, geležies ir įvairių kitu 
metalų, taipgi gazolino ir 
visokių karui reikalingu 
medžiagų abelnai “nuo 100 
iki 800 procentų.” Daugu
mą tų medžiagų japonai 
gausią iš Manchukuo ir 
Chinijos.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos taiky
mosi komisija iš pradžios 
buvo atmetus CIO pasiūly
mus dėlei Federacijos ap- 
vienijimo su CIO į vieną or
ganizaciją vardu Amerikos 
Darbininkų Kongresas.

Bet ant rytojaus Federa- 
cijps komisija jau sutiko 
svarstyt tuos pasiūlymus 
CIO taikos komisijos, va
dovaujamos Johno L. Lewi- 
so. Tai po poros valandų 
pasitarimo, įvykusio rūme 
darbo ministerijos, ir buvo 
nuspręsta, jog abidvi komi
sijos vėl sueis tartis šį 
penktadienį, New Yorke.

Kada Federacijos vadai 
atmetė CIO taikos pasiūly
mus, tuoj pasipylė jiem pro
testų telegramos nuo šim
tų tūkstančių Federacijos 
narių. Nariai reikalavo ne
gaišuojant apvienyt tas 
dvi didžias unijų organiza
cijas. Tad net New Yorko 
“Daily News” rašo, jog “ei
liniai nariai privertė Am
erikos Darbo Federacijos 
vadus klausytis CIO pasiū
lymų.”

Pranešama, jog preziden
tas Rooseveltas pats įprašė 
D. J. Tobiną, pirmininką 
galingos federacinės Veži
kų Unijos, dalyvaut dery
bose tarpe Federacijos ir 
CIO. Mat, Tobin yra linkęs 
vienybės pusėn.

Tobin iš pat pradžių bu
vo skiriamas kaip vienas 
Federacijos derybų komisi
jos narių, bet tada jis ne
apsiėmė; ale dabar išklau
sė prezidento Roosevelto 
paraginimų, ir dalyvaus 
derybose kaip ketvirtas fe
deracinės komisijos narys.

CIO komisijoj yra trys: 
J. L. Lewis, Sidney Hillman 
ir Ph. Murray.

Anglija Skolina Chinijai 
25 Milionus Dolerių

London. — Anglijos val
džia suteikė 25 milionus do
lerių paskolos Chinijai. 
Tuos pinigus Chinija gaus 
iš dviejų Anglijos bankų, 
bet Anglijos vyriausybė už
tikrina šią paskolą ir žada 
pati atmokė t ją bankams, 
jeigu Chinija neatmokėtų.

Praeitą žiemą Anglija pa
skolino Chinijai $2,500,000 
“pirkti trokam ir kitiem 
įrengimam.”

P-s Smetona Sveikino Nau
jai Išrinktąjį Popiežių 
Kaunas, kovo 4 d. — P-s 

-A. Smetona telegrama pa
sveikino naujai išrinktąjį 
popiežių, kuris taip pat te
legrama padėkojo už svei
kinimus.

ORAS
Giedra ir šiltoka.
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Baisi Padėtis Tų, Kurie Gynė 
Demokratiją

Dienraščio “News Chronicle” kores
pondentas, p. David Scott, aplankė Ispa
nijos respublikos kovotojus, kurie pabė
go j Franci ją, kai Mussolinio-Hitlerio- 
Franco puikiausiai apginkluota armija 
užėmė Kataloniją. Tie Žmonės subrukti 
į koncentracijos stovyklas, kaip silkės 
bačkoje. Maistas prasčiausias ir to duo
da labai mažai—toli gražu neužtenka
mai. Baisus nesanitarųinas. yisas gyve
nimas įkirus, nepakeliamas, sako kores
pondentas. * ‘

Neveizint to, dauguma tų jaunų vyrų, 
dar tik vakar kovojusių už Ispanijos ir 
viso pasaulio demokratiją, nenusimena. 
Jie pasirįžę perkęsti tą viską, ką jiems 
suteikia toji šalis, kurios jie reikalus 
gynė.

Aišku, dėl tos baisios kovotojų padė
ties negalima kaltinti visus Franci jos 
žmones. Jie duosnūs ir svetingi. Čia kal
ta yra Daladiero valdžia. Jinai marina 
badu demokratijos gynėjus! Toji pati 
valdžia išdavė Čechoslovakiją, išdavė Is
panijos respubliką ir dabar bando “gra
žiai ir ramiai” numarinti tūkstančius Is
panijos liaudies žiedų.

Ar nereikėtų Amerikos visuomenei pa
kelti balsas prieš tokius barbariškus Da
ladiero žygius?!

Aušrininkas Kalba
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi ben

dras tam tikrais tautos reikalais darbas, 
negalėjo nepasipiktinti Amerikos kleri
kalų darbais Komitete Ruošimui Lietu
vių Dienos Pasaulio Parodoj. Juk tai jų 
užmačiomis buvo padaryta taip, kad ne
galėjo įvykti bendras darbas. Juk tai tik 
dėka reakcininkų kunigų žygiams, kad 
tasai komitetas šiandien yra vienų kle
rikalų kontrolėje ir kaipo tokis neatliks 
tinkamai to darbo, kuriam buvo orga- 

'* nizuotas.
/ Įdomu, kad tuo klausimu labai susi- 
I domėjo ir aušrininkas dr. Jonas šliupas. 
I Nors jis gyvena nuo amerikiečių toli, 

I tačiau, matyt, jojo akyla akis stebi kiek- 
I vieną čia mūsų žingsnį ir, jei tik jis 
j pamato ką nors ne taip, tuojau į tai re- 
’ ' aguoja ir reaguoja stipriai.

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs jo 
straipsnį, tūpusį “Laisvėje” kovo 8 d. Jis 
ten, be kitko, sako: ,

“Gaila bus, jei katalikų organizacijos 
bei kunigai toliau stengsis patarnauti 
savo katalikiškai akcijai, o ne Lietuvos 
ir lietuvių tautos garbei ir prestyžui. Ne
užteko Amerikos katalikams vesti skal
dymo politikos did. karo metu, jie tęsia 
savo nelemtą darbą ir dabar. Tuomi ka
talikybė pagarbos nenupelnys nė už van
denyno nė Lietuvoje...”

Tenka pastebėti gerb. dr. Šliupui, kad 
buvo žmonių tuose pačiuose kuniguose ir 
katalikų eilėse veikiančiuose asmenyse, 
kurie labai troško turėti bendrą dieną 
visų Amerikos lietuvių. Bet tie pažan
gesni žmonės buvo mažumoje. Reakci-

Martino Neva “Auto. Dar
bininkų Unija”

Detroit, Mich. — Patik
rintos skaitlinės rodo, kad 
suvažiavime a u t o m o bilių 
darbininku, sekančiu troc-

ninkai laimėjo ir jie savo pragaištingą 
politiką pravedė.

Katalikų masės taipgi nori bendro 
darbo, nepritaria savo reakcininkų vadų 

•skaldymo politikai. Bet jos kol kas bejė
gės ką nors daryti.

Gerai Atkirto
Kadaise fašistų “Vienybė” apkaltino 

mūsų sriovę, kuri būk “įvėlė” į pilietinį 
Ispanijos karą ir Jungt. Valstijų lietu
vių jaunimą, kurio net keturi kovotojai 
žuvo, begindami respubliką.

Į tai gerai atsako “Arg. Lietuvių 
Balsas.” Pasak laikraščio:

“Ispanijos pilietiniame kare daugiau 
žuvo lietuvių, nuvykusių iš Pietų Ameri
kos ir iš Lietuvos. Bet juk ne vienų lie
tuvių jaunuolių žuvo: žuvo visų kultū
ringų tautų žmonių, kovojusių už Ispa
nijos liaudies laisvę, gynusių Ispanijos 
liaudį nuo tarptautinio fašizmo antplū
džio ir nuo vergijos šmėklos* Tie jauni 
pasiryžėliai žuvo už visos žmonijos-ide
alą—už demokratiją!

“Taigi dėl mūsų brolių žuvinio ir dėl 
pavertimo invalidais tenka kaltinti ne 
kas kitas, bet tas juodasis Italijos fašiz
mas, kuris, pasisamdęs išgamą Franką, 
puola ramią Ispanijos liaudį, kad sunai
kint jos laimėtas laisves Europoje ir Af
rikoje.

“Ir jeigu fašizmo sprandas Ispanijoje 
nebus nusuktas, tai nebus kalti tie, kas 
gelbėjo užpultai Ispanijos liaudžiai, bet 
tie, kurie, turėdami galimybę, lūkuriavo 
ir nėjo talkon Ispanijos liaudžiai, kovo
jančiai už savo ir už visos žmonijos lais
vę.”

Kova už Ispanijos respubliką, buvo ko
va už Lietuvos ir kitų tautų nepriklauso
mybę. Todėl tie, kurie smala spjaudo ant 
respublikos gynėjų, yra ir Lietuvos ne
priklausomybės neprieteliai.

Sako, Užsieny j Gyvenančių Lietu
vių Esą Apie 2,000,000.

: ’ . s, f-- >• <

“Lietuvos Aidas” paduoda davinių 
apie užsieniuose gyvenančius lietuvius. 
Sulyg to laikraščio daviniais, tai

“Spėjama, kad Pietų Amerikoje gyve
na apie 70,000-80,000 lietuvių. 30,000 lie
tuvių gyvena Brazilijoje, o 35,000 — 
Argentinoje, 8,000—Uruguajuje, kitose 
valstybėse po kelis šimtus šeimų, o kito
se net po keletą. Jš pradžių daugiausia 
mūsų brolių išeivių apsigyveno Brazili
joje, bet vėliau dėl sunkių gyvenimo są
lygų išsikraustė į Argentiną ir kitas Pie
tų Amerikos valstybes. Dabar priskaito- 
ma, kad Buenos Airese gyvena 20,000 
lietuvių, Sao Paulo 15,000, Montevideo— 
80,000, Argentinos Berise—3,000 ir ki
tuose miestuose mažiau.”

Žinoma, čia kur nors padaryta klaida: 
vienur sakoma, kad visoj Pietų Ameri* 
koj lietuvių gyveną apie 70,000-80,000, o 
vėliau žymima, jog tik vienam Montevi
deo mieste (Uruguajuj) jų esą “80,000.” 
Turbūt norėta pasakyti 8,000.

Toliau:
“Manoma, kad mūsų brolių išeivių kal

bančių dar lietuviškai, yra apie 1,300,000, 
o su tais, kurie kalbos jau nebemoka, bet 
save laiko lietuviais, yra apie 2 milijo
nus. Lietuvos išeivių žydų Argentinoje • 
yra 50,000, o Brazilijoje apie 10,000. Iš 
viso Lietuvos piliečių Pietų Amerikoje 
yra apie 150,000.”

Sakyti, kad užjūryj gyvena apie 
2,000,000 lietuvių, aišku, yra didelis per
dėjimas. Na, bet jeigu ir tiek jų esa
ma, tai, žinoma, nėra kreditas tautiniu-’ 
kams. Juk į Pietų Ameriką daugiausiai 
išvyko žmonių tuomet, kai tautininkai 
smurtu užėmė valdžią ir įvedė žiaurią 
priespaudą Lietuvos žmonėms. Didelio 
skurdo ir politinės priespaudos varomi 
tie žmonės apleido savo gimtinę ir dabar 
j on negrįžta, nepaisant, kad vargas 
(ypačiai Brazilijoj) jiems yra sunkus.

kištą Homerį Martiną, da
lyvauja atstovai tik 17,580 
darbininkų. Tačiaus Marti
nas paskelbė, kad jis įku
ria “naują automobilių dar
bininkų uniją,” prieš CIO 
Jungtinę Auto. Darbininkų

Uniją, turinčią per pusę 
miliono narių.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Literatūros Draugijos 
Reikalai

“šviesa” Gatava
Mūsų žurnalo “Šviesos” 

No. 1, 1939 metų jau gata
vas. Greitai jį gaus visi na
riai į namus, kaip papras
tai. Tai numeris, kuris turi 
daug labai svarbių straips
nių. Prašome narius aty- 
džiai perskaityti ir parody
ti jūsų pažįstamjems. Kal
binkite savo pažįstamus Į 
organizaciją.

Jau Gavome 100 Naujų 
Narių

Dabar eina vajus už nau
jus narius į Literatūros 
Draugiją. Daug stoja pavie
nių lietuvių, kur negalima 
sutverti kuopą. Nesenai d. 
J. Griciūnas įstojo ir su sa
vo žmona, miestelyj, kur 
daugiau nėra lietuvių.

Kuopos dabar stovi se
kamai naujų narių gavime:
Kp. Miestas Gavo Narių
129—Spring Valley 8

19—Chicago 8
2—So. Boston 7

41—Aberdeen 7
68—Hartford 6

104—Chicago 6
111—Butte 5
188—Detroit 4
136—Harrison 3

4—Portland 2
44—Lowell 2
86—Chicago 2

132—Tacoma 2
153—San Francisco 2

Po vieną naują narį gavo 
sekamos kuopos: 1—Brook
lyn; 25—Baltimore; 52— 
Detroit; 63 -r-. Bridgeport; 
138—Maspeth ir 146—Chi
cago.

Dirbkime visi, kad dau
giau gavus naujų narių!

Geri ir Blogi Pavyzdžiai
Lietuviai, laisvės ir demo

kratijos mylėtojai, labai 
nuoširdžiai rėmė ir remia 
visas darbo žmonių kovas. 
Užtenka tik prisiminti Is- 
p a n i j o s 1 i a udies kovas. 
Kiek daug pinigų suaukavo, 
kad padėti Ispanijai!

Šiomis dienomis apteikė
me iš Bloomfield $10.00. Pi-
nigai skirstomi sekamai: 
$5.50 už “Laisvės” metinę 
prenumeratą; $3 pagelbai 
draugams, kurie grįžo iš 
Ispanijos sužeisti ir $1.50 
auka Lietuvos antifašis
tams kaliniams. Prenume
ratą ir aukas prisiuntė d.

“B1 o o m f ielde persekioja
mas.” Tai graži parama! 
Tai gražus darbas.

Bet yra ir kitokių atsiti
kimų. Štai vienas kuopos 
sekretorius rašo: “Drauge! 
Išbraukite iš ALDLD X na
rį ir sulaikykite jam “Švie
są”. Jis pirma vis žadėjo 
pasimokėti 1938 metų duok
les, o dabar atsisako. Sako: 
‘perdaug išlaidų’. Turiu pa
sakyti, kad jis turi nuosa
vą namą ir dabar pasipirko 
naują automobilių.”

Mes n e p r i e š i n gi, kad 
draugai turi namų ir nusi
perka naują automobilių, 
bet jau nėra prastesnio pa
sielgimo, kada žmogus su
randa galimu sumokėti ar
ti tūkstančio dolerių už au
tomobilių, bet jam pasida
ro “neįveikiamas kalnas” 
ALDLD $1.50 metinė duok
lė! Sarmata tokiam darbo 
žmogui! Ir dar daugiau, 
kad visus metus skaitė 
“Šviesą”, o paskui atsisakė 
nuo organizacijos! Žinoma, 
tokių žmonių pas mus labai 
mažai yra. •

Gelbėkite Kovotojus
Ispanijoj keli lietuviai pa

dėjo galvas už tos šalies 
žmonių laisvę. Keli lietuviai 
amerikiečiai sugrįžo su
žeisti. Sužeisti parvažiavo: 
milwaukietis— Ragauskas; 
chicagietis — Nedvaras, 
worcesterietis— Juozas Sa
kalauskas ir dar keli. Jiems 
reikalinga pagelba, medici
nos priežiūra, kad jie at
gautų sveikatą. Mes pasiti
kime, kad L i t e r a t ū r o s 
Draugijos kuopos ir drau
gai, mokėdami duokles, 
siųsdami jas į centrą, pri
sius dolerį kitą aukų pagel- 
bai tiems draugams. Tai la
bai svarbus ir greitas rei
kalas. Mūsų visų užduotis 
padėti jiems atgauti sveika
tą!

D. M. šolomskas, •
ALDLD CK Sekretorius.

Nedėkingumas
—Kaltinamasai! — rūš- 

čiai sako teisėjas.—Tamsta 
esi didžiai nedėkingas, nes 
praskėlei akmenių galvą 
poniai, kuri tamstai davė 
tešlainį!

—Bet, pone teisėjau, aš 
mečiau į ponią ne akmeniu, 
bet jos duotu tešlainiu!

Per Vėlai Pasisakė
G i m n a zijos direktorius 

atsilankė pas dantų gydy
toją, kurs jam greitai ir be 
skausmo ištraukė dantį. Po

operacijos direktorius aty- 
džiai pažiūrėjo į gydytoją 
ir klausia:

—Juk tamstos pavardė 
Trumputis? Dabar gerai 
atmenu, kad tamsta buvai 
išmestas iš mano gimnazi
jos dėl netikusio elgesio!

—O tamsta esi mano bu
vęs direktorius Kniurka!— 
sušuko Trumputis. — La
bai gaila, kad tamsta nepa
sisakei, kas esi, prieš dan
ties traukimą! Dabar bū
tum visai kitaip kalbėjęs!

Neverta Laukti
Vaikas mato, jog motina 

rengiasi gult dar vyrui ne
parėjus namo; jis klausia:

“Ar tu, mama, šiąnakt 
nelauksi tėtės pareinant?”

Motina: “Neverta laukt, 
vaikeli. Aš tokį šaltį gerk
lėje turiu, jog veik visai 
kalbėt negaliu ir jis vis tiek 
liktų neišplūstas.”

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Nepalaikykit už blogą, jei
gu statau sekamus' klausimus, 
nes darau ne asmeniškais 
reikalais.

1. Man atrodo, kad Komu
nistų Partija per toli nuėjo į 
buržuazinės demokratijos lan
kas, o ant tiek toli atsitolino 
nuo revoliucinio darbo. Kova 
už buržuazinę demokratiją 
taip ir skamba mūsų spaudo
je, na, o labai retai, jei tik 
per šventes, prisimenama re
voliucija ir jos darbuotė. Ko
dėl ?

2. Neišnaudojamos gerai 
prezidento Roosevelto kalbos, 
kurias jis pasakė Chicago j e ir 
Washingtone, 7f5-t,am Kongre
sui. Argi nėra galimybių* 
koncentruoti mases, išstoji
mus, demonstracijas su obal- 
siais, kad mūsų krašto valdžia 
eitų nuo žodžių prie darbų ? 
Anot paties Roosevelto, “pli
ki žodžiai nieko nereiškia.“

3. Ar ne per silpnas dar
bas vedamas už nuėmimą em
bargo nuo Ispanijos lojalistų ? 
Argi negalima daugiau pa
naudoti Komunistų Partijos 
broliškas organizacijas, masi
nius susirinkimus ir net de-

munistai ir jų artimi simpa
tikai parodo tiek veiklumo, 
tiek pasirįžimo, kiek turėtų 
parodyti.

Jūsų klausimas No. 1 rei
kalingas platesnio paryškini
mo. Mes nemanome, kad Ko
munistų Partija perdaug toli 
nuėjo i buržuazinės demokra
tijos lankas. Neigi mes ma
nome, kad mūsų spauda už
miršo revoliuciją ir apie ją 
prisimena tiktai šventadie
niais. , Taip, teigdami, jūs 
klystate.

Kai šiandien fašistai visur 
kelia galVą toje pačioje Ame
rikoje: ir' grurhoja ■ išplėšti iš 
liaucTičs-fos demokratines tei
ses, už kurias ji kovojo per 
pusantro šimto metų su vir
šum, tai gynimas tų teisių nė
ra joks išėjimas į jokias bur
žuazines lankas. Kai]) tik 
priešingai, tai yra pirmos rū- 

jšies revoliucinė kova. Dabar 
kaip tiktai imperialistinė bur
žuazija kėsinasi tas teises at
imti. Taigi, kova už tas tei
ses yra tuo pat kartu kova 
prieš buržuaziją.

N. Y. Valstijos Seimelis 
Prieš Ateivius

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas nubalsavo, kad 
neturi būt duodama jokio 
darbo ateiviams, kurie įva
žiavo Amerikon apsilenkda
mi su ateivybės taisyklėmis.

Vidury stovi James J. Hines, Tammany Hali lyderis 
New Yorke, kurį džiūrimanai pripažino kaltu 

grafte ir palaikyme gemblininkų. Jam 
bausme bus paskirta kovo 13 d.

monstracijas tam reikalui?
4. Ar negalima būtų dau

giau paveikti į Lygą už Taiką 
ir Demokratiją, kad ji dau
giau veiktų prieš fašizmą 
tarptautine plotme? Finansi
nė parama Ispanijai labai 
naudinga ir reikalinga, tad 
politinė dar naudingesnė ir 
reikalingesnė.

5. Aišku, kad fašistai plės 
ir pies' savo veikimą visais 
frontais ligi jie prieis prie So
vietų krašto su atviru ginkluo
tu užpuolimu. Na, ar ne ver
ta, ar nebūtų būtinas reikalas 
daugiau revoliucinio veikimo 
parodyti, tikriau, teisingiau 
kovoti ? Kova turėtų būti ti
krai masinio pobūdžio ir ti
kro atsidavimo...

V. V. Turauskas.

ATSAKYMAS
Bandėme jūsų tuos klausi

mus šiek tiek sutrumpinti, kai 
kurių paduoti tiktai pamatinę 
mintį, idant jie būtų aiškesni. 
Antra, į klausimus 2, 3, 4 ir 
5 jūs patys faktinai atsakote, i 
Mes pilnai sutinkame, kad i 
reikėtų daugiau ir smarkiau 
veikti, kad šioje gadynėje 
kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas bei darbinin
kė turėtų nesigailėti nei lai
ko nei energijos plėtimui re
voliucinio darbo. Deja, tą ne 
kiekvienas parodo. O laikas 
brangus, o reikalas didelis. 
Fašistai siaučia ir užkariauja 
•naujas pozicijas. Tuo tarpu 
ir demokratinėse šalyse dar
bininkai neparodo reikalingos 
vienybės. Net ir ne visi ko-

Tą reikia aiškiai suprasti. 
Ir kas to nesupranta, tam 
sunku suprasti šią komunistų 
taktiką ir veikimą. Tie drau
gai įsivaizdina, kad kalbėji
mas apie revoliuciją daugiau 
laimės, negu energingas gyni
mas kasdieninių darbininkų 
klasės reikalų.

Jūs kalbate apie reikalą 
išjudinti, sukelti mases. La
bai gerai. Bet geriausia ma
ses sukelti ginant jų kasdie
ninius reikalus nuo fašistinio 
barbarizmo, negu sausas kal
bėjimas apip revoliuciją.
Komunistų Partija ir mūsų 

spauda nepamiršta proletari
ato galutinos misijos, būtent, 
laimėti visą pasauli. Mes nu
rodome, kad tų kasdieninių 
kovų už greituosius kasdieni
nius reikalus neužtenka, kad 
prie kapitalistinės santvarkos 
nebus galima išrišti svarbiuo
sius gyvenimo klausimus. Tai 
bus galima išrišti tiktai prie 
socializmo-komunizmo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
68 Kuopos Nariui, Hartford, 

Conn. — Negalime sunaudoti 
jūsų korespondencijos, nes 
nepaduodate savo pavardės 
ir adreso. Nežinome, su kuo 
turime reikalą. Sakote, kad 
pirmą sykį savo gyvenime ra
šote laikraščiui. Gerai, kad 
bandote. Tik kitą sykį siųs
damas korespondenciją, pri- 
siųsk ir savo tikrą adresą. *
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Vengkite Kiadialigės-Trichinosio! IŠRADĖJAI IR JŲ IŠRADIMŲ NAIKINTOJAI Ar Žinai, Kad?--
X

k

Kiaulė sumulkina daug li
gonių; jinai apgauna ir ne
mažai gydytojų.

Diktokas skaičius kiaulių 
serga parazitiškomis kir
mėlaitėmis, trichinomis; ir 
kai žmogus užvalgo negana 
išvirtos ar neįvalias iškep
tos tokių kiaulių mėsos, jis 
apserga trichinosiu, apsi- 
krečia tomis kirmėlaitėmis.

Ligoniui skauda raume
nys, sąnariai, nugara; ima 
jį karštis, darosi koktu ir 
t.t.

Bet pagal ligonio tempe
ratūrą ir tulus kitus abel- 
nuosius ženklus, trichinosis 
liga yra panaši į reumatiz
mą, šiltines, vidurių influ- 
enzą, į vidurių plėvių įde
gimą, į apendiko sugedimą 
ir į eilę kitų ligų. Todėl 
dauguma gydytojų ir palai
ko trichinosį šiomis ligomis 
ir dar 55-kiomis kitomis.

Bet tokio ligų sumaišymo
neturėtų būt, jeigu gydyto-. 
jai pripažintų faktą, jog! 
trichinosis yra gana plačiai 
pasklidusi liga.

Jungtinių Valstijų Svei- 
' katos Tarnyba ir Rutgers 
Universiteto profesorius dr.
Th. C. Nelson paduoda 
skaitmenis, kurie rodo, kad 
šioj šalyj serga trichinosiu 
apie 17 milionų žmonių, len- 
gvesniame ar sunkesniame 
laipsnyje; tai reiškia, jog 
13 iš kiekvieno 100 žmonių 
yra paliesti ta kiauliška li
ga.

Tos ligos parazitai tri- 
chinos yra mažytės kirmė
laitės, panašios į trumpus 
plaukučius. Trichina patai
tė turi apie vieną aštuntą 
dalį colio ilgio, o patinėlis 
apie vieną aštuonioliktą da
lį colio.

Tų kirmėlaičių išperėti 
žarnose gemalai tuojau ke
liauja sau į raumenis ir su
suka ten sau “lizdelius”, 
kur susiraito ir taip gyvena 
trejetą savaičių, iki lytiškai 
subręsta. Paskui prasideda 
gana spartus veisimasis.

Kiekviena trichina patai
tė žarnose kas savaitė pri
peni bent po 100 savo “vai
kų”. Tai jos gana trumpu 
laiku ir pripildo savo “ko
lonijomis” žmogaus kūną.

Tai bjauri ir nelengvai
pagydoma liga; ir nuo tri- pia:
chinosio miršta 5 iki 30 
procentų susergančių juom 
žmonių, užkrėstų perais 
kirmėlaičių trichinų iš ne
sveikų kiaulių nedavirtos ar i 
nedakeptos mėsos. j

Ne visos kiaulės lygiai, 
u ž s i krėtusios trichinomis.
Vidurvakarinėse valstijose 
auginamos kiaulės, maiti
namos grūdais, yra svei
kiausios tik 2 procentai jų 
teserga trichinosiu. Bet San 
Francisco, Bostono, New 
Yorko ir New Jersey kiau
lės, penimos miestų atma
tomis ir “šlapsais”, jau kas 
kita: net tryliką procentų 
jų yra apniktos trichino
mis. Ir kaip tik šių apylin
kių žmonės daugiausia ser
ga trichinosiu.

Daugumoje vietų yra val
diški inspektoriai, kurie 
žiūri, kad nebūtų pardavi

nėjama trichinuotų kiaulių 
mėsa; o vis dėl to 30 pro
centų visos kiaulienos pra
eina be jokios inspekcijos. 
Valdžios inspektoriai kiek 
geriau prižiūri tik rūkytas- 
šaldytas mėsas, skiriamas 
valgyti be virimo ar kepi
mo.

Vienas didesniųjų pavojų 
užsikrėst trichinosiu, tai 
valgant “hamburger stoi
ką” ir dešrukes “frankfur- 
terius” (hot dogs). Į šiuos 
užkandžius būna primaišy
ta ir pigios kiaulienos, ir jie 
dažnai būna n ėda virti ar 
nedakepti.

Tegul tatai bus pasarga 
visiems lietuviams, ypač gi 
važiuosiantiems į New Yor- 
ko ar San Francisco paro
das. Tose vietose bus varo
ma smarkiau sias biznis 
“hot dogs” ir “hambur
gers”. Geriau visai apsieit 
be tokių “greitų užkan- 

į”, negu rizikuot užsi- 
. | traukt tą šlykščią ligą tri- 
į' chinosį.

Bet ir abelnai kiauliena 
turi būt taip išvirta bei iš-
kepta, kad nebūtų apižalios 
mėsos net apie kaulus.

—N. M.

Kitataučių Atsiliepimai 
Apie Lietuvą

Estų poetas Al. Rannit 
savo knygoje “Akna Ra- 
mastusse” skyrė nemažai 
eilėraščių ir Lietuvos gam
tai, istoriniams jos poetiš
kiems vaizdeliams ir kultū
riniams lietuvių reiški
niams.

Ta knyga išversta į rusų 
ir tūlas kitas kalbas ir ga
vo gražių atsiliepimų spau
doje. Apie ją rašė ir žymus 
rusų • dailininkas , piešėjas 
H. K. Roerich amerikinėje 
rusų spaudoje. Jis andai 
yra gyvenęs Lietuvoje ir 
studijavęs lietuvių meną bei 
dailę.

Roerich yra sukūręs ir 
veikalų iš Lietuvos pasakų- 
padavimų ir patiekęs atski
rų lietuviškų vaizdų.

O rašydamas apie mini
mą estų poeto Rannito kny
gą, Roerich šitaip atsilie-

“Rannitas liečia ir daug- 
kenčiančią Lietuvą. Ran
nito dainos su jausmu kal
ba apie tą mielą šalį, išgy
venančią daugelį pasikėsi
nimų.”
Neseniai estų poetas Ran

nitas vėl lankėsi Kaune ir
parašė apie tai savo įspū
džius estų laikraštyje “Pea- 
linna Teataja” (Sostinės ži
nios). —L.

LIETUVIAI IŠRADĖJAI

KAUNAS.—Du Lietuvos 
piliečiai paskutiniu laiku 
įregistravo tokius savo iš
radimus: plytoms degti pa
tobulintą krosnį “lauko rū
šies” ir jūros bangų turbi
ną, kad galima , panaudot 
jūros bangų judėjimą ga- 

j minimui ’elektros.

Jau gana seniai buvo iš
rasta tokia “geležėlė” skus- 
t u v u k a m s, vadinamiems 
“safety razors,” kad vyras 
visą amžių galėtų jąja vie
na' skustis sau barzdą. Šis 
išradimas buvo taip pavo
jingas senųjų “britvukių” 
fabrikantam, kad jie bema
tant nupirko jo patentą ir 
paslėpė. Perkant gi tokius

“AMŽINAS” DEGTUKAS
Neperseniai buvo išras

tas “amžinas degtukas” ir 
užpatentuotas Washingto
ne. Tuom degtuku galima 
žiebt 10 iki 20 tūkstančių 
sykių, kol visiškai susitrina 
jo medžiaga. Bet to degtu
ko negalime gaut pirkt. Vos 
jis tapo užpatentuotas, tuo
jaus didieji paprastų deg
tukų fabrikantai nupirko 
išradimą ir paslėpė jį savo 
“seifuose” (saugos spinto
se). Nes amžinieji degtukai 
būtų pa kirtę biznį iš dabar
tinių degtukų.

KVIEČIŲ VARPOS 25 
COLIŲ ILGIO

Max Rickling išvystė di
džiules varpas kviečių be 
stiebų. Tokia varpa prasi- 

' deda prie pat šaknų ir yra 
i iki 25 coliu ilgio. Joj už- 
i auga arti 90 grūdų, kurie 
yra tokio dydžio, kai]) abel- 

i nai geri kviečiai. Vienuoli- 
I ka metų Ricklingas darba
vosi, iki išvystė naująią 
i kviečių veislę. Bet vos jis 
J užpatentavo savo išradimą, 
, kažin kas tuojaus jį nupir
ko ir užgniaužė.

Toks naujųjų kviečiu der- 
| lingumas padarytų dideles 
permainas kviečių augini- 

: me, nupuldytų jų kainas ir 
pakenktų bizniui grūdų 
trusto. Naujųjų kviečių 
veisimas galėtų sudaryti 
galvosūkį ir dabartinei 
Amerikos valdžiai: jinai 
juk stengiasi apriboti kvie
čių auginimą, idant palai
kyt jų kainas. Bet kas nu
pirko šių ilgavarpių, bestie- 
bių kviečių išradimą, ar 
privačiai ' asmenys ar pati 
valdžia, tatai pasilieka slap
tybėje.

DIRBTINIS PIENAS
Jau kiek pirmiau buvo iš

rastas dirbtinis pienas. Jis 
chemišku būdu pagamintas 
iš pašaro, kuriuom karvės 
paprastai minta. Išradėjas 
krovė tokį pašarą į tam ti
krą prietaisą; leido į jį 
drėgną karštį, ir taip suda
rė sąvotišką rūgimą (fer
mentaciją); iš to ir gavo 
dirbtinį pieną, kuris esąs 
tolygios sudėties, kaip ir 
gamtinis karvės pienas. O 
tikrinamieji bandymai, sa
koma, parodė, kad šis dirb
tinis pienas nesiskiriąs nuo 
paprasto karves pieno.

f
Buvo apskaičiuota, jog 

taip dirbtinis pagaminimas 
pieno būtų nepalyginamai 
pigesnis ir gana greitas. 
Bet toks pieno dirbimas 
kirstų smūgį senajam pie
nininkystės ūkiui. Todėl ne
žinia kas tuojaus nupirko ir 
užgniaužė jo patentą.

“AMŽINA BRITVA” 

praktiškų išradimų paten
tus, būna sumokama stam
būs pinigai išradėjams.

' RADIO LEMPUTĖ
Šio skyriaus skaitytojams 

I jau žinoma, kad pirm de- 
sėtko metų buvo išrasta la
bai patobulinta radio lem
putė, daug ilgiau laikanti ir 
kur kas geriau perduodan
ti radio programas, negu 
šiaip pardavinėjamos radio 
lemputės. Šis išradimas 
taipgi užgniaužtas nuo pu
blikos; bet jį vartoja sau 
viena didelė telegrafo-tele- 
fonų-radio kompanija, ypač 
tolimiem susisiekimam.

SARGAS PERGREITŲ 
AUTOMOBILISTŲ

Nesenai vienas amerikie
tis išrado persergėto ją au
tomobilistui, pergreitai va
žiuojančiam. Tai tam ti- 

. kras prietaisas prijungia- 
i mas prie greičio rodykles. 
Gyvoji šio prietaiso dalis 
yra fonografinė plokštelė- 
rekordas, kur įbrėžta per
spėjimo žodžiai. Kuomet 
automobilis važiuoja 45 my
lias per valandą, prietaisas 
garsiai sako: “Patikrink

Kas Yra Tie leopardai 
Vyrai Afrikoj

Belgija jau kelis kartus 
pasiuntė kareivių būrius 
naikint ir baust vadinamus 
vyrus “leopardus”, kurie 
veikia Belgijos kolonijoj 
Kongo, Afrikoj.

Tie žmonės “leopardai” 
turi slaptą organizaciją ir 
naikina tuos savo tautiečius 
negrus, kurie draugauja su 
baltaisiais. Nes baltieji toj 
kolonijoj ypač skaudžiai iš
naudoja ir vergia negrus 

! gyventojus.
“Leopardai” vyrai nakti

mis užpuldinėja pataikūnus 
baltųjų, ir pastaruoju laiku 
išžudė kelis šimtus tokių 
negrų, kaip savo tautos iš
davikų.

Šie dvikojai' “leopardai” 
vilki žvėrių leopardų kai
lius, dėvi ir pirštines pasiū
tas iš tokių kailių. Prie 
pirštinių prisitaiso baisius 
plieninius nagus ir jais 
drasko užpultus pakalikus 
baltųjų. Kai kada vyrai 
“leopardai” nusineša juos ir 
į savo būdas dar pakan- 
kint.

Baudžiamieji Belgijos ka
riuomenės būriai laiks nuo 
laiko kruvinai apsidirba su 
užkluptais “leopardais” 
žmonėmis, bet .vis tiek ne
pajėgia jų išnaikint ar nu- 
slopint. —A.

Ar Moterys Tinka į 
Lakūnes ar Ne?

5,700 moterų Anglijoj pa
sisiūlė lavintis į karo lakū
nes; bet vyriausybė “atra
do,” būk moterys netinkan
čios nei oro kovai, nei žval
gybos, pareigoms.

Bet Sovietai, gerai patyrę 
moterų gabumus ore, di
džiuojasi savo lakūnėmis, 
atrasdami, kad jos tinka vi
soms oro pareigoms.

|stabdžius” (breikius). Kai,kurie buvo žinomi šimtai ir 
automobilis bėga 53 mylių , tūkstančiai metų atgal, bet 
greičiu per valandą, jo vai- paskui dingo, nepalikdami 
ruotojas išgirsta: “Atsar- kitokių pėdsakų, kaip tik 

‘giau! Pavojinga!” Pasiekus1 raštuose. Taip antai, seno- 
66 mylių greitį, vairuotojas' vės graikai turėjo negęs- 
girdi tvirtus žodžius: “Jūs1 tančią vandenyje ugnį, ir ji 
atsakote už visas įvykstan- buvo vartojama ypač karo 
čias nelaimes!” O kai auto-j tikslam. Kaip vėl išrast to- 

|mobilis pleška 80 mylių per.kią ugnį? Su šiuom klausi- 
valandą prietaisas duodamu galvoj daugelis dabar 
paskutinį perspėjimą: “Aty- tam tyčia studijuoja įvai-

Rašo JAUNUTIS

dos! Aš jau meldžiuosi už 
amžiną atilsį tau!”
SPALVUOTI OBUOLIAI

Gamtmokslininkas Chor- 
dy neseniai užpatentavo 
Washingtone savo išvysty
tus ryškiai spalvuotus obuo 
liūs. Jie spalvuoti ne tik iš 
.paviršiaus, bet ir kiaurai 
per visą vidurį. Tačiau iš 
jų -grūdų išauga obelys ne
šančios tik paprastus, o jau 
ne spalvuotus obuolius. To
dėl, norint spalvuotų obuo
lių, turi būt kiekvienas obel 
medis apdirbamas ' pagal 
Chordy’o išradimą.

DINGŲ SENIEJI 
IŠRADIMAI

Tūli išradėjai stengiasi iš 
naujo padaryt išradimus, 

Nuo Kada Lietuviai 
Gyvena Klaipėdoj

Surašinėjant K1 a i p ėdos 
krašto gyventojus pirm pa
saulinio karo, patys vokie
čiai valdininkai tada pripa
žino, jog kai kuriose vie
tose ten buvo net 100 pro
centų gyventojų lietuvių.

Dabar gi Tilžės vokiečių 
nazių laikraštis “Allgemei- 
ne Zeitung” pasakoja, kad 
tai buvę “vokiečiai, tik 
pramokę lietuviškai”. Bet 
tas laikraštis nepasako, ko-1 
dėl ištisos apskritys ten tu
rėjo išmokt lietuviškai.

Naziai abelnai linkę skai
tyt visus klaipėdiškius vo
kiečiais, nežiūrint ir lietu
viškų pavardžių; ir tik ret
karčiais vienas ar kitas Vo
kietijos laikraštis pasako 
tiesą apie tautinę sudėtį 
Klaipėdijos gyventojų. Taip 
antai, “Die Westen” (Vaka
rai) rašo:

“Klaipėdos krašte tikrai 
gyveno lietuviai, bet jie 
per 650 metų gyvendami 
su vokiečiais, persiėmė vo- 
kiškumu ir virto vokiškai 
galvojančiais žmonėmis”.

—A.

AUKŠČIO REKORDAS
Paskutiniu laiku arti Pa

ryžiaus buvo paleistas oran 
baliūnas be žmogaus, ale su 
savaimi veikiančiu įtaisu, 
kuris mieruoja temperatū
rą (šaltį-šilumą), oro spau
dimą, drėgmės laipsnį ir pa
kilimo aukštį, ir per savo 
radio praneša visa tai radio 
stočiai ant žemės.

Tas baliūnas iškilo 19 my
lių ir pusę ir kildamas vis 
davė automatiškus radio 
pranešimus žemei.

Tai aukščiausias iki šiol 
baliūno pakilimas oran su 
tokiu įtaisu, vadinamu ra
diometeor grafu. —J.

rias chemines medžiagas ir 
jėško tokių junginių, kurie į 
ne tik purkštelėtų vandeny
je, bet pastoviai, praktiškai 
degtų.

Senovės romėnai mokėjo 
taip užgrūdint (užartavot) 
žalvarį, arba bronzą, kad 
tas metalas tarnavo kaip 
š i a n dien plienas—peiliam, 
aštriem ginklam, skustu
vam. Šis sekretas taipgi 
dingęs, ir bandoma jis iš 
naujo surasti.

“AMŽINO JUDĖJIMO” 
MAŠINOS

Patentų Biuras Washing
tone dažnai gauna ir “am
žino judėjimo” mašinų “iš
radimų”. Bet nė viena jų 
taip nejuda, kada išsisemia! 
matomoji ar nematomoji 
varančioji jėga. Jau 184 to
kių mašinų modeliai buvo 
pristatyti Patentų Biurui, 
ir nė vienas neišlaikė kvo-1 
timų. Tai šiandien moksli
ninkai tik juokus daro iš 
“amžino judėjimo” prietai
sų. Bet vienas Patentų Biu
ro mokslininkas, Arthuras 
Locke neneigia ir šių ban
dymų. Jis tiki, jog' kas nors 
ir kada nors vis tiek galės 
išrast amžino judėjimo įtai
są, kad ir po 3 ar 4 šimtų 
metų. O išradus aparatą 
amžinam judėjimui, tai,' 
girdi, būtų galima nuo že-: 
mes lėkt ne tik į mėnulį, bet 
į Marsą ir kitas planetas.

IŠRADĖJŲ AMŽIUS IR 
LYTIS

Patentų Biurui Washing
tone per dieną prisiunčia
ma 30 iki 60 įvairių išradi- j 
mų. Dalis jų yra daugiau1 
ar mažiau originalūs, kiti 
yra sužinūs ar nesužinūs 
pakartojimai jau esamų iš
radimų, treti pasirodo ne
rimti, nesubrendę bandy
mai ir t.t.

Išradimus tiria ir spren
džia žinovų štabas apie 70 
žmonių.

Daugiausia išradimus at
siunčia jauni vyrai, nuo 17 
iki 29 metų. „ Moterų pri
siunčiami išradimai sudaro 
tiktai apie 7 procentus visų! 
išradimų.
IŠRADIMŲ ŠNIPAI, NAI

KINTOJAI IR VAGYS
Apie patentų raštinę zu

ja šnipai įvairių kompani
jų; stengiasi iškvosti arba 
nupirkt praktiškus išradi
mus bei patobulinimus, ža
dančius daugiau jom pelno; 
o jeigu išradimas “perdaug 
praktiškas”, tai nupirkt jį 
ir užgniaužt.

Yra ir advokatų, kurie 
specialiai užsiima išradimų 
“užpatentavimais”. Tai daž
nai neteisingi advokatai,1

(Tąsa ant 4-to pusi.)

1775 m. gruodžio 22 d. 
Jurgis Washingtonas raitas 
atjojo iš New Yorko į Bos
toną per 21 valandą.

Indėnų moterys trynė sau 
veidus pomidorais (tomei- 
tėmis) taip, kaip šių die
nų moterys trinasi “rūd- 
ž’u”.

Incas ir Mayas, indėnų 
kunigai, neturėjo suprati
mo apie vitaminus. Vienok 
jie ligoniams davė tomeites 
kaipo vaistą. (Jos turtingos 
vitaminais.)

Kuomet žmogus pradėjo 
auginti bulves, jos didesnės 
neaugo kaip Brazilijos rie
šutas.

Sovietų mokslininkas-bo- 
tanikas S. V. Juzeppečuk 
praneša, jog jis išvystė to
kią bulvę, kuri auga prie 18 
laipsnių šalčio.

Jeigu neturėtume augalo 
vadinamo “chicle,” neturė
tum kramtomos gumos, ant 
kurios žmonės Amerikoj 
praleidžia 50 milionų dole
riu kas metai.

Kavos tėvynė yra Brazi
lija, Venezuela, Colombia ir 
Costa Rica.

Jeigu kokia gamtos rykš
tė panaikintų vatą (bovel- 
ną), ne tik sustotų Nau
josios Anglijos pramonė, 
bet subyrėtų Anglijos galy
bė.

Amerikos inžinierius 
Claude Byles padarė “blue 
print” planą galingiausiam 
kariniam tankui. Priešais 
tanko bus volas (velanas) 
80 pėdų ilgio irK 70 pėdų 
aukščio. Tankas svers 1,000 
tonų ir bėgs 100 mylių per 
valandą.

Miškų medžiai prieš tą 
tanką links kaip žolė.

Pennsylvanijos uolose at
rasta pėdsakai vėžių, gyve
nusių 300 milionų metų at- 
gal.

Franci joj pernai suvarto
ta tiek daug degtukų, kad 
jeigu visus juos- sudėt ga
las prie galo i eile, tai su
sidarytų 40 sykiu ilgesnė ei
lė, negu mėnulio tolis nuo 
žemės.

Rooseveltas prieš “Bepusiš- 
kumą” ir prieš Referendu

mą Karo Klausimu

Washington. — Presiden- 
tas Rooseveltas, pasikalbė
jime su laikraščių atstovais, 
pareiškė, jog jis reikalaus, 
kad kongresas panaikintų 
dabartinį Amerikos “bepu- 
siškumo” įstatymą (kuris 
tarnavo Mussoliniui prieš 
Ethiopiją, Ispanijos fašis
tam, Hitleriui ir Mussoli
niui prieš Ispanijos res
publiką ir Japonijai prieš 
Chiniją).

Prezidentas taipgi pasi
sakė prieš tūlų politikierių 
sumanymą, kad Jungtinės 
Valstijos neturi dalyvaut 
jokiame kare, kol visuotinu 
balsavimu piliečiai to nenu
tars. Rooseveltas sakė, jog 
tokie balsavimai tik duotų 
daugiau laiko (fašisti

niams) užpuolikams.



Ketvirtas puslapis

Tarptautinės Padėties 
Apžvalga

Ispanijos Reikalai
Kada Ispaniją užpuolė 

Italijos ir Vokietijos fašis
tai, tai pirmiausiai Anglija 
ir Francija pasirūpino apie 
“nesikišimą.” “Nesikišimo” 
politika tarnavo fašistams. 
Ispanijos liaudžiai buvo už
darytos durys nusipirkti 
reikmenų, o fašistai viską 
gavo kas tik jiems reikalin
ga, nes Vokietija, Italija, 
Portugalija pirko savo var
du ir vežė prieš Ispanijos 
liaudį.

Kada po pustrečių metų 
karo fašistai užėmė tris ke
tvirtadalius Ispanijos, tai 
tada Anglijos ir Francijos 
reakcinė demokratija per
keitė savo politiką nuo “ne
sikišimo” į “greitesnį karo 
užbaigimą,” už “taiką.” Ši 
jų politika buvo tame, kad 
kuo daugiau ir atviriau pa
gelbėjus fašistams. Greičiau 
fašistai nugalės Ispanijos 
liaudį, “greičiau bus taika” 

.— aiškino'Francijos ir An
glijos pardavingi diploma
tai. Francijoj buvo sukelta 
45,000 tonų miltų dėl Ispa
nijos liaudies. Francijos

karo laivyną. Ji išsibudavo- 
jo galingą orlaivyną ir avi
acijos industriją. Ji išmuš- 
travo skaitlingą armiją. 
Tiesa, jos ekonominė padė
tis silpna, bet jai pavyko 
pavergti Ethiopiją, sekasi 
Ispanijoj. Mussolinis ir Hi
tleris sudarė bendrą Romos 
Berlyno Ašį, — ką vienas 
daro, tai kitas remia. Fašis
tinė Italija pasijuto stipri.

Mussolinis sako, kad 
Francija 1915 metais pa
darydama su Italija sutartį, 
pagal kurią Italiją gavo ka- 
ran savo pusėn, daug Itali-

Franci ja agresorių apsup
ta. Ji pati prie to daėjo. Jai 
pagelba iš Anglijos yra bū
tinai reikalinga. Bet ar An
glija duos? Tai klausimas.

Pakriko Francijos 
Talkininkai

Po praeito Pasaulinio Ka
ro Francija buvo sudarius 
visą eilę valstybinių grupių, 
kurios buvo su ja susirišę. 
Lenkija skaitėsi Francijos 
pagalbininkė kare1 prieš Vo
kietiją ir kitas šalis. Bet 
Lenkijos imperialistai vai
dina dviveidišką politiką; 
jie praeityj rėmė Hitlerio 
agresijas.

Jugoslavija, Rumunija ir 
Čechoslovakija sudarė ga
lingą bloką, su apie 56,000,- 
000 gyventojų ir virš 500,- 
000 pastovios armijos, bent 
8,000,000 rezervų. Šios trys

LAISVE Penktadienis, Kovo 10, 1939

SO. BOSTON, MASS.gintis.
Šiemet Vokietijos naziai 

yra pasiryžę vienaip ar ki
taip pavergti rytų kaimy
nus—Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Vengriją ir priversti 
klausyti jų komandos Len
kiją. Pavojus susidarė iš 
Vokietijos fašistų pusės ir 
Rumunijai, Bulgarijai ir 
Turkijai. Veržiasi Italijos 
fašistai į Graikiją.

Sovietų Sąjunga sako, 
kad mažesnės valstybės vi
sos turėtų jungtis į bendrą 
bloką, kad apsigynus nuo 
bendro priešo. Sovietų Są
junga pagelbėtų joms apsi
ginti. Ji spaudoj ir diploma
tijos keliu iškelia, kad gali
ma sudaryti dvi sąjungas, 
kurios pastotų fašistų agre
sijoms kelią. Vieną — Juo
dųjų Jūrų kaimynams — 
Sovietų Sąjungai, Turkijai, 
Bulgarijai, Rumunijai ir 
Graikijai, kad pastojus fa
šistams kelią į Artimus Ry
tus, į Balkanus. Antrą gali
ma sudaryti bendro apsigy
nimo bloką iš Jugbslavijos,

RADIO PROGRAMA
Šeštadienio, kovo 11-tos, ra-Į 

dio programa per stotį WO11L,' 
nuo 8 iki 8:30 ryte, bus sėd 

kauti:
1— K. Vaitkūno, Jr., Trio iš! 

Cambridge;
2— Kalbės Emilija Rudo-j 

kiūtė iš South Bostono apie] 
akis.

Sekmadienio, kovo
radio programa per 
W0RL, nuo 9:30 iki 
ryte, bus sekanti:

1— The Continentals 
tra iš So. Bostono;

2— Dainininkė Ve r o n i k a 
Belkienė-Putvinskaitė iš Nan- 
tasket;

3— Armonistas Juozas Po-; 
vilaitis iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

Be Įstojimo Mokesties
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

12-tos, 
stotį

10 :3()1

orkes-i

GALITE
APDKAL’DOS

$150.00
$300/0
$600.00

$1000.00

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimų priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime galima gauti apdrau
dę ir pašalpų už mažesnę mo
kestį, negu kitur;

Kad jauniems žmonėms, nuo 
16 iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos įstojimo;

Kad dabar jūs lengvai galite 
įrašyti savo sūnus ir dukteris 
į LDS;

Kad reikalinga ir naudinga 
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

GAUTI

$6.00
$9.00

$12.00

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
at mokėjimų.

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesų.”

IŠRADĖJAI IR JŲ IŠRA-;
DIMŲ NAIKINTOJAI

jai žadėjo, bet vėliau neda- _bi.lv<’ gatin®'°„s’ ge‘ 
vė. Reiškia, “Italiją apga
vo.” Ji reikalauja Tunisi- 
jos, Savoy, Nice, Korsikos, 
Djibouti, prįleidimo Italijos 
prie tvarkymo Suezo Kana
lo reikalų, laisvių Gibralta
re ir 1.1. Į Lybi ją, Afrikon 
sutraukė 130,000 armiją, 
450 karo lėktuvų, 4,000 la
kūnų, daug ginklų ir amu
nicijos. Ir dar siunčia 60,- 
000 vokiečių-italų kolonia- 
lės armijos. Iš Lybijos ji 
gali pulti .Francijos koloni-

tai ginkluotos. Bet po to, 
kada Francija ir Anglija 
išdavė Čechoslovakija, leido 
Hitleriui, Lenkijai ir Ven
grijai ją sumėsinėti, tai jų 
sąjunga pakriko. Rumuni
ja, Bulgarija, Jugoslavija, 
Graikija ir Turkija sudaro

valdžia pasirūpino trukdyti, lunisiją, Algeriją arba 
kad į du mėnesius išvežė tik kitas. Iš ten ji gali pulti 
70'0 tonų, o tuo kartu liau- Lgyptą ir Suezo kanalą -— 
diečių teritorijoj žmonės ba- Anglijos pusiau koloniją

kitas.

Balkanų Antantę, bet gan 
palaidą. Jugoslavija susita
rė su fašistine Italija ir at
sisakė nuo pagelbos Franci- 
jai. Praeitais metais Fran
cijos ministerial važinėjo į 
Rumuniją, Jugoslaviją, Če- 
choslovakiją ir Lenkiją, bet 
šaltai juos sutiko. Francija 
pavirtus Anglijos politikos

į arba Anglijos turtingą ko- 
sukilimo;loniJįi ~ Anglo - Egyptišką 

Italija pristeigė 
laivų ir;

davo.; Ispanijos liaudis dar' 
pradžioj fašistų ______
pervežė į Franciją valstybės Sudaną, 
auksą. Francijos valdžia už
dėjo ant jo draudimą. Fran
cijos valdžia sulaikė savo 
šalyj Katalonijos armiją, 
kuri buvo priversta pereiti susisiekimo 
į Franciją, konfiskavo visus 
ginklus, amuniciją ir jos 
turtą. Pagaliau, Francija 
ir Anglija pasirūpino ir 
perdavė fašistams stipriai 
liaudiečių apginkluotą Mi
norca salą. Ant galo jos pri
pažino fašisto generolo 
Franco valdžią ir tuo perėjo 
nuo “neutraliteto,” “nesiki
šimo” prie intervencijos

pasitikėjimo ir jos talkinin
kės nusisuko nuo jos.

Rytų Valstybių .Blokassubmarinų, karo
orlaivių bazių ant Vidurže
mio
grūmoja nukirsti Francijos

i linijas su jos
kolonijomis Afrikoj arba
nukirsti Anglijos susisieki
mą su Indija.

Viduęžemio Jūros virto
pavojingiausias imperialis-J (2) Demokratinės stambios
tų ginčų centras. valstybės —

Francija
pagelbėdama

l šistams
prieš save pavojingą frontą, ja jų užpuolimams. (3) So- 

Francijos - Ispanijos vietų Sąjunga, naujas dar-

salų, ir iš čia!pasidalinęs į keturis loge- 
rius: (1) fašistų valstybės 
agresoriai — Vokietija, Ita
lija ir Japonija, kurios sie
kia uždegti visasvietinį ka
rą, pavergti kitus kraštus, 
puola silpnesnius kaimynus.

Francija, Ang- 
siekė “taikos”, lija ir Jungtinės Valstijos, 

Ispanijoj fa- kurios nuolaidauja fašistų 
, bet pagimdė ten j agresoriams, neprieštarau

Lenkijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Kaip kurių vals
tybių tarpe yra nesutikimų, 
bet vis vien jos matydamos 
bendrą savo priešą galėtų 
blokuotis, kad apsigynus. 
Jeigu nebus sudarytas tokis 
blokas, tai eilę iš jų laukia 
Austrijos ir Čechoslovakijos 
likimas.
Tolimi Rytai ir Amerika

Karo agresijos nesibaigia 
Europoj. Fašistai veržiasi į 
Afriką, Pietų Ameriką ir 
dega karas Azijoj. Japoni
jos imperialistai kariauja 
prieš Chiniją ir ruošiasi ka
rau prieš Sovietų Sąjungą 

’ir kitas šalis.
Jungt. Valstijos deda, pa

stangų, kad pastojus fašis
tams kelią įsigalėti Pietų 
Amerikoj, kur jie jau giliai 
įleido šaknis. Jungt. Valsti
jos plačiai atidarė savo in
dustriją, kur gamina Angli
jai ir Francijai karo lėktu
vus ir ginklus. Fašistų šali
ninkai iškėlė skandalą prieš 
tai, bet nieko nelaimėjo.

Anglijos Politika
Anglijos' imperialistai per 

šimtmečius laikosi politi
kos: kad Europoj nebūtų 
viena galinga valstybė. Jie 
visada j ieško “balanso spė
kų,” tai yra tokios padėties, 
kada yra dvi viena

Ant _____ . _x_______ „. ___ _c _ o.., —-
sienos, Pirinėjų kalnuos, bininkiškas pasaulis, kapi- Taigi, pasaulis artinasi prie 
dabar stovi italų — franki- talistinių valstybių apsupi- dar didesnių karo katastro-
stų armija, kuri gali užpul-|me, kuri siekia taikos, vi-i^L 
ti Franciją iš piet-vakarų; sada gatava pagelbėti kiek- 
iš piet-rytų ji rubežiuojasi vienai valstybei apsiginti ir 
su Italija, rytuose su Vokie- pastoti karui kelią, ir (4) 
tija. Reiškia, fašistai apsu- mažos valstybės, kurios pa
po iš trijų pusių, o ir iš čios vienos negali prieš ag- 
vandens Franciją gali pulti resorius atsilaikyti, jos jieš-niį, vai jia. J zcvviv, ----- - * —j L'   i v 7 «/ u

kada yra dvi viena kitai Italijos-Vokietijos karo lai-|ko užtarimo arba demokra- 
priešingos lygios spėkos. Po vai. Jos vienos laivynas ne-jtijos pusėj, arba pataikauja 
pereito 
Europoj buvo
Francija. Ji turėjo galingą 
armiją, orlaivyną, laivyną, 
pinigų. Tada Anglija pra
dėjo viską daryti, ..kad su-j 
tvirtinus Vokietiją. Ji sla
ptai nuo Francijos susitarė 
su Vokietijos fašistais, kas 
liečia karo laivyną. Vokieti
jai buvo apribotas laivynas, 
uždrausta budavoti dideli 
karo laivai ir submarinai— 
Anglija nusispjovė ant Ver
sailles sutarties ir viską tą 
pavėlino. Ne gana to, ji net 
budavojo naziams 
laivius, gamino 
tankus, kad tik 
padarius galinga 
Ji savo atsiekė. Bet tuo pat 
kartu pasijuto, kad išsiauk- 
lėjo fašistinį žaltį, kuris ir 
apie jos kaklą ruošiasi apsi
sukti. Ir vėl pradėjo ben
dradarbiauti su Francija. 
Padarė su Francija sutartį 
ir žada jai pagelbą, kada 
ant jos fašistai užpuls.

Francija ir Italija
Fašistinė Italijos valdžia 

baisiai išnaudodama savo 
šalies žmones tapo stipri ka
rinė valstybė. Italija turi

_ _ _ _ A

Pasaulinio Karo!galėtų prieš Italijos ir Vo-ifašistams,arbajungiasipa- 
įsigalėj us | kieti jos laivynus atsilaikyti.! čios į blokus, kad bendrai

karo or- 
kanuoles, 
Vokietiją 
valstybe.
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ęrųsa nuo 3-čio pusi.) 
kurie'..per spaudą skelbiasi' 
kaip “sėkmingi užpatentuo-1 
tojai.” Išradimas gali būti; 
nevertas nė sudegusio cen
to, ir toks advokatas pats 
tatai supranta, bet jis vis 
tiek išlups kelis desėtkus 
dolerių iš išradėjo; pasakos; 
žmogui apie to išradimo! 
“galimybes”. Toliau atras,; 
kad reikią pataisymų, už! 
kuriuos ir vėl mokėk advo
katui, kol jis tave sausai iš-j' 
pumpuos; o tada bus ne ad
vokato kaičia, kad tu jau 
neturi daugiau lėšų “da-| 
baigt patentą.”

Apie suktus advokatus 
“pate n tu o tojus” zuja ir 
kompanijų agentai. Jie per; 
tokius advokatus neretai iš-1 
gauna ir tikrai gerų išradi-! 
mų; ir išradėjui dar beve
dant susirašinėjimus bei 
pasikalbėjimus su žuliku 
advokatu, žiūrėk, kompani
ja jau ir užpatentavo tą iš
radimą savo vardu.

Dėlei pirmųjų žinių apie 
užpatentavimą abelnai pa
tartina visų pirma kreiptis! 
į U. S. A. Patent Office,! 
Washington, D. C.; o jeigu 
reikia advokato patarnavi
mo, tai labai apsižiūrėt, kad 
jis išradėją veltui “nemelž
tų“ arba jo išradimų va
giškai kam neparduotų.

Madrid. — Sukilėlių tary
ba, vadovaujama generolo 
Miajos, daro ablavas prieš 
komunistus; medžioja juos 
ne tik Madride, bet Valen- 
cijoj, Cartagenoj, Alicante, 
Murcijoj ir kituose mies
tuose centralinėje Ispanijo
je.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

NAZI OFINHUWCE , 
, Potenfial Ai a BKgI

CAMAAr \

Žemėlapis parodo, kaip fašizmas

AFRICA

P
BRAZIL-* AMtRICAN TRADE TAKGS JfCONP 

peace to German extensive radio
PROPAGANDA

Rio frRANDE posul • scene of nazi piwqi
OF MAY 1937

31 FULLY-EQUIPPED i-ANDiNb FICLDS
CONTROLLED (57 GERMAN LUFTHANSA

Ą^VNC. Ofc TiIREČ N£M£R. .

vis bando arčiau Amerikos artintis.

Užtikrinkite Sau ir Savo šeimynai Gerą Apdraudą 
ir Pašalpą. Patys Įsirašykite ir Įrašykite Savo 

Vaikus Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

LDS turi apie 8,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijose.

LDS jau išmokėjo virš $250,000.00 pašalpomis ir apdrauda. Virš 
4000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamų paramų.

Dėl plutesniŲ inlorniacijŲ kreipkitės į vietinę LDS kuopę arba se
kančiu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE
o o o o IIIOIII ollllolIIIQIII o|I i|o|11|o

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves*’ Namt
* •

GERIAUSIOS ROSIES 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

Va.saros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

IIIIOIIIOIII iiiomoiiioiii IIIQIII IIIOIII IIIQtllOIII

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.

Tel. Evergreen 7-8451

■ Vincas «J. Daunora " '.
. ' ; ...ii———«• A P TIE K O RIU S *■ ihi ■. ■■ M— i > M

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

*
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MY HARVARD
A R V A R D, oldest school in 
America, one of the wealthiest 
in the world, Alma Mater of 

America’s richest sons and 'recipi
ents of the benefactions of their 
monopoly capital, has at the same 
time been the training school of a 
certain type of liberal thought in 
this country. At Harvard religion 
and education have long been se
parate. Any roster of great Amer
icans is studded with the names of 
Harvard men. Witness a few—Emer
son, Thoreau, Wendell Phillips, Wil
liam Lloyd Garrison, John Reed.

One of my first vivid recollections 
of Harvard is the address of wel
come given by President Charles W. 
Elliot—the man who converted old 
New England Harvard College into 
the first American university. In 
this address, he congratulated us as 
privileged persons who by the fact 
of our having been admitted to the 
sacred presence of Harvard were 
now among the elect.

Among other things he told us, 
and I, also, believed, that none of 
us were likely ever to experience 
the pangs of hunger or real priva
tion and that therefore we owed a 
responsibility to those who were less 
fortunate. We were to be the lead
ers of America, but we must never 
forget the obligation which the mas
ter owed to his servants! Less than 
three years later, humane, warm
hearted Dean Briggs had exposed 
the starvation of students who at
tempted to educate their minds at 
the expense of their bodies. He re
vealed that students had fainted 
from hunger and that others, be
cause of privation were suffering 
from tuberculosis.

I HAD worked so hard and under 
such handicaps to get into Har
vard that I felt proud to be 

classed as one of the future leaders 
of America, but even then I knew 
that President Elliot’s words 
false and since then loans I 
made to indigent classmates 
knowledge of their struggles 
proved this fallacy.

With a background of mid-west 
farm life and extremely limited ex
perience of pioneer American inde- 
pcndenccj and' yet in awe of the 
superior advantages of New Eng
land culture, I found myself in a 
strange atmosphere. As a scholar
ship man who had to earn additional 
money for room, board, etc., I was 
busy for long days but my work, 
fortunately, threw me into contact 
with the life of the University. As 
an editor of the Harvard Monthly, I 
met those who were interested in 
writing and cultural activities, as 
a newspaper reporter, I became ac
quainted with the heads of the var
ious college activities and later as a
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member of a college club, I 
troduced to the social life 
community.

My newspaper work gave 
first acquaintance with the 
of the Harvard
whom have since become known to 
the whole country, if not the entire 
world. First among these is Frank
lin D. Roosevelt, who, as editor-in- 
chief in 1903 had to kick me and 
other news hounds out from under 
his feęt to get at his own news gal
leys. That even in those days, our 
President was a hard working ear
nest man was proved first by the 
fact that he did the hard vvork re
quired to, qualify as an editor and 
then backed this up with the su
stained interest required to win him 
the election by his fellow-editors as 
editor-in-chief. His editorials may 
not have been profound and doubt
less would cause him to smile today, 
but they did reflect a serious in
terest in college and world events. 
From those days to now I 
lowed his activities with 
teres t.

I admired him when as
State Senator from Dutchess 
ty, he blocked the election 
Tammany hack to the United 
Senate. Later I had a keen 
ration for his courageous 
against infantile paralysis.

NOTHER of the Crimson edi
tors of my day who has made 
a name for himself is Clarence

Dillon, the camel who stuck his 
j head into the well stocked tent of 
| W. A. Read & Company and turned 
it into Dillon, Read & Co.! Clarence 

I was an active boisterous member of 
ithe Crimson staff, a fellow who ne
ver know when he had been in
sulted or snubbed. As a young bond 
salesman for the old Read firm in 
Chicago, he first attracted attention 
by persuading some Chicagoan to 
buy a block of bonds that no intel
ligent investor wanted. Clarence 
found a buyer and that was that.

The Hoover crash curbed his pow
er, but he is still one of the out
standingly cunning operators of the 
Wall Street shell game. As the do
nor of a boat house and large con
tributor to class funds, he is pic
tured as one of the “success boys” 
of my class.

One of the most interesting of my 
acquaintances was that of a stran
gely quiet, blond-haired chap from 
Minnesota, who once told us of 
having been expelled from a West
ern College because he wrote a 
theme in which he indicated that 
the faculty members were a han
dicap to education. At Harvard he 
was a special student browsing at 
will in the lecture halls, reading 
what he would and getting the sort 
of education that he yvanted. To
day he is1 a world-famous authority 
on Arctic exploration and a friend 
of the Soviet 
Steffanson.

In a different 
the “big shots”
late Ogden T. Mills. Wealthy, dig
nified, and socially correct, he held 
aloof from most of us, but he was 
never overlooked by 
the class and at 
he could always be 
a pompous, “stuffed
The epitome of the Tory wealth of 
the Herald Tribune, it was inevit
able that he should become a right
hand man of the Hoover regime. 
Correct and proper in every respect, 
he served well the only world 
he knew.

Union—Vilhjalmur

field, was one of 
of my class, the

the officers of 
later re-unions 
counted on for 
shirt” address.
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THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD
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Some Problems of Unity 
Facing Lith- America ns

more nu- 
although 

reach na- 
neverthe-

The achievements of Lithuanian 
Americans . arc growing 
merous each year and 
only few compatriots 
tional recognition, they,
less, have gradually opened feeling 
and interest for this country which 
has become their homeland. In 
many great cities these large co
lonies of our people have settled, 
and the time is at hand when the 

within 
longer 
to

growth must come from 
these groups as there arc no 
the streams of immigrants 
counted upon.

be

this
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for 
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with a smoldering rebel- 
would not be quenched, 
in America the struggle 

economic.

Newark Card Party for 
Spanish War Vet.

The local LLD branch is to hold 
a card party and bingo on March 
24th, Friday, at 180 New York Ave
nue, Newark, N. Y., beginning at 8 
P. M. The admission will be 35c. 
including refreshments.

Proceeds of the affair will be 
turned over to the family of a Spa
nish war veteran, that is having 
tremendous reverses due to illness 
and unemployment.

Let us give our fullest coopera
tion and support in helping our 
friend regain his health and sunny 
disposition.

Great Neck’s Nite of
Fun, March 19

It is with great pleasure that I 
write this week. Great Neck’s Pir
myn Chorus, in collaboration with 
the ALDLD has at last planned to 
present a “Night of Fun”. It is to 
take place on Sunday, March 19, 
1939, at 6 P. M. at 91 Steamboat 
Road, Great Neck. The six point 
program is sure to be entertaining. 
Included on the program are the 
following:

1.
2

A one-act comedy
An amusing monologue 
Pearl Negri and Bertha Klim,

by

di-

LITHUANIAN ART LEAGUE DRIVE , 
FOR NEW MEMBERS EXTENDED FOR 

ALL PARTICIPATING CHORUSES
End of Drive Date Changed from March 15 to May 1

BROOKLYN, New York—The Lithuanian Art League’s cur
rent membership drive has been advanced seven weeks to give 
the various competing choruse chances to win the prizes at stake. 
The former closing date of March 15 has been changed to May 1, 
1939, at the request of numer-0-------------------------------------------
ous choruses who felt that they [strengthen their choral and financial
would have a chance to win the 
song books, baton and notebook 
stand that are being offered by the 
LMS to the three choruses which 
get the most members in the cur
rent drive.

ability for participation in 
World's Fair.

B’klyn Photo Group Holds 
Next Meeting Mar. 15

The Leaders

Brooklyn Aido Chorus so far 
first in the drive, closely fol- 
by the very active Montreal

The 
ranks 
lowed 
Chorus in Canada. Connecticut still
is taking the lead as a district and 
Torrington and New Britain are car
rying their banners high with new 
members. In New Jersey the Sie
tyno Chorus is in the lead and they 
complain of the lack of competition.

The next meeting of the Brooklyn 
LUS Photo Group will be held Wed
nesday, March 15, at 8 p. m. The 
Chairman of the group, Adam Stu
por, urges all members to attend 
the meeting promptly as a great 
deal of work must be accomplished.

straws

1
I

1 i

A

Second District held 
about three weeks 

ago but as yet we have received 
no report as to what decisions have 
been made. Come, come, correspon

dents, the inkwell is not empty . . .
• We are wondering how many 

copies of “Raistas” 
ans will read, 
classic novel of 
Promised Land, 
the stockyard 
which still has a large and powerful 
Lithuanian community . > .

• The stage continues to draw as 
the needle to the magnet Lith-Am- 
erican youth. In the past two 
months we have read plays written 
by these youth: J. Balanda, B. So- 
vetski, Ernest Duben, B. Fulton and 
yours truly. We are glad these cre
ative efforts are being made—the 
next step is the organization of 
such writers so that 
would be used and 
trained. A job for 
committees . . .

• Each Saturday 
sedate corner of Lorimer and Ten 
Eyck in Brooklyn becomes alive 
with jumping, laughing and playing 
children, it’s the 
Vaikų Draugijėlė, 
school for children sponsored by the 
LDS. Being alumnae (class of 1929 
we think it was) of this school we 
would like to commend two youths 
for helping to keep the classes go
ing. Tom Vermal is giving the kids 
sports on an enjoyable scale and 
Mae Ramoška is teaching them the 
songs and melodies that 
tically in our blood.
work . . .
• Someone once said,

good poetry is dead poetry”, but 
after hearing Alfred Hayes and
James Neugass the other week read 
some of their new poems we are in
clined to believe that the only good 
poetry possible today is living po
etry. “Times have changed”, yes, 
now it’s up to us to “change the

ythnes.

that

Many excellent 
formed for so- 
economic wcl- 
functioned with

Wo were contributing 
country’s greatness and it, 
turn, makes us her own. 
have already become thoroughly
American and many more will be 
lost to even the memory of their 
origin. Our struggles with ene
mies in Europe have kept national
ism alive 
lion that 
but here 
is solely
societies have -'been 
cial, political and 
fare and they have 
very gratifying success. The Roman 
Catholic Chuch has been a great 
bulwark against disintergration in 
a new land. Yet also, in the new

the Chicago- 
Sinclair’s “Jungle”, 
Lithuanians in the 

concerns itself with 
section of Chicago

the
Og- 

big, burly fullback 
team, hail-fellow-

afternoon the

The only

—Walter Kubilius.

their material 
their talents 
our cultural

are prac-
Splendid

Ateities Žiedo 
a Lithuanian

N O T H E R classmate of 
same family was Phillip 

den Mills — 
on the football
well-met, noisy and given to smutty 
stories. I graduated with a hearty 
dislike for him. Later, at a class 
reunion, I still found him and his 
stories tedious, but in 1915, I 
chanced to read a letter from him 
in one of the New York papers. It 
was written from France, where he 
was driving an ambulance. The 
writer was a new man to me. As 
he told of the suffering of the 
French toilers, of their steadfast 
courage, I was moved to tears. 
Later, I again met Phil in an of
ficers’ training camp. His experien
ces with the struggle and suffering 
of the French peasan try had 
brought to light a fine American 
character . In France, behind the 
lines, while he was demonstrating 
a hand-grenade to the men of his 
company something happened. The 
fuse began to burn. With no place 
to throw it without killing others, 
he dropped it at his feet and sat on 
it—and, of course, was killed.

S is to be expected, in view 
of the fact that most of my 
classmates were sons of indus

trialists, the majority of them now 
are owners or executives of busi
ness enterprises. Conspicuous among 
them is Roger Lapham, who was a 
friendly, lovable boy in school but 
as head of the American-Hawaiin 
Steamship Company has been a re
lentless foe of labor. Another, 
James D. Tew, who was a popdlar 
crew man and highly esteemed by 
his classmates became Clarence Dil
lon’s head man in the rubber in
dustry and a leader in the fight 
against labor in that industry. 
These and scores of others repre
sent Harvard against the workers 
of America.

Honor Stanislavsky at 
Lith. Drama Meet

BROOKLYN, N. Y.—The Stani
slavsky method of directing is 
known and accepted throughout the

land the long cherished hope 
political freedom was found 
with it many became religious li
berals. This naturally alienated 
large numbers from the Roman Or
thodox Church and many of them 
turned to atheism through pseudo
science and over dried intellectual
ism. But even so, they are courage
ously seeking a philosophy, some 
point to existence. In a new coun
try as this, and in such a large one 
too; the seeking of men for truth 
can take widely diverging paths 
and it is a grand plan of this uni
verse that leaves men free to seek, 
something long denied by defunct 
tradition. It is most unfortunate 
that some groups of our people 
lack spiritual leadership to keep a 
unity that provides a rallying point 
for the young people as well as the 
old, and in the common welfare, 
find opportunity for real joy. Some
how, no Lithuanian parent has as 
yet been moved to advise or en
courage its youth to study and pre
pare for leadership among Protest
ant Lithuanians. This apathy can
not do otherwise than cause great 
numbers every year to , become 
estranged and lost to a society 
that needs them. Complete absorp
tion by America is not entirely 
possible and if the Lithuanian colo
nies provide nothing to hold these 
groups, there can be 
stability.

Attempts have been 
ious cities to found
National Catholic Church 
of course, following in 
steps of the Anglican oi' 
Church in America. This 
is a good idea, but while

duet
4. Pirmyn Chorus Girl’s Ensemble
5. Accordian Solo and a duet 

Andrew and Luba Hamsky
6. Pirmyn Chorus under the 

rection of Geo. Kazakevich.
Since Great Neck has always sup

ported affairs given by all the pro
gressive Brooklyn organizations 
the greatest possible extent, C. 
Neck, in turn 
Brooklynites 
Neck on 
time and 
Chorus . .

Pirmyn 
proving, 
to our new members as well as the 
efforts of out* older members. To 
the following new members 
extends

John 
Gragis, 
Gribas, 
Lideikis, 
cooperation has been splendid. Keep 
it up!

At our last rehearsal, some slight
ly uncomplimentary remarks were 
passed around, which may have 
hurt one person’s or other’s feel
ings. It is to the advantage of our 
Chorus not to cause antagonism, 
sopranos, so let’s try not to have 
this occurance repeated.

A season of philosophy has rolled 
round to 
Some of 
suddenly

Till a 
hope of 
Neck) soon, I’ll just say . . .

Cheerio!

the 
by

; to 
Great 

now urges all you 
to come to Great 
19th for your good 
doing so, aid the

Chorus seems to be im- 
For this, we feel indebted

Pirmyn
a welcoming hand: 
Adams, Connie and 
Frances Smaidjas, 
Frances Shudlauskas, Mr.
and Mr. Vinickas. Your

Anette
Johnnie

the Pirmyn Chorus . . .
you sopranos have gone 

wise on us.
brighter day,

seeing you all
with the 
(in Great

Church Groups Favor 
Wagner Labor Act

no spiritual

Drive Continues

The added seven weeks \yill give 
many othei’ choruses a chance to 
catch up in their drive for members. 
Special socials and dances can be 
held at which the chorus members 
can bring their prospects and ac
quaint them with other members 
and the work of the chorus. Com
mittees to greet newcomers and 
make them “feel at home” can also 
be formed.

But whatever methods are used- 
now is the time for the choruses to 
continue their membership drive and

60 Pix Stars Launch 
Nazi Goods Boycott

NEW YORK.—Sixty world fa
mous Hollywood film stars have 
launched an anti-Nazi boycott cam
paign simultaneously with the publi
cation of a new "artists Declara
tion of Independence”.

Led by Melvyn Douglas, the art
ists who met in the house of Ed
ward G. Robinson, have deliberately 
followed the example of the sons 
of the ‘new born nation’ who in 
1776 signed the original American 
declaration, by limiting signatures 
to 56.

The declaration itself reminds the 
American government and people of 
those first principles of the nation, 
demands the application of econo
mic sanctions against fascist Ger
many. “The rulers of nazi Germa
ny” declares the Declaration, "me
nace the safety of the world by 
their despotism. They 
men, enslave working 
cannon-fodder of the

degrade wo- 
people, make 
youth.”

in the wind
not

be-

on 
to 
or 
a

way. It was 
scrupulously

IN WHICH HISTORY does 
repeat itself:

In Cleveland, about 1920 and 
fore, Lithuanian societies called up-

cach other when they wished 
give a dance, picnic or concert, 
meet in any formal 
division of activity

recognized.
In Brooklyn, 1939, a 

presenta fives of only a portion of 
Lithuanian societies meet and form 
a World's Fair committee and un
scrupulously avoid inviting that 
other portion of vastly organized 
Lithuanians.

It wouldn’t surprise us to know 
that these are the selfsame ladies 
and gentlemen who claim to be the 
true followers of Lithuanian tradi
tions, one of which, for 
cooperation.

group of re-

instance, is

.. AN TI1 ON Y Bl M BA',
in his KRISLAI column 
per, Feb. 27., criticises 
English Section for containing only 
pictures of supposedly 
lovely ladies. We don’t 
Bimba. Any Lithuanian 
about
proud of their women 
such slights.

things like this.

WRITING 
in this pa- 
the Tiesa

“American” 
blame Mr. 
is sensitive 
Liths are 

and resent

Our appreciation of the Lithuan- 
beauty has 
American 

1938, issue 
Examiner

received publicity in 
press. In the April 
of the Chicago Her- 
appeared an article

ian 
the 
16, 
aid
by Bruce Grant describing the acti
vities of the Chicago Lithuanian 
colony. In this article, Mr. Grant 
quoted an old timer, thus:

"The Lithuanian girls of Chicago 
are famous for their beauty. For 
some mysterious reason they far 
surpass in beauty their Lithuanian 
sisters born in the old country.”

This should suggest an idea for 
a feature in your paper, Mr.Tiesa 
English Section Editor.

have signedAmong those who 
this new appeal is Paul Muni, Clau
dette Colbert, Bette Davis, Joan 
Bennett, Ginger Rogers, Fred As
taire, Robert Montgomery.

At the same time movie stars 
are also setting about giving help 
to ’ those without work and help in 
their own state of California. A spe
cial nation-wide broadcast has been 
held in aid of the migratory agri
cultural workers, and a special ban
quet organized for 500 children and 
2,500 adults living in the Califor
nian camps.

WASHINGTON, D. C.—Church 
groups in the U. S. are ware of the 
dangers to democracy in the pre
sent attempts to destroy the Wag
ner Act and are joining with labor 
in the struggle 
contribution to 
democracy.

Latest group 
to the defense
influential Methodist Federation for 
Social 
Francis

F. Ward 
Church.

made in var- 
a Lithuanian 

which is, 
the foot- 
Episcopal 
was and 
the Eng- 
a strong 

organization composed of many able 
leaders trained in their seminaries, 
the Lithuanian brethren have no 
such set-up. Yet we are a very 
spiritual minded people and the at
tempts made so far toward a Pro
testant church are noteable. That 
is plainly evident when are taken 
into account such groups of pionee
ring pilgrims as are found in Wor
cester, Boston, New York and Chi
cago. Of course, failure met some 
of these brave beginnings, however, 
others will carry this work forward, 
and lessons learned by former fail
ures should be heeded-.

theatrical world. As a way of hon- i bsh and Americans have
oring this genius the “Lietuvių Liau
dies Teatras” of Brooklyn is holding 

[a “Stanislavsky Night” where scenes 
from his Moscow Art Theatre suc

cesses will be presented.
Scenes from Chekov’s “Cherry 

Orchard”, Ibsen’s “Ghosts” and 
other plays twill be dramatized. Jo
nas Valentis, popular director among 
Lithuanians, will explain Stanislavs
ky’s views on the drama.

The affair will be held Sunday, 
March 12, at the Lithuanian Citizens 
Club in Brooklyn and the admission 
is 35 cents.

—(Jonini.

suc-
men” from my class were the

to preserve it as a 
industrial peace and

to lend its support, 
of the Act is the

getting married, 
we talk about 
furniture. Some 
arc in a quan-

Service, headed by Bishop 
McConnell and Dr. Harry 
of the Methodist Episcopal

Act a
Wagner 
progress 
the Federation says in its

It marks the es-

Milestone
Act is a milestone 
of American demo-

Jimmy Cagney, 
Joan Crawford, 

as well as Anna 
all contributed to

Eddie Cantor, 
Fredric March, 
Sylvia Sydney, 
May Wong have 
this work and the work of the anti
fascist movie stars organization.

Another important group of 
cess 
sons of workers and small busi
ness men who struggled through 
college and law school; and among 
these many have become the high
ly-paid legal brains 
capital. In College 
were eager, earnest 
to their friends. One 
devoted much time 
classes for the foreign-born in the 
slum area of Cambridge. Today as 
I see them about New York, their 
faces are stern and hard, and they 
have contempt for the people. Har
vard is a center of snobbishness 
and reaction and yet the torch of 
liberty still burns bright. Witness 
the Harvard Progressive, a swell 
magazine!

of monopoly 
these fellows 
and generous 
in particular, 
to teaching

There is no one who has not had 
frequent experience of hearing 
rounded sermons on fixing 
ailing world, and no matter 
eloquent these have been, no

the 
well 
this 
how 
thing was ever done or intended to
be done beyond 
bath, delightful 
sighs evoked, 
will never have 
ciraw out some 
from others better informed in 
these matters, unless they arouse 
a lively interest among 
flourishing Lithuanian 
Lions, to appoint perhaps 
committee to bring into 
many groups as exist and possibly 
form a scholarship fund so that 
some young Lithuanian college man 
might prepare himself for a great 
job. \ '

the sentimental 
poetry and futile 
Such observations 
value unless they 
tangible expression 

better

the many 
organiza- 

a suitable 
accord as

“The 
in the 
cracy,” 
monthly bulletin,
tablishment of democratic control 
over industrial relations. If that 
control is impaired by crippling 
a m e n d m e nts the development of 
economic democracy is halted.

“The criticism of the Act has 
come mainly from the same open
shop forces that fought the law’s 

enactment and tried desperately to 
block appropriation for its enforce
ment”, the Federation adds.

German -scientists are making 
extensive study of the vision 
animals, their reactions to colors, 
their lack of perspective and their 
ability to see in darkness.

WE ARE AT (he age when many 
of our friends are 
Among the things 
when we meet is 
couples admit they
dary deciding whether to buy 
double beds or not. Well, they 
should hark to this bit of advice 
as reported by Time Magazine. It 
seems that a bed designer named 
Norman Dine announced that he 
had polled 500 wives and found 
that three out of four preferred 
double beds to twin beds. The rea
sons given were that sleeping with 
someone is 
and that "it
a quarrel in a double bed.”

“restful and assuring” 
is difficult to continue

an 
of

An inventor has received a pa
tent for a fish lure suspended in 
water by a float on which is a rod 
carrying wind-catchings cups to keep 
the device in motion.

A now insulating material against 
heat and cold can be sprayed on 
walls to any thickness desired, an 
atomized adhesive being used with 
the spray gun.

B’lyn Aido Chorus Hold 
Dinner, Dance, Sat.

IN THE MARCH 2nd issue of 
the “Midwest Daily Record”, Hey
wood Broun writing in his IT 
SEEMS TO ME column suggested 
that “It is up to some radio chain 
or musical organization to offer, 
and, indeed, to plead, with Miss 
Anderson to accept the facilities of 
a national hook-up so that everyone 
in our nation can hear one of the 
most glorious voices now vital in 
the world.” As you undoubtedly are 
aware Miss Anderson is the Marion 
Anderson, Negro songstress, barred 
by the DAR from singing In Con
stitutional Hall in Washington, D. 
C. At the conclusion of last Sun
day night’s “Circle” radio’ program 
an announcement was made that 
Marion Anderson is to be an hon
ored guest with the “Circle” next 
Sunday night. We aren’t informed 
whether this has come about as a 

dancing—all in all a worth while result of Heywood Broun’s plea, but 
evening.

a swell evening with a

BROOKLYN, N. Y. -A banquet is 
only a banquet but when the Aido 
Chorus holds it it means a chance 
to have
group of young fellows and girls.

You’ll
the Aido Chorus members at their 
banquet which is being held this 
Saturday, March 11, at the Citizens 
Club in Brooklyn.

The Aido Chorus itself will add 
to the evening by singing. Aldona 
Klimaitė, Lithuanian songstress, will 
be part of the entertainment pro
gram and Geo. Kazakevičius’ or
chestra will supply the music for

have the chance to meet

Ji

I
—ltc ĮI

the coincidence is worth noting.
Bunni Sovctekt
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

Norwood, Mass.

Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas)

(Tąsa)
Pradžia darbo prasidėjo. Nuo liepos 3 

d., 1909 metų, iki 22 d. rugpjūčio prisi
rašė dar 21 narys ir tokiu būdu jau tu
rėjom 34 narius. Kad neperstoti darbuo
tis, mes nusitarėm rengti pirmą balių, 
14 d. rugsėjo, kad pasidaryti finansų 
įsteigimui knygyno.

Balius turėjo įvykti vieno smuklinin
ko svetainėj, Palermoj miesto dalyj. 
Apart šokių, turėjom ir pirmas prakal
bas, apie kurias paduosiu ištisą mano 
parašytą korespondenciją, tilpusią Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Jungtinėse 
Valstijose organe “Kovoj”, No. 42, pus
lapy 664, 1909 m. Apie šią pirmą sureng
tą pramogą reikalinga plačiau paaiškin
ti Argentinos lietuviams. Kad buvau 
minėtos organizacijos pirmininku, tai 
reikėjo daugmeniškai rūpintis visokiais 
reikalais, o juo labiausiai to baliaus su
rengimu. Paskutinėm dienom prieš ba
lių, svetainės savininkas praneša, kad 
policijos skyrius neleidžia mums tą pra
mogėlę vykdyti toj vietoj. Visi nusivy- 
lėm. Vienas tamsus gaivalas įsitraukęs 
svaigalų, grūmojo mane peiliu nudurti, 
jei šis parengimas neįvyks. Tarytum, 
kad iš mano priežasties tai buvo daro
ma. (Primenu tuos įvykius, kokia sun
ki buvo pradžia). Teiravomės pas savi
ninką, kame priežastis neleidimo, jis pa
aiškino, kad tos miesto dalies policijos 
viršininkas pabaladojo jo duris nakties 
laiku apie 3-4 vai. naktį, ir jis jam durų 
neatidarė, ir užtai keršijąs.

Aš pasiėmiau vieną savo draugą-rusą 
ir mudu nuvykom į miesto rotušę pas 
aukščiausią Argentinos policijos virši
ninką. Greit negalėjom prieit prie to po
no. Galop jis paskyrė valandą. Aš su 
savim nusinešiau nedidelę ispanų kalba 
geografiją, kurioj buvo aprašyta ir Lie
tuva. Perstatėm mudu jam dalyką ir 
kiek mūs Buenos Aires randasi. Jis la
bai nustebo pirmą syk išgirdęs apie mū
sų tautą. Prie to aš jam įteikiau geo
grafiją, nurodydamas apie Lietuvos ge
ografinį aprašymą. Paskaitęs kiek jis 
mudu pasveikino ir pasižadėjo pagelbė
ti. Jis pasiėmė telefoną ir išplūdo to sky
riaus policijos viršininkus už trukdymą. 
Jis įsakė leisti turėti tą pasilinksminimo 
pramogą. Nuvykom į tą policijos skyrių, 
tie viršininkai nosis nuleidę išdavė lei
dimą. Visi draugai džiaugėsi laimėjimu.

Kur tau lietuviai apsieis be peštynių. 
Tuojaus keletas nusigėrė, susistumdė ir 
pakėlė razbajų. Į parengimą vistiek at
siuntė slaptos policijos, kurie prašėsi 
leisti jiems tuos gaivalus išvesti namo. 
Taip ir padarėm. 1

Po to viskas buvo ramu. Sąryšyj su 
šiuo parengimu ir visa pradžia organi
zavimosi, čia paduodu pirmutinę mano 
parašytą korespondenciją į L.S.S. orga
ną “Kovą” (J. V.) po antgalviu: “Lie
tuviai Pradeda Atbusti.” No. 42-664 p. 
1909 m.:

Lietuviai Pradeda Atbusti
Apie lietuvius Argentinoj (Pietų Ame

rikoj) mažai kas žinoma mūsų laikraš
tijoj. Rodosi, kad šiame pasaulio užkam
pyje taip kaip jų nebūtų. Taip, tik tas 
yra žinomas, kas visuomenės dirvoj su
krunta, kas veikia. Argentinos, ypač jos 
sostinės Buenos-Aires mieste lietuvių 
gyvena ne mažas būrelis, bet jie miegojo 
savo dvasia. Šiandien ir jie pradeda at
busti, pradeda prasikrapštyt sau dvasios 
akis.

Ir štai keletas žinučių. “Kovos” skai
tytojas ras ir apie Argentinos savo bro
lius darbininkus.

Užmirštus ir paliktus tamsybės ūkuo- . 
se lietuvius visgi pasiekė spindulėlis 
šviesos, kuris kaskart plačiau ir plačiau 
pradeda plėtotis tarpe pavergtųjų mi
nių. Ir tas spindulėlis padilgino sielą, už
degė apmirusius jausmus. Ir bėdini, pa
miršti, be vardo, lietuviai, pradeda 
jieškoti būdų, kaip susiorganizuoti ir 
veikti visuomenišką darbą darbininkų 
naudai. Prasidėjo agitacija, tarp Argen-

tinos lietuvių. Surengta birželio 26 d. 
konferencija ir užkviesta į ją, ką tik 
buvo galima, lietuvius, kad apkalbėti sa
vo reikalus, kad susitarti savo supranta
moj kalboj, ką reikia veikti. Konferenci
joj dalyvavo tik 16 lietuvių, tačiaus ap
kalbėta ir apsvarstyta tolesnio veikimo 
planai. Visų karščiausiu noru buvo or
ganizuoti lietuvius. Nutarta laikyti kitą 
konferenciją. Liepos 3 d., 1909 m. ir su
taisyta liglaikine programa Lietuvių 
Darbininkų Sąjungai Argentinoj, kurios 
tikslu—rūpinimasis proletariato reika
lais. Programą apdirbo A. Šmulkštys ir 
J. Didžioms. Antra konferencija įvyko. 
Pribuvo ir dalyvavo joj 18 ypatų. Są
jungai įstatai sustatyti bepartyviški, nes 
žiūrint į nesusipratimą čia lietuvių, ki
taip nieko nebūtų galima pradėti. Pro
grama priimta.

Prisirašem 13 narių ir tokiu būdu su- 
tvėrėm Lietuvių Darbininkų Sąjungą 
Buenos Aires’e. Į valdybą likosi išrinkti 
A. Šmulkštys, pirmininkas; J. Didžionis, 
iždininkas; A. šeškas, raštininkas; F. Vi- 
liunas, knygium. Taipgi nuo liepos mė
nesio, galima sakyti, jau ir Argentinoj 
yra lietuvių organizacija, nors ji dar 
jaunutė ir silpna, vienok turime viltį, 
kad ji sustiprės ir išaugs. Tiesa, kad tuo
jau sutiko priešus degtinės ir kortų my
lėtojuose, kurie visaip teršdami ir per
sekiodami stengiasi griauti darbą, bet 
tuom vargiai savo siekį atsieks. Nuo lie
pos 3 d., 1909 metų^ iki rugpjūčio 22 d. 
prisijungė prie mūsų sąjungėlės da 21 
ypata ir dabar skaičius narių pasiekia 
jau 34. Kad neapsisto j ančiai varyt or- 
ganizatyvišką darbą, kad sustiprint kiek 
finansiškas jaunutės sąjungėlės spėkas, 
parengėm balių, kuris buvo rugsėjo 14 
d. š. m.

Balius nusisekė: publikos buvo gana 
apsčiai ir apsiėjo gana gražiai. Apart 
šokių, buvo ir prakalbos: kalbėjo A. 
Šmulkštys ir Didžionis. Kalbėta ir iš Ru
sijos revoliucijos epizodo, paaiškinta, dėl 
ko buvo karė su Japonija ir dėlko mes 
priversti esame bastytis po viso pasau
lio kraštus, apie reikalą vienijimosi ir 
kovojimo už geresnį būvį. Draugas J. 
Didžionis smarkiai nupeikė girtuoklys
tę ir nurodė liūdnas girtuokliavimo pa
sekmes.

žodžiu sakant, Buenos Aires lietuviai 
pradeda krutėti visuomeniškoj dirvoj, 
pradeda busti ir budinti vieni kitus.

(Bus daugiau)

Balius-Šokiai
Kovo 11 d. Lietuvių Sve

tainėj įvyks kostiumų balius- 
šokiai. Rengia amerikonų, fi
nų ir lietuvių komunistiniai 
jaunuoliai. Daug bus pasirė
dę tautiškais ir šiaip įvairiais 
kostiumais; už gražiausius ir 
įvairiausius kostiumus bus 
duodama gražios dovanos. Šo
kiam grieš orkestrą Knights 
of Melody. Smarkiai grie
žia amerikoniškus ir lietuviš- 

šokius. Jaunimas turės

Bus 
gėrimų, 

kalno 
Jauni ir

vietos žy-

kus 
didelio smagumo, senesni tu
rės smagaus įvairumo, 
užkandžių ir įvairių 
Tikietas tik 35c. I 
parsiduoda po 30c.
seni, būkim visi!

SERGA
Tafilius Sarapas,

mus biznierius ir pirmeiviškas 
veikėjas, sunkiai susirgo. 
Apie tris savaites išsirgęs sa
vo namuose, dabar tapo išvež
tas į Norwood ligoninę. Pa
daryta operacija ir dabar jau 
einąs geryn.

Juozas Keras, kuriąm ita
las buvo peiliu perpjovęs ran
ką ir įdūręs pilvan, pasirgęs 
apie tris savaites, jau veik 
sveikas ir tuoj pradės dirbti.

MIRĖ

Kasparas Tvaska, išsirgęs 
keliolika mėnesių mirė. Bu
vo apie 50 metų amžiaus. Pa
liko nuliūdime žmoną, dukterį 
ir sūnų. Kaipo katalikas, pa
laidotas su katalikiškomis ce
remonijomis.

Povilas KireiHs, apie 5(j 
tų, irgi pasirgęs keliolika 
nešiu, pasimirė. Paliko 
liūdime jauną dukterį, 
laidotas su bažnytinėmis 
eigomis.

Dar pusėtinai jauni žmo
nės vienas po kitam maršuo- 
ja “į aną svietą.”

—o—
Literatūros Draugijos 9 Kp. 

Susirinkimui Praėjus

Kovo 5 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko LD 9 kuopos su
sirinkimas, 
vidutiniai.
per draugę E. Karalienę davė 
pranešimą, 
masi didelis 
aktų komedija, 
bašninkai.
landžio 
tainėje.

Kitos 
naudoti
yra ir didelė ir kibai juokin
ga, ir už prieinamą kainą ga
lėtų norwoodieciai nuvažiuoti 
ir sulošti kitose kolonijose.

me
ni ė- 
nu- 
Pa- 
ap-

Vakarienes komisija, per 
Grybą, išdavė raportą. Vaka
rienė atsibuvo vasario 19 d. 
Pelno davė $35.14c. Dėl va
karienės aukavo: Vaitkevičiai 
iš Norfolk, Mass., Karalienė, 
Grigunienė, B u d r e v i čienė, 
Krasauskienė, Dovidonienė, 
Trakimavičienė. Ačiū visiems 
aukavusiems.

Vakarienei programą pildė 
Moterų Kliubo narės, sulošda- 
mos tris dialogus. Lošime da
lyvavo: M. Krasauskienė, E. 
Karalienė, S. Blažionienė, P. 
Sarapienė ir Olga Zarubienė. 
Olga Zarubaitė pasakė eiles, 
A. Trakimavičių k as padaina
vo, A. Grigūnas iš Lynn/o pa- 
griežė ant akordiono, N. Gri- 
guniūtė su Blažoniene pašoko 
lietuviškus šokius. Publikai 
visa programa labai patiko.

— o—
Nutarė Rengti Silkių 

Vakarienę

Kovo 28 d. pas mus'atvyks
ta “Liaudies Balso” atstovas, 
draugas Janauskas, iš Kana
dos. Draugo Janausko priė- 
mimuiĮbus rengiama silkių va
karienė. Tikietas bus tik 25c.

Kadangi ižde pasidarė apie 
$44, tai* -paaukauta sekančiai 
ir šiems tikslams: Lietuvių 
Meno Sąjuilgai, kaipo metinė 
mokestis, už 38-tus ir 39-tus 
metus po $2; už teatro kny
geles $1.98; Agitacijos Fon
dui $5; Tarptautiniam 
bininkų Apsigynimui $5.

Ateinančią vasarą rengiasi 
pasiųsti moterų delegaciją į 
Lietuvių Moterų Suvažiavimą 
į New Yorką . Bet tas klau
simas dar paliktas vėlesniems 
susirinkimams.

Nariai, kurie dalyvavo susi
rinkime, veik visi pasimokė jo 
savo metines duokles už 1939 
metus.

Sekantis susirinkimas atsi
bus balandžio 2 d., vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje.

“Laisves” Rep.

] Grigaliūnienė, L. Marcilionis, 
po P. Umantienė, S. Rainard, J. 

- | Rainard, B. Avižienė, P. Gaška
I ir V. šerauskienė. Smulkių su- 

’ i rinkta 75c. Viso $33.47.
S. Rainard.

kienė ir F. Bitinas; R. Stašis
42c, P. Kraskauskas 30c;
25 centus; M. Vinzlauskas, A. i 
Sąvitskas, K. Bonevičius, D. | 
Brazas, J. Kaušpad, J. Karpa-; 
vičius, D. Mikiulskis. J. Maitz, 
N. Gricienė, R. Dubrauskas, K. Garsinkite savo biznį dien- 
Bieliauskienė, P. Tamėnas, N. raštyje “Laisvėje”.

Dienraščio “Laisvės”

BAN KI TAS
Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prąsidčs 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Aves., Brooklyne

Dar-

Cambridge, Mass

DIDELe ir patogi bankietam svetaine

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

Šokiams įžanga 40c. i/inTTT fl»l nr 
Vakarienei 85c. KARTU $1.25

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 1

Narių atsilankė
Teatro komisija

kad yra mokina- 
veikalas, trijų 

“Gyvieji Na- 
Ji bus lošiama ba-

16 d., Lietuvių Sve-

kolonijos gali pasi- 
irgi, nes komedija

ŠYPSENOS
New Britain, Conn., Tautininkų 

Vargai ir Bėdos
Nauji Metai kai atėjo,
Mūsų, draugijų Sąryšis sudrebėjo;
Mat, mūsų jaunas kasieriukas.
Tai suplyšo jo maišiukas.

Po griliukus, po kliubukus, 
Jie visi išbarstė doleriniais;
Kaip knygų rokuotoj ai susiėjo, 
Visas štabas Sąryšio drebėjo.

Steitmento rokuotojai parodyt paprašė.
Visi raudo, plikes kasė.
Kasieriukas pradėjo tuojau raudoti, 
Valdyba knygų rokuotojus kolioti.

Mat, kaltas ne vienas kasieriukas, 
Visi dairektoriai, plikiai ir kūdukas; 
Visi sutartį vienybėj turėjo,. 
Po griliukus, kliubukus važinėjo.

Visi vienas kitą bučiavo, 
Mat, jiem doleriukų nestokavo; 
Mat, Sąryšiui už mašiną 
Kas nors uždės, gerai žino.

Taip viskas augo-putojo, 
Tautininkai girti linksmai uliavojo; 
O jūs, draugijų nariai, nežiūrėkit, 
Tik mum pinigėlius dėkit.

Stakniūno Susiedas.

Vasario 18 d. buvo surengta, 
kaip užvardina, sidabrinės ves
tuvės, pagerbimui draugų Ma
rijonos ir Vlado Stasių. Susi
rinko gerokas būrys draugų ir 
visiems besilinksminant nebuvo 
užmiršta ir Ispanijos varguo
liai. Buvo parinkta aukų.

Patys draugai M. ir VI. Sta- 
šiai aukojo $15; ,po $1 aukojo: 
M. ir P. Andriliūnai, P. Ambro- 
zaitienė, Ch. Stasis, R. Zalubas, 
F. Stašis, Al. Stašis, J. Suvaiz- 
dis ir O. Kvelkauskienė; po 
50c: A. Zaluba, P. Vaškienė, P. 
Kamenas, O. Gricienė, L. Aitu- 
tis, P. Rubinskas, M. Krasaus-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vi
lnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

r

r

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

RAISTAS
Nepaprastai įdomi Apysaka

' i Parašyta Upton Sinclair’io

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir pla
tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleis dienraštis “Laisvė.” 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

•“RAISTAS” bus išleistas šį'(kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą” 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuoj aus ir kartu su užsakymu prisiųskite ir 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.”
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant: 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MĄSTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

e 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. J
J 485 Grand Street Brooklyn, N. Y.» •
* Telefonas EVergreen 7-1661 •
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Vidurvakarinių Valstijų Mo

Rochester, N. Y. tės, kad nebūtume suspenduoti. Tu
rėsime ir kitų svarbių dalykų svars
tyt. Rengimo Komisija duos rapor
tą. Atsiveskite ir naujų narių. JVS.

terų Sąryšio Parengimas
Sąryšio Komitetas visu smar

kumu rengiasi prie šaunaus pa
rengimo. Parengimas bus kai
po paminėjimas kovo 8 dienos, 
tai yra Tarptautinės Moterų 
Dienos.

Bus eilė kalbėtojų moterų

Nanticoke, Pa.
Visko po Biskį

Kovo 2 d. įvyko prakalbos 
V. Zablacko, apie karą Ispa
nijoj. Vienu žodžiu sakant, 
Vytautas yra geras kalbėto
jas ir visiems labai patiko. 
Jis labai plačiai išaiškino vi
sos Ispanijos dalykus.

Gaila, kad šios apielinkės 
žmonės dar nesupranta svar
bumo prakalbų, ypatingai 
apie Ispaniją. Jie netiki, kad 
čia darbininkų kraujas upe
liais bėgs, kaip fašizmas už
eis.

Kapitalistai mus ramino se
nai, kad gerbūvis už kampo. 
Bet to kampo dar ir šiandien 
nematyt. Bet kad fašizmas 
už kampo, tai tikra tiesa. Ta
čiau mūsų apylinkės žmo
nėm tas irgi nesvarbu, rodos, 
visko pilna, jų gyvenimas už
tikrintas amžinai.

Po prakalbų Vytautas pa
sakę mum, kad blogam pa
dėjime yra sugrįžusių vetera
nų ligoninėse; niekas jais ne
sirūpina, kaip tik darbininkai. 
Tai ir mes suaukojom $10.43. 
Aukojo sekanti.: J. Vitkūnas 
$1.50; po $1: J. Garcia, A. 
Fortež, M. Vedorienė, E. Ci- 
bulskienė; po 50c: II. Lubeš- 
kienė, J’. Paplauskas, J. Mar
tinez, G. Sluzas, 35c. T. Vai- 
chilis; po 25c: A. Leleikis, 
J. Yuskelis, D. Jonys. Smul
kių $1.83. Varde. ,veteranų 
tariu aukavusiems ačiū.

Girdėjau kitus kalbant, kad 
Vytautas geriausias kalbėto
jas, kiek čia yra buvę. Vėl 
turėsim jį kadą nors pasi- 
kviest.

—o—
M. Novašinskienė, Ig. Ber- 

žanskis, A. Fortez, J. Marti
nez ir E. Cibulskienė rengia 
“card party’’ dėl sužeistų Is
panijos veteranų kovo 18, Ci- 
bulskių namuose. Pradžia 7 
vai. vakare.

Prašau visos apielinkės lie
tuvius dalyvauti ir padaryti šį 
parengimą sėkmingu.

Visi turėtų atjaust. Jeigu 
šie karžygiai važiavo į sve
timą šalį, nepaisydami gyvy
bės netekt, kovodami prieš 
fašizmą, tai mes, draugai, 
nepaisykime kelių centų jų 
sušelpimui.

—o—
M. Frankienė iš Wanamie, 

gera darbininkų rėmėja, sun
kiai serga Nanticoke ligoni
nėj. Draugę bus galima at
lankyti kasdien, nuo 9 ryte 
iki 9 vakare. Bet dabartiniu 
laiku lankytojų neleidžia, nes 
yra labai serganti. Norint ją 
atlankyti, reikia pasiklaust 
gydytojo ligoninėj.

—o—
M. Braculienė randasi Ho- 

meopatic ligoninėj, Wilkes- 
Barre. Buvo padalyta sunki 
operacija, ant “gal bladder.’' 
Linksma žihot, kad sveiksta, 
ir ketina ketverge sugrįžt na
mo.

—o—
M. Beržanskienė paguldyta 

lovoj plaučių uždegimu. Da
bar kiek geriau jaučiasi.

Virš minėtos draugės yra 
“Laisvės” skaitytojos, todėl aš 
prašau nuo savęs, kad drau
gės ir draugai ligones atlan
kytų.

darbuotės reikaluose. O vėliaus 
turėsime įvairią ir įdomią pro
gramą. Dainuos chorai, kvarte
tai ir žymios solistės.

Parengimas įvyks kovo 19 d., 
2 vai. po pietų, Mildos svetai
nėj, 3142 S. Halsted St.

Visų kolonijų moterų kliubus 
ir šiaip organizacijas prašome 
širdingai ir smarkiai rengtis ir 
dalyvauti šiame parengime.

Balandžio 3-čią Chicagoj 
Kalbės Browder

Komunistų Partijos general is 
sekretorius Earl Browder, ba
landžio 3 dieną, prieš pat majo- 
rinius balsavimus, kalbės Chi
cagoj e, Orchestra Hali,

Browderis čia kalbės rinkimų 
kampanijos užbaigimui varde 
Komunistų Partijos ir varde 
komunistų kandidatų į majoro 
vietą Jack Johnston, raštininko 
vietą James Whitney ir kasi
ninko vietą Lightfoot.

Darb.

LDS 4 kuopa rengia pikni
ką balandžio 15 d. sušelpimui 
Ispanijos našlaičių. Apie šį 
parengimą vėliau parašysiu.

To—Te.

STAKJARDŲ DARBININ
KAI PASIEKĖ SVARBŲ 

LAIMĖJIMĄ

Kompanija Pripažino Uniją,, 
Sutiko Pakelti Algas ir Duo

ti Kitokių Lengvatų

Unijos 44 lokalo prezidentas 
Ben Brown išleido sakamo tū
rinio pareiškimą penktadienį:

“Kontraktas parodo1 unijos 
laimėjimą. O tą laimėjimą galė
jome pasiekti tik ačiū darbinin
kų solidarumui. Taipgi ačiū 
kooperavimui tam reikale majo
ro E. J. Kelly. Per derybas pa
siekti sutarties punktai paten
kina darbininkus ir uniją, taip
gi ir kompanijai bus naudin
giau su darbininkais susitarti 
per kolektyves derybas. Kon
trakto pasirašymas yra žings
nis pirmyn unijonizavimui visų 
skerdyklų.”

Kontrakte punktai:
1. 40 darbo valandų garan

tavimas į savaitę.
2. Laikas ir pusė už viršva

landžius.
3. 55 centai į valandą pradi

niam darbininkui ir 60 centų 
mažiausia alga seniem darbi
ninkam.

4. Unijos pripažinimas ir ga
rantavimas komitetų veikimo 
dėl išrišimo kylančių ginčų iš 
abiejų pusių.

5. Apmokamos vakacijos ir 
ilgesnio darbe buvimo pirmeny
bė.

6. Teisė rinkti duokles darbo 
vietoj.

7. C.I.O. unijos kolektyvių 
derybų teisė.

Gyvulių prižiūrėtojų unijos 
kontrakto laimėjimas yra’ 
reikšmingas ne tik jiem, bet 
yra labai didelės reikšmės ir 
kitų kompanijų darbininkam, 
tai yra Armour, Swifto ir Wil- 
sono dirbtuvių darbininkams.

Unijistas.
Vaikučių Mokyklėlė

Tikrai linksma pažymėti, kad 
juo toliaus, juo didesnį pasise
kimą mūsų mokyklėlė turi.

Kada pradėjo ši mokyklėlė 
veikti, tai visokių krizių teko 
pergyventi jai. Iš karto dėl mo
kinių permažo skaičiaus pamo
kos neįvykdavo. Pastaruoju lai
ku veik nuolatiniai mokinių tu
rime 25-30. Apart to, mokinių 
skaitlingo lankymo, suaugę 
draugai ėmė daugiau kreipti do
mės.

Vaikučiai pradėjo mokintis 
veikaliuką “Jaunieji Lietuviai.” 
Veikaliukas pritaikytas šiai mo
kyklėlei, nurodant jos reikšmę 
ir kokią naudą galima iš jos ti
kėtis.

Veikaliukas bus suloštas ba
landžio 15 d.

Reikėtų vaikučius paremti 
skaitlingu atsilankymu.

J. Skeberdytė.

D. L. K. Gedemino Draugija 
Rengia Sukaktuves 35 Metų

Savo Gyvavimo

Sukaktuvės įvyks 19 d. ko
vo. Pradžia 3 vai. po pietų; 
tęsis iki vėlumai nakties. Vie
ta, kaip visiems rochesterio- 
čiams yra žinoma, 575 Jo
seph Ave.

Gedemino Draugija yra ge
rai pasižymėjus per savo 35 
metų gyvavimą. Ji visuomet 
rėmė ir remia visokį darbinin
kišką judėjimą, taipgi darbi
ninkišką spaudą; o ypatingai 
dienraštį “Laisvę,” kurią ji 
sau turi už organą.

Todėl Rochesterio lietuviai 
ir lietuvės stovi su Gedemino 
Draugija, kaipo pirmyn žen
giančia organizacija.

Žinoma, Gedemino Draugi
ja, per savo 35 metų gyva
vimą, turėjo daug ir priešų, 
katrie ją norėjo sudraskyti 
arba nors iškreipti iš darbi
ninkiško judėjimo kelio. To
dėl vieni iš jų pasitraukė, ki
ti, kad ir pasiliko, tai jau bai
gia virst nuo koto. Tie, ka
trie pasitraukė, tai ir dabar 
ateina kaip kada pasižiūrėt 
Gedemino Draugijos narių, 
kaip jie gražiai linksminasi 
savame name, katras yra pa- 
liuosuotas nuo visokių skolų. 
O skolų atmokėjimo nuopel
nas, tai turbūt daugiausiai 
priklauso dabartinei valdy
bai, su pirmininku F. Mane
liu priešakyje.

Todėl Gedemino Draugija, 
apvaikščiodama savo 35 metų 
sukaktuves, nutarė priimt 
naujus narius su nupigintu 
įstojimu. Nuo 16 iki 25 metų 
įstojimas veltui, nuo 25 iki 35 
metų nupiginta vienas doleris.

Todėl visi atsilankykite, 
kaip nariai, taip ir pašaliniai, 
o visi būsite užsiganėdinę, nes 
bus gera programa ir gera 
muzika dėl šokių. Aptašinko 
orrkestra grieš. Įžanga vel
tui.

Koresp. N. Švedienė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME JSITEMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
rll.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas' įvyks 

sekmadienį, kovo 12 d. žydų Svet., 
(YMHA) kampas Ferry ir Walnut 
Sts. Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Draugai, visi būkite laiku, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų ap
svarstyti, Taipgi turėsime ir dis
kusijas svarbiu klausimu. (58-59)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. sekmadienį, 2 vai. po pietų, L. 
P. Kliubo Svet., 325 E. Market St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, o 
labiausia tie, kurių duoklės jau tre
čias mėnuo kaip užsilikę, saugoki-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj.

YOUNGSTOWN, O.
šeštadienį, kovo 11 d., Central 

Auditorium, 225 W. Boardman St., 
įvyks rusiškai kalbant krutami pa
veikslai “Men of the Sea,” pradžia 
8 v. v. Įžanga 25c. Ruošia IWO. 
Kviečiame visus dalyvauti.

WATERBURY, CONN.
LLD 28-tos kuopos narių susi

rinkimas įvyks antradienį, kovo 14 
d. vakare, 774 Bank St. Dabar eina 
LLD vajus gavimui naujų narių. 
Kiekvieno nario pareiga pakalbinti 
pažįstamus prisirašyti. Tuomi padi
dinsimi skaičių kovotojų už progre
są, demokratiją. Draugai, lankyki
me savo susirinkimus, svarstykim, 
diskusuokim ateitį. — J. Ž.

(58-60)

NEWARK, N. J.
Rusų progresyvis Moterų Susivie

nijimas išvien su Ukrainų Moterų 
Organizacija ruošia masinį paminė
jimą moterų tarptautines dienos, 
sekmadienį, kovo 12 dieną, 2:30 v. 
po pietų, 59 Becon St. Kalbės geri 
kalbėtojai rusų ir ukrainų kalbose. 
Bus gera koncertine programa. 
Įžanga 25 centai. Kviečiame visus 
atsilankyti. (58-59)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d., W. S. L. 

D. rengia metinę vakarienę. Ši va
kariene bus daug skirtingesnė ir 
žymesnė. Apart skanių valgių, gėri
mų ir muzikos bus suvaidinta 3-jų 
aktų komedija “Jaunystes Karštis.” 
Vaidinime dalyvauja rinktiniai vai
dintojai. Pradžia 6 v. v., Liet. Svct., 
29 Endicott St. (57-59)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 13 d. kovo įvyks ALD 

LD Moterų 155 kp. susirinkimas. 
Liet. Svet., 29 Endicott St., 8 v. v. 
Kviečiame nares dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių, bus svarbus susi
rinkimas. (57-59)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 12 d., 2 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. —■ Valdyba.

(57-59)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. kovo, 8 v. v. Lie
tuvių Svet., '853 Hollins St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, atsiveskite ir savo draugus. 
Turėsime svarbių reikalų aptarti.— 
Koresp. A. V. (57-59)

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks pra

kalbos Lietuvos Nepriklausomybes 
sukaktuvių paminėjimui. Liet. Taut. 
Namo apatinėj svetainėj. Pradžia 
6:30 v. v. Kalbės adv. F. Bagočius iš 
Bostono, kuris aiškiai pabrieš Ne
priklausomybės reikšmę ir nurodys 
kokiais keliais lietuviai gales at- 
steigti demokratinę tvarką Lietuvoj. 
Kviečiame lietuvius skaitlingai daly
vauti. Montello Suvienytų Draugijų 
Pirmininkas, A. Sauka. (57-59)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. kovo, 2 vai. po pietų, 1252 
Providence Rd. Svct. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti, bus skaitoma Dr. 
V. A. Šimkaus paskaita apie reuma
tizmą. Kviečiame ir ne narius atsi
lankyti. Org. L. Yanušaitis. (57-59)

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmadienį, 13 d. kovo įvyks pra

kalbos. Ruošia LLD 8 kp., LDS 163 
kp. ir naujai susitveręs Liet. Mote
rų Kliubas. Pradžia. 7 v. v. Stashu 
Svct., 163 Harvard St. Kalbės Alice 
Jonikienė iš Chicagos. Bus dainų ir 
muzikos programa. Kviečiame visus 
dalyvauti. (57-59)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks pra

kalbos. Ruošia ALDLD 141 kp. Liet. 
Taut. Svet., 928 E. Moyamcnsing

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokus nuo Hewes cleveiterlo stoties

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

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

Telefonus: Humboldt 2-7064

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVĖ. 

NEWARK, N. J.

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

i

Ave. Pradžia 2:30 vai. po pietų. Kal
bės J. Bondžinskaitė, nesenai sugrį
žusi iš Sovietų Sąjungos. Temoje: 
“Motinyste ir Kūdikyste Sovietų Są
jungoje. Taipgi kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius temoje: “Jūsų Sveikata 
Moderninės Medicinos Šviesoj.” Pro
gramoj dalyvaus Lyros Choras, bus 
ir daugiau pamarginimų. Įžangos ne
bus. — Rengėjai. (57-59)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. kovo, pas A. Apo-j 
niką. Pradžia 2 vai. p. p. Visi nariai) 
yra 'kviečiami dalyvauti, atsiveskite 
ir naujų narių. — Sekr. S. Kuržins-1 
kas. (57-59)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 68' 

kuopos susirinkimas įvyks kovo 13, 
d., 7 vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėj. Visi nariai ir narės prašomi 
dalyvauti. Visi užsimokėkite narines 
duokles už šiuos metus. — 68 kp. 
Narys. (57-59)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. rengia “Card Par

ty ir Bingo,” kovo 10 d., penktadie
nio vakare, 6:30 vai. Lietuvių Svet- 
tainėj. Užkviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga 30c. — UMŠ. (56-58)

Tol.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gorimų
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

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312 »
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną Ir nuo 7—8 vak. 
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. y.’*“—“*—’*

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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.

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 tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6111

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.

E 
S

S
S
E

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

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 pilietybes 

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 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams 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 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tw’eeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

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

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
i w w im w w tAi w im mi vw w w vw w ira w w w iai
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VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Kiiubiečiai Rengiasi i 
Prie Savo Bazaro

Paminėkime ir Sykiu 
Pasižmonėkime!

Gabiausios Lietuvių Liau
dies Teatro spėkos gal būt 
paskutinį kartą šį sezoną pa
demonstruos šį sekmadienį 
Piliečių Kliube, Brooklyne.

Gražios ištraukos iš genija- 
liško autoriaus kūrinių; ga
biausi Brooklyno lietuviai vai
dintojai - vaidintojos; buvęs 
profesionalas vaidintojas - ar
tistas, Jonas Valentis, kuris 
šiai pramogai ir scenų ištrau
koms vadovauja!

Tai bus paminėjimas to 
garsiojo rašytojo—-S. K. Sta
nislavskio; čia taipgi Jonas 
Valentis duos prelekciją tuo 
klausimu.

IŠ AMERIKOS DARBO PARTIJOS 
BROOKLYNO LIETUVIŲ SKYRIAUS

'Žiūrint pro Lietuviškos 
Mokyklos Langą

Pereitame Amerikos Darbo 
Partijos Brooklyno Skyriaus 
susirinkime, kuris įvyko vasa
rio 17 d., Liet. 
Kliube, apart 
per sekretorių 
platus raportas

kitų dalykų, 
buvo išduotas 

iš Brooklyno 
Lietuvių Skyriaus veikimo
visus metus.

Knygos parodo,

per

per 
pa-

kad
1938 metus mūsų skyrius 

Aš manau, 
metais

lOK*

Aldona Šertvietytė,

Viena iš šio vakaro programos pil
dytoji/; ji gabi vaidintoja ir daini
ninkė.

Nėra abejonės, 
kas bus įdomu 
pasiklausyti.

kokius 
atlikti, 
kaip

mes

jo per visas Jungtines Vals
tijas. Jie į Jungtinių Valsti
jų Senatą išrinko 8 naujus se
natorius, 81 kongresmaną ir 
15 naujų gubernatorių. Gi 
demokratai teišrinko 3 nau
jus gubernatorius. Pasirodo, 
kad dabar yra 262 kongres- 
manai demokratai, o 170 re- 
publikonų; gi pirmiau demo
kratai turėjo 333, o republi- 
konai tiktai 89. Senate da
bar demokratai turi 69, o re- 
publikonai 23; gi pernai de
mokratai turėjo 76, 
blikonai tik 15.

o repu-

kad tas vis- 
pamatyti ir

Pritarėjas.

Paskaita Apie Žemaitę
Dr. A. Petrikos paskaita 

apie lietuvių liaudies mylimą 
rašytoją žemaitę įvyks penkta
dienį, kovo 10-tą, Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union | 
Avė., Brooklyne. Įžanga nemo
kama.

Aido Choras, vadovaujant A 
Žilinskaitei, 
dainų 
lygiai 
laiku.

pešamės, 
j o k i o bendro 
jūs jau žinote, 
nėra bendro 

darbininkų, tai 
bū- 

aš 
kad 
me-

sudainuos keletą1 
atidaryme programos,1 

8 vai. vakaro. Pribūkite 
Kom.

Pereitais rinkimais 
kentėjo darbiečiai. 
valstijoje rinkimus pralaimėjo 
Frank Murphy. Mes visi ži
nome, kaip progresyviškai 
veikė Murphy, kai buvo au
tomobilistų streikas toje vals
tijoje. Mes žinome, kaip Min
nesotos valstijoj pralaimėjo 
rinkimus darbietis gubernato
rius Benson. Wisconsinas bu
vo Progresyvių Partijos vado
vybėje ir pralaimėjo pereitus 
rinkimus. Pennsylvania irgi 
buvo Naujosios Dalybos vals
tija. Jos gubernatorius buvo 
plačiai žinomas demokratas 
Earle. Ten irgi demokratai 
pralaimėjo, o laimėjo republi
konai. Gi Oregono valstijoje 
darbiečiai nukentėjo skau
džiausiai, kai rinkimus lai
mėjo didžiausi reakcionieriai, 
kurie tuojau išleido įstatymus 
prieš darbininkus, uždrau- 
džiant jiems pikietuoti ir tt.

Mes, darbiečiai, gerai lai
mėjome tiktai dviejose vals
tijose, būtent, New Yorke ir 
Californijoj. Californijos -vals
tija buvo valdoma reakcinių 
republikonų per suvirš 40 
metų. Bet pereituose rinki
muose laimėjo darbo žmonės 
ir gubernatorium išrinko pa
žangų Culbert Olson, kuris 
tuojau paleido seną darbinin
ką kovotoją Thomas Mooney.

New 
žinote, 
torius 
Jungt.
bert Wagner ir James Mead. 
Jei ne Amerikos Darbo Par
tija, tai mūsų pažangūs žmo
nės nebūtų laimėję rinkimuo
se.

Amerikos Darbo Partija šie-
. Jei 

ne Amerikos Darbo Partija,

labai nu- 
Michigan

Atrodo, kad iš Brooklyno 
Lietuvių Kalbos - Rašybos ir 
Muzikos, At. V. žiedo Mo
kyklėlės, pasidarė didelė mo
kykla. Vaikų, mažesnių ir di
desnių jau didelis pulkas! Vi
sos pamokos įvyksta punktu
aliai. Iš pačių mokinių yra 
gabių, kurie netik lietuviškai 
jau gerai prasilavinę skaityt, 
ir rašyt, bet yra — ypatingai 
mergaičių, kurios puikiai val
do pijaną. Keletas berniukų 
skambina mandalinomis. Vie
na iš augesnių 
kinių, kaip tai 
čiutė, trumpoj 
jinai vadovauti 
kai mokyklėlei.

Vaikai smarkiai priruošia
mi pildymui programos, kitfią 
bus galima matyti ir girdėti 
26-ta diena kovo, “Laisvės” 
svetainėj. Tai bus įdomu—ne
pamirškite apie tai!

Po pamokų, kurios 
tas subatom is 2 vai. po 
būna sporto valanda
krutami paveikslai rodoma, šį 
šeštadienį bus rodoma kruta
mi paveikslai. Vaikai nepra
leiskite progos!

Vaikais Susiinteresavęs.

mergaičių mo- 
Ana Janulevi- 

ateityj gales 
tokiai lietuviš-

ivyks- 
pietų, 
arba

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo įvyko susirinkimas 
penktadienį, kovo 3-čią, savo 
name. Narių atsilankė nema
žas skaičius, kas parodo jų
jų susidomėjimą savo organi
zacijos reikalais.

Susirinkimo svarbiausias 
punktas buvo, tai rūpestingas 
prisirengimas prie savo baza
ro, kuris įvyks 17-tą, 18-tą, 
24-ta, 25-ta ir 26-ta dienomis 
kovo, savo name, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

žinant, kad bazaras tęsis 5- 
kias dienas, reikės daug dar
bininkų, tai išrinkta net 15- 
ka, kurie apsiėmė veltui pa
dirbėti savam kliubui, nei
mant arba nestatant kokio 
atlyginimo už savo darbą. Tai) 
gražus pasiaukojimas.

Kiekvieną vakarą bus ir 
dainiška programa. Pirmą 

■vakarą, tai yra, 17-tą kovo, 
dainuos Operetės Choras, va
dovaujant V. Tamkiūtei. An
trą vakarą, 18-tą kovo, dai
nuos duetistai Velička ir Gra
bauskas.

Kovo 25-tą dainuos Aid- 
balsiai, vadovaujant B. šali- 
naitei-Sukackienei, o 26-tą— 
Aido Choras, vadovaujant Ži
linskaitei.

Šios dailės spėkos 
brooklyniečiams gerai 
mos savo dainomis, ir
apie jas dideles garsinimo 
kalbas nesakome.

Vienas penktadienio vaka
ras dar yra tuščias, bet mes 
manome ir jam nedaryti išim
ties. Jis taip pat turės būti 
papuoštas 
be.

Bazaras 
tainėj, gi

, jau bazaro intencija.
Bulovą laikrodėlis papuoš 

ranką, žinosi laiką ir pas kita 
nebus reikalo klausinėt, o Ro
yal rašomoji mašinėlė priduos 
naujos minties jauniems žmo
nėms piškinti meiliškas eiles; 
o. suaugusiems — straipsnius 
šiaip gyvenimo bėgamais rei
kalais.

Šitie du dalykai yra pritai
komi visokio amžiaus žmonėm 
ir jie yra nauji, gražūs ir ver
tingi. Laikrodėlis $32.50, o 
mašinėlė $54.50.

Kaip brooklyniečius, taip ir 
kaimynus prašome aplankyti

MIRĖ
am-Uršulė Baczius, 44 m. 

žiaus, mirė trečiadienį, kovo 8 
d., namuose, 5300 — 65th PI., 
Maspeth, N. Y. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Penktadienį, kovo 
10 d., kūnas bus išvežtas į No. • 
Brookfield, Mass., ir iš ten, 
kovo 11 d., bus palaidota Bar
re, Mass.

Kovo 8 d., šv. Antano li
goninėj, mirė Andrius žemai
tis, 50 m. amžiaus, gyvenęs 
7d Butler St., Brooklyne. Pa
šarvotas Shalins-Šalinsko, di
džiausioj lietuvių laidotuvių 
įstaigoj. Bus palaidotas 11 
d. kovo, 10 vai. ryte, Trejy
bės kapinėse. Laidotuvėm 
rūpinasi Shalins-šalinskas.

Brooklyno Federacija Geres
niems Butams steigt pasiūlė pa
rodyt , majorui kriminalybių 
priežastis ir tikrą padėtį Bed- 
ford-Stuyvesant sekcijose.

augo 78 nariais, 
kad sekančiais 
du syk tiek paaugsime, jeigu 
mūsų skyrius neužmigs, kaip 
pereitais rinkimais.

Mūsų skyriuje yra tokių na
rių, kurie mislina, kad kadan- 

Į gi yra išrinkta Piki. Taryba ir 
| Valdyba, tai tie viršininkai tu- 
i ri visus skyriaus dalykus at
likti. Bet kur jūs matėte, kad 
generolai be armijos laimėtų 
karą? Mūsų nariai turi ne sė
dėti namie, bet ateiti į susi
rinkimus dažniau ir padėti 
mūsų valdybai veikti.

Mūsų lietuviai turi tą klai
dą, kad kai rinkimus arba 

kitus reikalus reikia 
tai, aš pakartosiu, 

pereitam susirinkime
raportavau, jie sako: “Visi 
italai ir žydai užima geras 
vietas, o mes, lietuviai, nieko 
neturime.” Bet kaip mes, lie
tuviai, galime turėti, kad mes, 
iš vienos pusės, permažai vel
kėm, iš kitos pusės— 
n esu d aro m 
fronto. O 
kad jeigu 
fronto tarpe
bet koks veikimas negali 
ti pasekmingas. Todėl 
ypatiškai prašyčiau visų, 
mes, lietuviai, sekančiais
tais pasirodytume rimtais ir 
veikliais žmonėmis.

Mūsų Amerikos Darbo Par
tija praeitose nominacijose

| (Primaries) nominavo Antaną 
Bubnį ir Antaną Linkų, Jr., 
į valstijos konvenciją, į Kings 
County ■ konvenciją, valstijos 
konstitucinę konvenciją ir tei
sių konvenciją. Jie ta
po išrinkti ir dalyvavo visose 
tose konvencijose. Tad lietu- 

i viams yra garbė, nes, kiek 
man atrodo, lietuviai dar ne
buvo dalyvavę tokiose kon
vencijose.

Peržiūrėjus visų 
metų protokolus, kaip mūsų met gavo 415,884 balsus, 
skyrius darbavosi, randame, i 
kad mūsų nariai labai mažai;tai rinkimuose būtų laimėjęs 
teveikė.

Mūsų skyrius buvo suren- Thomas Dewey kokiu 
gęs pikniką rugpjūčio 3, per- balsų.
eitų metų, Dexter Parke, bet Į Mes šiemet New 
nepavyko ir skyriui padarė valstijoje išrinkome 
$60 nuostolio. Jeigu ir šiais vieną kongresmaną, 
metais mūsų skyrius rengs 
pikniką, tai gal tokių atsiti
kimų hebus, kaip pernai. Kaip 
mums žinoma, tą pačią dieną 
įvyko kiti parengimai ir išva
žiavimai. Todėl mūsų sky
rius turėjo nukentėti. Mat, 
žiavimai. Todėl mūsų skyrius 
tie parengimai ir išva
žiavimai buvo kaip tik tų or
ganizacijų, • kurios remia 
Amerikos Darbo Partiją nuo 
pat jos užgimimo.

Jums visiems žinoma, kad 
politinei partijai be finansų 
labai sunku gyvuoti. O mūsų 
skyrius, kaip žinoma, yra la
bai biednas finansiškai. To
dėl ateityje mes turime taip

Yorko valstijoje, kaip 
tapo išrinkti guberna- 
Herbert Lehman ir 

Valstijų senatoriai Ro-

pereitų

republikonų kandidatas ponas 
milionu V

Yorko 
tiktai 

būtent, 
vieną 

Bronxo

yra 
žino
mos

Kliubo bazarą, pasimatyti su 
savo draugais ir pasinaudoti 
ilgos atminties proga!

Kiekvieną vakarą įžanga 
tik 10c.

A. L. P. Kliubas.

Namų Savininkų Mitingas
Didžiojo New Yorko lietu

vių namų savininkų organiza
cijos informacinis susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 
10 d., 8 vai. vakare, grabo- 
riaus Pijaus Shalins - šalinsko 
ištaigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven’e.

J. P. Mačiulis, Pirm.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. GI h STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6-r-8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Unijų Moterų Lyga veda va
jų už minimum valandas ir al
gas stubų darbininkams. Vajui darbuotis, kad mūsų parengi- 
akstint suruošė masinį mitingą mai neneštų nuostolių. O jei- 
kovo 10-tos vakarą, 
Opera House, N. Y.

Areštuoti 8 jauni žmonės už 
skleidimą falŠyvų pinigų. Jie 
per 'flu metus išleidę milioną 
dolerių falšyvomis dvidešim- 
kėm, dešimkėm ir penkinėm.

Vito Marcantonio, ir 
asemblymaną. Abudu 
kandidatai.

Mūsų Rūbsiuvių Amalga- 
meitų Unija pastatė vice-pir- 
mininkę Dorothy Bellancą ir 
sekretorių Joseph Schlossberg 
į kongresmanus, bet jų neiš
rinkome. Dorothy Bellanca 
gavo 118,000 balsų, o jos opo
nentas gavo 134,000. Joseph 
Schlossberg gavo 14,700 bal
sų, o jo oponentas 43,000. 
Amerikos Darbo. Partija vir
šutinėje valstijos dalyje ga
vo du syk daugiau balsų, ne
gu užpereitais metais. Tada 
gavo 31,000 balsų, o pernai 
70,000.

Kaip mes žinome, progre
syviai daugiau pralaimi gu- 

mes, darbiečiai, bernatorių rinkimuose, o la- 
biskio pradėsime | biau laimi prezidento rinki- 

i muose. Kaip jau pirmiau mi- 
• nėjau, reakcionieriai republi-

Central gu neš, tai
(biskis po
krikti, o reakcionieriai užims j
mūsų vietas. ’ •

Toliau aš raportuosiu apie konai smarkiai laimėjo perei- 
rinkimus. Kaip žinoma, Re- (tuose rinkimuose. Todėl mes, 
publikonų Partija pereituose j darbiečiai, turime labiau sau- 
rinkimuose labai daug laimė-1 gotis, kad tie republikonai ne-

Gloria Schanzer, 12 metų 
mergaitė, įėjo savo senutės 
krautuvėn, 527 Myrtle Ave., 
ir rado plėšikus. Vienas ją 
suėmė, bet ji ištrūko ir išbėgo. 
Išsigandę plėšikai paspruko 
be lobio.

Paskutinis Užkvietimas

kokia nors įvairy-

Žmones, Geros Naujienos!

Rytoj, kovo 11 d., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., įvyksta Brookly
no Aido Choroj vakarienė su 
koncertine programa ir šo
kiais.

Kaip žinia, programoj daly
vaus pats Aido Choras ir dai
nininkė A. Klimaitė. šokiams 
grieš George Kazakevičiaus 
orkestrą.

Be to, gauta žinių, kad ai-, 
diečių vakarienėj dalyvaus ir 
iš tolimesnių kolonijų svečių 
ir net iš mūsų kaimyninės ša
lies Kanados. Tai labai re
tas ir brangus svečias. To
dėl visi prašomi dalyvaut ai- 
diečių vakarienėje ir susipa
žins su svečiu iš tolimos kolo
nijos.

Visi būkite aidiečių vaka
rienėj rytoj!

—o—
Aido Choro Narių Domei
Choristai ir jų rėmėjai-tikie- 

tų pardavinėtojai prašomi bū
siančios vakarienės nepar
duotus tikietus grąžint Aido 
Choro vakarienės rengimo 
komisijai penktadienio vaka
re,

bus viršutinėj sve- 
valgių, gėrimų ir 

abelno pasižmonėjimo sueiga 
apatinėj svetainėj.

Koki daiktai bus bazaruo- 
jami, leidžiami žmonių nau
dai, mes čia visko neišdėsty- 
sime, o kad tai ir padarytu
me, jūs vistiek mums netikė
site, nes jūs patys norėsit vis
ką matyt, apžiūrėt ir, kas pa
tinka, nusipirkt, laimėt ir par
sinešus namuose pasidėt. To-

PA.ITEŠKO.IIMA1
Pajieškau gyvenimui draugo, ku

ris norėtų gražiai ir teisingai gy
venti. Pageidaujama, kad būtų nuo 
40 iki 60 m. amžiaus. Parašykite 
plačiau apie save sekamu antrašu: 
M. M. White, 5025 Brown St., W. 
Philadelphia, Pa. (58-60)

Laisves” svetainėje.
Vakarienės Komisija.

Atidaryta vaikų sveikatai 
prižiūrėti nauja stotis prie Mt. 
Morris Parko, N. Y.

sulaužytų Naujosios Dalybos 
būsimuose prezidento rinki
muose.

Pereitais rinkimais darbie- 
čiai ir progresyviai pusėtinai 
nukentėjome. Pramonės dar
bininkai Ohio, Pennsylvanijos, 
Michigan, Minnesotos ir Ore
gono valstijose turės susidur
ti su reakcioniško.mis valdžio
mis, kai išeis į streiką. Todėl 
mums 
printi 
tiją. 
tvirtą
tisus metus turime darbuotis, 
veikti, kiek tik pajėgiame.

Antanas Linkus, Jr., 
Amerikos Darbo Part. 
Brooklyno Liet. Skyr. 
Sekretorius.

yra labai svarbu sti- 
Amerikos Darbo Par- 
Ją turime išbudavoti į 
organizaciją. Visus iš-

Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 
dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalui—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
užkabiname 

ir
M e s
jūsų k o r t i n u s 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite šį ku
poną ir jūs gausit© 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

| LIETUVIŠKI BARAVYKAI
U Mėgiamas žiemos Skanėsis

REIKALAVIMAI
Reikalingas Daktaras, Chirurgas, 

sutinkantis liudyti teisme apie 
gai atliktą toj profesijoj darbą,
šykite: Savage, 427 Lorimer St.,1 
Brooklyn, N. Y. (57-58)

blo- 
Ra-

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.

Estate of Slialin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ {STAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 '
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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

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

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

$19—Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrod žiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas prlniokėjinias palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET




