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Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u važiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Kunigas Povilas Jakas, 
žymus rašytojas ir pamoks- 
1 i n i n k a s, pa rašė knygą 
“K r i k š č i o n ybės Tragiz
mas.”

Ryškiomis spalvomis ir 
nesugriaunamais faktais jis 
muša tuos, kurie vairuoja 
krikščioniškąjį judėjimą ir 
pačią krikščionybę.

Tik paklausykit:
“žmogaus teises iškėlė 

prancūzų revoliucija. As
menybės pagarbą atkovojo 
socializmas. Dėl žmonišku
mo grumiasi komunizmas. 
Kad tos pastangos ne vi
suomet tikslios, tai kitas 
klausimas. Tačiau faktas, 
kad pažangos iniciatyva be
veik visuomet ateina iš ki
tur, o ne iš krikščionybės.”

Atsiminkit, šitaip kalba 
Lietuvos katalikų kunigas!*

Brooklyne einamuoju 
Lietuvos klausimu įvyko du 
masiniai mitingai: vienas 
McCaddin salėje, o kitas— 
Grand Paradise.

Kodėl du? Kodėl ne vie
nas? Juk tikslas abiejų tas 
pats.

Tai įvyko ne dėl mūsų 
kaltės, o dėl siauro užsispy
rimo Brooklyno katalikų ly
derių — kunigų.

Jei jie būtų norėję daly 
vauti bendrai, tai būtų bu
vę galima suruošti milžiniš
kas bendras masinis mitin
gas, sakysim, tokioj Carne
gie salėj, New Yorke. Ji 
būtų buvusi užpildyta. Pa
saulis būtų išgirdęs mūsų 
bendrą balsą panašiai, kaip 
jis jį išgirdo kovo mėn. 20 
d., 1938 metais, iš Cooper 
Union salės.* * *

Viena nuoširdi ir gabi 
moteriškė man šitaip rašo:

“Ir vis tik, noriu pasaky
ti, labai, gailiu, kad toki ga
būs žmonės, kokiu skaitau 
Tamstą, p. Mizara, esat su
sižavėjęs mumyse neįgyven- 
d i narnomis idėjomis. Su
prantat, turiu minty komu
nizmą. ..”

Laiško rašytoja gailisi 
manęs, kam susižavėjau 
“mumyse neįgyvendinamo
mis idėjomis,” o aš jos gai
liuosi, kodėl ji tomis idėjo
mis nesusižavi.

Matot: atsistojom prieš 
tokią dilemą: vienas kito 
tik pagarbiai gailėtis tega
lime.

Gal taip bus ir geriausia.
* * *

Maksimas Gorkis kadai
se pasakė: .

“Galų gale visada nugali 
gyvenimui būtina tiesa.”

Idėjos, kurios gyvenimui 
nepritaikomos, turės trauk
tis iš kelio ir užsileisti toms 
idėjoms, kurios gyvenimui 
p r i t a i komos, įgyvendina
mos.

Vienas, tačiau, turėtų bū
ti visiems apsišvietusiems 
žmonėms aišku: tokis pa
saulis, kokį matome šian
dien, ilgai negyvuos!

Ponca City, Oklahoma, 
kov. 30. — Nauju vaistu 
“sulfarydine” išgydyta 9 
metų mergaitė nuo kūdikių 
paralyžiaus.
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U AREŠTAVO TKTŪ LIETUVIO
PATIKRINTAS SĄSTATAS NAUJOJO 

LIETUVOS M1N1STERIŲ KABINETO
Lenkai Grąsina Karu, 

Jei Naziai Mėgintų 
Grobt Danzigą 

H-

Lenky Valdžia Derisi su Ma
žiais; ale Gins “Koridorių”
Berlin, kov. 30. — Nazių 

valdininkai sako, kad Vo
kietija bile dieną galėtų 
prijungt sau “laisvąjį” Dan- 
zigo miestą su prieplauka, 
kur, pagal Tautų Lygos 
nustatymą, Lenkija turėjus 
“lygias” teises su Vokietija. 
Pasak hitlerininkų, tai ,Dan- 
zigo naziai galėtų “nubal- 
suot” prisidėt prie Hitlerio 
valstybės ir atidaryt sieną 
tarp Danzigo ir Vokietijos; 
ir jie klausia. “Tai ką? Ar
gi Lenkija išdrįstų dėl to 
paskelbt karą Vokietijai?”

žydai, nužiūrėdami, kad 
artinasi Danzigo prijungi
mas prie Vokietijos, šimtais 
ir tūkstančiais bėga su sa
vo manta iš Danzigo krašto 
į Lenkiją. Patys lenkai 
siunčia kilnojamąją savo 
nuosavybę iš Danzigo į 
Lenkiją.

Varšava. — Prasidėjo de
rybos tarp Vokietijos ir 
Lenkijos diplomatų dėlei 
Danzigo prijungimo prie 
V o k i e t i j os. Naziai žada 
įvairių biznio lengvatų len
kam Danzige, jeigu jis bus 
Vokietijai perleistas.

Lenkijos laikraščiai, ta
čiau, persergėja, kad jei 
Vokietija mėgintų užgrobt 
Danzigą smurtu, tai Lenki

Lietuva Nepriklausomybės 
Be Kovos Neišsižadės

Kaunas, kovo 27. — Ka
riuomenės vadas generolas 
Raštikis, kalbėdamas Apsi
gynimo Fondo rėmimo rei
kalu, pareiškė, kad nepri
klausomybės be kovos neiš
sižadėsime.

MUSSOLINIS REIKA
LAUJA SUEZO 
KANALO

Cosenza, Italija, kov. 30.. 
—Mussolinis užreiškė, kad 
Franci ja ir Anglija turės 
duot Italijai lygias teises 
Suezo Kanale, kuris jungia 
Viduržemio Jūrą su Rau
donosiomis Mariomis.

Mussolinis pašaukė į ar
miją 180,000 vyrukų, vie
nais metais jaunesnių, negu 
nustatytas amžius stojimui 
į kariuomenę. Šie naujokai 
vąromi į karines stovyklas 
po vėliavomis su obalsiu: 
“Tunisija - Džibuti - Suezo 
Kanalas” (Italijai).

ja stotų į karą ir “išlaužtų 
dantį” Hitleriui.

Kas liečia gi “Lenkijos 
koridorių” į marias, vadi
namą Pomorze, tai, girdi, 
Lenkija eitų į žūtbūtinį ka
rą su naziais dėlei, to “ko
ridoriaus” išlaikymo Len
kijai.

Popiežiaus Organas 
Sveikina Gen. Franco

Laimėjimą Ispanijoj
Vatikanas. — Popiežiaus 

valstybėlės Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
džiaugsmingai sveikina ge
nerolą' Franco už karo lai
mėjimą prieš Ispanijos res
publiką. Sako, tai “katali
kiškos Ispanijos” laimėta 
pergalė, ir pasakoja, kad 
fašistų laimėjimas tenai 
duodąs “neapsakomai dide
lę dvasinę ir politinę para
mą Europai.”

Tas popiežiaus laikraštis 
ragina “visus krikščioniš
kus ir abelnai žmoniškus 
žmones dėkoti Dievui, kad 
Ispanija sugrįžta prie did
vyriškos tikybos savo tė
vų.”

(Čia dar syki Vatikanas 
kartoja gryna išmislą, būk 
Ispanijos respublika perse
kiojus katalikų religiją.)

Mirė Buvęs Kubos Diktato
rius Generolas Machado
Miami Beach, Florida. — 

Bedarant ligoninėje opera
ciją išpjaut vėžio skaudu
lius, pasimirė generolas G. 
Machado, 67 metų amžiaus, 
buvęs Kubos diktato rius- 
prezidentas.

Machado žiauri diktatūra 
Kuboje buvo nuversta per 
armijos vadų sukilimą prieš 
jį 1933 m.

Lietuva ir Pasaulinė Paroda
New York, kovo’ mėn. 29. 

—Lietuvos Pavilijonas bus 
galutinai baigtas balandžio 
mėn. 7 d.

Balandžio 4 d. laukiami 
svarbiausi Lietuvos ekspo
natai (parodiniai), o balan
džio 6 d. laivu “Queen Ma
ry” avyksta inžinierius ar
chitektas Algirdas Šalkaus
kas, kuris ir rūpinsis eks
ponatų galutinu sutvarky
mu taip, kad Lietuvos sky
riaus atidarymo pasivėlini- 
mo nebūsią.

Kaunas, kov. 28. — Kai 
atsistatydino kun. Mirono 
ministerių kabinetas, tai p. 
Smetona pavedė generolui 
Jonui Černiui sudaryt “nau
ją vyriausybę pagrindais 
tautos vienybės”. Ir p. Sme
tona patvirtino generolo 
Černiaus “pristatytą vy
riausybę tokioje sudėtyje”:

Ministeris pirmininkas — 
generolas Jonas Černius.

M i n i s t e rio Pirmininko 
pavaduotojas — Kazys Bi
zauskas, krikščionis demo
kratas.

Švietimo ministeris —Le
onas Bistras, krikščionis 
demokratas.

Užsienių reikalų ministe

Išdaviku Taryba Atida- 
' vė Visądspaniją Ge

nerolui Franco ui
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Neva Ispa
nijos “gyni m o” taryba 
(t r o c k i štai, sindikalistai- 
anarchistai, dešinieji socia
listai ir fašistiniai buržua- 
zai) be mažiausio pasi
priešinimo, atidavė genero
lui Franco’ui, Italijos ir Vo
kietijos fašistams Valenci- 
ją ir devynis kitus paskuti
nius miestus centralinėje 
Ispanijoje.

Gen. Miaja ir tūli kiti re
spublikos išdavikai pabėgo 
Anglijos laivais į užsienius; 
ir fašistai tapo visos Ispani
jos valdovais.

ANGLIJA NUDŪRĖ IS
PANIJOS RESPUBLIKA

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos vyriau
sias laikraštis “Pravda” ra
šo, kad Anglijos ir Franci- 
jo*s valdovai su savo 9bepu- 
siškumo” politika daugiau
siai pasitarnavo generolui 
Franco’ui sukriusint Ispa
nijos respubliką. Tikrumoj, 
Anglija nudūrė ją. “Madri
das” (senoji Ispanijos sos
tinė) nėra užkariautas,” sa
ko “Pravda!” “Jis yra tik 
gen. Miajos, pulk. Casado ir 
kitų respublikos išdavikų 
atiduotas į fašistų nagus.”

Bet gen. Franco, Italijos 
ir Vokietijos fašistų laimė
jimas skaudžiai atsirūgs 
pačiai Anglijai ir Franci- 
jai. O pasaulio darbo žmo
nės niekada neužmirš did
vyriškos Ispanų liaudies 
kovos, herojiškai išlaikytos 
beveik per trejus metus, 
sako “Pravda.” 

ris — Juozas Urbšys, tauti
ninkas (fašistas).

Vidaus reikalų ministe
ris — generolas Kazys Sku
čas.

Finansų ministeris — at
sargos generolas Jonas Sut
kus.
Krašto apsaugos ministe

ris — generolas Kazys Mus
teikis.

Susisiekimo ministeris — 
Kazys Germanas, tautinin
kas (fašistas).

Žemės Ūkio ministeris — 
agronomas Jurgis Krikščiū
nas, liaudininkas.

Teisingumo ministeris — 
Vytauto D. Universiteto do
centas Antanas Tamošaitis, 
liaudininkas.

Šluba Francuos Prem
jero Kalba Kaip Atsa

kymas Mussoliniui
Paryžius.-— Francijos mi

nisteris pirmininkas Dala- 
dier smarkiai kalbėjo per 
radio, kad Francija neuž- 
leisianti “nė vieno colio sa
vo žemių” Italijai. Bet tuo 
pačiu pradėjimu jis sutiko 
eiti į derybas su Mussoliniu, 
kas liečia Francijos koloni
ją Tunisiją, Džibuti prie
plauką, francūzų geležinke
lį per Ethiopiją ir Italijos 
“teises” Suezo Kanale.

Roma, kov. 30. — Musso- 
linio valdžia, atsakydama į 
Francijos premjero pareiš
kimą, sako, kad Italija dau
giau “nebus Francijos kali
nys” (o spėka “privers” 
Franci ją nusileist Italijai).

ANGLŲ FAŠISTŲ VEIK
LA TARP FRANCŪZŲ

Paryžius, kov. 30. — An
glijos lordo Clivedeno gau
ja darbuojasi ir Franci jo j 
už darymą didžiausių nusi
leidimų Mussoliniui ir Hit
leriui. Ta gauja randa ne
mažai pasekėjų tarp stam
biosios francūzų buržuazi
jos.

DANZIGO GYVENTOJAI
“Laisvajame” Danzigo 

krašte, kurį dabar įlaziai 
tyko prijungt prie Vokieti
jos, yra 400 tūkstančių gy
ventojų. Dalis jų lenkai, 
bet dauguma vokiečiai. Vo
kiški naziai jau iššlavė len
kus faktinai iš visų valdžios 
vietų Danzigo krašte.

ORAS
Šilčiau ir dar bus lietaus 

šį penktadienį.—Oro Biu
ras.

Klaipėdoj, Sako Len
kai, Suimta Daugybė 

Lietuvių
Naziai Aiškinasi, kad Jie Su
ėmę “Tik 183” Lietuvius
Klaipėda. — Lenkijos 

spauda kaltina nazius, kad 
jie areštavo tūkstančius lie
tuvių K1 a i p ė d os krašte, 
kaip tik Lietuvos valdžia

Naziai “Išvien” su
Lietuviais Tvarky
sią Klaipėdos Uostą?

Klaipėda. — “Dabar yra 
steigiama bendra lietuvių- 
vokiečių vyriausybė tvar
kyt ir vest dalykus Klaipė
dos prieplaukoje, kaip lais
vame uoste” abiem tom ša
lim, rašo amerikinė žinių 
agentūra United Press.

(Bet labai abejotina, ar 
naziai taip “džentelmaniš- 
kai” išspręs Klaipėdos prie
plaukos klausimą.)
Lietuvių Darbininkų Pabė

gimas Kenkia Klaipėdos
Pramonei

Klaipėdos fabrikų ir dirb
tuvių veikimas dabar šlu
buoja dėl stokos patyrusių 
darbininkų. Nes apie 2,000 
lietuvių darbininkų pabėgo 
nuo Hitlerio į Lietuvą. Tai 
iš buvusių 7,000 pramonės 
darbininku ‘Klaipėdoj teliko 
tik 5,000. ‘

EXTRA
LIETUVOS ‘SEIMAS’ Už- 
GYRĖ KLAIPĖDOS ATI

DAVIMĄ NAZIAM

Kaunas, kov. 30. — Lie
tuvos neva “seimas” užgyrė 
Klaipėdos krašto perleidi
mą Vokietijai. Tai 1,099 
ketvirtainių mylių plotas 
su 150 tūkstančių gyvento
jų-

KOVA Už 150 MILIONŲ 
WPA DARBAMS

Washington, kov. 30. — 
Pažangieji demokratai se
natoriai ir kongresui anai 
išvysto kovą, kad būtų pas
kirta 150 milionų dolerių 
WPA pašalpiniams dar
bams iki liepos 1 d.

Kongreso lėšų komisija, 
bosaujama republikonų ir 
atžagareivių d e m o k r atų, 
siūlė, kad kongresas nukirs
tų 50 milionų dolerių nuo 
prezidento Roosevelto rei
kalaujamų 150 milionų tiem 
darbam.

®-------------------------------------------------

perleido tą kraštą Vokieti
jai.

Naziai ginčijo, kad lenkų 
pranešimai apie daugmeniš- 
kus lietuvių areštus Klaipė- 
dijoj esą neteisingi. Bet 
Varšavos laikraščiai iš
spausdino dar naujesnių 
pranešimų apie tuos areš
tus ir varymus lietuvių į 
koncentracijos s t o v y k las 
Klaipėdos krašte.

Nazių vyriausybė, vėl už
ginčydama lenkų žinias 
apie skaitlingus areštus lie
tuvių Klaipėdijoj, dabar sa
ko štai ką:

“Tiktai 183” lietuviai iki 
šiol buvę suimti Klaipėdijoj, 
bet 58 jau paleisti ir tik 
125 dar esą po areštu. Pa
sak hitlerininkų; tai šie lie
tuviai esą “atviri (nazių) 
valstybės priešai”.

Nazių valdžia pareiškia, 
būk “nė vienas lietuvis” 
Klaipėdos krašte neareš
tuotas dėl to, kad jis pir- 
miaus buvo ar dabar yra iš
tikimas Lietuvai.

Hitlerininkų vyriausybė 
pabrėžia, jog Lietuvių ir 
Vokiečių valdžios yra susi
tarusios, kad Vokietija “ne
keršys” tiem klaipėdiečiam, 
kurie buvo Lietuvos šalinin
kai.

(Bet sekamas tiesioginis 
pranešimas iš Kauno paro
do, kaip naziai laužo savo 
sutartį ir terorizuoja lietu
vius Klaipėdos krašte:)

Naziai Areštuoja Lietuvių 
Veikėjus Klaipėdijoj; Ve

ja Lietuvius iš Ūkių
Kaunas, kovo 28 diena. — 

Skaitlingus pabėgėlius klai
pėdiečius globoti sudarytas 
komitetas.

Klaipėdos Krašte pasili
kę lietuviai, nežiūrint Vo
kietijos pasirašyto pažado 
nekeršyti, yra persekiojami 
ir smurtu išvaromi iš ūkių.

Daug žymių veikėjų su
imta.

Lietuvos - Vokietijos su
tarties vykdymu rūpintis 
vyriausybė pavedė buvu
siam užsienių reikalų mi
nis teriu i Stasiui Lozorai
čiui.

FRANCO SUĖMĖ 40,000 
RESPUBLIKIEČIŲ

Madrid, kov. 30. — Už- 
ėmusieji Madridą fašistai 
areštavo per 40 tūkstančių 
Ispanijos r e s p u b 1 ikiečių. 
Daugeliui jų gręsia sušau
dymas.
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valstybės (Vokietijos) pinigų ir dėl to 
jis buvo ištremtas iš Kauno į Alytų. 
Jeigu tasai kaltinimas buvo teisingas, tai 
dr. Bistras turėtų būti voldemarininkas. 
Tiesa, LKP Centro Komitetas vėliau 
pranešė, kad krikščionių-demokratų ir 
liaudininkų lyderiai pastaruoju laiku at
simetę nuo voldemarininkų. Galėjo tą pa
tį padaryti ir dr. Bistras.

Pažymėtina ir tai, kad iš žymiausiųjų 
liaudininkų lyderių į naują valdžią ne
įeina nei vienas. Kaip tą suderinti?

Antras klausimas kyla: kaip naujoji 
valdžia reaguos į vidaus reikalus? Ar 
ji tęs tą pačią liniją, kurią tęsė Mirono 
valdžia? Jeigu taip, tai Lietuvos kraštui 
gero ji neduos.

Kunigo Mirono valdžia, kaip žinia, ėjo 
pėdomis Tūbelio: slopino kiekvieną pa
žangesnį žmogų, kišdama į kalėjimą, tuo 
pačiu sykiu tautos ir valstybės priešams 
leido beveik laisviausiai veikti.

Taigi kol kas šiuo klausimu mes susi
laikome nuo platesnių komentarų. Grei
ta ateitis parodys, kaip iš tikrųjų bus.

Jei naujoji valdžia griežtai stovės už 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymą, - 
jei jinai duos žmonėms daugiau laisvės, 
jei jinai išlaisvins iš kalėjimų Tūbelio ir 
Mirono valdžių nekaltai sukištus anti-fa- 
šistus politinius kalinius, kurie yra di
delė jėga Lietuvos nepriklausomybei gin
ti, tai ji susilauks plačios paramos ne 
tik iš Lietuvos žmonių, bet ir iš ameri
kiečių.

Daladier Sako, Franci ja
N enusileisianti

Francijos premjeras Daladier pereitą 
trečiadienį iš Paryžiaus per radijų sakė 
kalbą. Teisingai jis pats pastebėjo, kad 
jo šios kalbos pasaulio kraštai laukė 
daugiau, negu Francijos žmonės. Kiek
vienam, mat, rūpėjo sužinoti, ką jis ma
no apie Francijos ir Italijos santikius? 
Ar Francija mano patenkinti plėšikiškus 
Mussolinio norus?

Daladier pareiškė, jog Francija ne
duosianti Italijai nei vieno colio žemės. 
Francija, anot premjero, sutinkanti kal
bėtis, taisyti tūlus nesusipratimus, bet 
apie kolonijų Italijai atidavimą negalį 
būti nei kalbos.

Jeigu taip Francija laikysis, kaip Da
ladier sako, tai už tai reikėtų jis tik 
pasveikinti.

Deja, dar gali būti visko. ’Kiekvieną 
pasakytą Daladiero ar Chamberlaino žo
dį pasaulis šiandien ima labai atsargiai. 
Ir kur gi jis taip neims, jeigu tiedu vy
rai atliko tokį pardavikišką Muniche 
darbą, kokio pasaulis nesitikėjo.

Būtų gerai, kad šiuo tarpu Daladieras 
iš tikro būtų sakęs tai, ką jis mano ir 
kad jokių koncesijų daugiau fašistiniams 
agresoriams duota nebus!

Dėl Valdžios Permainų Lietuvoj
Kad Mirono valdžia žlugo, nereikia 

stebėtis. Mes sakėme tuojau, kai tik bu
vo Klaipėdos atidavimas pasirašytas, kai 
tik Hitlerio govėdos Klaipėdos kraštą 
užgrobė, kad toji valdžia negali ilgiau 
veikti ir negalės.

Dabar klausimas, kur link kreips savo 
dišelį naujoji valdžia? Ir šis klausimas, 
be abejo, vargina kiekvieną, susidomė
jusį Lietuvos likimu. Vyriausias klausi
mas stovi šis: ar naujoji valdžia yra 
pro-hitlerinė, ar ne? Jeigu taip, tai kraš
tui bus bloga.

Įdomu pabrėžti, kad į generolo Čer
niaus valdžią įeina net keturi generolai: 
Kazys Musteikis, Jonas Sutkus, Kazys 
Skučas, na, ir pats Jonas Černius. Jų 
politinė nuotaika mums kuomažiausia ži
noma. Kaipo karininkai, jie labai mažai 
kur viešai politiniai yra pasireiškę. Tiek 
tik girdėjome, kad Lietuvos kariuome
nėj yra daug voldemarininkų. Atseit, ne 
vienas ir jų gal bus įlindęs į naują val
džią.

Tačiau, iš kitos pusės, New Yorko 
“Timesui” pranešama iš Kauno, kad 

' naujoji valdžia ima už sprando voldema- 
rininkus. ir kiša į kalėjimus. Šis jos žy
gis mus džiugina. Jis rodytų, kad nau
joji valdžia nebus pro-hitlerinė ir drą
siai gins Lietuvos nepriklausomybę. *

Iš civilinių naujos valdžios narių mums 
žinomiausias dr. Leonas Bistras, pasi
ėmęs pareigas eiti švietimo ministerio. 
Bet šis žmogus kaip tik per Klaipėdos 
krašto rinkimus buvo suimtas; buvo sa
kyta, kad pas jį rasta daug svetimos

Laikraštininkai Laimėjo
Amerikos Laikraštininkų Gildijos or

ganas “The Guild Reporter” praneša, 
kad paminėtosios Gildijos nariai laimė
jo streiką Wilkes-Barrej, Pa. Streikas 
buvo paskelbtas spal. mėn. 1 d. Išėjo 
streikan visų trijų dienraščių — “The 
Wilkes-Barre Record,” “The Evening 
News” ir “Times-Leader” — redakcijų 
ir administracijų darbininkai. Jie laikė
si, kaip mūras. Samdytojai visokius bū? 
dus naudojo sulaužymui streiko, bet ne
pavyko.

Pagaliau, kovo 23 d. samdytojai buvo 
priversti sutikti su pamatiniais strei
kuojančių darbininkų reikalavimais ir 
tuomet streikas buvo užbaigtas. Pasi
rašyta vienerių metų; kontraktas.

Tai pirmas miestas, kur visi dienraš
čiai turi pripažinę Gildijos uniją.

Dabar visų akys atkreiptos į Chica- 
gą, kur streikuoja Gildijos nariai, dirbą 
Hearsto laikraščiams. Nepaisant, kaip 
Hearstas bjauriai puola streikierius, ti
kimasi, kad ir ten neužilgo gildijiečiai 
streiką laimės. Su jais stovi, beje, visa 
Chicagos visuomenė. Juos karštai remia 
net kataliku kardinolo Mundeleino laik
raštukas “New World.”

Jei kas manė, kad Amerikos laikraš*, 
tininkai prasti kovotojai, tai po šito Wil- 
kes-Barrės laikraštininkų streiko, įsiti
kino, jog tokia nuomonė buvo klaidinga!

“Silpna,” Nes Panaikintas 
Išnaudojimas . . .

Scripps-Howardo spaudoje paleista ei
lė straipsnių apie Sovietų Sąjungą. Juos 
rašo ne kas kitas, kaip p. Howard, kuris 
kelias dienas pabuvojo Maskvoj. Jis te
bekartoja nudėvėtą pasaką, būk Sovietų 
Sąjunga silpna, negalinti gintis, kadangi 
ji panaikino žmogaus žmogumi išnaudo
jimą, panaikio privatinių pelnų siste
mą! Antra priežastis jos “silpnumo,” 
girdi, tai apsivalymas nuo šnipų.

Žinoma, šitoj pasakoj nėra nieko nau
jo. Tai amžinas atarojimas tų žmonių, 
kurie trokštų matyti Sovietuose sugrįž
tantį kapitalizmą. .

Andai Amerikos rašytojas Theodor 
Dreiser nurodė, kaip Amerikos buržua
zinė spauda užtyli Sovietų pasiekimus ir 
skelbia nesąmones, prasimanymus. Pas
tarieji p. Howardo straipsniai tąjį rašy
tojo teigimą tik dar labiau sutvirtinai

Pastatytas Didelis Tvenkinys 
Laistyt Vadinamą “Adomo 

Ir Jievos Rojų”

Baghdad, Iraq. — Anglų 
kompanija jau užbaigė sta
tymą didelio Kut Barrage 

tvenkinio., kuris pajungia 
vandenis Tigro ir Eupharto 
upių. Tais vandenimis bus 
“laistomi”-d rėki narni tam 
tikrais kanalais platūs lau
kai.

Iraqo patriotai pasakoja, 
kad tai šiame plote buvęs 

bibliškas “Adomo ir Jievos 
rojus.” Bet vėlesniais lai
kais jis buvo nudžiūvęs ir 
nevaisingas.

Minimas tvenkinys, 1,- 
615 pėdų ilgio, kaštavo 5,- 
600,000 dolerių ir buvo sta
tomas per 16 metų.

Reikalingu Laiku 
Dovanos

■Šie trys mėnesiai: kovas, 
balandis ir gegužė yra 
sunkiausi pergyventi mūsų 
dienraščiui. Mat, žieminiai 
parengimai baigiasi, o vasa-
riniam dar per anksti, tai 
įplaukos susitraukia. Gi iš
laidos, tais mėnesiais, yra 
didelės. Prasideda darymas 
plakatų ir kitokių spaudos 
darbų vasariniams parengi
mams, reikia turėti daug 
popieros ir kitų medžiagų 
tiem darbam padaryti. O 
užmokestį už tuos darbus 
gaunama tik birželio ir lie
pos mėnesiais. Tad reikia 
įdėti daug pinigo iš anksto 
ir todėl iždas išsisemia iki 
dugnui. Negana to, už na
mą pirmo pusmečio taksus 
$300.00 dabar turime užmo
kėti. Ypač sunku verstis 
šiais metais, nes po $100.00 
kiekvieną mėnesį turime 
mokėti už naująją Interty- 
pe mašiną. Už tad labai yrą 
reikalinga materiale para- 
ma-aukos. Tą puikiai su
pranta mūsų pažangioji vi
suomenė ir aukoja dienraš
čio išlaikymui gana gražiai.

Pereitą sąvaitę aplankė 
Brooklyną svečias, kuris 
prenumeruoja “Laisvę” nuo 
pat pirmos kopijos jos išė
jimo, platina ją ir gausiai 
materialiai remia. O tas 
svečias tai Antanas Raila. 
Jis turi gražią restauraciją, 
666 Main St., Montello, 
Mass. (Tautiškame Name). 
Drg.. Raila labai patenkin
tas^ kad dienraštis “Lais
vė’’ stovi stipriai kai uola. 
Jis, mokėdamas $2.25 už 
spaudos darbus, padėjo pen
kinę, sako, “kas lieka, tegul 
būna mašinos išmokėjimui.” 
Drg. Raila labai norėjęs at
važiuoti į' “Laisvės” Baza- 
ra, ale negalėjęs išjudinti 
drg. Šimaičio. Yra vilties,’ 
kad draugai Raila, Šimaitis 
ir gal daugiau montelliečių 
atvažiuos į “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą.

Taipgi Brooklyne lankėsi 
retos viešnios Karolina 
Barčienė iš So. Bostono ir 
Yvonne M. Niaura iš De
dham, Mass. Jiedvi abi yra 
grožio kultūros profesijoj. 
Gailiuosi, kad man neteko 
su jom pasimatyti, nes 
trumpai tebuvo Brooklyne. 
Savo dienraščiui draugė 
Niaura davė $3, o draugė 
Barčienė $2. j

Jau senokai Brooklyne 
lankėsi draugas K. Denise- 
vičius, iš Waterbury, Conn. 
Jis savo dienraštį apdova
nojo $2.50. Kitas Conn. 

Pasipiktinę nazizmu, Pragos piliečiai griežia dantimis, kai j jų sostinę jsi- 
briovč Hitleris; policija “daro tvarkų.”

Vienas mano prietelius 
man sakė, būk jis kur tai 
skaitęs, jog Amerikoje 
esanti beždžionių kolonija, * 
kur beždžiones taip gražiai 
užlaiko ir moko kaip žmo
nes. Ar tas gali būti tiesa?

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip, tokia beždžionių ko
lonija randasi Floridoje. J$ 
užlaiko Yale Universitetas 4 
ir jos direktorium yra Dr. 
Yerkes. Ji buvo įsteigta 

11925 metais vedimui moks
linių tyrinėjimų su beždžio
nėmis.

Žinoma, jos prižiūrimos 
ir mokinamos labai gražiai 
—daug, daug gražiau, negu 
milionai ir milionai varg
dienių vaikų. 4 r

valstijos gyventojas drau
gas M. Valentine, iš Daniel
son miestelio taipgi pado
vanojo $2.50 išmokėjimui 
naujos mašinos.
Po dolerį davė šie draugai:

K. Mockus, Brooklyn, N. 
Y., Chas. Strauss, Thomas, 
W. Va., M. Sellers, Pitts
field, Mass.* A. P. Remei
ka, Newark, N. J. LDS 19 
kp. (per T. Brosky), Elm 
Grove, W. Va., M. Savukai- 
tiene, Muse, Pa., Mr. Gu- 
tonis, Philadelphia, Pa. ir 
M. Stakoff, Brooklyn, N.

Po 50c. prisidėjo draugai:
J. Užubaį Chicago, Ill.; 

Frank Kaston, Springfield, 
Ill.; P. Vaitekūnas, Balti
more, Md., A. Navikauskas, 
New Canaan, Conn.; K. Va
lent, Milford, Mass.; F. Re- 
myza, Pittston, Pa.; Brass- 
co Bottling Co.;Waterbury, 
Conn.; M. Stelmok, New
ark, N. J.; Jonas Urbonas, 
Donora, Pa.; J. Kleiza, Mi
nersville, Pa. ir Ann Feli- 
nak, Finleyville, Pa., 25c.

Su tokiu širdingu draugų 
atsinešimu linkui “Laisvės”, 
su tokia gausia parama fi
nansiniai, “Laisvė” pergalės 
visas ekonomines skerspai- 
nes ir triumfuos pirmyn, 
nešdama apšvietą ir moks
lą Amerikos lietuvių visuo
menei. P. Buknys.

Mussolinis Bruka Savo Fa
šistus j Tunisiją, Atplėšti 

Ją nuo Francijos
Paryžius.— Manoma, kad 

Mussolinis reikalaus ''Fran
cijos duot “savivaldybę” de- 
sėtkam tūkstančių italų, gy
venančių Tunisijoj, Franci
jos kolonijoj, Šiaurinėj Af- 

• riko j. Francijos valdinin
kai suprantą, jog tada 
Mussolinis stengtųsi slapta 
privaryt į Tunisiją kuo 
daugiausiai italų fašistų ir, 
atėjus progai, pavartot juos 
kaipo kylį atskėlimui Tuni- 
sijos nuo Francijos.

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier sako, 
kad jo valdžia draugiškai 
elgiasi su italais: juk jinai 
laiko du milionus italų 
Francijoj' ir jos kolonijose. 
Francija, girdi, sutiktų 
duot ir daugiau teisių bei 
lengvatų italam; jeigu Mus
solinis “gražiai” dėl to tar
sis; bet, esą, Francija “nie
kad nenusileis kariškiem 
grūmojimam” iš Italijos pu
sės.

Amunicijos Sprogimas Už
mušė 8 Belgus

Brussels, Belgija. — Įvy
ko smarkus sprogimas val- 
d i š k a m e ginklų fabrike 
Herstelyj, suardė fabriko 
stogą ir tuojaus užmušė bei 
gyvus palaidojo po griovė- 
siais šešias darbininkes, 
vieną chemiką ir dar vieną 
vyrą. Eksplozija, be to, su
žeidė apie 40 darbininkių.

Sprogimas ištiko slaptoje 

DARBININKŲ
, SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7064

LYTINIO GYVENIMO 
ŪKANOSE

Gerb. gydytojau! Jau se
nai kaip rengiuos į' jus kreip
tis su savo didele bėda, bet vis 
kažkaip neprisirengiau. Bet 
dabar jau ilgiau nebegaliu 
laukt.

Aš esu jauna vedusi mote
ris, 22 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 9 coliu aukščio ir sveriu 
150 svarų, šiaip esu sveika ir 
jaučiuos gerai. Vien tik, kad 
dabar jau 6 mėnesiai kaip 
vedus ir labai varžausi. Prie
žastis yra ta, kad mano vyras 
manęs niekad neužganėdina 
mūsų susinėsimuose, nepa
tenkina lytiškai. Jis to nežino, 
nes aš bijau jam pasakyti. Sy
kį pasakiau, bet vis vien nie
kas neišėjo: aš vis vien nega
lėjau pasitenkini.

Ąš jį taip myliu ir nenoriu 
jam to sakyti, nes tai ne jo 
kaltė. Aš nežinau, kas man 
yra, kas su manim dedasi. O t 

’dabar dar aršiau, nes, kai jis ■ 
prie manęs prieina, tai mane 
labai sujaudina, bet vis viena 
sausa būnu. Tik kartais ten 
būnu tinkama. Pirmiau taip 
nebūdavo, aš tuojau būdavau 
gatava.

Malonėkite man per “Lais
vę” patarti: aš labai jums už 
tai būsiu dėkinga. Iškalno 
ačiū.

ATSAKYMAS

Drauge, Jūs prašote, kad 
Jums patarčiau. Netiek Jums, 
kiek Jūsų vyrui patarimo rei
kia. Labai būtų gerai, kad 
Jūsų vyras pasiskaitytų šį pa
tarimą. Jūs, Drauge, savo gry
nai moterišku taktingumu, įni
kite, ir kaip nors pakiškite 
jam “Laisvę,” nežymiai, būk 
tai niekur nieko.

Sakote, nežinote, kas Jums 
yra. O gi jau ir per tą trum
pą laiką lytinis badas spėjo 
Jums padaryti žalos. Lytiškai 
nepatenkinta, Jūs dažnai susi- 
jaudinat, susinervuojat. Vi
sam organizmui tai neina ge
ram Jūsų lytinės plėvelės ne-1 
bepagamina, kiek reikėtų, 
gleivų. Sausa Jums ten esti, 
vadinas, lytinis apetitas su

fabriko dalyje, kur buvo 
dirbama šoviniai nauju bū
du.

Hitlerininkai Nerščia ir 
Jugoslavijoj

Apace, Jugoslavija. — 
Tūkstantis asmenų marša- 
vo šio miestelio gatvėmis su 
Vokietijos nazių vėliavomis 
ir dainuodami hitleriškas 
dainas. Jugoslavų policija 
nebandė stabdyt demon
strantų.

darkytas. Jei taip dalykai 
tęstųsi, tai ilgainiui išsivysty
tų sunkesnės formos neurozai, 
nervų išsėmimai, gal net ir 
psichozai (proto ir minties 
nukrypimai). Netikęs lytinis 
gyvenimas subaladoja visą 
organizmą.

Kame dalyko esmė? Jūs, 
kaip ir dauguma moterų, ži
noma, nesate kokia šalta
kraujė, nesate žuvies kraujo. 
Visa, ko Jums trūksta—tai 
gero lytinio pasitenkinimo. 
Bet, nelaimei, Jūsų vyras, 
kaip ir dauguma vyrų, nežino 
meilės meno (“the art of 
love”), nežino technikos. Jis 
veikiausia tik savęs žiūri, kad 
save patenkinti, ir moterį sa
vo saiku saikuoja. O čia kaip 
tik ir klaida.

Moteris lytiškai taip ūmai 
nejsijudina, kaip kad vyras. 
Todėl vyras privalo pavartot 
įvairaus meiliško meno, kad 
moterį gerai išjudinus, pirma 
akto. Turi ją myluot, glamo
nėtą 'bučiuoti, meiliai šnekėt. 
Bent pusvalandį, bent valau-* 
dą, kol moteris jau visai išsi
judino ir pajuto geismą, lyti
nį apetitą. Ir tik tada susi- 
nešt.

Per laikraštį čia daug ko 
nepamokysi. Gaukite knygų 
lyties klausimais. -Pasiskaity
kite abudu. Dr. Long: Sane 
sex life and sane sex living; 
Dr. Maria Stopes: Married 
love; Dr. Buschke and Jacob- 
sohn: Sex habits; Dr. P. Man- 
teg^zza: Sexual relations of 
mankind; Dr. A. Forel: Sex
ual question; Dr. Wm. J. Ro
binson: Sex knowledge for 
men; Sex knowledge for 
women ir tt. Daug yra labai 
gerų lyties klausimais knygų.

Judu tebesate visai jaunu
čiukai. Jūsų gyvenimas da vi
sas tebėra prieky j. Išmokite 
gyvent, kaip išpuola. Visai ki
tas bus gyvenimas. Pilnesnis, 
malonesnis, naudingesnis Jums 
ir visuomenei.

i

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

j v
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Lietuvos Čigony 
Karalius

Jau daugiau, kaip 30 me
tų atgal Lietuvos čigonai 
buvo išsirinkę karalium sa
vo tautietį Joną Arlauską, 
kuris dabar yra ūkininkas 
Šeduvos miestelyje. Tada J. 
Arlausko vardas, kaipo Lie
tuvos čigonų karaliaus, bu
vo žinomas ne tik Kaune, 
bet Vilniuje ir Suvalkuose. 
Susipykę dėl arklių mainų 
ar kitko, čigonai važiuoda
vo net iš kitų gubernijų pas 
savo “karalių” Arlauską 
spręst jų bylas ir ginčus.

Savo išrinktam karaliui, 
tačiau, čigonai nemokėdavo 
jokios algos. Šiaip gi jis 
buvo išgarsėjęs kaip išmin
tingas ir teisingas jų “val
dovas.”

Senesnioji čigonų karta 
ir dabar vadina jį savo ka
ralium ir gerbia. Bet jau
noji jų karta pokariniais 
laikais beveik užmiršo tą 
“karalių.”

Pirm kejeto metų kai ku
rie čigonai buvo susitarę 
išsirinkt naują “karalių” 
Lietuvoj. Bet paskui tarp 
jų kilo visokių ginčų, ir tas 
planas iškriko.

Pernai vėl tūli Lietuvos 
čigonai buvo nusprendę iš
sirinkt naują “karalių.” Ale 
greitu laiku kelios dešimtys 
veiklesnių čigonų buvo su
čiupti vagystėse ir kituose 
nusižengimuose ir patrauk
ti teisman; tai ir vėl atidė
tas jų “karaliaus” rinkimas.

Po tų neįvykusių bandy
mų pasistatyt naują kara
lių, taip dar ir iki šiai die
nai Jonas Arlauskas tebesi- 
vadina jų “karalium.” O 
senesnieji čigonai kitaip jo 
ir nevadina -kaip tik “kara
lium.” Iš Kauno, Kleboniš
kių ir kitur jie važiuoja ap
lankyt Arlauską kaip “va-
dovą;” ir daugelis paveda i ūkininko sūnus Andre Svin- 

j—----- _ Jisai pats me-savo ginčus jam spręsti. Jis denhamer. 
gi, kur galėdamas, reikale nePa£a 
užtaria savo tautiečius ir 
kartais paskolina jiems pi-
nigų.

Arlauskas dabar yra 70 
metų amžiaus, bet dar ge
rai atrodo.

Jonas Arlauskas, dar bū
damas mažu čigonuku, me
tė klajoklio gyvenimą. Ga
vęs iš tėvų kiek palikimo, 
jis nusipirko žemės, arklius 
ir padargus ir pradėjo ūki
ninkaut. Daugelis jo tau
tiečių ragino jį mest ūkį ir 
gyvent “laisvai,” važiuojant 
per platų pasaulį. Bet Ar
lauskas pasirinko sėslų, pa
stovų gyvenimą; ir pats ra
gina savo klajoklius tautie
čius gaut valdiškus doku
mentus, . pastoviai apsigy- 
vent patinkamose vietose ir 

» tapt rimtais piliečiais.
—A.

VAISTAS ŠUNŲ 
NERVAMS

Neperseniai išrastu vais
tu sulphanilamide yra pa
gydoma ir šunų smagenų 
plėvių įdegimas, arba nervų 
suirimas, kurį amerikonai 
vadina “distemper.”

Du Saugumo Išradi ŠVIEŽIAS STEIKAS JAU NEBUS KAIP •SKŪRA’
mai Automobilistam

Dažnai susikulia automo- 
| biliai, kai vienas važiuoja 
prieš kalną iš vienos pusės, 

• o kitas iš antros.
Apsaugai nuo nelaimės 

I tokiuose atsitikimuose da
bar jau padaryta du išra
dimai. Vienas jų tai vadi
namas “traffiscope,” arba 

■ “v a ž i u o t ė s žvalgas.” Šis 
prietaisas sudarytas iš tam 
tyčia nutekintų stiklų, įdė
tų į rėmus 15 pėdų pločio ir 
8-nių aukščio. Jis skiriamas 
pastatyt virš vieškelio ant 

, stulpų, stovinčių vienoj ir 
antroj pusėj kelio, arti vir
šukalnės.

“Traffiscopo” stiklai nu
tekinti trikampiškai ir taip 
suderinti, kad pažiūrėjai į| 

’ šį prietaisą, būdamas vieno-1 
je pusėje viršukalnės, o ja
me matysi per 2,000 pėdų 
kelią ir antroje pusėje tos 
viršukalnės. Nes trikampiš- 
ki-prizmatiški stiklai per
laužia šviesos spindulius.

O kad tuos stiklus neap- 
lytų ar neapsnigtų, tai virš 
jų įtaisyti tam tikri stoge- ‘ 
liai.

Šis išradimas rodomas 
dabartiniame suvažiavime 
Didžiojo New Yorko Sau
gumo Tarybos, kuri posė
džiauja Hotelyj Pennsylva
nia.

Antras naujas saugumo 
išradimas automobilistam, 
ten pat rodomas, tai savo
tiškas radio-fonografo prie
taisas, kuris žodžiais gar
siai sako pravažiuojantiem, 

1 kaip saugotis pavojų keb- 
i lesnėse kelio vietose. Šis 
prietaisas gali būt įkeltas į 
bile stulpą vietose, kur la
biau automobilistam reikia 
persergėjimų. —C.

GRAŽIOJI ZUZANA
Nansy apylinkėje augo'

da nors bus moterimi. Vis- 
!gi jam teko būti moterimi
ir dar ne bet kokia, o gra
žiąja Zuzana.

Tarnaudamas kariuome
nėje artileristu, Nansy ir 
Reimso miestuose, buvo la
bai mėgiamas moterų. Mo
terys už jį pešdavosi ir vie
na sugalvojo savotišką vais
tą. Per kaukių (maskara
dų) balių jinai savo drau
gą aprengė moteriškais rū
bais, kad kitos moterys juo- 
mi nesidomėtų. Jisai taip 
gerai vaidino moterį, kad 
turėjo puikų pasisekimą 
pas vyrus.

Tas pasisekimas jam da
vė puikią mintį. Vieną die
ną jisai iš Reimso dingo pa
likdamas savo gudrią drau
gę-

Nuvykęs į Marselį, jis pa
sirodė su senoviška skrybė
laite, kaip kukli mergaitė, 
kuri ieškojo kokio nors dar
bo. Jis vadino save Zuzana 
Tibo. Pas vieną kepėją 
“jai” pasisekė gauti blogai 
apmokamą vietą. Kepėjo 
žmonai “ji” nusiskundė, kad 
pirmiau gyvenusi labai iš
taigingai, bet dabar pateku-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

—Prašiau mėsininko duot 
! šviežio, geriausio steiko,— 
i sako jauna šeimininkė,—o 
jis man bala žino ką įsuko.

—Nagi, tikrai tas tavo 
j steikas kaip skūra,—patvir
tina susiraukęs vyras:—Tai 

'kaliošo pado guma, o ne 
į steikas. Kibą neapsižiūrė- 
I jai, tai bučeris įvėlė tau se- 
į no buliaus sprando gabalą; 
' ir kvapas toks neskanus, 
| kaip suplėkusio auto.

—Ale kad bučeris bažijo- 
si, jog steikas gero gyvulio, 
ką tik papjauto jaučio arti
moj skerdykloj, prie miesto, 
ir mėsa nepasendinta ilgu 
gabenimu iš vakarų; nelai
kyta per mėnesius šaldytu
vuose, kaip kad laikoma pi
gi jautiena.

Bet mėsininkas gal neme
lavo. Steikas galėjo būt ge
ro gyvulio ir šviežiausias. 
Ale kodėl jis nepasidavė 
dantims, “netirpo burnoj?” 
Būtent todėl, kad jis buvo 
peršviežias. Jeigu ta mėsa 
būtų vėsiame šaldytuve ke
lias savaites palaikyta, ne
peršaltai, tai būtų “valgyk 
ir norėk.”

Kame dalykas? Ogi štai. 
Kada mėsa visai šviežia, 
tai dvi bespalvės medžiagos 
Standžiai laiko raumenų va- 
laknėles-gijeles daikte, tar
tum suklijuotai tampriais 
klijais. Tos medžiagos va
dinasi “collagen” ir “elas
tin.” Todėl tokia mėsa ir 
neskyla nuo spustelėjimo 
dantimis, bet linksta ir pu
čiasi kaip guma.

Bet ką čia pagelbės, jei 
pakabinsi šaldytuve pastur
galį papjauto jaučio ir lai
kysi jį ten kelias savaites? 
Tai gal tie klijiški “colla
gen” ir “elastin” tiktai su
pus. Bet ar ne pašvinks dėl 
to mėsa?—Ne visai taip.
KOKIA PERMAINA 
ĮVYKSTA “SENDINA
MO!” MĖSOJ

Meliono Instituto moksli
ninkai Pittsburghe patyrė 
štai ką. Jeigu mėsa palai
koma kelias savaites šaldy
tuve, bet ne peršaltai, tai 
tuom laiku diržingas, tam
prus “collagen” pavirsta į 
trapų, nestiprų “dželatiną,” 
kaip ir drebučius. Tada 
steikas ir minkštas ir gar
džiai trapus.

Bet kas do priežastis, kad 
“collagenas” pakabintoje 
jautienoje persimaino į dže
latiną? Ogi štai kame. Kaip [lis, girtuoklis.
gyvame kūne, taip šviežioje 
mėsoje papjauto gyvulio 
yra sudėtinės medžiagos, 
vadinamos enzymais. Tai 
enzymai ir daro chemiškas 
permainas mėsoje.

Gyvoje gi kūno celėje en
zymai be paliovos vienas 
medžiagas ardo, kitas buda- 
voja ir taip padeda gyvybės 
eigai. O jautienoje yra apie 
25 skirtingi enzymai.
NEPRIETELIAI 
BAKTERIJOS

Jeigu oras šaltas, enzy
mai silpnai veikia, o jei šil
tas,—smarkiai.

Bet šiltame ore taipgi 
smarkiai veikia puvimo 
bakterijos ir pelėsiai. Štai 
kur keblumas. Šiltai laikyt 

mesa yra pageidaujama, 
kad enzymai sparčiau veik
tų ir greičiau ją suminkš
tintų, bet tų bakterijų ir 
pelėsių veiklumas yra labai 
negeistinas.

Enzymams darbuotis la
bai padeda drėgnas oras; 
bet drėgnume juo sparčiau 
vystosi bakterijos ir pelė
siai.

Kas tad reikėtų daryt?— 
Surast būdas, kad šiltokoje 
•temperatūroj negalėtų veis
tis puvimo bakterijos ir pe
lėsiai mėsoje, o būtų duo
dama proga tik enzymams. 
Reikia kaip nors užmušt 
tuos perus-bakterijas, ale 
taip, kad nepakenk t pačiai 
mėsai, k.
ULTRA-VIOLETINIAI 
SPINDULIAI

Ar negalima būtų pavar
tot ultra-violetinius spindu
lius naikinimui bakterijų ir 
pelėsių? -Juk mokslininkam
jau ne naujiena, kad bakte- tokius u 11 r a-violetinius

Žemaičių Nenaudėlis 
"Kuršius”

Žemaičiuose yra užsilikę 
tūli papročiai, nežinomi ki
tose Lietuvos vietose. Vie
nas tų žemaitiškų papročių 
tai “kuršiaus” įmetimas 
per linaminių talką. Kitas 

jų senoviškas paprotys tai 
“kirvelninkaį.” Šiedu pa
pročiai tėra žinomi tik 
Plungės, Rietavo, Kulių ir 
Veviržėnų valsčiuose.

O “kuršius” štai kaip ap
rašomas Kauno spaudoje:

Linaminės metu gretimi 
kaimynai, ar jų jaunimas, 
kai eina pats linaminės dar- 
bas, stengiasi įmesti į jau
ją kuršių.

Kuršius yra ne kas kitas, 
kaip žirnių virkščių, ar 
šiaudų iškamša. Kad ji at
rodytų biauresnė, tai pride
dama pakulų barzda, rau
dono buroko nosis, užmau
nama sena, kokio kailio, 
skylėta kepurė. Žinoma, ir 
pati iškamša padaryta iš lo
pų skudurų. Jos įmetimas 
į jaują reiškia didelę pa
šaipą tam ūkininkui, pas 
kurį įmetama, nes po kaklu 
paprastai yra surašomas ir 
pats “kuršiaus testamen
tas.” Paprastai ten rašoma:

“Aš, kuršius, atvykau pra
nešti, kad tu esi nenaudė-

Tavo stogai
nuplyšę, skylėti. Javai ne
dera, arkliai susnos, karvės 
neduoda pieno, neturi kai
mynų geros akies. Tavo no
sis raudona, kaip burokas, 
o žmonos akys užvilktos, 
paraudusios ir pajuodusios. 
Pas tavo dukteris po kama
ras lando bernų bandos. 
Tad aš, kuršius, tau pado- 
vanoju raudoną nosį, tavo 
Barbei “miesto Jurgio” prie 
kamaros šliurę . . .

“Ausis asiliškas taip pat 
tavo “išmintingai” galvai, 
kurs taip “gražiai” tvarkei 
savo ūkį,” ir t.t. ir t.t.

Suprantama, kad kuršiaus 
vedlius (įmetėjus) visuomet 
stengiamasi pagauti, ir jei 
tai pavyksta, jie skaudžiai 
baudžiami. Jie visos lina- 

rijos negali ilgaį gyvent ul- 
tra-violetiniuose spinduliuo
se saulės arba tam tikrų 
lempų.

Bet iki šiol nebuvo pa
tirta, kokio, būtent, reikia 
daugio ultra - violetinių 
spindulių, kad sėkmingai 
naikint žalingąsias bakteri
jas. Vis dar nebuvo išrasta 
tam tikro “myterio”-matuo- 
tojo. O be tokio prietaiso 
buvo sunku ar negalima nu
statyt kaip tik tokio ilgio 
bangas ultra-violetinių spin 
duliu, kad tikriausiai sunai- 
kint bakterijas.
LEMPA-NAIKINTOJA 
BAKTERIJŲ

Bet’ dabar jau yra toks 
i š r a d i m as. Westinghouse 
inžinierius Harvey C.
Rentschler su padėjėjais 
išrado specialę ultra-viole
tinių spindulių lempą su 
tinkamu “myteriu.” Šis 
“myteris” nustato kaip tik 

minės talkos išjuokiami ir 
prie darbo verčiami. Jie tu
ri dirbti visą naktį be val
gio, o kad nepabėgtų, tai 
s u p a n č i o j a mi devyniais 
mazgais, arba pririšami su 
grandinėmis prie mintuvo 
kaladės.

Tad kai tokios bausmės 
gręsia, kuršiaus vedliai bū
na gana atsargūs. Jie pa
prastai kuršių įmeta pro 
praplėštą stogo skylę ar 
sieną, ir patys bėga, kiek 
išneša kojos, nes tuoj su
junda linaminės talka gau
dyti bėglius.

Suprantama, kad kartais 
to nekalto juoko pasėkoje 
įvyksta ir rimtų nesusipra
timų, o kartais ir peštynių. 
Vieną iš tokių nesusiprati
mų teko spręsti Plungės 
teisme. Teisėjui, nežinan
čiam tų papročių ir net pa
ties kuršiaus vardo, teko 
gana ilgai svarstyti. Tačiau 
šį kartą dėl papročių, dėl 
neaiškių peštynių įrodymų, 
kuršiaus vedliai buvo ištei- 
siti.
Kirvelninkai

Čia prieš keliasdešimt 
metų buvo įprasta, kad 
samdiniai, bernai ir mergos 
po Trijų Karalių į turgus 
ateidavo susijuosę pančiu. 
Bernas laikydavo užsikišęs 
kirvį, o moteris kultuvę. 
Tai reiškė, kad jis yra lais
vas ir niekur nepristojęs. 
Tokį berną ar mergą ūki
ninkas sutikęs, nors ir ne
pažintų, galėdavo vestis de
rėtis. Dėl’ nešiojimo kirvio 
jie ir buvo vadinami kirvel- 
ninkais.

Nuo jų vardo buvo ir pa
tys turgai vadinami nuo 
Trijų Karalių iki Užgavėnių 
kirvelninkų turgais.

Dabar, žinoma, tokių kir
viais apsikaišiusių samdinių 
nebepamatysi, bet patys 
turgai, pagal seną įprotį, 
pradedant nuo Trijų Kara
lių iki Užgavėnių, tebeva
dinami kirvelninkų turgais. 

spindulius, kurie tikriausiai i 
ir greičiausiai žudo bakteri-! 
jas ir pelėsių perus.—Jaut-' 
rioji “myterio” dalis yra i 
vadinama švieso-elektrinė1 
kamarai tė-celė.
STEBĖTINAI PAGREI
TINA MINKŠTĖJIMĄ 
MĖSOS

Šitokią lempą vartojant, 
galima puikiai suminkštinti 
šviežiai papjauto jaučio mė-i 
są per 5 dienas temperatū
roje 55 laipsnių (pagal 
a m e r i konišką gradusnin- 
ką); per dvi ar tris dienas i 
ją galima suminkštinti tem
peratūroje 60 laipsnių, ir 
tik per kelias valandas, 
kuomet šviežutėlė mėsa pa
kabinta patalpoje, turinčio
je 85 laipsnius temperatū
ros, kaip kad vidutinėje va
sariškoje šilimoje.

Meliono Institutas visa
pusiškai, praktiškai išbandė 
šį išradimą ir priėjo tokios 
išvados: Šviežia mėsa ge
riausiai visa lygiai su
minkštėja, kada jinai, šviti
nama tokia lempa, būna pa
kabinta per vieną iki trijų 
dienų patalpoje, turinčioje 
60 laipsnių temperatūros ir 
85 iki 90 procentų drėgmės. 
Šitaip yra sunaikinama 
bakterijos ir pelėsiai, o en
zymams duodama puikiau
sia proga minkštinti mėsą 
visu smarkumu.
KAM IR KOKIA NAUDA 
IŠ TO?

Tai svarbus išradimas 
mėsos pramonei, atsime
nant, kad Jungtinėse Vals
tijose suvartojama po 4 bi- 
lionų tonų mėsoš per me
tus.

Tokiai daugybei mėsos 
laikyt bent po kelias savai
tes dėlei suminkštinimo rei
kėjo didžiulių patalpų, nuo
latinės priežiūros ir įvairių 
įrengimų, kad visada išlai
kyt reikiamą laipsnį šalto
kos temperatūros, bet ne 
peršaltos.

Už m i n k š t i n imo laiką 
mėsos kapitalistai taipgi 
skaitė sau nuošimčius-pa- 
lūkanas.

Dabar išrastas greitasis 
būdas mėsai suminkštint 
galės sutaupyt skerdykloms 
išlaidų; bet tai dar nereiš
kia, kad skerdyklos nupi
gins jos mėsos kainas.

Bet viena žmonėms nau
da iš to išradimo visiems 
įmatoma. Jie su laiku gaus 
nusipirkt tikrai šviežios 
ir sykiu gardžiai-minkštos 
mėsos. —N. M.

Pastaba.—Jei pirmu skai
tymu kai kas čia bus neaiš
ku, nekaltinkite šio straips
nio rašytoją. Pasakyta vis
kas, ko reikia bendram šio 
dalyko supratimui. Dalykas 
naujas; tai kad ir gamt- 
mokslių profesorius, vis 
tiek būtų turėjęs atydžiai 
jį perstudijuot, kol supras 
ir galės tatai aprašyti.

Skaitydami gaunate tik 
tiek, kiek įdedate protinių 
pastangų į skaitymą.

Vokietijoje dabar beveik 
negalima gaut pirkt tikros 
kavos, ir vietoj jos yra var
tojama sugruzdinti, pasvi
linti kviečiai bei miežiai.

Įvairūs Dalykai- 
Ar Žinai, Kad?—

Rašo JAUNUTIS
P r o fesorė dr. Helena 

Dean King, iš Wistar Insti
tuto anatomijos ir biologi
jos skyriaus, sako:

“Po dvidešimt penkių 
gentkarčių karai išnyks. Tų 
laikų žmonės su pasibjau
rėjimu skaitys istoriją apie 
šių dienų kruvinas skerdy
nes.

Anot daktarės King, tuo
met žmonės augs didesni, 
drūtesni, inteligentiškesni 
ir moralūs.

Virginijos valstijoj savo 
laiku “numirė” moteriškė 
vardu Mrs. Carter Lee. Pa
laidojus ją, po trumpo lai
ko jos vyras nunešė gėlių 
pasodint ant jos kapo. Pri
siartinęs prie kapo, išgirdo 
silpną, duslų balsą: “Gelbė
kite, gelbėkite!”

Vyras greitai atkasė ka
pą, atidarė grabą ir jame 
rado, nors silpną, bet gy
vą savo žmoną. O po 15 
mėnesių iš jos gimė Rober
tas E. Lee, kuris laike Ame
rikos Pilietinio Karo buvo 
garsiau sias konfederatų 
(pietinių valstijų) genero
las.

Medis minkštoji guoba 
sugeria iš žemės po 34 ga
lionus vandens kiekvienam 
svarui savo svorio.

Dar 1765 metais Bavari
joj (Vokietijos dalyj) spau- 
dino knygas ant popieros, 
padarytos iš vapsų sparne
lių.

“Sausasis ledas” (dry ice) 
nesileidžia, bet išgaruoja į 
gesus-dujas.

Reikia surūkyt 16 pakelių 
cigaretų, kad jų dūmai 
svertų vieną unciją (arba 

I šešioliktą dalį svaro).

Medžių lapai yra žalesni 
tame šone, kurį siekia sau
lės spinduliai.

Raštinių (ofisų) darbinin
kai devynis kartus greičiau 
pagauna slogas (šaltį), ne
gu paprasti darbininkai.

Ties uodegom plaukiojan
čių paukščių yra spuogas, 
kuriame susikaupia tam ti
kri aliejai. Jie snapais iš to 
spuogo ima tą aliejų ir iš
trina juomi sau plunksnas; 
todėl neskęsta.

Kiek Atsieitų Sveikatos 
Priežiūra per Metus

Gydymuisi ir medikalei 
priežiūrai reikėtų kiekvie
nam asmeniui Jungtinėse 
Valstijose išleist po $75 per 
metus, kaip skaitliuoja dr. 
Hugh Cabot, buvęs Mayo 
Klinikos specialistas. Bet jis 
pripažįsta, jog tokios išlai
dos yra neįmanomos šeimy
noms, kurios gauna mažiau 
kaipo po tris tūkstančius 
dolerių metinių įplaukų.

Kvapi ausia, skaniausia 
kava auga žemėje, kur ma
žiausia kalkių.

I



Ketvirtas puslapis LAISVE Penktad., Kovo 24, 1939

"Mano Teisybė, Ponas 
Teisėjau...”

Teisybė šiais laikais taip re
tas dalykas, kad žmonės daž
nai atsisako jos jieškoti.

Bet mūsų liaudis, ypač ūki- 
ninkija, apie teisybę geresnės 
nuomonės ir niekada nepra
randa vilties, kad ją suras. 
Teisybės jieško teismuose, ku
rių tinklas nemažėja, nors 
žmonėse apsišvietimas ir susi
pratimas plečiasi ir auga, 
žmonės teisybės jieško ir dėl 
savo ambicijų.

Garliavos priemiesty j gyve
na dvi ambicijingos ir gana 
dievobaimingos m o t e r ė lės : 
Agota Grigienė ir Marė Be- 
pirštienė. Tai dvi neišskiria
mos kaimynkos: ragaudavo 
viena kitos šviežiai keptą duo
ną, kartu eidavo j krikštynas 
arba pakasynas, be jų neapsi
eidavo nė viena artima susi
tuokiančių pora—jos įsikišda
vo su savo prašytais ir nepra
šytais patarimais, į turgus 
slampinėti ateidavo pirmosios. 
Bet vieną dieną tarp Grigie
nės ir Bepirštienės prabėgo 
juoda katė. Grigienė ir Bepir- 
štienė laikė po nemažą vištų 
būrelį. Kaip kaimynės, taip ir 
jų vištos nepaprastai drauga
vo. Du vištų būreliai susijun
gę eidavo į tolimesnius laukus 
pasiganyti, pasikapstyti dar
žuose. Kad kaimynės vištas 
atskirtų, paženklino jų uode
gas: ir Grigienė ir Bepirštienė 
vištoms uodegas pakirpo, sa
ko, kad plunksnos tai ne vil
nos—neataugs.

Į Grigienė taip įširdo, kad net 
jos rankose buvęs kiaušinis 

, ištiško.
—Tu, tarataika, prisiprati

nai mano raibukę ir siurbi jos 
prakaitą. Va, žiūrėk, vištelės 
uodega pakirpta, ar gi ji ta
vo? Jei nematai, tai akinius 
užsidėk!

i Ir susikibo moterys peštis, 
1 kad net jų padalkai dulkėjo. 
| Į peštynes subėgo abie jų mo- 
! torelių vyrai, Grigienės pie
muo, kaimynų vaikai. Tokios 
publikos prisirinko pilnas kie
mas. Po bet kokių muštynių 
stebėtojai geriausi liudininkai.

Prasidėjo nuo Kiaušinių

Grigienės raiboji vištelė pri
prato kiaušinius dėti Bepirš
tienės kūtės pastogėje. Bepirš
tienė kiaušinius pasiimdavo, o 
kieno vištos juos padėjo, jai 
neateidavo į galvą. Kartą Gri
gienė pasekė savo raibąją viš
telę, o toji kudakindama nu
ėjo tiesiai į Bepirštienės pas
togę. Grigienė užlindo už kū
tės kertės ir laukė, kol vište
lė padės kiaušinį. Vištelė 
kiaušinį padėjo ir pradėjo ku
dakinti. Grigienė, nieko ne
nelaukdama, užlipo ant kūtės 
ir buvo kiaušinį beimanti, bet 
tuo metu pašmukšt į pastogę 
užsilipo ir Bepirštienė ir ėmė 
šaukti:

—Dabar žinau, kas mano 
vištelių kiaušinius surankioja! 
Tu, nevydonka, kad,sukirmy
tum gyva būdama! Padžiūvė- 
le, tu. Besarmatė, eina į baž
nyčią, spaviedojasi, prisirašė 
prie gyvojo ražančiaus! Ar ne 
gėda? Kur tu akis dėsi?

Atviras Kelias Tiesos Jieškoti t
Grigienė Bepiršticnei iškėlė 

teisme bylą už kiaušinių rinki
mą, vištos savinimąsi, kolioji- 
mą ir smurtą. Bepirštienė ap
kaltinta net keturiais para
grafais. Skundą už tris litus 
parašė prieškarinis Garliavos 

' valsčiaus raštininkas.
Svarstoma ši byla Kauno 

apylinkės teisme. Teisėjas 
prisaikdino liudininkus, kurių 
buvo du suaugę vyrai, o kiti 
—tik pipirai. Dėl kiaušinio 

1 prisigrūdo pilnas teismo kori
dorius garliaviškių. Liudinin
kais užrašyti vaikai slankiojo 
apie gretimas duris, kur tik 
praviros—kaišiojo savo nosis, 
pešiojosi. Dvi geros kaimyn
kos — Grigienė ir Bepirštie
nė stovėjo prie teismo stalo. 
Teisėjas rūsčiai apklausinėje:

—Tamsta Bepirštienė?
—Taip, jūsų šviesybė, po

nas teisėjau.
—Ar prisipažįsti kalta, kad 

įminėjai Grigienės vištos kiau
šinius, savinaisi jos vištą, ją 
iškoliojai, smurtą pavartojai, 
apdraskydama veidą ir pešda- 

; ma už plaukų ?
—Kaip mane gyvą matote, 

j ponas teisėjau, prie Grigienės 
nesu pridėjusi piršto! Galiu 
prisiekti prieš aukštybėse 
esantį poną Dievą! Ir kiauši
nėliai ir vištytė mano, šita 
boba pati nežino, ko jai rei
kia. Ot, pasakysiu, ponas tei
sėjau, šitaip yra: mano raibo
ji vištytė su kuodeliu, snapas 
—tamsiai mėlynas, raiba, o 
kokia dėsli, sunku apsakyti. O 

'šita moterėlė sako, kad tai jos 
I vištelė. Uodegą aš jai nu- 
kirp. . .

—Prašau nusiraminti ir ne- 
' užgaulioti! Tamsta būsi Gri
gienė? — kreipėsi teisėjas į 
kairėj pusėj stovėjusią skun
do palaikytoją.—Ką turi pa- 

į sakyti ?

Dienraščio “Laisves*’

BAN KIETASVi

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

J Šauni Dailės Programa
9 ' 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/anTll OP 
Vakarienei 85c. KARTU $1.25

—Taip, ponas teisėjau, aš 
i Grigienė. Kiek aš nukentėjau, 
sunku ir apsakyti, šita kai- 
mynka surankiojo mano k i am 

ĮŠinius, norėjo prisivilioti ir 
; mano vyrą, plaukus man pe
šė, sakė, kad gyva sukirmy
čiau ....

—Nutilk tu, nevydonka, aš 
jau sena. Kam reikalingas 
man tavo vyras. Geriau pri
žiūrėtum savo vištas, tai ne
reikėtų nekaltas moteris po 
teismą tąsyti. Aš tau parody
siu !

Teisėjas veidą dar labiau 
suraukė:

—Prašau nusiraminti, Be- 
pirštiene. Pašalinsiu už durų! 
Pašaukite liudininką Petra 
Kevidailą!

Į salę įėjo bailiai žvalgyda
masis ir žemai teisėjui nusi
lenkė kokių 13 metų Petras 
Kevidaila.

—Nors ir be priesaikos liu
dysi, bet reikia sakyti teisybę. 

; Už molą pasiųsim į Kalnaber- 
| žę,—paaiškino jaunam liudi
ninkui teisėjas.

—Aš, ponas teisėjau, kai 
Bepirštienė mušė Grigienę, 
buvau diendaržyje ir. botagą 
vijau. Maciau, kai Bepirštienė 
čiupo Grigienę abiem rankom 
uz kasų, timptelėjo kelis kar
tus ir pakėlusi andaroką pa- 

j rodė,—baigė šveplendamas ir 
| ant piršto kepurę sukdamas 
' Grigienės piemuo.

—Gali eiti.—Pašaukite liu
dininką Bepirštį.

Bepirštis j salę įėjo, kaip į 
, savo namus; pypkę įtraukęs j 
rankovę, iš kurios kyšojo ap- j 
čiulptas kandiklis ir į viršų ki-j 

[ lo kreivas cįūmų debesėlis. Jis; 
■ —senas degtindaris, todėl jam 
j teismas ne naujiena, o teisė-' 
i jas, kad ir rūsčiausias būtų, j 
nesukelia nė mažiausios bai- į 
mės. Gali būti liudininku ne i 
tik savo žmonai, bet ir liepa-; 

i žįstamam piliečiui, kuris pa-1 
įsiūlys puspūrę grūdų arba iš- 
I dirbtą avies kailį.
j —Bepirštis? Juozas?...

—Taip, taip, ’ ponas teise- 
' jau.

—Ar nežinai, kad salėje 
į rūkyti draudžiama?

—Nerūkau, ponas teisėjau.
—O kas ten iš rankovės 

įsmilksta?
—Pypkę laikau, tuoj už- 

.spausiu... šioje byloje, kiek 
liečiama mano žmona, turiu 
pasakyti, kad mes vištų turi- 

į me pakankamai, o kiaušinių 
į nemėgstame. Mano žmona, 
į Dievui dėkui, iki šiai dienai 
į nėra svetimo pūko ėmusi. Kai 
dėl smurto, turiu pastebėti, 
kad Grigienė už mano žmoną, 
kaip matote ponas teisėjau, 
daug stambesnė, todėl sumuši
mas galėjo būti tik iš priešių- !

' gos pusės.
—Tamsta esi liudininkas ar 

gynėjas? Pakviestas liudinin
ku, tai ir sakyk, ką matei ?

—Daugiau nieko neturiu 
parodyti. . .

Grigienė pakilo kąjp įgel
ta.

—Bepirštis — tas degtinda- 
• ris! Jis iš kalėjimo niekada 
į neišeina. Meluoja paleistas 
! atostogų. Aš žinau dar vieną 
jo nusikaltimą su seniūno Ii- 

I nais,—nedovanosiu. Bus iškel
ta byla.

Dabar šoko Bepirštienė:
—Me, me, me mekenk čia, 

kaip ožka. O tavo vyras, ar 
nevogė mūsų saldinių obuolių ? 
Klausykite, ponas teisėjau, 
mūsų vieno obelis duoda pir
muosius' vaisius tokius sald
žius, kaip medus. Tai šitos bo
bos vyras ateina vakarais ir 
skina.. .

—Prašau nesikolioti! Abi 
pašalinsiu!

Apklausinėti likusieji liudi
ninkai. Jų parodymais Bepir
štienės reikalai krypo į blogą 
pusę. Ji karščiavosi, kišosi su 
pasiteisinimais visai ne vieto
je. Po trečios pastabos buvo 
nubausta 15 litų.

Po mažos pertraukos tei
sėjas paskelbė sprendimą, ku
riuo Bepirštienė už visus nusi
kaltimus prieš Grigienę nu-
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Meksikos piliečiai susirinko į Meksikos miestą pami
nėti metines sukaktuves nuo to laiko,, kai valstybė na
cionalizavo aliejaus šaltinius.

BBR9K

ko tik jos paltas ir patekusi 
į minią pakėlė tokį skanda
lą, jog visi pamanė, kad iš 
jos pagrobė vagys paltą ir 
puolė vargšus seklius mušti 
visai nesiteiraudami pavar
džių . . . Gražioji Zuzana, 
nelaukdama palto, dingo.

Bet vieną kartą ji įkliu
vo ir dabar bus teisiama.

metų birželio 2 d. Kretingos 
apskrityj, netoli Kulių, už
puolė ir apiplėšė iš Klaipėdos 
į Alsėdžius važiuojantį su 
prekėmis Orę Balkindą.

Plėšikai Balkindą pastebė
j jo Vėžaičiuose ir iš čia dvira-

Žinios iš Lietuvos

sulaukė sū- 
susipyko ir 

gyveno 
atėjus 

ir išsi- 
namų

žmona 
vienąsyk 
pasiėmė
smulkių

čiais važiuoti sekė. Dvira
čiai plėšikus ir išdavė, nes 
juodu buvo vietiniai žmones, 
pažįstami daug kam, tai ma
čiusieji ir pasakė policijai.

Plėšikai iš Balkindo atėmė 
piniginę su 2 litais ir prekių 
300 litų vertės.

Apygardos teismas plėšikus 
nubaudė po aštuonerius me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet juodu, nepatenkinti tokiu 
sprendimu, padavė apeliaci
nius skundus Rūmams, tačiau 
ir Rūmai juodviejų skundus 
atmetė.

baudžiama 5 paromis arešto. 
Garliaviškė publika dar tebe- 
triukšmavo teismo koridoriu
je, o Grigienė, rišdamosi ska
rą, nusilenkė teisėjui ir pa
reiškė džiaugsmą visai salei:

— Mano teisybė, ponas tei
sėjau!

Teisėjas atsivertė antrą by
lą, surašytą karmeliaviškiui 
Antanui Baltuškai už “nami
nės” varymą.

Kaltinamųjų pusėje atsisto
jo Antanas Baltuška, bet jį į 
galima pavadinti “Juodūška”: 
barzda, gal du mėnesiai, ne-j 
skusta, batai nevalyti. Kelnių j kaimynas Rugienis nuarė visą 
keliai—kiauri; kailiniai su- ežią. Kad matytumėt, jis tai
lamdyti, nukryžiuoti visokiais!'padare per visą mano ranką, 
rambais. Atrodė lyg tas pilie
tis buvo muštas purvinu bota
gu. Rankos—suaižėję, pana
gės pilnos juodymių, panosėje 
šviesus lašelis. Kaltinimą pa
laikyti atvyko nuovados virši
ninkas. Apie ’ 
galima pasakyti tiek, 
savo mitriais judesiais ir griež
tais žvilgsniais buvo “viršinin- 
kesnis” už patį policijos vadą. 
Iš portfelio jis išsiėmė storą 
Baudžiamojo statuto knygą, 
kurioje reikalingų paragrafų 
puslapiai iš anksto buvo at
skirti raudonu siūlu.

Teisėjas pradėjo klausti 
Baltušką :

—Ar prisipažįsti, Baltuška, 
varęs “naminę” Pagirių alks
nyne ?

—Ponuli mieliausias, ko no ; 
ko, bet tos bjaurybės nenoriu 
ir savo akyse matyti. Buvo 
taip: susidarė gal dešimties 
baroniukų kailiai ir sumaniau į 
juos išdirbti. Norint kailį iš
dirbti, reikia užraugti. Tam 
reikalui prasimaliau centnerį 
rugių. Galvojau sau vienas: 
dėl dešimties kailių neapsimo
ka grįčią smardyti. Nutariau 

užmerkti miške. Kai- 
įtarė, kad degtinę va- 
ir įskundė policijai, 
m ė 1 y n i e m s karveliams, 

Suvąžiavo 
Atėmė

prieš pat Kalėdas, o tada kai
lių rauginimu niekas nesirū
pina.

Baltuška buvo nubaustas 3 
mėn. paprasto kalėjimo ir tūk
stančių litų. Ęet jis nesiskun
dė, kad nėra teisybės. Po 
sprendimo išprakaitavo, atsi
sėdo į tolimesnį suolą ir pasi
liko klausyti kito degtindario 
bylos, kuri jam buvo žinoma. 
To degtindario skystimėlio jo 
burnelė buvo ragavusi.

Į teismo raštinę atėjo pagy- 
j venęs ūkininkas ir kreipėsi į 
j pirmą pasipynusį raštininką:

—Rugienas ardamas mano

Pykdamas ant Žmonos Įskun
dė Ja, Kad Paėmus 

Valdinių Pinigų

Vienas aukšta vieta užimąs 
kaunietis 19 metų su žmona 
išgyveno taikoje, 
naus, o paskui 
persiskyrė, 
atskirai, bet 
į vyro butą 
nešė įvairių
apyvokos daiktų.

Ta proga vyras nusiskundė 
policijai, kad jo žmona iš bute 
buvusio stalčiaus slaptomis, 
pagrobus 2 tūkstančiu 500 li
tų valdinių pinigų.

Remiantis tuo skundu buvo 
padarytas tardymas ir žmona 
patraukta tiesom

Kovo 13 d. toji byla buvo 
sprendžiama, bet teisme kalti
nimas nepasitvirtino ir žmoną 
apygardos teismas išteisino.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green reika
lauja, kad Amerika visai 
nutrauktų prekybą su nazių 
Vokietija.

Žemaičių Krašte Neišnyksta 
Plėšikai

Kovo 13 d. Rūmai sprendė 
žemaičių krašto plėšikų Jono 
Venckaus ir Stasio Grimalio 
bylą. Tuodu vyrai praėjusių

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

RAISTAS
Teismas priteisė, kad - jis tą 
ežią atstatytų, bet neatstatė 
iki šiai dienai. Nedovanosiu, 
bylinėsiuos iki galo, nors ir 
paskutinį rėžį parduosiu. Jei 

i numirsiu, tai mano vaikai by- 
viršininką būtų I linėsis, bet teisybė turi' būti ir 
ti tiek, kad jis gana!

mynai 
rysiu, 
Tiems, 
atskristi nesunku,
net keli policininkai, 
raugus, nespėjau ir kailių už
merkti.

—Ponas teisėjau, prašom 
atkreipti dėmesį, kad broga 
buvo tikrai degtinei varyti pa
ruošta. Prie bylos yra degti
nei gaminti įrankiai—vamzde
liai, katilas ir kt. 
pusi a py j yra vietos 
Sąraše esą liudininkai
dys,—atraportavo viršininkas.

—Tamsta sakaisi, kad kai
linius ruošeisi merkti. Tad ku- | 
riam reikalui i mišką buvai ,v V

nusigabenęs katilą, vamzdžius 1 
ir kt. ?—pakartotinai klausia 
teisėjas Baltušką.

—Tai va kaip būtų, buvę, 
ponas teisėjau. Katilai) bū
čiau merkęs kailius, o tie į 
vamzdeliai ne mano.

Liudininkai kalbėjo tik apie 
degtinės varymą. įvykis buvo

F. Žibėtis.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

vargau ir prašė išmokin- 
namu ruošos, siuvimo irC f

Senutė labai ją
ti 
mezgimo, 
(suprask, jį) užjautė.ir no
riai mokė. Zuzana buvo la- 

■ bai gabi ir darbšti.
Už menesio ji gavo geres

nę vietą prie vaikų už auk- 
i lę. Smaližiai vyrai nenoro
mis ja žavėdavosi, kada Zu
zana eidavo mikliai gatvė- 

i mis su persmaukta mėlyna 
suknele, balta apikakle ir 
rimtu, angliškos auklės, vei
du. Už kiek laiko ji gavo 
dar geresnę vietą.

Čia prasideda jos bėdos. 
Į ją įsimylėjo šeimininkas, 
svečiai, šoferis. Jos rimta 
laikysena juos dar labiau 
erzino. Ypač buvo grasus 
šoferis ir ji turėjo ieškot ki- 

! tos vietos. Nors atestacijos 
į buvo geros, bet tarnybos 
į gaut nepavyko, nes j ją įsi
mylėjo tarnybų tarpininkas 

: ir siūlė už jo tekėt. Jisai 
18 bylos pasistengė, kad ji niekur 

planas. į vietos negautų. Jos grožis 
paliū-1 ją pražudė.

Zuzana išvažiavo iš Mar
selio į Paryžių, kur pradė
jo verstis apgavystėmis, va
gystėmis i/ įsilaužimais. Ją 
sekti buvo slinku, nes ji čia 
pasirodydavo kaip vyras, 
čia kaip moteris.

Vieną kartą ją sugriebė 
du sekliai važiuojant vogtu 
automobiliu. Varant į poli
ciją ji taip vikriai išniro 
jiems iš rankų, kad jiems li-

<

Nepaprastai Įdomi Apysaka
Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasaulį ir iš karto padare Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati
nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisves” suvažiavimą, 
iki balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

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

QIIIQIIIQIIiOIIIOIIIQIIIQIIIQIIIOIIISIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOmOIIIQIIIQIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIl

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspądoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Streamlining 
A Step io Fascism
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TUESDAY AND 
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By DAVID KARR

AMERICAN Fascism is going 
streamlined. Hiding their fangs 

•behind the American flag,
preying upon the American pub
lic’s love for Democracy, liberty and 
patriotism, the forces of reaction 
have reorganized to smash with re
newed vigor at our democratic in
stitutions.

| sor, paymaster and coordinating fi- 
' gure behind the scenes.
THE ATTACK ON
FRANKFURTER

These groups have come out into 
the open with greater frequency 
since the beginning of the current 
session of Congress. Their acts get 
more daring hour by hour. Perhaps 
the most malicious attack ever 

I launched upon a presidential ap-

Boston Receives Bowling Trophy 
At Mass. IDS State Council Meet

Missionaries Ask for . PROTESTS OF LITHUANIAN PEOPLE 
Boycott on Japan AGAINST LAMB LIKE POLICY OF

The Fascists, led by Hitler’s 
agents, the German-American Bund 
and the Nazi spies, have realized 
that the American public will not 
stand for the importation of Nazi 
uniforms here as the means of car
rying reaction to victory over prog
ress. They have therefore given 
their propaganda a sugarcoating, 
wrapped it neatly in the Stars and 
Stripes, and are distributing it 
through their wholesale outlets from 
New York to San Francisco, from 
Maine to Florida.

The wholesalers are the Silver 
Shirts of William Dudley Pelley, 
the Paul Reveres, the American Pa
triotic Vigilante Association, the 
American Coalition of Patriotic So
cieties, the Associated Farmers of 
America, the Ku Klux Klan—and 
the German-American Bund, spon-

THERE ARE TWO types of 
people. The first type has its opi
nions, holds to them, but is always 
willing to listen to “the other side” 
and is not hypocritical in its rela
tion to others. The second type says 
one thing but often, alas, does some
thing quite contrary.

As in many other national groups 
the Lithuanians also suffer from 
this division among the people.

This state of“ affairs is brought to 
our mind by the recent appeals of 
several Lithuanian national groups 
to support the forthcoming Lithua
nian Day at the* World’s Fair. This 
is being done, miqd you, while the 
committee in charge of preparations 
for the day stringently avoids the 
democratic representation of Lith
uanian-American groups in the work 
of publicizing and making the Lith
uanian Day- truly representative of 
the broad mass of Lithuanians in 
America.

THIS ACTION on the part of a 
political faction which^ controls the 
preparations is not in the best in
terests of Lithuanian-Americans.

The plea of “unity” has often 
been made. "We must unite” speak 
many, and at the same time adopt 
the slogan of, “if you’re not with 
us, you’re against us.”

What such an attitude can do in 
breaking up Lithuanian-American 
cultural and social activity is ob
vious. A broad effort to maintain 
our traditions and activity is im
possible if warring factions are to 
spend more time in destroying each 
other than in aiding each other.

A SATIRIC TALE may bring out 
our point: A family of many broth
ers were known and honored 
throughout the land. Then the fam
ily separated into two parts. And 
these two parts also separated, be
coming four. The four became eight 
and the eight became sixteen. Each 
time a group was formed it would 
break up into smaller fractions and 
so on ad infinitum. Finally there 
was no family at all.

Unfortunately the same thing ap
pears to be happening among our 
own groups. The action of the 
Lithuanian Day Committee is a typ
ical example of the intolerance and 
lack of cooperation which the Lith
uanian groups in America must 
settle if we are to live and our 
culture flourish.

IN THE APRIL issue the “Tiesa 
English Section” editorially states 
that one of the reasons for the 
growth • of the L.D.S. is “TOLER
ANCE and UNDERSTANDING of 
the other fellow’s point of view.”

We have a lot to learn from that 
single statement. We’ve had enough 
of prejudice and intolerance which 
has served only to separate our 
ranks and weaken our activity. 
Lithuanians must cooperate and 
mutually aid each other in under
standing what their differences are.

Now, more than ever before in 
Lith-American history, unity, toler
ance, understanding, cooperation, is 
vital to our very existence. Lith
uania is facing a critical period in 
her history. We cannot afford to be 
separated.

The things which we Lithuanian- 
Americans must protect and must 
fight for can only be defended by 
our united efforts.

Sticks can be broken, one by one, 
but when united they can form a 
powerful bond.

We must learn that.

pointee was the campaign carried 
on at the hearings before the Se
nate Judiciary Committee on the 
appointment of Felix Frankfurter 
to the Supreme Court bench.

The tactics used to try to stale
mate Frankfurter’s appointment 
were so brazen that several of the 
witnesses against the former Har
vard professor had the audacity to 
base their protests upon Frank
furter’s race.

One of tpe leaders of this new 
streamlined campaign is the Rev
erend Father Charles E. Coughlin, 
whose vicious anti-Semitic mouth- 
ings are copied almost verbatim 
from the outbursts of the mad Nazi 
Propaganda Minister Goebbels.

Coughlin, leader of the National 
Union for Social Justice, has been 
condemned by. one of the leading 
figures of the Catholic Church — 
Cardinal Mundelein of Chicago—but 
his drive goes on unabated.

Coughlin’s anti-Semitism was re
cognized in New York, where he 
was banned from the use of Sta
tion WMCA. However, many other 
avenues of agitation — including 
some two dozen radio stations —are 
still left open to the would-be Fueh
rer of American Fascism.
NAZI SPY NETWORK

Recently the American public was 
aroused by the revelation that th6re 
were within the borders of the 
United States spies of a foreign 
power who were gutting the land 
of valuable secrets, who had care
fully laid plans for a devastating 
attack upon our country, who knew 
of the existence of military inven
tions even before the information 
had been transmitted to Washing
ton.

These spies were the “small fry” 
of a huge ring of agents of Nazi 
Germany actively at work in Ame
rica. Four were sentenced to from 
two to six years in the federal 
penitentiary at Atlanta. One has 
since been transferred to Alcatraz, 
the prison where desperadoes and 
vicious anti-social elements are in
terred.

In sentencing the four in New 
York’s Federal Court, Judge John 
C. Knox said:

“The agents of a totalitarian 
power will hero today receive the 
mercy of a democracy. They are 
fortunate to be before the court of 
a democracy. In this country wo 
spread no sawdust on the floor of 
our prison yards.”

Despite the light sentences — 
light in comparison with what 
would have happened to the traitors 
in their own land if apprehended— 
the seven-weeks trial exposed to the 
American public the amazing rami
fications of Nazi espionage. It 
proved that Germany has more 
spies in America today than it had 
at a time when we were at war in 
1918.

It showed that the snake-like net 
is being directly controlled and 
operated from the German Embassy 
in Washington, D. C. The scope and 
ruthlessness of the Nazi terrorism 
defied the thoughts of the most 
imaginative of Americans.

To cap the entire indictment, 
proof was given that one of the 
topmost figures in the spy ring was 
the predecessor of Fritz Kuhn as 
head of the Bund in America, Dr. 
Ignatz Griebi. Kuhn and the Bund 
spent $5,000 to disavow the spies 
at the outset of the trial, but the 
tactics were futile.
THE BUND AND THE SPIES

Sworn testimony, 3,200 pages in 
length, lies securely locked in fed
eral files, giving a detailed account 
of connections between the Bund 
and the spy ring, giving detailed 
accounts of the tieup between the 
Bund and the spy network as they 
operate today.

The recently reported arrival in 
America of Ernst Wilhelm Bohle, 
head of the bureau of the Nazi 
government known as “Germans 
Living Abroad,” is expected to mark 
a new trend in the machinations of 
the Fascist propaganda machine.

Bohle and many of the leading 
National Socialist Party leaders are 
dissatisfied with the work of Fritz 
Kuhn. Bohle has accused Kuhn and 
the Nazi agents in America of 
“working with a heavy hand.” They 
have blundered too frequently. They 
have made too many enemies. Thus 
,the call for streamlining.
PLAN OF ATTACK

What are the tactics to be adopt
ed? Kuhn has already taken the 
hint. Cooperation is the latest key
note. Let’s drop oui’ petty differ
ences. After all, Fascisms must stick 
together— and that’s precisely what 
they’re doing. They all have the 
same objective, many have the same 
theories: so they have organized a 
“united front.”

—Walter Kubilius. The plan is as follows:

Sunday, March 19, dawned clear 
and beautiful for the Mass. LDS 
Council meeting held at Stoughton 
in the new clubrooms of the Kubbs.

man, or should I say—girl?
Tony Vasaris presented the Bowl

ing trophy for which the clubs con
tested for the past two months with

I was of the opinion that the 
farmers and farmerettes were in 
the habit of rising with the roost
er’s crow and the sun, but then we 
all make mistakes. The sole wel
coming committee was Al Kweda, 
the boy who doesn’t know his own 
strength.

Breakfast was served for the de
legates and I must admit the muf
fins Jo and Nellie served were very 
tasty. Too bad Boston missed the 
setting but probably the next time 
they’ll be sure to arrive on time.

Delegates came from Boston, 
Montello, Stoughton and Worcester. 
Lawrence was also in town and 
they are working hard to have a 
branch by signing up members in 
the LDS. ,

The discussions followed the 
breakfast with Nellie doing the 
honors as chairman of the day. She 
did a very good job of it as a wo-

Postpone Philly Party
Announcement: The card party 

that was to be given by the Phila
delphia Lyros Chorus on April 2nd 
is postponed. Due to unforeseen cir
cumstances we arc forced to hold 
this affair on another date. Watch 
the L.Y.S. for this information. I

—Committee.

Boston the victorious gladiators and 
Stoughton a very strong second. 
Congratulations, Boston, and .may 
you win many more!

Final plans and discussions about 
the all important spring frolic to 
be held in Boston’s Hotel Bradford, 
May 13, were made. Sports and so
cial activities were proposed and 
debated upon with a varied prog
ram to be offered to the public in 
coming weeks.

The conference was adjourned at 
4 p. m. and after a brief interlude 
which permitted us to stretch our 
.over-relaxed muscles we were in
vited to a cold but very good and 
tasty supper.

Tony called out to have his plate 
filled by the Stoughton lassies and 
one of them did a great job of it. 
The chocolate layer cake went the 
fastest.

Following the banquet for the 
gods and goddesses a few hours 
wore spent in singing a mixed va
riety of songs. Maybe the elderly 
folks enjoyed them. I don’t know.

There were many other things go
ing about. Things which I couldn’t 
keep track of, but I was told that 
many a laugh was had. I guess 
that’s as far as I can go but I’ll 
be putting in on the dances at the 
Hotel Bradford, May 13, and don’t 
forget the convention the following 
day.

P. S. Still mad at mo, Lovy?
W. Dupsha.

Call for Choruses 
To Send Drive 
Results to L M. S.

T‘

Stoughton LDS Kubbs 
Paint New Clubrooms 
For State Confab

MONTREAL, Que., Canada —An 
effective boycott against Japanese 
goods and the export of war ma
terials to that aggressor’ state is 
urged in an open letter signed by 
nearly 70 Canadian missionaries in 
China, mailed on March 25th to 
clergy and other religious leaders 
here.

“It is not possible,” the letter de
clares, “for a vigorous Christianity 
to flourish anywhere in the East 
with a victory of the Japanese war 
machine, even allowing that this 
machine will spare no device to gain 
its ends, including reprisals against 
Christians in Japan.

“That, however, is not a valid 
cause for continuing to assist the 
war machine of Japan. A religion 
that can so be intimidated into sup
port of aggressions does not appeal 
to the people of China.”

Urging that pressure be brought 
to bear on financial interests to 
with-hold credits from Japan, the 
letter concludes: “This year of 
fighting has proved increasingly 
that regardless of every effort 
which the Japanese military mach
ine can make, its eventual defeat 
in China is certain.”

Open Your Eyes and Say 
Ah! at Worlds Fair
NEW YORK — The New York 

World’s Fair 1939 will be liberally 
sprinkled with touches of the bi
zarre and here are a few of them:

A parachute tower, 250 feet high, 
from which patrons may “bail out” 
and be sure of landing safely.

The world’s most costly wheat 
field in full growth, with eventual 
harvesting of the crop and conver
sion of it, after milling, into bread.

SMETONA FORCES CABINET CHANGE
KAUNAS, Lithuania—Mass protests against the sell-out of 

Klaipeda (Memel) to Hitler have been successful in forcing a 
change in the composition of the Lithuanian Cabinet. A coali
tion cabinet, headed by the Chief of the General Staff, Gen. 
Černius, was formed this Tues-®------------------------------------ —
day to rally Lithuania’s milita
ry, economic and moral energy to 
overcome the blow caused by the 
seizure of Memci by Germany.

Step to Democracy

The 13 year long dictatorship of 
Smetona is not broken but the Cab
inet now includes representatives of 
three political parties, two of which 
were illegal. The dictatorship poli
cies of the Smetona regime have led 
Lithuania to the renunciation of 
Vilnius and Memel and this action 
has shown the people that only by 
democratic government can the 
rights of the people be best pro
tected.

Lithuanian fascists, led by Vol
demaras, have fought for the com
plete absorption of Lithuania by 
Germany. The growing opposition of 
the people to nazi domination can 
now be seen when several Lithua
nian Nazis were imprisoned for 
treason.

Over 12,000 refugees vare now be
ing taken care of in the interior. 
These managed to escape before 
German troops marched into Memel 
but many other thousands were 
trapped.

April Fool Dance Sat.
In Elizabeth

“Shrine to Democracy” 
At Golden Gate ’

TREASURE ISLAND. — Promi
nent Americans throughout the 
country were being contacted to 
lend their aid in raising a $50,000 
fund to establish a “Shrine to De
mocracy” at the Golden Gate Ex
position as a memorial to the Cze
choslovak Republic. George Creed, 
Federal Commissioner at the Expo
sition, explained that “our idea is 
to install statues of the great Czech 
democrats, and have various exhi
bits that will arouse the people to 
the danger of fascism and Nazism 
to world peace.” Mr. Creel dispelled 
as “ridiculous” rumors that Presi
dent Roosevelt had been approached 
to serve on the fund-raising commi
ttee. The American Architectural 
Society has been requested to sub
mit plans for the projected “Shrine.”

Lith Alumni Students' 
Club Activity

WOODHAVEN, N. Y. — The 
March meeting of the Lithuanian 
Alumni and Students Club was held 
recently at the home of Miss Alber
ta Strimaitis in Woodhaven.

BROOKLYN, N. Y. — Exactly 
one month remains for the Lithua
nian Art League’s (LMS) Member
ship Drive. The list of members 
gained, published in the LYS two 
weeks ago, has brought results and 
many of the lax choruses are be
ginning to write to the LMS Cen
ter on the progress of the LMS 
drive.

If your chorus or drama unit 
has not yet sent in a complete list 
containing the names and addresses 
of past members and members 
gained during the drive, do so now!

A revised listing on how the va
rious chofuses stand in the drive 
for the three membership prizes 
will be published in this Tuesday’s 
L.Y.S.

—LMS Exec. Comm.

New Youth Paper
The Youth Digest, an 8-page 

monthly-tabloid, organ of the New 
York City Council of the American 
Youth Congress, has made its ap
pearance to add to the growing 
number of periodicals providing a 
group point of view in addition to 
that of the daily papers. Published 
entirely by members of the Con
gress, the paper is self-supporting 
and covers activities of a large va
riety of youth organizations. John 
K. Jordan is editor-in-chief.

STOUGHTON, Mass. — Nothing 
exciting has happened, outside of 
the socials and meetings, but the 
discussions have turned out to be 
lively enough to cover up any mo
notony at business meetings.

After making a little money we 
are now making plans to spend it. 
And the first high step is to dig in 
for paint for our Clubroom.

Pres. Al. Kwedor, Johnnie Ross 
and Johnnie Grubinskas have work
ed hard in trying to complete the 
room for the state conference, but 
it still smelled paint. I don’t think 
anybody minded that, after imagin
ing the results.

The two-tone blue effect of the 
walls was something to be appre
ciated and the window drapes and 
chair coverings blended well, so 
that the general outlook was rather 
pleasant.

We’re quieting our own activities 
so as to give our undivided atten
tion to the big State Dance (Spring 
Frolic) that is to be held on May 
13 at the Hotel Bradford, Boston. 
Great plans are under, way and I 
think it will be a success.

Our final divorce doesn’t become 
final until we receive our charter, 
and I hope that will be soon.

We were disappointed that Lowell 
wasn’t able to attend the State 
Council gala affair-meeting, but we 
hope they make up for it by at
tending the next meeting on May 14 
at the Hotel Bradford, Boston.

A $5,000,000 display of precious 
gems and, as a separate exhibit, the 
largest opal in the world.

“Steve Brodie” jumping six times 
a day from a reproduction of the 
Brooklyn Bridge.

A “Rocket Gun”! which will shoot 
passengers to the “moon”; also a 
separate flight to “Venus.”

An oil well operated by bona fide 
drillers.

Puppets fourteen feet tall dra
matizing the family medicine cabi
net as man’s first defense against 
disease.

Orchids flown by the thousands 
every three days from Venezuela.

A floor made of cotton.
Man-made lightning — 10,000,000 

volts of it — in a spectarular dis
charge.

A trumpeter sounding the Polish 
“heynal” from a tower every noon 
to commemorate the slain bugler 
who warned Cracow against the ap
proach of Genghis Khan 700 years 
ago.

A waterfall cascading from the 
roof of a high building.

Fireworks set to music; also a

ELIZABETH, N. J. — Once a 
year, and every year, April 1st is 
April Fool’s Day. And no need to be 
an April 'Fool on that day — you 
won’t be should you come to the 
card party and dance jointly spon
sored by the LDS Vanguards and 
L.D.P. Club.

You may be sure April First is a 
day for merry making and enjoy
ment. You’ll find this card party 
and dance was explicitly cut out 
for merry making and enjoyment.

So come on! Meet friends, and 
make friends. Go away completely 
contented and satisfied with the 
knowledge of an evening extremely 
well spent.

It’s Saturday, April 1, 1939, the 
card party at 6:00 p. m. and danc
ing at 8:00 p. m. There will be ma
ny valuable prizes given away. All 
this for the small sum of twenty- 
five cents. To be sure, refreshments 
will be served!

May we expect you? You won’t 
be disappointed—a hundred others 
can’t be wrong!

The Commitee.

A drive for new members was 
discussed. Students and graduates 
of colleges or universities arę invi
ted to attend the next meeting.

Two scholarships were granted 
for a course in ’Lithuanian Culture 
and History at Columbia Universi
ty. The course is given by Dr. Jo
seph Raymond, a member of the 
faculty of Mariampolis and also a 
member of the Alumni and Students 
Club.

Mrs. Olga Mikolainis and Miss 
Alberta Strimaitis, representatives 
of the Club to the Women’s Com
mittee of Lithuanian Day at the 
World’s Fair, reported developments 
in plans for Lithuanian Day in Sep
tember. ,

Mr. Leopold Grigonis gave an in
teresting talk on the founding and 
purpose of the Lithuanian Import 
and Export Company.

The next meeting will be held on 
April 16th at the home of Mrs. 
Frances Chase of Jamaica.

—D. S.

singing fountain.
A city entirely populated by midg

ets.

B’more Lyros Chorus
Sportsman's Chatter with tom yermal

1. Smash the New" Deal.
2. Smash and smear all progres

sive organizations by continuing the 
Dies Committee witch-hunt.

3. Bring about a wave of anti- 
Semitism to unite all Fascist forces.

4. Openly incite a campaign of 
violence to overthrow America.

The attack upon the New Deal is 
foremost for several reasons. First, 
President Roosevelt has come out as 
an unalterable enemy of Nazidom 
and Fascism. Second, the New Deal 
through its program of effective 
economic reform is forestalling op
portunities for the organization by 
the Bund and its collaborators of 
dissatisfied backward elements 
among the hungry, the ill-clothed, 
the ill-housed of America.

The second point, that of smash
ing all progressive organizations by 
making the best use of the Dies 
Committee, is obvious. By these red
baiting campaigns, the Fascists hope 
to smear in the eyes of the public 
all progressive and anti-Fascist 
forces which attempt to act ef
fectively to stop their onslaught.

The Dies Committee proved in its 
pre-election hearings that it was 
able to effectively smear leading 
progressive and .anti-Fascist candi
dates in many states, while practi
cally covering the tracks of the real 
un-American subversive elements, 
the German-American Bund and its 
affiliated tories.

(To be continued Tuesday)

After general discussions the 
| meeting was adjourned and we mig
rated into another room where xa 
luncheon was prepared by Jo Gelg- 

' nis and served by Kubb girls. 
Everything was home-cooked, in- 
cludirig the delicious chocolate cake 
which, by the way, went like the 

1 proverbial “hot cakes.” Community 
singing was enjoyed, led by genial 

i Frank Olson from Southie. All in 
jail I hope everybody enjoyed them
selves and we hope to see them all 

i at our next meeting.
I Social Notes: Was it Tony Vasa- 
' ris’ cigar or the unforeseen and un
foretold strength of Al Kwedor that 
inspired him to push his hand 
through the club window in order 
to flick the ashes?

By the way, who said Al couldn’t 
get up early Sunday morning?

I wonder what’s become of Toby 
Radvilas? Haven’t seen him at any 
of our meetings or get-together for 

1 a long time.
I How many of our fair damsels 
“milked a cow” on Sunday eve?... 
Tony Klim had better not be too 
nice. The girls may take him up 
on it... Addie L. and Lani G. are 
still our loyal rooters. They make 

[a good cheering squad as well as 
an attractive one — keep it up 
girls! —N. E.

It has been decreed by Mussolini 
that in all printed advertising mat
ter only the “buxom” typė of girl 
or woman be shown.

BALTIMORE, Md. — At our last 
rehearsal, March 25, Mildred Del
tuva wore a sample of the costume 
which the girls are to wear when 
singing and it pleased them very 
much, especially the young ones.

Since many of our members were 
absent our teacher, Mr. Granofsky, 
announced that any one who doesn’t 
appear at the next rehearsal, April 
8, will not be able to sing at our 
International Concert, April 30, 
1939, at Lehman Hall.

We were also invited by the 
Russian Chorus to sing at their 
concert, May 7, 1939.

The chorus wishes to extend its 
sincerest sympathy to Mrs. Jacobs 
who is very ill and we all hope 
she will get better very soon.

Don’t forget the next rehearsal, 
April 8, 1939, 7 p. m. on the dot 
at the Lithuanian Hall.

P. S. Be careful, teach, and don’t 
walk into any more doors.

’Till we meet again.
—Jeepers Creepers.

Wrestling: Gino Garibaldi will be 
in the corner of his young and 
highly-talented heavyweight, Chick, 
against Emil Dusek in a special 
event to the Ernie Dusek-Gino 
Vagnone finish feature wrestling 
match at the Broadway Arena Sat
urday night.

The Garibaldi and Dusek tribes 
have been feuding a long while in

CHILDREN STRANDED AS COPS 
DEPORT MOTHER TO MEXICO

LOS ANGELES,—Federal agents 
handcuffed a 34 year old Mexican 
mother, deported her into Mexico 
via special. truck, and left five be
wildered children in California won
dering about American technicali
ties.

In Kansas no reptiles are permit
ted to be eaten in public. This in-: 
eludes centipedes, snakes, lizards, 
etc.

In Pennsylvania, according to law, 
the standard equipment of all res
taurants must include a stretcher 
and a wheel chair.

GINO GARIBALDI

the mat ranks. Gino wants to give 
'his kin every encouragement in an 
effort to toll a victory over the 
Duseks. For the past few days 
Gino has been tutoring Chick in 
the finer points of the game.

----- O-----
Joe Krakauskas: This Lith south

paw of the Washington Senators 
scored a victory in his first, start

of exhibition ball this year. Kracky 
pitched six hitless and runless in
nings. Not so bad, eh?

----- O-----
Vito Tamulis: A group of the 

L.D.S. Lith. School boys will bf on 
hand to greet Vito Tamulis and the 
Brooklyn Dodgers when the team 

1 pulls in at Grand Central Station 
from their spring training grind. 
The boys are all het up about , the 
idea since we promised to have 
Tammy visit the group at 419 Lori
mer Street some Saturday after
noon and say a few words in re
gards to sportmanship and clean 
play in all walks of life. Meeting 
the ball team at the station depends 
on the hour when the train arrives. 
More details on this later.

----- O-----
Johnny Broaca: Our Silent Lith

uanian is holding out for a $5,000 
bonus before signing up with the 
Cleveland Indians. He showed up at 
the team’s training camp but has 
not worked out as yet. We hope 
Johnny settles his difficulties with 
the club and gets down to real busi
ness.

----- O----r
Fite Facts: Barney Ross, former 

welterweight kingpin, who lost his 
coveted crown to Henry Armstrong, 
will appear in Davey Day’s corner 
this Friday evening at Madison 
Square Garden. Ross used to be a 
stablemate of Day’s and figures to 
help Davey no end in solving Arm
strong’s mode of attack. Barney is 
so sure that Day will “take” Henry 
that he has wagered quite a wad 
on the Chicago youngster at juicy 
odds. '

In the semi - final 8 rounder, 
Yucatan Kid, highly touted light
weight, makes his local debut 
against Johnny Bellus, of New 
Haven.
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Ką Stalinas Pasakė SSSR Komu
nistų Partijos Kongrese

Bostono ir Apielinkės Žinios

(Tąsa)

Karas pasilieka karu, militarinis agre
sorių blokas—■militariniu bloku, ir agre
soriai—agresoriais.
“Neutralumas” ir “Nesikišimas” Klasta

Naujojo imperialistinio karo būdingo
ji ypatybė yra ta, kad jisai dar ne vi
suotinas, ne vi.sa-pasaulinis. Agresorinių 
valstybių vedamas karas, kuris skau
džiai žeidžia neagresinių valstybių inte
resus, vyriausia atkreiptas prieš Angli
ją, Franciją ir Jungtines Valstijas. O jos 
nusileidžia, traukiasi atgal ir teikia 
agresoriam koncesiją po koncesijai.

Tuo būdu eina atviras pasaulio per- 
dalinimas ir tas perdalinimas eina sąs
kaita neagresinių valstybių interesų, be 
mažiausio iš jų pusės pasipriešinimo ir 
net, iki tam tikro laipsnio, pro pirštus 
žiūrint.

Keista, bet taip yra.
Kuo tą keistą ir vienpusišką naujojo 

imperialistinio karo charakterį galėtume 
išaiškinti? Kaip tai gali būti, kad ne- 
agresinės valstybės, turinčios tokias 
milžiniškas galimybes, be menkiausio 
pasipriešinimo užleidžia savo pozicijas, 
atsisako nuo obligacijų, kad tik paten
kint agresorius?

Argi galima tai aiškint neagresinių 
valstybių silpnybe? Žinoma, kad ne!

Bendrai paėmus neagresines demo
kratines valstybes, be jokios abejonės 
atrasim, kad ekonominiai ir militariniai 
jos nepalyginamai stipresnės už agreso
rius daiktan sudėjus.

Taip dalykam esant, tai kaip tuomet 
galima, kad jos sistematiškai teikia kon
cesijas agresoriam?

Tą keistenybę galėtume aiškinti bai
me revoliucijos, kuri gali kilti, jeigu ag
resinės valstybės įsiveltų į karą ir karas 
išsivystytų į pasaulinį karą.

Buržuaziniai politikieriai, aišku, atsi
mena, kad pirmojo imperialistinio karo 
proga revoliucija laimėjo vienoj iš pačių 
didžiausių valstybių. Suprantama, jie 
dreba iš baimės, kad antrojo imperialis
tinio karo proga gali revoliucija laimėti 
kitoj valstybėj arba net ir keliose valsty
bėse sykiu.

Bet dabartiniu laiku šitai ne vieninte
lė ir ne svarbiausia priežastis. Pati 
svarbiausioji priežastis yra ta, kad di
džiuma taikių valstybių, o jų pirmoj 
vietoj Francija ir Anglija paneigė ko- 
lektyvio saugumo, kolektyvio agreso
riams pasipriešinimo politiką, ir užėmė 
“nesikišimo” ir “neutralumo” poziciją.

Ta “nesikišimo” politika galima ap- 
sklembti sekamais žodžiais: “Tegul kiek
viena šalis nuo agresorių save gina kaip 
išmano ir kaip išgali. Tai neapeina 
mums. Mes prekiausiu) su agresoriais ir 
su jų aukom.”

Tačiau tokia “nesikišimo” politika vi
sai lygi žiūrėjimui pro pirštus, ką daro 
agresoriai. Ji vysto karą, kuris, galų ga
le,'išsivystys į pasaulinį karą.

Tai Pagelba. Fašistinėm Valstybėm
Visa “nesikišimo” politika persiėmus 

. nenumaldomu troškimu, kad nepakenkt 
agresoriams juoduose jų darbuose, kad 
nesutrukdyt, sakysim Japonijai, užpuoli
mą ant Chinijos, ir juo labiau, užpuo
limą ant Sovietų Sąjungos; kad nesu
trukdyt, sakysim Vokietijai, maišymąsi 
į Europos reikalus ir tuo privest ją prie 
užpuolimo ant Sovietų Sąjungos; kad 
leist kariaujančiom pusėm juo giliau nu- 
grimšt į karinį dumblyną, nuolat paslap
čiom pakarstant ir vieną ir antrą pusę, 
kad laikytųsi savo, idant abi pusės iš
sisemtų ir nusilptų, o tada, kai jau bus 
visiškai jos nusilpusios, išeiti su savo 
jėgom ir prisidengus “taikos interesais,” 
padiktuoti savotiškas sąlygas ir užpuoli
kui ir užpultam.

Tai pigu ir atatinka tikslui!
Imkim, pavyzdžiui, Japoniją. Įsitėmy- 

kim, kad pirma užpuolimo ant Chinijos 
visi įtakingieji Anglijos ir Franci jos 
laikraščiai garsiai kalbėjo apie Chinijos 
silpnumą, jos nepajėgumą gintis ir rašė, 
kad Japonija su savo armija į du tris 

. mėnesius Chiniją supleškins.
' Tuo pačiu sykiu Amerikos ir Europos

politikieriai sunėrę rankas akylai tėmi- 
jo ir laukė, kas bus. Japonijai pradėjus 
karą, leido jai užimti Shanghajų, taip 
sakant, širdį užsienio kapitalo Chinijoj. 
Leido užimti Cantoną, centrą anglų mo
nopolijos pietinėje Chinijoje. Jie leido 
Japonijai paimti Hainan salą ir netruk
dė apsupti Hong Kongą.

Argi tai ne skatinimas agresorių? Tai 
lyg sakyte sako: “nerkis giliau į karą, o 
mes pažiūrėsim, kas iš to .išeis.”

Arba, pavyzdžiui, imkime Vokietiją. 
Jie leido jai pagrobti Austriją, nepaisant 
savo priedermių ginti tos mažos šaleles 
nepriklausomybę. Atidavė Sudetų sritis. 
Čechoslovakiją paliko jos pačios liki
mui, paniekinant ir suminant kiekvieną 
ir visas obligacijas duotas tai šaliai, o 
spaudoje visa gerkle ėmė raliuot apie 
“silpnumą rusų armijos,” apie “pakriki
mą rusų aviacijos,” apie “riaušes” Sovie
tų Sąjungoj. Tuo drąsino ir ragino Vo
kietiją maršuot toliau j rytus, žadant 
jiems lengvą ir greitą grobį: “Jūs tik 
pradėkit karą prieš bolševikus, o viskas 
seksis puikiausia.”

Šitai irgi išrodo, kaip drąsinimas ag
resorių, v

Anglijos, Franci jos ir šiaurinės Ame
rikos spaudos kampanija apie Sovietų 
Ukrainą irgi būdinga. Tos spaudos ponai 
net užkimo bešaukdami, kad vokiečiai 
maršuos ant Sovietu Ukrainos.

Jie viltį deda ant Karpatų Ukrainos, 
kurios gyventojų skaičius vargiai išneša 
700,000. Jie viliasi, kad dar šį pavasarį 
vokiečiai užpuls Sovietų Ukrainą, kuri 
turi virš 30 milionų gyventojų, ir ją pri
jungs prie Karpatų - Ukrainos.

Atrodo, kad šios įtartinos kampanijos 
objektu tėra sukelti Sovietų Sąjungoj 
pagiežą prieš Vokietiją, užnuodint at
mosferą ir išprovokuoti konfliktą su 
Vokietija, be jokio matomo pagrindo.

Galima daleisti, kad Vokietijoj yra pa
kvaišėlių, kurie svajoja dramblį, tai yra 
Sovietų Ukrainą, prijungti prie uodo, 
Karpatų-Ukrainos.

Bet jeigu Vokietijoj tikrai yra tokių 
pakvaišėlių, tai ištiesų mums reikės jų 
uždarymui parūpint pakankamai beprot
namių. (Juokas ir gausus plojimas).

Bet atmetus pakvaišėlius ir paėmus 
domėn normalius žmones, tai pasidarys 
visiškai aišku, kad kalbėti apie Sovietų 
Ukrainos prijungimą prie taip vadina
mos, Karpatų-Ukrainos, ir juokinga ir 
paika.

Tik įsivaizduokit. Ateina rankas į šo
nus įsirėmęs uodas ir sako drambliui: 
“O, broli, kaip gaila man tavęs! Tu gy
veni be žemvaldžių, be kapitalistų, be 
tautinės priespaudos, be fašistinių gas- 
padorių. Ar tai gyvenimas? Aš žiūriu į 
tave ir nenumanau ar begalėtum iš to 
vargo išeiti nesusidėjus mudviem daik
tan. (Delegatuose juokas). Na, tebūnie 
ir taip. Pridėk savo menkąjį kūno ga
balėlį prie mano plačios dominijos ir 
bus užbaigta.” (Gausus juokas). .

Dar labiau būdinga, kad nesulaukę 
maršavimo ant Sovietų Ukrainos, neku- 
rie Europos ir Amerikos politikieriai, o 
su jais ir kai kurie laikraščiai, patys jau 
pradeda iškelti tikrą pobūdį nesikišimo 
politikos.

Jie atvirai pareiškia ir rašo juodu ant 
balto, kad vokiečiai nemielaširdingai 
juos “suvylė”, kad vietoj maršuoti toliau 
į rytus prieš Sovietų Sąjungą, jie atsi
suko į vakarus, ir kad nori, reikalauja 
kolonijų.

Taigi atrodo, kad Čechoslovakijos dis- 
triktai Vokietijai buvo duoti kaip už
mokestis, pradėjimui karo prieš Sovietų 
Sąjungą, bet vokiečiai, apsisukę, jiems 
liepia eit plynių degt.

Nepamokslininkauju ir neturiu noro 
išrodinėti nedorybes, kalbant apie nesi
kišimo politiką, apie prigavystes, apie 
išdavystes. Tai būtų perdaug naivu 
skelbti moralumą žmonėm, kurie atme
tę žmoniškumą ir visokį padorumą.

Politika pasilieka politika, kaip sako 
seni surembėję buržuaziniai diplomatai.

(Bus daugiau)

| ir liepė imti, kas jai tik reika-

IGNAS KUBILIUNAS
Nauja Lietuvių Radio pro

grama prasidės nedėlioj, ba
landžio (April) 2-rą, 10:45 
ryto, ber stotį WMEX, 
dovy beje dainininko Igno 
biliūno.
dys Eva Sidariutė, Ignas 
biliunas ir Al Stevens 
Nustatykit priimtuvus WMEX, 
1500 kilociklų.

P r o gram os ve d ė j as,
Ignas Kubiliūnas.

va- 
Ku- 

irmą programą pil- 
Ku- 

Ork.

RADIO PROGRAMA
Šeštadienio, bal. 1, progra

ma per stotį WORL, 8 vai. 
ryte, bus sekanti:

1— žinios
2— Dainininkė ir smuikinin

kė Ona Baltrus iš So. Bosto
no

—o—•
Sekmadienio, bal. 2, progra

ma per stotį WORL, nuo 9 :30 
iki 10:30 ryte, bus sekanti:

1— Moclernistics orkestrą iš 
Cambridge

2— šešios Birutes iš Bosto
no, po vadovyste Valentinos 
Minkienės.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Geda Verčia Būti Žmonėmis

Mes negalime girti Hooperį, 
kad jis tokioj kritiškoj padėtyj 
griebėsi pačių kraštutinybių. 
Yra būdų, kuriais jis kitaip bū
tų galėjęs pasiekti, bet galima 
ir pateisinti, nes badas padaro 
žmogų desperatu. Vienas vo
kiečių rašytojas pasakė, kad 
kuomet žmogų apnyksta badas, 
tai jis tuomet ne žmogus, o 
žvėris.

Šį įvykį visi Bostono laikraš
čiai atžymėjo, tik “Daily Re
cord,” Hooperio gyvenimo ap
linkybių nemini, o vaizduoja 
kaipo tikrą plėšiką.

* '
Gubernatorius užgyrė pasiū

lymą, kad valstijos tarnauto
jams nebūtų daugiau mokama 
už pusryčius kaip 75c ir pie
tus $1. Taipgi pirks pigesnius 
automobilius jų pasivažinėji
mui. Tuo būdu per metus su
taupys $200,000.

* ❖ *
Sustreikavo moteriškų dra

bužių siuvėjai. Daugiau tuzinas 
moteriškų siuvyklų užsidarė, 
kuomet kovo 24 d. apie keturi 
šimtai moterų ir vyrų metė 
darbą ir stojo pikieto eilėj.

Taika numatoma

tuokliauti ir tam panašiai, tie 
graudinsis.

Choro merginos turi lietu
viškus kostiumus. Atrodo la
bai gražiai. Pagirtinas daly
kas, kad merginos tą padarė. 
Vaikinai ir turėtu vienodai 
pasirengti.

nados konservatų partijos, 
išstojo prieš įnešimą sei
mui, reikalaujantį įvest 
verstiną kariuomenės tar
nybą. Jis ypač priešingas 
siuntimui Kanados kareivių 
i karus užsieniuose, u

t

r
T

Tėmytojas.

Prieš Verstiną Kareiviavi
mą Kanadoje

Varšava. — Lenkija- at
siuntė 10,000 savo armijos j 
Gdynios prieplaukos sritį, 
kaip apsaugą nuo hitleri
ninkų pasinio jhnų grobtOttawa, Ont., Canada. —

Dr. Rb. Manion, vadas Ka-‘Danzigo kraštą
r

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

I

v

tuojau.
Balsas”

d. Bostone 
per radio

Nuo balandžio 2 
pradės duoti naują 
lietuvišką pusvalandį, kuris yra 
pavadintas: “Lietuvių Radio 
Balsas.”

šį pusvalandį duos visiem ge
rai žinomas dainininkas Ignas 
Kubiliūnas. Jo pusvalandis pra
sidės kiekvieną sekmadienį iš 
stoties WMEX (1500 kilocik
lų) nuo 10:45 iki 11:15 iš ryto.

Kubiliūnas žada nevarginti 
klausytojus pasakom, kaip kad 
kiti radijušai daro.

Z. Janausko Prakalbos

Kovo 22 d. Herbert E. Hoo
per iš Eliot, Maine, išeidamas 
iš savo namų, žmonai sakė:i 
“Einu, gal rasiu kur maisto.”

Kovo 23 d., Hooperis jau bu
vo Bostone. Jis pro vieną ta
bako krautuvę praėjo daugiau 
kaip dešimt kartų,, iki likosi už
dengtas drąsos. Įsidrąsinęs Hoo
per įėjo į krautuvę, atkišo re
volverį ir pareikalavo, kad sa
vininkas atiduotų pinigus. Ką 
savininkas ir padarė. Atidarė 
spintą, išėmė $13.00 ir perdavė 
Hooperiui,

Hooperis nespėjo pinigus su
tvarkyti, kaip bematant jį ap
supo policija ir pastatė prieš 
teisėją. Teisėjas perdavė pri
siektųjų teisėjų teismui ir pas
kyrė $3,000 užstato.

Kuomet žinia pasiekė Eliot, 
kur Hooperis gyveno, visas 
miestelis nustebo. Kaip galėjo 
jis taip pasielgti, kuomet visi 
jį skaitė teisingiausiu, pado
riausiu žmogum visoj apielin-

Miestelio “selekmonai” (val
džia) tuoj atsišaukė į gyvento
jus, kad reikalinga suma užsta
to tuoj būtų sukelta ir Iloope- 
ris iš kalėjimo būtų paleistas. 
Per vieną vakarą reikalinga 
suma buvo sukelta ir Eliot val
džia telefonu pranešė Bostono 
policijai sekančiai: “Paleiskit 
jį, reikalinga suma pinigų yra 
surinkta. Jis nėra tos rūšies 
žmogus, kad pabėgtų. Kada jūs 
tik pareikalausite jo Bostone, 
jis pribus. Jeigu jis negalės at
važiuoti, tai pėsčias ateis.”

“Selekmonai” ant vietos iš 
šešių išrinko komisiją, kad ap
lankyti Hooperio namus. Ko-/ 
misija aplankius namus atra
do : namai šalti; moteris ir ke
turi vaikučiai įsisukę škarma-. 
tuose; jokio maisto nei šmočiu- 
ko!

Hooperienė komisijai pareiš
kė, kad .keturios savaitės iš 
krautuvės nieko nepirko, o gy
veno tik išmatom. Komisija 
Hooperienę nuvedė į krautuvę

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

0

Kovo 26 d. pas mus sakė pra
kalbą kanadietis drg. Janaus-, 
kas. Kalbėtojas be galo vaiz
džiai atvaizdino Kanados darbi
ninkų būklę ir pasaulinę pade-' 
tį. Kanadiečiai turėtų didžiuo-1 
tis, turėdami savo tarpe tokius į 
politinius arėjus, kaip Janaus-1 
kas ir Guoba.

Aukų surinkta per prakal
bas $9.28, Aukavo sekančiai: 
po $1.00: S. Barčius, T. Nu- 
kas, J. Usevičius; po 50c: G. 
Likas, Gavinavičius; po 20c: 
II. Tamošauskienė, K. Žukaus
kas, A. Sabulienė, R. židžiunas, 
J. Mikėnas, M. Kazlauskas, A. 
Jankus ir Pakalniškis. Visiem 
aukautojams komisija taria 
ačiū. Jaunutis.

Waterbury, Conn
Iš Vilijos Choro Parengimo

Kovo 25 d. įvyko Vilijos 
Choro margumynų vakaras. 
Po visų margumynų buvo šo
kiai. Publikos buvo pusėtinai, 
bet galėjo būt daugiau. Dau
gelis gal negalėjo ateiti, ka
dangi parengimas įvyko suba- 
tos vakare. Dauguma turi 
dirbti, kurie dirba krautuvėse 
ir kitose biznio įstaigose. Jei
gu parengimas būtų buvęs 
nedėlios vakare, tai būtų ge
resnės pasekmės buvę.

Kas link choro, tai choras 
apie metus buvo pakrikęs, tik
tai pereitą rudenį tapo atgai
vintas. Bet jau sulošė teatrą 
“Išdykusi Pati,” o dabartės 
turėjo margumynų vakarą. 
Bravo, Vilijos Choro nariai! 
Dirbkite ir toliau, o pasekmės 
bus.

Kaip teko girdėti iš publi
kos, visi patenkinti. Dabarti
niu laiku choras susideda di
džiumoj iš jaunuolių. Garbė 
tiems tėvams, kurių vaikai 
chore ir gali pasirodyti publi
kai ir palinksminti susirinku
sius lietuvius, 
kurie mokinasi 
tokius žaislus, 
sis. Bet kurie

Tie jaunuoliai, 
dainuoti ir ki- 
ateityj džiaug- 
mokinasi gir-

►

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

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. n$. for gents

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

Sun. all day and night

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 miegamŲjy kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.
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Penktadienis, Kovo 31, 1939

Lowell, Mass
Mūsų Žinios

Kovo 28 dieną sukanka 
giai vieni metai, kaip gyvuoja 
Balso Choras. Man labai sma
gu apvaikščioti tą dieną, kada 
choras susiroganizavo, nes jo 
organizavime teko man truputį 
pasidarbuoti. Ir dabar smagu 
matyti, kaip choras gerokai pa
augęs, gerai mokinasi dainuoti 
vadovybėje jauno, energingo ir 
gero mokytojo Vilimo Petruke- 
vičiaus iš Lawrence, Mass.

Balso Choras jau turi išsi
mokinęs keletą tikrai gražių 
dainų, ir jas gražiai sudainuo
ja. Dabar mokytojas sudaro 
dainininkus į kvartetus ir kito
kias grupes. Tai vis daromas 
stropus prisirengimas prie pui
kaus koncerto, kuris turės 
įvykti, berods, gegužės 6 dieną, 
š. m., atžymėjimui vienų metų 
choro gyvavimo ir atdemon- 
stravimui tų pastangų, kurias 
choristai ir gerbiamas mokyto
jas padėjo bėgyj vienų metų.

Kitą kartą plačiau parašysiu, 
atžymėdamas Balso Choro bi
ografiją ir kaip tame pasidar
bavo Lawrence’o jaunuoliai, 
būtent, Al Dvareckas ir Leo 
Chulada.

ly-

Ir Pas Mus Kalbėjo Draugė 
Jonikienė

LAISVI Septintas puslapis

Draugai Puskunigiai labai 
geri — širdingi žmonės. Jie vi
suomet lankydavosi į mūsų pa
rengimus. Bet jau tūlas laikas, 
kaip Uršule Puskunigienė sun
kiai serga ir guli lovoje, nes 
vaikščioti negali. Mūsų vietinės 
draugės rengiasi nupirkti gra
žių gėlių ir nunešt Uršulei dė
lei įvairumo. Patartina pirkti 
vazone augančią gėlę, bus il
giau paminėtina dovana. Vėli
nu greit pasveikti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos mėn. susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, bal. 2, 12 .vai. die
ną, L. D. Kliubo svetainėj. Na
riai dalyvaukite ir mokėkite 
duokles už šiuos metus.

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y

Kovo 19 d. kalbėjo draugė 
Alice Jonikienė iš Čikagos. La
bai apgailestauju, kad neteko 
draugės Jonikienės prakalbos 
pasiklausyti. Mat, tą pačią die
ną turėjome Bostone apskričių 
komitetų posėdį, kur darėme 
prisirengimą prie “Laisvės” 
tradicinio — metinio pikniko— 
liepos ketvirtą dieną, May
nard, Mass.

Prakalbų neteko girdėti, bet 
teko nuo žmonių girdėti, kad 
draugė Jonikienė gerai kalba. 
Ir kur esti geriau pasidarbuota 
— daugiau publikos sutraukta, 
tai ir pasekmės geros apturi
mos. Ypatingai drapgę^kajbėto- ^eiga’
ja padarė daug naudos moterų 
skyrių organizavimo klausime.

Manau, kad Jonikienės mar
šrutas Naujojoj Anglijoj pada
rys daug naudos, imant abel- 
nai.

Tačiau, man buvo labai ma
lonu susitikti ir pasikalbėti tū
lais mūsų organizacijų reika
lais, nes draugė Jonikienė pra
leido net tris vakarus Lowel- 
lyje — taip jau pasitaikė.

žmonių mūsų prakalbose, sa
koma, buvę nedaug. Tai rezul
tatas prasto pasidarbavimo 
garsinime. Ar mes jau niekad 
neišmoksime geriau išgarsinti 
prakalbas, arba bile parengi
mą? C
Kanadietis Kalbės Balandžio

kruta- 
paveiks- 

Jewish

DETROITO ŽINIOS
Kovo 24 d. trys banditai 

užpuolė smuklės savininką 
lietuvį Joną Usorį, kai jis per 
pietus išėjo iš banko ant kam
po Woodland ir Oakland Av. 
Pirmiausia banditai jį bjauriai 
apmušė, paskui atėmė $l,00Q 
ir paspruko. Kai Usoris at
gavo sąmonę, išsitraukęs savo 
revolverį šovė į banditus, bet 
nežinia, ar pataikė, ar ne bent 
vienam iš jų.

Usoris gyvena po num. 151 
Woodland Ave., o smuklę už
laiko po numeriu 9243 Rus
sell St. Jo “tavernas” randasi 
prie rusų tarptautinio namo 
svetainės. Rep.

diskusijomis ir aukų rinkimu.
Pažvelgus į tokį masinį su

sirinkimą, tai rodo, kad det- 
roitiečiai daug pasilikę nuo 
tikro reikalo ir matosi, kad 
jie mažai interesuojasi Lietu
vos liaudies gerove, palyginus 
su lenkų, 
sėmis. Ir 
užpildyti 
vių, bet

pusė svetai- 
Tūli mano, kad kas de- 

rubežiaus,

po pietų, S. Bakanausko Svetainėje. fu* « a^*****.^* *** ?
Po susirinkimo turėsime paskaitą 
sveikatos klausimu, skaitys drg. 
Kindar. Kviečiame ir pašalinius 
eiti pasiklausyti. — Valdyba.

(75-77)

E, 
at-

ELIZABETH,'N. J.
LDS jaunuolių kp. Ir LDP • Kliu- 

bas rengia Card Party ir Šokius. 
Įvyks šeštadienį, bal. 1 d. xKliube, 
408 Court St., pradžia lošimo 6 v. v. 
Šokiai 8 v. v. Įžanga 25c asmeniui. 
Prašome visų dalyvauti šiame • pa
rengime, nes bus duodama dovanos 
ant kiekvieno stalo, kur bus pada
ryta daugiausia punktų. — Kom.

(75-77)
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Masinės Protesto Prakalbos
16 d. įvyko lietuvių 
prakalbos viso pla- 

ir apylinkės.

Gera Naujiena Mums 
Binghamtoniečiams 

“Profesorius Mamlocjt” at
važiuoja pas mus balandžio 7 
d. Mes jį matysime 
muose kalbamuose 
luose. Bus rodomas
Theatre, kampas Main ir Jar- 
ves Sts. Prasidės 7 vai. vaka
re ligi 9 vai. ir nuo 9 iki 11.

Binghamtono lietuviai ne
praleiskite šios progos. Šis ju- 
dis yra nepaprastai gražus ir 
pamokinantis, parodas, kaip 
Vokietijos naziai siaučia. Jis 
yra gamintas Sovietų Sąjun
goje.

Įžanga 35 centai ypatai. 
Kviečia visus I. W. O.

Icor Skyrius. 
---O---

Ligoniai Mūsų Mieste
Draugė Simonaitienė dar 

y is tebeserga, taipgi tebeser
ga draugė Vitartienė, nors jau 
eina geryn. Draugas Geo. 
Sliesoraitis serga jau kelintas 
mėnuo. Girdėtis, kad sveiksta. 

Serga abu draugai Aleksan- 
dravičiai jau ilgas laikas. 

; J Taipgi drauge M. Ptindienė 
----- , kelias . savaites gulėjo 
' lovoje savo namuose. Dabar 
jau sveiksta.

Draugė K. Vaicekauskienė, 
kuri buvo koją susižeidus, 
jau baigia sugyli.

Naujai apsirgę yra šie drau
gai bei draugės: Kazėnienė, 
Gabužiutė, C. žolynienė ir A. 
Mainionis.

Linkiu greito pasveikimo vi
siems.

J. K. Navalinskienė.

Kovo 
protesto 
taus Detroito 
Prakalbas rengė Amer, Liet.
Kongreso Detroito skyrius. 
Prakalbos buvo surengtos ant 
greitųjų po to, kaip Hitleris 
pasigrobė Klaipėdą. Nors ren
gėjai dėjo pastangas garsinti • 
ir prašė visų sriovių vadovus, 
kad prisidėtų prie protesto 
prieš Hitlerio grobimą Lietu
vos, bet lietuvių kunigai nė 
vienas iš trijų nė akių neparo
dė ir negarsino bažnyčiose. 

Į Tas parodo, kaip jiems rūpi 
Lietuvos gerove ir kokie jie 
yra lietuviški patrijotai.

Taipgi buvo prašyta dikčiai 
kalbėtojų, kaip lietuvių, taip 
svetimtaučių, bet svetimtaučių 
nebuvo nė vieno, tik nuo žydų 
buvo atsiųstos dvi telegramos, 
kurios užgyrė lietuvių protes
tą prieš Hitlerį ir pasižadėjo 
remti tokius -protestus ant to
liau.

Prakalbų programą sudarė 
tik keturi kalbėtojai ii’ Aido 
Choras. Aidiečiai, kaip visa
dos, taip šį sykį priėmė pa
kvietimą ir dalyvavo. Sudai
navo amerikonišką ir lie
tuvių himną ir porą kitokių 
dainų, puikiai.

Kalbėtojais buvo Dr. 
kaitis, Dr. 
Kemešienė. 
storai link
pos įvykių ir apie Lietuvos pa
dėtį. Dr. Palevičius kalbėjo 
prie pabaigos ir padarė abel- 
ną apžvalgą Europos ir Azi
jos bei Afrikos grobikų žy
gius ir jų priežastis. Prakalba 
buvo ne perilga, bet gera ir 
aiški.

Priimtos dvi rezoliucijos lie
tuvių ir anglų kalbomis, Lie
tuvos valdžiai dėl pasidavimo 
Hitlerio globai, ir apie grę
siantį pavojų Lietuvos nepri
klausomybei.

Prakalbos baigėsi mažomis

Joni-
J. Sims ir d. M. 
Kalbėjo trumpai, 
dabartinių Euro-

VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo

Stebukliniai Medaliai nuo___
Daimantiniai žiedai nuo..
Rankiniai Laikrodėliai nuo
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

Philadelphia, Pa

ir čechoslovakų ma- 
toks protestas galėjo 
kelias svetaines lie- 

šį sykį tai atsilankė
apie pora šimtų 
n ės.
dasi už rubežiaus, tai tas 
mums neapeina. Toks many
mas yra klaida. Alvinas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Šį sekmadienį, balandžio 2 dieną 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., 
įvyksta vietinio Lyros Choro mėne
sinis susirinkimas. Jo pradžia 7:30 
vai. vakaro. Svarbu ne tik chorie- 
čiams, bet ir simpatikams dalyvauti. 
Daug 
planų 
dirbti

WATERBURY, CONN.
Fools Day Bankietas

Balandžio 1, šeštadienį, 774 Bank 
St., įvyks gražus bankietas ir šo
kiai. Pradžia 8 v. v. Skanūs valgiai: 
Spagetai su lietuviškais grybais. 
April Fools, bus į gerąją pusę, turė
sit surprizą. Rengėjai 
tūros Draugijos. Visus 
gimo Komisija. Įžanga 
giai dykai.

Liet. Litera- 
kviečia Ren- 
tik 35c. Val- 
(75-77)

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųJūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne

ir daug didesnių bei mažesnių 
ateičiai šios organizacijos iš
peikęs. — Sekretorė. (76-77)

HILLSIDE, N. J.
Šiūomi pranešam, kad LDS 101 

kp. ir ALDLD 200 kp. rengia juo
kų vakarą, balandžio 16 d. Vengrų 
Svetainėj. Bus sulošta dvi juokin
gos komedijos. Kalbėtojas bus J. 
Gašlūnas iš Brooklyno. Įžanga 35c. 
Vaikams 15c. Pradžia 6:30 v. v. 
Prašome kitų organizacijų toj die
noj nieko nerengti, bet dalyvaukite 
mūsų parengime. Ačiū. — Komisija.

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugyste 

rengia didelį balių, šeštadienį, balan
džiu 1 d. Laisves Choro Svet., 57 
Park St. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (76-77)

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

įvyks sekmadieni, 2 d. balandžio, 
2:30 vai. po pietų, 15-17 Ann St., 
Harrisone. Visi draugai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes

- K. K.lyra daug svarbių reikalų. —
Sekr. (76-77)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, balandžio 1 d., įvyks 

Lyros Choro naudai šokiai. L. D. 
| Svet., 920 E. 79th St. Įžangos na- 
bus. Šokiams grieš 
tra. Pradžia 8 v. v. 
dalyvauti. — Kom.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. ’ TEL.:

BROOKLYN
STAGG 2-2178

Lindy’s Orkes- 
Kviečiame visus 

(75-76)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai ir 
draugės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkimo ir atsiveskite naujų na
rių. — Sekr. (74-76) j

NEWARK, N. J.
Sietyno choras rengia smagų 

kortavimo ir bingo vakarą, įvyks 31 
d. kovo, penktadienio vakare, 8 vai.i 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. j 
Bus skanūs užkandžiai ir laimėto
jams dovanos. Įžanga 35c. Visus' 
širdingai užkviečia Sietyno Choras.1 
— Marie Paukštaitis. (74-76)

BRIDGEWATER, MASS.
Penktadienį, kovo 31 d., 7:30 v. v. 

Piliečių Svet., kalbės drg. Z. Janau
skas, “Liaudies Balso’’ vedėjas iš 
Toronto, Canada. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(74-76)

N. J., po antrašu

206 WEST FRONT STREET
Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. susirinkimas 

sekmadienį, bal. 2 d., 10 vai. 
O’Donnell Hall, 20 High St. 
čiame narius skaitlingai dalyvauti, I
užsimokėti duokles ir taip pat atsi
veskite ir naujų narių į susirinki
mą. — Kom. (76-77)

įvyks 
ryto. 

Kvie-

Tai bene bus žingeidžiausios 
prakalbos šį sekmadienį, balan
džio 2, 7 vai. vakare, L. Darbi
ninkų Kliubo svetainėje, 338 
Central St., Lowell, Mass. Kal
bės draugas Z. Janauskas iš 
Kanados, “Liaudies Balso” at
stovas ir geras kalbėtojas. Ja
nauskas daug lietuvių kolonijų 
apvažiavo ir daug prakalbų pa
sakė apie šių dienų pasaulinius 
įvykius. O pas mus, ve, kalbės; 
kuomet jau ir Lietuvoje baisūs 
įvykiai dedasi.

Draugai 
praleiskite 
kas dedasi 

. lykai stovi 
tuva.

lietuviai, nipks ne- 
progos sužinojimui, 
Europoj ir kaip da- 
su mūsų tėvyne Lie-

Kiti |vykiai

Draugas Alekas Rutkauskas, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinės Draugystės raštinin
kas, po ilgokos ligos pradėjo 
taisytis ir jau grįžta prie kas
dieninio 
kauskui 
ti, todėl 
kad jau

Virš minėta draugystė turės 
mėnesinį susirinkimą balan
džio 9, 2 vai. p. p., kliubo sve
tainėj. O paskirta komisija tu
ri anksčiau susirinkti (apie 12 
valandą) knygų peržiūrėti.

darbo. Draugui Rut- 
nemažai teko nukentė- 
visiem smagu girdėti, 
baigia išgyti.

Liet. Lit. Draug. 10 kp. su
sirinkimas įvyks 3 d. bal., 8 
vai. vak., 735 Fairmount Ave. 
Visi draugai kviečiami atsi
lankyti, nes į susirinkimą ža
da pribūti d. Buknys ir atvežti 
“Laisvės” pikniko tikietus, ap
art to, kalbėsime, kaip gaut 
daugiau narių į kp.

Sus. Sekr.,

EASTON, PA.
šeštadienį, balandžio 1 d. yra ren

giamas smagus vakarėlis j kurį 
kviečiama visi dalyvauti. Rengia 
Lietuvių Komfrakcija. Įvyks seno
joj Piliečių Kliubo buveinėje, užpa
kalyje 634 Ferry St. Prasidės kaip 
7:30 vai. vakare ir tęsis iki vėlumai. 
Bus įvairių skanių užkandžių ir iš- 
sigėrimų. 
kviečiame 
giai laiką

Įžanga veltui. ■ Širdingai 
visus atsilankyti ir sma- 
praleisti. — Rengėjai.

(76-77)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 2 d., 2 
vai. po pietų, 1415 S. 2nd St. Na
riai prašomi ateiti į šį, susirinkimą, 
atsiveskite ir naujų narių. Taip pat 
-prašome narius užsimokėti už 1938 
ir 1939 m., kurie dar nėra užsimo
kėję. — Tureikis. (75-77) .

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

sekmadienį, balandžio 2 d., 2:30 vai.

J. B.

Choro

Choro 
party) yra 
balandžio,

Philadelphijos Lyros 
Kortų Balius

Nepaprastas Lyros 
pažmonys (card 
rengiamas 2 d.
Liaud. Name, 735 Fairmount 
Ave. Pradžia 3 vai. po piet. 
Bus skanių užkandžių, gėri
mų, šauni orkestrą dėl šokių, 
ir taip pat kortų lošėjams lai
mėtojams duodamos dovanos.

Labai prašom publikos, 
mums simpatizuojančios, pa- 
remt mūsų tą parengimą, atsi-. 
lankant skaitlingai, o mes jus 
paremsim, palinksminsim savo 
dainomis.

Kviečia Choro Jaunuoliai.

U. S. A. Valdžios 
Pertvarkymas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongresas įgalino 
prezidentų Rooseveltą per- 
organizuot kai kuriuos sky
rius vykdomosios valdžios, 
kaip kad reikalauja sėk
mingumas tų fekyrių veiki
mo ir lėšų taupymas.

Patarimai, Kaip Patapti Piliečiu
Anglųv 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 j šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina- laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

How to Become a Citizen of the United States
Ją išleido F. L. I. S.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženki eliais-stamps.

“LAISVĖ", 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Jalinskas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

padarau 
paveiks- 
krajavua 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu fiTupiu ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park- 1 
way ir Chauncey stočių BMT Line

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

Hr Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Kep tuv^e «

Charles 
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 

j Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

'Jį



Aštuntas puslapis LAISVE Penktadienis, Kovo 31,1039 *

Now Yorto^^^Zi mos
Jieškojo Galvažudžių— 

Rado Negyvėlį
Kovoja Žada Gerą Aptarnavimą

Agnes Vasiliauskaitė 
Tuojau Grįš Namo

Užvakar teko aplankyti 
ligoninėje Agnes Vasiliauskai
tę, kuri randasi Broad Street 
Hospital, New Yorke. Vasi
liauskaitė jau tikisi tuojaus 
sugrįžti namo. Berods jau sep
tynias savaites jai ten teko iš- į 
buvoti. Labai apgailėtina 
Vasiliauskaitės, kuomet pačioj 
jaunystėj, savo gyvenimo žy
dėjime, vos tik aukštesniąsias 
mokyklas -pabaigusiai 
tiek daug nukentėti.

Vasiliauskaitė pakliuvo au
tobuso nelaimėn, kur tapo 
labai smarkiai sužeita kairio
ji ranka—ir rezultate to, tu
rėjo ant rankos net kelias ope
racijas. Tačiaus šiomis dieno
mis dalykai eina gerojon pu
sėn,
sugrįžti namo.

Linkėtina Agnesei greit su
grįžti ir vėl linksmai gyventi 
su namiškiais ir pažįstamais.

Kaimynas.

Išgirskite Jonikienės Prakalbą ir Dr. Šlinpaitės 
Patarimus, Kaip Užlaikyti Sveikatą

sekmadienį, balandžio 
3 vai. po pietų, Lietuvių 
Piliečių Kliubo salėje, 
Union Avė., Brooklyne, 

p r a k albos-prelekcijos, 
vyrui ir

viii moterų reikalais, tad mo- c c i

terys ypatingai turėtų, susido
mėti šiomis prakalbomis ir su
kirsti vyrus skaitlingumu.

“Daily Workerio” 
Platinimas

nu-

Am. 
280 
įvyk 
kurias kiekvienam
ir moteriai svarbui išgirsti.

Daktarė Aldona šliupaitė, 
brooklynietė, žymioji lietuvių 
sveikatos patarėja ir visuome
nininke, duos patarimų, kaip 
saugoti sveikatą.

Alice Jonikienė, chicagietė, 
kalbės apie visuomenės svei
katą ir 
nėse Valstijose. Ji nurodys, 
kas jau atsiekta, taipgi kas ir 
kaip dar reikalinga atsiekti 
tose srityse. Ji taip pat turi 

ir mergina tikisi tuojaus labai svarbių pranešimų lietu-

te ko

New Yorko Krautuvių Dar
bininkų Unijos Taryba sveiki
no prez. Rooseveltą ir Per- 
kinsiutę už pastangas suvieny
ti unijas.

Areštuoti Trys Netikrą 
Pinigų Skleidėjai

Trys vyrai suimti ir kaltina
mi paskleidime $175,000 ne
tikrų pinigų, kurių labai daug 
paskleista New Yorke. Kalti
namieji areštuoti Elizabeth’e, 
N. J., tūlame politikos kliube.

Kaltinamaisiais yra: Joseph 
Chiarello, Dominick Carato- 
zoolo ir Joseph Albano. Gy
veno visi Brooklyne.

Jie daugiausiai paskleidę 
dolerinių, penkinių ir dešim
kių.

Nusipirkite Pigiai 
Knygą

nusi-

Reikia priminti, kad A. Jo
nikienė čion kalbės dar pirmu 
kartu ir gal negreit vėl jos 
susilauksime, tad pasinaudo
kime šia proga išgirsti jos 
prakalbą ir duokime jai en
tuziastiškas sutiktuves, atatin
kamas retai viešniai ir pasi
šventusiai darbo žmonių rei- 

_ ,. .kalų gynėjai, kokia
laimimo padėti Jungti-1 T • r . .. V Jonikiene.

yra A.

Lietuvių 
Kliub as.

Prakalbas rengia
Moterų Apšvietos
Įžanga nemokama. Kviečia vi
sus ir visas atsilankyti. N.

Amerikos Lietuviu Kongresas
Brooklyno Skyrius

PASTARŲJŲ DVEJŲ PRAKALBŲ IR DEMONSTRACIJOS 
PINIGINĖ ATSKAITA

ALK Brooklyno Sky- 
priklausančių draugijų 
čia paduosiu smulkme- 
piniginę atskaitą u z 

mi-

pa-

Dabar galima pigiai 
pirkti labai svarbių knygų iš 
istorijos, geografijos, ekono
mijos, politikos, dailios litera
tūros, sveikatos klausimais ir 
kitais. Jų yra “Laisvės” raš- 
tinėję ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos centre. “Laisvė” tik 
išleido didelę Sinklerio apysa
ką “Raistas”. Yra 
knygų pasirinkimas, 
į “Laisvės” raštinę, 
Lorimer ir 'Ten Eyck

Prie 
riaus 
žiniai, 
ningą
abu pastaruosius masinius 
tingus ir demonstraciją.

Vasario 24 d. mitinge 
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės padengimui lėšų su
rinkta $65.71. Už svetainę 
užmokėta $35, drg. Prūseikai 
dalis kelionės iš Chicagos ir 
atgal $20, “Laisvei” už 4,000 
plakatų $8.16, radio skelbi
mai $4, Prūseikai telegrama 
65c,—rviso išlaidų $67.81. Ne- 
datekliaus $2.10.

Kovo 23-čios masiniam mi
tinge surinkta $41.03. Svetai
nė $30, už 2,000 plakatų $6.- 
12,—viso išlaidų $36.12. Liko 
$4.91. Iš šio balanso paden
gus vasario 24-tos mitingo de
ficitą $2.10, liko $2.81.

Dalyvaujant priešhitlerinėj 
demonstracijoj u ž iškabas 
Banasevičiui užmokėta $10.00 

Nuo mitingi} likusieji 2.81

Komunistų Partijos yra 
sitarta Brooklyne gerai išpla
tinti “Daily Worker}.” Todėl 
tame dienraštyje yra įvestas 
specialis Brooklyno skyrius, 
kuris pasirodo kas trečiadie
nis. Draugas Cacchione, 
Kings pavieto organizatorius 
ir žymus komunistų vadas, 
tame skyriuje veda specialę , 
kolumn'ą. Jis jojo iškelia visas 
svarbiausias Brooklyno politi
nes problemas. Ir šiaip telpa 
gerų žinių ir pasiskaitymų.

Komunistų Partijos nariai 
kas trečiadienis vaikštinėja 
palei stubas ir platina tos die
nos “Daily Worker.” Girdė
tis, kad jiems pusėtinai gerai 
sekasi. Kartą žmonės įsigiję 
ir paskaitę tą gerą darbinin
kišką dienraštį, pasilieka jo 
nuolatiniais s k a i ty t o j a i s.

Daugelis lietuvių kasdien 
perka ir skaito kapitalistinius 

| angliškus dienraščius.
jie negalėtų skaityti 
Workerio”? Galėtų ir 

Pabandykite.
keryje” rasite 
vėliausių žinių.

Brooklyno policija ir de
tektyvai, neapgyventam name 
po num. 708 Quincy St., Broo
klyne, bej ieškant plėšikų na
mo skiepe, rado žmogaus la
voną. Negyvėlis esąs tūlas 
Paul Peters, 27 metų amžiaus 
darbininkas. Kaip ir dėl ko 
Peters gyvybės neteko, 
žinota, 
būtu c

nesu-
Nėra ženklų, kad jis 

užmuštas ar apiplėštas.

Harlem — Washington 
Heights ruožte bedarbių Dar
bininkų Susivienijimas (Wor
kers Alliance) varo smarkią 
kampaniją už bedarbių mar- 
šavimą Washingtonan, jeigu 
Jungt. Valstijų kongresas ne
nubalsuos už $150,000,000 su
ma WPA darbams, kurios rei- 
kalauja prez. Rooseveltas.

Michael J. Quill, Transpor- 
taeijos Darbininkų Unijos pre
zidentas ir miesto tarybos na
rys, paskelbė per WNYC radi
jo stotį antradienio vakare, kad 
jis ir jo unija dės visas pastan
gas kuosaugiausiam ir geriau
siam aptarnavimui svečių-pri- 
buvėlių, kurie lankysis Pa
saulio Fėruose.

i

Abelnas nedateklius $7.19

Mokyklėlės Reikale

Direktorių Atydai

dos Bendrovės direktorių susi
rinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 3-čią, 1939 m., “Lais
vės” name. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi būkite laiku.

J. NALIVAIKA, Sekr.

Kilo audra protestų prieš 
Bronx prezidento Lyons pa
siūlymą uždaryt miestavą ra
dio stotį WNYC. Lyons’ui ne
patinka programos už demo
kratiją ir progresą.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. JOHN WALUK
i GI NO. Gth STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

didelis 
Užeikite 
kampas 
gatvių.

Geri Judžiai New Yorke
Dabar New Yorke yra vai

dinama visa eilė gerų judžių, 
kuriuos verta pamatyti.

“Cameo” teatras, ant 42nd 
ir Broadway, dabar rodo So
vietų Sąjungoj pagamintą is
torinį judį “Aleksander Nevs
ky.” Tai judis, kuris parodo, 

r kaip 13-tame šimtmetyje Ru
sijos liaudis apsigynė nuo vo
kiečių kryžiokų ir tuo pagel- 

< • bėjo apsiginti visom rytų tau
tom.

“Roosevelt” teatras, 2nd 
Avė. ir Houston St., dabar 
rodo sovietinį judį “Perkūnas 
Meksikoj” ir “Juokas pro 
Ašaras.” Abu judžiai labai 
įdomūs.

“Waldorf” teatras, 50th St., 
tarpe 6th ir 7th Avės, jau tre
čia savaitė rodo “Concentra
tion Camp” judį, kuriame pa
rodo Vokietijos fašistų žiau
rumus ir žmonių persekioji
mą.

Visa eilė kitų teatrų rodo, 
taip pat vertingus judžius, bet 
apie juos parašysime kitą kar
tą.

“Ateities žiedo” mokyklė
lės mokiniai pereitą šeštadienį 
“Laisvės” svetainėje puikiai 
pasirodė. Ypatingai mergaitės 
gražiai atsirekomendavo gra
žia lietuviška kalba ir drąsu
mu prieš publika! '

Ši mokyklėlė su pereitu pa
rengimu nesibaigė. Ji tęsis 
dar ilgai.

Kaip jau žinoma, mokyklė- i 
lės pamokos įvyksta subatų į 
popiečiais. Mokinama lietuvių, 
kalbos, rašybos ir muzikos bei 
dainų. Taipgi po kiekvienų 
pamoki} turima sporto valan
džiukė arba rodoma krutami 
paveikslai. Sekantį šeštadienį 
vaikai turės sporto 
Nepraleiskite, vaikai, 
ir sporto valandos!

Šimo

valandą, 
pamokų

Sūnus.

New Yorko Unijos siunčia 
valstijos senatui reikalavimus 
užgirt paskyrimą Friedos Mil
ler industriniu komisionieriu.

Workers Alliance N. Yorke 
veda balsavimą dėl maršavi- 
mo Washingtonan už WPA 
darbus. Jau sunaudojo 75,00( 
balotų ir pareikalavo 25,00( 
daugiau.

Matęs.

Samuel Schwartz, apie 5( 
metų amžiaus, gyvenęs 23£ 
Fort Washington Ave., pasi 
korė savo kambaryj.

Kodėl 
“Daily 
turėtų.

Wor-‘Daily 
įvairiausių ir

Rep.

Parama Ispanijos 
Pabėgėliams

1ŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko gali
ma privažiuoti 14 St.-Canarsie lini
ja, išlipant ant Graham Ave. sto
ties. Vieta vienas blokas nuo sto
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (72-77)

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

»

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

padengt turėtų tie 
kurie galėjo, o ne- 
pastarojoj demons-
Diena buvo graži, 

rengėsi

Kas Turi Nedateklių Išlygini?

Jeigu visi mūsų draugai 
jaučia atsakomybę už neišpil- 
dymą savo pareigų, tai šį ne- 
ddteklių 
draugai, 
dalyvavo 
tracijoj!
prie demonstracijos 
visokiausių tautų žmonės, ją 
rėmė net miesto valdžia. Rei
kalas buvo visų demokratinių 
žmonių. Lietuvą hitlerizmas 
taipgi užpuolė, atplėšė Klai
pėdą ir gręsia užėmimu viso 
krašto, taigi lietuviai turėjo 
jaust ypatingą pareigą prie 
demonstracijos prisidėt. O 
kaip buvo ? Dalyvavo paly
ginamai nedidelis būrys lietu
vių. Daugelis mūsų draugų 
tuo nepaisymu didžiai nusi
kalto. Jei vieni per pusdienį 
kojas mušė gatvėmis, iškėlė 
lietuvių obalsius, tai prie to 
neprisidėjusieji draugai būti
nai turėtų užsimokėt bausmę 
išlyginimui minėto deficito.

Įsivaizduokit, draugai, ko
kia gėda būtų buvus lietu
viams, jei šioj demonstracijoj 
jų visai nebūtų buvę pasiro
dyta ! Kuo tatai kiti žmonės 
būtų galėję išsiaiškint? Juk 
Didžiojo New Yorko lietuviai 
nėra prohitleriniai!

J. Kuodis, Sekr.

VELYKŲ
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną 
Geriausia
Pirkti

Lietuviškame 
Monopolyje

Pasirinkimas Didelis
Tūkstančiai įvairių rūšių 

degtines, vyno ir šiaip 
"visokių saldžių gėrimų.
Nesiduokite suvedžioti, pas 

mus kainos žemiausios.

Republic Liquor Store 
415-17 Keap Str. 
arti Grand Street 

Skersai gatvę nuo RKO teatro 
Tel. Evergreen 7-2089 

Lie. L72

Savas pas savą—Lietuvis , 
pas lietuvį

Kūlikas, J. Bondžins- 
ir S. Sasna atnešė pokaitė 

pundą drabužių.
Šimtams tūkstančių buvusių 

kovotoji} ir.,.cįvilių pabėgėlių 
iš fašistais' užgrobtos Ispani
jos reikalingi drabužiai ir 
sokeriopa pagclba. 
turite nuliekamų 
prašomi juos atnešti 
salėm

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

vi- 
Kas dar 
drabužių, 
“Laisvės”

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. <5ia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų ^degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Filiui •UI” <
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MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

»
>

»

Herlands pašaukėVj kvoti
mus dar 6 nazių Bu/ndo na
rius. C

Puiki ’ V ieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

ONE HUNDRED AND FIFTY SEVEN

InW1*1 PAID DEPOSITORS L
M BUSHWICK

SAVI MGS BANK.
GRAND SRitGHAHAM AVE.. BROOKLYN
Qfrf INTEREST PER ANNUM FORI
Z./0 QUARTER ENDING MAR. 31

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT «-

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI,NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-362J

Dr. Herman Mendlowitz 
.83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

' AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

| LIETUVIŠKI BARAVYKAI |
■ Mėgiamas Žiemos Skanėsis įį

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge- «,
: riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų.

f J 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, mūsų—ne mažiau 5 dėžių.
| LITHUANIAN-AMERICAN g
■ Import & Export Corporation ■
; • 157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK H

■11^

S

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
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 guzlkais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, 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

yra
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Žmones, Geros Naujienos
Tik ką atėjo vagonas naują kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—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
Mes užkabiname
Jūsų kortinus 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Ir

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
AtsineŠkite Šj ku
poną ir Jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką Jūs 
pirkaite.
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