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Krislai
Advokatai be Daktaro.
Begėdiškai Drąsiai. 
Svarbi Sukaktis. 
Malda be Sielos. (/ 
Apsivogė.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas praš o m a s 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

New Yorko valstijos nau- ~ ..... ...; ...- """'■'......................«■■............ ■'......   ■ -■■■■■......... ■ .......... ...........—*•
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vokatai. Bet ar žinote, kad
ten nebus nei vieno gydy
tojo, nei Vieno mokslinin
ko? Taip pat po Naujų Me
tų berods nebeliks nei vie
no darbininko.

HITLERIS Į KLAIPEDA MARSUOSlįS PO NAUJŲ METŲr,
•fv

Laukite, jeigu norite, 
daug gero iš tokio seimelio. 
Be to, naujo .seimelio dau
gumą sudaro užkietėję re
akcionieriai republikonai.

Ąt $ aje

Fašistų “Vienybė” jau vi
sai atvirai siūlo Lietuvai 
priimti Vokietijos nazių 
planus dėl Lietuvos.

Bet juk tai mirtis Lietu
vos nepriklausomybei. Tai 
Lietuvos void ennarininku 
planai.

Jais jau persiėmė ir 
Grand Stryto fašistai. ■jf. * *

Kai kurie klerikalai ir 
fašistai taip apjakusiai nu
siteikę prieš žydus, jog sta
čiai džiaugiasi, kai Kaunas 
ir Berlynas derasi “dėl su
sitaikymo.” Girdi, naziai 
apvalys Lietuvą nuo žydų.

Bet lai tie sugedėliai at
simena, jog lygiai gražiai 
naziai apvalys Lietuvą ir 
nuo lietuvių. Jie jau paro
dė Klaipėdoje, kaip jie myli 
savo “brolius lietuvinin
kus.” * * *

Pirma žydai, paskui kata
likai, o paskui ir kiekvienas 
lietuvis turės drebėti prieš 
rudmarškinius “furjierus.”

Iš Kauno praneša, kad 
klerikalų vadas Bistras rei
kalaująs Lietuvos susijun
gimo su Vokietija.

Nejaugi Kauno klerikalai 
nemato, kaip gražiai naziai 
katalikus glosto pačioje 
Vokietijoje? 

* * *
Šiomis dienomis sueina 

15 metų nuo įsikūrimo 
New Yorke Workers 
School. Dabar ta mokykla 
yra išaugus į milžinišką ap
švietus įstaigą. Kasmet iš 
jos išeina keli tūkstančiai 
prasilavinusių darbuotojų, 
veikėjų.

Šio įvykio atžymėjimui šį 
vakarą New Yorko didžiu
lėje'Mecca Temple svetainė
je įvyks gražus koncertas ir 
šokiai. * * * -

Tūlas vargšas J. Kruze 
“Vienybėje” (gruodžio 13 
d.) liūdnai apverkia stoka 
Amerikos lietuviuose vieny-i 
bes. Argi, girdi, negalėtų, 
visi gražiai susikalbėti iri 
bendrai darbuotis Lietuvos 
gerovei ? ,

Deja, ta Kruzės maldai 
neturi jokios sielos, taipgi 
labai mažai sąžinės. Tame 
pačiame “V.” numeryje vi- 
duriniuose puslapiuose 
kiekviena eilutė pritvinkus 
karčiausia tulžim prieš vi
sus pažangiuosius žmones.

Patariu Kruzei skaityti 
savo “Vienybę”. Jis ten ras 
tikruosius bet kokio bendro/ 
darbo ardytojus. —J

* * *
Atrodo, kad visi popie

žiaus gyventojai turėtų bū
ti šventi žmonės. Ko jau ko, 
bet jiems nereikėtų -rūpintis 
svietiškais turtais.

Betgi taip nėra. Iš Va-

ANGLIJA TIK NEVA “ŽADA” PADĖT
FRANCI JAI APGINT TUNIS! Jį

Anglų Ministeris Pirmininkas Sako, kad Jo Sutartis su 
Italija “Padengianti” Tunisiją, Francijos Koloniją

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain tik neaiškiai ir dve
jodamas neva žadėjo “pa
laikyt” Francijos pusę, jei
gu Italija užpultų Francijos 
koloniją Tunisiją. Atsaky
damas į darbiečio A. Hen- 
dersono klausimą seime, 
Chamberlainas tik primine, 
kad Anglijos sutartis su 
Italija “žada”, jog kraštai, 
kurie rubežiuojasi su Vi
duržemio Jūra, turi pasilikt 
tokiame pat stovyje, kaip 
dabar. O Tunisiją yra vie
nas tų kraštų. Tai Anglijos 
sutartis su Italija, girdi, 
“padengia ir Tunisiją.”

(Bet nežiūrint to “pa
dengimo,” m u s s o 1 iniečiai 
kelia lermą, reikalaudami 
sau Tunisijos.)

Kai seimo nariai pasvei
kino tą “užtikrinimą” delnų 
plojimais, C h a m b erlainaš 
pridūrė, jog “mūsų ryšiai 
su Francija yra tokie, arti
mi, kad jie toliau siekia, 
negu paprastos legalės par
eigos.”

Valdiškas USA Biuras Sako, 
Kad “Sovietų Agentai” Ne- 

šnipinėjo prieš Ameriką
Los Angeles, Calif.—Am

erikos valdžia suėmė du ta
riamus Sovietų agentus, M. 
Gorimą, Sovietų pilietį, ir 
H. Salichą, naturalizuotą 
Amerikos pilietį. Nužiūri, 
kad’jie išgavo tūlas iš tų 
karinių žinių, kurias Ame
rikos agentai surinko apie 
Japonijos prisirengimus ka
rui. Gorim ir Salich laikomi 
teismui po $25,000 paran
kos.

Bet Amerikos valdiškas 
Fede ralis. Tyrinėjimų Biu
ras pareiškia, kad jiedu ne- 
šnipinėjo prieš Ameriką; 
sako, kad jiedu tik norėję 
panaudot Sovietam tas ži
nias, kurias Amerika su
rinko apie Japonijos karo 
mašineriją.

tikano pranešta, kad apsi
vogė popiežiaus knygyno 
vedėjas tūlas Ma^io Politi. 
Jis nusukęs 608,000 lirų.

Tas “šventasis” dabar sė
di Vatikano kalėjime.

Mums tai nekeista. Mes 
žinome, kad vagių ir žuli- 
kų visur pasitaiko, už .tai 
mes nekaltiname nei pačios 
religijos, nei visų katalikų.

Bet jeigu laisvas žmogus 
papildo kokią “kiaulystę”, 
tai kunigai kalnus suverčia 
ant bedievybės.

Kas kaltas už apsivogimą 
to Šventojo Miesto viršy
tos?

Bet dar tik kelios dienos 
atgal premjeras Chamber
lain patvirtino seime, kad 
Anglija nėra davus “jokio 
aiškaus prižado” padėti 
Francijai, jeigu Mussolinis 
pradėtų karą prieš Franci- 
ją-

Franco Gauna Daugiau 
Italų Kareivių, Kaip 
Pripažįsta Anglija

London. — Tūli Anglijos 
seimo atstovai iškėlė klau
simą: kodėl Italija siunčia 
daugiau kareivių generolui 
Franco’ui? Jie priminė sa
vo valdžiai,.kad Italija tuo- 
mi laužo sutartį su Angli
ja.

Į klausimą “atsakė” ant
rininkas užsienihis - ministe
ris Austen Butler. Jis pri
pažino, jog Mussolinis tebe- 
siunčia kariuomenę Ispani
jos fašistam; bet Butler nu
pasakojo, kad, girdi, iš Ita
lijos “ne daug daugiau yra 
atsiunčia ma (generolui 
Franco’ui) naujos kariuo
menės, negu būna ‘atšau
kiama’ ir žūva senesnės 
italų kariuomenės tenai.”

Ar Anglija Gintų Fran- 
ciją?-Į Tai Chamberlain 

Visai Neatsako
London. — Ar Anglija 

turi bendro apsigynimo su
tartį su Francija? Ar An
glija tikrai remtų Franci ją, 
jeigu fašistinės šalys pradė
tų karą prieš Franciją? To
kius klausimus statė darbie- 
čiai ir kiti pažangesni An
glijos seimo atstovai, kada 
atėjo ministeris pirminin
kas Chamberlain. Bet 
Chamberlain atsisakė duot 
atsakymą į šiuos klausimus.

Darbiečiai seimo atstovai 
ateinantį pirmadienį pada
rys įnešimą, kad seimas iš
reikštų nepasitik ė jimą 
premjerui C h a m berlainui, 
kaip sėbrui fašistinių dik
tatorių.

Caristų Galva pas Hitlerį 
Prieš Sovietų Ukrainą

Paryžius. — Sekmadienį 
išvažiuos pas Hitlerį jaunu
kas “didysis kunigaikštis” 
Vladimir Kirilovič rusų bal
tagvardiečių “caras.” Tar
sis su Hitleriu, kaip užka
riaut Sovietų Ukrainą ir 
paskelbt ten “caro Vladi
miro II valdžią.”

Naziai Vilnium Mo- 
nija Lietuvą

Berlin. — Politikų tarpe 
eina kalbos, kad Lietuva 
jau padarė slaptą “draugiš
kumo” sutartį su Vokietija. 
Smetona tyliai užleisiąs Vo
kietijai Klaipėdą ir priim
siąs politinę Hitlerio “glo
bą” Lietuvai; tad Hitleris 
“saugosiąs” Lietuvą nuo 
Lenkijos. O jeigu Vokietija 
susikirstų su Lenkija, tai 
pranešama, kad Lietuvos 
valdžia išvien' su naziais 
eitų prieš Lenkiją.

Vokietija, iš savo pusės, 
žadanti padėt Lietuvai at
griebt Vilnių. Ir nesenai 
uždarytoji Vilniui Vaduoti 
Sąjunga paskutinėmis die

DIDELIS ANGŲ JOS PILIEČIU SUJU
DIMAS PRIEŠ HITLERININKUS

London. — Anglų valdžia 
apstatė Vokietijos atstovy
bę policininkais ir detekty
vais. Bijo, kad piliečiai ne- 
p a d a rytų “persmarkias” 
demonstracijas prieš nazių 
atstovybę.

Anglijos laikraščiai tebe
rašo, kad Vokietija įžeidė 
Angliją. Įžeidimas tame, 
kad Hitlerio atstovai ir na- 
žių korespondentai sutarti
nai boikotavo bankietą už
sieninių laikraštininkų, kur 
kalbėjo Anglijos ministeris 
pirmininkas N. Chamberlai
nas. Jie buvo pakviesti į tą 
bankietą, bet paniekino pa
kvietimą.

Kai kurie Anglų seimo 
atstovai reikalauja atšaukt 
Anglijos ambasadorių iš 
Berlyno. “London Times” 
abelnai pataikaujantis na- 
ziam, jau sako, kad Hitle
rio valdžia “neturi nei gė
dos, nei sąžinės/’

“Man Chester Guardian” 
kaltina dabartinius An
glijos valdovus, kad jie per 
Municho sutartį perdaug iš
augino Hitleriui ragus.* 
Tūkstančiai anglų ragina 
savo valdžią sumegsti glau
desnius ryšius su Francija 
apsaugai nuo Vokietijos.

Ką Chamberlain Sakė 
Apie Nazius

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain, lai
kraštininkų bankiete, teisi
nosi, kad jis “privaląs” pa
laikyt gerus santikius ir su 
fašistiniais valdovais. Bet 
jis ramino savo klausovus, 
kad tokios valdžios kaip 
nazių gali tik tūlą laiką gy- 
vuot, o paskui jos gali būt 
pakeistos skirtingomis val
džiomis.
- r C h a m b e r 1 ainas taipgi 
apgailestavo, kad nazių 
laikraščiai perdaug dergia 

nomis išleido atsišaukimą, 
kad “jau atėjo laikas atva- 
duot buvusią mūsų sostinę 
nuo svetimųjų.”

(Tokiose aplinkybėse Hit
leris tikrumoj valdytų ir 
Vilnių ir Kauną.)

NAZIAI BAUDŽIA Už 
LENGVESNIO DARBO 

GAVIMĄ

Frankfurt, Vokietija. — 
Darbininkas Heinrich 
Schmidt nuteistas 6 savai
tes kalėt todėl, kad vietoj 
bulvių kasimo jis surado 
sau tinkamesnį darbą.

pirmiau buvusį Anglijos 
premjerą Baldwiną ir ki
tus jos politikus.

(Apie jo kalbos turinį 
naziai sužinojo išanksto; 
todėl ir boikotavo pokilį, 
kur jinai buvo sakoma.)

Fašistai Paveikė Argentiną 
Atmest Visą-Amerikinę Vie

nybę prieš Užpuolikus
Lima, Peru.— Argentinos 

užsieninis ministęris J. M. 
Can tilto pasakojo konfe
rencijoj , Šiaurinės, Centra- 
linės ir Pietinės Amerikų, 
būk čia “niekam negrę- 
siąs” užpuolimas iš Japoni
jos, Vokietijos ar Italijos 
pusės; ir jis įkalbėjo Bra
ziluos ir Chilės delegatam 
atmest Jungtinių Valstijų 
pasiūlymą, kad visos ameri
kinės šalys sudarytų tarp- 
savinio apsigynimo sutar
tį.

Tas Argentinos ministe
ris, tačiau, žada išvien su 
Brazilijos ir' Chilės delega
tais pagamįnt kokią tai 
(suprantama, bespalvę) re
zoliuciją, kas liečia ameri
kinių. kraštų apsigynimą. 
Jis, kaip ir Brazilijos ir 
Chilės atstovai, yra smar
kiai paveikti Vokietijos ir 
Italijos fašistų.

HITLERIS NUŽUDĖ 15 
SAVO OFICIERIŲ

London, gruodžio 15. —Iš 
labai patikimų šaltinių pra
nešama, kad Hitlerio val
džia nužudė 15 aukštų savo 
armijos oficierių ir dar tu
zinus oficierių suvarė į 
koncentracijos s t o v y k las 
kaip nazių “išdavikus.”

ORAS

Giedra ir šalta.—N. Y. 
Oro Biuras.

KAUNIŠKIS NAZIŲ ATSTOVAS SAKO, 
KAD LIETUVA NEGINS KLAIPĖDOS 1
Klaipėdos Seimelis Nutarsiąs Prisidėt prie Vokietijos;

Tada Hitleris ir Atsiusiąs Savo Armiją j Klaipėdą
Berlin. — Įvairių šalių 

diplomatai Berlyne supran
ta, jog naujai išrinktas 
Klaipėdos seimelis nubal
suos, kad Klaipėdos kraštas 
“priklauso Vokietijai.” — 
Seimelis susirinks apie sau
sio pabaigą.

Grūmoja Romyt Žydus 
Vien už Pasikalbėjimą 

Su Vokietėmis
Berlin. — “Išromyt visus 

žydus, pripažintus kaltais 
už ‘ari jų-vokiečių’ veislės 
teršimą”, reikalauja “Der 
Stuermer,” laikraštis Ju
liaus Streicherio, aršiausio 
žydų ėdiko.

Naziai yra nuteisė kalė- 
jiman daugelį žydų vien už 
tai, kad jie kalbėjosi su vo
kietėmis bei kitomis “arijo
mis.” Nazių teismai išrado, 
kad tie žydai kalbėjosi su 
jomis “lytiškais sumeti
mais.” Todėl žydui gręsia 
išromijimas jau vien už’su 
pasišnekėjimą su vokiete. 
Nes ką “Der Stuermer” ra
šo, tai nazių valdžia vykdo, 
anksčiau ar vėliau.

Klaipėdos Naziai Tik 1 
Atstovu Daugiau Laimė

jo Negu Pirmiau
Klaipėda. — Dar ne vi

sai suskaityti balsai Klaipė
dos seimelio rinkimų, bet 
jie rodo, kad vokietininkai 
naziai pravedė į seimelį 25 
savo atstovus, o , lietuviai 
4-ris.—Seimelis viso susida
ro iš 29 atstovų.

Senajame seimelyj, jau 
baigiančiame savo * dienas, 
buvo 24 naziai ir 5 lietuviai. 
Tai naujajame seimelyje 
vokietininkai turės tik vie
nu atstovu daugiau negu 
senajame.

Pirm šių rinkimų ir lai
ke jų smarkiai veikė naziu 
smogikai; grūmojimais jie 
vertė lietuvius ir pažanges
nius vokiečius iš anksto pa
sisakyt, kad balsuos už hit
lerininkus. Vokietininku di
rektorija, vietinė Klaipėdos 
valdžia, atėmė balsavimo 
teisę iš didelio skaičiaus lie
tuvių, apie kuriuos žinojo, 
kad jie balsuos už lietuvių 
kandidatus į seimelį.

Pirm rinkimų naziai už
mušė vieną lietuvį darbinin
ką Jonušį, suskaldė galyas 
keliem lietuviam paštinin
kam ir abelnai vartojo at
virą smurtą prieš žmones

Tada Klaipėdos naziai at
sišauks į Hitlerį, kad jis 
“paliuosuotų” juos nuo Lie* 
tuvos, kaip numato tie di
plomatai; tai Hitleris pa
reikš, kad jis “pildąs Klai
pėdos žmonių valią” ir kai* 
po “visų vokiečių gynėjas” 
pasiųs savo armiją “atva-' 
duot Klaipėdą.”
NAZIŲ ARMIJA PRŪ
SUOSE PRIRENGTA

TRAUKT Į KLAIPĖDĄ-
Tilžėje ir Karaliaučiuje 

stovi gatavai prirengti puĮ- 
kai nazių armijos maršuot 
i Klaipėdą; o kai jie įžengs 
i Klaipėdos kraštą, tai V 6- 
kietijos nazių partijos sib 
važiavimas, įvyksiantis apie 
tą laiką, pareikš, kad naziai 
“maloniai priima 150,000 
Klaipėdos Vokiečių į tikrą
ją jų tėvynę,” — kaip rašo 
Associated Press, ameriko
nų žinių agentūra.
LIETUVOS VALDŽIA VI
SAI NEGINSIANTI KLAI

PĖDOS KRAŠTO
Vokietijos atstovas Lieįį 

tuvai Erichas Zechlin, daJJ 
bar atvažiavęs iš Kauno Į 
Berlyną, užtikrina Hitle
riui, kad Lietuvos valdžią 
visai n e p a j udins ginklo 
prieš nazių armiją, kada jie 
briausis į Klaipėdiją.

“Der Angriff,” laikraštis 
Goeringo, Vokietijos orlai- 
vyno ministerio, sako, jog 
daugtneniškas žydų bėgi
mas iš Klaipėdos į Lietuvą 
yra “ženklas to, kas įvyks” 
Klaipėdos krašte.

........................................ ... ................... i « .....

Išmestas Fr. J. Gorman, kaip 
CIO Uniją Ardytojas '2

muilini ■ ■ ■ ■.. .. <■. v,

Washington. — Pirmi
ninkas Audyklų Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
Sidney Hillman išmetė Fr. 
J. Gormaną, buvusį Jung
tinės Audėjų Unijos pir
mininką iš to komiteto pa
tariamosios komisijos. Gor
man išmestas kaipo CIO un. 
ardytojas. Jis paskutiniu 
laiku pasimojo atplėšt Au
dėjų ir Auto. Darbininkų 
Unijas nuo CIO ir atiduot 
jas Darbo Federacijai.

pritariančius Lietuvai. Tud 
pačiu laiku jie lietuviams 
grūmojo: Jeigu nebūsite ’ 
“geri,” ateis Hitleris ir ap
sidirbs su jumis.

Taip naziai ir sudarė sau 
81 iki 97 procentų balsų . 
įvairiose Klaipėdijos srity
se.

Klaipėdos žydai šiuose 
rinkimuose stipriai rėmė 
lietuvių kandidatus. ]
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' Dvylika Nelaimingųjų Metų!
Šiomis dienomis (naktį iš gr. 16 į 17 

d.) sukanka lygiai 12-ka metų, kai 
Lietuvos fašistai, vadovaujami Smetonos 
ir Voldemaro, nuvertė žmonių išrinktą 
valdžią ir patys pasigrobė valstybės ga
lią.

Kalbamoji naktis — 'nelaimingiausia 
Lietuvai naktis.

Jeigu tūli mažai politiniai matą žmo
nės per tuos dvyliką metų negalėjo ma
tyti, kad fašizmas—Lietuvos nelaimė, tai
šiandien jau ir jie praregės.

Ką gi fašistų-tautininkų režimas at
nešė Lietuvai? Ką gi jis per tuos dvyli
ka metu kraštui davė?

Pakalbėkime apie tai atvirai ir be 
p Jojimų.

<ai jie pasigrobė galią, fašistai skel- 
uė, jog jie Lietuvai Vilnių atvaduosią.
^Kur .šiandien Vilnius? Jo ne tik ne

atvadavo, bet tiesiog išsižadėjo. Vilniui 
Vaduoti Sąjungą jie likvidavo, paskelbė 
nelegale. Bent kokią apie Vilniaus atva
davimą mintį bei žodį šiandien fašistų 

.režimas trempia ir pasirįžęs trempti.
Jie sakė Lietuvos darbo žmonėms 

gerbūvį pakelsiu. Kaip gi su tuo pažadu? 
- Šiandien Lietuvos valstietis bei dar
bininkas gyvena kur kas skurdžiau, ne
gu prieš 12-ką metų. Jų organizacijos 
pasmaugtos, spauda uždaryta. Neužte
ko to, kad tuojau po pasigrobimo ga
lios fašistai sušaudė keturis žymius 
Lietuvos komunistų vadus — Kazį Gied
rį, Karolį Požėlą, Juozą Greifenbergerį 
ir Rapolą Čiornį. Jie ir šiandien tebete- 
rorizuoja kiekvieną pažangesnį žmogų, 
išsitariantį apie demokratinę santvarką. 
Šimtai geriausių Lietuvos sūnų ir duk
terų tebesėdi kalėjimuose—komunistų, 
socialistų, nepartinių. Uždarytos viso
kios profesinės sąjungos, uždarytos so
cialistų, krikdemų ir liaudininkų parti
jos. Palikta laisvai viešpatauti tik tau
tininkų partija su keliomis pagelbinėmis 
organizacijomis. Visoj šaly tebeviešpa
tauja žiauriausis teroras. Nepaprastą 
priespaudą ir skurdą kenčia Lietuvos 
liaudis tebebūdama po Smetonos dikta
tūros kulnimi.
..Dar daugiau: šiandien, po dvylikos 
metų, fašistai-tautininkai Lietuvą prive
dė prie to, kad ji nustoja Klaipėdos kraš
to ir josios pačios nepriklausomybe te
bekabo, kaip ant plauko.
.. .Trumpai suėmus, fašistai-tautininkai 
per tuos dvyliką metų nėrė Lietuvos ne
priklausomybei ant kaklo kilpą ir užnė
rė. Šiandien pasilieka tik virvagalis pa
traukti ir ją pasmaugti.
" .Tai yra nepaprastai skaudus faktas, 
baisus faktas, bet su juo reikia skaitytis.

Prieš dvyliką metų mes sakėme, kad 
fašizmas Lietuvos žmonėms ir josios ne
priklausomybei prapultį neša. Tie-, kurie 
mums nenorėjo tikėti tuomet, dabar gal 
Įtikės.
’ Per tuos dvyliką metų mes visa ener
gija rėmėme Lietuvos liaudies kovas už 
is/laisvinimą iš ’fašistinės diktatūros. 
§;\o taip baisiu tautai ir visam kraštui 
fbpmentu mes sakome: privalome dar la
biau tuo susirūpinti.
“/Lietuva tuomet bus stipri ir galinga, 
kai ji bus suvienyta, kai josios piliečiai

Francijos Komunistu Laimė- 
■ ; jimas Finansų Klausime

• "Paryžius. — Pagal komu
nistų atstovų reikalavimą, 
§£įmo finansų komisija at
metė skyrimą 350,000,000 
frankų paramos Standard

i
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jausis turį lygią pilietinę atsakomybę ir 
pareigą spręsti savo krašto reikalus, ši
toj kritiškoj Lietuvai valandoj juo la
biau reikalinga suvienyta tauta, suvie
nyti visi krašto žmonės. Tik tuomet jie 
galės griežčiau ir energingiau atsispirti 
prieš vakarų priešą, Hitlerio nazizmą.

# Todėl mes privalom reikalauti kuo- 
vėikiausiai išlaisvinti Lietuvos politi
nius kalinius!

Turime reikalauti grąžinti kraštui de
mokratinę santvarką!

Turime dėti dideliausių pastangų pa
dėti Lietuvos žmonėms išlaikyti savo ; 
krašto nepriklausomybę!

Pereitųjų dvylikos metų peri j odas bu
vo patsai nelaimingiausias mūsų tautai, 
mūsų kraštui perijodas.

Darykime viską padėti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratinę santvarką 
ir apginti krašto nepriklausomybę!

Jau V oldemarininkai!
Trečiadienio “Ląisvės” laidoj buvo iš

spausdinta p. Tolišiaus iš Berlyno pra
nešimas New York “Timesui” apie tai, 
ką dabar mano Hitleris Klaipėdos kraš
to ir Lietuvos reikalais. Jis pareiškė, jog 
Hitlerio valdžia siūlo Lietuvai pasirinkt 
vieną iš dviejų, būtent:

“1. Lietuva eis apkapotos Čechoslova- 
kijos keliu ir besąlyginiai įstos į Vokie
tijos ekonominį ir politinį ratą. Tokiame 
atsitikime Lietuva galės paviršutiniai 
valdyt Klaipėdą, ir gaus paramos iš Vo
kietijos, kad pasidarytų “tvirtove” prieš 
Sovietų Sąjungą.

“2. Lietuva turės užleist Klaipėdos
kraštą Vokietijai, bet Vokietija duos Lie
tuvai pervažiavimą per Klaipėdos kraš
tą ir lengvatas Klaipėdos prieplaukoje.”

Pažymėjusi tai, Brooklyno fašistų 
“Vienybė” jau sako:

“Kurį iš šių dviejų kelių Lietuva, pa
sirinks, nežinia, bet atrodo, kad akivaiz
doje vėliausių įvykių kito kelio Lietuvai 
nėra, kaip tik sutikti su vienu ’ar kitu 
aukščiau minėtų susitarimo būdų.”

Pirm visko tenka pastebėti, kad pir
mieji du punktai yra Hitlerio gaminti 
pasitarus su Voldemaru ir jo klika, tar
naujančia Hitleriui. Voldemaras jau se
nai Lietuvai tokį “kelią” siūlė.

“Vienybės” ponai iki šiol buvo neva 
smetonininkai, voldemarininkų priešai, 
bet štai, dabar, jie jau “kito kelio Lie
tuvai nemato.” Sulyg jais, Lietuva turi 
pasiduoti Vokietijai ir patapti pilna jo
sios vergė, arba atiduęti Vokietijai Klai
pėdos kraštą.

Taigi, lietuviški fašistai, nujausdami, 
kad gali greitu laiku Voldemaras patap
ti “tautos vadu,” jau pradėjo sukti savo 
akis į jį ir užgirti Hitlerio-Voldemaro 
planus!

Italijos Fašistai Grąsina
F r and j ai

Italijos fašistų spauda grąsina Fran
ci j ai, kad, jeigu ji dabar neišpildo Mus- 
solinio reikalavimų, tai ateityj ir “su 
nuošimčiais turės užmokėti.”

Italijos fašistai reikalavo nuo Fran- 
cijos: (1) perduoti Italijai Korsikos salą, 
Tuniso koloniją, Savoy ir Nice provin
cijas. (2) Anglija turi prileisti Italiją 
prie kontroliavimo Suezo Kanalo, kuris 
jungia Viduržemio ir Raudonąsias Jū
ras. (3) Francijos gęlžkelis Ethiopijoj 
turi būti perduotas Italijai ir francūzų 
prieplauka Jibuti padaryta atvirą ir 
italams. (4) Pripažinti Ispanijos valdžia 
fašisto generolo Franco valdžią.

Francija atmetė Italijos fašistų reika
lavimus ir ruošiasi apginti savo teritori
jas. Francija yra skaįtlingesnė gyvento
jais, turi didesnį karo laivyną, orlaivy- 
ną ir galinga karo srity j.

Bet ar ji, t. y., josios dabartiniai val
dovai, turės drąsos pasipriešinti Italijos 
juodmarškiniams?!

Oil kompanijai ir angliškai 
Royal Dutch žibalo kompa
nijai. Premjeras Daladier 
skyrė jom tokią “pašalpą,” 
kad jos statytų savo dir- 
byklas Francijoj. Royal 
Dutch kompanijos virši
ninkai yra kaištį fašistų 
rėmėjai.

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

Pranešimas ir Atsišaukimas į Clevelandol *

Lietuvius ir Jų Organizacijas ir Abel-
nai į Visus Lietuvius Amerikoje

Kaip jau žinote, sausio 6, 
7 ir 8 dienomis, 1939 metų, 
įvyks 5-tas Amerikos Kongre
sas už Taiką ir Demokratiją, 
Washington, D. C. Tai jau 
mažai beliko laiko, o daly
kas yra labai svarbus ir kil
nus.

Visos organizacijos ir kuo
pos pasirūpinkite išrinkti de
legatus, kad pasiųsti į šį 5-tą- 
jį Nacionalį Amerikos Kon
gresą.
. Jeigu viena kuopa negalėtų 
pavieniai išrinkti delegatą, 
pagal reikalaujamą skaičių 
narių,'tai gali susidėti dvi ar 
kelios kuopos arba organiza
cijos.

Reikia rinkti delegatus ši
tokiu būdu: Organizacijos su 
nariais iki 200 turi teisę iš
rinkti vieną delegatą. Orga
nizacijos su nariais nuo 350 

pki 500 turi teisę išrinkti du 
delegatus. Organizacijos su 
nariais virš 500 gali tiesiogi
niai išrinkti tris delegatus.

O užregistravimo mokestis 
yra tik vienas doleris už vie
ną delegatą, ir tai yra reika
linga, kad pagelbėti padengti 
kongreso lėšas.

O visuomeniškos nacionališ- 
kos organizacijos turi teisę iš
rinkti tris delegatus, ir paden
gimui lėšų,, pagal specialį už
registravimą, mokėti po $3 už 
kiekvieną delegatą.

Tai, draugai ir draugės, ir 
visi lietuviai darbininkai ir

abelnai visi demokratiją my
linti žmonės, energingai reng- 
kimės su didžiausiomis vilti
mis ir didžiausiu kilnumu prie 
šio didžiulio Amerikos žmo
nių Kongreso, kad užbėgti 
tam žvėriškam fašizmui už 
akių ir atremti demokratišku 
žodžiu, darbininkų unionizmu, 
abelnai visų geros valios 
žmonių vienybe ir jiega tuos 
nežmoniškus, sužvėrėjusius de
mokratijos priešus — fašistus 
hitlerininkus.

Nepasiduokim nachališkiem 
tikslam fašizmo - hitlerizmo. 
Veikime visi išvien, pažangiai, 
demokratiškai. Dėka Penk
tojo Amerikos žmonių 
Kongreso. Veikiant žmo
nėms pažangoje - progre
se, nėra mažiausios abejonės, 
kad šis terorizuojantis reakcio- 
niškas fašizmas-hitlerizmas at
eityj pražus ir pranyks. Ir 
ateis maloniausioji laisvė, ku
rios žmonės taip troško ir 
trokšta su yilčia kas diena.

Lai gyvuoja pažangioji de
mokratija ! Kuolaimingiausio 
pasisekimo ir viso labo jos rė
mėjams ir rėmėjoms ir geros 
valios žmonėms!

Veikime visi išvien, pažan
giai, ir tikrų tikriausiai būsi
me laimingi pasaulyje ant vi
sados !

O, koks tai malonus, kilnus 
tikslas!

Vincas Karmuza.

KARDINOLAS MUNDELEIN, 
kuris nesenai gerokai užtepė 
anti-semitui kunigui Coughli- 
nui.

šiai į Department of Immi
gration, Washington, D. C. 
Parašykite jiems, kokiais 
metais atvažiavote, kokiam 
uoste pribuvote ir, jeigu 
pamenate, pažymėkite laivo 
vardą ir iš kokio uosto Eu
ropoje išplaukėte.

Bet jeigu tų rekordų no
rite dėl išsiėmimo pilietinių 
popierų, tai jums patiems 
jų nereikia j ieškoti. Kai 
išpildysite popierų prašy
mo aplikaciją, tai sužymė
kite visas tas informacijas 
ir tada valdžia pati patik
rins jūsų pribuvimo rekor
dus. Neišduos popierų, kol 
tų rekordų nesuras.

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

Klausimai ir Atsakymai
»

Klausimas ATSAKYMAS

Po Tūkstančiu Mėty Vis Bus 
Sveika Kopija Naujosios 

Soviety Konstitucijos
Maskva. — Pagrinduose 

statomo Sovietų Palociaus, 
didžiausio namo pasaulyj, 
bus įmūryta kopija Nau
josios Sovietų Konstituci
jos. Jinai bus aklinai užda-

gamintoje iš negendančio 
metalo, ir taip galės sveika 
išbūt tūkstančius metų.

Francija Neužleis nė Colio 
Savo Žemės Italijai

Franci j ošParyžius.
užsienių reikalų ministeris 
G. Bonnet užreiškė, jog 
Francija neužleis nė vieno 
colio savo žemės Italijai. 
Francija tikisi, kad ją pa
rems Anglija, jeigu Mus- 
solinis pradės karą prieš 
Franci ją ar jos kolonijas.

Los Angeles, Calif.—Min
tys apie tai, kaip žiauriai 
naziai persekioja jo tautie
čius žydus Austrijoj, baisiai 
kankino daktarą Ernestą 
Freundą, *kad jis nerado 
sau ramybės nei dieną nei 
naktį; dėl to jis ir nusinuo
dijo.—Dr. Freund pats bu
vo nesenai atvykęs iš Aus- 
tri j os-Vokieti j os.

v

Būčiau labai dėkingas, jeigu 
galėtumėt pęm “Laisvę”' atsa
kyti šį mano klausimą, kuriuo- 
mi daugelis tokių, kaip aš, 
esame suinteresuoti.

Dalykas tame: Jau bus 
apie aštuonios savaitės, kaip 
aš netekęs darbo kreipiausi į 
“State Employment Service 
Office” ir išpildžiau reikalin
gas blankas dėl gavimo Be
darbių Apdraudos benefito. 
Bet iki šįam laikui nieko ne
gaunu. Ir kaip tenka girdėti 
nuo kitų bedarbių, kad yra 
ir dar ilgesnį laiką laukiančių, 
o vis nieko negauna.

Taigi prašau jūsų paaiškinti, 
gal jau daugiau nebemoka to 
jau minėto benefito, gal mo
kėjo tiktai tiek, kiek tame 
fonde buvo pinigų ?. ..

Jeigu yra kaip kitaip, tai 
patarkite, kur ir kaip tuo da
lyku kreiptis?

Už tai sakydamas nuošir
džiai ačiū, lauksiu pasirodant 
jūsų atsakymo “Laisvėj.”

Su draugiškumu,
Jurgis Litvinas.

Brooklyn, N. Y.

ANTHONY EDEN, 
buvęs Anglijos užsienio Rei
kalų ministeris dabar bęsį- 
syečklojąs Amerikoje.

Dar niekur mes nei mate* 
me, nei girdėjome, kąd be
darbių apdraudos “benefito” 
išmokėjimas būtų sulaikytas. 
Kaip mokėjo, taip tebemoka.

Tačiau kas kita su gavimu 
tos apdraudos. Tiesą jūs sa
kote, kad daugybė bedarbių 
laukia ir nesulaukia išmokėji
mo. Pora dienų atgal buvo 
paskelbta spaudoje, jog New 
Yorke visų užsiregistravusių 
dėl apdraudos bedarbių net 52 
nuošimčiai jau išlaukė po de
vynias savaites ir dar negau
na “benefito.” O tai esą dėl 
nesvietiąko susikimšimo.

Bet ten pat buvo pranešta, 
kad tuomi miesto valdžia susi
rūpinusi ir daranti žygius pa- 
skubinimui to išmokėjimo be
darbių apdraudos. Ar tai bus 
padaryta greitu laiku, turės 
tuojau pasirodyti.

Ką tuo tarpu daryti? Visų 
pirma reikia eiti raštinėn ir 
reikalauti apdraudos “benefi
to.” Matyt, greičiau išmoka 
tiems, kurie užsispyrę reika
lauja. Kurie užsiregistravę 
sėdi namie, tų visai nepaiso.

Antra, visiems bedarbiams 
reikėtų priklausyti prie Work
ers Alliance. Tai bedarbių ir 
WPA darbuose dirbančiųjų 
organizacija. Ji rūpinasi to
kiais reikalais. Ir, kur rei
kalas esti, organizuotai parei
kalauja bedarbiams teisių. O 
jau nekartą buvo įrodyta, kad 
organizuotai daug greičiau 
galima laimėti savo teises.

Klausimas
Meldžiu suteikti informa- 

cijąs, kur aš turiu kreiptis 
suradimui mano rekordų 
atvažiavimo į Jungtines 
Valstijas. Aš atvažiavau 
per New Yorką 1913 me
tais, liepos mėnesį.

Meldžiu suteikti nurody
mą per “Laisvę.”

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Mes manome, kad jums 
bus geriausia kreiptis tie-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
. SVEIKATA

CUKRINE liga ka stačiai į kraują, į mažytes
negalėtu- krauJa£ysIes> be jokių latakų.

I Toji sunka nepavaduojamai • 
!reikalinga žmogui: ji pakeičia 
I kraujo cukrų į energiją. Be 
tos sunkos (vadinamos insuli
nu) cukrus vaikšto po krau- 

Dar daugiau.
Cukrus tada pavirsta ’ nuo- 

j du. Jo taip daug susidaro 
skauda? Ir akimi! kraują, kad, kai tas kraujas 

- • persikosia per inkstus, tai net 
’ 7 j šlapimas esti salduą. Tai Jums

Į ir cukrinė liga, šlapligė, dija* 
betas.

Gerb. daktare, ar 
mėt duot patarimo dėl mano 
gero draugo per mūsų dienraš-i 
tį “Laisvę.” Kaip būtų galima 
pagerinti ši liga? Daktarai sa
ko, kad jos negalima išgydyti. . m . ii- 1-4 |ja be naudos.Tai gal kaip nors butų page- - 
rinimas?

Jis turi cukrinę ligą 
kartais galvą i_____  _
pradėjo gerai nematyt. Ir jam Į 
kojos visuomet būna nutirpę, ir 
blauzdos kartais sutinsta. Ir 
viduriai taip pat gerai nedir
ba. Ir jau antri metai, kaip pas i Ir netik cukraus apyvarta, 
daktarus lankos—ir nesijaučia Į—sugenda apykaita ir kitų 
geriau. Ir jam daktaras liepė maisto medžiagų, ypač rieba- 
vartot adatą (insulin) kas dic-jlų. Dijabetiko organizmas es- 
na. Ir jis vartoja kas rytas. Ir ti permirkęs tais sudėtingais 
jam daktaras sumažino valgį. | nuodais. Ir tie nuodai, žino- 

t _ — ......... rna, gadina visą kūną, visus jo
Akių audiniai ima 

Menkesnis darosi 
regėjimas, kraujagyslės grei
čiau genda, kietėja. Tada 
da greičiau dalykai eina blo
gyn . . .

Tam draugui gydytojas 
yra nustatęs dijeta. Jam pa
vesta visai mažai krakmolų ir 
saldymų te vartoti. Daugiau
sia daržovių ir nesaldžių jų 
vaisių. Nedaug riebalų ir vi
dutiniai proteidų (baltymų). 
Jįs sau su švirkštuku įsilei
džia to esmingojo insulino, 
kuris padeda jo organizmui 
tinkamai naudot cukrų. Kiek 
ir kaip dažnai to insulino 
leisti, vietos gydytojas nuski
na, sulyg šlapimo analyze. 
Kitam dijabetikui reikia leisti 
insulino net po 3 kartus kas 
diena, o kitam tik 
arba ir da rečiau, 
nuo ligos laipsnio, 
ir padeda tą ligą 
Be to, gerai yra 
džiovintų bravoro mielių, žu
vų aliejaus sutirštintų kapšu- 
tų kapsulių,—bendrai, daug 
vitaminų ir mineralų. Diater- 
mia, ultra-vijoletiniaj spindi* 
liąi.

Jis yra 48 metų amžiaus ir 
sveria 173 svarus, 5 pėdų ir 6'audinius, 
colių. Prašau duoti atsakymą į irti, gesti, 
šiuos klausimus. Tariu širdin
gai ačiū.

ATSAKYMAS.
Tai tam jūsų draugui, esama 

cukrinės ligos. Rimta liga, tie
sa. Ir nepagydoma. Palengvint 
tačiau galima gerokai. Jei ant 
greitųjų griebtis, tai da geriau.

Cukrinė liga paeina nuo su
gedimo tam tikros dalies kasos 
liaukos. Kasa arba saldžioji 
liauka, pankr vatinė liauka — 
guli užpakalyj skilvio, pasker- 
sai pilvą. Gamina ji kelių rūšių 
sunkas, kurios išsisunkia į žar
nas ir padeda maistą permalti. 
Tos kasos sunkos sueina žar- 
non per tam tyčia lataką, kaip 
tatai esti su visomis paprasto
mis liaukomis.

Tačiau kasos laibgalys— 
uodega yra da ir kitokia liau
ka: vidujinė liauka, betakė 
(be tako, be latako, sunkai 
nutekėt), endokrininė' liauka 
(iš graikų kalbos: vidun išsun
kianti). Toj kasos uodegoj, 
tarpe paprastų kasos audinių, 
yra gūštps kitokios rūšies au
dinių, iš kurių išsisunkia sun-

po kartą 
Priklauso 
Ot tatai 

suvaldyti, 
vartoti ir
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Ore Matomi Laivai, Miestai ir kt SVARBIAUSIAS APSVIETAI IŠRADIMAS "Svieto Pabaiga”
tu šviesos spindulių keliavimo 

oru.
Šviesos kelias įsilenkia

Pasakyk bile kam, 
matai tą, ko nėra,” tai žmo
gus užsigaus. Jis supras,! 
jog tu nori pasakyt, kad arba įsilaužia toj vietoj, 
prastai veikia jo protas ar-| kur sueina du oro sluoks- 
ba jis yra “žabalas” ar gir- niai skirtingos temperatū- 
tas.

Bet pasitaiko, kad visai 
sveikas protas ir puikios 
akys tikrai mato daiktas, 
kokių nėra toj vietoj. Tie 
nebuvėliai daiktai apgauna 
net žiūroną; jų paveikslus 
nutraukia ir fotografiniai 
aparatai.

Kai Amerikos admirolas 
Peary 1905 metais grįžo iš 
tyrinėsimų tolimosios šiau-1 
rėš, jis matė “baltas aukš
tumas kokios tai tolimos 
žemės.” Tai žemei jis davė

• ir vardą “Crocker Land.” 
Tuomet Amerikinis Muzie
jus Gamtos Istorijos pa
siuntė laivą su moksline 
ekspedicija atrast ir ištirt - 
tą žeme. Žygis lėšavo 300 
tūkstančiu dolerių, bet buvo 
visai bergždžias.

Žvėriui vadovavo Donald 
MacMillan. Bekeliauiant i 
šiaure, ledai sukriušino lai
vą. Bet MacPJillan su drau
gais nuvvko ledynais toliau 

/ n e vu rodėsi esanti “Crock
er Land.” ir jokios salos ar 
žemės ten neatrado. Tada 
MacMillano eksnediciios

ros, šiltesnės ir šaltesnės, 
taigi skystesnio ir tirštes- 
niosoro. Tada plokštė-rube- 
žius, kur sueina tiedu oro 
sluoksniai, ię atspindi tūlus 
daiktus, esančius kur kitur, 
arba atspindi daiktus skir- 

negu jie 
savotiš- 
veidro-jt

daiktai

tingo.s išžiūros, 
tikrumoj yra. Tai 
kas kreivas orinis 
dis.

Taip atspindimi
gali būt už kelių mylių, bet 
taipgi už šimtų ir tūkstan
čių mylių, o jie rodysis ar
ti. Gali būt skruzdynas, o 
atrodvs kaip kaimenė kar
vių, lipančių į kalną bei 
einančiu žemvn.

Nubijos dykumoj keleivie 
gali per dienų dienas matvt 
iš visu pusiij ežerus, kuriu 
ten nėra; zir tie nebuvėliai 
ežerai atmuša net aplin
kinius kalnus savo vande
nyse.
Automobiliu per “Ežerą”

tose, atrodo pasidalinąs į 
du laivu, ir vienas plaukiąs 
vienon pusėn, o antras an
trom Tai vis miražo reiški
niai.

Anglų Laivynas 
“Padangėje”

Laike Krymo karo 
Rusija), visas Anglijos
ro laivynas, buvęs Juodo
joj Jūroj, kartą pasirodė 
iškilęs padangėn, bet “ko
jomis aukštyn,”—su stie
bais ir kitais viršiniais 
įrengimais žemyn, o 
nais aukštyn.

Net kai per žemės

I

Pietinėj dalyj Arizonos niyn.

Rašo E. Vilkaitė
Mes neapsistojam ir ne- rę rašydavo savo šventraš- 

Ipamąstom, kiek mes esame čius klioštoriuose; daugiau- 
! L-> 1 -IZ-lZt 4 1Z-1 ZM z, ZN AZA N 1 N A/AZA -Ta zn A 1 VA XX 4- ZN A XX 4* A 1 X 4* /"X 1 Xi XX XA XX X 1 1 NA ZA A XX 1 X XXlaimingesni už mūsų protė
vius' kas liečia apšvietą. 
Laikraščiai ar žurnalai yra 
mum atnešami prie pat du- 

I rų, už keletą centų. Mes ga- 
(su ■ lime nusipirkti knygas ge- 
ka_ į riausias, garsiausių rašyto- • 1*1 V T-l • 1 • J 1

šia tik tokie raštai pasiekė 
ir pradžią naujųjų amžių. 
O šiandien tik diplomus ant 
skūrinės popieros terašo, 
kad ilgiau laikytų, ir tai ne 
visus.

Viduramžinės knygos bu
vo labai gražiai parašytos Į galėtų pražūti.
ir dailiais paauksuotais vir-
šais apdarytos; bet jos bu- audros, 
vo tik labai mažai dalelei mūsų namus, išvarto 
žmonių prieinamos.

dalį ir daugiau savo gyve- 
Inimo praleido mokyklose 

rutu- bestudijuodami. O žmogus 
lio kuprą jokiu būdu nega- šiandien, mokėdamas skai- 
lėtum matyt laivo, net per tyti, gali daug tuom pasi- 
geriausius teleskopus, tas naudoti savo žinojimui, 
laivas atrodo plaukiąs pa-j Moksliški dalykai ir vėliau- 
dange ir taip aiškus, kad 
per stiprius žiūronus gali
ma pasakyt, kuriai šaliai jis 
priklauso ir koks jis yra.

New Yorkas “Aukštyn 
Kojomis”

Žiūrint iš New Yorko že
mutinės dalies prieplaukos, 
visas miestas buvo bent 
kartą matyt aukštai ore, 
tik bokštais ir stogais že- J 

Panašiai

dug-

Ijų tik už dolerį kitą; dar 
galime gauti ir uždyką pa
siskaityti iš (knygynų) bi
bliotekų.

Didžiuma rašytojų treč-
Kurie jas galėjo nusipirk

ti ir skaityti, tuom daugiau 
didžiavosi negu aukso ga
balu.

Amerikos istorija sako, 
kad Abraham Lincoln eida
vo kelias mylias skolintis 
knygų, ir kuomet negauda
vo namo parsinešti, tai nu
sikopijuodavo dalimis išti
sas knygas.

Kuomet mašina atėjo 
žmogui į pagelbą, jinai dėl

si išradimai visokiose moks
lo šakose, yra mūsų gabių 
rašytojų išdėstyti lengviau
sioje formoje.

Svarbiausias ir stebuklin
giausias tarpininkas tarp 
skaitytojo ir rašytojo yra 
presas. Tai vienas svarbiau
sių ir naudingiausių išradi
mų, kuris daugiausia jada- 
ro įtekmės į žmones.

Presu aš čia vadinu ne 
Paryžius tik spaudinamąją mašiną.

Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.
Dabar bandysime pakai-! prantame, jog audros pa

boti apie taip vadinamą ■ liesti žmonės tokius baisius 
“svieto pabaigą”. Jeigu mes; reginius į s i v a i z du odavo 
apie žemės pabaigą kalba- kaip “svieto pabaigą.” Be
rne, tai sužiniai ar nesuži- veik visų genčių pasakose 
niai pasistatome save į vi- j randame padavimus apie 
durį katastrofų ir tokių at-1 didįjį tvaną, kuris net vi- 
sitikimų, dėl kurių žmonija są gyvybę ant žemės būk 

sunaikinęs.
Daleiskim, užeina didelės i Toge pasakose žinoma, 

kurios sunaikina j yra tiesog_ Susisiekimas 
me’itarp tolimųjų gilios senovės

džius ai ba išdegina. Kai ka- gen£ių pUvo menkas • arba
da siaučia limpamos ligos, ;stačiai negalimas. Jeigu 
pavyz., kaip kad seniau > vjena kurią apylinkę ištik- 
cholera arba kad ir influ- jav0 au(jra potvinis arba 
enza. Mes issitariam, svie-! žemgg dl.ebgjimaS( tai tiį 
to pabaiga, ’ vienok sulygi-' laikų žmongs manydavo. 
nūs didžiausią audrąjr vie- kad įokje nuotikiai yra “vi- 
sulą su visatos pajėgomis, gasvietiniai”. Dėl to tai ir 
kurios mūsų žemę valdo ir ta sudarytos visokios le- 
kunos gali viską pražudyti, gendos apie «sviet0 pabai.

nūs didžiausią audrą ir vie-

kurios mūsų žemę valdo ir tapo sudarytos visokios le-
tai jų smarkumas yra 
menkiekis prieš galingą že- i 
mės bėgimą. Bet kokia iš tikrųjų bus

__________j__________________________________________________________ ____________ Smarkiausias audros ve- svieto pabaiga? Į tokius 
jo ką tik ir neprotauja. Tik jas lekia greitumu 40,000 klausimus negalima su tik-

valstijos yra labai išdžiūvu- 1869 m. pasirodė padangė-,Tuo vardu yra priimta va- “audeklą
si dauba senovės ežero. Per Je “kojomis aukštyn.” Gar- (dint taipgi kilnojamas,

MacMillano eksnediciios e^na vieškelis, ir besiar- 
nariai suvrižo į vieta, iš ku- tinantv automobilistam prie 
rios admirolas Pearv matė ,^9S. e^ero. daubos atrodo 
ta “žemę”. Diena buvo gied
ri, ir ii p nėr teleskonus tain 
pat “tikriu-tikriausiai ma
tė “Crocker Žeme.” kurios 
ten iš tiesų nebuvo.

Nebuvėlis Ežeras
A merikos g a m t m o ksli- 

ninkas R. Chapman An
drews su bendrais vieną

su- 
susis Paryžiaus Eiffelio, renkamas ir išskirstomas 
bokštas buvo ore matomas1 raides, ir statomąją arba 
smailgaliu žemyn 1900 me
tais.

Pulkai Ore

• daubos atrodo 
platus, mirguliuojantis van
duo. Bevažiuojant per dau
bą “vanduo,” rodosi, prie
kyje prasiskiria, o užpaka

lyje vėl susilieja. i .
( Kai kada laivas, plaukiam Seje jų kariaujančios armi-■ 
j tis palei kalną, tūlose vie- (Tąsa ant 4-to puslp.)

renkamąją mašiną. Žodis 
presas šiandienine prasme 
taipgi apima popierą.

Pirm šių “preso” (arba 
i, žmogus

metrų per sekundą. (Metras 
yra 39 coliai su geru treč
daliu.) Gi mūsų žemė savo 
orbita, arba keliu apie sau
lę lekia greitumu 30 kilo
metrų sekundoje. (Vienas 
kilometras lygus 1,000 met
rų). Jeigu žemė besisukda
ma staiga sustotų, tai vis
kas, kas ant jos yra, turė
tų vienoj minutėj subyrėti 
į dulkes.

Žmonių pasakose užtin-

Arkebuzai Gąsdina Pa- Gimimai, Mirimai ir Ve 
karta keliavo nėr Gobi dy
kuma Aziioj; karštis buvo 
145 laipsnių, nagai Fahren
heit termometrą: ir nuo 
kalvos iie pamatė kiek to^ 
lian labni gražu ežerą su 
žaliuojančia sala ir su nlau- 
kiniančiais iame naukščiais. 
Tad savo draugui inžinie
rini Chanmanas notarė ru»-

šaulį pinu 800 Mėty

astro- 
gamti-

rumu atsakyti. Bet 
nomai gali daugelį 
nių atsitikimų prieš laiką 
pasakyt moksliškais skai
čiavimais. Jie yra tikri, jog 
toks jų apskaitymas įvyks, 
jeigu dar pirma to netikė
tai neužklups “svieto pabai
ga.” , |

Visi tyrinėjimai, ant ku
rių galima remtis, yra tik 
tada tikri, jei dalykų bėgis 
būva normališkas. Bet gali 
koks persikeitimas momen- 
tališkai įvykti, ir tokiu būA 
du astronomiški aprokavi- 
mai niekais nueiti. Ar gali 
kas tokio ūmaus normališ- 
kame dalykų bėgyje įvyk
ti, kas galėtų sunaikinti vi
są žmoniją ir 
gyvybę? Ar gręsia mūsų 
žemei, kaipo erdvės kūnui 
koks nors rimtas pavojus? 
Mūsų vaizduotei, ar fanta
zijai Čia visi keliai yra at
viri.

Pavyz., jau iš kasdieninių 
patyrimų žinome, kokios 
permainos būna ore. Kas 
gali užtikrinti, kad ne ry
toj koks oras mūsų žemę 
šluos ir mus išnaikins? Kas 
galėtų pasakyti, kad žemės 
paviršius neprasidės kitą 
minutą trankytis? (Pavyz,, 
ūmus žemės drebėjimas Ja
ponijoj andai sugriovė be
veik visą Tokio miestą su 
5,000,000 gyventojų, o tūlas 
laikas atgal Naujojoj An
glijoj kiek blėdies sujudęs 
oras pridarė.) Arba kas ga
lėtų pasakyti, kad iš dausų, 
tuštumų, apsupančių mūsų 
žemę ir kitus erdvės kūnus, 
koks nors milžiniškas ak
muo ant mūsų planetos ne
užkris, kurio atsitrenkimu, 
nuo smarkaus sujudimo oro 
ir vandens visa gyvybe 
ūmai galėtų išnykti? Gali 
tūkstančiai atsitikimų neti
kėtai įvykti bet kurią minu
tę. Mūsų gyvenimo siūlas 
gali trūkti ir mes galimė 
numirti, šis “svietas”, kaip 
ir kiti erdvės kūnai, nėra 
tobulas ir todėl nėra apsau
gotas nuo staigių arba pra
gaištingų atsitikimų.

Bet tokių atsitikimų bijo- 
(Tąsa ant 4-to puslp.)

ją turi nustatyt ir operuot 
gabūs mechanikai. O popie- 
ros fabrikas visokius sku
durus ir medžius paverčia 
į savotišką koše, gi iš tos 
košės *— į gražų popierinį 

į”, kuris plaukia 
per presą, kaip žuvis per 
vandenį. Akių nesumirksė
jus, pamatai, kad jau ir iš
eina laikraštis, žurnalas ar
ba knygos “lankai,” gražiai 
sulankstyti ir nukarpyti; ir 
trumpu laiku patenka į!kame padavimus apie aud- 
skaitytojo rankas, nepai- j ras. kurios didelius žemės 
sant kokiame krašte pašau- nlotvs m tūkstančiais ant 
lio.

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Laike Francūzų - Prūsų presos) išradimų, 
, karo buvo matomos padan-. turėjo knygą arba “laikraš

tį” parašyt ranka. Kiek jis 
jų galėjo parašyt ir kiek 
žmonių galėjo skaitvt tas 
knygas ir tokius “laikraš
čius?” .
Kaip Slinkiai Buvo Prieina

ma Literatūra Senovėj
Kurie gyveno Romoje ar 

Athėnuose pirma ketvirto 
šimtmečio prieš krikščionių

jų gyvenančių žmonių pra- 
žudydavo. Mes gerai su-

L R

dybos Lietuvoje
Eina Šiltyn Žemės Paviršius ir Oras, kaip 

įrodo Sovietų Mokslininkai-Tyrinėtojai
visą žemės

A

žemės oras ir jos pavir
šius apskritai eina šiltyn 
per paskutinius 18 metų. 
Šiltėjimą žemės ir jūrų pa
rodo sovietiniai tyrinėtojai 
ledlaužyje “Sedov.”—Jis da
bar randasi už‘300 mylių 
nuo Šiaurių Poliaus.

Jog žemės paviršius ir 
oras šiltėja, tatai įrodo Sor' 
vietų Meteorologinio Insti
tuto profesorius N. N. Zu
bov ir Sovietų Mokslų Aka
demijos narys prof. L.

Žiemos laiku oras palei 
tolimiausias šiaurines jūras 
irgi pašiltėjęs; ir tose jūro
se pasirodo žuvys, kurios 
paprastai gyvena tik paly
gint šiltuose vandenyse.

Profesorius Berg surinko 
faktus apie temperatūrą 
įvairiose pasaulio dalyse 
per daugelį metų; ir tais 
faktais jis taip pat įrodo 
šiltėjimą žemės paviršiaus 
ir oro. —N. M.

biu 
pir- 
šie

Lietuvos statistikos 
ras skelbia, kad: per 
mus devynis mėnesius 
met buvo 15,315 vedybų, > o Vadvnę ir norėjo nusipirkti 
pernai per tuos pačius mė--kopiją eilių Virgilijaus ar- 
nesius 14,442; gimė 44.150 i ba Homero, jas gavo para- 

; f;;......... . _ , , rr . tada baugino politikus tai i kūdikių, o pernai 43,148;; sytas tik ant žolių, kurios
dnrvt ežero braižini o nets mašinos, kurios smarkiai ir! mirė 23,105 asmenys, o ! vadinosi paperus. Tai buvo 

gyventojų ’ stambi vandeninė žolė, kuri 
" j augo Aigipte. Ji buvo pu

siau perplėšiama, išdžiovi
nama, išprosinama, ir taip 
ant jos rašydavo. Aigiptie- 
Čiai tokią “popierą” prista- 
tvdavo į Graikiją ir Roma. 
Visa Graikijos ir Romos li
teratūra buvo rašyta ant 
papyruso, iš ko ir žodis po- 
piera pareina. Graikai pa- 
pyrusa vadino “biblos;” 
taip jie vadino ir knyga: iš 
šio žodžio pareina ir Bibli
ja. Ant tokios žolinės no- 
nieros beveik visa Biblija 
buvo parašyta.

Knyga Viduramžiuose
Viduramžių knygos buvo 

rašomos ant specialiai ap
dirbto s veršių skūros 
(odos).

Ant tokios “ponieros” tik 
kunigai ir vienuoliai užsida-

Jau 800 metų atgal buvo 
kta n usiginklavimo 

konferencija vakarinėje Eu
ropoje. Tais laikais dar ne
buvo girdėta nei apie ka- 
nuoles nei apie paraką. Kas

23,105 
pernai 25,354; 
priaugo 21,045.

Bet 1936 metais per tuos 
pačius mėnesius gimė 46,- 
496 kūdikiai ir priaugo 21,- 
359, tai daugiau negu šie- 

matvt si, kad arkebuzai galį iš- me^

tiksliai mėtė akmenis. Tos 
mašinos buvo vadinamos 
arkebuzais.'Tai buvo tų.lai
kų artilerija.

• naikint visą žmonių veislę. 
Chnnmvnvg Tad ir nusiginklavimo kon- 

knr -;n 1 ferencija 1138 metais buvo 
nbnveb’n sušaukta labiausiai prieš tų 
ir Vp] mašinų vartojimą.

Antrasis katalikų bažny- 
; čios suvažiavimas Laterane, 

vėliau ” vadovaujant popiežiui In- 
_1 nocentui Antrajam, taip pat 

užgynė tokius mašinas var- 
tot karuose tarp krikščio
niškų kraštų. Bažnyčios su
važiavimas leido jas varto t glijos gauta 145,851 litas, o 
tik kryžiaus karuose prieš 
pagonis. Jos buvo naudoja
mos ir prieš lietuvius kaipo 
pagonis.

Bet krikščioniškos šalys, 
dalyvavusios nusiginklavi
mo konferencijoj pirm 800 
metų, greitai užmiršo savo 
tarimą ,ir bažnyčios už
draudimą, ir vėl kariavo 
tais arkebuzais.

ėio nn’e to eže^o: bet eže
ras možu-namažn nranvko 
iš akiu, o vieloj nankščiu 
buvo tik būrvs laukiniu gy
vuliu antMonu. Nuo karš- i Daugelis visuomenės vei-
čio oras žvynai tain virnMn kėjų tada už galvos griebė- 
kad iš toliau buvo 
tik antolnnii o-olvos.

Bet kada
gri^o ant kolvnq 
bendra*? bv«iyp 
ežero žnmjnni tai 
kuo aiSkinnciai pasirodė tas! 
neva papras.

“Krinta dienu 
rašo Chnnrvnn. “vienas mn 
su wrn nnvin J 00 iardu 
nuo ddkii čptru. ir mums 
atrodp kad jis brenda nėr 
vandeni iki keliu: n tikru
moj jis brido tik ver Įkai
tinto oro sluoksnį 
pėdų storio.”

Miražas
Toks rodymasis 

ten,„ kur jų nėra, vadinasi 
miražas. Bet kaip ir iš kur

.miražas susidaro? Trum
piausiai galima atsakyt: iš 
nereguliario, “netvarkaus”

Kiek Lity Išplaukė iš Lietu
vos, o Kiek Įplaukė Jai
Nuo sausio iki rugpjūčio 

mėnesio šiemet Lietuvoj 
per visas pašto ir telegrafo 
perlaidas buvo gauta iš 
Jungtinių Valstijų - 420,004 
litai, o išsiųsta į Jungtines 
Valstijas 12,916 litų; iš An-

dvieiu

daiktu

į Angliją išsiųsta 51,164 li
tai; iš Vokietijos —864,154, 
o į Vokietiją 438,464; iš 
Franci jos 40,512, o- į Franci- 
ją 60,880 litų; iš Lenkijos 
gauta 5,203, o į Lenkiją iš
siųsta 19,376 litai.

Bendrai imant, Lietuva 
pašto ir telegrafo perlai
domis per 8 pirmus mėne
sius šiemet gavo iš čia mi-

/

nimu ir ?kitų šalių 649,- 
776 litais daugiau negu iš
siuntė į jas. (Litais čia skai
čiuojami ir svetimi- pini- 
gai.)

Prof. Berg primena jog 
kai baigėsi didžiųjų ledų 
amžius (3,000 iki 5,000 me
tų atgal), po to pašiltėjo 
vasaros. Jos tada buvo šil
tesnės negu dabar.

Berg sako, kad vėl prasi
deda šiltesnis laikotarpis, 
nors dar negalima pasakyt, 
ar jis tęsis šimtmečius ar 
dešimtmečius.

Kodėl žemė dabar šiltė
ja? Gal saulė atsiunčia dau
giau karščio spindulių; gal 
oras pasidarė lengviau per
einamas tokiam pat daugiui 
tų spindulių. Bet šiltėjimo 
reiškinys neužginčijamas.

Gulf Stream jūrinės sro
vės temperatūra dabar šil
tesnė. O ta didžioji srovė 
plaukia į šiaurę ir greičiau 
tirpdo ledus šiaurių Poliaus 
srityje.

Toliau Japonam Bus Blogiau, 
Sako Chinu Vadas

Chungking, Chinija.—Per 
pusantrų metų japonai už
ėmė tik tūlus miestus ir 
punktus palei upes, geležin
kelius ir pajūryj,—pareiškė 
Chiang Kai-shek, vyriau
sias komandierius Chinijos 
armijų. Po Hankowo užė
mimo, japonai vis nepajė
gia paimt Changshos ir 
Nanchango; tatai rodo jų 
silpnybę, sako Chiang Kai- 
shek: “Bet iki šiol japonai 
veikė lygumose; o huo šiol 
jie susidurs su chinais kal
nuose”, kur japonams bus 
blogiau.

Todėl Chiang Kai-shek 
“pilnai pasitiki,” jog Chini
ja atsilaikys prieš Japoniją.

• t.
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Paskirta 5,00C

-Kun. Kovotojas—Vladislo- ' čia drauge su sukilėlių v. - 
vas Dembskis du Neczuj —t.BagdarmvL

Lapkričio 12 d. sukako čium buvo pasiųstas t '/•-*- 
lygiai 25 metai kai mirė aiUs isvyU 1S ten dragūnu*, 
kun. VI. Dembskis, 1863 m. ’ Dra^ūnus ~ a?ie 80 vyni 
sukilimo aktyvus dalyvis ..ir ~Pe. ^vijo, bet ir patys vos 
partizanų vadas, Amerikos kulms lsnesė. v 
lietuvių laisvamanių veikė-, Svarbesnis jų žygis buvo 
jas ir rašytojas. Tad su- atliktas^ VII. 28 prie Šuš- 
kaktuvių proga nors trum- į Y?s aPes> ties_ Širvučiais. 
pai čia peržvelgsime jo ^a Te suren£ė rusų kazo- 
audringą gyvenimą ir nu- kams spąstus ir daug jų iš- 
veiktus darbus. žudė.

VI. D. gimė 1531 m. šiau-į Dembskio ir Bagdanavi- 
lių a., Pašiaušio v., Lepšių ičlaus. vadovaujamas, būrys 
vsd. (dabar Lepšių nebėra), lapkričio pradžioje atsidan- 
siaučiant Lietuvoje pi r- ^j110 i 1 ryškių miškus ir 
mam lenkmečiui. Jo tėvas čia buvo rusų kariuomenes 
Jlirgis ir motina Lymantų Į netikėtai užkluptas ir iš- 
Ona buvo bajorai. Tėvas j blaškytas. Dembskis buvo 
buvo beraštis, o motina mo- i sužeistas į šoną ir vos spe- 
kėjo maldaknygę paskaity- j° raitas pabėgti.
ti. Paūgėjęs, nuvyko pas. v Pabėgęs 8 dienas gydėsi 
savo dėdę kun. Lymantą, ^au^čnų par., Mikalausko 
Ariogalos vikarą, kur mo- .viensėdyje. Pagijęs vėl pri- 
kėsi lotyniškai, lenkiškai ir!sidėjo prie Bagdanavičiaus 
rusiškai* 1850—1853 VIa-’grupės, bet nebeilgam. Ar
das jau Raseinių progini- Tėjo žiema, mažėjo viltys 
nazijoj. Šios progimnazi-1 nugalėti rusus. D. atsiskyrė 
jos mokytojai savo žiauru-' R110 sukilėlių, kurį^ laiką 
mu ir netaktais 
Vladui labai blogą
Čia jis išmoko nekęsti ru
sų. 1853 m. persikėlė į 
Šiaulių gimnaziją. Vladas j 
buvo jau gerokai paūgėjęs 
ir viską pradėjo geriau su-! 
prasti. Atostogas praleis
davo pas savo dėdę 
Lymantą ir pas savo 
Lepšiuose. Atostogų 
tekdavo prisižiūrėti, 
Beržėnų dv. (Šiaulių a. Šau
kėnų v.) savininkas grovas
Čapskis n e m i e 1 aširdingai: gauti vietos, nes buvo nuo 
plakdavo lietuvius valstie- ‘ kun. pareigų suspenduotas,, 
čius. Jo gimtosios apylin
kės vienas dvarininkas už
puolęs lietuvę merginą.
Mergina priešinosi, už tai, 
sugyvulėjęs dvarininkas iš
laužė-jai koją ir savo pa
siekė. Šis nuotykis ir nuo
latiniai valstiečių plakimai 
jaunam Viadukui padarė be 
galo bjaurų įspūdį: iki mir
ties jis negalėjo to užmirš
ti.

Baigęs gimnaziją, 1857 m. 
įstojo į Varnių kunigų se
minariją, kurią baigęs D. 
buvo paskirtas į Varnių 
bažnyčios k o m endatoriaus 
vietą. Bet greit susikivirči
jo su klebonu kun. Grince- 
vičium ir 1861 m. buvo per
keltas į Plungę. Po kiek lai
ko pateko į Ylakius, o 1863 
m. sumišimo metais .buvo 
nukeltas į Kražius. Kra
žiuose 3 mėn. pakunigavęs 
ir iš sakyklos sukilėlių mti- 
nifestą perskaitęs, I). išvy
ko į miskus ir prisidėjo prie 
Banevičiaus ir šimkevi- 
Čiaus suorganizuoto sukilė
lių būrio, šio^būrio kapelio
nu buvo kun. Gargas. Kun. 
Gargas buvo didelis gir
tuoklis ir už girtuokliavimą 
buvo uždarytas pasitaisymo 
namuose prie Varnių Roki- 
tų, kur rusų valdžios buvo 
suimtas ir nužudytas. Kun. 
Gargo vieton būrio kapelio
nu sukilėliai pasirinko kun. 
Dembskį. Dalyvaudamas su
kilime Dembskis vadinosi 
slapyvardžiu — “kun. Ro- 
bakas.” Šią slapyvardę kun. 
D. pasirinko iš A. Mickevi
čiaus žinomo veikalo “Po
nas Tadas,” kur yra apra
šytas kun. bernardinas Ro-

padarėi slapstėsi pas savo tėvą ir 
įspūdį. l)as Telšių maršalką, Sokelį 

Plungės parapijoje. Rusai 
energiškai ’ ėmė jo jieškoti. 
Muravjovas paskyrė už jo 
galvą 5,000 rublių. D. buvo 
priverstas įbėgti užsienin. z 

Pasivadinęs K r u šausku, 
pabėgo i Klaipėda, ir., čia su
laukęs iš z m/k -b. Kur.. 
Jazdausko 75 rub., atkako į 
Paryžių, kur ir pradėjo var
gingą emigranto gyvenimą. 
Pradžioj D. niekur negalėjo

kur

metu

: -*1

kaipo kariavęs si 
Tik po 3 men. s 
Romos dispensiū 
prie vienos kary, 
nyčios vietą.

Būdamas gyvo 
maus būdo ir dabar nsru •<- 
ramino: prisidėjo prie 
kų kunigų grupės, pasė-e 
čiusios uždavinį — nugaiš 
jėzuitus. Be to, nuliekamu. 

| laiku jis lankė College de, 
France ir Sorboną, klausė 

! garsaus Renano ir lenkų 
istoriko Duchinskio paskai- 

I tų, lankė fizikos ir medici
nos paskaitas ir daug skai
tė.

Čia būdamas D. išvertė į 
lietuvių kalbą kun. La Men- 
nais “Kningas Tejsibiun” 
ir 1870 m. Drezdene Kra
ševskio spaustuvėje savo 
lėšomis išleido. Ta proga 
susipažino ir susirašinėjo 
su rašytoju Kraševskiu.

Nuo 1869 m. tikėjimo 
dogmų D. nebepripažino. 
Taip pat nepripažino popie
žiaus neklaidingumo. Dėl 
susidūrimų su francūzų po
licija, jis 1870 m. turėjo per
sikelti į Šveicariją, bet ir 

, čia dėl antibažnytinės veik
los turėjo daug nemalonu
mų.

1880. V. 9. D. išvyko į 
Ameriką. Tačiau ir Ameri
koj niekur negalėjo gauti 
vietos, nes nenustojo kriti
kavęs katalikų bažnyčios 

. dogmų ir už tai Amerikos 
•, vyskupų buvo suspenduotas 
, nuo mišių laikymo.
• j 1883 m. atkeliavo į Hag-
• i garty ir apsigyveno
• | lenkų koplytėlės, nors 
•' kūpo leidimo neturėjo.

kai jį gerai priėmė ir 
Iš Banevičiaus būrio D. tuojau įnyko į darbą: 

greit perėjo į Telšių a. vi r- dėjo kleboniją statyti, savo 
šininko Piekarskio abazą ir rankomis apmūrijo švento-

gavęs žemės įtaisė 
:ą ir sodą, mokė žmo- 

učyti, trobesius statyti

kretorius. Šliūpų šeimoje 
gyvendamas ir raštus savo 
išleido.

Paskutiniais savo gyveni
mo metais D. buvo išvykęs 
į Chicagos miestą. Ten be
būdamas susirgo influenza 
ir sugrįžęs į Scranton, Pa., 
1913 metais lapkričio 12 d. 
pasimirė. Mirė kaip laisva
manis. Kūnas buvo atvežtas

duodavo keletą 1 žodžių iš-11 Brooklyną ir ten krema- 
mokti rašyti, žmonėms"liep-1 toriume sudegintas. “Kelei- 

redakcija uždėjo vai- 
vienminčiai J. 

Šliūpas, Račkauskas (Vai
ras) ir Augimas iškėlė-pa- 
grabą Draugelio svetainėje, 
kur velionio gyvenimą at
pasakojo Karaliūtė, Sirvy
das, Račkauskas, Liutkaus- 
kas ir kiti.

Dembskio monografijos 
r e d a k t o r ius Račkauskas 
šiaip jį apibūdina: “Senat
vės sulaukęs, dikčiai gyve- 

■ nimo privargintas ir paal- 
sintas vis dar trusėsi savo 
brolių lietuvių apšvietimui, 
trokšdamas jiems šviesos, 
žinijos ir dvasinio išsiliuo- 
savimo iš po daugelio prie
tarų, kurie nuo amžių sle
gia mūsų tautos dvasią. Gal 
būt, kad jo trasas buvo 
vienoje linkmėje, gal, kaip 
kitų sakoma, buvo siauru
tis, , bet jis pirmoje vietoje 
turėjo žmonių gerovę, giliai 
tikėdamas, kad žmonės tu
rės būti laimingi, kai tik 
jie apsišvies, kai tik jie iš
silaisvins nuo visą to, kas 
varžo individual! žmogaus 
lavinimąsi ir per tai visos 
tautos kultūrinį gyvenimą.” 

Kun. Dembskio raštai 
prieš Didįjį karą Lietuvoje 
buvo gerokai paplitę. Kur 
tik buvo susikūrę tuo metu 
vądinamųjų pirmeivių kuo
pelės, ten buvo galima ras- 

' ti ir kun. Dembskio raštų, 
i Labiau paplitę buvo jo šios 
i knygos ir brošiūros: 1)

davo spaviedotis ne kimi-; vį°” 
gui, bet nuskriaustiems. į mką, 0 j° 
Prisidėjo prie lenkų orga
nizacijos “Związek narodu 
polskiego” ir daugelį metų 
tą organizaciją ir jos orga
ną “Zgoda” rėmė pinigais 
ir raštais, kuriuose kriti
kuodavo jėzuitų darbus..

Už tokią savo veiklą D. 
parapijonų buvo apskųstas 
vyskupui ir 1892 m. jis tu
rėjo iš Haggarty išvažiuo
ti.

Kingstone, Pa., Dembskis 
susitiko su J. Šliūpu ir vė
liau abu labai susidrauga
vo. Prisiskaitęs socialistiš- 
kų raštų, D. tapo socialistu 
ir tikybos reikalingumą ga
lutinai atmetė; viešai pasi
skelbė bedieviu ir ėmė raši
nėti lenkų 1 a i k r ašeiams 
straipsnius, nukreiptus 
prieš kunigiją.

Gyvendamas pas J. Šliū
pą, jis ir lietuviškai pradė
jo rašyti. Sekdamas Lafar
gue “Kapitalo religija,” jis 
parašė veikalėlį, pavadintą 
“Naujas ir dar senas Die- 

‘vas”, kurį išspausdino 1894 
• m. “Naujosios Gadynės” 
2—10 numeriuose. Dembs
kis ir Šliūpas kas savaitė 
skaitydavo viešas paskai
tas, kurias spausdindavo 
“Saulėje”, “Garse” ir “Lie-

1 tuvoje.”
Dogma apie trejybę ne

santi krikščionių išradimas, 
3 Dievo skelbėjai nuviję lie- 
:uviams ilgą bizūną. Bibli
s'. c-:.m:i apysakų ir žydų 
u e? ai c h i j os p o 1 i t ikavimo 
l < /asų knyga. Jis rėmė 
aN.is mezaiežnikus (ne- 
■ . opa z • stančius popiežiaus)

mgnesių

Š1 iūpas 
kunigus 
biblijos

prie
vys-

pra-

ir 2.895 m. keletą 
A-de .onavo jiems.

D e m b s k i s ir 
kviesdavo lietuvius 
viešų disputų dėl
klaidų, Kristaus žmogišku
mo ir tt. Kun. Al. Burba, 
žinomas Amerikos lietuvių 
veikėjas ir patriotas savo 
knygoje — “Trumph per
žvalga lietuvystės darbų 
Amerikoje 1892 m.” apie 
kun. D. veiklą šiaip atsilie- 
’pia: “Renegatas D. nuo 
dvasiškos valdžios pavaly
tas už piktus darbus, o pa
siųstas nuo šliūpinių tėvo, 
mokino, kad Kristus nebu
vo Dievu, vadino Šventą tė
vą antru caru, o save šven
tu... Bedievis Dembskis, 
kaipo kadais buvęs kunigas, 
pradeda laikyti neva dievo- 
meldystę. Bet tokius bjau
rius dalykus daro, jog ne
žinoma, ar pačioje Sodomo
je ir Gomoroje bjauriau 
galėjo išdaryti. Green Mon
taine laikęs mišias ir spa- 
viedojęs žmones 1 kokiame 
ppvatiškame name, netu
rėdamas tiesos tai daryti, 
kaipo iškeiktas nuo bažny
čios.”

Ši kn. Burbos citata vaiz
džiai nušviečia kun. Deinbs- 
kio santikius su kitais ku- 

' nigais.
Nuo 1896 m. iki mirties 

D.i gyveno Šliūpų šeimoje. 
Nuo 1900 m. buvo nuolati
nis Lietuvių laisvamanių 
susivienijimo Amerikoje se-

Lietuvą, 2 Ar vyskupas Va
lančius (Volončauskąs), ne
buvo viliūgių lietuvystei, 3) 
Kankintojai ir kankiniai už 
mokslą, 4) Iš ko kyla melai 
ir skriaudos žmonijoje, 5) 
Imtynes varguolių su bago- 
čiais, 7) Inkvizicija arba 
atpirkimas žmonių nuo šė
tono ir kt.

Kun. Dembskio pelenai 
palaidoti Šiaulių laisvama
nių kapuose. P. Vingaudas.

Mesopotamijoj 1916 m. Vie
ni kitus kanuolėmis bom
bardavo, bet ūmai vieni din
go kitiem iš akių, ir todėl 
buvo sustabdytas kanuolių 
veikimas.

Lindberghas, skrisdamas 
Europon, matė žemę su 
miestais už šimtų mylių nuo 
Airijos, ant Atlanto Van
denyno.

Miražas kai kada parodo 
kalną ne toj vietoj, kur 
kalnas yra; tai pavojinga 
lakūnams. Šitaip buvo ap
gautas Amerikos karinin
kas lakūnas Fr. L. Martin, 
kuris, todėl ir sukūlė savo 
lėktuvą į vieną kalną Alas- 
koj.

Kreivas suėjimas skystes- 
nio oro sluoksnio su tirštes
niu sluoksniu padaro, kad 
antroj pusėj kalno esantieji 
žvėrys atrodo esą šioj pu
sėj. .

Miražas gali atsitikt bile 
vietoj, kur susidaro tokios 
oro sąlygos, kad šviesa turi 
keliauti nepaprastais, ne
normaliais keliais. Bet dau
giausia miražų pasitaiko 
karštose "dykumose ir ant 
jūrų.

Ne vienas ir Lietuvoj gir
dėtas “stebuklas” buvo tik 
miražas. Kur žmonėms 
trūksta mokslo bei patyri
mo, tokie reiškiniai atrodo 
“viršgamtiškais.” —N. M.

SVARBIAUSIAS APšVIE-
TAI IŠRADIMAS

(Tąsa nuo 3-čio puslp.)
O pirm popieros išradi

mo, privatiški ir valdiški 
dokumentai ir knygos bu
vo (kaip jau minėta) rašo
mi ant gyvulių skūrų, ku
rias išdirbti daug laiko ir 
darbo reikėdavo, idant tik
tų kaip popiera rašymui.

Tik prisiminus porą tokių 
praeities sunkenybių, reikia 
pasakyt, jog kas šiandien 
mažai skaito, kas šį naudin
gą ir lengvai prieinamą 
turtą neišnaudoja, tas labai 
save nusiskriaudžia ir toli 
nuo progreso pasilieka,.

ORE MATOMI LAIVAI.
(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

jos, žiūrint aukštyn oran 
Švedijoj ir Norvegijoj, už 
kelių šimtų mylių/ nuo ka
ro vietos. Iš to reginio gali
ma buvo aprašyt ir kokiais 
ginklais tos armijos veikė.

“Dingstu” Daiktai
Miražas kartais padaro 

tokį šposą, kad čia jau tik
rai buvęs daiktas pranyksta 
iš akių, nors ir giedriau
sioje dienoje. Taip atsitiko 
per Anglų karą su Turkais

žmonijai, o apie savo mirtį 
ir “svieto pabaigą” neno
rime nei pamislyti.

Vienok didelių ir dažnų 
sumišimų—chaosų gamtoje 
nesidaro. Visi didesnieji 
erdvės kūnai turi savo ke
lius ir vienas apie kitą ar
ba pro kitą harmoningai

skraido. Todėl mes turime 
būti drąsūs ir žengti evo
liucijos keliu. Daug nudir
bęs nesigailėsi. Veikla pa
rodo žmogaus protą, tobu
lumą. O klajūnui kiekviena 
pastogė' savi namai. Todėl, 
žmogau, naudingai darbuo
kis ir protauk.

JAUSTIS

ŠVIEŽIAI
Iš RYTO

Rūkykite D vigubai-Švelnius

OLD GOLD
Cigaretas, kuris VISADA ŠVIEŽIAS

Copmrhu 1 »3». 07 F- l-oriiura Oo., b><u

D v i gubai apsaugotas 
dviem užvalkčiais Cel
lophane. VIRŠUTINIS 

užvalktis atsidaro 
APAČIOJ pakelio.

ATSISUKITE, Old Gold's ' Melody and 
Madness’/ su Bob Benchley, kas Sekma

dienio vakarą, Columbia Network

“SVIETO PABAIGA”
(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

tis arba rankas susidėjus 
laukti būtų labai neprotin
ga, kaip neprotinga būtų 
bijotis praeiti pro kokį na
mą arba per gatvę, nes au
tomobilis gali užlėkti arba 
plyta nuo stogo gali kristi 
ir užmušti. Kiekvienam gy
vūnui gamta suteikia tam 
tikrą laipsnį drąsos, todėl 
mes turime remtis ant nor- 
mališko ir ilgo gyvenimo, i 
nes kitaip mūsų tarpe nie-1 
ko nesidarytų. Žmonės ne
turėtų jokių organizacijų, 
nes ištikrųjų atrodytų ne
verta rūpintis arba dirbti, 
jeigu jau rytoj arba ir 
šiandien reiks išmirti. Tą- 
čiau mes turime drąsos, vil
ties, pasiryžimo gyventi, 
taipgi gerinti būvį ir kovo
ti už geresnę ateitį visai

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir ItnportUotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandelis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

You will he surprised when you see our 
New Large Headquarters.

I*M n 'J )}, 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujcr St., Ten Eyck Project.

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Suh. all day and night
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Lithuanian 
and plop

of artists.

•This week's prize for originality 
goes to the New York Daily News 
which gives three classifications of 
the people living in Klaipeda, to 
wit: Meniellanders, Memelitles and 
Memelarians!.....

•We wonder what the Vytis 
sports writer will reply to Ty’s plea 
for Wally Sear’s inclusion as a 
prospective champion of 
light-heavyweight sock 
artists...

• And while speaking
we still think that an exhibition in 
some small hall of the local artistic 
talent should be held. We have 
many Lithuanian artists who lack 
recognition. It is up to us to supply 
this recognition to the people we al
ways < 
Lithuanian culture. A discussion of 
any aspect of art among a small clique 

is useless—what is needed is the 
bringing Of culture, art, music, to 
the mass of the people. Hats off 
to the Liaudies Teatras for their 
one-price presentation of Mirtų Vai
nikas....

• William I’aske (Paškevičius) 
has recently copped two medals at 
weight lifting contests hold by the 
French Club. This lad will be going 
high, watch him among the lists of 
strong-men...

•Christmas will be here and 
Christmas will be gone. But before

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N EWS
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

IDS MEMBERS FORM IMPORTANT
PART OF “VOICE” MAGAZINE ALL- 

STAR, ALL-LITH AMERICAN TEAM
BROOKLYN, N. Y.—Tom Ycrmal, sports writer for the “Voice 

of Lithuanian Americans,” a Lithuanian magazine printed in 
the English language announced yesterday line-ups of two all- 
American college football teams® 
that are really different. Thd 
teams he made up are composed of 
football players of Lithuanian ex
traction. Mr. Ycrmal challenges any 
other single national group of the 
“melting pot” to equal his all-Ame
rican Lithuanian teams in strength, 

are 
and 
ac-

speak about as the leaders of jn hjs line-up on the first team
several 
others 
claim

Mr. 
lows:

all-American men 
who have received wide 

this year on the gridiron. 
Yermal’s choices arc as

Position

L. G.

R. T, 
R. EMV *^*vx*x, . —-------

it goes we suggest that your Xmas į Q. 
cards be gotten from the Med. | L. H. 
Bureau and No. American Comm.' R. H. 
to Aid Spanish Democracy. They1 F. B. 
are five cents a piece and all profit 
is sent to Spain to aid the victims 
of fascist barbarism during the sea-1 l.E. 
son of “Peace on Earth and Good, l.T. 
Will Towards Men.” I l.G.

•Munich and Mefnel have taught' c. 
some bitter lesson which it will do! r.g. 
us good to learn. For some of the | r.t. 
answers to the questions that will r e. 
rise in your mind we refer you to^Q. 
the pamphlet Social and 
Security —• A Program for 
Democratic Front, by Earl 
Every young person who 
slightest interest in the welfare of 
himself and his country should read 
this 5 cents pamphlet...

•We were broached last week 
with the request that the L. Y. S. 
carry short articles on health, exs- 
ercise, sex, etc. We vender/ if 
Peter Gustaitis, Columbia B- A. and 
member of the Brooklyn Builders, 
would sit down one of these wintry 
eves and warm up the old type
writer. ..

•Perhaps it is because this writer 
has an honest and sympathetic face, 
or perhaps New Yorkers are very 
lonely, but several times we have 
been spoken to in the subway by 
tired old women, lost job-seekers 
and busy business men. Last Wed
nesday in downtown New York an 
Irish woman of 35 or so looked 
up from a copy of the World Te
legram and said to us something 
that sounded like, "Begorra, ‘tis a 
warlike world and no poor body 
has any peace.” We agree with the 
little lady whole-heartedly and she 
went on to say. “If these sacr-r-rif- 
ices will make the next gener-r-ra- 
tion any happier-r, per-rhaps it’s 
fer tha best.”

•We weren’t sure if she was right. 
The next generation can only be 
happier if this one fights for itself 
against such twin evils as fascism 
and war.

•John Savacs of Cleveland, and 
Joe Zawadowski of Chicago were 
two Lithuanians among the 150 
returning veterans who came home 
after meeting Italian and German 
fascism in Spanish trenches. Salud!

National | l.H. 
a United 
Browder, 
has the

R.H.
F.B.

fol-

FIRST TEAM
Player <College

VillanovaJohn Wysocki 
Jos. (Ed.) Beinor Notre Dame 
Charles Drulis 
Ray Apolskis 
Al Lezouski 
Eugene Gudzin 
F. Stulgaitis 
Bill Tranavitch 
Art Radvilas 
Steve Kazio 
Bill Osmanskl

Temple 
Marquette 
Pittsburgh 
Missouri 
Columbia 
Rutgers 
Columbia 
Fordham 
Holy Cross

SECOND

Yudikaitis 
Esunas 
Ambrose 
Matuza 
White 
Savage 
Karsokas 
Gembis 
Yokubaitis 
Ananis 
Balazas

TEAM

Fordham 
Texas 
Catholic U. 
Georgetown 
Catholic U. 
Pittsburgh 
Bowdoin 
Wayne^ 
St. Louis 
Boston College
Iowa

the teams, 
he still

Mr. 
had

After picking
Ycrmal stated that 
many good players of Lithuanian 
extraction whom he could use 
make up several more teams.

LliS’ers Star in Lithuanian 
Team Line-Ups

ART RADVILAS

to

A PEACE PROGRAM 
FOR AMERICA

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

They Read His Mail; 
So Now—Jail

MANUET, N. Y.—Frank Brady, 
twenty, a kennel worker in the 
daytime, was in jail because he 
devoted more time to Mrs. Speare’s 
jewels than to her dogs.

Brady got a job here October 
18. Since then $20,000 in jewels 
and $700 in cash have disappeared. 
Busy with her hounds and terries, 
Mrs. Speare did not discover the 
theft until recently.

She didn’t call the cops right 
away, but she opened 
dy had left on a desk 
It was addressed to a 
Mike in Manhattan.

“Here’s a dollar,” 
and hfive yourself a
The youth went on to describe his 
operations and said he planned to 
make a big killing December 
and blow back to town with 
loot.

The missing property, except 
some trinkets, was found in 
■hxd.

it can 
people 
' want

a letter Bra- 
to be mailed, 
fellow named

it said, “go 
good time.”

20 
the

for 
his

?!c?ure”the jbest “cure” for 
"‘.wounds, according to a leading.Vi- 
“ enna phyfeician, who claims to have 
•' used it successfully in some thou- 

■ sands of cases without one failure. 
It is also said to be effective with 
.burns and. carbuncles.^

From January 6 to 8 in Wash
ington, D. C., delegates to the Ame
rican Congress for Peace and De
mocracy will meet to discuss the 
formulation of a peace policy that 
would keep America out of war by 
keeping war out of the world.

A Young People’s Peace Lobby 
will be held and representatives of 
many organizations will gather to 
lobby foi' one or more sections of 
the recommended peace program 
of the Youth Division, American 
League for Peace and Democracy:

“That the United States —
“Seek to determine how 

best serve world peace. The 
of our democratic country
peace — a peace which is not cre
ated by fear or by the sword. The 
citizens of the United States desire 
a peace based on respect for inter
national law, respect for the in
tegrity of smaller nations and non
interference in the affairs of other 
countries.

"Resume normal unrestricted 
trade relations with <
Spain, extend commercial credits to 
Spain.

“Feed the war victims in Spain 
and China. Cooperate with all 
organizations that are performing 
this service,' by making available to 
them surplus commodities which 
cannot be-sold1 in this' country. ‘ This 
action would also help to relieve 
the distress of the farmers.

“Stop the shipment of arms and 
war materials to the war-making 
countries: Germany, Italy and Ja
pan.

B’more Chorus Opens 
Gala Affair Season

The Balto. “Lyros” Chorus held 
its monthly meeting December 11, 
1938, at the Lithuanian Hall, 853 
Hollins St. Many interesting things 
were brought up besides the elect
ion of officers. The chorus, not 
having many parties for the mem
bers, brightened up with the 
of an Xmas Party (Thanks 
B. L. L. Club member).

idea 
to a

Lith Art League Opens Drive
To Increase its Membershi

Elizabeth Bangos Holds 
Novelty Dance

LMS to Get Members for Active 
Cultural Work During World’s Fair

ALEX YUDIKAITIS

>4^

r

the teams are, they are 
when wo note that

Missouri

Good as 
even better 
several are members of the L.D.S. 
(Association of Lithuanian Work
ers). Eugene Gudzin,
Bill Tranavitch, Rutgers; Art Rad
vilas, Columbia; Al
Fordham and Al Matuza of George
town are all good, paid 
members.

Yudikaitis and Matuza, 
those mentioned on the

Yudikaitis,

up LDS

two of 
second 

team, were ,stars at the LDS Olym
piad hold in Pittsburgh last August.

Practice is Perfect- 
No Perfect Practice

de-
au- 
nc-

glected to learn how.
a mile he crashed into 
cars, knocking several 
on the sjdewalk, until

A 15-year-old Brooklyn boy 
cided he wanted • to drive ak^. 
tomobile several days ago, but 

In less than 
nine parkedi 
of them up 
the car he

was driving finally became locked 
with the ninth car he hit.

The boy started his experimental 
trip with a car parked near his 
home in Flatbush. A policeman 
later found the boy trying to break 
away from ninth crash and took 
him to the police station.

The young lad will now postpone 
his driving lessons for a while.

“Take the initiative in calling up
on all democratic countries to open 
their doors to persons* fleeing from 
religious and political persecution.

“Carry out the principles of the 
Good Neighbour Policy with Latin 
America. Extend international co
operation in the Western Hemi
sphere through increasing trade, 
economic and social relations.”

Air Line Drops 
“Lindy” Moniker

CITY.—The Transcon- 
Western Air Line has 

scrapped the 
Line” follow- 
against using

KANSAS 
tinental and 
this week apparently 
name “The Lindbergh 
ing vigorous protests
the name of the Nazi agent.

Literature of the TWA appeared 
without the slogan “The Lindbergh 
Line” and proofs of the 1939 TWA 
calendar use a new slogan.

Col. Charles A. Lindbergh was 
connected with TWA as a technical 
adviser until 1934, but this 
continued to be used by the 
pany until now.

“It is known,” the Kansas
‘that the reason 

dropping of the Lindbergh 
is 

the 
of

democratic Star commented,
for the 
identity 
against 
because
Germany.”

Dec.

name 
com-

City

mounting complaints 
Atlantic flyer of 1927 

his decision to live in

The Australian dugong furnishes 
oil’ which has been used there as 
a substitute for cod-liver oil.

A stamp collector in Boston, W. 
C. Henry, pasted ' over 18,000 
stamps on his automobile, covering 

.it completely.

It was decided to be held 
26 at Kutchin’s. I hope it will be 
a swell party and the chorus will 
hold many more for the half-asleep 
members. Another affair to be 
given by the chorus will be a “Hap
py Package Party.” It is set for 
Jan. 28, 1939, at the Lithuania Hall. 
At the party a grand painting of a 
“Beautiful Flower Garden” will be 
raffled off. It is hand-made, very 
expensive, and will add to the touch 
of a lucky person’s home. Every
body get selling these chances! ,

A very large committee will work 
to make the affair a success for 
young and old. Still another affair 
to be held is the concert on Feb
ruary 12, 1939, at the Lithuanian 
Hall. A play called “Aš Numiriau” 
will be presented. There is still time 
but this is just a reminder to buy 
tickets when

Now for 
held:

President, 
President, 
Secretary, Anna Kuchauskas; Ass’t 
Secretary, Albert Giedrys; Fin. Sec
retary, Virginia Jekevičiute; Treas
urer, John Jasaitis.

We all wish to thank the old

the time comes.
the elections recently

Joseph Deltuva; Vice
Charles Juškauskas Jr.;

The Elizabeth Bangos Chorus will 
.hold a Novelty Night on December 
17, at 408 Court St. in the evening 
at 8 o’clock. The main attraction 
will be a bill-of-fare consisting of 
a relishing dish so very well known 
to our 
where.

Lithuanian people

big supplement, of 
above feature -will

cvery-

course, 
be the

The 
to the 
dance music of one very good or
chestra to which the old and young 
can dance to their heart’s content.

The admission price of 30 cents 
will enable you to dispose of as 
much of the well-prepared food that 
your digestive track can safely car
ry.

A delightful and enjoyable time is 
assured to all those that come to 
the 
It’s 
ing

Bangos Chorus Novelty Night. 
December 17—and we are wait- 
to meet you!

—The Committee.

who now leave 
to work for the 
We hope 

will make

officers 
continue

P. S. 
officers
Lyros Chorus bigger 
the coming year.

—Virginia

that 
the 
and

but stilb 
chorus.
the new 

Baltimore 
better for

Jekevičlute.

IN THE TWILIGHT
The magic of twilight had led me far 
And I was turning back;
I stopped to drink, at some ebon pool— 
Still—deep—like a witches’ cauldron 
With the heat of fire gone from it.

I kneeled—
And saw that other man;
I saw that I was born, with thunders on my brow— 
And the lightnings in my eyes,
I saw the trouble, the lips unheeded.
I saw—
Only the forest satyrs know what I saw;
I saw my only self—naked in my own vision, 
In the quivering stillness
Of magic in the night.
Oh—where in all this fatal darkness 
Was I to find an answer?
Perhaps somewhere—
In a world of gaunt dark trees,
Or in the deep of the witches’ cauldron?

I dipped to drink—
I kissed that other man; he drank, 
Our ripples blurred between us;
The water was musky with balsam scent 
As it cooled my parched lips.

I lifted my lips away and looked again,
But things were not the same,
I had lost myself—that other man—
In flurried ripples—gone;
Twilight had led me far—so very far.

—Elyte Grozan.

BROOKLYN, N. Y.—The Central Commitl 
anian Fine Arts League (L. M. £., ; .. . ■ \., 
initiation of a membership drive ,o get. as m: . 
sible into the work of the leading Lilh-Amer. 
choral organization. The three months drive 
announcement of the prizes^ 
to be offered to those who 
get most new members in the 
LMS before the drive ends 
March 15.

For World’s Fair

The membership drive is 
particularly directed at the 
many Lithuanian youth who 
will want to take part in the 
LMS’s participation in the coming 
World’s Fair in New York. The 
LMS is also planning to hold a Day 
of Songs during the Fair at which 
time many out of town choruses 
will show their musical ability to 
an appreciative audience. It is plan
ned to hold this “Day of Songs” 
tournament at the famous Brooklyn 
Museum of Art during August. New 
,blood will be necessary to make 
these successes and the member
ship drive intends to supply that 
new blood.

in gold, 
between 
prize is ' 
and the

Prizes Offered
The choruses or units which get 

the most members, not less than 
fifteen, will win the first prize of 
a beautifully made song book with 
the chorus’ name embossed 
This first prize is worth 
$20 and $30. The second 
a music note book stand,
third prize is a director’s baton, both 
with the chorus’ name on them.

Individuals who get the most 
members, not less than 'seven, will 
receive cash prizes: 1, $5; 2, $3; 3, 
$2. Dues for individual members are 
$1.50 a year and it should be a 
simple thing to get many to join. 
The organizer 
chorus, drama 
win $5.

All choruses
the LMS Central 
formed on the progress of their 
membership drive.

of a functioning 
or dance group will

are asked to keep
Committee in-

Active Lithuanian Youth 
Dies in Accident

John A. Stankus, active Lithua
nian youth of Worcester, was ac
cidentally killed last Saturday night 
during a hunting trip at an 
camp near Worcester.

John was a young man, 
years of age. He was born
5, 1918 and died December 10, 1938. 
His sister, Viola, is a member of 
the Massachusetts State LDS Youth 
Council, and he was always active

N. Y. A.

twenty 
October
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begt .i v ith the

SPORTS CHATTER
by Ty

LITH LIGHT-HEAVY BEATS 
ETTORE

Wally Sears, Lithuanian light 
heavy product of Minersville, Pa., 
punched 
over Al 
audacity 
ly last
but 175 pounds, was outweighed 
some 22% 
heavy.

out an easy ten round win 
Ettore, who once had the 
to face Joe Louis, in Phil- 
Thursday. Sears, weighing

pounds by the Italian

of a knock-out sock,Possessor
but also of a glass jaw, Sears might 
be eligible to Al Dobar’s (sports 
writer of “Vytis”) self-styled Lith 
light-heavy tourney. Dobar has 
resurrected Buddy Ryan and Frank 
Zamoris, two perpetual losers, to 
fight it out for the Lithuanian title. 
Maybe Sears might have something 
to say about who should be elect
ed to lose it.

What say, Al, let the 
huh"? Admit this occasional 
By the way, how about 
Palutis, he’s not too bad 
as losers go?

RINGSIDE
BARLUND

kid in, 
winner, 
Chester 
as far

AT THE TOLES-

Toles, Detroit NegroRoscoe 
heavyweight, put what appeared to 
be the finishing touches to Qunnar 
Barlund’s career • as a top-notch 
performer last week before a crowd 
of 5,000 fans.

)

wanted he“I told 
said we

the boss how much we 
gotta think of thestockholders

vitik. ;,.į-

Gi j
PR

•

a baby,, but 
»

Toles took command at the start 
driving homo terrific rights and lefts 
to Barlund’s head. It looked to us 
that had he elected to take a chance 
the Negro might easily have scored 
a kayo. Toles would coast smooth
ly along until Barlund got gay at 
which time Toles would put the 
Finn in his place. The punches on 
Barlund’s way up have finally 
caught up with him.

We lamped a corking prospect in 
the semi-final in Primo Flores, a 
Puerto Rican light weight. Flores 
put the kibosk to Johnny Borti'o 
in two heats. This Flores fellow 
seemed to know just where and 
when the kayo was going to hap
pen. Knocking a cagy kid like 
Bonito is no 
has met the 
give as good 
won’t go so

easy task as Johnny 
best and always did 
as he received. We 
far as to say that 

among the Lithuanian youth of his<something prearranged went 
" ' ------ ------ cth ngcommunity.

The National Youth Commute-' 
of t'he LDS extends its sympathy 

J io his brother, two sisters and mo
ther in their bereavement at the 
loss of one so dear.

i thaL

i same ring with Henry

o

istrong.

Axe on Lithuania
And so the axe fell.
With monotonous regularity the Nazis inaugurated their 

oft-repeated method of annexation. In September Hitler con
ferred with Nazi leaders of Memel. In October Lithuania saw 
the fall of Czechoslovakia. In November the Nazi press open
ed a campaign of vilification and propaganda against Lithua
nia. And in December the axe fell during the elections to 
the Memel Diet.

At the time of this writing no ultimatum has as yet been 
served. Hitler’s ambitions are quite clear and Lithuania will 
be offered a Hobson’s choice——cede Memel entirely to Ger
many, or keep Memel and become a Nazi vassal state.

The choice isn’t pleasant, and in both cases Lithuania’s future 
is dismal. The dictatorship now in power fears only the loss 
of its hold and not the loss of independence. A former prime 
minister is now the Nazi-sponsored pretender to the new Lith
uanian dictatorship.

The situation is still unclear and the mists often darkening 
the action of dictatorships have not lifted. We can only say 
that whatever happens to the little Baltic country of Lith
uania happens without the conscious will of the Lithuanian 
pebple. Censorship and martial law are poor ways of allo
wing public expression. The people want a democratic gov
ernment—they see that the road the Lithuanian dictatorship 
has taken is the. road to annihilation and absorption by Ger
man and Polish fascism.
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1939 Mėty Kalendoriai
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yra pažymėtos ir Lietu-
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Rep.

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas
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LAISVE

(Tąsa)
Jurgis buvo nuoširdus ir atviras, taigi ir jo ben- 

drakalinis buvo atviras su juomi, kaip su kūdikiu; jam 
taipgi labai smagu buvo pasakoti apie visokius nuoti- 
kius, matant kaip Jurgis stebėjosi iš to, matė, kaip jis 
dar mažai išmano apie prietikius šioj šaly. Duane visai 
nei nebandė užslėpti vardus ir vietas—jis išpasakojo 
savo visus pasekmingus ir nepasekmingus atsitikimus, 
įsimylėjimus ir savo liūdesius. Taipgi jis supažindino 
Jurgį su daugeliu kitų kalinių, kurių beveik pusės jis 
žinojo vardus ir pavardes. Tieji jau buvo ir Jurgiui da
vę vardą: jie jį vadindavo “Pašvinkėliu.” Tai buvo p rik
lus dalykas, bet jie visai tuomi nenorėjo jį įžeisti, taigi 
ir Jurgis, šypsodamasis klausydavo, išgirdęs save nau
juoju vardu vadinant.

Minėtasis kalėjimas buvo tikroji Nojaus arka mies
to piktadarių: ten buvo žmogžudžių, apiplėšiančių žmo
nes ant viešų kelių, vagių, apgavikų, dirbėjų netikrų 
pinigų, padirbėjų svetimų parašų ir visokių dokumentų, 
apsivedusių su keliomis moterimis, mažesniųjų vagilių 
krautuvėse ar kišeninių, apgaudinėtojų kazyriuojant, 
pristatinėtojų merginų į paleistuvystės namus, peštukų, 
elgetų, valkatų ir girtuoklių; ten buvo juodų ir baltų, 
senų ir jaunų, amerikonų ir paeinančių beveik iš visų 
šalių, kur tik saulė šviečia. Ten buvo užkietėję krimina
listai ir nekalti žmonės, kurie, būdami neturtingais, rei
kalui prisiėjus, neturėjo tokių, kurie už juos kauciją 
užstatytų; seni vyrai ir priaugliai vaikinai. Jie visi plau
kė iš tos pat pūliuojančios voties draugijoje. Bjauru 
buvo žiūrėti į juos, priklu darėsi pradėjus kalbėti su 
jais. Visą jų gyvastį apėmė puvimas ir smirdėsis—meilė 
buvo žvėriškumu, džiaugsmas buvo žabangais, o Dievas 
buvo tiktai prakeikimu. Paleisti, jie goglinėjo po kiemą 
ir Jurgis klausėsi, ką jie kalba. Jis buvo nežinėlis, jie 
buvo prityrę; jie buvo visur buvę ir visko bandę. Jie 
galėjo papasakoti pasibjaurėtinas pasakas, parodyti gi
lesnius dalykus mieste, kuriame teisingumas ir garbė, 
moterų kūnai ir vyrų širdys išstatvti pardavimui turga
vietėse, o žmogiškieji tvariniai raičiojasi, pešasi ir meta
si viens ant kito, kaip vilkai duobėje; kuriame gašlu
mas su pasiutišku smarkumu plotino liepsną, kuriai ku
ras buvo žmonės, o žmonija, kas kart labinus ištvirkesnė, 
pina niekvn ir vob’oiasi savo načios sugedime. Tarp tokių 
apystovu. panašių laukinių žvėrių rieiimuisi, tieji žmo
nės užgimė be iu pritarimo ir noro, jie dalyvauja jose, 
nes ir ką jie gali daugiau darvti; jeigu jie radosi kalėji
me. tas juos nei kiek nepažemina, nes likimas jiems 
prielankus nebuvo—metant likimo kaulelius, kita pusė 
visados buvo pasiruošusi juos panardyti. Jie buvo suk
čiai ir vagys centu ir dešimtukų, o juos sugavo ir pra
šalino iš kelio sukčiai ir van'vs milijonų dolerių.

Daug kartų Jurgis bandvdavo visai jų neklausyti. 
Jie įbaugindavo ji tokiais aštriais pasityčiojimais; visą 
laika jo širdis būdavo toli, kur jo mylimieji jį šaukda-' 
vo. Tarpais, nepaisant tokių pasikalbėjimų, jis mintimis M^Ruclokiūtės "lt. 
persikeldavo toli ir tąsyk ašaros pasirodydavo jo akyse, tės, k, 
veikiai vienok išbudindavo iš to jo sėbrų pasityčiojimai kvartetą, 
ir išjuokimai.

dišką pasielgimą su juo. Pusė valandos vėliau ans žmo
gus smarkiai užpuolęs ant jo, parmušė ir vos suvisai 
neužsmaugė. Jis turįs liudininkus...

“Gali būti, kad jų ir nereikės”—patėmijo teisėjas 
ir atsikreipė link Jurgio. “Ar tamsta prisipažįsti užpuo
lęs skundėją?” užklausė teisėjas.

“Jį?” klausė Jurgis, rodydamas į bosą.
“Taip,” atsakė teisėjas.
“Aš jam sudaviau, pone,” atsiliepė Jurgis.
“Sakyk ‘jūsų mylista’,” paliepė policistas, stipriai 

suspausdamas Jurgio ranką.
“Jūsų mylista,” ištarė Jurgis nuolankiai.
“Ar buvai kada nors pirmiau suareštuotas?”
“Ne, jūsų mylista.”
“O ką tamstą turi nuomavęs pasakyti?”
Jurgis nedrąsiai vilkino. Ką jis galėjo pasakyti? Į 

pustrečių metų jis pramoko angliškai susikalbėti gy
venimo reikaluose ar darbe, bet ten nevartojami žodžiai, 
kuriais būtų galima paaiškinti, kad kas ten baugindavo 
jo pačią ir ją suviliojo. Jis bandė kartą ar du mikčio
damas ir stapčiodamas ir tuo labai įkirėjo teisėjui, kuris 
žiopčiojo ir raukėsi jausdamas priklų trąšįninės dvoką. 
Pagaliau kalinys davė suprasti, kad jam sunku yra an
gliškai kalbėti ir tuoj, pamotas, priėję artyn jaunas vy
riškis su suteptais ir suraitytais ūsais, liepdamas Jurgiui 
kalbėti, kokioje kalboje jis tiktai norįs. '

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Draugijų Valdybų 

Rinkimai
Gruodžio 6 d. L. S. ir D. B. 

Draugijos priešmetiniam susi
rinkime, tai yra, reguliariam 
tos draugijos rinkimų valdy- 

l bos susirinkime, rinkimai pa-

Draugiškos Diskusijos ir Va- 
karuška Polit. Kalinių Naudai

Gruodžio 17 d. Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
lietuvių 11 kp. rengia vaka
rėlį politinių kalinių naudai. 
TDA Nacionalis Komitetas 
kiekvieną metą rengia pla
tų vajų žiemos sezone, o ypa
tingai Kalėdoms surenka pini
gų ir iš tų centų perka nau
dingus daiktus dėl politinių 
kalinių ir jiems siunčia, kaipo 
Kalėdų dovanas.

Kitą dalį tų surinktų au
kų skiria politinių kalinių šei- 
mynomj moterim, vaikam ir 
našlaičiam, likusiem reakcijos 
aukomis.

Dabar mes taip pat turė
tumėm nors kiek prie to pri
sidėti savo centais, paremiant 
kalinius ir jų šeimynas.

Gruodžio 17 d. mes ne vien 
tik savo centais paremsim po
litinius kalinius, bet mes ga
lėsim draugiškai diskusuoti 
tuo klausimu, išreikšti savo 
mintis, kaip geriau veikti, kad 
tinkamiau ateityje galėtumėm 
paremti politinius kalinius, 
sykiu sutvirtinti TDA veiklą 
tarpe lietuvių.

Parengimas bus pas drau
gus Gajauskus, 7115 St. Clair 
Ave. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga visiem veltui.

Komisija.

Pasitiksime Karžygius
Gruodžio 15 d. sugrįžo 

Ispanijos 149 kovotojai, 
tarpe randasi dvylika chica- 
giečių. Jie Chicagon pribus 
sekmadienį, gruodžio 18 d., 
1:30 vai. po pietų, traukiniu į 
La Salle Station. Jiems ruo
šiamas milžiniškas masinis 
pasitikimas.

Raginame ir kviečiame lie
tuvius irgi dalyvauti tų karžy
gių pasitikime.

Iš stoties bus traukiama tie
siai į Amalgamated Workers

Auditorium, 222 S. Ashland 
Blvd. Ten 2:30 vai. po pie
tų bus masinis susirinkimas, 
kuriame kalbės patys kovoto
jai. i

Sugrįžta šie kovotojai: Mil
ton Cohen, Franklin Cone, Ig
gy Goldstein, Jack Hartzman, 
Bernard Havens, Nick Krist, 
William Oderaka, Ed. Pale- 
ga, Daniel Taylor, 
Thoms, Louis Ziven 
Zavodavskis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choro Minstrel Show

Kas sakė, kad South Bo
stono Laisvės Choras snaudžia 
ir nieko neveikia, tai klaidą 
turi. Laisves Choras yra di
delis ir veiklus. Pavyzdžiui, 
gruodžio 4 surengtam Minstrel
Show, Lietuvių Svetainėj, ant' darė stambių pakeitimų. Pir- 
E Street, publikos buvo ne- mininku, 
mažai ir buvo patenkinta.

Dabar kelis žodžius apie' 
chorą, solistus, grupes ir ki
tus dalyvautojus šio puikaus 
parengimo programoje.

Laisvės Choras puikiai su
dainavo po vadovyste 
gel. Jauna ir gabi 
June Svedukė puikiai 
mėjo ir publika buvo
kinta jos gabumais./ R. Mer-I 
keliūtė iš tikrųjų puikiai dai
nuoja, net yra ko klausytis. 
I. Kubiliūnas, kaipo daininin
kas ir komikas, prijuokino 
publiką iki valios.

Harmonijos Grupė, kuri su
sideda iš M. Zavis, J. Rainard, 

. Merkeliū- 
iš tikrųjų sudaro puikti 

Jaunuolių kvarte
tas, susidedąs iš Mary Kirk- 

Tokioje draugijoje Jurgis perleido visą savaitę ir 'Hauskiūtės, Onos Kirkliaus- 
kiūtės Patricijos Sųriliūtės ir 
Nelės Kirkliauskiūtės, ir jų pi
anistė Lillian Burbiūte, atro
do, eina lenktynėmis su ki
tomis grupėmis. Keep it up, 
giriai

Lietuviškų šokikių grupė, su 
Kirk- 
ir F. 
pašo- 
savo

bėgy viso to laiko nei žodžio negavo iš namų. Vieną iš 
savo penkiolikos centų jis užmokėjo už krasos korčiukę 
ir vienas iš kalinių parašė laiškelį jo šeimynai, praneš
damas jiems, kur jis yra ir kada bus teisme byla. Vie
nok jokio atsakymo į tai nesulaukė ir dieną prieš nat 
Naujus Metus Jurgis atsisveikino su Jack Duane’u. Tas 
įdavė jam savo adresą, arba, geriau sakant, savo sugu- M. Kirkliauskiūte, O. 
lovės adresą ir įgraudino Jurgi būtinai ten jį atlankyti.' liauskiūte, L. Burbiūte 
“Gal kada nors aš galėsiu padėti tamstai iš skylės išsi-'Gaidamavičiūte, gražiai 

ko ir puikiai pasirodė 
lietuviškais kostiumais.

Veikalą “Koks Tėvas, 
Vaikas” sulošė Nellie 
liauskiūtė, Frances Gaidama
vičiūtė ir .Ona Kirkliauskiūte.

Du patarnautojai Zilaitis ir 
Matulevičius, neblogai atliko 
savo darbą. Matyt, kad Zi- 
laičio daina patiko choro mer
ginoms, kad M. Zavis jam at
sakymą atidainąvo ir choro 
merginos pritarė. Išrodo, kad 
merginoms patiko ta daina.

Labai gražiai atliko savo 
pareigą Patricia Suriliūte, 
kaipo tvarkos vedėja (host
ess). Ji perstatinėjo visus da
lyvius to vakaro. Matyt, gabi 
mergaitė ir verta kredito.

Solistams ir Harmonijos 
Grupei akompanavo gabi H. 
Žukauskaitė.

Choro mokytojai I. Kugel 
didelis kreditas už surengimą 
tokio gražaus vakaro.

Patartina, kad South Bos
tono Laisvės Choras rengtų ir 
daugiau tokių puikių paren
gimų, kaip šis Minstrel Show 
buvo, šio Minstrel Show da- 
lyvautojais publika buvo labai 
patenkinta.

Teko sužinoti, kad Laisvės

risti”—pasakė jis ir pridūrė, kad jam labai gaila netekti 
Jurgio. Vėl policijos vežime jį nuvdžė į teisėjo Callahan’o 
teismo rūmą. ,

Vienas dalykąs, kurį jis tuojau pastebėjo, vos įėjęs 
j rūmą, buyo teta Elzbieta su Katriute; išrodė nublan
kusios ir nusigandusios, sėdėdamos toli užpakalyj. Jo 
širdis pradėjo plakti, bet jis neišdrįso pamoti joms, o 
Elzbieta taipgi. Jį pasodino kalinių užtvaroje, taigi sė
dėjo ten žiūrėdamas į juodvi, kankindamasis ir nežino
damas ką bepradėti. Jis matė, kad Onos drauge nebuvo 
ir jaute, kad tai kas nors su ja turi būti. Praėjo apie 
pusė valandos tarp tokių neramių minčių, kai jis greitai 
išsitiesė ir kraujas mušėsi jam į galvą. Įėjo tūlas žmo
gus—Jurgis negalėjo matyti, kaip jis išrodo, nes visas 
buvo apraišiotas, bet jis ant viso ko pažino tą storą 
asmenį. Tai buvo Connor’as! Jurgis visas pradėjo dre
bėti ir visas pasidavė pirmyn, tarytum norėdamas ant 
jo šokti. Bet tuojau pajuto, kaip jį stipriai kas tvėrė 
už apykaklės ir išgirdo balsą užpakalyje savęs: “Sėdėk, 
tų kalės...!”

Jis apsimalšino, bet akių nenuleido nuo savo priešo. 
Tas buvo dar gyvas ir tai buvo iš dalies didelis ansivili- 
mas, bet visgi jam buvo smagu matyti jį taip aplipinėtą 
ir apraišiotą. Jis ir kompanijos advokatas, kuris drauge 
su juo buvo įėjęs, atsisėdo teisėjo perskiroje; veikiai 
raštininkas pašaukė Jurgį vardu ir pavarde ir policistas 
patraukė jį-atsistoti, ir nuvedė prie pertvaros, laikyda
mas stipriai už rankos, kad jis vėl nesipultų ant boso.

Juromis klausė, kai anas užėmė liudininko vieta; ii.s 
prisiekė ir pradėjo savo pasaką. Kalinio pati dirbus 
skyriuje netoli jo, ir tapusi atstatyta iŠ darbo už be^ė-

vietoje buvusio J. 
žalimo (Green), tapo išrink
tas J. Norvaiša, mandagus ir 
draugiško nusistatymo žmo
gus. Užrašų sekretorium, 
vietoje buvusio per 12 metų

Į J. J. Bakšio, liko išrinktas J.
I Ku Šalaviejus. (Bakšys to- 
šokikė sekretoriauti neapsiėmė.) ‘

■ v į Kiti urėdai veik tie patys li- 
n-ifpn- išrinkti; LDK darbininkai 

'tie patys, D. Jusius ir J. Ur
monas; į direktorius išrinkta 
keletas jaunuolių.

—o—
Gruodžio 8 d. LDS 57 kuo

pos taipgi toks pat susirinki
mas išrinko valdybą, 
tuos pačius, 
Raulušaičio. 
išrinktas A. Čeponis.

—o—
Gruodžio 12 d. Lietuvių 

ūkėsų Kliubo irgi priešmeti- 
niam susirinkime buvo rinki
mas valdybos. Rinkimai bu
vo formaliu slaptu balsavimu, 
nominuotų kandidatų mėnesis 
laiko pirmiau. Pirmininku vėl 
liko išrinktas senas kliubietis 
Jonas Dirvelis, Aušrelės Choro 
vedėjas ir per daugelį metų 
buvęs LŪK pirmininku, apart 
pastarųjų, poros metų. Saliū- 
no darbininkai tie patys iš- 

, balsuoti. Manoma, kad įvyks 
I pasikeitimas gaspadoriaus vie
toje.

visus 
apart iždininko 
Jo vietoje liko

—o---
Pastaba dėlei “N. G.” Skloki- 

ninko ir Mazurkos
Gruodžio 8 d. laidoje tas 

laikraštis įdėjo ALDLD 11 kp. 
protestą, kad F. Mazurkos 
niekas nemetė iš tos organi
zacijos, ką tas laikraštis su 
savo sklokininku buvo rašęs 
pirmiau. Bet, žinoma, prie 
kuopos protesto pridėtas sklo- 

. kininko prierašas. Sklokinin- 
kas vietoje tvirtinti, ką pir
miau rašė apie Mazurką ir jo 
išmetimą, net daėjo iki sušau
dymo, dabar visai ką kitą gie
da.. Bile žmogus pasiskai
tęs ir pastarąjį sklokininko 
raštą, pamatys, kiek teisybės 
iš viso yra. Tikrai galima bū
ti patenkintiems, nes išėjo 
daugiau, negu atšaukimas pir- 
mesnio šmeižto. J.

Choras perstatys tą patį Min
strel Show Brightone, gruo
džio 17, 6 vai. vakare. Katrie 
nematėt, patariam pamatyt šį 
puikų parengimą.

Vakaro Dalyvauto; as.

komisija 
piknikui 
pabaigoj

Iš LDS 44 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

Gruodžio 6 d. LDS 44 kp. 
laikė savo reguliarį metinį 
susirinkimą. Po apsvarstymo 
keleto svarbesnių kuopos rei- i 
kalų, prieita prie valdybos 
rinkimo 1939 metam. Valdyba 
išrinkta iš šių narių: pirminin
kas I. Kalakauskas, vice-pir- 
mininkas A. Mockaitis, finan
sų sekretorius S. Jonila, pro
tokolų sekretorius I. A. Vaup- 
šas, iždininkas L Mačiuta, 
kasos globėjai A. Kilikevičie
nė ir F. Bokeris, koresponden
tas I. A. Vaupšas.

Iš parengimų komisijos ra
porto pasirodė, kad nesenai 
atsibuvęs parengimas duos 
kuopai pelno. Sekantiems me
tams vasaros sezono 
raportavo, kad turi 
daržą nusamdžius 
gegužės mėnesio.

Pas kuopos narius yra min
tis sutverti kliubą po LDS 
kuopos kontrole. Korespon
dento mintis yra tokia, kad 
jei tiek daug darbo sudėti 
prie kliubo organizavimo, tai 
verčiau turėti daugiau ir tan
kiau susirinkimų su kitais 
žmonėmis ir tuos žmones 
traukti tiesiog į LDS organi
zaciją.

Vaikų mokyklėlės komisija, 
A. Mockaitis, L Pabalis ir J. 
Kolas, raportavo, kad jiems 
pasisekė suorganizuoti grupę 
vaikų ir pradėjo pamokas. 
Bet keblumas, kad negali gau
ti pastovios svetaines, kur ga
lėtų reguliariai laikyti pamo
kas. Vaikučių mokyklėle tu
rėtų susirūpinti jau ne vien 
tik tie trys organizatoriai, bet 
kreipti atydą visos LDS kuo
pos ir kitos draugijos ir leisti 
savo vaikus į šią mokyklėlę.

Prie to, Lietuvių Darbininkų 
Svetainės manadžerius turėtų 
pasirūpinti, kad vaikų moky
klai būtų vieta svetainėj pa
skirtu laiku.

Vaikučių lavinimas yra la
bai svarbus dalykas, todėl yra 
svarbu visiem kreipti daugiau 
atydos į tai.

LDS 44 Kp. Koresp.,

Ims j Naęą Laužytojus Algu- 
Valandu {statymo 

Washington.
valandų-algų įstatymo ad- 
m i n i s t r a torius Andrews 
perspėjo samdytojus, kad 
daugiau nebus pasigailėji
mo tiem bosam, kurie lau
žys šį įstatymą.

Darbo

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Vy
tauto prisiegdinimas, Progresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų* užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti ,šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ĮMĮIVĮIjiąMIVlIVlMąfllMim

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester' Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-A ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais



ROBERT LIPTON

50

50

75

Clement Vokietaitis

N. Y.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

džiaugiasi i{nyga yra jr

A

Tel. Stagg 2-2173

Brooklyn

į

įžanga 
Kom.

STREET 
N. Y.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įd 
“burner” arba visų garo arba karšto vander 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokiu

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo ...................................................................

Lic- 
kuo-

SCRANTON, PA.
LLD XII Apskričio konferencija 

įvyks sekmadienį, gruodžio 18 d., 
218 Lackawanna Ave., ant antro au
kšto. — 39 kp. org. F. M. I.

(294-295)

168 GRAND 
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-717#

gruodžio 17 d., pradžia 8 
tęsis iki vėlai nakties. Tu- 
gerą orkestrą šokiams, 
iš visų apylinkių dalyvauti.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn,

EASTON, PA.
Svarbios Prakalbos

Sekmadienį, 18 d. gruodžio, 
tuvių Literatūros Draugijos 13
pa rengia labai svarbias prakalbas, 
kurias turėtų išgirsti kiekvienas lie
tuvis ir lietuvaitė. Kalbės visiems 
žinomas, o jau senai Eastonc kalbė
jęs, dienraščio “Laisvės” redakto
rius d. Antanas Bimba, iš Brook
lyn, N. Y. Jis plačiai nušvies dabar-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

BROOKLYN, Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Draugai, 
dalyvau- 
Ispanijos 

namon.
Ruošia Liet. Moterų Apšvietos Kliu-
bas. Įžanga 25c. (293-295)

KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 

monto akutėm................................................

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 18 d., 7:30 v. v. West 

End Svct., bus rodoma paveikslas 
“American Lafayettes,” Kalbės drg. 
Bob Raven, dainuos Lyros Choras 
ir dubel tavas kvartetas, 
kviečiame visus skaitlingai 
ti. Visas pelnas skiriamas 
kovotojams, kurie grįžta

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choras ruošia šokių vaka
rą su silkių užkandžiais. Įvyks šeš
tadienį, 
v. v., ir 
rėš i m e 
Prašome
Užtikriname, kad smagiai praleisite 
laiką. Įžanga ir užkandžiai 30c as
meniui. (vieta? — Adm.) (292-294)

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

BALTIMORE, MD.
šeštadienį, gruodžio 17 d., įvyks j 

Lietuvių svarbus susirinkimas, Liet. 
Svct., 853 Hollins St., pradžia 7:30.

A. Bimba iš i 
metų

vai. vak. Kalbės drg.
Brooklyn, N. Y. Jau daug 
praslinko kaip jis čia kalbėjo. Jis 
aiškins pasaulio įvykius ir koks li
kimas laukia darbininkų, 
veltui. Visus kviečią Liet. 
Frakcija. (293-294)

WATERBURY, CONN.
Sveikatos ir < Kultūros Draugija' 

rengia prakalbas sveikatos klausi
me. Įvyks du vakaru, šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 17 ir 18 dd. 
Šeštadienį prasidės 7:30 v. v., o sek- 
fnadienį, 6:30 v. v. Svetainėje, 103 
Green St. Kalbės John W. Thom- i 
son iš Brooklyn, N. Y., sveikatos 
mokytojas. Įžanga 35c asmeniui, ;

savais daiktais ir tarptautino abu vakaru. Komisija kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti. (293-294)

Penktad., gruodžio 16, 1938

Waterbury, Conn.

programa ir pa-

tę Onutę. Buvo ir kitų žymių susirinkimc j

tee (TWOC).
Komitetas.

Philadelphia, Pa.talentę

viso 1

S0. BOSTON, MASS
RADIO PROGRAMA

už vienų vakarųir

ir

iš

RENGIA SOUTH BOSTONO LAISVĖS CHORAS

Subatoj, Gruodžio 17 December
Pradžia Lygiai 6 Vai. Vakare

“LAISVĖS” BAZAR AS
Bazaras Bus Keturias Dienas

o

o

daugiau tokių 
tokius diktato-

o 
o 
e 
o

dar 
bent

svetai- 
čiaudo, 
silpnus 
negali

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece 
Dresser Set)

Juokai, Dainos, Muzi
ka ir Visoki Įvairumai 
Pilsisj. kai iš Gausybės 
Rago. Ateikit pamatyt.

svečių.
Publikos buvo daug, adven-

trustas 
“parėmis,” nes jos

“Lop- 
aria”.

Visgi reik didelis kreditas 
atiduoti rengėjams koncerto,

tinę prenumeratų. Publika 
skirstėsi namo gana vėlai nak-

turėdami
organus

Toki žmones sėdi

Arlington Mill dirbtuvės 
lietuvių, lenkų ir rusų darbi
ninkų masinis susirinkimas 
įvyks L. Ū. Kliubo svetainėje,

partijos draugės 
ir abelnai ir kiti per-

“Laisvės” reikalas yra visos Amerikos lietuvių reikalas. • 
Tad ir bazaras yra dalykas, kuriuom privalo rūpintis visa 0 
Amerika. Kiekvienas miestas privalo kų nors duoti baza-• 
rui, kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turėtų daiktais ar pini- J 

gaiš prisidėti prie bazaro. •

Lawrence, Mass.

valdo smuikų, 
gerai.
Ignas pasirodo 
be pi j ano, pasi-

laukia- tį. 
komi- 
bosto-

naitytė neblogai “aktina” dai- pageidavo kito panašaus pa
iniodama, ir balsas neblogas,' rengimo. Reik prisiminti, kad 
tik silpnokas. Bet ateityj, jei-! įžanga buvo visai maža, tad 
gu toje specialybėje toliau la- daug ir prisirinko publikos, 
vinsis, tai ir išsilygins. Publi- Cvirka laimėjo “Laisvės” me-

•Vasario 10,11,12,13 February

• Siųsdami bazarui daiktus adresuokite: ,

• “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
• 427 Lorimer Street, Brooklyn, N.

bereikėjo, šisai Igno padary
tas publikai įspūdis niekuomet 
gal nebus išdildomas. Nepa
miršk, Ignai, 
dainelių apie 
rius.

Tad beveik
sibaigė. Prasidėjo šokiai; šo-1-gruodžio 18 d., 2 vai. po pie- 
ko, kiek tik kas norėjo. Grie- tų. Visi vyrai ir moterys bu
že puikiausia Waterburio lie- tinai dalyvaukite. Bus gerų 
tuviška Merry Makers orkes- kalbėtojų pasiklausyti.
tra.

Atsibuvusio Koncerto
Taip, gruodžio 11 dieną at

sibuvo Waterburyj komunistų 
puikus koncertas. Programos 
perstatytojas buvo Klemensas 
Strižauskas. Programą pra
dėjo Vilijos Choras, po vado
vyste Klemenso Strižausko, ir į 
sudainavo dvi dainas. Choras 
dabar yra gana skaitlingas, 
ypač daug jaunimo priklauso.

Štai pasirodo scenoje ir mu
zikos mokytoja p-lė Bronė 
Rasimavičiūtė, kuriai akompa-I 
navo ponia Russell. Reik pa- XT Tr T, i x . i is New Haven, Conn., Jonasbrėžti, kad Brone turi gera ir T , v T -. ’ , . , , , -A i t, Latvys su žmonele. Jo zmo-gerai išlavintą balsą. Publika . , , .. 2 c .. , na kartu atsivežė savo sesu-aplodismentais išprašė dar 
kartą dainuoti.

Štai išeina jauna dainininkė 
Pranaitytė, kuriai akompanuo- tai pesulaikė nieko, ir visi bu- 
ja Bronė Rasimavičiūtė. Pra- vo patenkinti šiuo koncertu ir Workers Organizing Commit-

Greitu laiku Arlingtonas
Buvo ir gana tolimų sve- bus imamas už pakarpos, tu- 

čių, iš kurių žymiausi bene rite būti prisirengę ir gerai 
šie: Emmos Gicevičiūtės se- ’ organizuoti, kad laimėti. Ar- 

;sutė Rūta iš Bedford, Mass.; ,T 
[taipgi Dainos Choro vedėjas darbininkus,

ka iškvietė šią jauną 
dainuoti antru kartu.

Ve pasirodo ir visų 
masis ir mėgiamasis 
kas Ignas Kubiliūnas,
nietis. Jam akompanuoja kurie parūpino tokius puikius 
gabi pijanistė panelė Emma Į tanlentus, kurie publikai pa- 
Gittzus-Gecevičiūtė. Tai tikrai .'darė gerų įspūdžių. Tad lai 
rinktinė pora. Ir pradeda Ig
nas, pirmiausia “Blusa,” 
šinė,” “Nei sėja, nei 
Ak, tai ūpas žmonių! 
ir kaip gi nemylės to 
Net tris kartus iššauktas liko 
aplodismentais, ir vis padai
nuoja ką kitą; tai, bra, ir 
priedas!

Čia pasirodo jauna daini
ninkė iš Hartfordo, p-lė Biru
tė Ramoškaitė, kuriai akom
panuoja Wilder Gudeli. Šita 
dainininkė gavo gal daugiau
siai aplodismentų.

Įvyksta dešimtminutinė per
trauka, kur programos pildy- 
tojai, taip lygiai ir publika, 
gauna momentą atsidusti. Po 
pertraukos ir vėl programa 
prasideda.

Išeina p-lė Bronė Rasima- 
vičiūtė su smuiką, kuriai pi- 
janu pritaria jos beveik nuo
latinė akompanuotoja Russell. 
Puikiai Bronė 
virkdo stygas 

Čia ir vėl 
scenoje. Bet 
rodo kaip cow boy, su gitara. 
Oh, kad jam ji ir pritinka! 
Na, ir vėl publika pradėjo 
naują pasaulį gyventi, kada 
Ignas padainavo Hitlerį ir 
Mussolinį. Čia tai lyg to ir

|-----------------------, -------------

! darė gerų įspūdžių.
j šie rengėjai sulaukia savo pa
rengimams daugeriopai 
didesnės publikos. Toks 
mano linkėjimas.

Juozelis.

šeštadienio, gruodžio 17-tos, 
radio programa per stotį 
W0RL, 8 vai. ryte, bus se
kanti :

1— žinios
2— Muzika
3— Valentine Minkienė iš 

So. Bostono pasakys pasakų.
4— Radio Kontestas
Sekmadienio, gruodžio 18- 

tos, radio programa per stotį 
W0RL, 9 :30 vai. ryte, bus se
kanti :

1— Ona Mineikiūtė, daini
ninkė iš Montello

2— Ona Baltrus, smuikinin
kė iš So. Bostono

3— Modernistics orkestrą 
Cambridge.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draugams

LINCOLN HALL
26 LINCOLN ST. BRIGHTON, MASS.

LAISVE

tinę pasaulinę situaciją, taipogi nuo- 
dugliai aiškins Lietuvos keblią ir 
pavojingą padėtį. • Įsteigta 1892

Prakalbos įvyks Vandervecr Sve- • 
tainėje, 9-ta ir Washington Sts., • 
kaip 2 vai. po pietų. Įžanga veltui. • 
Atsižvelgiant į tą faktą, kad turėsi- •
mc vieną iš geriausių mūs prakalbi- e ą o
ninku, kuris pasakys mums daug ką • L'AliVlvVLFllNIIMlY/l.o
naujo, mes nuoširdžiai kviečiame • 7Q1 Gran(Į St. Arti Graham Ave.
eastomečius ir is tolesnes apiehnkes • 
dalyvauti. — Kviečia Rengėjai.

(293-295)

lingtono bosai tiek spaudžia 
, kad nebegalima 

jau ilgiau kentėti.
Todėl visų tos dirbtuvės 

darbininkų pareiga būti šiame 
____ ir išgirsti plačiau 

išdėstant visą situaciją.
Susirinkimą šaukia Textile

Gruodžio 9-10-11 tarptauti
nės darbininkų organizacijos 
surengė bazarų naudai Komu
nistų Partijos-Daily Workerio 
kampanijos. Ant bazaro bu
vo surinkta įvairiausių daiktų- 
daiktelių, ir net gyvūnų. Nuo į 
lietuvių organizacijų, keleto 
narių pasidarbavimu su Ko
munistų Partijos nariais, įstei
gė būda iš įvairiausių daiktų. 
Tik bėda, kad lietuvių veik 
nebuvo, nors buvo pagarsinta 
ne sykį “Laisvėje.” Vienok

publika šukelėm arti $20 sa
vos kvotos, kuri yra $100. 
Bazaro aukautojų vardai bus 
paskelbti vėliau.

Prie bazaro darbavosi 9 d. 
gruodžio draugės Merkiene, 
Balakevičienė, Šmitienė; 10 ir 
1.1 d d. darbavosi Balakevičie
nė ir Mulokaitė. Iš lietuvių 
tik keletas atsilankė. Gal 
kenkė įžanga, kuri buvo 
skirta 40c už 3 vakarus; 
leido 
20c.

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 17 d. gruodžio, 7:30 v. v. 
Draugijų Svct., 4097 Porter St. Vi
si nariai malonėkite būti susirinki
mo, nes bus renkama nauja valdyba 
1939 m. Kurio negalėjote lankyti 
kuopos susirinkimus per ištisus me
tus, tai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkimo. Taipgi pasimokėkite 
duokles. — Kp. Sekr. P. Ž.

(292-294)

EASTON, PA. •
įųnagūs Šokiai e

Vietinis skyrius Komunistų Parti- • 
jos rengia linksmus šokius, subatoje, • 
17 d. gruodžio, Vanderveer Hali, 9th • 
& Washington Sts. Šokiams grajis • 
pagarsėjusi John Poch Orchestra, ir • 
bus įvairių skanių užkandžių ir gė-, 
rimų. Lietuviai eastoniečiai yra 
kviečiami dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga 25 centai. Visus užkviečia — 
Rengimo Komisija. (293-294)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadicnj, gruodžio 18 d., įvyks 

labai svarbios prelekcijos su koncer
tine programa. 735 Fairmount Avė., 
3 vai. p. p. Prclckciją duos Dr. A. 
Petriką iš New Yorko, o koncertinę 
dalį išpildys Lyros Choras su solos, 
duetais ir sekstetais. Dr. Petriką se
niai lankėsi Philadelphijoj, duos la
bai svarbią ir pamokinančią paskai
tą apie Povilą Višinskį. Kviečiame 
atsilankyti kuo skaitlingiausiai. — 
Rengimo Komisija. (294-295)

pa
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Mūsų 
draugai 
daug rūko didžiuosiuose pa
rengimuose. Visai mūsų žmo
nės sudurnavojo su tuo nelem
tu rūkymu. O kad dumia jau
nos mergaitės, net p akrai py- 
damos ir rydamos. Ar neat
siras gerų kritikų, kurie su
keltų didelius ir griežtus pro
testus prieš rūkymų masiniuo
se parengimuose ? Argi rū
koriai nežino, kad yra šimtais 
publikos, žmonių, kurie neina 
į1 tuos parengimus, nes nepa-1 
kenčia rūkymo? 
jiems būtų galima prirodyt 
daug ir labai daug žmonių, Į 
kurie neina į parengimus ir 
masinius susirinkimus vien to
dėl, kad prirūkomos 
nes, nuo ko žmones 
kosti; kiti 
kvėpavimo 
kvėpuot, 
namie.

Laisvės Choro Minstrel Show Visur Buvo Pasekmingas, 
Patenkino ir Prijuokino Publiką, o Šiuo 

Sykiu dar Bus Geresnis.
Choristai kviečia visus skaitlingai dalyvauti, ir užtikrina, 
kad nesigailėsite. Ateikit patys ir atsiveskit savo draugus, 
brolius, vaikus, kūmus ir žentus. Nepraleiskit šios progos.

Įžangą tik 40c. Ir prašome nesivėlinti, nes 
prasidės laiku.

VISI BŪKIT ant minstęel show '

P.o Minstrel Shone Bus Šokiai

ASHLAND . . . Tiny new square style Gkuen. 1 ellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movement....$39,75

Išsikirpkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

Mateušas Simonavičius

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKITI Išmokit ! 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap- i 
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar- 

. Ibi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
1Š lietuvių 8jas iigas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Tabako 
visokiomis 
visos lygiai gražiai paremia 
tabako trustą. Sovietų Sąjun
goj jaunimas visiškai likvida
vęs svaigalus ir rūkymų. Mū-' 
sų žmonės apsišvietę klasine 
sųmone, bet mažai sveikatos 
klausimais. Daug sveikina Dr; 
Kaškiaučių, už vedima kovos 
įirieš rūkymų. Reikia tokio 
daktaro partijos kuopelėse. »

Gruodžio 11 d. buvo suda
ryta programa iš įvairių tautų. 
Nuo lietuvių dainavo mūsų 

. męrginų sekstetas. Graikų, 
lietuvių ir žydų menininkai 
laimėjo kontesto dovanas.

Bazaras pavyko. Smagu su 
savo idėjos draugais _ praleisti 
laika. Šiam bavare ir farme- 
riai gražiai pasidarbavo.

Rep.

Garsinkite savo biznį dįen 
raštyje “Laisvėje”.

“Laisvės” knygyne.

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

Kiekvieną sub at ą 
karsta vakarienė. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

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.

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.

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

JAUNUOLIAI AUGA SVE 
STIPRUS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sen- 
ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
■kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese

• Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen,
• iDdughnuts, Pie?,’ Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 
J Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
• Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

»*• Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Išgirskite Platesnių Žinių Apie 

Gręsianti Pavojų Lietuvai
Niekados nebuvo taip svar-i jungą ir kur link jie veda Lie- 

bus Lietuvos klausimas, kaip *----9 TZ/'r‘ —:1'—
dabar. Klaipėdos krašte įsiga
lėjo hitlerininkai! Jie ruošiasi 
prijungt tą kraštą prie hitle
rinės Vokietijos. Lietuvoj pa
skelbtas karo stovis ir eina 
areštai! Lietuvoje hitlerininkai 
reikalauja visą kraštą prijung
ti prie fašistinės Vokietijos; 
Lietuvos liaudis reikalauja de-1 
mokratinių teisių, pati nori1 
rūpintis Lietuvos nepriklauso-i 
mybe. Kuo tas viskas baigsis? i

Ar Lietuva išliks nepriklau
soma ? Prie ko Lietuvą 
dvylikos meti] smetoniniij vieš
patavimas? Kodėl Smetona 
nuvertė Lietuvos liaudies iš
rinktą valdžią ir sušaudė Ko- j 
turis liaudies vadus? Kodėl | 
Smetona uždarė Vilniaus Są-

tuvą ? Kas mums, Amerikos 
lietuviams reikia daryti, kaip 
padėti Lietuvai ir jos liaud
žiai ?

daugelį 
išgirsite 
kuopos 
šį tre- 

Liet. 
salėje,

Atsakymą į tuos ir 
kitų svarbių klausimų 
Lietuvių Komunistų 
rengiamose prakalbose 

’jčiadienį, gruodžio 21, 
Am. Piliečių Kliubo 
280 Union Avė., Brooklyne.

Kalbės žymieji tų klausimų 
žinovai: R. Mizara, “Laisvės” 

atvedė redaktorius, ir A. Bimba, Am. 
Kom. Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius. Taip pat 
bus graži koncertinė progra
ma.

Visi vietos ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

MINIA LAUKĖ VIRŠ 4 VALANDAS 
PASITIKT VETERANUS 

__ a-
Ketvirtadienio rytą, dar prieš

8 vai., skelbtą laivo Paris pri
buvimo laiką, virš tūkstančio 
minia stovinėjo spirginančiame 
speige, kad pasitikt iš Ispani
jos sugrįžtančius veteranus.

šiuos žodžius rašant, 12 v. die
ną, veteranai dar nebuvo su
tikti. Nežinia dėl kokiui priežas
čių, laivas dikčiai pavėlavo, o 
ir pribuvus labai ilgai laukta ir 
nesulaukiama veteranų išei
siant. Tas sukėlė įvairių minčių 
ir spėliojimų tarp dantimis nuo

• šalčio kalenančių laukėjų; ku
rių vieni pasitraukinėjo — vy
ko namo, kiti, sužinoję per lau
kėjus, kad dar tebelaukiama, iš 
namų atvyko pavaduot ilgiau 
nebegalinčius pakęst šalčio.

Tarpe lietuvių laukėjų teko 
patėmyt Charles Young, patsai 
nesenai sugrįžęs veteranas, A. I 
Bimba, J. Ormanas. Rep.

GEORGE BACKER, 
Am. Darbo Partijos paskir
tas N. Y. miestui konsilma- 
nas vietoj mirusiojo Vlade- 
ko.

Naujų Mėty Pokilis Drg. Depsienė Serga

Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės Mokykla

AŽVD mokyklėlė auga skai
čiumi mokinių, bet dar nėra 
pervėlu priimti naujų. Kviečia
me lietuvius atvesti savo vaiku
čius 17 d. gruodžio.

Jau turime užkvietimą, kad 
mūsų mokiniai pildytų dalį 
programos kitai organizacijai. 
Tuojau po Naujų Metų turėsi
me parengimėlį mūsų mokyklos 
naudai. Mokiniai turės pildyti 
programą. Visi iki vienam tu
rės pasirodyti, tai reikia reng
tis iš anksto. Norinti mokintis 
privalo įstoti tuojau, nes vėliau 
atėjusiems bus sunku suspėti.

Nepamirškite, pamokos įvyk
sta kas šeštadienį, 2 vai 
pietų, 419 Lorimer St., 
vės” svetainėj.

Dar norėtųs pastebėti tė
vams, kad pradėjusius lankyti J 
mokyklėlę sūnus ir dukteris 
prižiūrėtų, kad visados lankytų. 
Paraginkite. Vaikai vis vaikais 
palieka, gal ant gatvės kur pra- 
sibovija, mokyklą pamiršta.

Mokyklos. Tvarkymo 
Komisija.

Kviečiame Smagiai 
Pasilinksmint

^"“"Chri^masClųD
Paymentsfrom25/to$10weekly. ‘^/m/
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

šokiais, koncertine prog-

vaišėmis. Visi kviečiami 
25c. Va- 

Moterų

naujove

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
IŠ senu padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir E 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujafna. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

---------------- *
VALANDOSt\/->

1—2 p. _p. v J 
6—8 vakare ? 
ir pagaj sutartį, ?

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
, (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Sekmadienio vakarą, gruo
džio 18-tą, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., bus šauni pramo
ga — balius su įdomiu “ge
ni iu,
rama, specialiai namie priruoš
tomis 
atsilankyti. Įžanga tik 
karą rengia Lietuvių 
Apšvietos Kliubas.

Vakaro programos
bus vaikučių mokyklėlės chore
lis. Jį išgirst ne tik smagu, bet 
ir naudinga, nes įvertinimas jų 

• P°<darbo priduos jiem energijos 
Lais-. toliau mokintis ir tapti lietuvių 

^menininkais ir veikėjais ateity- 
| je. “Gėmio” mylėtojams bus 
daugelis dovanų. Ateikite pasi
linksmint ir kartu paremt Is
panijos našlaičius, kurių para
mai Kliubas kas menuo moka 
po $5 ir kuriuos vėl norėtų ap
dovanot prieš šventes.

Rengėjos.
t-

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Moterys Tarsis Dėl 
Savo Seimo

Vėl Briedžio Parė

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040
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Heller’s Liquor Store
387

Naujų Metų vakarienę ir šo
kius rengia Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas šeštadienį, 
gruodžio 31, savo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Vakarienė prasidės 7 vai. vaka
ro. Prie valgių bus ir gėrimų. 
Įžanga $1.50. Tik šokiams 25c.

Kodėl rpes visi turėtume 
Kliubą remt? Už tai, kad Kliu
bas yra pašalpinė organizaciją, 
ir čia yra Lietuvių Centras, 
kur nėra nei jokių partijinių 
skirtumų, visų partijų nariai ir 
visos partijos turi lygias teises, 
tai mes galim vadintis lietuvių 
visuomenės kliubu.

L. A. P. Kliubas.

Lincolniečiams Remt 
Konferencija

Šį šeštadienį, gruodžio 17-tą, 
Mecca Temple, 133 W. 55th 
St., N. Y., įvyks konferencija, 
kurioj visoms organizacijoms 
reikėtų turėt atstovus. Jos tik
slas: pagelbėt Ispanijos karo 
veteranams, kurie dabar su
grįžta šimtais. Jiems reikia 
drabužių, pasilsio, paremt fi
nansiniai iki gaus darbus, taip
gi gydyt ir nuolat pagelbėt 
tiems, kurie negalės dirbt.

Draugė O. Depsienė, darbš
ti vietos veikėja ir LLD Centro 
iždininkė, šiomis dienomis 
rimtai serga. Randasi namie, 
6 Scholes St., Brooklyn. Ją pa
tiko nelaimė — nukrito laiptais 
ir stipriai užsigavo dešinę ran
ką, taipgi susitrenkė. Prie vis
ko prisidėjo rūpestis ir abejo
nė dėl rankos gydymo. Vieni 
daktarai įsakinėjo tuojau pa
siduot operacijai—kiti, kad 
nereikia operacijos. Kol kas 
tikisi pasveikti be operacijos.

Drg. Depsienė labai apgai
lestauja, kad ilgai negalės 
dalyvauti Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo Mokykloj. Pra
šo drauges dabar ir už ją pa
dirbėti mokyklos palaikymui. 
Reikia tikėtis, kad mokykloj 
likusios draugės tuomi pasirū
pins ir d. Deįsienei atneš 
smagių raportų iš mokyklos. 
Linkime d. Depsienei greitai 
pasveikti.

Brooklyn© ir apylinkės lietu
vės moterys-merginos šį sek
madienį susirinks aptarti rei
kalus proponuojamo šaukt lie
tuvių moterų seimo-suvažiavi- 
mo, kuris manoma šaukt atei
nantį rudenį, Brooklyne. Į pa
sitarimą pakviesta K. Petrikie- 
nė, seimo šaukimo iniciatorių 
laikina sekretorė, pateikt platų 
raportą.

Kadangi tos iškilmės įvyks 
mūsų mieste, tad brooklynie- 
tėms prisieis svarstyt ir reng
tis daugiau, negu kur kitur. 
Mums teks būti priėmėjomis 
šimtų delegačių iš visos plačios 
Amerikos ir, veikiausia, iš Lie
tuvos (šaukimo sumanytojos 
yra tos nuomonės, kad būtinai 
turės atvykt delegačių ar bent 
viešnių ir iš Lietuvos). Mums 
reiks prižiūrėti pirmą visos 
Amerikos lietuvių moterų 
rankdarbių parodą, kuri ren
giama sąryšyje su’suvažiavimu.

Moterų pasitarimas seimo 
reikalais įvyks jau šį sekma
dienį, gruodžio 18-tą, 2 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėj, 419 Lo
rimer St. Į jį kviečiama narės 
organizacijų ir visos suintere
suotos tuo klausimu. Pasitari
mą šaukia Lietuvių Literatūros 
Draugijos Moterų Komitetas.

Seimo Entuziastė.

W. Lewis’ui, 383 Himrod 
St., sunku pasirinkt. Jo dukre
lei, 8 metų, keista liga gręsia 
mirtimi į 10 mėnesių, arba rei
kia tuojaus nupjaut koją, po 
ko vienas iš dešimties išliekąs 
gyvu.

PARDAVIMAI
Parsiduoda drabužių valymo ir 

prosinimo krautuvė su keturiais 
kambariais užpakalyj. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės, pas Charley’s 
(Tailor & Furrier), 82-10 Grand 
Ave., Elmhurst, L. I., N. Y. ,

Rep.

PASKUTINĖ BLANKA DRG. 
V. JANUŠKOS FONDO

PRAMOGOS

Platformų darbininkų ir če- 
kiuotojų streikas baigėsi 1,000 
darbininkų laimėjimu algų pa
kėlimo ir 8 valandų darbo die
nos.

Per d. Weiss gauta iš New 
Haveno blanka su vardais au
kojusių d. Januškos fondui. 
Minnie Malonis $5, B. J. Tu- 
mosai $2, A. Sholiunienė 50c/ 
M. Sioliunas 25c. Pinigai pa
siųsta tiesiog d. Januškienei.

Tai gal bus paskutinė blan
ka. Už Komisiją, J. Kuodis. Mass?

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugystė rengia savo 

metinį balių, vasario 18 d., 1939 m., 
Grand Paradise Svet, 318 Grand St. 
Prašome vetinių ir apylinkės orga
nizacijų nieko nerengti toj dienoj, 
bet dalyvauti Draugystės baliuje. — 
J. Ambrazaitis, Kom. Narys.

(294-295)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui pasiturin

čios merginos arba našlės be vaikų. 
Su pirmu laišku malonėkite prisiųsti 
savo paveikslą, kurį, paręikalavus, 
sugrąžinsiu. Aš esu našlys be vaikiu 
turiu savo nuosavybę. Nerūkau ir 
svaiginančių gėrimų nevartoju. — 
M. S. 118 Danforth Ave., Pittsfield, 

(294-299)

PAS WALTER AMBROZĄ 
ir

JOHN MASLAUSKĄ
jų pačių įstaigoje

BAR AND GRILL
406 So. 3rd Street

Kampas Union Avė., Brooklyne

Ambrozas medžiodamas New 
York o valstijoje nušovė gražų 
briedį, tad sekantį šeštadienį, 
17 d. Gruodžio-Dec., rengia
Briedienos Vakrienę. Kviečia! 
visus savo pažįstamus ir drau- ■ 

gus užeiti paviešėti. i

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

| NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
k KRUTINĖJĘ. MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA,
i KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Z AS ŽINAU KOJOMS REIKIA 

PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SĮCAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS’GERAI ISSITRINKITE 
•ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

i r

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Kalėdos yra linksma šventė. Links
miausia dovana yra bonka geros 
Degtinės, Vyno arba.. Šampano.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasi
rinkimą visokių gėrynių, sutaisytų gražiose 

dėžėse dovanoms.

Kiekvienam pirkėjui Lietu
viškas Kalendorius dykai.

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Reap St., Brooklyn, N. Y.
X. STRUMSKIS, sav. Tel. Ev. 7-2089
Lie. L-72.

NAUJIENA DEL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •

Visas maistas geriausios rūšies. •
KAINOS ŽEMOS J

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
corner Union Avenue •

Broadway Brooklyn, Y.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 8-jų metų senumo 

į pint -------- 39c
Pint - - - - - 73c

otraignt W niSKCy 4-rių metų senumo

Pint - - - - $1.09 Kvorta
Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., įėjimas prie Hewes St. stoties

Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.

$2.09

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!
Pasirink geros kokybės čeverykus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems iš lietuviškų krautuvių, tokia do
vana nuolat primins apie nuoširdų jųjų parūpintoją ir 

tuo pačiu sykiu paremsi savo lietuvišką įstaigą.
Jūsų parama bus visuomet įvertinama su tikru nuoširdu
mu. Tad, leiskit mums tarnauti jums dabar ir toliau su

Bridgewaterio Lietuvių Darbininkų Isdirbystės, 
tikrai geros kokybes avaline.

Milčiaus krautuvėse rasite didelį pasirinkimą visokios 
rūšies batų ir batelių bile šeimos nariui.

•
Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravq apie šias prekes 

Stasio Milčiaus krautuvėse.

Milchius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St. Near Driggs Avenue Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave. Maspeth, L. I.
69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrovė

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

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