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KRISLAI
Dar Dvi Aukos Už 

Demokratiją!
Viso Kol Kas Keturi. 
Eksportuoja.
Arklių Daktaras 
J Pirmininkaus. 
Kodėl Pykti?

Rašo R. Mizara.

gavo 
kad

Sugrįžęs iš Ispanijos su
žeistasis draugas Albinas 
Ragauskas (jis dabar yra 
Crown Heights ligoninėj, 
Brooklyne) sako, kad perei
tų metų kovo mėnesį Bel- 
chitės fronte žuvo lietuvis 
didvyris, demokratijos gy
nėjas, Edvardas Mičiulis, iš 
Racine, Wis.

Newarkiete draugė Ra- 
žanskienė, pagaliau, 
patvirtinančių žinių,
josios sūnus, Albinas Ra- 
žanskas (Rodgers) taipgi 
yra žuvęs.

Gandų, kad jis žuvo be
gindamas Ispanijos ir pa
saulio demokratiją, jau se
niau buvo, bet vis nepatvir
tinti.

Dabar, taigi, tie gandai, 
deja, pasitvirtino.* * *

Garbė žuvusiems didvy
riams !

Aš pilniausiai tikiu, kad 
jų tėvai ir giminės ir drau
gai priims šias liūdnas ži
nias taip didvyriškai, 
tie, kurie bekovodami 
panijoj žuvo.* * *

Dabar jau žinome,
Ispanijos respubliką begin
dami žuvo keturi amerikie
čiai lietuviai:

Antanas Mazurka
Julius Baublys
Edvardas Mičiulis 
Albinas Ražanskas.
Šitų keturių didvyrių vie

tas mes, draugai ir drau
gės, turime užpildyti šim
teriopai: gaukim į mūsų ju
dėjimą šimtus jaunų vyrų. 
Taipgi darbuokimės dau
giau ir patys!

Jie žuvo, 
didvyriški 
nežus! *

“Lietuvos

kaip
Is-

kad

bet jų gražūs, 
darbai niekad

* *

Žinios” prane-

“Per devynis šių metų 
mėnesius iš Rusijos buvo 
eksportuota R u m u n i j on, 
Bulgarijon, Latvijon, Esti
jon, Lietuvon, Vakarų Chi- 
nijon ir Mongolijon dau
giau negu 6,000 automobi
lių. Tai du kart daugiau, 
negu 193T m.

“Latvijon, Estijon, 
tuvon, Turkijon ir į 
šalis išvežta 
Įvairių žemės 
nų.” '

Smagi žinia!
j.. * *

apie 
ūkio

M

rašo,

' Lie- 
kitas 
3,000 
maši-

*
Lietuvos spauda 

kad Klaipėdos hitlerininkai 
būtinai reikalauja sušaukti

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kiekvienas

gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Lenkijos Valdžia vėl
Krypsta į Berlyno

Romos "Ašį”
Varsa va. — Nuvažiavęs 

pas Hitlerį, Lenkijos užsie
ninis ministeris J. Beck ža
da palaikyt Berlyno-Romos 
“ašį” prieš Sovietus, iš vie
nos pusės, ir prieš Angliją- 
Franciją, iš antros pusės,— 
kaip yra patirta iš Varša- 
vos politinių ratelių. Užtat 
Lenkija reikalauja pripa
žint jos reikalus Pabalti jos 
kraštuose: Tabtuvoj ir kt., 
nekliudyt Danzigo ir nemė
gini atplėšt ukrainų ploto 
nuo Lenkijos.

Tai nereiškia, kad Lenki
ja atmes panaujintą ir pa
gerintą savo nepuolimo-ne- 
kariavimo sutartį su So
vietų Sąjunga, bet tai reiš
kia, kad Lenkija neis į ar
timesnius politinius ryšius 
su Sovietais.

Lenkijos valdovai įsižei
dė, kad Francijos politikai 
abejoja, ar būtų Franci j ai 
bent kiek naudos daryt ap
sigynimo sutartį su Lenki-

ja. Įtakingasis dienraštis 
F r a n c i j o s b u r žuazijos 
“Temps” nesenai rašė, kad 
geriau būtų duot Vokieti
jai laisvai veikt rytinėj 
Europoj, taigi ir prieš Len- 
kiją.

Naujas Japonijos Prem
jeras Hiranpina 100 

Procentu Fašistas

Lietuva Panaikino
Saugumo Policiją

Klaipėdos Krašte
Skirs Daugiau Klaipėdiečių 

i Valdžios Įstaigas
Kaunas. — Lietuvos val

džia gruodžio 29 d. nutarė 
panaikint savo saugumo 
policiją Klaipėdos krašte ir 
į centro įstaigas ten pirmo-

Hitler ir Mussolini Pus
galviai, Išgamos, Sako 

Anglų Rašytojas
Melbourne, Australija. — 

Garsus anglų rašytojas H. 
G: Wells, atvykęs į moksli
ninkų suvažiavimą, seka
mai išsireiškė laikraščių i 
reporteriams apie Hitlerį 
ir Mussolinį:

“Hitleris yra faktais įro
dytas pusgalvis... Musso- 
linis yra renegatas, atsime
tėlis nuo socialdemokrati
jos... Abudu yra keisti iš-i 
gamos, ir jiedu stengiasi 
vykdyt panašius dalykus, 
kaip kriminaliai cezariai 
(senovės Romoje).... Bet 
Hitleris išsidirbo gabumą 
perstatyt niekšiškas savo 
vykdomas ž m o g ž u dystes 
.kaip gerą darbą.”

Tokio, saus. 5. — Fašis
tas baronas Kiichiro Hira- 
numa sudarė naują Japoni-1 
jos ministerių kabinetą ir 
pats tapo jo pirmininku. 
Jis skelbia, kad visa šalies 
valdžia turi pereit į rankas 
jo sukurtos fašistinės Ko
ku honsha Pat r iotinės 
Draųgijos-pąrtijos; bet jo 
perorganizuotame kabinete 
kol kas pasiliko dauguma 
senųjų ministerių.

Tas Japonijos “Hitleris” 
Hiranuma rengiasi įvest 
visišką fašizmą, ypač, kad 
greičiau nukariaut Chiniją. 
Hiranuma skelbė, kad tuo 
tikslu valdžia galės imt sa
vo žinybon ir privatinę 
nuosavybę. Todėl jam prie
šinosi daugelis pačios bur
žuazijos.

Hiranuma eina 73-čius 
metus amžiaus ir garsinasi, 
kad, girdi, taip “pasišven-

i

Vokiečiam Trūksta Ka
vos, Anglies, Bulvių ir 

Kitų Reikmenų

je eilėje priiminėti klaipė
diečius.

Saugumo policija Klaipė
dos krašte buvo įvesta, ka
ro stovį paskelbus.

Pasienio ir geležinkelių 
policija veikia ir toliau Lie
tuvos žinyboje.

Kai Klaipėdos 
buvo prijungtas 
jame klaipėdiečių
valdininkų labai mažai te
buvo, o kurie buvo, tiem 
Lietuvos valdžia, sakoma, 
davė greitų paaukštinimų.

kraštas 
Lietuvai,

Mirė Drg. J. Kriunas
Schenectady, N. Y., saus. 

4. — Po trumpos ligos mi
rė Jurgis Kriūnas. (narys

Krašto seimelį sausio 30 
—tuomet,, kai Hitleris mi-j 
nės savo šešmetines sukak-1 
tuves galios pasigrobimo.

Naziai jau numato ir sei
melio pirmininką: juo bū
siąs, girdi, arklių gydytojas 
Neumannas, o jo pavaduo
tojas — lietuvis Bertulaitis, 
kuris taipgi yra nazis, 
karštai Hitlerio pakalikas.* * *

ratūros Draugijos), gyve
nęs po num. 10 Landon 
Terrace; mirė 10:18 vai. 
naktį.

Kriūno šeimyna.

PLAčIAUSIAI PASAULY 
PASKLEISTA KALBA 
Washington. — Prezi

dento. Roosevelto radio kal
ba kongrese buvo išversta

Brooklyno fašistų orga-l? vokiečių, francūzų, italų 
nas pyksta, kodėl jį pažan-’i1: portugalų kalbas ir pla- 
gioji spauda vadina fašis-,ciau P.e1’ ra(^10 paskleista 

j pasauliui negu kuri pirmes- 
Na, o Brooklyno lietuvių,-11® kalba.

trockistų organas pyksta,!
kam jį vadina trockistiniu. būkit tokiais, tai niekas 

Trumpai galima atsaky- tais vardais jūs ir nebeva- 
ti: Ką gelbės pyktis? Ne-.dins!

I pasauliui negu kuri pirmes
nė kalba.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

PREZ. ROOSEVELTAS RAGINA DEMOK
RATIJĄ SUVIENYTOMIS JĖGOMIS 
ATREMT FAŠISTUS UŽPUOLIKUS

Berlin. — Jau nuo senai’.‘‘Bet pirmoj eilėj jai rūpė- 
trūksta Vokietijai sviesto, j °, kad lietuviai patektų” į 

I riebalų, kiaušinių, o pasku- vyriausybes vietas Klaipė- 
tiniu laiku jau sunku gaut dijos savivaldybėje, “kurios 
pirkt net bulvių jr anglies, buvo vokiškos ir tokiomis -r r •ii i • • 1 i Ir-tiri Sieki rlinvini

nėWashington. — Preziden- ginklai tokie greiti, kad 
tas Rooseveltas, duodamas viena šalis negali saugiai 
kongresui pranešimą ;
valstybės reikalų stovį,/ be galinga valstybė atsisako' 
kitko, pareiškė:

“Karas, kuriš gręsė ap
siaust savo liepsnomis pa
saulį, buvo atstumtas; bet 
pasidarė dar aiškiau, 
taika neužtikrinta.

Visomis pusėmis 
mus siaučia nepaskelbti ka
rai—kariniai ir ekonomi
niai. Visomis pusėmis apie 
mus auga vis žudingesnis silaikyt ginkluojantis tik po 

tęs tėvynėj,” jog tik po “ke- ginklavimasis — karinis ir 
turias valandas temiegąs ir[ ekonominis.
po du kartu tevalgąs per! Audros iš užsienių tiesio

giniai grūmoja trims įstai
goms, kurios .yra būtinos 
amerikiečiams: tai religija, 

[demokratija ir tarptautinis 
pasitikėjimas.

Kur buvo užpulta religi
jos laisvė, užpuolimas atėjo 
iš priešingų demokratijai 

‘šaltinių; o kur religija ir 
demokratija pranyko, tai 
dingo ir garbės žodis ir 
sveiko proto naudojimas 
tarptautiniuose dalykuose; 
jų vietą užėmė staugian
čios užmačios ir žvėriška 
jėga...

Ateina laikas, kad žmo
nės turi rengtis gint ne tik 
savo namus, bet savo tiky
bos dėsnius ir žmoniškumą, 
ant kurio rymo jų bažny
čios, jų valdžios ir pati jų 
civilizacija.

Mūsų žmonės ir mūsų 
medžiaginės ištaigos gins 
tuos principus ir tuos dės
nius.

Mes, kaip viena ameriki
nių respublikų, pakartoja
me savo pasiryžimą tarnaut 
pasaulinei taikai, tartis su 
visomis kitomis šalimis, 
kad užpuolimo karai tarp 
jų būtų panaikinti, kad

dieną.”

l

Fašistų Lėktuvai Užmu- , 
še 40 Keleivių; Sužeidė

3 Anglų Laivus
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų lėktuvai bombomis 
sužeidė tris Anglijos pre
kinius laivus Barcelonos 
prieplaukoj.

Generolo Franco bombi- 
ninkai užpuolė du trauki
nius ir užmušė 40 civilių 
keleivių juose ir sužeidė 30, 
Tarragonoj. 25 fašistų lėk
tuvai bombardavo sužeistų 
gelbėtojus ir šiaip miestą.

Italijos Nuostoliai Kare 
Prieš Ispaniją

London. — Daily Herald 
skaičiuoja, kad Mussolinio 
karas prieš Ispanijos res
publiką jau lėšavo Italijai 
bilioną dolerių, tai 400 mi- 
lionų daugiau negu Ethio- 
pijos užkariavimas.

Ispanijos kare užmušta 
2,657 Italijos kareiviai, o 
Ethiopijoj žuvo 2,313 juod- 
marškiniai, pagal Italijos 
valdžios skaitmenis.

Kavos gi dabar taip pri-i^ko iki šiai dienai, 
stigo, kad pagal, valdžios! 
įsakymą krautuvės niekam 
daugiau neparduoda kaip 
po penktadalį svaro. Nazių 
valdžia neturi aukso ar 
stiprių užsieninių pinigų

apie gyvent, kol bent kokia kita kavai pirkt iš Brazilijos, 
i 1 • 1.1 — i • T * *

Vį,/ UC gČUUlgČ* VČUOVJ'UC CtLOlOčLIYV

/ | spręst savo skundus-reika-
'lavimuš prie derybų stalo.

Nes jeigu bet kokia val
džia, visomis pusėmis apsi- 

; šarvojus, apsikarsčius gin
klais, veržiasi savo tikslų 
siekt prievarta, tuomet ap
sigynimo ginklai yra vie
nintelė apsaugos priemonė.

Mes patyrėme, jog jau 
nėra užtikrinimo šaliai at-

Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugija Vilniuje

Vilnius. — šiomis dieno
mis Vilniuje steigiama Lie- 
tuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugija.

jog

apie

to, kai jinai būna užpulta.
Iš naujų karų mes suži

nojome, ką mes turime da-

Suirute Geležinkeliuose Kaunas. — Pasibaigė ru-
Vokietijos geležinkeliams deninė “seimo” sesija, kuri 

stokuoja garvežių ir vago- priėmė 20 įstatymų, 
nų, kaip pripažįsta pati ge
ležinkelių valdyba; todėl, 
girdi, negalima paspėt pri- 
vežt bulvių ir anglies. Ge
ležinkelių įrengimai nusi
dėvėję ir menkai taisomi; 
todėl geležinkelių nelaimės 
padaugėjo 14 procentų ly
ginant su 1937 metais.

BORJAS BLANCAS 
PAIMTAS?

Burgos, Ispanija, saus. 5. 
—Generolo Franco štabas 
sako, kad fašistai jau užė
mę Borjas Blancas, už 30 
mylių nuo Tarragonos prie
plaukos.

veikt nelygiai ir neteisin- taupumas ir kiti neišspręsti 
gai — jie tikrumoj gali 
duot paramos užpuolikui, o 
uždraust paramą jo aukai. 
Pats jau mūsų išlikimo 
jausmas turėtų persergėt 
mus, kad daugiau neleistu- 
me tokiam dalykui atsitik
ti.

Mes turime turėt gink
luotas jėgas ir apsigynimo 
įrengimus taip stiprius, kad 
galėtume atmušt staigų už
puolimą ant mūsų strategi
nių pozicijų ir... taip ilgai 
priešintis, iki bus atmuštas 
užpuolimas ir galutinai lai
mėta pergalė. Antra, mes 
turime turėti taip suorga
nizuotas ir tokiose vietose 
apsigynimo priemones, kad 
galėtume jas tuoj panau
dot. ..

Trečia, mes turime atsi
saukt į pagrindinę piliečių 
tvirtybę—į jų pasitikėjimą, 
gabumą, vaidentuvę ir pa
sišventimą.

Stipri tauta gali būt su
naikinta, jeigu ji neprisi
rengus atmušt staigią ata- 

vien tik 
ir orga- 
po kiek 

|/ jeigu 
_ 5ra savi- 

tynės ir kad prekyba būtų mes sužiniai stengiamės iš- tarpinio pasitiksimo, jei- 
panaujinta. , leist neutralumo - bepusiš- gu grąsina jai klasiniai

Bet pasaulis pasidarė kūmo įstatymus, tai mūsų 'prietarai, nesutikimai tarp

Mes patyrėme, jog kur 
kas pirmiau negu atsiveria 
tiesioginis karo veiksmas, 
užpuolimas iš anksto prasi
deda pavidale propagandos, 
pavidale (užpuolikiškos) 
valdžios finansuojamo (kol 
kas ramaus) skverbimosi; 
išanksto prasideda geros 
valios ryšių ardymas, prie
tarų kėlimas ir suirutės 
kurstymas.

Mes patyrėme, jog demo
kratijos, palaikančios su
tarčių šventumą ir gerą va
lią reikaluose su kitomis 
šalimis, negali pro pirštus 
žiūrėti į tarptautinį krimi- 
nąlizmą bile kur. Uos nie
kad negali praleist be tik
rai reikšmingo protesto jo
kių užpuolimo žygių prieš 
seserisjtautas, nes tai žy
giai, kurie savaimi ardo 
pamatus mums visiems.

Mažių-mažiausia, ką mes 
galime ir turime daryti, tai 
vengti tokio veiksmo ar to
kio susilaikymo nuo veiks- i ką. Bet net gerai 
mo, kuris padrąsintų už- kariniai ginkluota 
puoliką; kuris jį paremtų nizuota šalis gali, 
ar pastiprintų. laiko, būt sumušt;

liautųsi ginklavimosi lenk-| Mes patyrėme, jog kai tarp jos žmonių į

ORAS
Šiandien' šilčiau ir 

lietaus.'—N. Y. Oro Biuras. | toks mažas ir užpuolimo bepusiškumo įstatymai gali .kapitalo ir darbo, falšyvas
būsią

£

socialiai klausimai namie.
Mes padarėme Amerikos 

žmones sužiniais, jog jie tu
ri tarpsavinę giminystę ir 
vieni nuo kitų priklauso. 
Jie jaučia bendrą mūsų Ii-* 
kimą ir bendrą vieni kitų 
reikalą. Skirtumai užsiėmi
mo, gyvenimo vietos, tau
tybės ir religijos jau neuž
temdo to fakto, jog ši šalis 
yra pamatiniai vieninga 
savo mintyje ir veiksmuo
se.” ’ '•

(Daugiau ištraukų iš 
prez. Roosevelto kalbos bus

Naujoji Zalandija Boikotuoja 
Visus Japonų Tavorus

Wellington. — Naujosios 
Zelandijos valdžia visai už
draudė įvežt bet kokius Ja
ponijos dirbinius, dalinai 
gal todėl, kad Japonija ne
pirko Naujosios Zelandijos 
vilnų. — Naujoji Zelandija 
yra priklausomas nuo An
glijos kraštas.

SENO NAMO GAISRE 
SUDEGĖ 4 ŽMONĖS .

New York, saus. 5.—Gai
sre seno namo-laužo, 210 
W. 103 St., sudegė nėščia 
moteris Rebecca Arges, 16 
metų amžiaus, jos vyras 
Harry, 20 metų, ir dvi vi-' 
dutinio amžiaus moterys.
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234
232
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155

mo- 
taip

matus;
7) bulgarus. Visi šie sla
vai bendrai v a d inami 
pietų slavais — jugosla-

“Laisvės” Vajus Pasibaigė

V. Armėnai
Kaukaze nuo Baku mies-.

gyvena gentė lapai. Nuo čia 
toli į vakarus yra sala Is
landija. Islandiečiai yra 
Skandinavijos šeimynos na
riais.

lis, kuri tęsiasi į pietus nuo 
Po upės srities (t. y. depar
tamentai Ligurijos, Tusko- 
nijos, Umbrijos, Romos,

every day, except Sunday
' iff TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

K.
F.
C.
S.
II.
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J. 
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K. 
J. 
F. 
A. 
J.

vatus); 4) serbus; 5) dal- tų)’ — tie žmones, kurių 
juodkalnius; gimtine yra ta Italijos da-

S. Žostautas, Kapuskasing- 
Canada ............................

i F. Kiczis, So. Boston .......
1204 Į J. Kalvaitis, Brooklyn .......
1203 S. K. Mazan, Cleveland ....

...11.87 m. Bendinskas

...1147
764

... 739 
700 A

C,

J.

* * *
Italai toli ne vienoki, 

kiek tai liečia rasės prasmę.

italus į 
pietiečius.

M. šolomskas 
Kuraitis .........
Buknys ...........
Mizara ...........

Penktad., Sausio 6, 1939

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............
Brooklyn, N. Y., per year.......
Foreign countries, per year.....
Canada and Brazil, per year.... 

United States, six months.....
Brooklyn, N. Y., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924,

i - Lietuvos Spauda Dėl Klaipėdos 
I Krašto Rinkimų

Rašydamos apie Klaipėdos krašto sei- 
, mėlio rinkimų pasekmes, “Lietuvos Ži

nios” pareiškia, jog rinkimų rezultatai 
parodo, “kad Klaipėdos kraštas toli gra
žu nėra nei perdėm ‘vieningas,’'nei per
dėm ‘vokiškas,’ kaip iš anksto buvo už
siangažavę įrodyti tūli politiniai krašto 

j vokiečių vadai.”
Pasak laikraščio, rinkimai parodė, kad 

Klaipėdos krašte lietuviškumas yra su
stiprėjęs. Liaudininkų dienraštis plačiau 
aiškina:

“Maža to, kad vokiškosios spaudimo 
priemonės buvo nepaprastos —ir viduj o 

x ir išorinio pobūdžio, maža to, kad lie
tuviams niekur neparodyta nė mažiau-" 

■ šio palankumo, kuriuo naudojosi vokiš
koji rinkikų dalis,—bet vieną faktą už
tenka nurodyti ir' to pakaks pamatyti, 
kad lietuviai būtų gavę žymiai daugiau, 

r gal net dvigubai, vietų, jeigu masėms 
„ lietuvių balsuotojų nebūtų atimtos tei

sės balsuoti. Kitas jau klausimas, kad 
tam tikslui buvo pasinaudota Liettfvos 
savivaldybių įstatymo cenziškumo nuos
tatais, kad pasinaudota ir prekybos su
tarties su Vokietija privilegijomis, ku- 

' ...rios dabar buvo nukreiptos ne tiktai 
< .prieš kraštui jas suteikusią valstybę, 

bet_ ir prieš lietuvius, bet faktas, kad 
. cenzai buvo lietuviams pritaikyti ir dėl 

to masės jų neteko ir balsavimo teisių 
ir krašto piliečių požymio, nors kitiems 
įstatymams jie visiškai atitiko.”

Kitam savo numery (iš gr. 19 d. p. m.) 
“L. Ž.” vistik numato Lietuvai ir Klai
pėdos kraštui pavojų, kadangi (ir tai 
teisinga) naziai rankų nenuleis, o rau- 

, sis po Lietuvos nepriklausomybės pa
grindais ir ją griaus. Todėl jis siūlo su
daryti koalicinę vyriausybę ir visom, sro
vėm išvien darbuotis, kol dar nepervėlu. 
Šitaip “L. Ž.” užbaigia savo straipsnį:

- “Laikas ir sąlygos ir dabar yra to
kios, kad delsti toliau negalima. Vals

tybės reikalai, tautos garbė, jau gavusi 
•smūgį kovo mėnesio dienomis, yra bū
tinos visos tautos vienybės, sujungtomis 
-jėgomis visa, kas yra būtina ir kas yra 
•galima, atlaikyti ir, naujojo gyvenimo 
sąlygose, visos tautos valia, pasiryžimu 

rrir, pabrėšime, pasiaukojimu ne tiktai at
laikyti, bet ir visu dvasios ir kūrybinių 
jėgų entuziazmu vesti pirmyn.
- “Pabrėžėme — pasiaukojimu. Regis, 

‘šiandien negalėtų Lietuvoj būti žmo
gaus, kuris nesuprastų, kad šiandien jau 
nėra kalbos apie paprastas sąlygas; 
šiandien yra būtinas jau aukavimasis. 
Tat, regis, kokios dar galėtų būti kal
bos apie nenorą susitarti, kai tas yra 
būtinas reikalas.

“Jau išėjusių numerių straipsniuose 
. mes pasisakėme, kad nė viena kuri sro- 

; yė dabar nepajėgi pakelti atsakomybės 
už Lietuvos likimą. Mes taipgi parašė
me, kad nė viena politinė srovė neturi 

; teisės viešpatauti kitai arba kitoms. Ne: 
turi būti tiktai lygybė, o lygybės sąly- 

.. - >goms esant, tiktai susitarimas ir sutar 
m' rimas/

“Visa tai turi būti bazuojama piliečių 
• lygybės prieš įstatymus pagrindu, kon

stituciniu pagrindu. Tai yra ne prašy
tinas ir ne pageidavimas, bet reikalavi- 

\ mas.
L “Šiandien jau net atsakomybė, jeigu 

ją ir apsiimtų bet kuri viena srovė, būtų 
“ bereikšmė, nes, kaip sakyta, atsakomy- 

; bė tegali būti visos tautos, visų jos gru7 
- pių, visų jos srovių, visų bendromis pa- 
r" .stangomis ir jėgomis.
L “Nedelsiant reikia tartis-ir susitarti,

nes valstybės vienybei gręsia pavojus. 
Visi, kas tiktai gali dirbti, turi būti pa
šaukti atsakingam darbui, būtų tai koa
licijos ar kitu kokiu vienybės vardu. 
Delsti negalima. Paskutinė valanda mu
ša.”

Ką gi į tai atsako tautininkų valdžios 
oficiozas? Ogi štai ką:

“... reikia rūpintis savo tautinės san
tvarkos sustiprinimu, o ne jos kokiais 
koaliciniais receptais ‘taisymu’.”

Tai ir viskas!
Vadinasi, tautininkų partija, kuri pri

vedė Lietuvą prie tokios katastrofingos 
padėties, ir toliau mano varyti savo po
litiką, nepaisant, kad ant Lietuvos ne
priklausomybės galvos kabo Damokliso 
kardas!

Amerikos lietuviai, žinoma, mąsto 
apie tai kitaip: jie nori matyt Lietuvoj 
demokratinę santvarką, kaipo vieną są
lygų, kuri sustiprins Lietuvos nepriklau
somybės saugumą!

Jie tam ir darbuosis!

Baisios Kovos
Jau antra savaitė Katalonijos fronte 

eina baisūs mūšiai. Fašistai sutraukė to
kias jėgas, kokių, tirštumų, niekur ne
buvo ir pereitame Pasauliniame Kare, 
išskiriant Verdūną. Liaudies generalio 
štabo patikrintu apskaitliavimū, ant ko
kių 50 mylių ilgio fronto fašistai turi 
300,000 kareivių, 600 karo lėktuvų, ne
skaitant tų, kurie nuo Majorca- salos 
jiems gelbsti, 400 tankų ir 1,500 kanuo- 
lių, kurių tarpe daug net 9 colių gerklė
mis. Taf baisi ugnis. O vienok liaudie- 
čiai kiekvieną dieną atmuša priešų ata
kas, tik keletą pozicijų jie nustojo.

Fašistai pradžioj ofensyvo pasigyrė, 
kad jie užėmė Borjas Blancas; tikrumoj 
ir dabar jie dar toli nuo to kelių centro. 
Fašistai gyrėsi, būk užėmė Falsetą, bet 
ir čia melavo.

Karo fronte specialistai ir reporteriai 
mato baisius nuostolius fašistų pusėj. 
Brangiai atsieina ir liaudiečiams atlai- 
kymas pozicijų prieš baisią ugnį. Bet 

. visi sutinka, kad liaudiečiai jau dabar 
veda aktyvį apsigynimą, tai yra, dažndi 
patys pereina į aštrias kontratakas ir 
pabaigoj priešo ofensyvos galės išplėšti 
iniciatyvą iš priešo rankų.

Visas pažangusis pasaulis viliasi, kad 
liaudiečiams pavyks atlaikyti šis baisus 
fašistų puolimas.

v ______ __________

Nepavyko Blofas
Anglas inžinierius Bryan Grover, 37 

metų amžiaus, buvo areštuotas Sovietų 
Sąjungoj ir nuteistas užsimokėti baus
mę už nelegališką nuskridimą Sovietų 
žemėn, kad pavogus savo pačią. Sovietų 
priešai blofino, būk Sovietai ardą žmo
nių meilę, kad “mylimos poros” gyve
nimą ardą. Visas tas blofas užsibaigė.

Dalykas buvo taip. 1933 metais anglas 
inžinierius Grover apsivedė su Sovietų 
Sąjungos piliete Elena Petrovna-Golius, 
Bakų mieste. 1934 metais Groveris slap
ta išvažiavo į Iraną, o iš ten į Angliją. 
Jis buvo nužiūrėtas šnipavime. Jo žmo
na pasiliko Sovietų šalyj. Kada jis rei
kalavo vėl grįžti į Sovietų žemę, tai' tas 
jam buvo atsakyta. Lapkričio mėnesį jis 
lėktuvu nuskrido iš Švedijos į SSSR, kur 
buvo priverstas nusileisti ir pasiduoti. 
Sovietų teismas apkaltino jį nelegališka- 
me skridime į Sovietų Sąjungą. Jo lėk
tuvą konfiskavo. Jį už tai nubaudė pa- 
simokėti 1,500 rublių bausmės ir uždrau
dė jam per 5 metus įvažiavimą į Sovietų 
žemę. Kas liečia jo žmoną, Sovietai lei
džia jai išvažiuoti ir gyventi su savo 
vyru.

Na, ir tuo būdu tas tūlų buržuazinių 
laikraščių išpūstas blofas turėjo spro'gti.,

Stiprėja Chinijos Vienybė
Chinijos liaudies vienybė ir Japonijos 

imperialistams pasipriešinimas auga. 
Niekšus, kurie atlikinėjo Japonijos šni
pų darbus, kurie vedė kampaniją, kad 
Chinija pasiduotų Japonijai, valdžia ima 
už sprando. Kad tai didelis dalykas, pa
liudija tas faktasX kai tik Japonijoj su
žinota, kad’tie šnipai paimti už sprando, 
tuojau sugriuvo Japonijos ministerių 
kabinetas.

Metų ir pusės karas daug vargo ir ža-

‘‘Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų pasibaigė. Šis va
jus ėjo lėtai, ale užsibaigė storai ir stipriai. Stambiais pluoš
tais prenumeratų didelėm sumom pinigų gavome paskutinėm 
dienom.

Dovanas laimėjo šie kontestantai:
1- mą Dovaną $50, A. Stripeika iš Elizabetho, pkt. gavo 7246
2- rą dovaną $35, Waterburio Vajininkai punktų gavo .
3- čią dovaną $25, ALDLD 6 Apskritys punktų gavo . . .
4- tą dovaną $20, ALDLD 9 Apskritys punktų gavo . . .
5- tą dovaną $18, K. Žukauskienė, Newark punktų gavo
6- tą dovaną $15, Hartfordo Komitetas punktų gavo . .
I
8- tą dovaną $10, S. Puidokas, Rumford punktų gavo . . . 2052
9- tą dovaną $7, LLD I Rajonas, Montreal punktų gavo . 1367
10- tą dovaną $5, Pittsburgh ir apylinkė punktų gavo . . 1271

Konteste buvo viso 72 dalyviai. Ištisas kontestantų surašąs 
yra tokis:
S. Penkauskas, Lawrence, ir
J. Simutis, Nashua ......................1210 ,
Geo. Shimaitis, Montello ......
E. Dovidonienė, Worcester ...
J. Grybas, Norwood, ...............
A. žemaitis, Baltimore ...........
ALDLD 20 kp., Binghamton 
C. K. Urban, Hudson ....... ......
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
K. Peslis ir J. Kalvelis

Bridgevvatei’ ..........................
Klimas, Richmond Hill ....

A. Buivid, So. Boston ............
A. Valinčius, Pittston ............

Adams, Grand Rapids .......
Rudman, New Haven ....
Mason, New Haven ........
Bimba, Paterson ..................

ALDLD 136 kp.,
Harrison-Kearny ...................

L. Prūseika, California ........
Bridgeport© KomiteRis ............
if. Gugas, Detroit .......... .......
J. Žilinskas, Lewiston .........
ALDLD 96 kp., Sudbury 

Canada .................................
S. Paulenka, Lowell ................
J. Burba, So. Boston ............
M. Shlave, Gardner ..................

Lideikienė, Great Neck ....
Cibulskienė, Nanticoke .....
Šlekaitis, Scranton .........
Kazlauskiene, So. Boston 
Cervickas, Athol ..............
Stasis, Sellersville ............
Ski rages, Detroit ................
Tamošauskienė, W. Roxbury 
Yuozapaitis, Atlasburgh, Pa.

sąmišiui su kitomis tauto-'me tokią pat ugriškai (ar- 
mis, kaip čeremisais, toto
riais, mordvinais, etc., ką 
paaiškinsiu žemiau. Didru- 
siai tęsiasi į pietryčius iki 
Kaspijos ir Juodosios jūrės. 
Čia jų dalis yra kiek pasi
keitus: 1) Dono kazokai yra kitokios gentės: sirjė- 
apygardėse Dono upės, kuri naį
1 1 • ’ A • \ T T 1

ba vengriškai) suomiškų 
tautą, kuri vadinama per
imais. Da toliau, tundrose 
yra tokia pat giminė — iš- 
ma.

Toje pat tolimoj šiaurėje

4470, kazokai, į šiaurę nuo Kas- 
4298 pijos jūrės; 3) kirgizai, ku- 
2783 rįų didesnė dalis yra Sibi- 

•• 2387 i re, Azijoj. Į vakarus nuo 
7-tą dovaną $12, W. Černiauskas, Rochester punktų gavo 2145 pietinių didl'USių — maž

daug nuo Azovo jūrės iki 
vakarinio Bugo, kaip minė
jau, tęsiasi Ukraina, kurią 
cariniai patriotai vadinda- Amerikos ateivystės biuras 
vo Mažaja Rusija. Ukrainą oficialiai skiria italus į 
dalis link Juodosios jūrės šiauriečius ir 
vadinasi Zaporogo kazokai, Aiškina taip: 
o piet - vakariniam krašte (šiaurės)’ reiškia žmones,/ 
gyvena rusinai arba rušnia-; kurių gimtinėj yra upės Po 
kai. Da toliau į vakarus — L . * - - '■ ■ 
slovakai, moravai, čekai. | Piedmonto, 
Nuo čia'į pietus, peršokus 
per Austriją ir Vengriją, 

1) slovėnus; 2) 
slavonus; 3) kroatus (chor-

Suminerleo, W. Va. ... 
Daukantaitč, Boston .. 
Kavaliauskas, Tacoma 
Menkeliūnas, Brooklyn 
P. Lewis, Los Angeles

Sholunas, Somersville ......
Mrs. Stepon, Lewiston ..........
J. Chuplis, Springdale, Pa.........
M. Girdžiuvicnė, Collinsville 
M. Slekiene, Gardner .............

Stankevičius, Wilkes-Barre 
Barčius, So. Boston .......
Jonauskas, Bloomfield ....
Vilkaitė, Brooklyn ............
Globich, Wilkes-Barre ....
Gaidis, Maynard ........ ........
Jeromskis, So. Barre .......
Mugianienė, San Francisco

Naruševičius, Red Lake, Can. 
Simas, Chicago ..................
J. Navickas, Haverhill .....
Petrušaitis, Fairfield ........
Klevinskas, Scranton ...........
Kairyti, Brooklyn ....................
Padalskis, Detroit ................
Ruseckas, Brooklyn ...........
Slevis, Chelsea, Mas's............

652 i J. Liaudanskas, Lewiston
576 “
474
464
374
364
341 1 J.
327 I A.

324
312
288
252
243

100
100
100
100 - _ioo randame:
100
100
100

86
72
66
66
64

'srityje (t. y. departamentai 
Lombardijos, 

Venecijos ir Emelijos) ir iš 
jų kilusieji, nepaisant, kur 
jie paskutiniu laiku užsie
nyje gyveno. ‘Italai (Pie-

vais; bet jugoslavų valsty- Aįru’zzi jr K ;
be dabar susideda tik isįnij Apulijos Kalabrijos, 
serbu, chorvatu ir kitu. • .r’. . \. .. x .J .1
Bulgarai turi atskira vals- Sicilijos ir Sardinijos) ir is 

! tybę Nuo Ukrainos į vaka- kilusieji, nepaisant, kur 
rus gyvena Vakariniai Sla- le ^veno. likutiniu lai-

• 55
44
44
44
44 j
44 '
42 I
42 . - . .Ao vai, prie kurių
38i lenkai, mozūrai ir aukščiau 
^iminėti čekai, slovakai ir 
22 moravai.
22

M. 
J.
J.
“Laisves” Darbininkai pasidarbavo: 

654 
270 
240 to į pietvakarius iki rytinio 
i6o; ------

Širdingai dėkuojame visiems kontestantams, kurių vardai 
aukščiau išspausdinti ir visiems, kurie gavo po vieną naują 
prenumeratą savo dienraščiui šiame vajuje.

..............   . ____________ __________ ____________i_________________________________________________ _ .________________

Šioje gadynėje kitaip ra- ra vienodi, nors ir skaitoma 
sės skaito, negu viduram-| viena tauta. Jie susideda iš 
žiuose ir senovėje. Ir tai ne'šių teutoniškų skyrių: prū- 
visur vienaip.

Paprastai kelios ar kelio
lika tautų sudaro vieną ra
sę. Bet kartais viena tauta 
yra. viena rasė, kaip baskai 
Ispanijoje. Lietuvių tauta 
yra ir lietuvių rasė. Ši rasė 
susideda iš dviejų tautų: 
lietuvių ir latvių.
» Visi europiečiai, sakoma, 
yra* atėję iš Indijos. Tie 
pirmieji indai, ką iš Azijos 
briovėsi į vakarus, į Euro
pą, vaęlinęsi arijonais. Ani
jonai, be abejo, buvo tai ne 
viena tauta, bet kelios maž
daug giminingos tautos. 
Jas kitaip vadina indo-eu- 
ropinėmis tautomis.

Peržvelgsime rasių žem- 
lapį, kurį išleido Amerikos 
Geografinės Draugijos žur
nalas The National Geogra
phic Magazine 1919 metais.

Pradėsime nuo Lietuvos, 
nes ji yra beveik pačiam 
Europos viduryje — (tik
rai viduriu galima skaityt 
miestą Lietuvišką Brastą— 
Brest Litovsk prie upės 
Bug, nuo kur į rytus ir pie
tus prasideda Ukraina).

I. Teutonai
Į vakarus ir šiaurę nuo 

Lietuvos plačiai išsiplėtu
sios teutonų rasės tautybės.

1. Vokiečiai rasiškai ne

įsai, žemieji vokiečiai (šiau- 
'rinėj Vokietijoj); žemyn į 
pietus: saksonai, aukštieji 
vokiečiai, bavarai, tyroliai, 
austrai. *

2. Dučiai (olandai,;, ny- 
derlandai), f lemingai, fri
zai; toliau į šiaurę skandi
navai, tai yra: danai, nor
vegai ir švedai. Dalis švedų 
yra Suomijoj palei Baltijos 
jurę.

3. Britai: anglai^ korni- 
šiai (cornish).

II. Graikai-Lotynai
1. Albanai (prie Adrija- 

to jūrės); 2, graikai; 3, 
italai, ispanai, portugalai; 
4, francūzai, valunai-belgai, 
gaskonai, provensalai; ru- 
mėnai.

III. Celtai
Celtai arba keltai tai vel- 

šiai, škotai, airiai ir (Pran
cūzijoje) bretonai.

VI. Slavai
Į rytus nuo Lietuvos, 

kaip visi žinome, gyvena 
baltgudžiai arba baltrusiai. 
Minėtas žemlapis jų , neį
vardija. Įvardija didžiuo
sius rusus. Šiųjų plotas tę
siasi iki Uralo kalnų, t. y. 
iki Sibiro ribų. Bet už Niž- 
ni- Novgorodo jie gyvena Permo gubernijoje randa-

los padarė.Chinijos liaudžiai, bet tuo pat 
kartu skaudžiai nukentėjo ir Japonijos 
reikalai. Japonija jau veik visai išeikvo
jo aukso rezervą. Jai reikia užsieny j 
pirkti plienas, geležis,, medvilnė, aliejus 
ir kiti dalykai. Tą ji gauna tik už ver
tingus tavorus. .Tuo tikslu aplupa savo 

.-valstiečius, darbininkus ir smulkią bur
žuaziją, užkraudama ant jų didelius 
taksus. Aplupa ir Chinijos žmones, ja
ponų užimtoj teritorijoj. Chinijoj tas iš
šaukia didesnį pasipriešinimą ir augimą

ku užsienyje.”
Amerika kitaip aiškina 

“tautą” ir “rasę.” Rasę ap- 
sprendžiąs “kraujas tavo 
bočių ir kalba, kuria tu kai- V 7
bi.” O tautybė (nationali
ty), esą, “reiškia šalį, ku
rios tu esti pilietis ar valdi
nys.” Da geriau paaiškina: 
“Pavyzdžiui, asmuo gali-

i, bet 
priklausąs Didžiajai Brita
nijai. Šiuo atveju ‘rasė’ 
bus francūziška, o ‘tautybė’ 

j britiška.”
IX. Semitai

Semitų rasė — žydai yra 
TT1 • V' • •i mies-

Savo žemės srities

galo Viduržemio jūrės yra 
armėnų tauta tarpe įvairiu . ,
kitų tautų ir genčių, kaip ancuzU 
tai: totorių, kurdų. Armė
nai skaitoma viena rase.

VI. Baltai
Minėtame žemlapyje pa

rašyta: “Balto-Slavs.” Prie p 
jų priskaityti lietuviai ir visur Europoj, ypač 
latviai. Bet tai turbūt Idai-,tuose.’ S__ ____________
da. Lietuviai-latviai buvo neturi, tai ir žemlapyje ji 
iki vidurio 19-to šimtmečio nėra pažymėta. Palestina— 
priskaitomi prie slavų. Kad tai žydų ir arabų žemA 
siek tiek^būtų aiškiau, 1-asy- Arabai taip pat semitų ra- 

J. Baltrušaitis.davo: “Litu-Slavai.” Bet
antroj-pusėj praeito šimt-;
mečio filologai atskyrė lie- §ovje[» LengVOSIOS PramO- 

i tuvius-latvius nuo slavų,1 y 5 . . .
nes pamatė, giliau pastudi- nes Komisaro Pakeitimas 
javę, kad tai yra atskira, 
savita lietuvių latvių rasė.'

riausybė pašalino ligšiolinį 
i lengvosios pramonės komi- 
įsarą V. E. Čestakovą ir jo 
; vieton' paskyrė Sergijų Lu- 
i kiną, v

VII. Baskai
Ispanijoje yra nedidelė 

tauta baskai. Ši tauta yra 
kartu ir “baskų rasė.” Ši 
rasė vadinama “pirm-arijo- 
niška” (pre-arian”).
VIII. Uralo-Altajaus Rasė

Turkai, totoriai, kalmu
kai — tai giminingos tau
tos; magijarai (vengrai) 
mažiau joms giminingos; 
finai arba suomiai — da 
mažiau, bet visos turi ben
drumo tarp savęs daugiau, 
negu sti kitomis Europos 
tautomis.

Karelų tauta plačia juos
ta tęsiasi nuo Suomijos pro 
Ladogos ežerą, pro Lenin
gradą iki netoli Maskvos; 
toliau apie Nižni-Novgoro- 
dą tokios pat tautos gyve
na, būtent: čeręmisai, to
toriai (Kazaniaus), mor- 
davai. Nuo čia į šiaurę,

Mussolinis Mėto Žydus 
Laivyno Oficierius '

Roma. — Mussolinio val
džia paleido iš tarnybos 
karo laivyno vice-admirolus 
Paolo Maronį ir Ascolį ir 
15 kitų laivyno oficierių 
vien tik todėl, kad jie yra 
žydų kilmės.

partizanų karo, o Japonijoj—didžiausį 
nepąsiganėdinimą.. Japonijos kareiviai 
nustojo pasitikėjim'o karą laimėti ir net 
savo kraštą pamatyti.

Šiose sąlygose, jeigu tik Chinijos liau
dis ir toliau vieningai laikysis, ves da
bartinę politiką bendro apsigynimo, nė
ra nei mažiausios abejonės, kad ji bus 
karo laimėtoja, kad ji su pagalba Sovie
tų Sąjungos išgrūs Japonijos armiją lau
kan ir kartą ant visados pasiliuosuos 
nuo visū imperialistų pavergimo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte paaiškin
ti, kiek iš viso yra Ameri
koje mokinių? Aš girdėjau 
vienas žmogus prisimygęs 
tvirtino, kad esą apie tris
dešimt milionų. Ar gali 
tiek .būti?

Skaitytojas.
Atsakymas

Gerai tas žmogus tvirti
no. Jungtinių Valstijų Ap- 
švietos Departmentas ap
skaitė ir paskelbė* kad 1938 
metais visose mokyklose 
buvo 30,500,000 mokinių. Į 
šitą skaitlinę berods įeina 
mokiniai įvairiausių 
kyklų, kaip pradinių, 
vidurinių ir aukštųjų.
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“Mokslas ne Protas”—ar tai Tiesa?
“Mokslas—ne protas,” sa-1 Vienoj kolegijoj buvo iš- 

ko žmonės, ypač tie, kurie ■ tirta žinojimas vyriausios 
mažiau mokslo ragavę. Ką klasės studentų ir palygin- 

tuom pasakot i—,ta gu žinojirętiy kurį parodo 
•j mokiniai įvairiose 

• : vidurinių mokyklų, 
j j vidutiniai. Ir štai kas at-; matišką 'kėravotoją, 

turi geresnį /su- rasta- narną “Jurgis.” Tas
gabesnis ar-; 25 procentai vyriausios į tas Jurgis” yra

NEGYVAS, BET IŠMINTINGAS
LĖKTUVO “JURGIS”

Ar Visada Bus Nepagydomu Ligų?
» _________

jie nori
Aplamai štai ką: Nesi-' 
didžiuok perdaug, kad ii-' 
giau mokyk 
tas žmogus 
baigęs, o
pratimą, yra gabesnis ar- i 25 procentai vyriausios i tas Jurgis” yra j 
ba naudingesnių darbų at-I klasės studentų toj kolegi- prietaisas—delikatnai 
lieka. j joj, pagal

Aukštesnis mokslas, su- ’ priklauso ketvirtai 
prantama, turėtų patobu-, vidurinės

’Anglų lėktuvas
ry,” dabar skrendantis iš!nBU 

klasėse i Londono į Pietų Afrika, tu-! T ‘ 7
4 Lėktuvas be Vairuotojo imant n tobuliausia žinoma auto-! v , a i-| Pirm kelių metų Angli- 

vam-i joj buvo išbandytas pirmas 
“robo- j lėktuvas, valdomas per ra- 
painus! dio. Taip iis pats pakilo 
i vei- be lakūno ir iš pradžios ge-

Mercu-|įyeda orlaivį į tą pačią Ii- damas ore, pranešinėjo, 
kaip lėktuvas priima ir pil
do tūkstantį ar daugiau 

; įvairių radio įsakymų, duo- 
į damų nuo žemės.

Paskiau buvo pastatyti, 
' dar trys radio lėktuvai, ku-

1 burtų “mediciną” tai būtų 
'paskleist apšvietą tarp 
! žmonių; bet valdančioji 
. baltųjų klasė labai aplei- 
'džią negrų švietimą.

Raganiai Hounganai
Haiti saloj labai įsigalėję 

i raganiai “gydytojai,” vadi
nami hounganais. Tamsio
ji dauguomenė ne tik pas 
pas juos “gydosi,” bet ir 
dreba prieš juos; bijo, kad 
hounganas galįs savo “čė- 

! rais” užtraukti ant žmo- 
. gaus ligą, nelaimę, net mir- 
! tį; tai žmoneliai ir gerina- 
! si hounganam dovanomis,

50 metų atgal difterija 
buvo laikoma nepagydoma 
liga; šiltinės buvo skaito
mos^ neišvengiamu blogu
mu; vidurių plėvių įdegi
mas (pritonitis) turėjo 
baigtis mirčia. fhrm 50 me
tų sąžiningas gydytojas 
prisipažindavo, kad jis gali 
tik palengvinti skausmus 
tų ir kitų ligų, bet ne iš
gydyti žmogų nuo jų. •’ Iš 
sunkesniųjų ligų tada gal 
tik maliarija buvo galima 
įveikti, ir kai ką operaci
jomis pataisyti.

Gydytojai laikydavo įvai-

rie išspiriami oran tam tik- 
. _________  r_____ o... , romis didelėmis sprenžino-

smarkiai i rai lėkė, bet paskui sugedo • mis (spyruokliais), o pas- 
į kui veikia pagal radio įsa- 

. Dabar yra jau ir 
; ir jos taip su-i tas panašus, tik didesnis j radio vanden-lėktuvų, ku

tu- į turtinai, tiksliai veikia, kad i lėktuvas, kad jis galėtų pa-! rie pagal rądio komandą 
nešt vieną žmogų ne kaipo; patys pakyla nuo vandens 
vairuotoją, ale tik kaip te- bei nusileidžia 
mytoją. To žmogaus parei
ga buvo sužymėti, kaip lėk- kontroliuojami 
tuvas klauso radio “šaky- ra naudojami 
mu” nuo žemės.

Šis lėktuvas jau puikiai vų daromiem šaudymo pra- 
veikė, ir žmogus iš jo, bū- timam. J. K.

savo žinojimą,! kiančius svirtelės, : ______ ,
klasei j besisukanti “vilkeliai”' (gy-iir nukrito.

mokyklos (high! rai), ratukai ir kitos meta-1 Tada buvo pastatytas ki-įkymus. 
lint bet kokį “įgimtą” gabu-! schoolės); 28 procentai tųįlinės dalys; i ‘ ”
— ------i„r,;,j “kolegijonų” t” 'j j' \ j';

dėl' retų eit atgal į^ trečiaklasę j lėktuvas nė kiek neiškryp-
i nustatytos skridimo 

linijos, nei i šonus, nei auk
štyn, nei žemyn. Ir jeigu 
lakūnas padaro klaidą, pa
sukdamas orlaivį iš tos lini
jos, tai automatas “Jurgis” 
greit atitaiso klaidą ir vėl

mą. Bet daugelis turi gerus ! vyriausių “kolegijonų 
protinius gabumus, o <
lėšų stokos nepatenka į j vidurinės mokyklos; 23 pro- sta iš 
aukštąsias mokyklas; kiti | centai jų težino tik tiek,1’' " 
turi menkesnius gabumus, | kaip antros klasės mokiniai 
ale turtingesnius tėvus ar! vidurinėje mokykloje ir 24 
šiaip gimines, ir jie lanko1 procentai, pagal savo žino- 
kolegijas ir universitetus, | įima turėtų sėst į pirmą 
dažnai net prieš savo norą.; klasę vidurinės mokyklos.

Vidurines mokyklas dau- 
| giausia lanko vaikai papra
stų piliečių, o iš vidurinių 
mokyklų patenka į aukštą
sias kolegijas daugiausia 
vaikai turtingų arba pasi
turinčių žmonių.

Tad privestas palygini
mas tarp kolegijos ir vidu
rinės mokyklos mums ir 
parodo, kad neturtingų j ų 
sūnūs ir dukterys apskritai 
yra mokslingesni negu tur
tingųjų vaikai. Pastarieji 
įsodinami į aukštąsias mo
kyklas dažnai tik dėl mados 
arba dėl ryšių su kitais 
“aukštesnės draugijos” jau
nuoliais; —N.

ant jo.
tokie radio 
lėktuvai te
tiktai kaipo 

taikiniai (cieliai) karo lai-

Bet kol kas

Apie vienus ir antrus iš-' 
davė sekamą įdomų’ prane
šimą mokslininkai tyrinė
tojai W. Learned ir Ben D. 
Wood, kurie tyrinėjo ypač 
Pennsylvanijos vidurines ir 
aukštąsias mokyklas:

K e t v i r t adalis mokinių 
ketvirtoje klasėje vidurinė
se mokyklose turi didesnius 
protinius gabumus negu ko
legijas lankantieji studen
tai, imant visų jų gabumus 
abelnai,; sudėtiniai.

Daugelyj atsitikimų stu
dentai, baigdami kolegijas, 
žinojo mažiau negu į jas 
įstodami, įvairiais klausi-, 
mais, kuriais jie buvo kvo
čiami.

*Dar Nežinoma Pasauliui Sovietų Pasiekimai Ko- Tigrų Medžioklė Tai
Šalis—Hadramaut ;

l Maskvoj, 
kituose 
čiuose yr

žio Ligą

ningrade ir
SJFietų didmies-

įsteigti institu-

Tikrai Ne Juokas

TOLSTOJAUS MUZEJAI SOVIETŲ SĄJUNGOJ
tojų. Prie muzejaus daro
mos paskaitos apie Tolsto
jų”

PUŠKINO MIESTAS
Buvusį miestą Carskoje 

Sielo Sovietai yra pakeitę į 
Puškino Miestą. — Puški
nas buvo didis rusų poe- 

! tas.
Paskutiniu laiku šiame 

I Puškino Mieste • panaujin- 
j tas Ekaterinos rūmų prie- 
|__ Ekaterinos parke yra
panaujinama eilė skulptūrų 
ir pavilionų; ir ypač sau
gomos vietos, surištos su 
Puškino atminimu, kaip ra
šo “Lietuvos Žinios,” ku
rios visą Puškino Miestą 

i vadina jau muzejunp.
Gyvas MOKSLINIAI SENOVĖS 

TYRINĖJIMAI 
SOVIETUOSE

Maskvos istorinio muze-; 
i jaus ekspedicija darė kasi-i 
nėjimus įvairiose Sovietų 
šalies vietose. Krvme jinai 
surinko daug medžiap’os iš 
senovinės akmens gadynės;

Sovietų Sąjungoj yra ke
turi muzejai pašvęsti at
minčiai grafo Levo Tolsto
jaus, didžio rusų rašytojo, 
kaip paduoda “Lietuvos Ži
nios”: Du jo muzejai yra 
Maskvoje, vienas Jasnoje 
Polianoje, kur Tolstojus il
gą laiką gyveno, ir vienas 
stotyje “Lev Tolstoi” (bu
vusioj Astapovo), kur tas 

, -rašytojas mirė.
Valstybinius Tolstojaus' j^g 

muzejus Maskvoj “Lietuvos' 
Žinios” šitaip, aprašo:

“Vienas Maskvos muze
jus įruoštas name, kur ra
šytojas gyveno apie 20 me
tų ir parašė “Prisikėlimą,” 
“Chadžį Muratą”, “Ivano1 
Iljičo Mirtis”, “Šeimininkas 
ir Darbininkas”, “ 
Lavonas”, “Tamsos Jėga.” 
Tame muzejuje matyti kaip 
Tolstojus gyveno 1882— 
1910 m.

“Labai įdomus valstybi
nis Teisto i aus 
Maskvoje. Čionai surinkta 

x 100.000 lanu • Tolstojaus 
rankraščių, skulptorių Mer- 
kųrovo, Golubkinos, Ginc- 
burgo, Andrejevo, Trubec- 
kpvo ir kt. įvairios Tolsto
jų vaizduojančios skulptū
ros, rašytojo portretai ir 
jo raštų iliustracijos atlik
tos menininku Repino, 
Kramskovo, VerešČagino, 
Nesterovo. Lansero, Paster
nako, Boklevskovo ir 
To muzejaus knygyne 
5,000 tomų Tolstojaus 
tų aštuoniasdešimtyje 
bų ir kitų raštų apie Tols- turą Kaukaze.

muzejus

kt. 
yra 
ras- 
kal-

Pačioje pietinėje dalyje 
Arabijos pusiausalio yra 
šalis, kuri dar beveik neži
noma amerikiečiam ir eu
ropiečiam. Jinai vadinasi 
Hadramaut. Iki 1929 metu 
toj šalyj tesilankė tik trys 
europiečiai. Nes Hadra
maut buvo beveik aklinai 
uždaras pašaliečiams, pa
gal religiniai-tautinius su
metimus jo arabų mahome-1 Taip rašo “Lietuvos Ži- dalis.) 
tonų gyventojų, o antra, ir 
gamtiniai jis buvo sunkiai 
prieinamas.

Hadramaut turi 
ketvirtainių mylių plotą ir 
tik 120 tūkstančių gyven
tojų. Kraštas — daugumoj 
smėlėtos dykumos, bet yra 
ir plotų su figų medžių gi-1 
riomis, su derlingų laukų 
ruožais ir geromis sodybo
mis. Yra ir miestu.

Stebėtiniausias dalykas 
Hadramauto miestuose tai 
didnamiai — “dangorėžiai” 
iškilę tarp dykumų. Tie 
“dangorėžiai” siekia 10 au
kštų ir daugiau; o pasta
tyti jie yra iš nedegtų ply
tų^ su mediniais balkiais ir 
šulais. Senųjų miestų griu
vėsiai rodo, kad tenaiti- 
niai gyventojai turėjo to
kius dangorėžius jau pus
trečio tūkstančio metu at-

Š i a u r ines Mandžurijos 
miškuose yra tigrų. Man-

tai kovai prieš vėžio ligą, džurijos tigras skiriasi nuo 
Be to, visame krašte yra 
apie 230 punktų kovai prieš 
tą ligą. Visoje šalyje yra 
5,000 kabinetų, kur X-spin- 
duliais ir radiumo pagelba 
yra tiriami žmonės, ar ne
turi vėžio ligos, ir gydomi 
nuo josios. <

indų tigro tuo, kad yra di
desnis, turi geresnį kailį ir 
kitokią kaukuolę^ Indų tig
ro didžiausias svoris yra 
200 kilogramų, o Mandžuri- 
jos sveria pusantro karto 
daugiau. (Kilogramas yra 
du svarai ir geras penkta-

rias ligas niekad nepagy
domomis.

Dabar gi minimos ligos 
ir daugelis kitų yra tikrai 
pagydomos moksliniais bū
dais; ir nė vienas naujoviš
kas gydytojas nesakys, kad 
ta ar kita liga negalima 
įveikti; jis sakys tiktai, 
kad dar nesurasta būdas 
tai ligai nugalėti.

Voodoo “Daktarai” 
—Burtininkai

Pietinėse valstijose šioj 
šalyj dar tebėra daug neva 
“daktarų” - burtininkų, va
dinamų voodoo. Tai savo 
tautiečius negrus išnaudo
jau tie j i gudruoliai, raga
niai, kurie monais-užkalbi- 
nėjimais neva gydo. Vald
žia stengiasi nuslopinti 
voodooizmą, bet nevyksta. 
Geriausias įrankis prieš |ą

papirkinėjimais.
Raganiai hounganM savo 

burtais “užmušą” žmones 
ir “iš mirusių prikelią.” 
Bet reikia žinoti, jog to
kius “stebuklus” jie daro 
tik su savo klapčiul^is, ku
rie vadinasi “zombiais.” Tai 
yra hounganų vergai; jie 
pagal tų raganių bųrtus- 
bumbėjimus ir mosikayi- 
mus ir “suserga,” ir “i^y- 
ja,” ir “numiršta,” ir “iš 
mirusių atsikelia.” Jie turi 
užmiršt viską, apart to, ką 
įsako “gydytojas” hounga
nas.

Didelė dauguma Haiti 
gyventojų yra katalikai. 
Bažnyčia užgina eit pas ra
ganius, bet žmonės, kurių 
85 procentai yra beraščiai, 
vis tiek neša savo skatikus 
ir darbo vaisius hounga- 
nams raganiams. —N.

nios,” kurios, be to, prane
ša, jog Maskvoj bus greit bai pavojinga, daug 
įrengtas 500,000 voltų X-

• ir jog 
žymiai padidėjo radiumo

1 gamyba Sovietuose; o ra- 
• dium yra vienas įrankių 

grumtynėms prieš vėžį.
“Rusijoje padaryta daug šiaurinėje Mandžurijoje 

svarbių atradimų kovoje tigrų medžioklė pradedama 
prieš vėžį,” sako “L. Ž.”: 
“Plačiai vartojamos elek- 
tro-chirurginės operacijos^ 
ir “Leningrado prieš-vėzi- 
niame institute mirtingu
mas nuo skrandžio vėžio 
operacijų sumažėjo iš 40 
procentų iki 10 procentų.”

151 000 sPin(^u^U aparatas -i

Tigrų medžioklė yra la- 
žmo- 

nių žūva, ' bet savo gyvy
be rizikuoja nemaža žmo
nių dėl brangaus kailio ir 
brangaus kūno, iš kurio 
chinų “gydytojai” gamina 

! įvairius vaistus.

VIKRUS BERANKIS KALNAS REKORDŲ

Nutrauktos tų dykumos 
dangorėžių fotografijos da
ro įspūdi Chicagos ar New 
Yorko didnamių grupių.

Viena priežasčių, kodėl 
Hadramaut kraštas per 
■tiek amžių buvo užsidaręs 
savvie ir neprieinamas pa
šali ečiam š tai aukšti uoloti

Lenkijos-Italijos “Frontukas” 
Prieš Kazius

Varšava. —ą Kitą mėnesį 
atvyksta į Varšava Italijos 
užsieninis ministeris Ciano; 
ir Lenkijos valdžia stengsis 
sudaryt kokį “frontuką” su 
Italija kas liečia Rumuniją 
ir kitas Balkanų šalis, idant 
Hitleris perdaug ten neįsi
galėtų.

Vologdos srityje rado daug kurie. Hadramautą 
medžiagos iš naujosios ak- ‘įj?™ auo. 
mens įrankių gadynės, iš 
antro tūkstančio metų pirm 
krikščionybės.

Kazakstane ta 
ninku ekspedicija 
radinius iš 10-to

moksli- 
atkasė 

iki 8-to ;

Tie kalnai vietomis iškilę 
iki 7000 nėdų aukščiau jū
ros paviršiaus.

Neperseniai keturi Had- 
i ramauto v a 1 dovai-sultonai 
pasidavė Anglijos globai, ir

šimtmečio pirm krikščionių i An?liia -iiem moka nemažas
gadynės. Kaukaze jinai at
rado ir ištyrė kapus 2,400 
metų senumo. Šie radiniai 
duoda daug medžiagos apie 
senovės skythų - slavų kul-

pensijas. —L.
Berlin, saus. 5. — Nazių 

laikraščiai dergia preziden
to Roosevelto kalbą kon
grese kaip neva “sėjančią 
neapykantą” ir “ardančią.”

NAUJA BAUSMĖ—VAN
DUO Už KALNIERIAUS

Berkely, Calif. — Viena 
moteris pasiskundė polici
jos teismui, kad jos vyras 
Gustavas išpylė du uzbonus 
(ąsočius) vandens jai už 
kaklo; už tai pagal teisėjo 
sprendimą policininkai tei
sme supylė du uzbonus šai^ 
to vandens ir jos vyrui už 
kalnieriaus.

Budapeste, Vengrijoj, gy
vuoja privatinis biuras, ku
ris lygina nesusipratimus 
tarp vedusių'vyrų ir mote
rų, už patarimus reikia už
mokėti.

IškHt-us" pirmam sniegui, 
nes tada matomas tigro 
pėdsakas. Kada sniego per
daug, tai dabai sunku me
džiotojam^. Medžiotojas ap
sirūpina maistu kelioms 
savaitėms, paima pakanka
mai šovinių ir išeina su ke
turiais ar penkiais šunimis 
medžioklėn. Užtekus pėdsa
ką, pradeda greitą sekimą, 
nes pėdsakas dažnai būna 
dviejų dienų senumu ir sku
biai jais einant galima tig
rą susekti tiktai po savai
tės.

Kada tigro pėdsakai bū
na jau visai švieži ir tik 
kelios valandos teskiria, tai 
prasideda sunkiausia me
džioklės dalis, nes tada tig
ras jau būna pajutęs pavo
jų. Tigras žino, kaip yra 
pavojinga užpulti žmogų is 
priekio, todėl jisai grįžta 
užuolanka atgal ir pradeda, 
eidamas savo senomis pė
domis,/medžioti medžiotoją. 
Jeigu jam pasisekė prisėlin
ti iš užpakalio, tai puikiu 
šuoliu užšoka medžiotojui 
ant sprando. Nuo to pavo
jaus saugo šunes, kurie už
uodę tigrą pradeda loti. 
Nakties metu šunes saugo 
miegantį medžiotoją, nes 
tada tigras mėgsta sukti 
aplinkui laukdamas progos.

Jeigu medžiotojas paste
bi tigrą, tai turi laukti tin
kamos progos, kad galėtų

Pleasanton, Calif. — da
liui C. McGonegaliui jau 
senai buvo nutrauktos abi 
rankos; bet jis įsigijo dirb
tines rankas, padarytas iš 
medžio, spyruoklių ir me
talinių sąnarių.

Tomis mechaniškomis 
rankomis jis atlieka įvai
rius darbus, o dabar pasiė
męs šautuvą nušovė ir brie
dį; ir tapo areštuotas, bet 
tik už tai, kad nepristatė 
vyriausybei nušauto bried
žio, kaip kad reikalauja 
medžiojimo taisyklės tenai 
šiuo laiku.

FRANCUOS ŠEINIO AT
STOVAI Į ISPANIJĄ

Perpignan, Francija, sau
sio 5. — Aštuoni radikalai 
ir kiti viduriniai Franci jos 
seimo atstovai išvyko į Is
panijos respubliką, tėmyt 
dalykų eigą tenai.

vienu šūviu į galvą nudėti, 
nes svarbu turėt sveiką tig
ro kailį. Medžiotojui labiau 
reikalingas geras kailis, ne
gu negyvas tigras. Būna, 
kad šunes apsupa tigrą ap
linkui ir iš tolo, saugoda
miesi jo nagų, erzina, kol 
medžiotojas nutaiko gerą 
progą šauti. Nušovus tigrą 
apkrauna šakomis ir greit 
keliauna atsivežti rogutes, 
kad jomis nugabenus lavo
ną. Jeigu pavyksta nušauti 
patelę, tai aplinkui jieško- 
ma jauniklių, kad juos galė
tų parduoti cirkams.

“Lietuvos žinios.”

Per trejus paskutinius 
metus buvo mieruojama, 
kiek vietos užima rekordai 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės Washingtone, ir da
bar paskelbta, kad tfe re
kordai užima 2,699,561-ną 
kūbišką Dūdą vietos. Šių 
rekordų knygų ir popierių 
prikrauta 6,492 kambariai.

Be to, yra laikoma kaip 
istorijos ir kultūros rekor
dai 17,737,879 pėdos juda
mųjų paveikslu filmų, 2,- 
346,598 fotografijos nega
tyvų ir 5 495 fonografų 
plokštelės-rekordai.

Vengrijos Žydai Pareiškia, 
Kad Jie Vengry Patriotai
Budapest, Vengrija. — 

Pagal naujai sumanytas 
rinkimų taisykles Vengri
joj, žydams nebūtų lei
džiama balsuot bendrai su 
kitais piliečiais, ir tik už 
mėnesio po rinkimų dienos 
žydai tegalėtų balsuot jiem 
paskirtose vietose.

Žydų visuomenės atsto
vai išnešė protestą prieš 
tokias balsavimų taisykles 
ir pareiškė, kad žydai tada 
visai atsisakys nuo dalyva
vimo balsavimuose, o jei 
kuris žydas eitų balsuot pa
gal tas taisykles, tai būtų 
laikomas išdaviku žydų vi
suomenes.

Šis Budapešto žydų pa
reiškimas pabrėžė, jog “ne
žiūrint jokių pavojų — ka
ro ar kitų—-mes visada jau
simės esą vengrais... mes 
esame geri vengrai.” •
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LIETUVIŲ LENKŲ 
DERYBOS

žinovų ! 
ligi 
jau.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
J

Atdara Nuo Anksti Ryto iki V^lai Vakaro

J. Norkaiti

aomas ne-

kalbame. _ . I draugystė” apie dvasinius per-
✓Vėl tyla, vėl tik šnabžde- gyvenimus kalėjime. Tilpęs ei-

Derybų Komisijų Sąstatas^

Lietuvos Lenkijos prekybas 
juk ir derybų posėdyj iš Lietuvos pu- 

aš mažai duo skiriuosi nuo sės dalyvavo: Už. r-lų m-jos
tų, kuriuos 
datais į “karališką lovą. ..” 

ŠvenčionisJcis.

eduo- iškenčia:

darželius. Rūpinsis 
geromis knygomis. Gabiems 

kuria jaunuoliams parūpins darbą, 
pasitiko SaU£°s kultūrinius krašto tur- 
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Šermenyse
omas pas save.

—Mane Abr 
šauks.

—Pašauks, pašąuks, ne
išsisuksi, papjaus giltii 
šitaip, perveda ranka 
per kaklą.

—Mane Abraomas 
šauks, mane Jezusas 
šauks.

—Abraomas, Abraomas 
pašauks. Abraomas visus 
šaukia.

—Ne, Abraomas yra žy
dų, o krikščionių Jezusas.

Moteriškas balsas:— .
—O kas per vienas tas 

Jezusas?
—Nagi Kristus, ar neži

nai?
Senis:
—Abraomas yra , visų ir 

visus šaukia.
—Ne, jis tik žydus šau

kia, o krikščionis Jezusas.
Balsas pašnabždomis: —

išvežti, tuojaus kitą atvežė.
Kaiminka, prie kurios at

sisėdo, klausia ką vakar iš
vežė.

—Nagi, misele, Coney Is
lande žmogus prigėrė. Mė
go nuo akmenų žuvauti, į- 
krito į vandenį ir prigėrė...

Tuo tarpu prieina prie 
jos kita moteriškė ir sako:

—Mat, misele, sunkiai 
buvo apsivilkęs...

—Tai niekai, galėjo iš
plaukti.

—Vanduo, misele, šaltas.
—Dar geriau plaukti.
—Mat, misele, senas 

žmogus.

plaukti.
Padarius griežtą nuo

sprendį, kad skenduolis ga
lėjo išplaukti, ir pati per 
duris laukan išplaukė.

Mūsų kaiminka, pasili
kus viena, vėl pradeda:

—Vakar dar neaprengta 
buvo, o jau kryžius stovėjo, 
gi šiandie aprengta, bet 
kryžiaus nėra...

Jos kaiminka atsiliepia:
—Kryžius nieko nereiš-

Antradienis. Parėjau iš 
darbo ir sužinojau, kad pa- 

, žįstama numirė. Reikia va
žiuoti į šermenis. Nemėgstu 
•į šermenis lankytis. Nyku. 
Nabašninkas guli, nei krust. 
Susirinkusieji nosis pakabi
nę sėdi; kaip kas verkšlena, 
nesikalba, o jeigu ir kalba
si, tai pašnabždomis, tar
tum bijodami nabašninką 
išbudinti, žodžiu, visa at
mosfera tikrai šermeninė, 

! todėl ir nemėgstu lankytis.
Kodėl taip žmonės .elgiasi

— nežinau. Veikiausiai ir 
jie patys nežino.

Kaip tik atidariau šer
meninės duris, tuojau malo
niai pasitiko graborius ir 
dar maloniau ranką pa
spaudė.

Šermeninėje nabašninkas 
gulėjo, o nemažas žmonių 
būrelis sėdėjo ir visi jautėsi 
kaip šermenyse. Tik vienas
senis, į kurį graborius be- Du durniai atsirado...

- žiūrėdamas seilę varvino, > Kitas balsas pašnabždo- 
su viduramžiu žmogumi, mis:—Ką darysi, durniai 
garsiai, ne šermeniniai,* irgi reikalingi, nes jeigu jų 
bumbėjo. Jis sako: i nebūtų, tai kaip tuomet

-Savo laikais smagu bū- Patingus pažintum? 
davo šermenyse. Buvo lietu
vių, kurie kaip tik sužino
davo, kad yra šermenys,' 
tuojaus ateidavo ir prade- n 
davo'giedoti. Pastatei butelį kryžiaus prikaltą... 
degtinės ant stalo ir jie gie-; Nežinia kuomi būtų šios|pirmi} priod.} «Dcl. Ka- 
da per visą naktį. Bet, vei- diskusijos užsibaigę, bet ciaimera^” 
kiaušiai, jau tie vyrai, am- įsimaišo velionės giminaitė j 
žiną atilsį, numirę. Dabar- ir diskusantus paprašo nu-!grindiniai

tilti pareikšdama, kad čia klausimai. 
Į šermenys ir diskusijoms ne

—Dabartiniai nemoka vieta, 
giedoti.

—Ana va, nemoka. Juk 
yra kantičkos, o kantičkose do pasipriešinti 
visos giesmės randasi ir iš 
kantičkų galėtų giedoti. Bet 
argi dabartiniai ■ jaunieji’mes tik apie religiją pasi 
giedos? Fe...

Moteriškas balsas:
—Dabar, sako, svetim- sis, vėl jautiesi kaip šerme- jgrastis Agnės Miegel iš . v • • ii* • i • — v •M « « M « 4- 4- « V M « XX __ _______  — I > .-X X-X. XX I - XX . x — / '^-.XXOXXX XXX XX ' X . . X • . #/XX—- X 1 1 «

Vėl moteriškas balsas: 
—Ar tu matei Jezusą? 
—Matome paveiksluose
u p i e š t ą, matome prie |

LAISVĖ Penktad., Sausio 6,

tiniai jau negieda.
Moteriškas balsas:

kia, o ji dabar gražiai pa- kais, Klaipėdos uostu ir upė- 
šarvota.

—Bet gi, misele, katali
kė, o dabar be kryžiaus, 
kaip “šteibelyje.”

—O kas-gi kryžių praša
lino?

y • •• •• V^JLVKJVCV JĮ X 1 V 1 1 1Y 14

. Nagi jis, Jis- vyras kalbomis su vertiko pagalba, 
nv‘) utį 1 inn I . v. , ... , . !

mis.
Šiandien vėl susirenka, de

rybų plenumas. Bus tariamasi 
; jau grynai prekybos mainų 
! reikalais ir laukiamas lenkų 
pasiūlymas. Derybos visą lai- 

1 ką vyksta lietuvių ir lenkų

viską prašalino.^ . tačiau pagal reikalą bus susi-'|
Ištarus tuos žodžius sun- tarta naudotis ir kokia nors į 

kiai atsiduso...
Tuo tarpu Abraominis ir 

jo kaimynas atsikėlė, pri
ėjo prie karsto, atsiklaupę 
pasimeldė ir per duris išėjo.

Vėl tyla, vėl šnabždėsis, 
vėl jaučiuosi, kaip šerine-J Be atvykusių užvakar 2 len- 

jau į įSUSi- kų ekspertų, šiandien atvyko 
iš Varšuvos dar 3 ekspertai ir 

karališka lo- numatoma, kad vėliau atvyks 
j ir kiti ekspertai. Iš lietuvių 
pusės taip pat pritraukiama: 
nemaža įvairių sričių 
ekspertų. Manoma, kad 
gruodžio vidurio derybos 
galės būti užbaigtos.

i kita visiems suprantama kal
ba. Lietuvos delegacijoj da
lyvauti pakviestas taip pat ir 
Klaipėdos prekybos ir pramo
nes rūmų p-kas Kurtas šarfe- 
teris.

rinkusius, daugelis jųr jau 
kandidatai į
V et.

Pasidarė nejauku. Einu 
laukan. (Jia vėl graborius 
maloniai spaudžia dešinę. 
Mąstau, kodėl jis toks ma
lonus? Ir tik kada namo 
parvažiavau ir į veidrodį 
pasižiūrėjau, supratau gra-J 
boriaus malonumą c

kaitau kandi- Ek. dep. dir.
Sus., m-jos Ek. direkcijos dir. 

i J. Masiliūnas, Lietuvos banko 
’ atstovas prof. A. Rimka, kai- 
nų tvarkytoja 

I ! Prekybos, pr. 
į ' P. Baltuška, 

i kybos rūmų 
. . . 1 Scharf f etteris,

'pasisekimų mano ir lietuviška 
jpusė suorganizuoti “klaipėdie-1 
čius lietuvius” gyventojus.1 

Nr. 283 davė Mes tuo galime suprasti tik 
nuo 1923 m. į kraštą atkelia- 

kuris būsiąs mėnesinis vusius, bet ne mūsų krašte jau 
ir jame būsią nagrinėjami pa- šimtmečiais gyvenančius drau- 

i nacionalsocializmo' gus, kurie be vokiečių kalbos 
namų reikalams ir ūkiškoje Į 

vartoja lietuvių'

| LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

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

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

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

j LITHUANIAN-AMERICAN
I Import & Export Corporation
I 157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

GARSINKITCS “LAISVE IF.

FRANK DOMTKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės’’ Namt

I s s s

V. Juodeika, 
ir a., rūmu dir.c

Klaipėdos Pre- 
atstovas Kurt 
Miškų dep. at. 

, Kripas, Už. r-lų m-jos atstovai 
dr. P. Vileišis ir dr. J. Jurkū
nas. Iš Lenkijos puses dalyva
vo: lenkų del. Už. r-lų m-jos 
prek. patar. J. Všelakis, pre
kybos ir pr. m-jos patar. S. 
Deptula, patar. L. Pollheimas, 
ref. Piotrovskis, ref. Gižyckis, 
sekr. M. Zalęskis ir atašė S. 
Dzicrčykovskis.

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

Šiame “Der Kamerad” nu- apyvokoje 
mery yra ištrauka iš A. Uit- kalbą, 
lerio knygos “Mein Kampf” j Tz n - i • i-i - i z,r • , . , . Kalbėdami del žydu nuro-(Mano kova) apie tautinio , . . . , ... .....L,., v , do, kad ne tas tikras vokietis,išdidumo žadinimą, darbo ver-;, . , .v. ....._ kuris vokiškam pasveikinimui tinimą ir idealas bei tikrenybe.! ... . . , , , •.... -XT i pakelia ranka, bet tas, kurisSėdėjęs kalėjime 'Neumano . . . • " • . •• ,, , . L , . atsisako nuo pasinaudojimoby los dalyvis Paul Kvauka ra- . • 4 i ..... i- ... <J .sąlygomis ten, kur gali nukęs-straipsnyj Kalėjimas—, i 1 ■ ,ti bendruomenes reikalai (kai-į

i bama apie žydų išpardavi- 
I mus). ra-1 

’ ir! “Kas visų jėgų subūrimo rei- 
' straipsnis “Mem. Kultūrver-' kalingunją norėtų neigti, 

—Vyrams nevalia kalbė- bando kelias,” kuriame išvar- 1 paskutinių 
gie- ti, tai dabar moterys turėtų dinus atliktus darbus, kalba-: pramiegojęs.

Abraominis nieko neatsa
ko, bet Jezusoninis dar ban- 

sakyda-
m as:

—Čia nieko blogo nėra,

Bus Baudžiami Tiesioginiai 
Ir Netiesioginiai Sovietu 

Pramones Krikdytojai

taučiai protestuoja, nes gie- nyse. Pagaliaus Grūšia ne- dio vaidinimo “Memelland 
dodami lermą keįrū, -~K—i _i.„_ tz..u.-...

da jiems ramybės.
—Tai niekis, gale

doti. Paliokai ir dabar gie-'pradėti, jų eilė.
da.

Maskva. — Generalis So- 
; vietų prokuroras Andrius 
| Višinskis įsakė visoj šalyj; 
: vykdyt bausmes prieš tuos,' 

\ kurie dėl girtumo ar tingi- 
"*; nystės neateina darban ir 

tiesioginiai ar netiesiogi
niai krikdo pramonę. Tokie 
gali būt baudžiami išmeti-! 
m u iš 
cialės 
žinūs 
triau.

tai i 
metų įvykius būtų ' 
. Bet kas dar ti- 

uždavinius. j ketų, kad geru Lietuvos noru 
bus leista laisvas kultūrinis 
vystymasis arba norėtų laukti 
nors pakenčiamos politinės si
tuacijos, tai. būtų ne tik pas
kutinį metą, bet mažiausia 
pusantro šimtmečio pramiego
jęs.” ’

Ęrichas Karschies rašo apie 
I kaimo bendrus vakarojimus, 
kaip juos pravesti ir organi
zuoti.

ma apie ateities
Svarbiausias uždavinys esąs 
išlaikyti vokišką kultūrą ir 
dvasią. Tuo tikslu jau esą 
per vieną savaitę išplatinta 
per 350 egzempliorių “Mein 
Kampf.” Būsiančios organi
zuojamos vokiečių mokslinin
kų ir poetų paskaitos. Dainos 
ir muzikos draugijos turės 

’ ruošti viešiems pasirodymams

Tyla, niekas nieko neat-
Tuo tarpu įeina žmogus.1 sako, tik vienur-kitur šnab- 

j------ ----- žjėgįg pasigirsta.
Tas pats balsas:
—Kaip žiūri, tai karališ

ka lova, bet niekas j on ne
nori gulti.

Abraominis:
—Atgulsi, kaip bus rei

kalas, neišsisuksi iŠ giltinės ir eisenoms. Vaikams organi- 
nagų. Giltinė visus pjauna suos 
ir tave papjaus...

Įeina moteriškė, 
graborius akimis 
ir palydėjo. Apsidairo- 
prabyla:

—Nėra pažįstamų.
Atsisėda arti durų

Jis, nesidairydamas, eina 
per visą šermeninę, tartum 
norėdamas susirinkusiems 
parodyti, kad nabašninkų 
nesibijo, ir atsisėda netoli 
karsto. Kas tai sušnabžda: 
—laisvamanis atėjo.

Senis Bublys, pamatęs 
jgjusį sėdant, šaukia:

' —Alo Grūšia! Na, ką, ar 
sunkiai sėdasi?... A?...
Sakau ar sunkiai sėdasi, ar 
sunkiai kojos lenkiasi?

—Mano kojos gerai lanks
tosi.

—Na, jeigu kojos gerai 
lankstosi, tai ir visas gerai šia: 
jautiesi. Bet pašauks Abra-1 —Vakar nespėjo

ir

įrjtus. Rūpinsis Vinterhilfe„(žie
mos ]
mai skirtu laiku teisinius pa
tarimus. Be to, tai būsianti di- 

tę-pdelė politinė jėga, kuri paro
dysianti daug iniciatyvos.

Po Memel. Kultūrverbando

IVUpillOlO V UlbUl 1L111U f \ -X t

pagalba). Duos nemoka-/ Dėtuvių lenkų prekybos
... ... .... r\ •>«">£’ 1 <1 r\lz i>i Z i zl

vieną

Keturi advokatai, atstovaują CIO ir Amerikos Civilinių .Laisvių 
liniam teisme Philadelphij'oj, kur buvo svarstoma klausimas, ar Jersey City 
Hitleriukas Hague turi teisę varžyti žodžio laisvę paminėtam mieste. Iš kairės 
j dešinę: Charles Herschenstein, Spaulding Frazer, David Stauffer, Morris 

Ernst ir E. J. O’Marra.

darbo, numušimu 
ąpdraudos jiem, o 
kenkėjai — daug

S0-1
SU- ' 
aš-

Chinija Sušaudė Daugį “Tai-5 
hs” Agitatorių i

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Chungkinge, laiki
nojoj Chinijos sostinėj, mir- 
čia nubausta daugelis as
menų, agitavusių taikytis 
su Japonija tokiomis saly-’ 
gomis, kokių Japonai nori; 
dar šimtai panašių agita
torių .areštuota.

derybos lapkričio 29 d. buvo 
atnaujintos 11 vai. 30 minu
čių Pr., pram, ir amatų rūmų 
salėj. Derybas atidarė lietuvių 
delegacijos p-kas dir. Norkai- 
tis, kuris pasakė kalbą. Len
kų delegacijos p-kas p. Vše- 
laki dir. Norkaičiui atsakė. 
Abiejose kalbose buvo pabrėž
tas noras kuo greičiausia 
sipirti ir pasiekti abiems 
lims geriausių vaisių.

Po to pradėtos pačios 
rybos. Pirmame posėdyje iš
rinkta susirinkimo reikalų ko
misija ir susitarta, kad -de
rybų eigos .metu bus dar su
darytos ir kitos pagal reikalą 
komisijos. Susisiekimo reikalų 
komisija 'jau vakar vakaro 
pradėjo posėdžiauti.- Joje da
lyvauja iš mūsų . pusės: ”Sus. 
m-jos, ekonom. direkcijos dir. 
Masiliūnas, žemės ūkio m-jos' panijos liaudį nuo žudikų fa- 
atstovas dr. Kripas ir Užs. šistų.

Laikas mitingo-parengimo 5 
vai. po pietų. Clev.elandiečiai, 
visi dalyvaukite pagerbti de-

Taipgi 
bus graži programa.

Narys.

Cleveland, Ohio

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
i (ihECIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

su-
ša-

Lietuviai Pasitiks Ispanijos 
Veteranus Nedčlioj

Nedėlioj, sausio 8 d., Lietu
vių Draugijų Svetainėj, 6835 
Superior Ave., Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 22 kuopos 
parengime pus ’ visas būrys 
clevelandiečių veteranų, grį
žusių šiomis dienomis iš Ispa
nijos. Juį tarpe mūsų Jonas 
Savickas'ir kiti.

Vilniečiai - laisviečiai, visus 
kviečiamo pasitikti demokra
tijos kovotojus, kurie rizikavo 
savo gyvastį, kad apgynus Is-

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.

atstovas dr.
reik, m-jos atstovas dr. Jurkū
nas. Iš lenkų puses šioje k-jo
jo dalyvauja Deptula, Gižyc
kis ir Piotrovskis. Tai komisi- mokratijos kovotojus, 
jai pavesta parengti susitari
mą tranzito tarifu geležinke-

APTINKAm

tZCTuVTS PAS LIETUVI
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waste ashes,

It 
for othose last few 
fraught, with untold

In spite of the temptation of 
payment the attendance is only 20 
percent.

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND

to sing the final 
this coming Februa- 
is expected to seize

intensified, 
acceleration 

A 
A

of 
on 

toy 
soap box may act

A spot- 
the speaker to

pace, the flow of unceasing 
passes the crucial point, 
of crisis and the change

The balance becomes 
Forces are blanked out.

with a 
vehicle’s 
through

you look it over 
up . . . (very

The Speaker 
the stage, the 
the other side, 
phone within a
as the telephone booth, 
light goes from 
the phone with blackouts after eve
ry speech.

They pay 
to attend movie shows 
somehow the kids are 
all over themselves in a

Laws are.

in an instant, 
them all away, 
gained, the way 
in

about China, 
do you.
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to
race, the 

is depend- 
are, laws 
one gears

and shelves. Ho! Here 
man, evidently in a grim 
He enters the telephone 
Drops the niokel in the

The other isn’t expected 
What—you don’t want a 
this to hold.up the press?
I’ll let 

write it

certain fascist coun- 
to emulate a certain

Ig-

ATHENS, Greece, 
schoolkids 
here, but 
not falling 
rush.

NE CANNOT help contrasting been growing within one vanishes 
Knowledge wipes 

The peak has been 
lies ahead, sharply

of 1938 has seen the is unknown. The eye cannot see 
of the wars in Spain what lies over the crest of the 
It has seen the world hill. The vision ahead has become 
of democracy at Mu-' progressively shorter until at last 

has seen the constant

Hello. Western Work- 
This is a worker cor- 
speaking. Here’s the 
nutshell. The vicious

The year 
accentuation 
and China, 
wide retreat 
nich and it
increase of the forces of war and 
fascism. Do these facts mean that 
the future is dark and that the 
struggle for peace and democracy 
is an illusion? A young man dis
cusses the dialectic laws operating 
in the world and like music heard 
from a distance his answer is 
clear ringing "no!” 

—The Editors.

he would always carry on the s and it is expected that at least five 
struggle to aid Spanish democracy-

Berkeley five-two-three- 
Ycs, yes! Please, 
Hello, is this > the 

Send a
My children! Sick! 

Johnson, Mrs. John- 
Yes, I’ve received help before, 

We have no money to
Please send a doctoi- quickly. 

You send a 
nickel to

to?

__________ _________ :__________________ .______________1......... . .... ................—— .... —

The nick- 
hung up. the police came

The interior, up .

ill'

V~\NE CAI
K^zCristmas 1938 with that of but 
a year ago. How much has the 
world changed since then—yet, has 
it changed at all? Laws operate in 
nature even as always. Apples fall 
from trees, rain precipitates, stars 
shine. Time goes forward, un
ceasingly, neither faster nor slower, 
unhesitatingly. And with time, we 
go likewise, carried along in its 
stream. Facts are. 
Things happen.

For us, things have 
A feeling pervades of 
towards some terrifying goal, 
crisis grips us as never before, 
crisis of the mind, a crisis of the' 
world, a crisis of history. A year i 
ago this was not true. Now we all I 
plunge ahead in a new year not 
so much with joy as with forboding. 
We see those years ahead, not as 
progressive • continuations of the 
years behind but as an opening 
door to an unknown room—a dark 
room into whose depths our eyes 
perceive no hint of what awaits 
therein.

Perceptions Change
Yet, things have not really speed

ed up. It is our perception that 
has. We are part of the whole, 
yet we cannot find a way to view 
the whole objectively. If we could 
we would realize that what is hap
pening is merely a natural culmin
ation of natural laws. Things hap
pen. Things, furthermore, happen 
in logical ways, following cold laws 
of nature according to the full play 
of action and reaction.

When one nears the top of a 
steep hill, a sense of unease per
vades one. The body is exhausted 
from the long and arduous climb. 
Its energies used up, its system in 
need of rest. The mind iš wary 
and ill at ease, for what lies ahead

as the peak is neared, naught lies 
ahead but cold, open sky and a 
brief, final clump of rock. And 
beyond -lies—the mind knows not 
what.

Yes, as one reaches the very top 
the road becomes clear again. The 
blue horizon swings lower and low
er, the expanse on the other slope 
comes more and more into view and 
then suddenly the whole panorama 
leaps into full view and all lies 
spread out, clearly. The fears, the 
urtrest, the loss of ease which has

So it is with all time, 
climber up the steep hill obeys but 
the cold laws of existence. Ho tires 
from the use of energy needed to 
overcome the gravity of the hill. 
He climbs because he must, for 
reasons long ago decided he knows 
he will not turn away. The natural

I instincts of his being wary eternal- 
I ly of the unknown in nature causes 
i his mind to fill with unrest.
j must be so
■ steps may be 
danger.

Beyond may 
which he might fall were he to 
rush blindly ahead 
lie any one of many1 unseen dangers. 
And so he grows uncertain, his 
heart pounds harder, his brain 
grows keen with enxiety. The 
turai laws of his body operate, 
becomes so because it must be 

Yet at last as he reaches 
top all these manifestations 
swept away for the need of 
certain anxiety has passed, 
unknown becomes the known, 
correct action for the future 
now be formulated with confidence 
in the path. Natural laws operate. 
The climber obeys them.

Speaker: A telephone booth is 
an unexciting object. No enter
tainment or adventure within forty 
yards of it. You step inside, close 
the door if you are lucky enough to 
find a door on it, take down 
receiver and drop your nickel, 
nickel, you must remember, is 
most important thing about
business. There’s a click and a 
jingle and Central answers “Num
ber Please.”

1 is Brown. Better hold the press. 
This riot story is good. The two 
kids were starving — not getting 
enough relief, so they’ve been pick
ing garbage — their mother didn’t 
know it, and it poisoned them. The 
Berkeley Health Center turned 
them aown and one died before the 
ambulance could get them to the 
hospital, 
to live, 
story like 
All right, 
before I 
puzzled.)

Opens in Washington Today
Banquet Held for 
Spain War Veteran

Expect Over Five Million to be Represented 
In Intensive Three Day Deliberation

Woman: 
five, 5-2-3-5. 

' please hurry.
Berkeley Health. Center? 
doctor quickly! 
My name ? 
son.
many times, 
pay.
Call the City Hospital? 
doctor now! I have no 
call someone else! . . .

na-
It 

so. 
the 
arc 
un- 
The 
The
may

Natural laws operate through
out all time and all space, 
^uman race is subject 
and the actions 
course of human 
ent upon them, 
work, things happen, the 
the other. A thing is, a force 
operates, the thing, therefore, be
comes. And so with all of u^, so 
with our customs and history.

With the working of laws upon i 
our institutions, forces act. As1 
forces act, resultants accumulate, as 
the resultants accumulate a time 
comes when the total summation 
overbalances the past inertia and 
the outward forces, a balance tips 
rapidly and th<^ course of events 
changes to a new, balanced and 
secure path. But at the moment 
just before the overbalance, all is 
uncertain, 
unsteady.
Currents begin to stir and move.

Laisve Hall in Brooklyn was 
filled and overflowing with people 
this Monday as the Lithuanian 
Committee to Aid Spanish Demo
cracy held a dinner in honor of 
Vete Zablackas, recently returned 
veteran of the Abraham Lincoln 
Brigade in Spain.

Over $100 was collected at the 
affair to help pay for the food and 
to help Vete rehabilitate himself 
after spending a year and a half 
in Spain. During the dinner several 
people were called upon to say a 
few words of greeting. Among the 
youth who spoke were Keistutis 
Michelson, of the VOICE Editorial 
Board; John Orman, Secretary of 
the LDS National Youth Commit
tee; Walter Kubilius, Editor of the 
Laisvo Youth Section; and 
Young 
with 
weeks

All’
become

WASHINGTON, D. C.—The American Congress for Peace 
and Democracy came off to a flying start today as delegates 
from all the states in the union convened at the Capitol to dis
cuss the formation of an American peace policy that would real
ly bring peace.

Trade union representatives, American youth leaders, 
and others will form the larger part of the delegates, 
will have a million people represented with ovex- 450 
opening this evening.

Speaker: Hung
he? We bet you’re a cub reporter 
and pretty new at the game. Well, 
you’ll learn. Have you noticed that 
the telephone booth does this tlrug 
store credit? It’s a neat now shin
ing affair with an upholstered scat 
and folding doors—well here comes 
another customer—he seems to be 
in trouble. (Worker comes stumbl
ing in holding a handkerchief to 
his head.) He enters the booth. 
This time he digs out a dime. Click 
—jingle—“Number Please.”

Worker: (speaks with difficulty) 
Under Hill 3-4-2-5. (pause) Inter
national Labor Defense? This is 
Comrade Snow . . . over in Berke
ley . . . there’s been a riot . . . 
yes, wo wore lined up . . . ready to 
march . . . to . . . the City Hall...

. and broke' it
they beat a lot of work- 

and arrested six. Two 
. . that were pinched . . . 
. . . hurt. The ILD . . .

*ICKES TO OPEN
Secretary of the Interior Harold Ickes will deliver 

dress of the opening session tonight. His speech, “The Un-American Act
ivities of the Dies Committee,” will be carried over the blue network 
of NBC beginning at 9 p. m. E. S. T.

The peace congress will be fol-EF 
lowed on Monday by a conference 
of forces seeking action to lift the 
embargo against the Spanish re
public. In connection 
two significant events 
tion’s capitol a Peace 
also be held under the 
of the Youth Division of the Ame
rican League for Peace and 
mocracy.

FOR THREE DAYS
The • Congress for Peace and 

mocracy will last for three days

Motion Pictures?
Pah! Say Greek Kidswho went to Spain 

Vote but returned 
earlier.
the speakers urged

active once again among 
ithc Lithuanian-American youth. 
Vete replied by saying that he 
would keep his promise made to 
Spanish comrades that no matter 
what sort of work he would enter

Speaker: It’s no use. 
el’s gone, and they’ve 
Let’s look around us. 
of this drug store is filled with 
neat displays of bargains, on tables, 
counters 
comes 
hurry, 
booth, 
slot. Click—jingle. “Number pleased’

Worker: I want an ambulance. 
Speaker: There is a click of a 

receiver and a voice answers that, 
it is the ambulance department.

Worker: Send an ambulance to 
1919 — 5th Street, and be damned 
quick about it. What’s that? A 
little courtesy might , help? Court
esy hell! There are two children 
in convulsions at the address. The 
Berkeley Center refused them help. 
You send them an ambulance! This 
is a representative of the Unem
ployed Council speaking.

Speaker: The outside of this
drugstore is an unusual example of 
individuality. ! 
rugged individualism of 
can worker. Expensive 
windows, backed with a 
of “sale bargains” in 
cures for constipation 
druff. 
former 
crossed 
price.” 
prietor 
ry. 
booth. He drops his nickel. 
—jingle. “Number please.”

Proprietor: Give me thQ 
department, quick! Hello! 
a riot squad to 1919 Fifth Street. 
There’s a bunch of unemployed 
workers ganged up there. They’re 
getting ready to march on the City 
Council to demand cash relief and 
free medical care, or some such 
foolishness. I’m afraid they’ll start 
rioting—and I don’t 
wrecked, 
surance . .

Speaker: 
air, ‘mister.

! Hello! More people in a 
I hurry this afternoon. D^opz your 

Click — jingle —

ers . . . 
of those . 
are badly 
better . . . get on the job .
Drunk? Who, me? . . . No 
but do you know a doctor . 
donate some service 
about six stitches .

\(head sinks down, 
again showing

. need . . .
scalp . . .

Spot out and on 
proprietor at phone)
Hello, central, 

station. Hello, 
of those rioters

Yes,

Protect Art Treasures 
From Fascists

Something like thb 
the Amcri- 
plate 
fine 
the 
and 
carries 

carefully

Priceless Spanish art treasures, 
among them paintings by El Gre
co, Velasquez and Goya, now are 
stored in Perelda Castle in the Ca
talonian village of Perelda Gero- 
na, it was revealed by Roberto Bal- 
buena, Spanish artist 
the Spanish pavilion 
York World’s Fair.

million people will be represented 
in the deliberations that will take 
place. This Congress will act as 

I the voice whereby America may ex
press its demands that democracy 
in our country and the world be 
strengthened and that peace be se
cured in Spain and China, for only 
then can the United States be 
safe.

Payment
mas a performance is being given~to 
school children in Greece' if they 
will attend the “educational” films 
(which include the abolition of the 
Constitution, the festivals of August 
4 and March 25 etc.).

•Despite current rumors the
VOICE of Lith-Americans youth And faster and faster the tides* of 
magazine will continue to be pu
blished. A special double-sized is
sue will come out this month . . .

•Wanted: An Anthology of the 
best short stories, articles, poems, 
etc., written by Lithuanians in 
America. Such a book can very 
well be issued by the ALDLD. The 
short story field, in particular, has 

<gheen overlooked by our novelists 
and poets. This failure can be re
medied and a book that would fill 
an actual need a^n be published . ..

•Attending tfie American Con
gress for Peace ‘and Democracy, world grows uneasy, 
which begins its sessions today, are grows tense as the crisis of all hu-, Hum! 
two Lith-American veterans of the manity deepens.

....................... Things are stirring, the old nickel, mister.
boundaries are dissolving. The. old number Please.” 
traditions, the old standards adapt-1 Reporter: Nut

fast exhausting forces io; Gimme the 
The peak lies make it snappy!

energy commence to flow. And 
then, as time continues its cold, 
steady 
energy 
instant 
curs.

Even though the events of 
past year seemed veiled in doubt, 
the events of the past decades are 
not. The play of forces continues. 
The way ahead is unknown. The

The world

Spanish War, Veto Zablackas and 
Charlie Young ...

•Lithuania almost said goodbye 
to existence in March and December 
of last year. Prominent forecasters 
are preparing 
Funeral March 
ry when Hitler 
Memel . . .

•Youth in a 
try are advised 
dictator in their private lives, 
noting for the time being this 
dictator’s war-complex and vicious
ness we cannot help but recall a 
rumor currently floating around. It 
seems that this dictator’s friends 

* tried to arrange an affair between, 
him and a woman for the sake of 
the population’s “morale.” For 
some reason or other it didn’t 
Work and the young lady fled to 
Hollywood ...

•The Aquarium was surprised 
Tuesday when a 8 pound weakfish 
butted through two layers of glass 
in an attempt to fly to Sandy Hook. 
Our only comment on this is that 
it sounds to us like a fishy story...

•Kathleen Norris, famed author
ess, states that only men are ge
niuses, women never. For \ the 
past ten' minutes we’ve been trying 
to make a suitable crack on that 
statement but to no avail. But 
then, perhaps, Kathleen is being 
modest . . .

. •Forgive this poor attempt at 
witticism, but when Congress re
jects the plea bf the un-American 
"Un-American Activities Commit
tee” for additional funds- will Mr. 
Dies end up by saying, "Is my face

ed to the 
are falling 
immediately 
yet crossed 
of the facts 
unfalteringly to that peak., 
all the evidences of brain 
perience, show what must 
ably follow. The human 
very close to the point of 
We grow uneasy but we continue to 
forge ahead. For soon all shall 
be made clear. And like a sudden 
unfolding of a great clear plain 
beyond, our future shall flash into 
view, sun-lit, vast and magnificent. 
And all the worries and unease of 
the last moments of ignorance shall 
vanish in an instant—for those 
will see.

That point is ahead. The 
certainty that grips us now is 
proof of the closeness of the peak. 
And though our way seems dark 
and our souls fill with fear, let 
our minds rejoice.

We are nearing the end of the 
long climb. We kndW the signs 
and they are here. And knowing 
these facts, we advance—forward!

away, 
ahead but we have not 
it. All the evidence I 

and all the forces point
And 

and ex- 
inexor- 
race is 
change.

A recent patent covers equipment 
for cooling engines mounted in the 
rear of motor vehicles 
stream of air led from a 
roof and water circulated 
a horizontal radiator.

Each bargain 
price, which is 
off, and its special “sales
But here comes the pro- 

and in a dickens of a hur- 
He dashes into the telephone 

Click

want my store 
carry riot in-

talking to the
) hung up. Ho

Proprietor: 
me the police 
a car. One 
came into my store, 
fainted in my telephone booth. His
scalp has been split and get him 
outa here.

Speaker: Another nickel drops 
in the slot. Another worker’s lip at 
the mouthpiece.

Worker: 
er Office, 
respondent 
story in a
brutality of the police thugs was 
again exhibited today when a riot 
squad broke up a demonstration of 
workers protesting the denial of 
medical care to a worker’s family. 
There were no signs of disorder un
til the police attacked the line of 
workers. The workers put up a 
brave defense against the attack of 
the cops. Six yorkers were arrest
ed and many ....
dignation of 
neighborhood 
authorities to 
dical care to 
Unemployed Council calls for 
workers, cnployed as well as 
employed, to rally to the struggle 
for relief and social insurance. 
(Blackout)

Speaker: And that is the story 
of a modern telephone booth. Now 
who said there was nothing ad
venturous abqut a telephone booth?

The mass in- 
the 
the 
me- 
The 

all 
un

Balbuena, who was 
the Madrid Junta for 
Artistic Treasures and 
curator of Madrid’s Prado Museum, 
was in charge with collecting the art 
treasures, protecting them in Ma
drid from fascist bombardment, lat
er sending them to Valencia and 
finally to Catalonia.

Balbuena, who will sail for New 
York later this month to prepare 
the World’s Fair Exhibit, said that 
the Prado and National Museum of 
Art has been subjected to regular 
bombardment.

Luis Quntanilla, noted artist, 
sailed yesterday aboard the., liner 
Paris to begin painting his world’s 
Jair mural, the theme of which is 
to be the Abraham Lincoln Brigade 
of the American volunteers which 
fought with the Spanish Loyalists.

The birth of Christ has come and 
gone until another year;

It’s good-bye Gentle Jesus now 
as millions arm for war;

The bomb-planes tune their engines 
up, the sky is fine and clear,

And the order from the high-com- 
mand is all they’re waiting for.

O, the harmony! the concord!
One discord alone—

The anti-Christs, the Bolsheviks— 
wickedly plotting peace.

They are asking what the hell for 
the fight-talk is about,

As they build up home and plenty 
and demand that wars shall cease.

—F. Flagg.
That meek and lowly Savior, Mister 

Hitler of Berlin;
That man of Mars and Caesar’s self 

who lords it over Rome;
Are itching for the moment when 

the bombing will begin,
To try their aim on town and 

school, on factory and home.

“One Fifth of Mankind” 
Book Review

Meantime the Holy Father in the 
Vatican is .dying,

Sobbing prayers of malediction as 
he tries to move his legs,

By the Silver Dome of Peter starv
ing faithful souls are crying,

A crowd kneels down for him and 
heaven’s mercy begs.

In brief: Frederic March will take 
vacation this winter in New York 

and Bermuda, not doing a new play 
as he had intended, but just loafing 
until next spring, when he returns 
to Hollywood, for three films... 
Paul Muni will spend three hours 
each day getting made • up for his 
role as Juarez ... Anne Shirley will 
have the lead in Saints Without 
Wings, a story of juvenilq delin
quency, which will mark P. j. Wolf
son’s debut as a director.-* The cast 
will comprise mainly young unknowns 
from the New York stage, and the 
film promises to be 'a serjous study 
of the .problems of child crime... 
Incidentally, Anne Shirley’s latest 
film, Girls’ School, while no super
production, is something tb be seen. 
It is taken from a story by Tess 
Slesinger, and depicts class differen
tiations in a girls school, with a 
realism, an understanding 
depth of emotion which the 
doesn’t often give us. John 
directed it...

Vermin proof and 
temperature changes, 
been built in South 
about 95 per cent 
five per cent sand and cement and 
soap as a waterproofing agent.

by A. REDFIELD If your child lacks appetite, 
nervous and irritable, don’t rush 
the nearest supply of Ovaltine 
Fletcher’s Castoria.
how many Coca-Colas, Pepsi-Colas 
or other “Colas” ’ he’s been 
ing.

Each six ounce bottle of
Cola contains four teaspoons 

to discourage an aver- 
if taken before meals 
one to two grains of 
cup of coffee coijtains 
Yet, because Coca-Uola

gar—enough 
age appetite 
—and from 
caffeine. A 
two grains,
carries no label warning of the caf
feine content, many parents who 
wouldn’t think of giving their child
ren coffee cheerfully supply a nick
el or two a day for "the pause that 
refreshes.’’

I don’t know much 
and neither, probably, 
all of us do know is that the 
ese, like other people, want 
about their own business in
own way, that for the past several 
years they have been the victims of 
invasion by a nearby fascist country 
and that this invasion has taken the 
form of one of the bloodiest and 
most destructive wars the world 
has known. We know all that, and 
we know that we stand with the

to following that war, which we 
must do if our sympathies are to 
have meaning and effect, most of 
us are at a loss. Armies march 
across China faster than we can 
follow them; place names are diffi
cult; its geography seems remote, 
its history endless; and the modes 
of life appear so varied and com
plex that at times we_ wonder if 
wo will ever understand China.

All cola-type beverages contain 
varying proportions of the basic in
gredients—sugar, coca and cola ex
tracts and coffeine. More whole
some, fresh fruit beverages can be 
bought at soda fountains or made 
cheaply at home. No question 
about it, Coca-Cola does give you a 
lift. But children, and adults sus
ceptible to caffeine, should avoid 
this particular form of stimulation.

A,California inventor’s weight re
corder shows every change in press
ure as a well drilling bit sinks 
into the earth to prevent a bit slid
ing off rock and deviating from a 
straight course.

The ancient Egyptian art of mak
ing paste imitations of tourqouise 
gems has been rediscovered by a 
University of Southerh California 
scientist, who 
containing a 
copper oxide.

strug- 
unity 

others 
a na-

Dr. Strong

One Fifth Of Mankind opens with 
the best kind of background mate
ria]. China, Dr. Strong explains, is 
experiencing in 1938 what we went 
through from 1776 to 1781. She is 
fighting her battle against colonial 
status and her leaders are 
gling for the same precious 
that Benjamin Franklin and 
sought in our first years as
tion. The analdgy, as she continues 
it, is as perfect as historical analo
gies can be, and that in itself gives 
us a starting point.
goes on through a summary but
comprehensive history of China, an 
analysis “ ‘ 
history, 
from its 
story of 
giant of 
ing itself, gathering its strength and 
its wits to resist penetration for as 
long as that resistance is necessary.

That’s the kind of book One- 
Fifth of Mankind is. For my money, 
it’s the one thing that will help me 
find my way through the news 
reports with understanding, and I 
think it will do the same for you.

R. H. R.

of China’s role in modern 
a study of Japan’s drive 
beginning, and finally the 
China today: the sleeping 
the Orient, which is rous-
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UPTON SINCLAIR KAISTAS
(Tąsa)

Jis sudžiovė drapanas ant krūmų ir, iki jos pra
džius, atsigulė saulės spinduliuose ir vėl užmigo. Jam 
pabudus, jos iš viršaus buvo kietos kaip medinės, o ge
rokai drėgnos apačioj, bet, jausdamasis alkanu, jis ap
sirengė ir leidosi tolyn. Neturėjo peilio su saviity, bet 
pataikė išsilaužti diktoką lazdą ir taip apsiginklavęs 
leidosi keliu.

Neilgai trukus, jis priėjo didelę farmą ir pasuko 
keleliu, vedančiu link gyvenamų trobesių. Ten visi rengė
si vakarieniauti, ir pats farmerys mazgojosi rankas ties 
virtuvės durimis. Jurgis, prisiartinęs, užklausė: “Ar aš 
negaučiau ką užvalgyti? Aš galiu užmokėti.” Bet far
merys greit atkirto: “Mes čia nešeriame valkatų. Eik 
sau!”

Jurgis, nei žodžio neištaręs, apsisuko ir nuėjo sau, 
bet praėjęs pro kluoną jis priėjo prie apdirbto lauko, 
kur farmerys buvo prisodinęs persikų; Jurgis, praeida
mas, kiekvieną iš jų parovė aukštyn iš šaknų, ir taip 
padarė daugiau kaip šimtui, kol priėjo galą lauko. Tai 
buvo jo atsakymas ir tas rodė jo ūpą; nuo dabar jis 
kovos ir žmogus, kurs suduos jam, atsiims atgal tiek 
pat kiekvieną kartą.

Tolumoj Jurgis patėmijo krūva medžių, bei laukus 
žieminių javų ir priėjo kita kelelį. Neužilgo pamatė kito 
farmerio gyvenimą, o kadangi lauke niaukėsi, jis meldė 
čia prieglaudos ir maisto. Patėmiies, kad farmerys žval
gosi į jį gana abejotinai, pridūrė: “Aš labai džiaugčiausi, 
jeigu leistumėte man daržinėje pergulėti.”

“Na, aš nežinau,” atsiliepė tas. “Ar tamstai rūkai?”
“Kai kada,” atsakė Jurgis, “’bet aš parūkysiu lau

ke.” Tam leidus, jis užklausė: “Kiek man reikės užmo
kėti? Aš ne perdaug pinigų turiu.”

“Manding, apie dvidešimts centu už vakarienę,” at
sakė farmerys. “Už daržinę aš nieko neimsiu.

Taigi Jurgis įėjo v 
su farmerio žmona ij) 
visai puiki vakarienė, 
stalo ir Jurgiui po vestuvių dar nepasitaikė taip pasi
vaišinti. Taigi jis stengėsi už savo dvidešimts centų 
atsiimti nesigailėdamas.

Visi buvo alkani, todėl nekalbėjo, bet pavakarienia-

n
ūdų ir atsisėdo prie stalo drauge 
pie puse tuzino vaikų. Tai buvo 
nes farmerys ture i o visko ant

10-25-38—60

katos. Labai retai su juomi taip šauniai pasielgdavo, 
kaip pas paskutinįjį farmerį, taigi, laikui bėgant, jis 
pramoko šalintis nuo gyvennamių ir geriau velydavo 
miegoti laukuose. Lyjant jis rasdavo kur apleistą tro
besį ar pašiūrę, o jei negalėdavo, tai laukdavo, kol su
temsta, o tada, su lazda rankoje, slinkdavo prie darži
nės. Paprastai jis prisigriebdavo pirmiau, negu šuo jį 
suuosdavo, ten įsikasdavo į šieną ar šiaudus ir miego
davo iki ryto; jeigu gi nepasisekdavo ir šuo užpuldavo, 
jis gindamasis, greit grįždavo atgal. Jurgis jau nebuvo 
toks drūtas vyras, kaip seniau, bet jo rankos dar visgi 
buvo gana stiprios, o fanuose jis mažai patikdavo šunų, 
kuriems jis turėtų užduoti daugiau, kaip vieną kirtį.

Neužilgo pradėjo atsirasti mėlynių, o paskui ir avie
čių ir tos gelbėdavo jam taupyti pinigus; taip pat pra
dėjo atsirasti obuolių soduose ir bulvių dirvbse ir jis

Mintį”—tik $1 metams.
Tapk nariu-rėmėju Laisva

manių Etinės Kultūros Drau
gijos.—

Tai tavo, išeivi, pirma par
eiga, 
1939

Gilinai Tautiečiai Artimiau 
Veiksią su Komunistais

kuria turi atlikti šiais 
metais.

Dr. A. L. Graičūnas.
So. Halste,d St.3310

Chicago, Ill.

SO. BOSTON, MASS
Svarbus Masinis Susirinkimas 

šį sekmadienį; sausio 8 d., 
yra ruošiamas labai svarbus 
masinis susirinkimas, kurio, 
tikslas yra pareikalauti, kad 
Amerikos valdžia nuimtų em
bargo nuo liaudiečių Ispani
jos. Susirinkimas įvyks Old 

_ t....... ......       _ xx South Meeting House svetai-
išmoko įsižiūrėti vietas, o sutemus, prisipildyti kišenius. ngje- Prasidės 3:30 vai. po 

pietų.
Susirinkimui pirmininkaus 

profesorius David D. Vaug
han, kalbėtojais bus Dr. Ed
ward Barsky ir kapitonas Le
onard Lam. 

Labai raginame 
skaitlingai dalyvauti 
ti savo balsą už 
žmones.

Porą kartų jam pasisekė net po vištą pasigauti ir gerai 
pasivaišino, kartą apleistoj pašiūrėje, o kitą kartą gi
rioje, ties upeliuku. Kada jam nenusisekdavo gauti mai
sto tokiu būdu, jis imdavo pinigus, rods neišlaidžiai, bet 
nesirūpindamas perdaug apie juos, nes matė, kad galės 
užsidirbti, kada tiktai panorės. Užtekdavo pusę valandos 
pakirsti malkas taip smarkiai, kaip jis mėgdavo, ir jį 
gerai pavalgy dydavo, o farmery s, pamatęs jį dirbant, 
labai dažnai kalbindavo pasilikti.

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
Išeivi, Likimo Išvytas iš Lietu

vos, Nepamiršk Savųjų 
Brolių ir Seserų

1. Kilniausia geradarystė 
valstybės dink savo piliečių yra 
piliečių sveikata; tai pirmas 
ženklas tautos aukštos kultū
ros. Tad būtina pareiga gy
dytojų organizuotai teikti pa- 
gelbą palaikyme visuotinos pi
liečių sveikatos, ypatingai atvę, susėdo ant laipteliu klausinėti savo svečia. Jurgiui Į sižvelgiant b e^onom|nį stovj

paaiškinus, kad jis darbininkas, iš Chicagos, ir kad jis 
pats žino, -kur jis traukia, tas užklausė: “Tai kodėl 
nepasilieki čia dirbti pas mane?”

“Dabar aš nejieškau darbo,” atsakė Jurgis.
“Aš. tamstai gerai užmokėčiau,” kalbėjo farmerys, 

matvdamas prieš save taip didelį vyra, “dolerį dienai ir 
užlaikyčiau. Pas mus labai sunku darbininkai gauti.”

“Ar tai bus ir žiemą taip pat, kaip ir vasarą?” už
klausė Jurgis.

“Ne ne,” atsakė farmerys. “Aš negalėčiau laikyti 
tamsta po lapkričio mėnesio—mano farma permaža.”

“Suprantu,” atsakė Jurgis, “i

kaimiečių ir darbininkų. Vi
suotinos sveikatos užveizda 

• būtinai turi užtikrinti kiekvie
nam piliečiui medikaįę pagal
bą reikale, ypatingai laike 
staigaus-netikėto susirgimo ar
ba susižeidimo.

Be visuotino mokslinimo 
apie pamatiniu dėsnius žmo- 

, gaus sveikatos užlaikymo, nie- 
i kad valstybė nepasieks tos 

taip aš ir maniau. O aukštumos, kad jos piliečiai 
kai tamsta užbaigsi arkliais darba šį rudeni, ar išvarysi syeiki> veiklūs, eip^gingi,
inns ant sniego?” (Jurgis pradėjo jau kitaip mąstyti 2
a^ip dn]vkuS.)

“Tai nevisai tas pats,” atsakė farmerys, supratęs į 
kur Jurgis taiko. “Man rodosi, yra ganėtinai darbų; toks 
stiprus vyras Rali rasti ką nors veikti miestuose, ar 
kokioie vietoje, žiemos laike.”

“Taip,” atsakė Jurgis, “jiems visiems taip rodosi; 
taigi jie ir kemšasi j miestus, o kada jiems prisieina 
elerėtauti arba vogti, kad kaip nors pragyventi, tai žmo
nės klausia jų, kodėl jie neiną į kaimus, kur darbininkų 
labai reikią.” 

Farmerys stovėjo valandėlę užsimąstęs.
“O kaip bus, kai tamstos pinigai išsibaigs?” paga

liau užklausė jis. “Reikės ko nors imtis, ar ne?” 
“Palauksiu, kol išsibaigs,” atsakė Jurgis, “tada 

žiūrėsiu.”
Jis gerai išsimiegojo daržinėje, o paskui gerai 

pusryčiavo, gavo kavos su duona, avižines košės ir vi
rintų vyšnių ir už viską farmerys paėmė tiktai pen- 
kioliką centų. Gal ant jo padarė įtekmę Jurgio argu
mentai. Paskui Jurgis atsisveikino ir leidosi savo keliu. 

Tokia buvo pradžia Jurgio gyvenimo, kaipo val-

nos kiekvienam sveikam pilie
čiui, o nesveikam protu ar kū
nu globa iki gyvos galvos.

Dabar užsiklauskim savęs, 
ar mes atliekam pareigas, už
dėtas ant mūs per valstybes 
vairo vyrus. Jei taip, tai mes 
turim pilną teisę reikalauti 
nuo savo valstybes vairo vy
rų, kad tas dvi aukščiau mi
nėtas problemas įgyvendintų,.

Mūsų Lietuva, kuri jau at
šventė 20-metines sukaktuves 
savistovaus gyvenimo, toli gra
žu galvos sau neskaudina iš
rikime tųjų pagrindinių dviejų 
problemų. Jos atskiri privi
legijuoti piliečiai dvarus per
ka, palocius stato iš prakai
to ir ašarų nuskriaustų kai
miečių ir darbininkų. Mūsų 
valstybes vairo vyrai to ne
mato, ar nenori matyti.

Ar išeivija, kurie prie at- 
steigimo Lietuvos nepriklauso
mybes tiek daug prisidėjo, 
tylės ir nustebusiai ’ žiūrės, 
kaip valstybes vairo vyrai-ne- 
vidonai čiulpia gyvybes syvus 
iš kaimiečių-darbininkų ? Ma
nau, kad ne. Bėda su išeivi
ja, kad ji per daug ilgai lau
kia nuo apsvaigusių didybe 
valstybės vairo vyrų pasitaisy
mo, atbudimo! Išeivija nie
kad nesulauks to pasitaisymo, 
to atbudimo nuo dabartinės 
Lietuvos valdžios vyrų,. Nes 
jiems nerūpi Lietuvos likimas,

ar Jiems rūpi, kiek jie prisiplėš 
turto iš ašarų ir prakaito kai-

pa-

pa-

; ligas, ištver- 
| mingi, ir tt., jei nebus įvesta 
visuotinas mokslinimas, versti
nas visuotinas mokslinimas ne 
tik mokyklose, mokyklos am
žiaus priaugančiai gentkartei, 
bet ir suaugusiems. Gerais no
rais vadovaujanti valstybės 
vairo vyrai gali lengvai su
tvarkyti tam tikslui trumpus 
kursus iš hygienos, sanitarijos, 
eugenikos-genetikos, preven- 
tyvės medicinos, maisto rūšies, 
pirmos pagalbos susirgus 
susižeidus, ir tt.

Praėjo tieji laikai ir dau- miečių-darbininkų. 
giau nebegrįš, kad valstybės 
vairo vyrai tik vienam luomui 
tarnautų, o su kitais piliečiais, 
kaip dievas duos, palikt liki
mui !

2. Antra geradarystė vals
tybės link savo piliečių yra 
tai užtikrinimas rytojaus die-

lietuvius 
ir pridė- 
Ispanijos

Rep;

Respublikiečiai Sužeidė Ke
lis Fašistų Karo Laivus

Valencia, Ispanija. — Re
spublikos lėktuvai bombo
mis sužeidė kelis fašistų ka
ro laivus Castellon de la 
Plana prieplaukoj.

Chungking-, Chinija. — 
Išmetus iš tautinės Kuo- 
mintango partijos Wanga 
Ching-wei, buvusį tos par
tijos vice-pirmininką, šali-

ninką “japoniškos taikos,” 
jo vietą užimsiąs kairesnis 
žmogus; tai pasidarysią ar
timesni Kuomintango san- 
tikiai su Chinijos komunis
tais.—Wang Ching-wei pa
spruko iš Chinijos, bijoda
mas sušaudymo.

Darbininkui Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur . gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Telefonas: Humboldt 2-7961

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

NEWARK, N. J.VALANDOS: 2—4 ir 6—8. Nėra valandų sekmadieniais.

Dienraščio "Laisvės"

BAZARAS
į ‘ f . . TTj jį Didžiausia Proga Pigiai Pirkti ij|
4 GERUS DAIKTUS 1

Šiom dienom gavome puikų Vanity Set nuo draugės 
Žukauskienės iš Newark, N. J. ir nuo drg. K. Kreivėno 

iš Brooklyno dolerį pinigais.
Laukiame daugiau dovanų ir norime girdėt, 

kas ką gamina Bazarui.

Vaizdas iš 4-tosios Amerikos Studentų Konvencijos, įvykusios nesenai New Yorko mieste.

Tai kas gi’ daryti reikia mū
sų išeivijai, ne vienas užklaus 
manęs. Išeivija sakys: Mes 
matom, bet būk tokis mandras 
ir pasakyk: kas reikia daryti ? 
Trumpai atsakau:

Išlaisvinkim kaimietį-darbi- 
ninką nuo prietarų ir burtų, 
nuo vergo dvasios; o tada jis 
pats įves tokią tvarką, kokia 
bus naudinga visiems Lietuvos 
piliečiams. Štai pirma tu pats 
paimk į rankas knygą: “Nuo 
Perkūno iki Bazilikos” ir aty- 
džiai perskaityk, paskui tapk 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos nariu ir rėmėju. 
Užsiprenumeruok “Laisvąją 
Mintį”, tik $1 metams. Ir 
žiūrėk, kas atsitiks. Nepra
bėgs nei pora metų, kaip da
bartiniai Lietuvos valdžios vy
rai bėgs iš Lietuvos, 'kur akys 
ves. Ir Lietuvos kaimietis- 
darbininkas lengviau atsidus; 
ašaras ir prakaitą nušluostys 
ir tau, išeivi, ačiū iš gilumos 
širdies pasakys. I

Tad pirma nusipirk knygą: 
“Nuo Perkūno iki Bazilikos” 
—tik 1 litas ŽOc.

Užsiprenumeruok “Laisvąją

“Laisves” Bazaras Bus Keturias Dienas
Vasario 10, 11, 12 ir 13 February

“Laisvės” patriotai kiekviename mieste privalo 
rūpintis rinkimu bazarui dovanų. Nes “Laisvės” 

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.
\ ••

Bazaras Bus Laiko mas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
s (vienas blokas nuo Broadway)

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Vakarą
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SO. BOSTON, MASS Aberdeen, Wash WILKES BARRE, PA
LAISVE Septintas puslapis

RADIO
Šeštadienio, Jan. 7, radio 

programa per stotį WORL, 
8-tą vai. ryte bus sekanti:

1— Ona Baltrus iš 
tono.

2— Kalbės Emilija 
tė iš So. Bostono.

3— Radio kontesto 
jai.

Sekmadienio, Jan. 
programa per stotį

So. Bos-

Rudokiu-

laimėto-

8, radio
WORL

9:30 vai. ryte bus sekanti:
1—Lietuviu Radio Trio iš

Sb. Bostono.
2— Dainininkė Ona Baltrus 

iš So. Bostono.
3— Dainininkas Ignas Kubi

liūnas iš So. Bostono.
Steponas Minkus,

. garsintojas.

Lowell, Mass
Reikia Geresnio Veikimo
Senieji metai praslinko, ne-| 

palikdami stambesnės žymės', 
• mūsų vietiniam judėjime. Jie 

slinko tingiai-nevikriai; be. 
stambesnio istorinio atžymėji-j 
mo, jeigu neskaitant choro su
organizavimo ir padįdinimo; 
naujais nariais tūlų mūsų or-' 
ganizacijų.

Nors 1938 metai buvo 
audringi: siautė įdūkęs 
ganas, demonstruodamas 
gamtines spėkas, ir fašistinė 
pavietrė pradėjo labiau dvo
kiančiai teršti demokratinę\ 
atmosferą, tačiau, kažin ko- Į 
dėl, tas viskas nedaug tepa- 
j.udino mūsų kolonijos darbuo-l 
tojus prie smarkesnio veikimo.-

Nesakau, kad nieko nevei- 
kėm. Surankiojus visų metų 
veikimą, susidarytų 
blogas raportėlis. 
kainavus vietinių 
kas, kokias mes 
turime (o turime 
tai prisipažinsime, kad su vei
kimu esame daug skolingi se-! 
iriesiems metams.

gana 
u ra- 
savo

ne visai 
Vienok ap- 
draugų spė- 
lowellieciai 
neblogas),

ir mosčia 
turėsime, 
šiais mė
sų “over 

kokius

Bet skola ne boti a 
neužgydoma, todėl 
draugai ir draugės, 
tais padirbėti net
time,” kad,trūkumus, 
matome mūsų, organizacijose, 
atpildyti su geru priedu.

Daugiau Cemento j Pamatą

Taigi, ve, mūsų Lowellio 
Darbininkų Kliubas yra tuomi 
cementu, kuris cementuoją vi
sas pažangias organizacines 
spėkas mūsų mieste.

Tai yra pamatas, ant kurio 
būdavo jasi visas vietinis dar
bininkiškas, demokratinis ir 
kultūrinis judėjimas. Tas vi
sas darbas, kurį mes atlieka
me visuomenės labui ir kurį 
dar galėtumėm atlikti, tiesiog 
būtų neįmanomas, jeigu mes 

1 neturėtumėm tokio centro, 
kokį mes dabar turime. Į pa
matą to centro būtinai reikia 
įpilti daugiau cemento.

Šiais metais Kliubas žada 
daugiau pasidarbuoti demo
kratiniam fronte; daugiau ap- 
švietosjr kultūrinio darbo at
likti, todėl šiems svarbiems 
reikalams yra šaukiamas svar
bus Kliubo narių susirinkimas 
šį šeštadienį, sausio 7, 8 vai. 
vakare, Kliubo svetainėje, 
838 Central Street.

Dalyvaukite visi. Atsiveski
te naujus žmones, kurie norė
tų įstoti nariais į Kliubą. Nau
jus narius priimame be jokio 
įstojimo mokesčio, abiejįų lyčių. 
Pradedant naujus metus, jau 
gąuta du nauji nariai į Kliu- 

*bą; du nauji nariai į Lietuvių 
Literatūros Draugiją ir vienas 
narys į Komunistų Partiją.

Na, matote, nauji metai 
‘pradėta ne blogai. Ir dabar 
nebepaleiskime, tokiu tempu 
ir traukime iki gerokai padi
dinsime savas darbininkiškas 
organizacijas. Pradžiai visko, 
lankymasis į susirinkimus yra 
svarbiausia. Taigi šiame susi
rinkime dalyvaukite visi na
riai. \ Džei-Em-Kei.

Gruodžio 21 d. čionai atsi
lankė drg. *L. Prūseika, “Vil
nies” redaktorius. Mes padė
jome jam pamatyti tūlus lie
tuvius ir “Vilnį” 
Pasisekė keletą 
gauti.

Gruodžio 23 d.

Wilkes-Barre ir Apielinkės IK

aiškiai nupieš apie jūsų sveikatą 
šios moderninės medicinos šviesoje. 
Todėl visi dalyvaukite, nes yra svar
bu -išgirsti kas nors naujo apie jūsų 
sveikatą. — Kom. (3-5)
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užrašinėti, 
skaitytojų

vakare iš
važiavome į Raymond, Wash., 
kur buvo jam surengtos pra
kalbos. Į prakalbas susirinko! 
apie 40 žmonių. Drg. Prūsei
ka pasakė gerą prakalbą. 
Prakalbos tema buvo: .“Kas 
yra fašizmas ir koks pavojus 
gręsia visiems.”

Draugės moterys buvo susi- 
nešę skanių užkandžių, tai po 
prakalbų da valgėme ir 
žiai laiką leidome. Dar 
draugai užsirašė “Vilnį”, 
tent, farmerys Norkus, V. 
vis^ir Kyškonis.

Drg. pirmininkas paprašė 
aukų padengimui kelionės lė- 
$ų. Surinkta $11. Visiems au- 

I koto jams tariam ačiū. 
1 *

Paskui vėl grįžome į Aber- 
, deeną ir gruodžio 24 dieną d. 
j Prūseiką išleidome į Tacoma, 
Wash. Bet dar trys draugai 
nusipirko “Vilnies” Šerus, už
simokėdami po $10, būtent, 
Povilas Grybas, Jonas Dilcns- 

j kas ir Jonas Kaupas. Tuo bū- 
, du viso su skaitytojais ir šė- 
' rais “Vilniai” Aberdcene pa
darytą apie $65.

Be to, čia draugas Prūsei
ka sutvėrė Lietuvių Literatū- 

I ros Draugijos kuopą. Iš Aber- 
deeno įstojo šie draugai: M.

I Grybas, P. Grybas, J. Kaupas 
ir J. Dilenskas, iš Raymondo 
A. Burt, M. Tanauskas ir Ja- 
kienė. Vėlinu geriausio pasi
sekimo naujai kuopai.

M. Grybas.^

Sausio 17-tą dieną čia bus 
rodoma filmą “Profesorius 
Mamlock.” Filmą daryta So
vietų Sąjungoje.

šiame paveiksle bus paro
dyta aiškiausia, kaip gelton- 
marškiniai gaivalai pildo Hit- 

terori- 
ir 
ne

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 8 d., 2-rą vai. po 
pietų, pas draugus Medelius, 124 S. 
Rebecca Ave. Prašome skaitlingai 
dalyvauti, nes bus kalbama apie ko
mediją ir kitus svarbius dalykus. — 
Org. F. M. I. (3-4)

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

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

Mexico, Me

gra- 
trys 
bū-

Dei-

Draugė Puidokienė 
labai gerus kalaku- 
Pavalgę ir besijau- 
mes sulaukėme ir

Gerai Pavalgėme ir Parėmėme 
Gerą Tikslą

Draugai Puidokai per Kalė-1 
d as buvo užprašę pas save ant 
pietų keletą draugų. Buvo sve
čių net iš Lewistono, tai drau
gai Krapavickai ir J. Laučie
nė. Teko ir man ter\ dalyvau
ti. Ačiū Puidokams1 už pa
kvietimą, 
pagamino 
tų pietus, 
čia gerai,
vakaro ir antru kartu buvome 
pavaišinti. Baigiant vakarienę, 
drg. A. Matuzas užklausė dd. 
Puidokų, ar jie sutiktų leisti 
kelius žodžius tarti apie Ispa
nijos kovotojus, žinoma, Pui
dokai su mielu noru sutiko. 
Tada drg. Krapavickas tuo 
klausimu trumpai pakalbėjo, 
paragindamas, kas kiek išgali, 
paaukoti Ispanijos kovoto
jams, kurie kaujasi ne tik su 
savo šalies barbarais fašistais, 
bet ir su kitų šalių.

Draugai sudėjo $4.80.. Au
kavo sekamai: po 50 centų, 
J. Laučienė, J. Krapavickas, 
E. Krapavickienė,. M. Janušie
nė, S. Puidokas ir V. Padgals
kas; A. Kilienė aukojo 30 
centų; po 25 centus, A. Matu
zas, L. Matuzienė, A. Stasiu- 
lis, M. Stasiulienė, S. Puido
kienė, ir M. Laucikė.

Per Kalėdas man teko su
žinoti, kad Juozapas Pl^uplis 
gruodžio 14 d. išvažiavo į 
Norwoodą, kur jam bus pada
ryta operacija. Plaupliai yra 
draugiški žmonės. Aš nuo sa
vęs linkiu drg. Plaupliui grei
tai ir sėkmingai pasveikti.

Taip pat aš labai apgailes
tauju jauno Antano Matuzo, 
•kuris jau penkioliktas mėnuo 
serga ir per tą laiką turėjo 
net penkias operacijas. Aš 
trokštu, kad šita operacija bū
tų sėkmingiausia ir paskutinė. 
Kiek žinau, Antanas dabar 
jaučiasi gerai.

V. Padgalskas.

lerio pasimojimus, kaip 
zuoja žydus, katalikus 
tus žmones, kurie tik 
Hitleriu.

Paveikslas yra 
liausiu, gamintų 
jungoj.

Paveikslas bus 
mutinej daly j 
Buttonwoode, But t o n w o o d 
Theatre, ir tik vieną dieną vi
soje šioje apielinkėje. Pra
džia antra valanda dieną; To
dėl norinti išvengt susikimši
mo ir įžengt mažesne kaina, 
pasinaudokit proga, 
tros valandos lig šeštai 
25 centai, nuo šeštos 
kai, 40 centų.

Važi u o j anti e ms iš 
galima imt Hanover 
busą ir išlipt ant 
Ten ant vietos ir Buttonwood 
Theater. Vieta visiems žino
ma ir labai prieinama.

Todėl vietos ir apielinkės 
lietuviai pasinaudokit šia pro
ga, nepraleiskit nepamatę šį 
taip žingoidų paveikslą, kad 
nereikėtų gailėtis. 

—o—
Kaip kitais metais, taip ir 

šiais, bus apvaikščiojamas pa
saulio darbininkų vado 
no mirties paminėjimas.

Gruodžio 29-tą dieną 
gijų konferencijoj dėl 
rengimo prie šio taip iškilmin
go apvaikščiojimo, buvo iš
duotas pilnas raportas. Ra
portą davė partijos organiza
torius C. Spencer. 
30 ■ delegatų 
ganizacijų. 
priimtas. ' s

Šių. 
įvyks didžiojoj Armory sve
tainėj, ant So. Main St. 
pirmą sykį mūsų miesto įvyks 
apvaikščiojimas tokioje dide
lėje svetainėje.

Šis masinis susirinkimas ne 
tik bus Lenino mirties minėji
mas, bet sykiu ir protestas 
prieš' fašizmą-hitlerizmą, už 
socialę apdraudą ' darbinin
kams. Taipgi bus pagerbta du 
vietos draugai, kurie krito ko
voje Ispanijoj, kovodami prieš 
fašizmą, už demokratiją.

Šiam masiniam susirįnkime 
turėsim labai gabius kalbėto
jus, kaip tai, Bob Minor, Mike 
Gold ir tris vietos draugus, 
kurie tfk sugrįžo iš Ispanijos. I

------ - - ■ de. Atydai LDS Ohio kuopom: Kon
ferencija prasidės lygiai 10 vai. to-

J.abių dėl prašome atsiųsti delegatus su 
:W Theater, iš Phi-. pilnais raportais, sumanymais “lai--

8 ku.” Apsčiai darbo randasi, todėl 
konferencija gali užsitraukti iki vė
lumos. — J. W. Petrauskas,, Apskr. 
Sekr. '• (3-4)

metų

išvienas
Sovietų

su

vė-

zc-; rodomas 
Wilkes-Barre,

Nuo an- 
but tik 
lig 11-

miesto
Green

Rutter St.

Leni-

drau- 
prisi-

Buvo apie 
nuo skirtingų or- 
Raportąs- likosi

ap vaikščiojimas

Tai

Taipgi bus suodintas labai 
žingeidus veikalas labai ga" 
vaidylų, Nęw ji neater, r ni-»4
ladelphia/ Pa. Pradžia 7 :30 
vakare. Įžanga tik 25c. (Ku
rią gi dieną apvaikščiojimas 
bus ?—Red.)

Todėl vietos ir apielinkės 
lietuviai, darbuokimės, kad 
galėtum užpildyt Armory. Pa- 
sinaudokim šia proga ir skait
lingai visi dalyvaukim.

Raštiniai Anglijos Lėktuvai 
J Ameriką Ore Pasiims

Gazolino -
London. — Anglija pra

dės birželio mėnesį lėktu
vais gabent pašto siunti
nius į New Yorką ir atgal. 
Pakildamas Anglijoj toks 
lėktuvas iš karto pasiims 
tik nedidelį kiekį gazolino; 
paskui ore į jį dapils, kiek 
reikia, gazolino kitas lėk
tuvas, vartodamas tam tik
rą ilgą vamzdį. Mat, jeigu 
paštinis lėktuvas iš sykio 
pasiimtų tiek gazolino, kiek 
reikia perskridimui per At
lanto Vandenyną, tai sunku 
jam būtų pakilt.

J U AN NEGRIN,
• Ispanijos respublikos prem

jeras, dar kartą pasmerkė 
fašistus dėl bombardavi
mo iš orlaivių Ispanijos 

« miestų.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas ir 

mokos įvyks penktadienį, sausio 6 
d., 8 vai. vakaro, 408 Court St. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes turėsi
me išrinkti naują valdybą 1939 m. 
—D. Krūtis

pa-

(3-4)

Cleveland, Ohio
Brangūs draugai 

diečiai ir apylinkės 
Prašom n pamiršti 
dienos, tai yra, 
kada galėsite
smagiai laiką praleisti.

cjevelan- 
lietuviai! 
sausio 8 

sekmadienio,
pasijuokti ir 

Bus 
perstatyta juokinga komedija 
“Velnias ne Boba.” Taip pat 
dainuos mūsų mylimas Lyros 
Choras, ir bus trys gražios šo
kikės, kurios vadinas The 
Three Rosebuds — Ruth Shili- 
nis, Sophie Kowalcek ir Louise 
Di Gioia. Katherine White 
pianu akompanuos.

Vakaras prasidės 5:30 vai. 
po pietų, durys atdaros 4:30, 
Lietuvių Svetainėj,
perior Avė. Grieš gerai žino
ma Lindy’s Orchestra. Įžanga 
iš anksto 25c., prię. durų 30c. - 
Prašom visus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

M.; Valentą.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sausio 8 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Būtinai visi kuopos na
riai šiame susirinkime dalyvaukite, 
nes susibūrė daug svarbių reikalų 
aptarti. Valdyba. I (3-4) Į

HARRISON-KEARNY, N. J. I
ALDLD 136 kp. metinis susirinki-j 

mas įvyks sekmadienį, sausio 8 d.,1 
2:30 vai. po pietų, 15-17 Ann St.j 
Visi draugai privalote dalyvauti, nes 
apart kitų reikalų turėsime išrin-į 
kti kuopos valdybą 1939 metams.— 
Kp. Sekr. K. K. (3-4)

įvyks

TORRINGTON, CONN.
Liet. Piliečių Kliubas rengia kon-; 

certą ir šokius, sekmadienį, 8 d.! 
sausio. Pradžia 3 vai. po pietų. Sve-j 
tainėje, 125 Beechwood Ave. Pro-i 
gramo j dalyvaus Hartford Laisvės' 
Stygų Orkestrą, vad. V. Visockio, 
susideda vien tik iš jaunuolių, busi 
solistų, šokikų, dainuos grupė Mer
ginų. Visas orkestras grieš ir dai
nuos. Bus lietuviškuose kostiumuo
se. Turėsime ir kalbėtojų. Šokiams 
grieš ta pati orkestrą. Įžanga suau
gusiems 25c, vaikams 15c. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti. (3-4)

6835 Su-.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Sausio 9 ir 10 dd., 7:30 v. v., drg. 
D. M. Šolomskas bus pas mus. Čia 
jis duos pamokas kaip reikia lavin
tis. Kviečiame skaitlingai visus AL 
DLD narius ir nares ir kas tik myli 
lavintis dalyvauti, 29. Endicott St. 
Lietuvių Kom. Kuopa. (4-6)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 8 d. sausio, 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų svarbus susirinkimas, Liau
dies Namo, 735 Fairmount Ave. Šia
me susirinkime bus išduotas “Lais
vės’’ Bankieto raportas. Bus disku
sijos apie patobulinimą veikiančio 
komiteto; apie vienitį veikimą. Bus 
svarbių pranešimų, raportų. Bus 
perrinkta Veikiančio Komiteto Val
dyba. Susirinkimas įvyks 2:30 vai. 
po pietų. Draugės ir draugai ko 
plačiausiai dalyvaukit. Šiame susi
rinkime dalyvaus ir drg. Bimba. — 
Valdyba. (2-4)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks 8 d. sabsio, 7 v. v. 
Citizens Club Hali. Malonėkite visų 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Vaidyba. (4-5)

GREAT NECK, N. Y.
Penktadienį, sausio 6 d. įvyks 

LDS 24 kuopos metinis susirinki
mas, Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 8 v. v. Visi nariai daly
vaukite, atsiveskite ir naujų narių. 
— Sekr.

Atydai LDS IV Apskričiui
LDS IV Apskričio valdybos susi

rinkimas įvyks sausio 8 d., 10 vai. 
ryto, 920 E. 79th St. Visi valdybos 
nariai privalo dalyvauti, kad pilnai 
prisirengus į IV Apskričio metinę 
konferenciją, sausio 15 d., Clevclan-

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 8 d. bus suvai

dinta juokinga komedija “Velnias 
Ne Boba.” Koncertinę dalį* išpildys 
Lyros Choras, šoks “The Three 
Rosebuds,” Ruth Shilinis, Sophie 
Kowalcek ir Louise DiGioia, joms 
akompanuos Katherine White. PraT 
džia 5:30 v. v. (durys bus atdaros 
4:30), Lietuvių Svet., 6835 Superior 
Ave. Grieš gerai žinoma Lindy’š Or
kestrą!’ Įžanga: iš anksto pepkanl 
25c, prie durų 30c. Kviečiame visus.
— M. ValcnU. (3-4)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ir Lietuvos Sūnų 

Dukterų Draugija rengia bendrai 
prakalbas sveikatos klausimu. Įvyks 
sekmadienį, 8 d. sausio. Lyric Svet., 
kampas Park ir Broad Sts. Kalbės 
Dr. J. J. Kaškiaučius iš Newark, N. 
J. Pradžia 2 vai. po pietų. Daktaras

Clement Vokietaitis
' LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

k Tel. Evergreen 8-7171

ir

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, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų už vadinimai 
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
tnt w tnt vm mm

Įsteigta 1892
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Tel. Stagg 2-2178

ROBERT LIPTON •
J e vveler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenclūgiukals njio

Dr. Herman Mendlowilz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. K

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajarus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., !
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park- į 
way ir Chauncey stočių BMT Line .

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61*1

&

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo

• $2-50
$Į.5O

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų,
< kokius jūs patys pasirenkate

UAHPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

: Rūgšti rugxia, saldi ruginė, čieių kviečių, čielų rugių, sen- 
'Ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
, niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
,• j j Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 

kamp. Broadway1 i Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | 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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Taksiy Streikieriai 
Pasirenka Uniją

Po pusvalandžio pasitarimo 
tarp taksių kompanijų ir strei- 
kierių atstovų, Miesto Salėj, 
pereitą trečiadienį, majoras 
LaGuardia pareiškė, kad abi 
pusės sutiko dėl balsavimų, 
kas turi atstovaut streikierius. 
Balsavimai paskelbta nuo 3 
po piet iki pusiaunakčio ket
virtadienį, valstijinės Darbo 
Santikių Tarybos priežmręj.

Šiuos žodžius rašant, balsa
vimų pasėkos tebebuvo neži
nomos, tačiau tikėtasi, kad 
milžiniška didžiuma bus pasi
sakę už Transporto Darbinin
kų Uniją, kuri šį streiką pa
skelbė ir gavo tokį didelį dar
bininkų pritarimą. Esą sutik
ta, kad streikas tęst jki pabai
gai balsavimų, o po to strei
kas pertraukiama 
kuriose bosai 
lyvauti.

Trečiadienio 
Windsor Hali,
streikierių mitingas, 
dalyvavo 5,000 streikierių. Mi
chael J. Quill, internacionalis 
Transporto Unijos preziden
tas, ragino streikierius “už
baigt laimėjimą balsavimuo
se.”

Streikas Prieš Kėlimą Rendu
Gyventojai 2110 Atlantic 

Ave., Brooklyne, paskelbė 
streiką prieš kėlimą rendų ir 
sykiu prieš metimą iš namų 6 
šeimynų, pasipriešinusių aukš
tesnėms rendoms. Namas pi- 
kietuojama. Byla bus svarsto
ma Miesto Teisme, Utica ir 
Eastern Parkway, pirmadienio 
rytą. __

Am. Darbo Istorijos Kursai
Darbininkų Mokykloj, 35 E. 

12th St., Room 301, N. Y., 
sausio 9-tos savaitę, apart de- 
sėtkų kitų kursų, prasidės Am. 
Darbo Istorijos kursai. Viena
me padengs laikotarpį nuo Ci
vilio Karo iki 20-to šimtmečio; 
antrame — nuo 1900 iki šių 
dienų. Bile kuris iš tų kursų 
galima imti pirmuoju.

Vakaras Ispanijos 
Vaiky Paramai

mint. Kviečiame visus pasisve
čiuoti ir paremti - fašistų už
puolimo ant Ispanijos 
tas aukas—kūdikius, 
kenčia alkį ir skurdą..

Čion bus priimami
bužiai bei - maistas
Kuriem paranku, prašomi at- 
vežt arba priduot savo antra
šus komisijai, kuri pasirūpins 
jūsų aukas paimti iš jūsų na
mų.

Liet. M. Apšvietos Kliubas.

nekal-
kurie

ir dra- 
Ispanijai.

deryboms, 
pasižadėję da-

vakarą, Royal 
., įvyko 
kuriame

Pasitarime pas majorą daly
vavo viršininkai Transporto 
Darbininkų Unijos, kuri atsto
vauja didelę didžiumą taksių 
vairuotojų, atstovai * didžiųjų 
taksių kompanijų ir viršinin
kai penkių mažų kompaniškų 
unijų.

Pasitarime sutikta, kad šio 
streiko pasėkos nepaliečia ne
priklausomus taksių savinin
kus, kurių darbininkai nestrei- 
kuoja arba kurie patys vai
ruoja taksės.

Ar Naudinga Mokintis 
Vaikams Lietuviškai?

žinoma, kad naudinga! Tie 
vaikai, kurie, pavyzdžiui, lan
kė Brooklyno Ateities Vaikų 
žiedo Draugijėlės Mokyklą, 
šiandien vieni iš jų jau redak- 
toriauja, dirba administracijo
se, sako lietuviškas prakalbas, 
vaidina veikaluose, vadovauja 
orkestrom, Vadovauja choram, 
vadovauja ir tai pačiai mo
kyklėlei. Daugelis iš jų kalba 
gražiai tobulai lietuviškai,— 
gali net mūsų žilagalviai sene
liai iš jų pasimokinti. Džiau
giasi tų vaikų tėvai, kad jie 
lengvai su jais susikalba, 
džiaugiasi jų giminės, džiau
giasi ir ę>atys buvę mokiniai.

Tie mokiniai ir vadinami 
“ateities žiedai.” Jie naudingi 
lietuviškai visuomenei, jie yra 
lietuvybės palaikytojai.

Šiuo tarpu lanko taipgi-gra- 
žus būrelis jaunų, gabių moki
nių viršminėtą mokyklėlę, ir 
trumpoj ateityj jų laukia di
delis darbas.

A. ž. V. D. mokyklėlės pa
mokos įvyksta kiekvieną šeš
tadienį, 2-rą vai. po pietų, 
“Laisvės” svetainėj,' ir tęsiasi 
virš poros valandų. Norintieji 
lavintis, gali dar įstoti ir da
bar. Dar nevėlu.

Lietuvių kalbos ir gramati
kos pamokoms vadovauja 
P. Baranauskas.

Muzikos ir dainą pamokoms 
vadovauja Maja Ramoškaitė.

Ex Mokinė.

Šį Sekmadienį
Am. Lietuvių Kongreso 

Brooklyno ir Apylinkių sky
riaus konferencija įvyks sau
sio 8-tą, 10 “vaĮ. 
Kliubo salėje, 280
Brooklyne. Draugijų delegatai 
prašomi pribūt laiku.

J. Nalivaika, Sekr.

ryto, Pil. 
riion Avė.,

Išgirskite Komunistų Partijos 
Programų Šiai Valstijai

Šį vakarą, penktadienį, sau
sio 6-tą, brooklyniečiai masi
niai susirinks išgirsti Komu
nistų Partijos programą, ku
rią partija siūlo skubiausiems, 
svarbiausiems šios apylinkės 
reikalams išrišti. Tų skubiųjų 
klausimų sąraše randame val- 
stijinį algų ir darbo valandų 
bilių, socialio saugumo ir šal
pos reikalus, visuomenės svei
katą, butų ir taksų, taipgi eilę 
kitų svarbių problemų.

Prakalbos bus Grand Para
dise Ballroom, 318 Gl"hnd St.,

Brooklyne. Įžanga nemodama. 
Tuos klausimus aiškins I.

Amter, Am.^ Kom. Partijoj 
New Yorko Valstijos Komite
to pirmininkas, kuris pereituo
se rinkimuose buvo N. Y. val
stijos komunistų kandidatu į 
šalies kongresą ir gavo 105,- 
000 balsų.

Dalyvaukite! Išgirskite, kas 
daroma valstijos seimelyje pa
gerinimui jūsų būvio, ką siūlo 
komunistai išrišimui tų svar
bių problemų!

Pažvelgk Savo Praeitin Vyksta Washingtonan
šiandien, penktadienį, išvyk

sta Washingtonan dalyvauti 
landėlių. Visa tai mes prisime-( Taikos ir Demokratijos kon- 
name, dažnai apie tai pagal- grėsė Vytautas 'Zablackas ir 
vojame ir perleidžiame per čalis Jušas (Young). Jie ten 
mūsų atsiminimų juostelę. Tas atstovaus Lietuvių. Darbinin- 
mums neretai suteikia savotiš-|kų Susivienijimą—abu tos or- 
ko smagumo, o kartais ir liū- ganizacijos nariai.
d ėsi o... | Prie progos,

Kiekvienas mūsų esame per
gyvenę liūdnų ir malonių va-

Vytautas (o
. , • gal būt ir Jušas) bus ir Bal-Ar gali but kas daugiau f. .c v. . . , . .. . . timorej, kur pasakys prakal-jaudinancio, kaip atsisveikini- , • T ••.... v, ba apie Ispaniją, mas su savo gimtuoju kraštu, • sekanči;} sava 

su tėvais, bro iais-seserimis ir, New Yol.ko • ta k 
artimaisiais? Kiek ten būda- . , . t . ,. ... . v , vyksta apie 450 delegatų,vo meiles ir liūdesio ašarų!
Prisimenate ?

Kad dar sykį visą tai išvys
ti ir pajausti—matykite triak- 
tę operetę “IŠEIVIS,” kurią 
stato scenon AIDO CHORAS, 
sausio 15 d., š. m., Labor Ly
ceum svetainėje, Broqklyne.

Jaunieji Komunistai Tures 
Konvenciją

Jaunų Komunistų Lyga iš
leido šaukimą į New Yorko 

j Valstijos lygiečių konvenciją, 
kuri įvyks vasario 10-12, Odd 
Fellows Temple, 105 Ev 106th 
St 5, N. Y. Tikimasi t skaitlingo 
ir entuziastiško komunistinio } 
jaunimo sąskridžio. Grįžusieji 
iš Ispanijos jauni, kovotojai, 
be abejo, prisidės prie dar di
desnio konvencijos sėkmingu
mo ir entuziazmo. K.

SERGA

AMILIJA JESKEVIČIŪTĖ
Vaidins motinos

M. čirikienė, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubo narė, 
jau senokai sirginėja ir manė, 
kad sunkokas “šaltis,” tačiau 
gydytoja sakius, kad reikėsią 
operacijos. Iki šiol gulėjo na- 

|mie, 350 Keap St., Apt. 25.
Kaip Draugės, kurioms galima, pra- 

matėme praeities vaidinimuo- Š°mos atlankyti. ,
se, iš jos nepavaduojamai pui-( 
ki motina.

Jūs matysite ją išleidžiant 
savo paskutinį sūnų7 Amerikon 
ir°girdėsite sekamą jos aima
ną dainos formoje:

I

Ateis tamsi naktužė,
Padengs miškus, laukelius, 
Padengs mano sūnužėlio 
Slaptinguosius takelius.

P-lė P. Jurgeliūtė, buvusioji 
SLA sekretore/ sunkiai sirgo 
plaučių uždegimu. Ęina geryn.

Kazys Balčiūnas, nors ran
dasi namie, tačiau nėra pilnai 
pasveikęs. Kitais žodžiais, te
bėra ligonių sąraše ir kaipo li
gonį aplankyti būtų ne pro 
šalį.

Rep.
O aš, sena močiutė 
Po langeliu raudosiu, 
Svyruos, linguos, kaip lendrelė 
Vargšė mano galvelė.

Pre.

\ John Ferguson, plieno dar
bininkas, nužengė viena pėda 

' per toli ant pastotio prie Whi- 
‘ testone bildingo, Bronxe. Nu-' 

krito 10 pėdų ir sunkiai susi
žeidė.

T----------------------
Stephen Milo, 218 Shefford

Ave., ir John Monon, 216 Mil-
ler Ave., jauni vyrai, sulaiky- EIektrai padegu3 Kalėdų eg. 
ti kaltinimu bandžius apiplėš- feitę> 123 Irving Ave, Mrs 
ti pienvežį. - 'Chiarelli su dviem kūdikiaisJa 

likosi užtverta liepsnomis 
Juos išgelbėjo policistas 
gliemi.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Qua-

Šio sekmadienio vakara, 
“Laisvės” salėje, rengiama 
smagi pramoga, kurios visas 
uždarbis eis Ispanijos vaikų 
paramai. Bus dainų, šokiai, 
žaidimas “bingo” su dovano
mis laimėtojams, vaišės ir ki
tokių įvairumų.

Dainuos Al. Velička 
Grabauskas, kalbės J. 
džinskaitė. Pakviesta ir
giau programos pildytoji].

Geri, namie gaminti valgiai 
—silkės, košeliena, dešros ir 
kiti bus gatavi 6 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama, tad bile 
kam paranku užeiti pavaka- 
rieniaut, o paskui pasilinks-

D. Krauss, 30 m., iš Bronxo, 
dirbęs taksų departmente, su
laikytas kaltinimu ėmus $250 
kyšių už numažinimą taksų.

ir P. 
Bon- 
dau-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotaš kamba

rys su garu šildomas, šiltas ir šal
tas vanduo visados, labai šviesus 
kambarys ir rami vieta. Atskiras įė
jimas. Parankus privažiavimas. Ful
ton St. El Jamaica El ir Atlantic 
Av. L.I.R. D. Mayžis, 97-41 109th St. 
Richmond Hill, N. Y. (3-5)

BROOKLytO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2-8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

PRANEŠIMAS
Mirus Bany P. Shalins 

(Šulinskui), jo laidotuvių įs- 
taigą-graborystę perima Pi
jus W. Šalinskas su laisniuo
tu graborium.

Laidotuvių įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, L. L, N. Y.

Po augščiau paduotu an
trašu yra puiki šermeninė— 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šulinsko šerme
ninėje.

Šermenių es p ar ū pin am e 
Williamsburge ar bile daly
je New Yorko ir Brooklyno 
apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dęl Balių, Koncertų, Ran- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Manhattan
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-164&

, PAJIEŠKOJIMAI •
| Pajieškau Antano Paliukaičio ir 
; parapijonų, kurie iš Lietuvos parei
na nuo Žemutinės Panemunės para
pijos. Paskutinį sykį girdėjau, kad 
Paliukaitis gyveno Kearny ar Bay
onne, N. J. Man jis labai reikalin
gas. KuHe žinote apie jį, malonėki
te pranešti. Taip pat prašau ir pa
rapijonų , atsišaukti. • Jonas Marma, 
Camp LaGuardia, Greycourt, N. Y.

(2-4)

ONE HUNDRED AND FIFTY SIX

PAID DEPOSITOR.S

SAVBWGS BANK
CHANO ST.atGHAHAM AVE. BROOKLYN

INTEREST FOR'} O? QUARTER ENDING 
DEC- futAlL/OPER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir Importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.)
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj 

į
Manhattan Liquor Store

’ant Sau Vynus ir

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve William sburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintam kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Pąltų
i OVERCOATS

Visi $18 vertes dabar po
Visi

Visi

$12.50
$22.50 vertes dabar po .... 16.50
$28.50 vertes dabar po .... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.'

Brooklyn, N. Y.

NAUJIENA DĖL VISU
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

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

-

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

I a

, (Steam Boiler)
• • •

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
; 485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
i Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by W

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

I I Vapor Room,
\ I Room, Large
XL Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations. wnmi

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 

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886




