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Kam Duoti Aukų? 
Rytoj, Užporyt, ir tt. 
Komunizmas ar

Fašizmas?
Nori, Kad Jam Perkūnas 

Įskeltų.
Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Draugai ir Drauges, 
p a r e m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisves” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

S

Šios dienos “Laisvėje” 
telpa p-nios Lapienės raši
nys apie Lietuvos nepri
klausomybės 21-nerių metų 
sukakties minėjimą. Ji ma
no, kad minint šias sukak
tuves, susirinkimų bei kito
kių viešų pramogų pelnas 
turėtų būti skiriamas Vil
nijos lietuviams.

N e b 1 o g a s sumanymas. 
Bet! Jei ne tas “bet,” vis
kas būtų nebloga. Štai 
Brooklyno tautininkų laik
raštis, pasinaudodamas to
mis sukaktuvėmis, ruošia 
savo naudai pramogą. Jis 
tautinį sentimentą išnaudo
ja bizniui ir niekam dau
giau.

P-nia Lapienė, kuri nėra 
“Vienybei” tolima, turėtų 
užprotestuoti, kad “patrijo
tai” tautinę nuotaiką nau
doja savo pilvo reikalams!

* <« *
Mūsų dienraštis ruošia 

šį penktadienį, šeštadie
nį, sekmadienį, ir pirma
dienį bazarą. Tai darydami, 
mes nesidangstome jokia 
patrijotizmo skraiste. Sa
kome, jog reikalinga dien
raščiui parama ir kviečia
me visus mūsų pritarėjus 
dalyvauti bazare ir parem
ti savo laikraštį.

Mūsų bazaras nėra tik 
šiaip sau pramoga. Jis turi 
daug kultūrinių dalykų: 
chorai, ' solistai dainomis 
margins programą. Sekma
dienį, pav., atvyks grupe 
dainininkų net iš Philadel- 
phijos. * * *

Šiemet Brooklyno pro- 
gresyviškoji visuomenė Lie
tuvos nepriklausomybės 21 
metinę sukaktį minės vasa
rio 24 d. Tai bus didelis 
masinis mitingas ir koncer
tas. Jis įvyks Grand Para
dise salėje.* * *

Britanijos Visuomeniškos 
Opinijos institutas nesenai 
išleido visai eilei Anglijos 
piliečių užklausimą: už ką 
jūs geriau stojate, už ko
munizmą ar fašizmą?

Atsakymai dalinosi ši
taip: 63 nuoš. už komuniz
mą, 21 nuoš. už fašizmą ir 
16 nuoš. nepareiškė jokios 
nuomonės.

Vadinasi, tas parodo, “į 
kur vėjas pučia.”* * *

Lietuvos tautininkų po
etas Jonas Graičiūnas ši
taip rašo:
Einu rinka... Ir ko čia aš skubu ? 
Išvijom ugnj, naują Dievą iš baž- 

čių...
Jų vietoj—laižome rankoves vyskupų 
ir ekscelencijų ir jų šunyčių ...
Brangus Perkūne, rodos, tu gali,— 
drąsiai senoviškai iškelk naujos 

ugnelės!
Tegul tėvynės mano vienkiemiai žali 
ir rinkos šios naujai iš pelkių kelias!* ♦ *

Negerai, kad reikia lai
žyti rankovės vyskupų ir jų 
šunyčių. (Nuo kada Lietu
vos šunyčiai pradėjo turėti 
rankoves?!) Be to galima 
apsieiti ir aimanuoti ne
reikėtų.

Bet daug prasčiau bus, 
Jcai perkūnas, poeto paklau
sęs, pradės įskelti savo ug
nelės! Negelbės tuomet nei 
šv. Agotos duonelė!
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ISPANIJOS RESPUBLIKA DAR TURI Franciia ir Anglija Ža- STORŽIEVIAI KELIA LERMA PRIEŠ 
o MI.™™ r v VEMTA n, idoiicc . KITį pREZ ROOSEVELTO SKIRIA

MA PROGRESISTA Į VALDININKUS
Prezidento Skiriamas į Tarpvalstijinę Prekybos Komisiją 
Amlie Stojo už Sovietų Pripažinimą, Remia Naują Dalybą

8 MILIONUS GYVENTOJŲ IR PUSĘ 
MILIŪNO ARMIJOS; ŽADA GINTIS

Karo Vadas Sako, Kad Armija ir Žmonės Labiau Pasiryžę 
Gintis nuo Fašistų, negu Kada Pirmiau

da Greit Pripažint 
Franco"Valdzią”

Siūlo Franco’ui Stambias Paskolas—Tuom Stengiasi 
Užbėgt už Akių Italijai ir Naziam Ispanijoj

Le Per thus, Ispanija. — 
Respublikos ministeris pir
mininkas Juan Negrin per 
naktį tarėsi su kitais val
džios nariais ir armijos va
dais apie tolesnę kovą prieš 
generolą Franco. Tuo tar
pu respublikiečiai smarkiai 
gynė Figueras miestą, Ka- 
talonijoj, 15 mylių nuo 
Franci jos sienos, kaip pra
neša Ispanijos Žinių Agen
tūra.

Katalonijos valdybos na
rys Comorera, sekretorius 
Jungtinės Katalonų Socia
listų Partijos, pareiškė: 
“Karas dar nesibaigė... ir 
mes (valdininkai) neaplei- 
sime Katalonijos kitaip, 
kaip tik su paskutiniais 
mūsų kareiviais.”

Madrid. — Pulkininkas 
Sig. Casado, galva respub
likos armijos centralinėj 
Ispanijoj; sako: “Kad pa
saulis apleido mus, tai juo 
labiau pakilo kovos dvasia 
Ispanijoj. Anot to posakio, 
‘kuo sunkesnė padėtis, tuo 
didesnis pasiryžimas ko
vot.’ Žmonės glaudžiausiai 
veikia iš vien su armija.”

Centralinėj Ispanijoj yra

Anglija Pasiuntė Karo 
Laivą į Ispanijos Res

publikos Salą
Paryžius. — Anglija pa

siuntė vieną savo karo lai
vą į salą Minorcą, tebeval- 
domą Ispanijos respublikie- 
čių. Anglija, kaip ir Fran
ci j a, reikalauja, kad res
publikiečiai užleistą tą salą 
generolui Franco’ui, bet sa
ko, kad tik ispanų fašistai 
turi užimt Minorcą, be Ita
lijos juodmarškinių ir Hit
lerio nazių. Gen. Franco 
davęs žodį, kad tik jo ispa
nai užimsią tą salą, ir tam 
jis turi priruošęs 10,000 sa
vo kareivių.

Italija Ginkluojasi prieš 
Angliją ir Franciją

Roma. — Fašistų valdžią 
pareiškė, kad jinai dar 
smarkiau ginkluosis todėl, 
kad Anglijos ministeris 
pirmininkas C h a m b erlain 
žadėjo veikt išvien su 
Francija bile kare, kuris 
paliestų tas dvi šalis.

Lietuvoj šiuo tarpu atsi
randa nemažai poetų. Tai 
vis daugiausiai jauni žmo
nės, mėgstą gausiai rašyti.

Deja, vargiai kai kurių 
poeziją tegali. žmogus su
prasti. Menu, kad ir jie pa
tys jos nesupranta.

8 milionai gyventojų, ir ji 
turi 500 tūkstančių armi
jos. Nevada, Morena ir 
Guadarrama kalnynai tar
nauja kaip gamtinės tvir
tovės. Respublika išanksto 
kiek galima rūpinosi ten 
amunicija ir maistu.

GEN. MIAJA MUŠA FA
ŠISTŲ MELĄ APIE “PA

SIDAVIMĄ”
Perpignan, Francija, vas. 

9. — Ispanijos ministeris 
pirmininkas Negrin išlėkė į 
respublikinę centralinę Is
paniją. Respublikos armijų 
vyriausias k o m a n d ierius 
gen. J. Miaja muša fašistų 
paskleistą melą, būk jis 
rengiasi pasiduot generolui 
Franco’ui.

MINORCA ATIDUOTA 
GEN. FRANKUI

London, vas. 9. — Pagal 
Anglijos ir Ęrąnęijos spau
dimą, jau Ispanijos respub
likiniai valdininkai apleido 
Minorca salą, per prievar
tą “atiduodami” ją tik “is
panam” fašistajn, kaip sako 
Associated Press.

Sovietai Darytą Sutarti 
su Balkanų Šalimis 

Prieš Nazius
Maskva. — Sovietų užsie

nių reikalų komisaras M. 
Litvinov išsireiškė, kad So
vietai galėtų padaryt su
tartį su Turkija, Rumunija, 
Bulgarija ir Graikija. Sako, 
įtraukus į tą bloką dar Len
kiją ir Jugoslaviją,, tai gali
ma būtų atremt pavojų iš 
Hitlerio pusės.

Serga Antanas Stripeika
Ketvirtadienį, drg. Buk- 

nys gavo atvirutę nuo drg. 
A. Stripeikos, “Laisvės” va- 
jjninko, kur jis praneša, 
kad jau antra savaitė kaip 
serga ir apgailestauja, kad 
negalėjęs pasidarbuoti ba- 
zarui.

Visas “Laisvės” štabas 
reiškia simpatiją drg. Stri- 
peikai ir linki greit pa
sveikti.

Kansas City, vas. 9. — 
M. C. McDonnelienė pagim
dė du kūdikius, bet už po
ros savaičių pagimdysianti 
dar du, sako gydytojai.

ORAS
Penktadienį debesiuota, o 

vakare snigsią.—N. Y. Oro 
Biuras.

Paryžius. — Francijos ir 
Anglijos valdovai rengiasi, 
kaip galiųt greičiau, pripa
žint generolo Franco “val
džią” Ispanijoj. Iš fašistam 
pritariančių šaltinių plau
kia girdai, kad Ispanijos 
karas galėsiąs pasibaigt 
per “porą dienų.” Pasako
jama, kad ir vyriausias Is
panijos respublikos armijų 
komandierius generolas Mi
aja, girdi, “pradedąs ar 
pradėsiąs derybas dėlei pa
sidavimo ir prašąs Franci
ją užtikrint jam saugų iš
važiavimą iš Ispanijos.”

(Bet oficialė Ispanijos Ži
nių Agentūra kalba tiktai 
apie pasiryžimą tęsti kovą 
prieš fašistus.)

Generolas Franco prie-

Trys Vyrai Savinosi Tą Patį 
Merginos Kūdikį; Smar

kiai dėl To Susipešė <
Bucharest, Rumunija. — 

Gražuolė mergina Eugenia 
Tanaso’iu, miestelyj Urlatzi, 
susilaukė kūdikio. Subėgo 
trys vaikinai, ir kiekvienas 
tvirtino, kad šis kūdikis tai 
jo “darbas,” ir kiekvienas 
piršosi apsivest su Eugenia. 
Jinai gi jiem pasakė: Eikite 
visi trys persimušt, ir kuris 
galutinai laimėsite kovą, to 
moteris aš būsiu.

Visi trys išėjo laukan, ir 
taip ėmė muštis ir peštis, 
kad plaukai rūko ir žandai 
skambėjo, iki juos užklupo 
policija. “Trys tėvai” ir pa
ti Eugenia buvo areštuoti.

Teisme Eugenia pasakė: 
Aš ištekėsiu už naujausio 
iš tų trijų savo mylėtinių, 
ir paskui su juom išsikraus- 
tysiu iš šio miestelio.

Greitai įvyko vedybos, ir 
du pralaimėjusieji vaikinai 
dalyvavo jose kaip jaunikio 
“pabroliai.”

Ispanijos Prezidentas “Tai
kytojas” Dumia Šveicarijon

Collonges, Francija. — 
Manuel Azana, Ispanijos 
prezidentas, išvažiavo į 
Šveicariją. Jis perša res
publikai taikytis su gen. 
Franco. Dėl to kilo diskusi
jos tarp respublikos minis- 
terių, ar nepašalint Azaną 
iš prezidento vietos.

Azana sako, kad iš pre
zidentystės jis pats pasi
trauksiąs, bet tik tada, jei 
“pirma atsistatydins prem
jero Negrino ministerių 
kabinėtas ir taip atidarys 
kelią generolo Franco pri
pažinimui iš Francijos pu
sės/’ — rašo New Yorko 
Times korespondentas Phi
lip.

lankiai priėmė Francijos 
valdžios pasiuntinį senato
rių L. Berardą. Sugrįžęs į 
Paryžių, Berard agituoja 
tuojau pripažint fašistų 
valdžią Ispanijoj. Pasak Be- 
rardo, tai gen. Franco už
tikrinęs, kad visa Italijos ir 
Vokietijos kariuomenė “bū
sianti ištraukta” iš Ispani
jos, kaip tik fašistai laimė
sią karą.
FINANSINIAI FRANCO 

rėmėjai
Paryžius. — Francija ir 

Anglija siūlo generolui 
Franco’ui stambias pasko
las. Tuomi nori išspaust 
laukan Italijos ir Vokieti
jos įtaką iš Ispanijos po ka
ro.

Naziai Liepia Visiem Žydam 
Permainyt Savo Pavardes 

į “Tikrai Žydiškas”
Berlin. — Nazių partija 

per savo organą “Voelkis- 
cher Beobachter” įsako vi
siem žydam pakeist savo 
vardus ir pavardes iš krikš
čioniškų ir vokiškų į “gry
nai žydiškus.” O jeigu žy
dai patys to nepadarys, tai 
naziai parinks jiem visiem 
vardus ir pavardes iš Bib
lijos seno testamentų arba 
“pervardins juos taip, kaip 
jų prabočiai vadinosi,” kad 
ir šimtai metų atgal.

Naziai širsta, kad dauge
lis žydų dabar turi tokias 
“grynai vokiškas” pavar- 
dęs, kaip Deutsch, Berli
ner, Koenigsberger ir kt.

Atakuoja Ministerę, Kad Ji 
Nedeportuoja Bridges

Washington. — Kongre
so teisių komisija svarsto 
įnešimą, reikalaujantį iš
mest darbo ministere Fran
ces Perkins todėl, kad ji
nai “darius suokalbius,” 
idant nebūtų deportuotas iš 
Amerikos Harry Bridges, 
CIO vadas Californijoj. 
Įvairūs “liudininkai” piktai 
atakuoja tą ministerę.

Perkins pasiaiškino, kad 
jinai ne varinė jo. jokių są
mokslų dėlei Bridges, o tik 
laukė, kol šalies Vyriausias 
Teismas išspręs, ar depor- 
tuot ar ne J. G. Streckerį į 
Austriją, kaipo nepilietį 
“komunistą,” ir neva skel
bėją prievartos dėlei Ame
rikos valdžios nuvertimo.

Komunistų Partija pri
siuntė Vyriausiam Teismui 
pareiškimą, kad ši partija 
nieko neragina ir nemokina 
prievarta nugriaut Ameri
kos valdžią.

Strecker keli metai atgal

Washington. — Visokie 
neva “liudininkai” tebetar
si senatinėje komisijoje 
Thomą R. Amlie, buvusį 
kongresmaną, kurį prez. 
Rooseveltas skiria į valdi
ninkus tarpvalstijinės pre
kybos komisijos.

‘Liudyt’ prieš Amlie atva
žiavo net iš Wisconsino val
stijos atžagareivis advoka
tas W. R. Donley. Jis įtarė, 
kad Amlie esąs “komunis
tas.” Kodėl? "Todėl, kad 
Amlie 1934 m. Chicagoj kal
bėjo susirinkime Amerikie
čių Sąjungos prieš Karą ir 
Fašizmą, ir buvo perstaty
tas publikai kaip “draugas” 
Amlie.

Advokatas Donley pasa
kojo, kad tai “komunistai 
valdę” tą prieš-karinę ir 
prieš-fašistinę organizaciją.

Amlie atsakė, kad jis ne
buvo ir nėra Komunistų 
Partijos narys. O kas liečia 
“draugą”, juk taip vadinasi 
nariai ex-kareivių ir kitų 
organizacijų.

Amlie prisipažino, jog 
jis, būdamas Wisconsino

Sovietu Kareiviai Du 
Kartu Sumušė Įsibrio- 

vusius Japonus
Maskva. — Japonai pir

madienį užpuolė Sovietų sa
lą num. 227 Argun upėje, 
mėgindami ją užimt. Rau
donarmiečiai, komanduoja
mi leitenanto Juškos, pen
kis japonus nukovė bei su
žeidė ir kitus nuvijo šalin, 
be jokių nuostolių sovieti
niam kareiviam. Antradie
nį japonai iš naujo ataka
vo tą salą Argun upėje, 
plaukiančioje tarp Sovietų 
Sibiro ir Manchukuo. Rau
donarmiečiai po Juškos ko
manda šį kartą nukovė bei 
sužeidė jau 10 japonų ir vėl 
šalin nuvijo kitus. Šiame 
mūšyje vienas sovietinis 
kareivis buvo užmuštas ir 
du sužeisti.

Sovietai pasiuntė stiprų 
protestą Japonijai prieš 
briovimąsi į sovietines sa
las Argun upėj.

SKĘSTA LAIVAS SU 37 
ŽMONĖMIS

New York, vas. 9.—Au
dros sukiužintas, skęsta 
Anglijos prekinis laivas 
“Maria de Larinaga,” At
lanto Vandenyne. Tame 
4,988 tonų įtalpos laive yra 
37 jūrininkai.

buvo įstojęs į Komunistų 
Partiją, bet neužilgo po to 
vėl “išslinko” iš jos. 

kongresmanu Washingtone, 
darbavosi, kad Amerika 
pripažintų Sovietų Sąjun
gą. Sako, “1933 metais Ru
sija, pagal pačių įvykių ei
gą, būtų buvus mūsų (Ame
rikos) talkininkė Pacifiko 
Vandenyne” (kur tada grę- 
sė Japonijos susidūrimas su 
Jungtinėmis Valstijomis).

Bekedenant Thomą Am
lie senatinėje komisijoje, 
buvo prieš jį iškelta ir jo 
knyga “Forgotten Man” 
(Užmirštas Žmogus), para
šyta 1935 m. Amlie sako, 
jok šią knygą jis parašė to
dėl, kad “tuo laikotarpiu 
Vyriausias Jungtinių Vals
tijų Teismas išmetė fakti- 
nai viską laukan.” O kad 
dabar Vyriausias Teismas 
kiek pasitaisęs bei pataisy
tas, “tai didžiausias nuopel
nas Roosevelto valdžios,”— 
pridūrė Amlie.

Amlie išsireiškė, kad jei
gu nebus palaikyta Naujo
sios Dalybos programa, tai 
galės susidaryt pavojus pa
čiam kapitalizmui Ameri
koj, arba jinai susilauk
sianti fašizmo.

Kongresmanai Nesutiko 
Paralyžiuot Darbo 
Santikių Įstatymą

Washington. — Valdžia 
reikalavo, kad kongresas 
paskirtų $3,189,600 vykdy
mui Darbo Santikių Įstaty
mo per metus. Bet kongres- 
manas Taber, dešinysis de
mokratas, įnešė “pataisy
mą” skirt tam tiktai $150,- 
000, girdi, “tik atspausdint 
Ir apdaryt raportus” Darbo 
Santikių Komisijos, o dau
giau visai neduot pinigų tai 
komisijai, kol būsiąs išleis
tas “teisingas” darbo įsta
tymas (naudingas samdyto
jam).

K o n g re s ma nas Taber 
tuom savo “pataisymu” no
rėjo suparalyžiuot dabarti
nį Darbo Santikių Įstaty
mą. Nes jeigu nebūtų skir
ta pinigų šiam įstatymui 
vykdyt, tai jis ir žlugtų.

Bet kongreso atstovų rū
mas 186 balsais prieš 5 at
metė tokį Taberio “patai
symą,” ir nubalsavo tiek 
pinigų, kiek valdžia tam 
reikalavo.

Darbo Santikių Įstaty
mas pripažįsta darbinin
kam teisę laisvai organi
zuotis į jiem patinkamas 
unijas; per bendrus savo 
atstovus derėtis su samdy
tojais, streikuot ir pikie- 
tuot.
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Ispanijos Kovos ir Embargo

Užėmus fašistams Kataloniją jie turės 
145,000 ketvirtainių mylių Ispanijos. 
Kastilijoj liaudiečiai turi dar 54,500 ket
virtainių mylių, tai daugiau, kaip viena 
ketvirtadali Ispanijos. Liaudiečiai turi 
virš 400 mylių jūrų pakraščio su Alme
ria, Cartagena, Alicante, Valencija ir kt. 
prieplaukomis. Jie turi dar tvirta jūrų 
laivyną, virš 34 karo laivus ir nemažai 
tavorinių ir pasažierinių laisvų. Liau- 
diečių armija greit turės virš 500,000 
kovotojų. Prie to liaudiečiai pavertė į 
neįveikiamą tvirtumą Minorca salą. Tai
gi, kova nepasibaigė.

Prezidentas Azana, kuris visas laikas 
buvo kur užpečkyj, kalba už taiką. Jis 
Francijoj. Bet Ispanijos liaudies valdžia 
priešakyj su daktaru Negrinu nutarė 
vesti karą iki galo. Ispanijos parlamen
tas (Cortez), kuris slaptai buvo susi- • 
rinkęs jgaliavo Negrino valdžią tęsti ko
vą. Žinoma, kad ne Azana, bet parla
mentas ir jo pastatyta Ispanijos valdžia 
yra liaudies valios reiškėjas. Galimas da
lykas, kad Negrinas pakvies parlamen
to pirmininką ir respublikos vice-prezi- 
dentą Martinez Barrio15 užimti prezi
dento vietą. Jeigu taip bus padaryta, tai 
iš to Ispanijos liaudis tik daugiau su
tvirtės.

Ispanijos liaudis nenorėjo karo. Karą 
jai užkorė Italijos, Vokietijos ir Portu
galijos fašistai, padarydami intervenciją. 
Juk dabar kiekvienam aišku, kad Ispa
nijoj karą veda Mussolinis ir Hitleris, 
o Franco yra tik jų bernas. Ispanijos 
liaudies valdžia sutinka ir dabar, lai tik 
būna iš Ispanijos ištraukta Italijos, Vo
kietijos ir kitų fašistų armijos; lai abi 
pusės prižada nevartoti teroro prieš 
priešingos pusės veikėjus ir lai leidžia 
Ispanijos žmonėms nubalsuoti, kokią 
valdžią jie pasirenka, tai liaudiečiai su
tinka karą baigti. Bet fašistai tas sąly
gas atmeta. Jie reikalauja besąlyginio» 
pasidavimo, tai yra, kad liaudis padėtų 
ginklus ir pasiduotų fašistų valiai. Ta
da fašistai išžudytų dešimtis, o gal ir 
šimtus tūkstančių liaudies kovotojų. Fa
šistai vien Barcelonoj jau kelis tūkstan
čius žmonių sušaudė, jų tarpe ir ištiki
mus liaudžiai katalikų kunigus. Aišku, 
kad Ispanijos liaudis negūli priimti fa
šistų sąlygas. Nepaisant, kaip jai sunku; 
bet ji priversta ir toliau tęsti karą—gin
tis nuo fašistų. Geriau kovoj numirti, ne
gu pasiduoti fašistams, kad jie kankin
tų ir paskui nužudytų!

Liaudies Ispanija turi apie 8,000,000 
gyventojų. Ji žino, kad fašistų užimtoj 
teritorijoj ėjo ir eis liaudies sukilimai ir 
kovos,, kas padės Kastilijai.

Ispanijos liaudis Minorca salą paver
tė į neįveikiamą jūrų tvirtumą. Ten nuo 
pat karo pradžios yra 50,000 liaudiečių. 
Jie iškasė gilius požeminius urvus, 
kur gali slėptis nuo lėktuvų, jie iš- 
budavojo iš cemento ir akmenų to
kias tvirtumas; kurios gali ir didžiausį 
bombardavimą atlaikyti. Jie įrengė 
priešlėktuvines kanuoles, kulkasvaidžių 
lizdus ir kitus apsigynimo punktus. 
Kiekvienas pilietis virto į kovotoją. 
Kiekvienas kasdien dvi valandas būna 
sargyboj. Ir kad Minorca virto į gerai 
įrengtą tvirtumą, tą liūdija šie faktai. 
Fašistai per 20 kartų bombardavo salą 
iš'lėktuvų ir užmušė tik 28 žmones. Tuo

kartu Minorca salos apgynėjai nušovė 
net 15 italų karo lėktuvų'

Jeigu kovinga liaudis taip galėjo pa
versti į neįveikiamą tvirtumą Minorca 
salą, tai Kastilijos 8,000,000 žmonių tu
rėjo progą paversti savo kraštą į būsi
mus fašistų kapus. Madridas parodė, 
kaip galima gerai prisirengti gintis.

Kastilijoj Ispanijos liaudis turi geras 
prieplaukas. Jeigu tik nuo jos būtų nu
imta embargo, jeigu tik Ispanijai būtų 
leista užsienyj nusipirkti lėktuvų, tankų, 
kanuolių, ginklų ir amunicijos, tai Kas
tilija ne tik galėtų laikytis, bet ir prasi
mušti linkui Portugalijos. Kada tą liau
diečiai padarytų, tai jie perkirstų fašis
tų valdomą Ispaniją į dvi dalis ir tuo 
užduotų fašistams smūgį.

Francijoj daugiau žmonės pradeda su
prasti, kad Ispanijoj rišamas ne vien Is
panijos nepriklausomybės klausimas, bet 
ir Franci jos likimas. Vis daugiau girdi
si protesto balsų prieš Daladiero parda- 
vikišką valdžią. Jungt. Valstijų žmonės 
turi daryti viską, kad nuo Ispanijos bū
tų nuimtas embargo.

Kova Tarp Prezidento ir Kongreso

Kova tarp Jungt. Valstijų prezidento 
Roosevelto ir kongreso pasiekė aukšto 
laipsnio. Reakcininkai senatoriai ir kon- 
gresmanai bando jam kaišioti koją, kur 
tik prezidentas žengia.

Andai jis paskyrė Floydą H. Robertsą 
federaliu teisėju Virginijos srities fede- 
rališkam teismui. Roberts yra virginietis 
ir pažangus žmogus, nepatinkąs reakci
ninkams. Na, ir jo senatas neužtvirtino. 
Tik 9 senatoriai balsavo už Robertsą, o 
72 prieš.

Tiesa, tatai buvo padaryta dėl tam 
tikro techniškumo. Mat, iki šiol buvo įsi
vyravusi tokia tradicija: skirdamas ko
kį nors asmenį į federalės valdžios įstai
gą, prezidentas turėdavo tartis su tos 
valstijos, iš kur tasai asmuo paeina, se
natoriais. Tai, kaip sakėme, nebuvo kon
stitucinis ’dalykas, o tradicinis.

Prezidentas Rooseveltas kreipėsi pas 
Virginijos senatorius tup reikalu, bet jie
du abu nesutiko su Robertso paskyrimu, 
o siūlė savo žmones, reakcininkus. Pre
zidentas, nepaisydamas to, paskyrė tokį 
žmogų, kuris, jo nuomone, yra tinkamas.

Kai užtvirtinimo klausimas iškilo se
nate, tai abu Virginijos senatoriai, 
Glass ir By rd, pareiškė, kad jiems tei
sėjas Roberts nepatinkąs asmeniniai ir 
todėl jis neturi būti užtvirtintas! Na, 
dauguma senatorių taip ir pasielgė.

D1 to prezidentas parašė Robertsui il
gą laišką, aiškinantį, jog senatoriai, at
mesdami Robertsą, sulaužė krašto kon
stituciją, kadangi jie savo argumentuose 
nesirėmė tuo, ar Robertsas tinka tai vie
tai, ar ne, o tik tuo, kad jis dviem se
natoriams asmeniniai nepatinkąs.

Aišku, dėl šito inicidento džiaugsis 
reakcija, bet prezidentas mano, kad 
tiems senatoriams, kurie šitaip elgiasi, 
neišeis jų“ žygis sveikaton. Kai piliečiai 
plačiau susipažins su dalykų stoviu,, jie 
už reakcininkus senatorius ateityj ne
balsuos.

Tas pats senatas dabar tyrinėja buvu
sį kongresmaną Amlie, iš Wisconsin val
stijos. Tai pažangus žmogus ir jį prezi
dentas paskyrė Tarpvalstijinės Komer
cinės Komisijos nariu. Ši komisija yra 
svarbi, 'nes ji reguliuoja įvairius tarp- 
valstijinius komercijos reikalus.

Reakcininkai apšaukė Amlie komunis
tu ir kitokiu, na, ir jie mano, kad jis 
pavyks jiems atmesti. Jeigu jie tai pa
darys, tai, aišku, tarp prezidento ir kon
greso santikiai dar labiau įsitemps. Ki
tais žodžiais, tai nebus kova tarp pre
zidento ir kongreso, bet tarp pažangių 
žmonių ir reakcininkų.

Prezidentas Rooseveltas jau senai-pa
reiškė, kad šiuo tarpu Amerikoj eina 
griežtas reorganizavimasis. Partijų lini
jos nyksta. Pažangieji blokuojasi sau, o 
reakcininkai sau. Prezidentas stovi pir
mųjų eilėse; jis jų vadas.

Amerikos žmonės turi stovėti su savo 
prezidentu. Jie turi jį paremti.. Jie turų 
kovoti prieš reakciją.

Kapitalistų Imperialistiškos
Politikos Blofai

(Pabaiga)

Sviete žymiausias mate
matikas 
šteinas, 
buvo didelis pacifistas ir ne 
tik agresorius smerkdavo, 
bet ir tuos, kurie agreso
riams priešinosi. Jis nedarė 
skirtumo tarpe užpuoliko ir 
užpultojo. Jam buvo kaltas 
ne tik tas, ką pradeda mū-

Dr. Albertas Ein- 
keli metai atgal,

J. Surdokas
nūs papeikti, tai jie suver- Į 
čia visą bėdą ant Sovietų 
Sąjungos. Nei vienas žyme
snis politikas neprimeta Če- 
choslovakijos išdavystės So
vietams ar komunistams, 
bet tik kaltina tą, kas kal
tas, tai yra Chamberlainą 
ir Daladier’ą. O mūsų gal
vočiai, mat, išmintingesni, 
nes pasako, kad Sovietailie LJ1Y UCtO, lYCį jJJL CVUICVIO-

šį, bet ir tas, ką ginasi. At- kalti, ir atliktas, kriukis, 
simeriu, kaip keli metai at-| Tie demokratijos šaknin
gai kada jis nuvažiavo į'kai, kurie priešingi vest ka- 
Šveicariją taikos kongresam prieš fašistus tik todėl, 
dalyvauti, jis ten pasakė kad Sovietų Sąjunga arba 
pacifistišką kalbą, ir korės-; komunistai sykiu bus ben- 

-pondentams I „ ' '
pasakė, kad jis priešingas 
visokiam ginklavimuisi, 
kaip užpuolimo, taip ir ap-l 
sigynimo tikslams. To- 
liaūs korespondentai jam 
pastatė klausimą: “Jeigu 
imperialistiška valstybė 
puola Sovietų Sąjungą su 
tikslu ne tik užkariauti, bet 
ir ekonomiškai pavergti, 
padaryti žmones pusiau Į 
vergais ir panaikint viską, l 
kas per revoliuciją ir po 
tam dėl visų žmonių įvyk
dyta, grąžint kapitalizmą, 
—ar ir tokiam atsitikime 
jis priešingas gintis nuo už
puoliko? Jis atsakė, kad ir 
tokiam, tai yra revoliucijos 
laimėjimų apgynimui jis 
yra priešingas. Jo suprati
mu, kas ginklą pakelia, 
nors ir gynimosi tikslais, 
tas yra žmogžudys. Jis ma
nąs, kad ir be karo tautoms 
galima šiaip taip susitai
kyt. Jam buvo pastatytas 
klausimas panašiai tokis:

Jeigu bulius ištrūkęs pra
dės visus žmones trypt, ba- 
dyt, tai kas su juom’reikia 
daryt: nesipriešini ir leist 
jam visus žp! one's išbadyt? 
Arba: jeigu pasiutęs šuo 
pradeda viską draskyt kas 
tiktai papuofd , tai ir jo ne
galima suvaldyt — užmušt, 
kad jis ir kitam kaime da 
daugiau žalos nepridarytų? 
Jis atsakė, kad tokį klausi
mą gali tie statyti, kurie 
pateisina karus, nes kariau
jančios pusės viena kitą 
kaip tik ir perstato pašėlu
siais buliais ir pasiutusiais 

‘ šunimis. Ir viena ir kita ša
lis, sako, karą veda prieš 
pasiutusius įsūnis.

Prabėgo keli metai ir jau 
matematikos daktaras visai 
kitaip kalba. Jis jau įsitiki-

Redakcijos Atsakymai
Vincui F. Jankaus kui, 

Hoboken, N. J. — Tamstos 
raštu “Prekyba Tai Mūsų
Jaunuomenės I š g a nymas” 
nepasinaudosime.

Visų pirma, pats raštas 
perdaug ilgas, perdaug 
smulkmeniškų pavyzdėlių. 
Gi mūsų dienraštyje 
labai aprubežiuota.

Pamatinė Tamstos 
mintis yra ta, kad 
priaugančios kartos
nuomonės) išganymas vien 
tik prekyboje ir žymite, kad 
kitos tautos tą problemą 
jau išrišusios. Bet juk tai 
nesutinka su tikrove. Ta 
problema tebėra visų tautų 
jaunuomenės problema ir ji

Nepersenai Chamberlai- 
nas, kalbėdamas ir kritikuo
damas savo oponentus kas 
link Ispanijos neutralumo, 
maž-daug išsireiškė , štai 
kaip: “Mes prisilaikom
neutralumo ir tas yra labai 
gerai. O jeigu atsiranda to
kių valstybių, kurios Fran
kui gelbsti, tai mes nieko 
negalime padaryt.” Kitaip 
sakant, jie padarė sutartį, 
kad Anglija, Francija, Ita
lija ir Vokietija nesikiš į 
Ispanijos reikalus ir ne
duoti jokios ■ pagelbos nei
vienai, nei kitai pusei, bet,!negalės būt išrišama Tams- 
jeigu Vokietija ir Italija'tos siūlomu būdu, 
nesilaiko tos sutarties ir vi-' 
su kuom gelbsti Franko, tai 
jų privatiškas dalykas; bet 
sutartį pildo Anglija ir 
Francija. Tikrai sakant, 
padaryta sutartis, kad 
Franko arba fašistai turi 
būt laimėtojais. Panašiai 
kalba ir “mūsų” Hooveris, 
Dies ir kiti fašistams prita
rianti žmonės.

Tie, kurie stoja už demo-

gal kada jis nuvažiavo į'kai, kurie priešingi vest ka- 
Šveicariją taikos kongresai!, 1’4- prieš fašistus tik todėl, 
dalyvauti, jis ten pasakė kad Sovietų Sąjunga arba 

klausinėjant! drininkai — jie arba nieko 
: apie tarptautinę padėtį ne
supranta, arba, gilumoj 
širdies, yra fašistų ideologi
jos žmonės, tik prisidengę 
demokratinėmis skraistė
mis.
' Šiandien atimk komunis

tus iš Ispanijos revoliucinio 
karo, tai Franko ir Musso
linis su Hitleriu už kelių 
dienų visą Ispaniją turės. 
Kitaip sakant, jeigu nori, 
kad fašistai tuo laimėtu, tai 
išvyk visus komunistus ir kratiją, tai atvirai pasisako, 
jų simjmtikus, — bus fašis-’kur jie stovi. O fašistams 
tų laimėjimas. Jeigu Chini-1 pritarianti — nesisako, kas 
ja nebendradarbiautų su jie- ištikrųjų yra, daro viso- 
komunistais, tai Japonija kius išsisukinėjimus, 
būt senai užėmusi visą Chi- kius naujus obalsius, kad 
niją. Kol Chiang Kai Shek'tik užmaskavus save, kad 
naikino komunistus, tai jis jie trokšta fašistų laimėji- 
nei negalvojo pasipriešint mo. Jeigu jie pasisakytų at- 
japonam. Dabar gi, kada!virai kas jie yra, tai jie pu- 
japonai puola visą Chinijąjsės savo pasekėjų netektų 
tai jų obalsis yra: išnaikint iv tie visi žmonės piestu sto-! 
visus- komunistus. Tada jie (tų prieš juos, kurie dabar 
paliaus kariavę... Kitaip™ 
kalbant, jeigu ne komunis
tai, tai jie senai Chiniją būt 
valdę. Bet kol jie yra, tol 
japonai negalės bosaut ant

nęs, kad spėką gali tik su 
spėka atremt, sulaikyt. Ir 
Hitlerio įsiutimą, demokra
tinė šalys tik su spėka gali 
ir turi jį sulaikyt, nes ki
taip pavojus visai žmonijai.

Kitas Vokietijos intelek- 
tualas-rašytojas, Thomas 
Mann, pirmiaus buvęs pa
cifistas, dabar ir jis’sako, 
kad Hitleris turi būt su
stabdytas. Buvęs Anglijos 
premieras Lloyd George, se
nas ir garsus politikas; ka
da Hitleris paėmė Vokieti
jos vadovybę j savo rankas, 
jis pritarė Hitleriui ir ke
liais atvejais savo raštuose 
užtarė Hitlerį ir jam sim
patizavo jo pirmose dienose. 
Bet\po čechoslovakijos su
draskymo — ir tas pradėjo 
giedoti iš kitų notų. Jam ir 
per daug pasidarė kartu 
burnoj dėl Chamberlaino iš
davikiškos politikos. Ir dau
gelis kitų garsių žmonių 
pasipiktino tokia išdavyste.

Iš kitos pusės imant, nu
sidėvėję senoviški liberalai, 
radikalai, socialistai, kurie 
nespėja su gyvenimo pro
gresu bėgti, kaip Norman 
Thomas ir jam panašūs, da 
net ir lietuvių tarpe atsi
randa tokių “galvočių,” kad 
tokius fašistams pataikū-

vieta

rašto 
mūsų 
(jau-

viso-

Be to, Tamstos tas raštas 
jau tilpo kituose laikraš
čiuose pirm, negu jį mums 
prisiuntėte. Mums visa tai 
kartoti nėra prasmės.

Delegatui P. S., Paterson, 
N. J. — Neįtalpinome Jūsų 
rašinio todėl, kad tuo pa
čiu klausimu buvo pirmes
nių kitas mūsų bendradar
bis. Ačiū už rašinėjimą.

Jaunam Seniui, Norwood, 
Mass. — Apie tų dviejų as
menų menkos vertės nesu
sipratimus ir jų teisman 
nuėjimą, mūsų nuomone, 
neverta laikraštyj nei viep
ta užimti. Netilps. •

Anglai Pritaria Trečiam 
Roosevelto Terminui

yra, taip sakant, “neutra- 
liški.”

London. — Anglų viešo
sios Nuomonės Instituto pa
darytuose balsavimuose pa
sirodė, jog 72 procentai An
glijos .piliečių yra tos nuo
monės, kad jeigu Roose vel
tas būtų išrinktas trečią 
kartą prezidentu, tatai pa
sitarnautų taikai palaikyt 
pasaulyje, prieš fašistus už
puolikus.

Washington.— New Yor- 
ko miesto majoras La Gu
ardia įrodinėjo, kad prezi
dento Roosevelto skiriamas 
T. R. Amlie į tarpvalstiji
nės prekybos komisijos di
rektorius yra visai tinka
mas tai pareigai žmogus. 
Republikonas s e n a t o r ius 
Austin ir kiti panašūs ap-

Tai sužinus melas ir nesą
monė. — Amlie yra buvęs 
kongresmanas iš Wisconsi- 
no, Naujosios Dalybos rė
mėjas.

su jais. Pasirodo, kad be 
komunistų chinų tauta bū
tų sutremta, nes valdantieji 
per amžius sluoksniai yra 
išsigimę ir negali suprast ir 
pajėgt apgint savo tėvynę 
nuo naujagadynėš imperia- 
listiškų užpuolikų.

Abisinų šalis neturėjo k°-j šaukia Amlie “komunistu.
munistų gynėjų. Ten nebu
vo nei proletariato, šios ga
dynės darbo klasės, nes per 
daug atsilikus civilizacijoj, 
tai Mussoliniui buvo lengva 
pavergt juos. Kitaip yra 
Japonijai su Chinija.

A t i m k komunistus iš 
Franci jos bendro fronto, 
ten tas frontas susmuks vi-
sai. Radikalų socialistų ne- 
kurie dešinieji vadai labai 
traukiasi prie reakcionie
rių, bet vis dar bendras 
frontas gyvuoja.

Kas tik u^ progresą, už 
pažangesnius įstatymus, 
ten komunistai bus pirmu
tiniai. Kur streikas iškyla, 
už darbininkų reikalus ko
voja ištikimai. Už pavergtų 
tautų laisvę komunistai ne 
tik kovoja, bet jų yra prin
cipas: laisvos tautos — lai
svi darbininkai. O kas prie
šingas, kad komunistai kur 
kovotų už pažangą, už pro
gresą, už tautų laisvę, už 
pilną demokratiją, tas yra 
priešas visų žmonių; tas 
yra priešas demokratinės 
laisvės; tas yra priešas vis
ko, kad yra pažangaus ir 
yra, jeigu ne atviras, tai 
prisidęngęs fašistas arba 
jiems pritariantis žmogus. 
Komunistai yra pažangusis 
sparnas progresyviško ju
dėjimo.. Ir kas atmeta ko
munistus, tas atmeta pro
gresą ir sykiu visą darbo 
klasę.

Kaip mes pažįstame žmo
gų fašistą arba jam prita
riantį, kuris vadinasi save 
demokratu, arba kuris sa
kosi, kad jis nėra fašistas?

Barcelona, Ispanija, vas. 
8. — Fašistu teismas nu- 
smerkė sušaudyt Eduardą 
Barriobero, buvusį respub
likinės Katalonijos proku
ratorių, kad jis taip veik
liai dalyvavo kovoj prieš 
generolą Franco.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAI

(1) Kiek yra Sovietų Są
jungoj valstybinių arba abel- 
ii ų bankų ?

(2) Ar Sovietų piliečiai 
skolina pinigus iš bankų? Jei
gu skolina, tai ant kokio nuo
šimčio ?

(3) Ar Sovietų Sąjungoj nė
ra biednų žmonių? Jeigu yra, 
tai iš kur jie pragyvenimą 
ima ?

(4) Kokis yra uždarbis ne
lavinto darbininko Sovietų 
Sąjungoj ir kiek reikia pra
gyventi? s J. M.

ATSAKYMAI
(1) Sovietų Sąjungoj jokių 

privatinių bankų_ nėra. Ten 
yra tik valstybės, tai yra vi
sų žmonių bankai. Vyriausi 
bankų skyriai yra šie: Valsty
bės, Industrijos, Agrikultūros, 
Kooperatyvų ir dar keli. Jie 
turi tūkstančius skyrių, taip 
tankiai, kaip valstybei reika
linga.

(2) Taip, reikalui ęsant So
vietų pilietis gali pasiskolinti 
iš banko pinigų. Sakysime, 
kada kolchozninkams reikia 
pinigų, tai jie skolina iš agri
kultūros banko. Nuošimtis 
yra žemas, kaip kada Sovietų 
valstybė per savo banką duo

da palengvinimus skolinto
jams ir neima jokio nuošim
čio net per kelis metus. Tas 
priguli, kokiems tikslams sko
lina.

(3) Mes nesuprantame apie 
kokius biednus žmones eina 
kalba? Sovietų šalyj nėra be
darbių; kiekvienas, kuris tik 
tinkamas darbui, tai ir turi 
darbą. Jeigu žmogus ligotas, 
tai jis gauna pagelbą pini
gais, senatvėj taip pat; mote
rys prieš gimdymus ir po gim
dymų aprūpintos alga ir pa- 
gelba. Kada žmogus dirba, 
tai negalima skaityti jį bied- 
nu. Tiesa, ne visų uždarbis 
lygus — daugjau lavintas, 
greičiau dirbąs — daugiau ir 
gauna mokėti. Proporciona- 
liai pereitais metais kiekvie
nam darbininkui išpuolė arti 
4,000 rublių algos į .metus, 
bet žinoma, kad vieni gavo 
daugiau, kiti mažiau. Tas 
pats ir su pragyvenimu. Vie
nur jis pigesnis, kitur bran
gesnis. Juk nėra lygus pas 
mus, sakysime, pragyvenimas 
Patersone ir New Yorke, nors 
čia atsta tik apie 20 myli*. 
Tai jis nėra vienodas kiekvie
noj vietoj ir Sovietų Sąjun
goj.
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Senovės Arkliu Kapai Lietuvoje AKIŲ ELEKTRA Žodynu “Nekaltumas” VEIDAI IR PROTAI , Ju Smagenys Davė Mum Paišelius
Betiesiant kelius ar šiaip 

atliekant statybos darbus 
Lietuvoje, pernai metais at
rasta ypač daug palaikų iš 
žilosios lietuvių senovės. 
Žymėtina, jog tie metai bu
vo gausingi atradimais ir 
senuosiuose žmonių ir ark
lių kapuose.

Apie radinius lietuvių 
kapuose trečio ir ketvirto 
šimtmečio k r i k š č ioniškos 
gadynės jau pirmiau buvo 
rašyta šiame skyriuje. Bet 
štai kokiu daiktu surasta 
vėliausiu laiku iš antrojo 
amžiaus kapuose Veršvuo
se, Raudondvario valsčiuje; 
Sargėnuose ir kitur, bū
tent :

Žalvario antkapiai su tri- 
mitiniais galais; antsmil
kiniai papuošalai, padaryti 
iš žalvarinės vielos; įvairūs 
raudonos ir žalios spalvos 
emaliniai (enamel) karoliai 
ir kt.

Vis tai dirbiniai, kurie 
rodo, kad 17 ar daugiau 
šimtų metų atgal Lietuvoje 
jau buvo pražydus graži 
medžiaginė kultūra.

1938 m. atkasta ir ištirta 
ypač daug arklių kapu iš 
11-to ir 12-to amžių. Taip 
antai, Veršvuose aptikta 
tokie arklių kapai apie 9 co
lių gilumoje. Arkliai pirma 
sudeginti, paskui užkasti. 
Arklių palaikai palaidoti su 
visa apranga: su kamano
mis, apkaltomis žalvario ir 
sidabro plokštelėmis; įvai
riais galvos papuošalais, 
grandinėlėmis, kabučiais ir 
kt. O dviejuose tokiuose ar- 
kliakapiuose surasti didoki 
geležiniai skambalai po ar
kliu kaklais.

Netoli arklių kapų pa
prastai randama ir to pa
ties amžiaus degintiniai 
žmonių kapai, kaip kad 
Grąžuose, Josvainių valse., 
Rimaišuose, Ramygalos 
valsčiuj, ir kt.

Senovės lietuviai degin
davo savo mirusius ’kartu 
su jų mylimais žirgais, šu
nimis, sakalais (medžiokli
niais paukščiais) ir kt. Taip 
buvo sudeginti kūnai ir di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių Algirdo ir Kęstučio, sy
kiu su jų mylimais arkliais 
ir kitais gyvuliais ir daik
tais.

Ale naujausi kasinėjimai 
arklių kapu rodo, kad su
degintų arklių ir šunų pa
laikai buvo palaidoti ne to
je pačioje duobėje, bet šalia 
savo šeimininko arba kiek 
toliau nuo jo.

Vienas istoriniais radi
niais turtingas arklio ka
pas buvo visas aplinkui iš
kastas ir čielybėje parga
bentas Kaunan į Vytauto 
kultūros muzejų.

O degintiniai nesenai at
kasti žmonių kapai iš 13-to, 
14-to amžių atidengė ve ko
kių daiktų:

Viename kape rasta di
delė sidabrinė apyrankė su 
siaurėjančiais galais, pa
puošta X ir I pavidalu 
įmuštais margumynais; dvi 
sidabrinės sagės (špilkos), 
panašaus pavidalo kaip pat- 
kavėlės; jų galūnės baigia

si dailiškai padirbtomis žal
čio galvutėmis ir kt. Čia 
jau rasta sidabrinė apie 11 
centimetrų ilgio ir 105 gra
mų svorio lazdelė, o aplink 
ją ratu gulėjo 5 sidabriniai, 
įvairaus svorio ir dydžio 
svarstyklių svoreliai (“vo- 
gos”). Sidabrinė lazdelė, 
matomai, tarnavo kaip bez- 
mėnas, bet tie svoreliai liu
dija, jog lietuviai tada tu
rėjo ir dvipusines svarstyk
les. —L.

Begalinės Jėgos Šaltinis

Profesoriai Enrico Fermi 
ir Niels Bohr kiek pirmiau 
paskelbė, kad su laiku žmo
nės pasikinkys savo darbui 
milžinišką jėgą, kuri bus 
gaunama iš atomų suskal
dymo.—Atomai yra neap
sakomai mažyčiai, akim ne
matomi medžiagos krisle
liai, užčiuopiami tik moks
liniais instrumentais.

Tiedu profesoriai prana
šavo, kad, suskaldžius ato
mus esamus tik viename 
stikle vandens, gausis tiek 
jėgos, kad jąja galima bus 
pervaryti didelis laivas per 
Atlanto Vandenyną.

Dauguma kitų mokslinin
kų, apsvarstę, apkalbėję tą 
galimybę, paskui “susirau
kė” ir numojo ranka, kad, 
girdi, tai tik “svajonė;” ir 
per kelis paskutinius me
tus jie nebenorėjo girdėti 
apie jokius “stebuklus” iš 
atomų suskaldymo. Bet da
bar, užpereitą savaitę pa
daryti bandymai Columbi- 
jos Universitete, New Yor
ke, vėl verčia “Tamošius 
nevierninkus” pamąstyti I 
apie naują, baisią energiją, 
gąutiną iš atomų skaldy
mo., Tais bandymais buvo 
suskaldytas brangiojo me
talo uraniumo atomas ir 
išdavė apie 200 milionų vol
tų daugiau energijos negu 
buvo pavartota suskaldy
mui to atomo.

Atomų skaldymas, tiesa, 
dar neišvystytas ir tebėra 
bandymų laipsnyje. Ir nors 
žiupsnelis uraniumo, sus
kaldžius jo atomus, galėtų 
varyt milžiniškas mašinas, 
bet pats uranium yra labai 
brangus. Dar nėra nė vie
nos dirbyklos, kuri taip 
daugmeniškai ir praktiškai 
skaldytų atomus, kad jų jė
gą galima būtų naudot fab
rikų ar traukinių varymui 
arba bizniškai, su pelnu ki
tiem pardavinėti, kaip da
bar elektrą.

Dar reikėtų geriausių in
žinierių smagenų ir nema
žai laiko tinkamai supla- 
nuot tokią atomų energijos 
dirbyklą. Pastatymas tos 
dirbyklos ir įrengimas lė- 
šuotų milionus dolerių. O ir 
pastačiusj tokią dirbyklą, 
galėtų but didelių kliūčių, 
net mirtinų pavojų iš jos. 
Jinai turėtų būt taip įreng
ta, kad atomų skeveldrėlės 
nepereitų per jos sienas. 
Kitaip, jos būtų mirtinas 
pavojus žmonėms ir viso
kiai gyvybei gana toli ap
linkui.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Kada tik mes mirktelėja- 
me, kiekvieną kartą iš to 
susidaro mažyte elektros 
sriovelė r a u m e n i u k uose 
apie akis. Dabar clevelan- 
dietis daktaras M. Luckeish 
išrado net “myteriuką,” ku
riuo išmieruoja, kiek elek
tros pagimdo kiekvienas 
mirktelėjimas. Dr. Luckeish 
prilipdo arti akių dvi plo
nas vielutes (dratelius), o 
tos vielutės prijungtos prie 
įtaiso, kuris padidina elek
tros sriovę, panašiai kaip 
radio priimtuvas. Prie to 
yra lentelė su rodyklės ada
ta ir numeriais. Taip ir ga
lima skaitliuot, kiek elek
tros išduoda akies sumerki- 
mas-atmerkimas; o kuo 
daugiau elektros pasidaro 
iš mirksėjimų, tai reiškia— 
tuo labiau akys pavargu
sios.

Tas pats mokslininkas 
atrado, kad judamieji pa
veikslai gana vargina akis, 
ypač, kada teatre aplinkui 
visiškai tamsu ir tik pati 
judžio pala tešviečia. Todėl 
ir judamųjų paveikslų te
atrai turėtu būt šiek tiek 
apšviesti.

Daugelis vargina sau 
akis, kad skaitant, rašant 
ar ka kitą dirbant, būna 
pertoli-peraukštai elektros 
lemputės, ir žmogus negau
na įvalias šviesos. —J. C.

Gal ir Mes Esame Sirgę Kūdikių. 
Paralyžium, tik Nežinojome

Surast ligos diegą—tai 
pirmas, svarbiausias žings
nis, bejieškant vaistų prieš 
ją. O apie kūdikių paraly
žiaus diegą - priežastį kol 
kas tėra tik tiek žinoma,— 
kad ši liga paeina nuo sa
votiškų užkrečiamųjų nuo
dų; juose gi ir per stip
riausius mikroskopus iki 
šiol dar nebuvo įžiūrėta jo
kio tos ligos pero, ar bak
terijos.

Kūdikių paralyžius jau 
senai pavadintas žargoniš- 
kai “mokslišku” žodžiu po
liomyelitis; bet žodžio su
dėtis nieko nesako apie tos 
ligos priežastį. Pats žodis 
poliomyelitis sudrėbtas iš 
trijų graikiškų žodžių: po- 
lios-pilkas, m y e 1 o s - kaulo 
smagenys ir itis-uždegimas. 
Tai vadinasi pilkųjų kauli
nių smagenų uždegimas.

Šios ligos nuodai įeina 
per nosį, keliauja gilyn pa
lei uoslės^ nervą ir galop 
apsistoja tuose galvos sma
genų centruose, kurie val
do kūno judėjimus, ir nu
garkaulio smagenyse.

Ir nors liga pavadinta 
kūdikių paralyžium, bet ji
nai taipgi paliečia suaugu
sius.

Iš visų žinomų gyvūnų 
tai beždžionės lengviausiai 
užsikrečia kūdikių paraly
žium. Gavus jo nuodų, 
kiekviena beždžionė juomi 
suserga. Bet tik palyginti 
maža dalis žmonių mies
tuose tikrai apserga kūdi
kių paralyžium, nors labai 
didelis skaičius žmonių ka

Senoviškas anglų rašyto
jas dr. Samuel Johnson sa
kydavo, kad žodyno rašyto
jas tai “sunkiai dirbantis 
ir niekam nekenkiantis 
žmogus.”

Bet paskutiniu laiku Ita
lijoj buvo perspausdintas 
kišeninis žodynėlis, pirmą 
kartą išleistas 40 metų at
gal; ir prieš jį tuoj piestu 
sukilo fašistų vadai. Kodėl? 
Todėl, kad šis žodynėlis ve 
kaip aiškina žodį anti-semi- 
tas:

“Tai yra žydų tautos 
priešas; o vargiai gali va
dintis civilizuotais tokie 
žmonės, kurie išstoja prieš 
žydų tautą kaipo jos prie
šai abelnai.”

Žodynėlio rašytojas jau 
miręs.' bet fašistu dienraš
tis “Ropolo d’Italia” iškei
kė jį kaip “baisiai kenks
mingą niekšą,” ir suriko, 
kad $ė vienas egzemplio
rius jo žodyno niekur dau
giau neturi pasirodyt.

Policija tuojaus ir užgro
bė visas to žodynėlio kopi
jas iš leidyklos ir knygų 
krautuvių.

Kaunas.—Ligšiolinis Lie
tuvos atstovas Italijai, p. 
Čarneckis, sugrįžęs į Kau
na, tapo paskirtas vedėju 
užsieninės ministerijos tei
sių skyriaus.

da nors gauna tos ligos 
nuodų į nosį ir kvėpavimo 
kanalą apskritai.

žinovai patyrė, jog labai 
didelis skaičius kaip vaikų, 
taip ir suaugusių yra sirgę 
bei serga kūdikių paraly
žium, bet jie patys to neži
nojo bei nežino. Jų kūnas 
turi reikalingas atsparas, 
kurios atremia, sulaiko ar 
nugali tos ligos nuodus, 
kad jinai neparbloškia jų; 
ir dažnai žmogus perserga 
kūdikių paralyžiaus užpuo
limą, manydamas, kad tai 
tik “šaltis.” Bet tą “neva” 
šaltį gali nuo tėvo ar moti
nos gaut vaikas, kaipo pil
nai išsivystantį kūdikių pa
ralyžių, ir likt raišas visam 
amžiui.

Tie lengvi sirgimai kūdi
kių paralyžium tarnaują 
žmogui paskui kaipo čiepai 
prieš kitas, būsimas atakas 
iš kūdikių paralyžiaus pu
sės.

Tačiaus dar nėra tikro 
būdo sužinot, kuris žmogus 
yra šitaip nesužiniai “įsi- 
čiepijęs” ir apsisaugojęs, o 
kuris ne.

Rockefellerio Instituto 
mokslininkai mėgino purkšt 
pelėm ų nosis įvairius vais
tus ir žiūrėt, ar tie vaistai 
apsaugos jas nuo kūdikių 
paralyžiaus. Pasirodė, kad 
tiek be vaistų, tiek su vais
tais pelėms tiesioginiai ne- 
kimba ši liga.

Ale vienas ju bandomas 
vaistas, tanniška rūkštis 
(paprastai gaminama iš 
ąžuolo žievės) apsaugojo

Kai kurie kaliniai sako, 
kad jie atsidūrę kalėjime 
todėl, kad turį perdaug ne
gražius veidus. Niekas, gir
di, mumis nepasitikėdavo, 
niekas mus j darbą nepri
imdavo, tai buvome pri
versti vogt, plėšt ir žuli- 
kaut.

■Kai kuriuose kalėjimuo
se, todėl, gydytojai per 
operacijas aplygina tokiem 
kaliniam nosis, apkarpo ir 
priglaudžia kopū.stiškai at
sikišusias, perdideles ausis; 
padailina nelemtus smak
rus ir tt., pirm išleidžiant 
tuos kalinius į laisvę. Ir jau 
ne vienam kaliniui tokie 
padailinimai padėję paskui 
gauti darbo. Bet būna ir 
priešingai, sako daktarai 
W. Y. Baker ir L. H. Smith.

Tūli negražūs ir dėl to 
surūgę bei nedrąsūs žmo
nės pradeda perdaug di
džiuotis, kada po operacijos 
jų veidai atrodo gražiai ar 
bent pakenčiamai; tampa 
“užriestagalviais,” ima per
daug mandravot, taip at
stumia nuo savęs žmones ir 
vėl pasijunta nelaimingais. 
Taigi, anot tų mokslininkų, 
dar pirm dailinimo operaci
jos reikėtų taisyt tokiu 
žmonių pažiūras į pasaulį 
ir jo gyventojus. —N. M.

peles nuo užsikrėtimo mieg- 
ligės (encephalitis) nuo
dais. O miegligės nuodai, 
lygiai kaip ir kūdikių pa
ralyžiaus, dasigauna įsma- 
genis per nosį.

Po to buvo pradėta ban
dymai ant beždžionių. Bet 
čia geresnių pasėkų turėjo 
dr. C. Armstrong, šmirkš- 
damas beždžionėms į nosis 
pikrišką (karčiąją) rūkštį 
su alūno skiediniu; tada 
daugumai tų beždžionių jau 
nekibo nuodai kūdikių pa
ralyžiaus. Stanfordo Uni
versiteto profesorius E. W. 
Schlutz atrado, kad ir sie
linio cinko skiedinys saugo
ja nuo tos ligos.

Sakoma, kad sielinio cin
ko skiedinys apsaugoja nuo 
užsikrėtimo kūdikių para
lyžium kelis mėnesius, jei
gu jis pasiekia, kur reikia. 
Blogumas tik tame, kad 
sierinis cinkas laikinai pa
naikina užuodimo jausmą— 
vaikams vidutiniai per po
rą savaičių; o suaugusieji 
kartais per mėnesius po to 
skiedinio įleidimo negali 
nieko užuosti.

Kokiu būdu minimi skie
diniai pastoja kelią nuo
dams kūdikių paralyžiaus? 
Ogi jie sutraukia, sukieti
na gleivėtas plėveles nosy
je, panašiai kaip virimas 
sukietina kiaušinio baltimį.

O vis tiek šie vaistai ne
pajėgė sulaikyt kūdikių pa
ralyžiaus siautimo-epidemi- 
jos Ontario provincijoj, 
Kanadoj, 1937 m. Manoma, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Iš Theodore Kaghan
Yra labai mažai dalykų, i 

kurie dažniau būtų šian
dieną civilizuotame pasau
lyje vartojami kaip paiše
lis. Bet nė vienas nepamąs-j 
to apie jį — nebent tada, | 
kuomet jo nesiranda, rei-1 
kalui prisiėjus. Per beveik ( 
keturis šimtus metų jis! 
yra tarnautojas moksle ir 
literatūroje, nepastebėtas, 
bet plačiai n a u d o j a m as 
įrankis pramonėje. Kiek
vienas gali jį įsigyti, kiek-! 
vienas turi jį. Bet kas ap-| 
sistos paklausti: “Iš kur jis; 
atsirado?”

Tai buvo 374 metai atgal, 
kada pirmoji paišelio išraiš
ka pasirodė paveiksle Con- 
rado Gesner’io enciklopedi
joje, 1565 metais. Paveiksle 
parodoma medinė triūbelė, 
kurioj matome įdėtą gaba
liuką juodos medžiagos. Ta 
juodoji medžiaga tikreny
bėje yra grafitas (o grafi
tas tai į metalą panaši gry- 
naanglio-carbono rūšis). Ta 
medžiaga buvo atrasta Bar
rowdale, Cumberlande, An
glijoj, 1564 m. Tas ir sutei
kė mums paišelį, kokį šian
dien turime.

Iš pradžių grafitas buvo| 
vartojamas kaipo vaistas,| 
bet greitai jo gabalas buvo! 
pavartotas ženklinti ski
riant avis. Karaliaujant 
James’ui I, grafitas buvo j 
pardavinėjamas g a b a 1 ais 
Londono gatvėse, savo na
tūraliame pavidale.

Tie, kurie jau galėjo ra
šyti, buvo dar nepasitenki
nę juomi (nes jis labai pai
šino pirštus); todėl pradėjo 
apvyniot grafito gabalus 
siūlais — to liekana tai 
šiandien popiera apsukti 
“crayon” paišeliai.

Metaliniai laikytuvai irgi 
buvo vartojami. Čia ir vėl 
mes matome senovės lieka
ną, tik naujoviškoj formoj 
—tai dabartiniai pripildo
mi, . mechaniški paišeliai. 
Bet paprasti mediniai pai
šeliai, kurie yra peiliu smai
linami, nepasirodė iki 1863 
metu.

Paišelių dirbimas turėjo 
savo nepasisekimų iki pa
baigai aštuonioliktojo am
žiaus. Barrowdale kasyklos 
ėjo prie pabaigos; ir tada 
Anglijos karas su Franci j a 
visiškai nukirto grafito pri
statymą Europai. Nauji 
grafito šaltiniai buvo at
rasti, ypač Bohemijoj, Cey- 
lone ir Meksikoj, bet šis 
grafitas savo rūšimi toli 
neprilygo Barrowdale gra
fitui, ir todėl naujasis gra
fitas turėjo būt perdirbtas. 
Tai paprastas dalykas pats 
savaimi, bet kaip gaunamus 
iš jo “miltus” paverst į kie
tą medžiagą?

Atsakymas atėjo iš Fran
ci jos, kur vienas žmogus, 
turėjęs geriausias mintis 
tais laikais, išsprendė šį 
klausimą — tai buvo che
mikas Nicolas Jacques Con
te, spalvų dažėjas ir mecha
nikos genijus, kuris tuo 
kartu darbavosi ant lakio
jančių baliūnų. Grafito 
klausimas buvo daug svar
besnis negu baliūnai, ir jis 

verte Vinco Duktė
persiėmė šiuom darbu. 1795 
metais jis davė atsakymą 
—klijai. Sumaišant klijus 
su grafito miltais, gaunama 
pageidaujamas k i e t u m as 
medžiagos.

Tuojaus paišelio dirbi
mas persikeitė iš rankų 
darbo į pramonę, industri
ja.

Pranešama, kad ir Jo
seph Hardtmuth, Vienoj, 
Austrijoj, išrado panašius 
klijus tuom pat laiku.

Bet šiai]) ar taip grafito 
monopolis liko Anglijoj su
trėkštas, ir paišelių pramo
nė perkelta i Europos že
myną ir į Ameriką, kur 
naujas kontinentas suteikė 
vieną iš svarbiausių reik
menų — raudonąją eglę, 
minkštą, tiesiai smailinamą 
medį, į kurį rašančioji me
džiaga “lead” yra įdedama.

Barrowdale kasyklos jau 
senai užsibaigė, ir tokie 
vardai, kaip Contė ir Hard
tmuth, senai užmiršti pa
prasto žmogaus. Bet jų 
skaisčios mintys būtinai už
sitarnavo vietą žmonijos 
garbės sąraše, kad jie su
teikė tą tai]) paprastą ma
žą daiktelį, kuris Einšteino 
rankose žymi evoliucijos 
eiseną, mažo vaiko rankose 
mokina abėcėlės, ir kuris 
taip ištikimai tarnauja pa
sauliui jau beveik keturis 
šimtmečius.

“Verpalai” iš Anglies

Vokietijoj paskutiniu lai
ku “išvystyta” būdas dirbt 
audimam siūlus iš anglies. 
Jie gaminami iš pigios ru
dosios anglies, kaip praneš
ta Amerikos žemdirbystės 
ministerijai.

Bet ai* ’galima būtų pla
čiau naudot tuos “verpa
lus” fabrikiniams audi
niams, dar nėra nustatyta, 
kaip sako pats pranešimas.

GAZOLINAS Iš ANGLIES 
AMERIKOJ

Pittsburgh, Pa., vas. 8. — 
Šalies valdžios kasyklų biu
ras pranešė, kad išrasta 
būdai, kaip iš dviejų tonų 
“akmeninės” anglies galima 
pagamint vieną toną gazo
lino.

Valdžios inžinieriai taip
gi surado, kaip Boulder 
tvenkinio srityje iš įvairių 
metalų rūdos galima iš
traukt manganą, kuris rei
kalingas pastiprint plieną 
kariniams laivams.

AMERIKOS ‘CLIPPERIAF
PERS KRIS ANTLANTĄ

PER 16 VALANDŲ

Washington, vas. 8. — 
Faktais parodyta, kad Am
erikos keleiviniai orlaiviai 
“Clipperiai” galės per 16 
valandų nuskrist į Europą 
ir per tiek pat laiko su
grįžt.

Kaunas. — Lietuvos val
džia iškilmingai atidarė 
francūzų meno parodą.
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RADIO PROGRAMA

šeštadienio, vasario 11-tos, 
radio programa per stotį I 
WORL, nuo 8 iki 8:30 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. Dainininkė Marijona Za- 
višienė iš Bostono.

2. Pianistė Kita Zaviūtė iš 
Bostono.

3. Radio Kontestas.
Sekmadienio, vasario 12-tos, 

Nepriklausomybės Apvaikščio- 
jimo programa per s t 6 t į 
WORL, nuo 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti:

1. Lietuviu Radio Trio iš So. 
Bostono.

2. Franklin Vyrų Choras iš 
Montello, po vadovyste Adolfo 
Kruso.

3. Kalbės SLA iždo globė
jas Stasys Mockus iš So. Bos-! 
tono.

Jei norėtumėt išgirst kokias 
speciališkas dainas ar muziką, 
praneškit mum, parašydami į 
Sation WORL, Lithuanian 
Program, Boston, Mass., ir 
mes su mielu noru bandysi
me jus patenkint.

. Steponas Minkąs,
Garsintojas.

J. Stankus ir J. šlapikas; V. 
J. Senkevičius aukavo 60 cen
tų; E. Katinienė 50 centų; 
po 25c — P. Lukauskas, A. 
Urbienė, Mrs. Pabijonienė, 
Mrs. Palilionienė, A. šlapikie- 
nė, B. Urbienė, S. Urba, F. Ur
ba, S. Meison, M. Urba, M. ža- 
sinienė, F. Ulba, M. Norvaiša, 
V. Kaulius, M. švegždienė, K. 
Judickas V. Morkauskienė ir 
E. Stankienė. Viso su smul
kiais surinkta $11.67, o pir
mininkė B. E. Scnkevičicne 
pridėjo 33 centus, kad suda
rius lygiai $12.

Apmokėjus išlaidas, per
duota d. Zablackui $7, kurie 
bus sunaudoti sušelpimui ir 
gydymui sužeistų sugrįžusių 
jaunų kovotojų.

Labai didelis ačiū visiems, 
kurie matė reikalk ateiti ir 
pagerbti pasišventusį jaunuolį. 
Taipgi ačiū visiems aukuoto- 
jams.

Mitingą galima priskaityti 
prie pasisekusių, nes dar ir 
šiandien Eastone kalbama, 
prisimenama d. Zablacko žo
džiai. Ten Buvęs.

reikalus, paimta apkalbėjimui 
bendri mūsų unijos klausimai. 
Buvo kritikos ir nusiskundimų 
kaikuriais viršininkais bei uni
jos darbuotojais. Keletas sky
riaus narių ėmė balsą. Cha
rakteringų pareiškimų padare 
Petras Jaras, buvęs lietuvių 
skyriaus pirmininkas.

P. J. pasakojo susirinkimui, 
būk vienas generalio ofiso vir
šininkas pridaręs kokių ten 
jam žinomų neleistinų daly
kų. P. Jaras sakė, kad jis 
turįs pakankamai faktų parė
mimui jo daromų užmetimų. 
Jo žodžiais, generalio 
manadžeris gelbėjęs 
viams - kompanijoms 
nuo unijos ir už tai 
vęs kyšių. Ir, pasak
generaliam ofise bus jo mena
mas viršininkas, tol Baltimo- 
rės kriaučių 
sutvarkyti.

Baigdamas 
ras pareiškė, 
reikalas, tai 
faktais pasirodyti net teisme.

Daugelis unijistų dėlei to 
pradėjo nerimauti ir reika
lauti, kad tas dalykas būtų 
ištirtas ir nariams išaiškintas. 
Norėta sužinoti tikrai, ar įtar
tas unijos veikėjas ėmė kyšius 
ir ar jis gelbėjo kompanijai ar 
kompanijoms pabėgti nuo uni
jos.

Gal ir Mes Sirgę Kūdi
kių Paralyžium

nai to darbo neatlieka taip, 
kaip reikėtų.

—N. M.

Easton, Pa.
Lenino Mirties Paminėjimas

Sausio 22 d. Komunistų 
Partija rengė svarbų mitingą, 
būtent 15 metų sukaktuves 
nuo mirties didžiojo revoliuci
jos vado, Lenino. Buvo ro
domas vienas geriausių Sovie
tinių judžių “We Are From 
Kronstadt” ir kalbėjo du geri 
kalbėtojai, — Jack Burson ir 
d. Landi. Abudu kalbėtojai 
smarkiai ragino už nuėmimą 
embargo ant lojalistų Ispani
jos, ir taipgi nurodė pragaiš
tingus darbus Dies komiteto ir 
sykiu agitavo, kad būtų pa
siųsti valdžiai reikalavimai, 
kad nebūtų nei cento duoda
ma daugiau tam komitetui. 
Kaip kalbėtojai, taip judis pu
blikai patiko.

Kadangi oras buvo bjaurus, 
baisiai šalta ir audringas vė
jas, tai tapo sulaikyta dalis 
publikos nuo atsilankymo. Au
kų surinkta suvirs $7. Minė
tas judis rengėjams gan bran
giai atsiėjo, tad Partija turės 
stambių nedateklių. Atsilan
kiusiems didelis ačiū už daly
vavimą taip svarbiame mitin
ge.

Ir Mus Aplanke Ispanijos 
Karo Veteranas

šeštadienį, sausio 28, buvo 
surengtos prakalbos LLD 13 
kuopos nesenai sugrįžusiam iš 
Ispanijos kovos lauko Vytau
tui Zablackui. šis jaunuolis 
labai puikiai aiškino savo ir 
visos Ispanijos liaudies kovas. 
Jo prakalbos įdomiai klausėsi 
susirinkusi publika, ir ne vie
nam nusirito ašara per skruos
tus, kada buvo paminėti žuvu-> 
šieji karžygiai, ir kada jų pa
gerbimui pirmininkė paprašė 
publikos sustoti vienai minu
tei.

Drg. Zablackas labai nuo
dugniai aiškino tikėjimo klau
simą ir faktais atrėmė kunigų 
skleidžiamą melą, būk Ispani
joje yra naikinamas tikėji
mas, žudomi kunigai. Jis 
taipgi karštai ragino, kad se
nesnieji draugai daugiau at
kreiptų’ domės į jaunimą ir dė
tų visas pastangas jį lavinti 
darbininkiškoj dvasioj, jį or
ganizuotų.

Publikos buvo vidutiniai. 
Reikia duoti papeikimas tiems, 
kurie galėjo dalyvauti, o pra
leido taip įdomų ir svarbų va
karą namuose ar kur kitur. 
Būtų išgirdę daug ko naujo ir 
pasimokinę iš to.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir paramai sugrįž- 

’ tančių iš Ispanijos veteranų. 
Po $1 aukavo: F. Bačkis, R. 
Stančikienė, V. Lengvinas, V.

Baltimore, Md.
Lenino Mirties Paminėjimo 
Susirinkimas Puikiai Pavyko

Lenino mirties paminėjimo 
susirinkime, kurį surengė Ko
munistų Partija penktadienį, 
27 d. sausio, Lehman Hali, 
818 N. Howard St., 8:30 vai. 
vakare, buvo keli kalbėtojai. 
Vyriausias kalbėtojas buvo 
William Z. Foster.

Programą išpildė dramatiš
ka grupė iš New Yorko. Lo
šė tam tikrus vaizdus iš dar
bininkų gyvenimo. Buvo pa
daryta Lenino mirties paminė
jimo susirinkime išraiška, 
tikslu už vienybę visų progre- 
syviškų ir demokratiškų spėkų 
kovai prieš fašizmą.

Aukų buvo surinkta virš 
pusantro šimto dolerių. Publi
kos buvo pilnutėlė svetaine. 
Taipgi turime pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad šiame Le
nino mirties paminėjime dau
giau lietuvių dalyvavo, negu 
kada pirmiau esu matęs. Tai 
linksma matyti, kad Baltimo- i 
rėš lietuviai pradeda suprasti,) 
pradeda matyti, kas yra dar- j 
bininkų didžiausias vadas-ge- j 
nijus Leninas.

Taipgi linksma buvo matyti, 
kad daug lietuvių jaunuolių 
buvo Lenino mirties paminėji
mo susirinkime, čia, žinoma, 
priklauso nuo jaunuolių tėvų; 
kuomet tėvai eina į tokius su
sirinkimus, žinoma, vadina ir 
savo jaunuolius, o kada jau
nuoliai sutinka su tėvais* da
lyvauti, — jie pasivadina ir 
savo draugus su jais eiti. Na, i 
ir tokiu būdu susidaro daugu-1 
ma. Taip ir reikia. Taip tik 
ir suprasime, kas yra geras ir 
kas—blogas.

Iš Lyros Choro “Package 
Party’’ Parengimo

ofiso 
darbda- 
pabėgti 
gauda- 
jo, kol

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

jog tai svarbiausia todėl, 
kad daugelis buvo jau už
sikrėtę tos ligos nuodais 
pirma, negu buvo panaudo
ta purkštimai bei lašini
mai tų skiedinių žmonėms į 
nosis. Antra nepąsisekimo 
priežastis buvusi tame, kad 
permažai tebuvo žinovų ir 
negana \ prietaisų greitai 
aptarnauti visus, kuriem 
gręsė pavojus. O kai žmo
nės patys tuos skiedinius 
leidžia bei purkščia į nosis 
sau ar savo vaikams, daž-

BEGALINES JĖGOS
ŠALTINIS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Vienas pirmųjų uždavi
niu, tačiaus, tai surast bū
dus atominiai skaldyt pi
gesnes medžiagas, pavyzd
žiui,—geležį, varį ir kt.

Bombarduojant “neutro
nais” taikinį (cielių) tam 
tikroje mokslinėje mašino
je, taikinys baisiai įkaista. 
Taigi šį išradimą galimą 
būtų naudot ir varymui ga
ro mašinų; ale, supranta-

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. •••• $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertės 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.

dalykai nebūsią

kalbą, p. P. Ja- 
kad jeigu bus 

jis galėsiąs su

Manadžeris, išgirdęs jam pM ^ut 
daromus užmetimus, pasišau
kė Jarą, kad jis įrodytų jam 
daromus primetimus. Visą da
lyką paėmė į savo rankas Pil
dančioji Taryba ir P. Jaras 
paimtas trumpai: prirodyk, 
arba atšauk. Prirodymų pas 
Jarą jokių nebuvo, tai jam 
prisiėjo atšaukti ir atsiprašy
ti akyvaizdoje lietuvių sky
riaus. Jis prisipažino kalbė
jęs neteisybę. Rėmėsi leidžia
mais netikrais paskalais.

Unijistas.

— ima, garo inžinai tada turė- 
; daug ski r tingiau 

įrengti negu dabartiniai.
, —N. M.

Sąžiningas Mokėtojas
Pas vaikų vežimėlių par

davėją užeina pilietis.
—Aš norėčiau sumokėti 

paskutinę ratą už dukters

—Na, o kaip dukrelei se
kasi?

—Ji šiandien išteka.

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsą dešimt, lengvų išmokėjimų planą.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

Pilna Kaina $24.75 DABAR

a; , ■■■ ■ , . \
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NE “VISKO-GYDUOLĖ”
Tik Puikesnis Cigaretas

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktlni, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

IŠBANDYKITE 1939
DV1GUEAI-ŠVELN1US jpfe H I A B01d Gok

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai apsaugoti dviem užvalk
čiais Cellophane. VIRSUTIN1S užvalktis atsidaro APA
ČIOJ pakelio.

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkes
tru, Sekmadieniu vakarais, Columbia Network.

Copyright, 1039. by P. LorillardCo., Its--.

Tik Apribotam
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

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

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET , BROOKLYN, N. Y. 
o

Lyros Choras buvo surengęs 
“Package Party” šeštadienį, 
sausio 28 d., šių metų, Lietu
vių Svetainėje. Parengimas 
buvo skaitlingas, daug rėmėjų 
ir prietelių atsilankė, nežiū
rint, kad toj pačioj svetainėj 
buvo ir kitas parengimas.

šiame parengime išleidome 
gėlių darželį ant laimėjimo. 
Darželį laimėjo Charles Lu
cas, 340 S. Woodyear St., ti-' 
kieto numeris 353.

Turiu pasakyti, kad “Pack
age Party” buvo gana links
mas, turėjome įvalias “fonių.” 
Nebuvo tokių, kurie nebūtų 
gavę dovaną; daugumas ga
vo net po kelias. Daug nera
šysiu apie šį parengimą,—pa
liksiu Lyros Choro korespon
dentui plačiau apie viską ap
rašyti. V—kus.

Biskelis Žinių iš Lietuvių 
Kriaučių Skyriaus

Sausio 18 d. skyriaus susi
rinkime, apkalbėjus bėgančius

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDEUOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
. Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

-......... -,l"—------- ----------- —-
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas \ 
veselijoms, krikštynoms ir \ 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

M a t eu š a s Si m o n avi č i u s
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

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

STREET426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes elcveiterlo stoties

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

• . .................... " ------- X ■ ’'

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Tel. Evergreen 7-8451

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Vincas
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Abe Lincoln, 
Douglass, and 
George Washington

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

FEBRUARY is particularly sig
nificant this year when we re
view it as the month in which Ab

raham Lincoln, George Washington 
and Frederick Douglass were born.

The ideals and aspirations for 
which these three heroes of Amer
ican history fought act as bulwarks 
upon which we lean to rest and re
gain strength in the constant battle 
for the solution of the problems 
are facing today.

Sweethearts Dance at 
Cleveland Affair

of the earth, the

The American

we

Rcvolution

“When in the course of human 
events, it becomes necessary for 
one people to dissolve the political 
bands which have connected them 
with another, and to assume among 
the Powers
separate and equal stature to which 
the Laws of Nature and Nature’s 
God entitle them, a decent respect 
to the opinions of mankind requires 
that they should declare the causes 
which impel them to separation.”

Many years later Lenin stated, 
“the history 4f modern civilized 
America opens with one of those 
great, really liberating, really revo
lutionary wars.” The Declaration of 
Independence amply proves 
statement when it gives the 
of Democracy:

CLEVELAND, Ohio. — This is 
the last call for Cleveland’s Gala 
Valentine Dance being sponsored by 
the LDS youth branch, number 201.

Tickets are already being sold and 
the doors of 920 E. 79th St. will 
open tomorrow (Saturday) at 8 p. 
m. when you come with 
sion ticket of 25 cents.

There will be a door 
barrel of beer. So here’s 
see you at the dance.

BAU K1LAS, LAST OF 
LITH-AMER VETS, 
BACK FROM SPAIN

What About Spain?

the admis-

prize of a 
hoping we

—Rep.

Lenin’s 
essence

During Ameri
ca’s colonial pe
riod the colonies 
were under the 
economic and po
litical yoke of 
the British nul
ling class. Need
ing fields for ex
ploitation at this 
period of mer
cantilism Britain George Washington 
restricted American manufacture, 
cut commerce and trade and denied 
elementary civil liberties to the 
colonists.

The American people, struggling 
to find a newer and more democrat
ic life on the continent, resented 
the tyranny imposed upon them 
and this resentment turned into ac
tual rebellion.

Forced by the necessity of defeat
ing a common enemy the colonies 
joined together and became the 
United States of America. Let the 
Declaration of Independence speak 
for itself in explaining the reasons 
of the American Revolution:

"We hold these truths to 
evident, that all men are 
equal, that they are endowed by 
their Creator with certain unalien
able Rights, that among these are 
Life, Liberty, and the pursuit of 
Happiness.”

As in Spain’s war for independ
ence, America too had its volunteers 
for liberty. Pulaski, Von Steuben, 
Lafayette, Frenchmen, Germans 
and even a group of Lithuanians 
under Kosciusko came to America 
to help in the fight for economic 
and social security.

The early period of America’s 
growth is a story of a nation being 
built by the common efforts of the 
people. George Washington, while 
a wealthy individual, recognized tho 
historical importance of America 
being freed from British rulorship 
and gave his services to the cause 
of American liberty.

be self
created

LoDeStars Wipe Floor 
With B’klyn in Match
ELIZABETH, N. J.—The Brook

lyn “Builders” were defeated by the 
Newark "LoDeStars” in a bowling 
match which was held here on Sun
day, January 29,-1937.

There was no doubt in the minds 
of the Brooklyn bowlers that New
ark had the superior team after the 
first two games out of three were 
taken by Newark. Under the agree
ment the third game was not play
ed.

The first game was paced by Al 
Dobinis of the LoDeStars with a 222 
while J. Blass led the Brooklynites 
with 175. The high scorer of the 
second game was W. Skeets of New
ark with 202, with Tony Sineus 
sharing the honor of the Builders 
with 177.

The

NEVER AGAIN
quite 
Upon 
odor

personal habits are
I avoid dfrt, frown 
positively detest the 
My friend Sceptic Steve, 
exactly opposite in mora- 
“Pal, you’re not a puritan,

My 
average, 
filth and 
of garlic, 
while not 
lity, said, 
are you?’

I paused for a moment to
"No,” I answered, quite 

dently.
“Then,” he said, “if you’re 

puritan and can observe other ideas 
without being shocked wouldn’t it 
be possible that you are wrong in 
your condemnation of certain ideas 
which you call reactionary if you 
are not fully conversant with those 
ideas?”

For a while I thought he had 
me but then common sense rallied 
to my aid. “No,” I replied, “I con
demn only those ideas which I have 
found to be 
rience, study 
of competent 
servers of the

Sceptic Steve looked fazed but 
said, “This is what I’m driving at 
—why the h... don’t you read a 
Hearst newspaper?”

“Why the h..... don’t I read
Hearst?”' I asked in amazement, 
"for the simple reason that his 
news is sensationalized, his facts 
exaggerated and his editorials bra
zenly advocate unAmerican fascism 
in the name of Americanism.”

"Look here,” Sceptic said to me 
in anger, 
but just 
afraid of 
paper.”

Well, 
nothing 
it was

The Civil War
LAVERY in the early nineteenth 
century was a force which hind

ered the industrial and social pro
gress of the nation. Rather than 
allow their profits to be destroyed 
Southern slave-holders, were willing 
to destroy the Republic.

Requiring constant expansion, be
cause of the land-deterioration that 
accompanied the plantation agricul
tural system, the slave-owners 
constantly spread the slavery 
through Supremo Court decisions 
and federal laws. When the govern
ment passed from the hands of the 
slave-holders at 
Abraham Lincoln,

needed the Union and seceed-

the election of
the south no

I.

longer 
cd.

think.
confi-

not a

incorrect from expe- 
or from the opinions 
and intelligent ob- 

matter. Ya get me?”

“I don’t know about 
to show that you’re 
different ideas, read

that 
not 
the

could 
and

lose 
that

Secession and War 
war against 

was at
The 

secession 
first one waged on 
purely constitution
al grounds — on 
keeping the Union

But 
sig- 
thq 
ob-

as a whole, 
later the true 
nificance of 
war became
vious—the destruc
tion of slavery was 
necessary if the in-Abraham Lincoln 
dustrial system of the North was to 
survive.

Gradually the unions of the pe
riod understood that white labor 
could never be fr.ee as long as black 
labor was in chains. The same idea 
was ably expressed by Abraham 
Lincoln in a debate with Judge 
Douglas (not Frederick Douglass) a 
few years before the Civil War.

"The purpose of the Drcd Scott 
decision is to make property, and 
nothing but property, of the Negro
in all states of the Union. It is the I issued flaming appeals to the Neg- 
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score of the first game fol
lows:

First Gaine

A.
Brooklyn

Purvenas 132
G. Kazakevich 103
T. Sineus 151
T. Navikas 174
J. Blass < 175

A.

Total
Newark

Dobinis

735

222
B. Zukauckas 135
C. Bauer 119
J. Stcnslcr 159
W. Skeets 177

Total
Second Gaine 
BROOKLYN

Al Purvenas
Tony Sineus
G. .Kazakevich
Tony Navikas

812
* Y *

121
177
128
169 1

J. Blass 
Total

156
751

NEWARK
Al Dobinis
B. Žukauskas
C. Bauer
J. Stcnslcr 
W. Skeets

Total

177
156
171
173
202

879
book gameteam wishing to

NEW YORK, N. Y.—After spend
ing two years in Spain as a soldier 
in the Abraham Lincoln Brigade 
Bali Kilas, of Rumford, Maine, re
turned on the S. S. President Hard
ing last Saturday.

Bronzed, taller and a bit huskier, 
Bali appeared to be1 in good spirits 
at being one of the last Lithuanian- 
Americans to return from service in 
the International Brigade.

• Commenting upon the fall of Barce
lona Bali stated, "Even though Fran
co may conquei’ large parte of Spain 
he will never be able to keep it for 
the Spanish people have learned 
what the meaning of war and fas
cism is.”

Telling of his experiences in 
Spain while visiting the LYS office 
he repeatedly stressed the fact that 
the fascists could never have con
quered the land now under their 
heel if the French border had been 
open and the American Embargo 
lifted so that the democratic people 
of the world could have supplied 
Spain with the arms and munitions 
she so vitally needs.

The Lithuanian Committee to Aid 
Spanish Democracy and the Friends 
of the Ab. Lincoln Brigade will help 
Bali to rehabilitate himself. At prę- 
sent ho is leaving for Rumford, 
Maine, to visit his mother who has 
not seen him for two years.

For a long time it was feared 
that Bali was killed in Spain but 
ho has now returned, able and 
healthy, and will once again under
take the important Work of fights 
ing for in America what he fought 
for in Spain. Salud!

Parties Add Zest to 
Philly Chorus Work

Any 
with the Newark Lodestars should 
write to B. Zukauckas, 566 S. Clin
ton St., E. Orange, N. J.

fate of his own people, but with the 
struggle of the people everywhere 
for freedom.

When Lincoln finally realized that 
national salvation was impossible so 
long as the social causes of the war 
were blurred over, Douglass was 
able to be of eVen greater service 
to his country and his people. He

PHILADELPHIA, Pa. — Rose 
Behmcr has again returned to the 
chorus as its teacher after a period 
of absence, with a batch of songs. 
Welcomb I 
song, 
is dedicated to her brand new 
daughter, Nancy. May she become 
one of our future chorus members!

Believe it or not, chorus had a 
little party after rehearsal last 
Friday nite. Oft talked about, but 
never materialized until Miss Mula- 
kiute pushed the plan with the cof
fee and -shouldered all responsibili
ties. Our vote of thanks to her. 
Also to a momentarily embarrassed 
young man. Jesting one nite, he 
promised to supply the cakes. Was 
his face red When Friday nite rolled 
around and he was held to his jest ? 
However, with 
filled his part 
chorus believes 
word is said in

While we’re on the subject, there 
was a small surprise birthday party 
given by the girls’ and fellows’ sex
tette for their teacher, Nellie Stat
kevich. Although it’s a bit late, 
“Happy Birthday, Nellie.”

And speaking of sextettes, the 
papers have it that they are appear
ing at the “Laisve Bazaar” in 
Brooklyn on Sunday, February 12.

b back, Rose! Our first new 
Lullaby and Good Night,” 

her

good grace, he ful- 
of the bargain. The 
that, “Many a true 

jest.”

figured that I 
but three cents 

conceivably possible that I 
was wrong in condemning the reac
tionary press.

I washed my hands very carefully 
afterwards — but nevertheless the 
truth must be told: I bought a 
Hearst newspaper Tuesday. Forgive 
me!

The first and second pages, cha
racteristically enough, were full of 
misrepresentations concerning the 
Spanish War. The editorial page 
screamed Americanism! 
ism! yet almost every 
contradicted the basic 
Americanism. And since 
feather cling together I was not 
surprised to find a Trotskyite among 
tho contributors. The editorials 
gave Chamberlain a pat on 
back. Rogues recognize rogues, 
know’.

And so I read the paper through 
and through—wondering if a state
ment here or there would belie the 
fact that Hearst’s newspapers are 
mental poison. I wasn’t shocked by 
what I found—it was to 
cd.

Instead of giving the 
Sceptic I took it home, 
in the washroom. The 
soft and probably not injurious to 
the skin—yet no one wants to use 
it ?

old issue of property rights versus 
human rights, an issue that will 
continue in this country when these 
poor tongues of Judge Douglas and 
myself shall long have been silent. 
It is the eternal struggle between 
two principles. The one is the com- 

the 
the 
and 
eat.

come

roes, calling them to arms. He con
stantly stressed the need for the 
unity of Negro and white in the 
common struggle to destroy slavery 
and save the nation.

ITHIN the past few weeks the general public has been sub
jected to a barrage of defeatist propaganda and scare 

headlines to the effect that Loyalist Spain has already fallen. 
To spread the feeling that it is now too late to act, to minimize 
the steadfast resistance of the Loyalist forces, and to magnify 
the enormous material superiority of the fascist invaders—this 
is their vicious aim. It must be frustrated.

LITHUANIAN Y. C. L. 
APPEALS FOR UNITY 
AGAINST FASCISM

American- 
statement 
tenets of 

birds of a

inon right of humanity, and 
other divine right of kings. It is 
same spirit that says, ‘You toil 
work and earn bread, and I’ll 
it.’ Whether those words
from the mouth of one who bestri
des his people and lives by the fruit 
of their labor, or from one race of 
men who seek to enslave another 
race, It is the same tyrannical prin
ciple.” .

The American Civil War was won 
by the combined efforts* of Negro 
and white workers and again Lenin 
stated: “What a pedant, what an 
idiot is he who denies the greatest, 
world-historic progressive and re
volutionary significance of the Ame
rican Civil War of 1861-1865!”

also 
the 
you

be expect-

paper to 
It is now 
paper is

The Negro’s Role in America

THE CAREER of Frederick 
Douglass can be the most 
dramatic proof of the role the Ame

rican Negro played in his liberation 
from slavery. Born a slave this man 
managed to escape and immediately 
entered the Abolitionist movement 
of the period before the Civil War.

Douglass carried the fight against 
slavery to the American people and 
was concerned, ’ not only with the
------------------ i------------------------------------------------

The Real Americanism
MERICANISM, its real found
ation, is not laid in the chau

vinistic history of wars of conquest
but in the history of really libera
ting, really revolutionary events 
such as the War of 1776 and the 
Civil War. The results of these wars 
represent the real foundations of 
true Americanism.

America today is involved in the 
problems of. economics and foreign 
affairs that are as important as the 
problems which beset Lincoln, Doug
lass and Washington in their period. 
Whether these problems of security, 
democracy and peace can be solved 
depends upon the unity and class 
consciousness of America.

The threat of fascist aggression 
and the growing Tory 
within America is real
mediate. National and ^social secu
rity depends upon the ever increas
ing extension of democracy in the 
United States.

The historical heritage which 
these representatives of revolutio
nary American history give us can 
best be carried over into modern 
America only in the progressive 
fight of the people for peace, pro
gress and democracy.

Coming Soon:
Saturday nite, Feb. 25, 1939, is to 

be the most important date during 
the month of February. Why? Be
cause Lyros Chorus is holding its
annual dance and its first this year. 
To all who have been asking for
our dances, here’s your chance to
come down and enjoy yourself.
Place, Ukrainian Hall, 849 Franklin 
Street. Time, 8 to 12. Music by Bill 
Smith and his “Blue Aces”. So what 
are you waiting for? Let’s go!

—“The Little Red.”

LDS Youth Commemo
rate Lith. Independence

movement
and im-

BROOKLYN, N. Y. — The mem
bers of the LDS Builders branch 
will commemorate the twenty-first 
anniversary of Lithuanian indepen
dence by a all-youth meeting to be 
held at 427 Lorimer Street.

Two short talks by members of 
the branch explaining the import
ance of this anniversary will be 
featured. A motion picture cartoon 
will 
cial

also be shown. Dancing and so 
to follow after the meeting.

—Comm.

A new magnifying glass for close 
work includes an electric light in 
its frame that can be plugged into 
any1 convenient source of current.

THE FACTS IN SPAIN
How shall we meet this danger? First and foremost, we must 

recognize the significance of the following points, substantiated 
by the dispatches of the New York Times Correspondent, Her
bert Matthews, and others.

1. Barcelona has fallen, but the Loyalists have not gone down in defeat.
2. The battlelines have reformed.
3. The Government has been transferred and still

command. <. '
4. The armed forces have been reorganized and 

care for the civilian refugees is being established.
5. In the southern area, General Miaja’s 250,000
6. The Negrin Government still controls:
a. An army of approximately 700,000 men,
b. A navy of three cruisers, thirteen destroyers, seven submarines, five 

torpedo boats and two gunboats—all “functioning in perfect order.”
c. The Island of Minorca in the Mediterranean, with a naval base supe

rior to that on near-by Insurgent-held Majorca Island.
d. Eleven out of Spain’s twenty-two provincial capitals.
e. Five hundred miles of coast-line, with the ports of Almeria, Alicante, 

Valencia and a first-class naval base at Cartagena.
f. More than 10,000,000 population, including 3,000,000 refugees or al

most half that of Spain.

LIFT THE EMBARGO NOW!
Every youth in America must concentrate first and foremost 

on lifting the embargo.
1. Organize groups to go into the streets with petitions.
2. See that every individual you know and every organization 

send letters, post cards and WIRES to the President—not once— 
but repeatedly.

3. Organize mass meetings on lifting the embargo.
4. Demonstrate in the streets and at Italian and German Con

sulates against their invasion of Spain.
5. Set aside a day or a week to concentrate on lifting the em

bargo. Tremendous sentiment is aroused; people of the greatest 
importance are with us; organizations are behind us as .never 
before. It’s our job to carry the drive through to success.

We suggest February 12 and the week following for nation
wide youth activity. ACT NOW!

KAUNAS, Lithuania.— The Young 
Communist League of Lithuania 
still continues its heroic fight against 
dictatorship and Hitler’s threat to 
Lithuanian independence. In a pro
clamation issued last month the 
Lithuanian Y.C.L. appealed to all 
young people of Lithuania to rally 
together to resist the gradual Nazi 
penetration that is threatening the 
existence of the nation.

functions 'in complete

a relief apparatus to

troops stand firm.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD
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. .“Father was furious with me today—I was so drunk
1 fired him and gave the men raises.”

B more Concert to be 
Held Sunday, Feb. 12
BALTIMORE, Md.—“Come on,

kids, We’re stopping out!” Where? 
Why to the concert of the Balti
more Lyros Chorus! How 
only 40 cents for a whole 
entertainment.

Yes, that’s all. Only 40 
hoai' the Lyros Chorus, to 
dramatization of the play, 
miriau,” to see and

much Tv
evening’s

cents to 
see their 
"Aš Nu- 

hear the 
newly organized quartette, and to 
see, and hear many other “swell” 
features.

And, migosh, I almost forgot!, it 
is to be held at the Lithuanian

and
12,

Per-
1939.

by Lock-

Hall, corner of Hollins 
kins Streets on February

The time—7:30 sharp.
Music will be furnished

which and his Chop Stick Peelers, 
Who have recently been “beaįįng 
out” 
some

So 
all. Bring one—bring all.

—Snooper.

a few notes and arc gaining 
popularity.
don’t forget,—come one, come

The French government has issu
ed regulations governing the manu
facture and trade in fruit and vege
table juices under the pure food 
law.

The United States Department of 
Commerce is planning to build a 
hospital at Seattle in which diseases 
of fish can be studied by experts.

Membership in the YCL is punish
able by a prison sentence of eight 
years yet its members succeeded in 
giving the proclamation a wide dis
tribution. in spite of the government 
ban. Part of the declaration read:

‘‘Let us unite our forces into one 
powerful youth front fight against 
the Voldemaras agents of Hitler and 
their preparations for German occu
pation, against Smctona’s capitula
ting politics, for the establishment 
of a government which would 
defend Lithuania and the fight for 
the defence of Lithuanian independ
ence.

“Away with the followers of Vol
demaras—the gravediggers of Lith
uanian independence! (Editors note: 
Voldemaras is the former premier 
of Lithuania 
render of the

who favors the sur- 
nation to Hitler.)

“Long live 
youth front 
independence 
better future

“Long 
uania!

Young

live

an invincible united 
to defend Lithuanian 
and to fight for a 
for youth!
an independent Lith-

Communist League 
of Lithuania,

Central Committee.

B’klyn Chorus Enters Its 
27th Year With Vigor
BROOKLYN, N. Y. — The Aido 

Chorus has not appeared in the 
headlines for some time but as the 
twenty seventh year of its existence 
rolls on the Chorus is growing big
ger and more active.

The new executive committee has 
been elected and is composed of 
these energetic young people:

President, Vito Žilinskas; Vice- 
President, George Kaiser; Secretary, 
Mary Brown; Fin. Secretary, Be
atrice Kalash; Treasurer, Anna 
Sholl.

The new executive is composed of 
a fine group of active people and we 
hope they will live up to our- expect
ations.

Among the chorus newcomers we 
find Adam Stupor and William Si- 
povich. Hope they’re here to stay.

All you chorus members come to 
rehearsal to sing, don’t you? It 
seems that when the teacher goes 
thru the soprano part when teach
ing a song the bassos walk out into 
the ball and smoke, talk and disturb 
the chorus. Not only the basses but 
also the tenors. You have youf fif
teen minutes intermission (which 
you make into 34ths of an hour). 
In the future please refrain from 
moving about when the chorus is 
rehearsing and wait until intermis
sion; and even then only take the 
amount of time given.

The Brooklyn Chorus will sing at 
the following places so attend every 
rehearsal:

Feb. 13—Laisvc’s Bazaar.
Feb. 24—Lithuanian Independence 

Celebration, Grand Paradise Hall.
All chorus members should take 

and sell tickets for our dinner to 
be held in the Citizens Club, March 
11. $1.25 for dinner and 25 cents 
for dancing alone.

Till next week —M. A. B.

A Russian engineer has invented 
a milling machine operated by a 
photoelectric scanning device to 
produce metal parts by automatic
ally following scale drawings placed 
within it.

Yete Zablackas Speaks 
In Worcester Tonite

WORCESTER, Mass.—Veto Za
blackas, active Lithuanian-Ameri
can youth leader and veteran of the 
Spanish War wil1 speak tonight at 
29 Endicott Street in Worcester on 
his experiences in Spain.

The youth of Worcester will have 
a chance to question this veteran, 
who looks like Anthony Eden, on 
the international significance of the 
recent events in Spain.

LAISVE’S BAZAAR IN B’KLYN FOR NEXT THREE DAYS!r-
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Šeštas puslapis LAISVE Penktad., Vasario 10, 1939
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(Tąsa)
“Nesusitaupai kiek pinigų?”
“Susitaupai!” sakė Marė. “O, Viešpatie, ne! Aš pa- ' 

imu ganėtinai, rodos, bet visi ir išeina. Gaunu pusę pelno, ; 
du doleriu ir pusę už kiekvieną svečią ir kai kada pa
darau dvidešimts penkis, arba net trisdešimts dolerių į 
naktį ir tau gali rodytis, kad aš turėčiau pasidėti nors . 
po kiek. Bet kaip nuo manęs paima už kambarį ir valgį— . 
o ima tiek, kad tu nenorėtum ir tikėti, o paskui priedo 
už gėrimus ir kitus dalykus, už viską, ką aš gaunu ir ko 
negaunu... Tik už apskalbimą man reikia užsimokėt apie 
po dvidešimts dolerių kas savaitę—tik pamanyk tą! Bet 
ką aš galiu daryti? Man reikia arba kęsti tą viską, arba 
pamesti, o tas pat būtų ir kitur. Viskas, kas man pasi
seka, tai atidėti po penkiolika dolerių, kuriuos kas sa
vaitė duodu Elzbietai, kad vaikai galėtų eiti į mokyklą.”

Marė valandėlę sėdėjo, tylėdama, susimąsčiusi; ma
tydama, kad Jurgiui rūpi jos pasakojimas, tęsė toliau: 
“Tai taip jie užlaiko merginas—jie taip elgiasi, kad jos 
įsiskolintų ir negalėtų atsitraukti. Jauna mergina pri- 
būna iš"užmarės ir nei žodžio nesupranta angliškai, o 
patekusi į vietą, kaip šita, kada nori atsitraukti, “ponia” 
parodo jai, jog ji įsiskolinusi kelis šimtus, paima visas 
jos drapanas, baugina ją suareštavimu, jeigu ji nepasi
liks ir nedarys, kaip jai liepiama. Taigi ji pasilieka, o 
juo ilgiau ji būna, daugiau įsiskolina. Labai dažnai esti, 
kad tai vis pasitaiko nlerginos, kurios suvisai nežinojo, 
kur jos papuls, kurios dažniausiai esti nusamdomos tar
nauti namuose. Ar patėmijai tą nedidukę francūzaitę su 
geltonais plaukais, ką stovėjo šalę manęs teisme?”

Jurgis patvirtino, linkteldamas galva.
“Na, koki metai ji pribuvo į šitą šalį. Ji buvo raš

tininkė krautuvėje ir tūlas žmogus nusamdė ją dirbti 
čia dirbtuvėje. Iš viso jų buvo šešios ir visas atgabeno į 
namus, toliau šitoj pačioj gatvėje, ir šitoji mergina tapo 
uždaryta skyrium į kambarėlį, maistą gaudavo užtaisy
tą. Kada pamatė, kad prapuolusi, ji mėtėsi ir rėkė, rovė 
plaukus, bet viso apsirengimo turėjo vien palaidą ap
dangalą ir negalėjo pabėgti, o jie vis ją apgirdydavo 
taip, kad pagaliau ji pasidavė. Per dešimtį mėnesių ji 
nei kojos negavo iškelti iš tos vietos, o paskui jie at
leido ją, nes jiems nepatiko. Tur būt ir iš čia ją atstatys 
taipgi—tąrpais pradeda kvailinėti, per daug geria. Tik
tai vienai iš tų merginų, ką su jąja pribuvo, pasisekė 
pabėgti iššokant per langą nuo antro aukšto nakčia. Dėl 
tos priežasties buvo pakilęs didelis riksmas—gal tu gir
dėjai apie tai?”

“Aš girdėjau,” atsakė Jurgis, “aš vėliau apie tai iš
girdau.” (Tai atsitiko vietoje, kur jis su Duane’u pasis
lėpė, apsidirbę su pirkiku iš kaimų: Minėtoji mergina 
išėjo iš proto ir tas labai pagelbėjo policijai.)

“Jie daug pinigų paima už tai,” sakė Marė toliau. 
“Jie ^dažnai gauna po keturiasdešimts dolerių už kiek
vieną merginą ij’ jas gabena iš visų kraštų. Mūsų vie
toje yra septyniolika ir jos paeina iš devynių, visai skir
tingų, šalių. Kitose vietose rastum dar daugiau ir dides
nį įvairumą. Pas mus yra apie pusė tuzino' francūzai- 
čių—gali būti todėl, kad ‘ponia’ tąją kalbą vartoja. Pran
cūzaitės labai niekai, aršiausios iš visų, nei bent japo- 
nietes išskyrus. Antrose duryse pilna japoniečių, bet aš 
jokiu būdu negyvenčiau tuose pačiuose namuose, kur 
nors viena iš jų randasi.”

Marė tūlą laiką tylėjo, o paskui vėl pradėjo pasa
koti: “Daugelis moterų čionai esti visai šaunios—tu net 
nusistebėtum. Aš seniau manydavau, kad jos taip daro, 
kadangi joms patinka; bet tik įsivaizduok sau moteriškę, 
parsidavinėjančią kiekvienam vyriškiui, kokis tiktai pa- 
sipina, senas ar jaunas, juodas ar baltas—ir kas darytų 
tą todėl, kad jai patinka!”

“Kitos iš jų taip sako,” pertraukė Jurgis.
“Aš žinau,” atsakė ji, “jos viską pasako. Jos užsi

ima tuo ir žino, kad nuo to negali atsitraukti. Bet jos 
nemėgo to, kaip pradėjo—tu veikiai tą patėmytum— 
visados skurdas! Čia yra jauna žydukė, kuri tarnauda
vo kaipo pasiuntinė prie modistės, bet apsirgo ir neteko 
vietos; ji perleido keturias dienas gatvėj, nei kąsnio 
maisto burnoj neturėdama, tada nuėjo į vietą netoli nuo 
čia ir pasisiūlė, bet turėjo atiduoti visas savo drapanas 
pirmiau, negu jie davė jai valgyti!”

Marė valandėlę sėdėjo giliai užsimąsčiusi. “Papasa
kok man apie save, Jurgi,” užkalbino ji. “Kur tu bu
vai?”

Taigi jis jai plačiai apipasakojo apie savo atsitiki
mus nuo to laiko, kai iš namų pabėgo; apie savo gyve
nimą, kaipo valkata, apie darbą tunely ir sužeidimą; 
paskui apie Jack’ą Duane’ą ir apie savo politiškąją kar
jerą stokjarduose ir apie tai, kas vėliau atsitiko. Mare 
klausė su žingeidumu; lengva buvo įtikėti, kad pastara
jam laike jis alko, nes io veidas aiškiai tą rodė. “Tu 
mane suradai į patį laiką”, sakė ji. “Aš paremsiu tave— 
pagelbėsiu tau, kol pasiseks kokį darbą susijieškoti.”

“Aš nenorėčiau, kad tu...” pradėjo jis.
“Kodėl ne? Ar, kad aš čia?”
“Ne, ne tas,” sakė jis. “Bet aš išėjau ir palikau 

jus...”
“Menkniekis !” sakė Marė. “Nesirūpink tuo. Aš tavęs 

nekaltinu.”
Valandėlę patylėjusi, vėl jį užkalbino: “Tu alkanas 

tur būt. Galėsi čia užkąsti—aš paprašysiu; kad atsiųstų

ką nors į kambarį.”
Ji paspaudė guziką ir juodveidė moteriškė atėjo 

pas duris, pažiūrėti, ko ji nori.
“Tai gana puiku turėti ką nors, kas... patarnautų”, 

ištarė ji, juokdamosi, išsitiesdama ant lovos.
Kadangi kalėjime jie mažai rūpinasi kaliniams su

teikti užtektinai pusryčių, tai Jurgis ir gerokai norėjo 
valgyti ir jiedu gana smagiai pasivaišino, kalbėdamiesi 
visą tą laiką apie Elzbietą ir vaikus bei apie pergyven
tus laikus. Dar jiedu buvo nepabaigę, kai atėjo kita 
juodveidė mergina, pranešdama, kad ponia šaukia pas 
save “Lietuviškąją Marę,” nes taip mūsų pažįstamąją 
visi vadino.

“Tas reiškia, kad tu jau turėsi išeiti,” pasakė ji 
Jurgiui.

Taigi jis pakilo ir ji įteikė jam antrašą jų šeimy
nos, kur ten žydiškoje miesto dalyje.

“Eik tenai,” sakė jam. “Jie ir labai apsidžiaugs, 
tave pamatę.”

Bet Jurgis stovėjo, lyg ir abejodamas.
“Aš... aš labai nenorėčiau,” teisinosi jis. “Iš tik

rųjų, Mare, kodėlgi tu nesuteiki man nors kiek pinigų, 
kad galėčiau pirmiau darbą susijieškoti?”

(Bus daugiau)

Mes turime tiesius kelius į 
Vilniaus kraštą ir remkime jų 
kultūrinį judėjimą, kultūrines 
įstaigas. Kam tenai pinigus 
siųsti, ką ten pasirinkti? O gi 
kas ką nori, visiem kultūri
ninkam parama reikalinga. 
Remkite Vilniaus lietuvių 
gimnaziją, Lietu vių Mokslu 
Mėgėjų Draugiją, “Kultūros*’ 
draugiją, ūkininkų ratelius, 
lietuvių spaudą . . . Prie šio 
mūsų darbo, prie šios para
mos niekas negali prisikabinti, 
net ir lenkam Ji negali būti 
kenksminga, jei bent kiek dar 
turi užsilikusio žmoniškumo 
pavergtiesiems.

Taigi, Vasario 16 dieną mi
nėdami, minėkime ją bent 
mintimis ir aukomis su tais, 
kurie šiuo metu labiausiai 
skriaudžiami, kuriems parama 
būtinai reikalinga. Tebus ši 
šventė ir visi 21 -ji Lietuvos 
Nepriklausomybės metai ski
riami Vilniui ir vilniečių kul
tūriniams reikalams paremti.

Pr. Lapiene.

Baltimore, Md
Svarbus Pranešimas

Komunistų Partija rengia 
protesto demonstraciją šį šeš
tadienį, vasario 11 d., 12:30 
po pietų. Vieta: prie Italijos 
konsulato raštinės, Charles ir 
Monument gatvių. Demons
tracijos tikslas — reikalaut, 
kad fašistinė Italijos armija 

j būtų ištraukta iš Ispanijos* že- 
pianojmės ir nustotų lieti ten nekal-
Lietu- 
kaipo

i

tų žmonių kraują.
Broliai ir sesės lietuviai! 

Nepasilikime ir mes nuo kitų 
tautų, dalyvaukime šioje de
monstracijoje.

Kviečia Kom. Partija.

Lawrence, Mass

Laisvoji Sakykla

tik 
su- 
bu- 

ir
Smar-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Mes, amerikiečiai lietuviai, 

renkamės vasario 16-tą į sve
taines, rengiame koncertus, 
kviečiame paskaitininkus, 
klausome jų kalbų ir patys 
kalbame. Kviečiame Ameri
kos jaunimą, kuris mums čia 
dainuoja, pats Lietuvos nema
tęs.

Nenutrūkę mūsų ryšiai su 
lietuvių tautos kamienu, ta
čiau nenumojame ranka į tai, 
kas ten vyksta, bet sekame, 
rūpinamės ir vienaip ar kitaip 
padedame.

Kaip minima šiemet vasario 
šešioliktoji ?

Sunkūs, nuotikingi metai bu
vo visoje Europoje. Daug kas 
pakeista, perorganizuota, kas 
po didžiojo karo buvo nusi
stovėję. Technikų braižyklose 
perbraižyti žemlapiai. . . Pa
daryta vienų nenaudai, kitų— 
laimėjimų pasididžiavimui.

Bendroje nervų' netvarkoje, 
drumstame Europos vandeny
je ir artimiausi mūsų kaimy
nai, kurie savo brolio vardu 
visuomet vadino ir jų “broly
bės” mums seniai žinomos,— 
ir jie prieš Lietuvą ne 
balsą, bet kariuomenę 
traukė, valanda valandon 
vo laukiama kraujo lašų 
upelių. . . Nusileista,
kiai pažeista lietuvių tautos 
garbė, atsisakyta nuo santy
kių be santykių ir užmegsti 
diplomatiniai santykiai.

Vilniaus žaizda giliai lietu
vių tautos širdyje buvo ir pali
ko. Po santykių užmezgimo 
ji dar jautresnė. Vilniaus Va
davimo Sąjunga dar veiklesnė 
pasidarė, nes masės J ją la
biau veržtis pradėjo. Vilnie
čių rėmimas atgijo. Jautriems 
nervams sunku buvo tai pa
kelti ir . . . vėl diplomatiškai 
laimėta; Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga uždaryta. Diploma
tiški nervai ramesni, tik kažin 
vilniečiams ar lengviau, ar jų 
kultūrinė būklė pagerėjo...

Mes Amerikoje turime sti
presnius nervus ir mažiau di
plomatiškumo. Mūsų čia nie
kas taip neerzina ir jokia di
plomatija nespaudžia. Galime 
mes čia ir Spalių 9 ir Vasario 
16 ne diplomatiškai minėti. 
Jei lenkų diplomatams nepa
tinka vilniečių kultūrinimo 
darbas Lietuvoje, kas gali 
mums uždrausti juos' remti 
čia, Amerikoje, ir iš Ameri
kos? ši šalis pasižymėjo sa
vo labdaringumu. Visiems 
skriaudžiamiems ji ištiesia 
pagalbos ranką, ar gi mes, 
gyvendami šioje labdarių že
mėje, neparemsime savųjų 
Vilniaus krašte? ' -

Vasario 16-ją minėdami, 
rinkdamies į Svetaines, klausy-

darni koncertų, nepamirškime 
prisiminti gyvu žodžiu ir au
ka svetimon malonėn pateku
sių vilniečių, savo koncertuo
se įtraukime Vilniaus dainas, 
savo prakalbose įterpkime Vil
niaus vardą, nes ir kaip be jo 
apseiti galėtume, jei 1918 me
tais vasario 16 diena Lietuvos 
Nepriklausomybė paskelbta 
ne kur kitur, bet sostinėj Vil
niuje.

Seniau daug kas rėmėme 
vilniečius per Vilniaus Vadavi
mo Sąjungą Lietuvoje, šian
dien jos nebėra. Per ką mes 
turime remti dabar? Kokia 
organizaciją turėtum pasirink
ti Lietuvoje?

Nereikalingi tarpininkai.

Prakalbose Lietuvos šelpimo 
Fondo, kurios įvyko sausio 29, 
Lyra Hall, Lawrence, Mass., 
buvo gerai reprezentuota lietu
viai profesionalai. Dar jauni, 
nesipraktikavę daug lietuvių 
kalboje, bet reikia jiems didelį 
kreditą duoti, kad jie prisižada 
būti tikrai lietuviais ir išsiręiš- 
kia norą kalbėti ir kitose lietu
vių prakalbose.

Dr. J. Oskar, jaunas dentis- 
tas, išsirėdė, kad per devy
nis metus jis/lietuvių kalbos ne
vartojo, kaip buvo mokykloje, 
bet jis dabar stengsis gauti 
daugiau patyrimo kalbėti lietu
viškai ir kitą kartą pakalbės 
vieną vai.

Dr. J. Gaidis, optometristas, 
jauniausias Lawrence’o profe
sionalas, pusėtinai pakalbėjo 
Lietuvos klausimu. Jis akstino 
visuomenę gelbėt savo šalį ne

vien su gerais norais, bet ir su 
finansine pagelba. Taipgi jis 
priminė, kad vokiečiai nėra toki 
drąsuoliai, kaip jie rodosi, ir 
mums nereikia jų bijoti; mes 
turėtume džiaugtis, kad turim 
savo šalį ir ką gelbėti.

Dr. P. Miškinis, kuris dar te
bėra ligonbuty internatu, netu
rėjo daug laiko kalbėti, bet jis 
visiem patvirtino, kad jis,visa
dos bus tikras lietuvis ir nori 
mirti už lietuvybę.

Anelė Markevičiūtė, 
mokytoja, ragino visus 
voj augusius vienytis;
tauta, ir jiem talkoje ateis ir 
čionai augusieji jaunuoliai, ku
rių širdyse verda tikrai tautiš
kas kraujas; taipgi aiškino, ko
dėl daug mūsų jaunimo ištautė- 
ja, ne iš savo priežasties, bet 
jų aplinkybės verčia, tad suben
drinta lietuvių visuomenė pa
gelbės savo kooperacija ir 
jaunimui.

Drg. J. Urbonas, Lawrence’o: Markevičiūtė 
biznierius, apibrėžė lietuvių sausj<as v.
žmonių padėtį nuo senovės ikij nien5> į, čuladienč, Vareckas,

Devikas, K. Kudarauskienė, J. 
Merkienė, V. Mazalauskienė, J. 
Balčius, M. Grinkevičienė ir J. 
Vaitkevičienė. Smulkiais $10.06, 
viso $20.31. Ačiū visiems už au
kas ir jei kieno vardas ne taip 
parašytas, meldžiam atleisti. 
Užmokėtos kelionės lėšos ir ki
tos bilos, liks dar ir pinigų pa
dėti Į Lietuvos šelpimo Fondą.

Vasario 11, 4 vai. po piet, su- 
batoj, bus svarbus susirinkimas 
Lietuvos Šelpimo Fondo delega
tų, kuriame posėjyj bus renka
ma ir nauja valdyba. Meldžia
me visus atsilankyti.

A. Markevičiūte.

O. Stanevičienė, O. čuladienč, 
K. Šimkūnas; S. Rusonis, J. Ka
zlauskas, M. Didelienė, M. Bar- 
batavičienė, T.' Tartonis, M. 
Račkauskienė, K. Bolinas, A.

i, M. Bulota, Kra- 
Zulzienė, T. šimko-

šios dienos; taipgi netvirtą sto
vį dabartines Klaipėdos. Jis, 
kaipo Lietuvoj gimęs, galėjo 
publikai paaiškinti visą padė
tį mūsų šalies.

Svečias kalbėtojas buvo S. 
Michelsonas, kuris visiems ge
rai perstatė Lietuvos valdymą! 
keli šimtai metų atgal, kaip 
žmonės nemokyti tikėjo 
į kunigus ir davėsi save 
tis klerikalams. Taipgi 
va visados buvo paniekinta ša
lis, ypatingai Lenkijos. Visas 
mokslas buvo religijinis ir klai
dingas, nes klerikalai nenorėjo 
apšviesti žmoniją dėl privatiš- 
kų tikslų. Di’g. Michelsono pra
kalba buvo labai aiški ir vi
siems patiko jo tema.

Per pertrauką buvo kolektuo- 
jama aukos padengimui lėšų ir 
publika gausiai aukavo. Sekan
čias ypatos aukavo po $1.00: 
Dr. J. Gaidis ir J. Urbonas; po 
50c: B. Čulada, A. Švenčionis 
ir J. Balčius; po 25c: St. Me- 
lička, M. Tatarunas, J. Kibildis;

tiktai 
valdys 
Lietu-

FRANCO PRIŽADAS

Paryžius, vas. 8. — Ge
nerolas Franco prižadėjo 
Franci jai, būk, girdi, “jo
kie svetimtaučiai neviešpa
tausią Ispanijoj, kai jis lai
mėsiąs karą.”

LAISVES BAZAR AS
Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiekvieną dienų bus skirtinga 
programa. Kiekvieną dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų.

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš NewVažiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Penktadienį, Vasario-February 10. Įžanga tik 10c
Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpardavimas vi
sokių maisto produktų visai pigiai. Bus mūzikalė programa, dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Grabausku duos duetų, šokiai prasi
dės 7 valandą vakaro. Gros. Mikalausko penkių kavalkų orkestrą. .

Šeštadienį, Vasario-February 11. Įžanga 20 centų.
Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaitės, ir Brooklyn© mišrus oktetas “Ensemble,” vadovybėje B. šalinaitės. 
Išleidimas brangių daiktų,' bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą.

Sekmadienį, Vasario-February 12. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vadovaujant Nellie 
Statkevičiūtei; Pirmyn Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus. Dieną, nuo 
1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama, šokiai 6-tą valandą vakare, prie George 
Kazakevičiaus penkių Icavalkų orkestro s. Gros lietuviškus ir amerikon. šokius.

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik !5c
' Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da

lyvauja Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės, ir A. Višniauskas iš Bay
onne. Vaikams bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną, šokiai nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
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Detroit, Mich.
“Pirmasis Degtindaris”

Jau tik savaite beliko ligi 
perstatymo garsiojo rusų ra
šytojo L. Tolstojaus kūrinio- 
komedijos “Pirmasis Degtin
daris.” Komedija maždaug 
štai kokia: Vienas velnias 
buvo nuskirtas gundyti arto
jus, kad šie “griešytų” ir pra
garan patektų. Tačiau pasi
rodė, kad su artojais netaip 
jau lengva apsidirbti: jie nei 

( keikia, nei pyksta, nei kitų 
griekų pildo. Artojų velnias 
visaip mėgino, net išalkusiam 
artojui paskutinę duonos plu
tą pavagia,—ir tai artojas nei 
pyko, nei keikė. Sugrįžus
pragaran, viršininkas už ne
mokėjimą artojų gundyt
smarkiai karšia velniūkščiui jo 
velnišką skūrą; ir tol skalbia, 
kol tas sugalvoja būdą, ku-į 
riuo galėtų pasekmingai savo i 
artojus į grieką įvesti. Jis iš-Į 
siprašo viršininko leisti jį tris 
metus už berną pas tą arto
ją, nuo kurio plutą pavogė. 
Per tuos tris metus jis priau
gino tiek daug rugių, kad ar
tojas net nežino, ką su jais 
daryti. čia jo bernas jį iš
mokina, kaip degtinę virti. 
Išvirę ragauna patys, vaišina
si tuo stebuklingu gėrimu ir 
kaimynus susikviečia; na, alo 
kai pasigeria, tai velniams šie
napjūtė, o* artojai linksminasi.

Mūsų artistai jums persta
tys visą tąjį atsitikimą taip, 
kaip “ištikrųjų buvo.”

Taigi nepamirškite atsilan
kyti. Perstatymas įvyks va
sario (Feb.) 18-tą, šeštadie
nio vakare, 6:30 vai., Lietu
vių Svetainėj, kampas 25-tos 
ir Vernor Hy.

Po vaidinimo busi šokiai 
abiejose svetainėse. Įžanga 
tik 35c iš anksto; 40c prie 
durų. A. Urbon.

P. S. Kurie choro nariai 
» važiuosite Windsoran šį šešta

dienį, vasario 11, tai sueikite 
visi 6-tą vai. vakare, o iš ten 
švilpsime lietuvių baliun.

A. U.

Lowell, Mass.
Mūsų Žinios

Sausio 28 d. vietinė Komu
nistų Partijos kuopa turėjo 
suruošus vakarą, kuriame bu
vo rodoma filmą “Petras Pir
masis.”

Kaipo istorinis paveikslas 
f iš senovės praeities, buvo ga

na įdomus. Parodoma, kaip 
seniau Rusija buvo puolama 
išlaukinių priešų—švedų ypač. 
O pati Rusija betvarkiai ap
leista. Įvairių kniazių ir di
džiūnų bei popų didžiausioj 
girtuoklystėj skandinama, to
dėl priešai, ta proga pasinau
dodami, drąsiai puolė ją. Gi 
pati liaudis buvo visai betei
sė ir gyvuliškai nužeminta 
taip, kad ji šalies tvarkyme 
neturėjo jokios reikšmės nei 
teisės ką nore pareikšti.

Bet štai, Petras Didysis, ar
ba Petras Pirmasis, kaip jis 
vadinamas, sumanė sutvarky
ti šalį ir ją apjungti apsigy- 

* nimui nuo svetimų užpuolikų.
Reikėjo geriau apsiginkluoti 
kanuolėmis, o nebuvo šalyje 

,» pakankamai geležies, tai Pe- 
/tras apgalvojo, kokia daugy
bė geležies ir įvairaus meta
lo randasi bažnyčių bokštuose 
pavidale milžiniškų varpų, 
kryžių ir tam panašiai. Ir 
iŠ jų galima išlieti kanuoles ir 

i * kitok ius ginklus nukalti ir pa
vartoti šalies apgynimui. To
dėl Petras Didysis nesidrovė
jo tą savo planą įvykdyti gy
venimam Jis sunaudojo tuos 

t » varpus, kryžius ir kitokį me
talą ginklams. Apyienijo vi

li są tautą, apginklavo ir sek- 
\ mingai apvalė šalį nuo užpuo- 

i likų. Jis suvaldė ir savuosius, 
kaip šiy, dienų trockistus, ku- 

t rie priešines ir kenkė šaliai
\ i

apsiginkluoti ir gintis nuo už
puolikų.

žmonių susirinko pažiūrėti 
f ii mos nedaug. Nors verta bu
vo ją pamatyti. Gal todėl, 
kad tai buvo šeštadienio vaka
ras; o gal per mažai buvo 
garsinta ? Kitą kartą reikia 
geriau garsinti ir tada bus ge
resnės pasekmės. Tame vaka
re kalbėjo draugas Landy Le
nino mirties paminėjimo klau
simu ir apie Ispanijos vėliau
sius įvykius.

Kalbėjo gerai ir ragino ne
nusiminti Barcelonos neteki
mu, bet daugiau organizuotis 
ir organizuotai veikti ir gelbė
ti Ispanijos, liaudžiai, kol fa
šizmas neliks galutinai su
muštas.

—o— 
Iš Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44-ta kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą sausio 29 
dieną. Svarbiausias klausi
mas buvo, tai surengimas pra
kalbų draugui V. Zablackui, 
Ispanijos liaudies gynėjui. Li
teratūros Draugijos 7-tas ap
skritys skiria mums gerą die
ną, sekmadienį, t. y., vasario 
12, po pietų. Tas popietis 
mums nelabai patogus, bet 
kuopa nutarė vistiek prakal
bas vykdyt, kaip 1 vai. po 
pietų.

Reiškia, prakalbos rengia
mos vasario 12 d., 1 vai. po 
pietų, Kliubo svetainėj, 338 
Central St., Lowellyj. Kalbės 
jaunas, bet geras kalbėtojas 
Vytautas Zablackas, ką tik 
sugrįžęs iš Ispanijos ir ten ko
vojęs liaudies kariuomenėj 17 
mėnesių. Bus labai žingeidu 
jo pasiklausyti.

Prakalbos prasidės lygiai 1 
vai. Nes vėliau turės įvykti 
draugystės susirinkimas.

Kuopos susirinkimas užgyrė 
visą seną valdybą ir šiems 
metams. Tik su stambia pa
staba, kad geriau veiktų. Ma
nau, pastaba labai ir labai 
reikalinga ii’ vietoje.

Išrodo, kuopos organizato
rius šiais metais imsis rūpes
tingiau kuopą auklėti. Kas 
liečia mane, kaipo užrašų raš
tininką, tai jau šiems metams 
turiu 5 naujus narius į mū
sų kuopą su pabaiga sausio 
mėnesio. Jeigu tik kartosime: 
“Nieko nedarome,” “nieko ne
darome,” tai niekas ir nesi- 
darys. Reikia darbuotis.

—o—
Atlankykite Ligonę

Dikčiai susirgo draugė Ur
šulė Puskunigienė. Ji dabar 
randasi Švento Jono ligoninėj. 
Prašomi draugai ir draugės 
atlankyti ligonę ir tuomi iš
reikšti jai simpatiją ir užuo
jautą.

Vėlinu draugei greit pa
sveikt ir grįžt į namus.

J. M. Karsonas.

minios pasigirdo balsai siųsti 
telegramą į Washingtoną, 
protestuojant prieš tokį sena
toriaus nusistatymą, čia pat 
kilo reikalavimas, kad būtų 
užpikietuota senatoriaus ofi
sas ir rezidencija. Rankų pa
kėlimu daugelis sutiko eiti 
liuosnoriai pikietuoti, išreiš
kiant protestą.

—o—
Sausio 29 turėjom prakal

bas ir vakarienę,M. D. svetai
nėje. Suruošė Komunistų 
Partijos Lietuvių Skyrius. Kal
bėtojum buvo d. A. Bimba, 
žmonių suėjo apie 150. Pra
kalba buvo su pertrauka. 
Pirmininkavo A. Lekavičius.

Taipgi kalbėjo tik ką grįžęs 
iš Ispanijos jaunas ameriko
nas kovotojas Finley. Jis aiš
kino apie dabartinę situaciją 
Ispanijoje.

Draugas Bįmba kalbėjo apie 
Lietuvos likimą ir apie Euro
pos padėtį abelnai.

Pertraukoj padaryta kolek- 
ta. Aukų surinkta $14.05.

Antru atveju kalbėtojas dės
tė šios šalies pažangiųjų ko
vas su reakcija.

Po prakalbų buvo klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas da
vė tinkamus atsakymus.

Sekė vakarienė apie 7 vai. 
vakare. Vakarienėj dalyvavo 
apie 50 žmonių. Vakariene 
visi buvo patenkinti. Jai dir
bo northsi d ietės ir mckces- 
roeksietės.

Laike vakarienės kalbėjo J. 
Mažiukna, J. Miliauskas ir 
A. Bimba. Jų visų kalbos bu
vo už darbininkų vienybę, už 
bendrą frontą prieš reakciją.

Paprašytas pakalbėt kun. 
Aucius. Jis kalbėjo trumpai. 
Sakė jis kilęs iš darbininkų ir 
stoja su darbininkais.

Vakarienė ir laimėjimas da
vė rengėjams pelno apie $20.

Buvo priimta rezoliucija, 
pageidaujanti, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia nuimtų em
bargo nuo Ispanijos respubli
kos. - - '

■ —o—*- ........ .
Pirmadienį, sausio 30 d. įvy

ko prakalbos McKees Rocks, 
o antradienį—Soho daly, M. 
D. Svetainėje, partijiečių ir 
simpatikų susirinkimas ir dis
kusijos. Kalbėta ii’ svarsty
ta, kaip gauti daugiau narių 
i partija.

D. P. L;

Market St. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti šiame susirin
kime. Įsitėmykite, kad F’in. Sekre
torius persikėlė kiton vieton gyven
ti: Nuo 1822 N. Main Ave., į 1714 
N. Sumner Ave. Reikale, kreipki
tės po nauju antrašu. — J. Norkus, 
Sekr. (33-34)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 12 d. vasario.

narius 8 vai. vakaro. Programa dalyvaus 
Bangos Choras. Kalbės sūnus buvu
sio Ohio valstijos gubernatoriaus, 
David McKelvey White ir Rev. Elliot 
White iš Roselle, N. J. Taipgi Al. 
Goldberg, sugrįžęs iš Ispanijos ve-' 
teranas. Kviečiamo visus skaitlingai i 
dalyvauti, tinkamai pagerbti žuvusio 
karžygio kovotojo. — A.L.B.D.

. (33-34)
įvyks 
Žydų 

Svct.,i (YMIIA) kampas Ferry ir 
Walnut gatvių. Prasidės kaip 2:30 
vai. po pietų. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug reikalų apsvarstyti. 
— Sckr. (34-35)

CLEVELAND, OHIO
LDS 201 kp. rengia šokius. Įvyks 

šeštadienį, vasario 11 d., Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 8 .vai. vak. 
Bus leidžiama bačka alaus, prie 
įžangos bilieto. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Kviečiame visus dalyvauti, 
praleisite linksmai laiką. — Kviečia 
Jaunuoliai. (33-34)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia 

naujos mados “Social Party.” Va-1 
sario 11 d., šeštadienio vakare, 8 v. | 
Laisvės Svet., 269 Second St. Už, 
vieną "dolerį galėsite gerti, valgyti ir Į 
šokti. Tai bus puikus vakaras, kuri 
galėsite tikrai linksmai laiką pra-l 
leisti su savo draugais, giminėmis 
prie linksmos ir draugiškos kompa
nijos. žinoma, aušriečiai kai ką ren
gia tai rengia iškilmingai. — Kom.

(32-34)

įdomų i

Pittsburgh, Pa.
Sausio 27 d. įvyko^ masinis 

susirinkimas Darbininkų Susi
vienijimo (Workers Alliance). 
Tai buvo Carnegie svetainėje, 
žmonių suėjo apie porą tūks
tančių. Pirmininkavo James 
Dolson, distrikto iždininkas- 
sekretorius. • /

Kalbėtojų buvo daug. Buvo 
laiškas nuo miesto majoro. 
Taipgi Skaitytas laiškas nuo 
komisionieriaus ir nuo Work
ers Alliance prezidento Las- 
ser ir kitų.

Paskutiniu kalbėtojum bu
vo Pennsylvania valstijos kon- 
gresmąnas Tronza. Jis įrodė, 
kaip Pennsylvanijos legislatū- 
ra neteisingai veikia. Jis 
prirodė, kaip valstijos politi
kieriai veikė, kad senatorius 
nuo šios valstijos balsuotų 
prieš prezidento Roosevelto 
pageidaujamą sumą šalpos 
darbams. Kada minia išgir
do, kad senatorius Davis bal
savo prieš WPA prezidento 
reikalaujamą sumą, tai kilo 
didžiausias pasipiktinimas. Iš

---------

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

PRANEŠIMAIIŠKITUR
BALTIMORE, MD.

Koncertas, Teatras ir Šokiai. Ren
gia Lyros Choras. Įvyks sekmadienį, 
vasario 12 d. Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Durys atdaros 6:30 v. v. Pradžia 
7:30 v. v. Gerbiamieji! Sekmadienio 
vakarą nepraleiskite laiką veltui ir 
be linksmumo. Ar bus lietaus ar 
sniego, dalyvaukite Koncerte.' Bus 
gražių dainų ir lošimų. Orkestrą 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga Koncertui 40c, vai
kam 10c. Šokiams 25c. Šokiai prasi
dės 9 vai. vakaro. — Lyros Choras.

(34-35)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks vasario 13 d., 7:30 v. 
v., 29 Endicott St. Visos* narės bū
kite į laiką ir atsiveskite naujų na
rių. Praeitam f susirinkime nutarta, 
kad susirinkimą pradėti pusę valan
dos pirmiau, negu paprastai. Po už
baigimo kuopos ’reikalų, turėsime 
užkandžių ir tt. — Sckr. (34-36)

Youngstown, Ohio
I.WO ruošia parengimą sekmadie

nį, vasario 12 d., . rodys krutamus 
paveikslus (rusiškai kalbant, su an
gliškais parašais) “The Country 
Bride.” Kalbės ir A. Alef, iš Clcvc- 
lando, kuris kalbės temoje: “Fašiz
mas ir Anti-Semitizmas.” Užtikrina
me, kad atsilankiusieji praleis sma
giai vakarą. (34-35)

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

d. vasario, sękmadienį, 2 vai. po pie
tų. Progrcsyvio Kliubo Svet., 325 E. 
Market Street. Visi nariai pribūkite 
susirinkime, užsimokėkite duokles, 
kad neliktumėt susispendavę. Taipgi 
turėsime svarbiais klausimais patari
mus. Atsiveskite ir naujų narių į 
kuopą prirašyti. JVS, Fin. Sckr.

(34-35)

SCRANTON, PA.
' LDS 82 kp. susirinkimas' įvyks 
sekmadienį, 12 d. vasario, 7:30 v. v., 
pas drg. Indriulį po num. 129 West

McKEES ROCKS, PA.
SLA 286 ir 353 kuopos rengia 

bai puikią vakarienę. Įvyks 11 d. 
sario, 7:30 v. v.
Draug. A. Name,
Kviečiame visus Pittsburgho ir apy
linkės lietuvius dalyvauti minėtoj 
vakarienėj. — Komitetas.

(33-34)

la- 
va- 

Lict. Pašalpinės 
424 Locust St.

su 
už

BINGHAMTON, N. Y.
Minėkite Lincolno gimtadienį 

binghamtonicčiais, kurie kovojo 
demokratiją Ispanijoj. Šis parengi
mas įvyks sekmadienį, vasario 12 d., 
Lietuvių Svet., 315 Clinton St., 8 v. 
vak. Bus veikalas “Three Little An
gels of Peace,” muzikališka progra
ma ir prakalbos. Kalbės visiems ži
nomas Kenneth Doolittle, 
buvo Ispanijoj penkiolika 
Taipgi galėsite susipažinti 
tais mūsų kovotojais už
tiją. Įžanga 15c. Kviečiame visus— 
Rengėjai. (32-34)

kuris iš- 
mėnesių. 

ir su ki- 
demokra-

HARTFORD, CONN.
Liet. Kom. kuopa rengia puikų ba

lių šeštadienį, 11 d. vasario, Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St., 8 v. v. Bus 
puiki orkestrą šokiams. Turėsime 
skanių užkandžių, ir gėrimų. Kvie
čiame ^isus lietuvius dalyvauti ir 
paremti' viršminėtą 'Partiją. Įžanga 
25c. — Kom. (33-34)

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

vasario 12 d., 2’ Vai. po pietų, pa
prastoj vietoj. Visi kuopos nariai bū
tinai dalyvaukite, nes šis susirinki- 

bus labai svarbus. — P. Sakat., 
Sečr. (33-34) ‘

mas
Kp.

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, vasario -11 d., Najaus 

Svet., Liet. Mbtdi’ti *A'pšvietos Kliu- 
bas rengia balių, kurio visas pelnas 
skiriamas sugrįžusiems Ispanijos ko
votojams. Bus gera orkestrą šo
kiams, bulvinių kilbasų ir kitokių 
valgių. Tad, draugai ir draugės, da
lyvaukite skai tŪ&gya. — Rcngčjosi 

(33-34)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

vieną savaitę anksčiau, sekmadienį, 
vasario 12 d., 2:00 vai. po pietų. 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter ':St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi prašome ir 
duokles iki datos užsimokėti. Atsi
veskite ir draugus įrašyti į organi
zaciją. — J. B. Sekr. (33-34)

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimas Draugo Bernardo 

Rožansldo Mirties.
Abraham Lincoln Brigade Draugai 

rengia didį godulių vakarą buvusiam 
elizabethiečiui Bernardui Rožanskui, 
žuvusiam karžygiškai už Ispanijos 
demokratiją. • Paminėjimo vakaras 
įvyks šį penktadienį, vasario 10 d., 
Rlisų' Svet., 408 Court St. Pradžia

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 12 d., pas A. 
Aponiką, 2 vai. po pietų. Visi nariai 
yra kviečiąmi lankyti' susirinkimus. 
Susirinkimai laikomi antrą sekma
dienį po pirmam. — S. Kuržinskas. 
.Sckr. (33-34)

SCRANTON, PA.
LDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 12 d., 2 
pietų. Pas dd. W. Medelius,
Rebecca Avė. Visi draugai užkvic- 
čiami dalyvauti, nes daug 
reikalų reikia aptarti. — 
šaitis, Sckr.

vai. po
124 S.

svarbių 
S. Yanu- 

(33-34)

Tek: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 
- . Gerai Patyrę ĮJarberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu
Iš senų 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavus /k 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61 SI

padarau

su ame-

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St.
M

Brooklyn Laisvės ’ Name
• » •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALG1A1

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

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

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

E

BUMU

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phono
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

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

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

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

h

PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS

VARPO

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų.
e Visas maistas geriausios rūšieš.
? • KAINOS ŽEMOS

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

NAUJIENA DEL VISU

RATAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK. N. J.

Rūgšti rūgino, saldi ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, seą- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cheese 
Cake; Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleių 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kalbos ir Istorijos 
Kursai Columbia 

Universitete

Ramybė ant Kelio

Tūli Vis Vien Sakys, 
Kad Tingi Dirbti

New Yorko Civilės Tarnybos 
Komisijos pirmininkas Kern 
paskelbė, kad komisija sam
dys moteris. Skelbime, sulyg 
seniau įvestų paikų taisyklių, 
kuriom Kern pareiškė esąs 
griežtai priešingas, pasakyta, 
kad 12-kai pirmiausia pribu
vusių kreips specialės atydos.

Paskirtą dieną, trečiadienį, 
suėjo būriai moterų, o dauge
lis iš jų, pasirįžusios būt tų 
12-kos privilegijuotų skaičiu
je, pradėjo laukimą iš vaka- 

Viena, Mrs. L. Heffer- 
dviejų berniukų motina- 
pradėjo laukimą pirma- 
rytą. Dvi jaunos mer- 
atvažiavo senu griozdu 
ir nakvojo prie arm o-

ro. 
nan, 
našlė, 
dienio 
gaitės 
Fordu 
rėš.

Kurios gaus tą darbą, už
dirbs apie $18 į savaitę. Ne
laimei, daugybė jų vis vien 
darbo negaus ir tie žmonės, 
kurių pilvai pilni, galės toliau 
plepėti, kad jos tinginės, kad 
šimtai tūkstančių kitų negau
nančių darbo žmonių yra tin- j 
giniai. B. D.

Aukos Ispanijai
Chas. Kaulinis atnešė pundą 

drabužių.
Vakar prasidėjo ir 14-tą 

šio mėnesio baigsis specialė 
Ispanijai pinigų rinkliavų sa
vaitė. Tai geriausia proga pa
siekt mases, nes yra išduotas 
valdiškas leidimas, atžymėtas ‘ 
ant kiekvienos dėžutės, tad i 
galima rinkti visur po namus 1 
ir gatvėse. Dėžučių galima 
gaut “Laisvėj” ir visuose dar
bininkų centruose. Kas galifė; 
padirbėkite.

Paramos reikia sugrįžtan- 
tiem iš Ispanijos ir pačioj Is
panijoj pabėgėliams nuo fa
šistų, taipgi tebekovojantiems 
prieš fašizmą centralinėj Is
panijoj.

Draugas Balis Kilas, lietu
vis jaunuolis, kuris pereitą 
šeštadienį sugrįžo iš Ispanijos, 
lankydamasis “Laisvėj” perei
tą antradienį, pabrėžė, kad 
Ispanija kovos iki paskutinių
jų, tačiau alkis ir stoka būti
niausių gynimosi reikmenų 
kankina liaudiečius, silpnina 
apsigynimą.

Jis, beje, patsai tebevilkėjo 
išdėvėtu netinkamu siūtų, nes 
vietinė Lincolno Brigados 
Draugų organizacija neturi 
gana pinigų visus sugrįžusius 
tuojau aprūpinti drabužiais, 
nakvynėm ir kelionės lėšomis. 
O yra daug tokių, kurių na
miškiai negali prie tų lėšų pri
sidėti, taipgi yra ir neturinčių 
saviškių. Jiems reikia masių 
paramos.

Drg. Vinikaitiene Sveiksta

Bazaro Žinios
“Laisvės” Bazaras—Tai Rankdarbių Paroda

Coughlino Grupė Kalta 
Dėl IRT Sabotažo

šiomis dienomis įvyksta 
kalbos ir 
Columbia 
žinias su- 
Manning,

gistracija lietuvių 
istorijos kursams 
Universitete. Pilnas 
teiks Prof. C. A.
Philosophy Hall, 116th St. ir 
Amsterdam Ave., New York 
City.

re-

ba-Niekada laike aštuonių metų, kaip “Laisvė” rengia 
zarus, nebuvo tiek daug ir taip gražių rankdarbių, kiek bus 
šiemet. Lovom, stąlam ir kitiem namų rakandam papuošti 
audinių, mezginių ir siuvinių suplaukė daugybė. Puikių ta
lentų yra iš lietuvių moterų ir merginų!

Skelbiama, kad bazaras turės $5,000 vertės daiktų, bet, 
teisingai įkainuojant, vien tik rankdarbių jau yra gauta arti 
$5,000. O visados bazarui prasidėjus gaunama daug daiktų, 
šis bazaras daiktais bus turtingiausias.

Bazaras prasideda penktadienio vakare, 10 dieną vakario 
(Feb. 10th) ir tęsis 11, 12 ir 13 dienomis. Kiekvieną dieną 
bus graži dailės programa ir kiekvieną dieną bus šokiai. 
Sekmadienį ir pirmadienį nuo 1 iki 5 vai. dieną bus vaikų 
balius. Vaikai pirks nuo lc iki 10c gerus daiktus.

Bazaro vieta: Brooklyno Central Palace, 16 Manhattan 
Avė., už trumpo bloko nuo BMT Jamaica linijos Flushing 
Avenue stoties, kuri randasi kampas Broadway ir Flushing 
Ave. Tą kampą siekia ir daug gatvekarių.

to 
ir 
ir

Bazare Šį Vakarą, Vasario 10
Penktadienio vakare bus didžiausias išpardavimas mais- 

produktų. Iš Lietuvos kumpiai—canned hams, baravykai 
agurkai bus parduodami žemom kainom. Taipgi bus daug 
amerikoniškų maisto produktų.
Dainuos visoj apylinkėj pagarsėjęs Sietyno Choras iš New

ark o, vadovaujamas kompozitorės Bronės šalinaitės, taipgi 
brooklyniečių labai mylimi duetistai Al. Velička ir P. Gra- 

* bauškas. šokiams grieš Mikalausko 5 kavalkų orkestrą. Įžan
ga tik 10c.

Štai kas stovi prieš publiką penktadienio vakare: šešios 
bačkos dovanoto alaus, daug vyno ir degtinės. Reikia skait
lingos publikos tą viską sunaudoti. Kitom dienom bazarui 
gėrimus pristatys “Laisvės” šėrininkas Petras Jankus.

Dovanos Bazarui
Štai kiek dovanų gavome bazarui tik per vieną dieną va

kar:
Draugai Tameliai iš Maspetho atvežė elektrikinį laikrodį, 

4 kvortas grybų ir bonką “tomato juice.”
Konstancija Bernadiskaitė, Brooklyn, rankų darbo išsiuvi

nėtą padušką.
Clara Stasiuliš, Elizabeth, N. J., rankų darbo “boudoir set.”
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo gaspadorius J. Karpus 

pranešė, kad dovanos bačką alaus ir bonką degtinės. • A 
' A. B. Arlauskas, kuris turi taverną, 5813 Fresh Pond Rd., 
Maspethe, davė $2 pinigais ir žadėjo būt bazare su kompa
nija.

Iš Shenandoah, Pa., draugė Kuzmickiene prisiuntė brangių 
rankdarbių, kuriuos pagamino ir padovanojo šios draugės: 
S. Kuzmickiene, E. Motuzienė, E. Stankevičienė, Mary Bes- 
kienė, Agnes Naravienė, Sally Kupstienė, Lucija Rugienienė, 
Margaret Obraitienė.

Z. Stasiulis, Elizabeth, N. J., $1.00.

Kviečiame Atvykt iš Arti ir Toli
Apie dešimties tūkstančių dolerių vertės daiktų turės būt 

išparduota tom keturiom dienom. Vien tik brooklyniečiams, 
kad ir žemom kainom, bus sunku tuos visus daiktus išpirkti. 
Todėl šaukiame pagelbos ir iš kitų miestų! Kviečiame ne tik 
iš New Jersey, ale ir iš Pennsylvanijos ir iš Connecticut vals
tijų pažangiąją lietuvių visuomenę dalyvaut bazare.

Draugė Elzbieta Vilkaitė pašaukė ant telefono Buknį ir 
pareiškė: “Aš negalėsiu visas dienas būti bazare. Bet nors 
vieną dieną būsiu. Aš priduosiu per Taurą $6 bazarui: $3 
aukoju, o už $3 tu, drauge Bukny, išrašyk man laimės išban
dymui bilietukų.”

V. Rudaitis, Brooklyn, “daiktą” vertės $2.
Paulina Kaspariūnienė, Duryea, Pa., du pagalvėm užval

kalus.
K. šolomskienė, Brooklyn, dvi kvortas grybų ir vilnonį 

blanketą.
Vera Mikutaitytė, Hillside, N. J., rankų darbo paduškaitę.
J. ir K. Jankauskai, Berkeley, California, Souvenir of Gold

en Gate Pillow Slip.
O. Žalienė, Hillside, N. J., rankų darbo “sweater”—labai 

gražus.
Trečiadienį teko aplankyt 

d. S. Vinikaitienę. Po opera
cijos gerklėj, kalbėt dar ma
žai gali; šiaip jau eina ge
ryn. Klausinėjo, kaip vyksta 
rengimasis “Laisvės” bazarui, 
kurio ji niekad neapleisdavo. 
Ji randasi Post Graduate ligo
ninėj, 303 E. 20th St., N. Y., 
antram aukšte, po vardu 
White. Lankymas pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vakaro, antra
dieniais, ketvirtadieniais, šeš
tadieniais, sekmadieniais ir 
šventadieniais nuo 1 po pietų.

Lankytojas M. K.

PINIGAIS
Joe Petrelio, Philadelphia, $1.
Brooklyniečiai: P. Gustaitis, A. Gustaitis, Joe Moteika, V. 

Rudaitis—po $1; P. Grabauskas—$2.
Mūsų barberys Chas Degutis 306 Union Avenue, Brooklyn, 

$2.
K. Meškėnas, Brooklyn, stiklinę lempą ir 50c pinigais. 

Vasario 6-tos “L.” buvo klaidingai paduota K. Meškys.

Nauja Geliy Krautuvė 
Brooklyne

Mergaitė Prašė Ją’ 
Siųst Kalėjiman

Apvogė Uniją
Apie $600 išvogta iš Trans

porto Darb. Unijos raštinės, 98 
Flushing Ave. Vagystę suradęs 
bildingo superintendentas.

Tik ką tapo atidaryta gė
lių krautuvė, vardu “Gėlių 
Darželis,” po No. 529 Grand 
St., Brooklyne.

Krautuvės vedėjais yra M. 
Mažeika ir V. Matusevičius, 
lietuvių radio programų ve
dėjas.

Kam bus reikalinga gėlių, 
patartina kreiptis pas naujus 
gėlininkus. P. Š.

m., 
ka-

Transporto Darbininkų Uni
jos mitinge, Royal Windsor 
salėj, N. Y., kur dalyvavo 7,- 
500 unijistų, buvo atvirai pa
smerkta Coughlino propagan
da kaipo priežastis ant IRT 
linijų vedamo sabotažo.

Grupė laikinų darbininkų, 
nustatytų pavaduot po 15 iki 
30 metų išdirbusius ant pa
naikinamos 6th Avenue linijos 
darbininkus, antradienio ry
tą suparalyžiavo visą IRT 
subvės sistemą pačiu darban 
važiavimo laiku.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” tuojau 
nurodė^ kad sabotažas buvo 
išprovokuotas kunigo Cough
lino agentų, šiame masiniame 
mitinge, unijos lokalo New 
Yorke sekretorius James J. 
Fitzsimon patvirtino, kad tai 
darbas Coughlino “National 
Union for Social Justice” 
agentų, kurie rūpinasi suardyt 
transportininkų uniją, CIO, 
taipgi skleidžia neapykantą 
prieš žydus.

Unija paskelbė, kad ji griež
tai disciplinuos prisidėjusius 
prie sabotažo.

T. DiFaggio, G. Steiger, J. 
Benamin ir J; Kalmis, mūri
ninkai, nukrito 15 pėdų pa
stolio virvei trūkus prie bil
dingo, Jackson Heights. Tik 
lengvai susižeidė.

Komedija-Koncertas-Šokiai
^Nesenai atsiorganizavęs 

Operetės Choras, vadovauja
mas p-lės Violetos Tamkiūtės, 
rengia vakarą, kuriame per
statys komediją “Teodolinda,” 
taipgi bus koncertas ir šokiai. 
Įvyks sekmadienį, vasario 19 
d., Liet. Amer. Piliečių Kliu- 
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Programos pra
džia 5 vai. po piet, paskui šo
kiai. • Įžanga rezervuotoms 
sėdynėms 75c, nerezervuotoms 
50c, vien šokiams 35c.

šeštadieniais, vasario 11 ir 
18 dd., Operetės Choro nariai 
dainuos J. Valaičio vedamoj 
lietuviškoj radio programoj iš 
stoties WCNW. Rep.

Streikuoja
Apie 900 trokų vairuotojų, 

samdomų įvairių kontraktorių 
miestavo North Beach Orporto 
statybos darbams, pareikalavo 
pakelt algas po $1.50. Dabar jie 
gauna po $7.50 į dieną. Orpor- 
tas norima pabaigt prieš gegu
žės menesį.

Ispanijos veteranai kasdien 
pikietuoja Italijos konsulatą, 
5th Avė. ir W. 50th St.
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Amerikos Lietuviu Kongresas
Brooklyno Skyrius

Kas Išrado “Popierines” Kuopas?
kuri pusė iiv* Turėjo?
Jau esu parodęs, kaip nau- 

jagadyniečiai du sykiu išdur- 
nino saviškę rezoliuciją Lietu
vos klausimu? p Dabar tenka 
parodyt, kaip'"Naujoji Gady
nė” išdurnina save “popieri
nėmis” kuopomis ryšyj su pa
starąja ALK Brooklyno Sky
riaus konferencija.

Savo šiemetinėj laidoj No. 
6 “Naujoji Gadynė” nupasa
koja, būk aš paskelbiau, kad:

SLA 152 ir 304 kuopos, "Naujo
sios Gadynės” bendrovė, LDD 7, 9 
ir 11 kuopos—popierinės 
cijos, nes jos nemokėję 
už . . . 1938 metus.

Neužsimokėjusias 
už 1938 metus ne aš 
biau popierinėmis, bet pati 
“Naujoji Gadynė” savo laidoj 
No. 2:

Konferencija buvo pripakuota 
popierinių organizacijų atstovais ... 
Bet pasėkos jau aiškios—bus tik 
popierinė demonstracija, o darbo 
nėra ir negalės būti.

Atsakant į ‘naujagadyniečių 
ir socialistų, argumentą apie 
“popieriiies” kuopas, “Lais
vės” No. 30 aš ir konstatavau, 
kad:

organiza- 
mokesčių

duoklių 
paskel-

Kathleen Brennan, 17 
prašė policijos siunčiama 
lėjiman, kad išvengt prostitu
cijos. Ji sakė tapus našlai
te 2 metų, buvus auklima mi- 
nisterio šeimoj, kuri treji me
tai atgal atsisakė ją toliau už- 
laikyt dėl nubiednėjimo. Ji 
gavus darbą šokių salėj, bet 
pametus, kuomet pasiūlyta 
“deitai” su vyrais.

Socialistai savo "raportuose” pa-, 
sakoja, būk konferencijoj dalyvavę 
daugybė "popierinių kuopų,” tai 
yra tokių kuopų, kurios nėra už
simokėjusios Kongresui duoklių.

Ten pat nurodžiau, kad tos 
rūšies popierinių kuopų buvo 
naujagadyniečių ir socialistų 
išvestųjų kuopų skaičiuj. To
dėl, su naujagadyniečiais ir 
socialistais sutikdamas, toj pat 
vietoj padariau šią išvadą:

Taigi išmaršavimo demonstraci
ja buvo popierinė.

O kad tas išmaršavimas iš 
konferencijos, . anot pačios 
“Naujosios Gadynės,” buvo 
“tik popierinė demonstracija,” 
tai yra, kad didžiuma išves
tųjų kuopų buvo prie Kongre
so nepriklausiusios, tai tą 
pąti “Naujoji-Gadynė” dabar 

’Savo No. 6 patvirtina:
“N. G.” bendrovė, LDD 9 ir 11 

kuopos ir SLA 152 ir 304 kuopos

Moderniškos mašinos, mo
derniški keliai prašalino iš 
skubios važiuotės daug nepa
togumų. Bet tas negali praša
lint minties nesmagumo. Ka
da vairuotojas nervų įtempi
me prie vingio ar kalvos pra
lenkia kitą mašiną, galvoda
mas sau, “šį syk pavyko,” jis 
bereikalingai vargina nervus. 
Ar ne geriau būtų kelias se
kundas važiuot lėčiau ? Apart 
ramybės, kiekviena kelionė 
baigtųsi saugiai ir linksmai.

Trafiko Stotis “K.”

MIRĖ
Charlotte žemaitis, 51 me

tų amžiaus, 75 Johnson Avė., 
Brooklyne, mirė sausio 7-tą. 
Pašarvota graboriaus J. Garš
vos šermeninėj, 231 Bedford 
Ave. Bus palaidotas sausio 10 
d., Holy Trinity kapinėse.

Vėjui užpūtus gasinio pe
čiaus liepsną, užduso James 
Raney, 18 mėnesių, So. Ozone 
Parke. Kiti du kūdikiai atgai
vinta. Tėvas buvo išėjęs 
krautuvėm Motina, ligonė, 
gulėjo viršutiniame aukšte.

Bankierius Nusižudė SVARBUS PRANEŠIMAS

Clayton J. Morse, Wall Stry- 
to finansierius, įkalintas sykiu 
su kitais 5-ais nusukime $250,- 
000 kasyklų “stock’o,” pasi
korė savo apartmente viešbuty
je Kimberly, 203 W. 74th St., 
N. Y. Jis buvo prezidentu Ban
kers Service Corp, ir Coronado 
Gold Mine, Inc. Trys iš kaltina
mųjų, Charles V. Bob, William 
Wiseman ir H. Tracy Rogers, 
jau nuteisti nuo 2 iki 7 metų 
kalėjimo.

Dr. Martin Lutherio Draugystės 
piknikas bus 18 d. birželio-June, 
Hoffman Parke, 69th Place, Glendale, 
L. I. Prašome kitų Draugijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiame da
lyvauti mūsų parengime.—Rengėjai.

(33-34)

PASIŽYMEKIT
Sekmadienį

Vasario 26
Dėl Liet. Kom. Frakcijos 

ir 5-tos Kuopos

VAKARIENĖS
Tai bus šauni vakarienė, 
kurioj kiekvienas turėtų 

dalyvauti.

Ji Bus
PILIEČIŲ KLIUBE 

280 Union Ave. Brooklyn

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šulinsko šerme
ninėje.

šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

pirmiau visai nepriklausė A. L. 
Kongresui, tik pastarojoj konferen
cijoj būtų užsimokėję duokles, nes 
buvo nusitarę įstot. Bet tai būtų 
buvus mokestis ne už 1938 metus, 
o už 1939 metus. (Tur būt tik 
Kuodis žino, kaip galima mokėt or
ganizacijai duokles už tuos metus, 
kuriais nebuvai organizacijos na- ! 
riu!)

Kad nepriklausančios orga
nizacijos duoklių nemoka, tai, ■ 
matyt, supranta ir “Naujoji 
Gadynė.” Bet ji nesupranta 
to, kad nepriklausančių orga
nizacijų j konferenciją Atve
dimas ir, nepastačius ant sa
vo, jų išvedimas nereiškia kon
ferencijos skilimą! Tai yra 
viso labo organizuota trukš- 
madarystė!

'Šia proga prašau “Naujo
sios Gadynės” nurodyt nors 
vieną konferencijoj pasilikusią 
kuopą, kuri būtų buvus prie 
Kongreso nepriklausius! Kiek 
man žinoma, tai jūsų vadina
mų “popierinėmis” kuopų bu
vo tik jūsų pusėj.

Tam pačiam No. 6 “Naujo
ji Gadynė” svietui skundžiasi:

LDD 7 kp. yra prisidėjus prie A. 
L. K. ir užsimokėjus, bet Brookly
no skyr. ją ignoravo.

O kaip gi tą kuopą ALK 
Brooklyno Skyrius ignoravo ? 
Gal “N. G.” ignoravimu skai
to tą, kad Brooklyno Skyriaus 
pereitų metų sekretorius drg. 
J. Nalivaika formaliai tą kuo
pą pakvietė dalyvaut konfe
rencijoj !

Bala žino, ar ta “Naujoji 
Gadynė” pamiršta tą, ką pa
ti pirm poros savaičių pasakė, 
ar ji mano, kad jos skaitytojai 
yra tokios trumpos atminties, 
kad skaitydami vieną “N. G.” 
numerį, neatmena to, ką jie 
skaitė to laikraščio x pereitos 
savaitės laidoj ? Patys muša, 
patys rėkia.

—o—
Rytoj šioj vietoj paskelbi 

sim ALK CK, Sekretoriaus ofi
ciali laišką apie pabėgėlių iš- 
mislytą Brooklyno Skyriaus 
“suspendavimą.”.

J. Kuodis, Sekr^

Bus šokiai ir Puiki 
Programa

Tikietas tik $1.25, Vien 
Tik Šokiams—35 Centai 
Galit Gaut “Laisvės” Ofise

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 

PAIN-EXPELLERIS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
rv KRUTINĖJĘ. MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA.

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

• Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
1 VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1-2 p. p. 
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1-2 p. p.
6—8 vakare

4802 FLATLANDS AVENUE ir pagal sutarti.
Tel. Navarre 8-1919

----

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare(DANTŲ GYDYTOJAS)

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. f

Tel. Evergreen 7-6868

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

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

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

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN AMERICAN 
Import & Export Corporation

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




