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Metams

S i ų s kime reikalavi
mus p. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

Šis pavasaris gali būti 
baisus. Italijos fašistai iš
vien su Vokietijos naziais 
mano užsmaugti Ispanijos 
liaudies kovas Madrido 
fronte. Jeigu jiems pavyk
tų įveikti Kastilijos liaudie- 
čius, tai Madridas ir kiti 
miestai būtų paversti į bai
siausias darbo žmonių ir 
demokratij os šalininkų 
skerdynes. ♦ * *

Italijos fašistai palaikomi 
Hitlerio ruošiasi užpulti 
Franci ją. Francijos valdo
nai, nelaimei tos šalies, kaip 
tik sudarė fašistams prie- 
lankias s ą 1 ygas. Dabar 
Franci ją apsupa fašistai iš 
Vokietijos, Italijos ir Ispa
nijos. Pačiai Franci jai yra 
pražūtinga Daladiero val
džios politika.* ♦ *

Japonijos i m p e r ialistai 
ruošiasi karui prieš Sovie
tų Sąjunga. Kovo 15 dieną 
bus pastatyta ant varžyti
nių žvejojimo plotai. Japo
nijos imperialistai rengiasi 
nesitraukti iš Sovietų Są
jungos vandenų, bet pagel- 
ba karo laivyno žvejoti. Tas 
gali atvesti prie mūšių tar
pe Japonijos ir Sovietų ka
ro laivų, o ir prie karo. 

♦ * *
Lietuvos likimas atsidu

ria vis didesniame pavojuj. 
Smetonos valdžia . mano, 
kad ji, rodydama gražias 
akis Vokietijos naziams 
atsipirks. Labai klysta! Vo
kietijos naziai faktiškai jau 
viešpatauja Klaipėdos kraš
te. Jie tik laukia patoges
nės progos, didesnio pasau
lyj krizio, kad galutinai 
užpuolus ant Lietuvos.* * *

Kur lietuvių yra daugiau 
Komunistų Partijoj, kur 
stipresnis komunistų veiki
mas, aukštesnis teorinis 
prasilavinimas, ten stipres
nis ir visas mūsų pažangus 
judėjimas. Ten tvarkiau 
veikia masinės organizaci
jos ir gauname daugiau 
naujų narių. Ten mažiau 
rasime asmeniškumų ir vie
ni prie kitų priekabiavimų.

* * *
Keli metai atgal vienoj 

stambioj kolonijoj ėjo nesu- 
sipratimas tarpe vieno 
draugo, kuris atlikdavo tam 
tikrą meno darbą, ir lietu
vių komunistų. Draugas,’ 
kuris, rodosi, suprato par
tijos rolę ne tik nepadėjo 
partijai, bet dar varinėjo su 
partijiečiais ginčus.* * ♦

Viena veikli draugė rašo 
iš kolonijos, kad ten vienas 
draugas pusėtinai aštriai 
atsineša linkui lietuvių ko
munistų ir abelnai Komu
nistų Partijos. Tuo kartu 
jis didžiuojasi, kad ir taip 
yrą rašytojas, kam jam čia 
partijai prigulėti. * * ♦

Aš manau, kad tas drau
gas labai klysta. Žmogus, 
kuris pradeda priekabių 
jieškofi prie vietos komu
nistų, kuris atšąla nuo Ko
munistų Partijos veiklos, 
kuris mano, kad jis ir taip 
yra viso žinojimo enciklope
dija, anksčiau ar vėliau 
tampa nenaudingas visai

Anglijos Ministerial
Pripažino Franco
"Valdžią” Ispanijoj

London. — Anglijos mi- GEN. FRANCO UŽDRAU- 
nisterių kabinetas vienbal- DĖ KATALONŲ KALBĄ 
šiai nutarė pripažint gene
rolo Franco valdžią Ispani
joj de facto, tai yra, iš es
mės, arba faktinai. Sykiu 
ministerial įgaliojo premje
rą Chamberlainą, kada jis 
norės, pripažint Ispanijoj 
fašistų valdžią ir de jure, 
reiškia. “ sulig teisių,” ga
lutinai.

Po ministerių kabineto 
posėdžio, premjeras Cham
berlain nuėjo pas karalių 
Jurgį ir pranešė, kad An
glijos valdžia jau nepripa
žįsta Ispanijos respublikos.

Jau dabartinis de facto 
pripažinimas gen. Franco 
reiškia, kad Anglija laiko jį 
“tikruoju” Ispanijos valdo
vu.

Kaip greit Anglija pripa
žins generolo Franco val
džią de jure, tai dalinai pri
klausys ir nuo Francijos 
vyriausybės.

Ispanijos respublika turi 
pasidėjus nemažai aukso 
Francijoj “dėlei saugumo;” 
o pilnai, de jure pripažinus 
gen. Franco “valdžią,” 
Fra nei j a turėtų pervest 
jam ir tą auksą.

Francijos politikieriai 
“apdirbinėja” Ispanijos pre
zidentą M. Azaną, esantį 
dabar Paryžiuje; įkalbinė
ja jam pasitraukt iš res
publikos valdžios. Tuomet 
Francūzų ir Anglų valdovai 
galėtų drąsiai pareikšt, būk 
jau “nesą” Ispanijos res
publikos valdžios, ir pripa
žint generolo Franco “val- 
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Burgos, Ispanija, vas. 16. 
—Generolas Franco už
draudė Katalonijoj vartot 
katalonų kalbą kaip oficia- 
lę; o jinai gana skiriasi nuo 
kastiliškos ispanų kalbos.

Dar 3,050 Karinių Lėk
tuvų Bus Pristatyta 
Amerikos Armijai

Popiežiaus Mirties Gedulas 
Lietuvoje ;

Kaunas, vasario 14 d. — 
Mirus popiežiui, p. A. Sme
tona ir užsienių reikalų mi
nisteris Urbšys pasikeitė 

su kardinolu Pacelli užuo
jautos telegramomis. Lie
tuvoje paskelbtas gedulas. 
Prie namų buvo iškabintos 
tris dienas gedulo vėliavos.

autorius Pranas Mašiotas, 
Antanas Miškinis, Jonas 
Marcinkevičius, Petras 
Cvirka ir Kazys Boruta.

Fašistai Zuja apie 
Kardinolus -- Išrinkt 
"Tinkamą” Popiežių

ISPANIJOS PREZ. AZA- 
' NA OžIAUJA 
Paryžius. — Pas Ispani

jos prezidentą M. Azaną 
buvo čia atsilankęs tos ša
lies užsieninis ministeris 
del Vayo, kad prezidentas 
pasirašytų naujus Ispani
jos valdžios patvarkymus. 
Azana atsisakė pasirašyt.

$280,000,000 Apsaugai nuo 
Oro Bombų Anglijoj

London. — Anglijos val
džia žada išleist $280,000,- 
000 statymui prieglaudų 
nuo priešų orlaivių bombų, 
būdavo j imui saugių, maisto 
sandėlių ir aprūpinimui gy
ventojų maskomis prieš 
nuodingas karo dujas.

darbo žmonių klasei. Mes 
įvertiname kiekvieno atski
ro žmogaus asmeninius ga
bumus, branginame jo pra- 
silavinimą, bet esame tikri, 
kad Komunistų Partijoj 
yra sujungta šimtų ir tūks
tančių draugų geriausi ga
bumai, žinojimas ir todėl 
jis yra kur kas aukštesnis 
už atskirų žmonių 
mus ir žinojimą.

gabu-

Washington. — Kongreso, 
atstovų rūmas priėmė Roo- 
sevelto valdžios pasiūlymą 
dastatyt Amerikos armijai 
3,050 naujoviškų karo lėk
tuvų prie jau turimų 2,500 
gerų armijos lėktuvų; tuo
met šios šalies armija turėt 
5,550 pirmos rūšies orlaivių. 
Už šį pasiūlymą balsavo 
367 kongresmanai prieš 15.

Naujų lėktuvų lėšas pa
dengtų $376,000,000, ku
riuos kongresmanai nubal
savo greitiesiems apsigyni
mo reikalam: stiprinimui 
Jungtinių Valstijų pozicijų 
Panamos Kanalo Ruože, la
vinimui kolegijų ir univer
siteto studentų į lakūnus; 
davimui karinių užsakymų 
įvairiom dirbtuvėm, kad jos 
išmoktų, kaip, esant reika
lo, pereit greitai nuo papra
stų reikmenų gaminimo 
prie ginklų ir amunicijos 
dirbimo, ir tt. 1

R e p u b 1 i konai stengėsi 
prikergt savo pataisymą, 
kad per metus nebūtų sta
toma armijai daugiau kaip 
po 1,000 naujų lėktuvų; bet 
pataisymas nepraėjo.

Įteiktos literatūros 
Premijos

Kaunas, vasario 13 d. — 
Valstybės Teatre, dalyvau
jant švietimo ministeriui 
Tonkūnui, lietuvių, \ estų ir 
latvių rašytojams, buvo iš
kilmingai įteiktos literatū
ros premijos, kurias gavo 
Salomėja Nėris, Krėvė Mic
kevičius, vaikų literatūros

Išleisti Jubilejiniai 
Pašto ženklai

Kaunas, vasario 14 d. — 
Šiomis dienomis išleisti 20 
metų nepriklausomybei pa
minėti jubilejiniai pašto 
ženklai su dr. J. Basanavi
čiaus ir A. Smetonos atvaiz
dais.

IŠ KOTELIO “SEIFŲ” IŠ
PLĖŠTA $200,000

Miami, Florida. — Pikta
dariai naktį pragręžę ir at
plėšė šešioliką “saugumo” 
spintų Cavalier Kotelyje ir 
išsinešė $200,000 vertės 
įvairių brangenybių.

Barcelonoj Fašistai Sušaudy 
šią 6 Liaudies Vadus

Turčiai Atsiėmė Savo 
Pinigus Pirm Jersey 
City Banko Bankroto
Jersey City, N. J. — Per 

tris dienas pirma, negu 
bankrutuodamas u ž s i darė 
bankas Title <( Guarantee & 
Trust Kompanijos, tai aš
menys, turėję didesnes su
mas pinigų tame banke, at
siėmė iš jo $2,179,280. Ban- 

i ko viršininkai iš anksto 
jiem pranešė, , kad ateina 
bankrutas.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų karo teismai tardo 
buvusį liaudies teismo pir
mininką Emilio Venturą ir 
penkis kitus respublikinius 
valdininkus ir darbo unijų 
vadus. Visiem gręsia su
šaudymas.

IŠPLĖŠĖ $40,000 PAŠTO 
PINIGŲ

South Norwalk, Conn., 
vas. 16. — Keturi ar penki 
ginkluoti piktadariai išplė
šė $40,000 iš pašto pasiun
tinių, primušdami policijos 
sardžentą, kuris lydėjo tuos 
pasiuntinius, kai jie nešė 
pinigus iš pašto į banką. x

Japonai Įtaria Rooseveltą 
Kaip Sovietų Rėmėją

/
Tokio. — Japonų spauda 

įtaria prez. Rooseveltą, kad 
jis linkęs remt Sovietus, jei
gu Japonija, susikirstų su 
{Sovietų Sąjunga.

Nelaime Pašto Tarnautojui 
Įsimylėjusiam Aktorę

Philadelphia, Pa. — Neg
ras pašto tarnautojas Sam. 
Batchelor per dvejus me
tus rašinėjo meiliškus ir re
liginius laiškus judamųjų 
paveikslų aktorei Annai 
So them; pasiuntė jai ir 
deimantais iškaišytą auksi
nį “branzalietą.” Bet kada 
jinai sugrąžino jam tą 
brangią dovaną, jis užpyko 
ir parašė jai porą įžei
džiančių, sakoma, “nešva
rių” laiškų.

Aktorė, pasiskundė pašto 
vyriausybei, ir Batchelor 
tapo areštuotas. O jinai 
dabar gailisi jo ir prašo 
pašto vyriausybę nebaust 
Batchelorio. Anna So them 
yra žmona orkestrų kon
duktoriaus Pryor’o.

Oro Keistumai •’
Philadelphia, Pa. — Tre

čiadienį šičia buvo pavasa
riškai šilta — 67 laipsniai 
aukščiau zero; oro drėgmė 
96 proc.

Warroad, Minnesota. — 
Trečiadienį šaltis siekė 49 
laipsnių žemiau zero.

North Dakotoj šalčiai 
daugelyj vietų buvo 30 laip
snių žemiau zero.

Madrid, vas. 16. — Nazių 
kanuolės iš priemiesčių kas 
minutę paleidžia po vieną 
didelį šovinį į Madridą.

Lito Pastovumas
Kaunas, vasario 11 d. — 

Lietuvos Banko valdytojas 
J. Tūbelis, akcininkų įsusi- 
rinkime, plačiai apibūdino 
ekonominius ir finansinius 
reikalus ir pareiškė, kad li
to pastovumas patikrintas.

Anglija Statosi Laivyną 
Lygų 3-jų Fašistinių 

Šalių Laivynams
London. — Anglijos val

džia pranešė, kad jinai sta
tydins dar du karo laivus 
35,000 iki 40,000 tonų įtal
pos, apart jau būdavojamų 
šešių tokių karinių didlai- 
vių ir vieno orlaivių išve
žiotojo. Be to,v Anglija sta
tosi keturis naujus šar
vuotlaivius, 18 naikintuvų, 
20 greitųjų palydėjimo lai- 
vukų ir kt.

Ginklavimuisi per vienus 
metus Anglija išleis $2,900,- 
000,000, ir savo 5-kių me
tų karinei programai dasi- 
skolins 4 bilionus dolerių.

O kai dabartinė karo lai
vų programa bus užbaigta, 
tai Anglijos laivynas pri- 
lygsiąs Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos karo laivy
nam, sudėjus juos krūvon.

26,000 Daugiau Vyry Ame
rikos Armijos Orlaivynui

1 Washington. — Kongreso 
atstovų priimtas bilius Ar
mijos Oro Korpuso didina 
skaičių eilinių kariuomenės 
orlaivininkų 24-riais tūks
tančiais ir oficierių dviem 
tūkstančiais. Suprantama, 
kad ir senatas užgirs šį bi- 
lių.

Siūlo Senatorių Wagnerj 
Į Vyriausią Teismą

Washington. — Kongres- 
manas Martin Kennedy, at
ėjęs pas prezidentą Roose
veltą, ragino jį paskirt de
mokratą senatorių Wagne- 
rį, iš New Yorko valstijos, į 
Vyriausio Teismo teisėjus 
vieton Brandeiso, kuris šio
mis dienomis pasitraukė iš 
Vyriausio Teismo. Kongr. 
Kennedy nurodė, jog sen. 
Wagneris yra plačiai žino
mas rytuose advokatas ir 
turi gerą vardą tarp pilie
čių abelnai.

Sovietai Užsisakysią 
Amerikoj 2-3 Naujus 

Karo Didlaivius
Maskva. — Neužilgo iš

vyks į Jungtines Valstijas 
admirolas L S. Isakov, vice- 
komisaras Sovietų Raudo
nojo Laivyno. Su juom ke
liaus ir septyni kiti sovie
tiniai laivyno specialistai.

Išvyko Amerikon pulki
ninkas Ph. R. Faymonville, 
karinis narys Jungtinių 
Valstijų atstovybės Mas
kvoj. Jis yra gerbiamas So
vietų armijos ir laivyno 
vadų.

Spėjama, kad admirolas 
Isakovas važiuoja Ameri
kon užsakyt porą trejetą 
karo didlaivių Sovietam, ir 
manoma, kad amerikonas 
pulkininkas F a y m o n ville 
galėtų patarpininkaut dėlei 
tų Užsakymų.

Prisimena, kad jau 1937 
m. Sovietai buvo pradėję 
derybas dėlei pastatymo 
jiem trijų karo laivų, po 
35,000 tonų įtalpos, Jungti
nėse Valstijose.

Washington. — Praneša
ma, kad Sovietų laivyno ad
mirolas Isakovas su septy
niais specialistais atplauks 
Amerikon užsakyt įvairių 
dalių trims dideliems karo 
laivams, kurie statomi So
vietuose. Sovietai taip pat 
žada pirkt didžiųjų laivinių 
kanuolių iš Amerikos. Jau 
1937 m. rudenį Sovietai ga
vo leidimą pirkt iš Jungti
nių Valstijų $10,000,000 
vertės įvairių daiktų, reika
lingų karo laivam.

Vatikanas. — Artinantis 
naujo p o p i ežiaus rinki
mams, nuolat pas kardino
lus landžioja Mussolinio ir 
Hitlerio agentai. Zuja apie 
kardinolus ir kitų kapitalis
tinių, ypač fašistinių, kraš
tų ambasadoriai, konsulai 
ir šiaip įvairūs paslai. Jie 
perša kardinolams balsuot 
už tą ir tą į popiežius. Visi 
jie šneka, buk išrinkimas jų 
kandidato popiežium “pasi
tarnautų” bažnyčiai.

Jei tie agentai neprieina 
prie kardinolo, tai eina pas 
jo gydytoją, pas jo barz
daskutį, virėją ir kitus tar
nus. Fašistinių šalių agen
tai ypač skverbiasi prie 
kardinolų raštininkų ir tar
nautojų, kurie bus užsida
rę slaptoj patalpoj su kar
dinolais, kada bus renka
mas popiežius.

Kai kurie kardinolai 
skundžiasi, kad įvairių val
stybių agentai ir šiaip ne
pažįstami žmonės dabar vi
sai neduoda jiem ramybės.

Popiežiaus rinkimai-kon- 
klava prasidės ne vėliau 
kaip kovo 1 d. Iš kiekvieno 
kardinolo reikalaujama pri
siekt, kad jis balsuos tik pa
gal savo sąžinę, už tokį 
kandidatą į popiežius, koks 
jam atrodys geriausias.

Kongreso Komitetas Užgy- 
re $68,000,000 Jūriniam 
Amerikos Apsigynimui

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongreso laivyno 
komitetas užgyrė skyrimą 
$68,000,000 statymui naujų 
stovyklų laivyno lėktuvams, 
aptvirtinimui Guam salos 
Pacifiko Vandenyne (prieš 
Japoniją) ir kitiem grei
tiem jūrinio apsigynimo 
reikalam.

Pajieškojimas

JAPONIJA VĖL GRŪMO
JA KARU SOVIETAM
Tokio, vas. 16. — Japoni

jos valdžia pasiuntė Sovie
tam naują grūmojimą. Sa
ko, jeigu Sovietai nepanau
jins žuvyklų sutarties su 
Japonija ir neleis japonam 
žvejot (ir šnipinėt) pakraš
čiuose Sovietinio Sibiro, tai 
Japonija “greit darys griež
tus” (karinius) žingsnius 
prieš Sovietus.

(O pagal vakarykščius 
pranešimus, tai ir Vokieti
ja išvien su Japonija išsto
tų prieš Sovietus.)

ORAS
Šį penktadienį biskį 

čįau, ir būsią' sniego ar 
taus.—N. Y. Oro Biuras.

šil- 
lie-

Cambridge Lietuvių Ko- 
Ope racija pa j ieško sekan
čių šėrininkų:

Kazimiero Ruginio, 
Kazimieros TribuŠaites, 
Miko Pangio,
Peterio Jos. Libavičiaus, 
Charles Chase.
Visi seniau gyveno nuo 

1914 m. Cambridge, Mass., 
ir turėjo Cambridge’iaus 
Ko-Operacijos Šerus. Dabar 

’jie gali gaut iš Ko-Operaci
jos pinigų. Atsišaukite. Jei 
kas iš jų yra miręs, tegul 
atsišaukia jų vaikai, broliai 
ar seserys — bile artimos 
giminės.

Draugai, kurie žinote, 
kas su jais atsitiko arba 
kur jie randasi, praneškite 
Ko-Operacijos Sekretoriui 
Kari F. Ernest, 257 Upland 
Rd., Cambridge, Mass.
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Kodėl Jis Nepasikorė?!
Vengrijos ministeris pirmininkas Be

la Imredy yra didelis antifašistas, 
buvo suformavęs anti-žydišką įstatymą, 
savo aštrumu daug žvėriškesnį, negu 
Hitlerio įstatymai.

Bet štai p. Imredy pradeda tyrinėti 
savo praeitį, savo genealogiją, kad pil
nai įrodyti, jog jis yra šimto nuošimčių 
arijonas. Jo nuostabai, jis suranda, kad 
jo močiutė (bobute) buvo žydė.

Tuomet ministeris pirmininkas 
.statydino iš premjero vietos!

Mums rodosi, p. Imredy, suradęs to
kią gėdą, turėjo ne tik pasitraukti iš 
valdžios, bet ir pasikarti!

Jis

atsi-

Louis D. Brandeis
Visa pažangioji Amerika gailis jo pasi

traukimo iš USA aukščiausio teisėjo vie
tos. Tai buvo pažangus žmogus, daug 
gražių darbų nuveikęs per tuos suvirs 
22 metus aukščiausiajam šalies teisme.

Jis pasitraukė dėl seno amžiaus. Jis, 
be abejo, visiškai nepasitrauks iš viešojo 
gyvenimo, bet prisidės prie kiekvieno 
pažangesnio žmonių judėjimo apsaugoji
mui demokratijos, Amerikoj ir pasauly.

Kai prez. Wilsonas paskyrė Brandeis 
teisėju, daug triukšmo tų laikų to rėš su
kėlė. Jį skelbė “pavojinguoju radikalu,” 
krikštino tuo ir kitu vardu. Senate taip
gi užvirė dešiniųjų širšių lizdas, skelbiąs, 
būk Brandeis, jei jis praeis ton vieton, 
padarys daug žalos kraštui. Tų laikų 
reakcininkai darė viską, ką šių dienų 
reakcininkai daro prieš prezidento Roo- 
sevelto paskirtuosius į tą ar kitą vietą 
asmenis. Jei šiandien Brandeis būtų pa
skirtas, aišku, visųpirmiausiai jis būtų 
apšauktas komunistu.

Būtų gerai, kad prezidentas Roosevel- 
tas, nepaisydamas reakcininkų šūkaloji
mų, į Brandeiso vietą paskirtų pažangų 
vyrą, panašų Brandeisui, panašų Frank- 
furteriui.

Kaip Japonai “Žuvauja”
Jau nuo senai patirta, kad Japonijos 

imperialistai šnipavimo tikslams naudo
ja žuvavimo priedangą. Kalifornijos pa- 

r kraštyj japonai turi kelis šimtus “žuva
vimo” laivelių. Yra patirta, kad tūli iš 
jų įrengti traukti paveikslus; gali net 
torpedas leisti į karo laivus. Praeitais 
metais Jungtinių Valstijų valdžia ten

pradėjo daryti kontrolę “žuvininkų” lai
vų ir apie 50 iš jų atrado paruoštus karo 
reikalams—žvalgybai ir torpedų leidi
mui. Pasirodė, kad daugelis laivų savi
ninkų, kurie nors ir yra Jungt. Valstijų 
piliečiais, bet kada nuplaukia toliau į jū
ras, tai iškelia Japonijos vėliavą. Jung
tinių Valstijų valdžia eilę laivų konfis
kavo. Pasirodė, kad jie žuvaudami kar
tu ir šnipinėja. Ypatingai tie “žvejai” la
bai dažnai plaukiodavo San Diego, San 
Francisco ir kitose laivyno prieplauko
se tarpe karo laivų ir atliko Šnipavimo 
žygius.

Sovietų Sąjunga gerai patyrė Japoni
jos šnipų veiklą po priedanga žvejojimo. 
Jos dabartinis Raudonojo Laivyno ko- 
mandierius, Frinovskis, dar pereitais 
metais rašė, kad Japonijos šnipai už-

namos Kanalo srityj veikia po priedan
ga barzdaskučių,‘'kriaučių,, užeigų užlai
kytoji!, kuriems Japonija kas mėnesis iš
moka algas. Japonijos šnipai nachališkai 
elgiasi prie.š Sovietus, žvejodami Sovietų 
vandenyse. Todėl Sovietų Sąjunga ir at- 

. sisako apie 40 tam tikrų plotų, kurie yra 
svarbiuose apsigynimo punktuose, iš- 
nuomuoti japonams žvejams, nes jie ten 
“žvejodami” kartu ir šnipinėja.

Kaip japonai naudoja žvejojimą šni
pavimo tikslams, tai patvirtina ir ši ži
nia, gauta iš San Juan, Puerto Rico. Ji 
skamba:

“Pirmu kartu Japonijos žvejų laivai 
pasirodė Karibėjaus Jūroj. Jų pirmiau 
čia niekados nebuvo. Tas atkreipė atydą 
Jungt. Valstijų karo laivų komandierių, 
kurie čia suplaukė manevrams.”

Prie Panamos Kanalo, Karibėjaus Jū
roj dabar yra apie 150 Jungtinių Vals
tijų karo laivų ir 600 karo lėktuvų. Ten 
įvyksta dideli manevrai. Viena pusė 
bandys Panamos Kanalą paimti, kita 
gins. Tai labai svarbūs kariniai prati
mai. Štai čia ir atvyko Japonijos “žve
jai.” Nėra nei mažiausios abejonės, kad 
,ant “žvejų” laivų yra Japonijos karo lai
vyno ir oriai vyno specialistai, > kurie vi
sus tuos pratimus seks, trauks paveiks
lus, tėmys, kokius būdus vartoja Jungt. 
Valstijų abi pusės. -m ■ u* > /.T*-

Praktika parodė, kad Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos šnipai visi bendrai 
dirba. Patirti apie Jungt. Valstijų jėgas 
Panamos Kanalo srityj labai rūpi Vo
kietijos ir Italijos fašistams, kurie nese
nai pareiškė, kad jų rubežius, tai Pana
mos Kanalas. Visi šie karo agresorių 
šnipiški žygiai tik patvirtina, kad Itali
ja, Vokietija ir Japonija ruošiasi ne vien 
Europoj, Azijoj ir Afrikoj karą užkurti, 
bet jie rengiasi užpulti ir Jungtines 
Valstijas.

Franco Turi Daugiau Tankų
Jungtinių Valstijų armija dabar turi 

283 lengvus ir 20 vidutinių tankų. Viso 
bendrai turi 303 tankus, ir nei vieno’sun
kaus—didelio. Ispanijoj generolas Fran
co prieš to krašto žmones turi per 600 
tankų, o gal ir daugiau. Jau tas vienas 
faktas parodo, kiek daug Italija ir Vo
kietija pristatė tų žudymo mašinų ir 
kaip didvyriškai Ispanijos liaudis ginasi.

Mūsų pareiga visomis jėgomis padėti 
Ispanijos liaudžiai kovoj. Kova Ispanijoj 
prieš fašistus sulaiko Italijos ir Vo
kietijos bestijiškus fašistus nuo užpuo
limo ant Lietuvos ir kitų šalių. Ispanijos 
liaudies kova kartu yra ir mūsų kova.

IZ^l • • • Ail ‘ • i vien del atstos mažesni ra-Klausimai ir Atsakymai dio priimtuvai nepagauna 
lš Sovietų žinių ir muzikos, 

ir iš 
Radio 
įdėta 

dalelė,

Klausimas
“Gerb. Redakcija!

Meldžiu jus atsakyti į 
mano klausimą, gal tas bus 

’žingeidi! ir kitiems. Kodėl 
mes negalime girdėti iš So
vietų Sąjungos radio pro-’ 

‘gramos, kuomet tuo pat 
kartu girdime iš Italijos, 
Vokietijos, Madrido, Pary
žiaus, Londono net po du, 
ir tris kartus j dieną?

l “Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Mes manome, kad vyriau- 
šia priežastis bus tame, 
kad ne visi radio priimtu
vai yra taip padaryti, kad

būtų galima girdėti 
Sovietų Sąjungos, 
priimtuve turi būti 
metalinė priimtuvo 
kuri yra taip užartavota,
kaip ir Maskvos radio sto
ties išleistuvas, tai yra tas 
patsai, ką fnes Amerikoj 
vadiname “stoties suradi
mu,” kada norime gauti iš 
tos stoties muziką, tai ir 
suktuvėlio rodytuvą ant jos 
pastatome. Mums žinoma, 
kad daugelis radio priimtu
vų neturi jungimų su Sovie
tų stotimis.

Tiesa, Sovietų Sąjunga 
yra ir daug toliau, kartais

Kad atsta labai daug reiš
kia, tą parodo ir tas, jog 
kada Amerikos radio stotys 
priima iš Maskvos radio 
stočių muziką ir ją perlei
džia per savo tinklus, tai 
ir tada ne visada aiškiai 
girdis.

London. — Anglijos val
dovai, tardamiesi su žydų 
vadais, sakė, kad Anglija 
turės padaryt arabams nuo
laidų Palestinoje, nes reikią 
juos bent dalinai patenkint, 
kad nesukiltų prieš Angli
ją kiti jos valdomi arabiški 
kraštai.

KOKIA VIENYBE LIETUVAI REIKALIN 
GA NEPRIKLAUSOMYBEI IŠSAUGOTI

žemiau telpąs straips
nis paimtas ; iš Lietuvos 
Komunistų Partijos CK 
organo “Tiesa” (sausio 1 
d., 1939). Jis plačiai 
nušviečia vol d e m aviniu
kų, dešiniųjų liaudininkų 
ir krikščionių demokratų 
koaliciją, kuri Klaipėdoj 
leidžia savo laikraštį 
“Bęndras Žygis” (vienas 

~ numeris išėjo pavadintas '
“žygis”). Straipsnis la
bai įdomus, ir, norinčiam 
susipažinti su tikrąja pa
dėtimi Lietuvoj, svarbus.

“L.” Red.

Klaipėdoj išleistas “Žy
gis” dokumentaliai patvir
tino apie katalikų, liaudi
ninku ir voldemarininku 

V A-

bendra bloką. Skelbiamose 
rezoliucijose stačiai reika
laujama, kad vyriausybės 
priešakyj būtų pastatytas 
Voldemaras.

Tuo laiku, kai hitlerinė 
Vokietija per savo neuma- 
nininkų agentūrą Klaipėdos 
krašte ruošia dirvą Lietu
vai pagrobti, tuo laiku, kai 
reikalinga sudaryti vienin
gas tautos frontas Lietuvai 
apginti, sudaromas bendras 
blokas su hitlerininkų agen
tais voldemarininkais. Ąr 
bereikia šiuo pavojingu mo
mentu skaudesnio smūgio 
visai Lietuvos tautai kovo
je dėl savo nepriklausomy
bės ? ■ i

Lietuvos tauta puikiai ži
no iš paskutinio dešimtme
čio įvykių, kad Voldemaras 
yra aršiausias jos priešas. 
Nekalbant apie > jo, kaip 
tautos i būdęlįo, , veikimą 
1926-29 m.,' jis 1934 m. at
virai. ruošė perversmą hitle
rinės Vokietijos naudai. 
Šiandien hitlerinės agresi
jos dėka ir,,vęl Voldemaras 
iškyla į Lietuvos išdavimo 
paviršių. O' tam į pagalbą 
ateina reakciniai kademų ir 
liaudininkų vadai, pasira
šantieji su aršiausiu demo
kratijos priešu... “demo
kratinę” platformą, suda
rantieji su Lietuvos neprik
lausomybės ■ žudytoju... 
“tautos vienybės” frontą.

Šituo savo žingsniu reak
ciniai kademų ir liaudinin
kų vadai puikiausiai patar
navo hitlerinės Vokietijos 
planams Lietuvai pagrobti. įįį 
Štai dėlko toks “vienybės 
frontas” Lietuvos tautai 
nereikalingas, nes jis ją ve
da į pražūtį. Jis dėl to ne
reikalingas ii* katalikiškajai 
visuomenei ir liaudininkų 
įtakos žmonėms, be kurių 
žinios jis buvo sudarytas. 
Mes manome, kad ir jų va
dovybės ne visos ištisai pri
taria tokiam tautos pražu
dymo fronfui. Lietuvos gy
vavimo interesų vedini, 
mes kviečiame visus katali
kus ir liaudininkus, pa
smerkti tokį išdavikišką 
savo vadų susitarimą, rei
kalauti tuč tuojau nutrauk
ti bet kurį bendradarbiavi
mą su voldemarininkais, iš
vyti prohitlerišką elementą 
iš savo vadovybių ir dėti 
visas pastangas sukurti 
Lietuvos apgynimo frontą 
nūo jos išlaukinių ir viduji
nių priešų.

Lietuvos tautai nereika
linga ir Smetonos - Mirono 
valdžios skelbiamoji “tau
tos konsolidacija.” Ji nega
li būti rimtai, kadangi Sme- 
tonos-Mirono valdžia užsie
nio politikoj pati veda ka- 
pituliacinę politiką vokiško-

Lietuvai

jo agresoriaus atžvilgiu, o 
šalies viduj leidžia laisvai 
veikti hitlerininkams ir vol- 
demarininkams ir kartu 
varo teroro politiką prieš 
nuoseklius Lietuvos nepri
klausomybės gynėjus ir 
prieš visą Lietuvos liaudį.

Kokia Lietuvai reikalin
ga vienybė?

Lietuvai reikalinga tokia 
vienybė, kuri užsienio poli
tikoj tvirtai orijentuotusi į 
tas tautas, kurioms gręsia 
agresija ir kurios nuosek
liai kovoja prieš hitlerinės 
Vokietijos agrėsi n g u m ą . 
Pirmoj eilėj ji turi orijen- 
tuotis į Sovietų Sąjungą, 
kuri stengiasi Rytų tautas 
suvienyti prieš hitlerinę 
agresiją, daro tuo tikslu 
įtakos į Lenkiją ir deda pa
stangas išsaugoti Lietuvos 
nepriklausomybę,
reikalinga tokia vienybė, 
kuri vidaus politikoj griež
tai kovotų prieš hitlerinin- 
kų-voldemarininkų pragaiš
tingą veikimą, už demokra
tines laisves visiems nepri
klausomybę gin a n t i e m s 
sluoksniams, už Lietuvos 
apgynimo valdžią.

Į kovą už tokią vienybę 
mes kviečiam visus tikrus ir 
nuoseklius Lietuvos nepri
klausomybės gynėjus, be jo
kių politinių, religinių ar 
tautinių skirtumui Ši kova 
yra šventa kova už mūsų 
duoną, už žemę,-už Lietuvą, 
už jos geresnę ateitį. Suvie
niję visas savo jėgas, mes tą 
kovą laimėsim!
Kas Tie “žygihinkai” ir Ko 

Jie Siekia? r
Hitlerininkų - neumani- 

ninkų prieglobstyj išleistas 
Klaipėdos krašte “Žygis” 
pasiskelbė “atviru ir tiesiu 
naujos politikos laikraščiu.” 
Kad jis nėra atviras ir tie
sus — tai mes pamatysime. 
Bet kad jis yra naujos, pro- 
hitlerinės politikos laikraš
tis — tą mes irgi lengvai 
galėsim parodyti, ir štai 
mums yra svarbiausia.

Savo įžanginiame straip
snyje redakcija praneša 
apie tai, kad “įvairių ideo
logijų žmonės” susitarė dėl 
pagrindinių gairių Lietu
vos ateities santvarkai, ku
ri būtų priimtina milžiniš
kai lietuvių daugumai. Kas 
„j “įvairių ideologijų žmo
nės,” pasišovę išreikšti tau
tos didžiumos norus ir sie- 

jkius, — redakcija neišdrįso 
pasakyti. Legalioji gi spau
da mini tik katalikų ir liau
dininkų susitarimą. Atrodo, 

: kad katalikai su liaudinin- 
Ikais vengia išvardyti visus 
savo bendrininkus. Bet til- 
pęs “Žygyje” kitas straips
nis “Budėkime dėl Klaipė-

dos” (be parašo, kaip ir 
daugelis kitų straipsnių, 
reiškia, oficialus) aiškiai 
pasako, kad katalikai ir 
liaudininkai ne tik surado 
bendrą platformą, bet su
taria ir su voldemarinin
kais dėl Voldemaro “kvieti
mo į bendrą politinį darbą.” 
Vadinasi, reakciniai katali
kų ir liaudininkų elementai 
plius voldemarininkai — 
štai tie ‘įvairių ideologijų 
žmonės.” Kiekvienas Lietu
vos tautos sūnus tai turi įsi
dėmėti. Nes koks savo kraš
to gynėjas nepageidautų ka
talikų ir liaudininkų ben
dradarbiavimo demokrati
jos ir nepriklausomybės gy
nimo pagrindais? Komunis
tai, ■ pavyzdžiui, ne kartą 
viešai smerkė Kardelio ve
damų “Lietuvos Žinių” ka
talikų jausmų įžeidinėji
mus, aiškindami, kad čia 
esama fašistiniai-trockisti- 
nės rankos, siekiančios ne
prileisti prie vienybės, ir 
komunistai savo darbu ska
tino liaudininkų ir katalikų; 
susitarimą, taip kraštui rei-Į - — . v; 
kalingą, kovai dėl laisvių iri turinčią 
nepriklausomybės gynimo, svarbos.

Komunistai dargi pareiškė 
remsią tokį susitarimą ir 
veikimą, kiek jis kovos už 
liaudies ir viso krašto rei
kalus. Bet nei vienas tikras 
ir nuoseklus Lietuvos nepri
klausomybės gynėjas ne
rems to fronto, į kurį įeina 
Lietuvos priešai voldemari- 
ninkai, jau darę ne vieną 
pastangą paruošti greitesnį 
Lietuvos prijungimą prie 
hitlerinės Vokietijos, kurių 
vadas Voldemaras Hitlerio 
prieškambariuose laukia, 
kaip Henleinas, momento, 
kada jį Hitleris pasodins 
savo komisaru Lietuvai.

(Bus daugiau)

J a ponai Baigią Užimt 
Chinu Sala Hainana 

c. 4- C.

Hong Kong. — Japonai 
praeitą penktadienį pradė
jo užėmimą Chinų salos 
Hainan šiaurinės dalies. 
O dabar jie karo laivais, 
lėktuvais ir kitais pabūk
lais įsibriovė į pietinę dalį 
tos salos ir nužygiavo 15 
mylių pirmyn. Chinai smar
kiai priešinasi ir padarė ja
ponam daug nuostolių. Bet 
japonai vis tiek greitu lai- 

I ku užimsią visą šią salą, 
didelės karinės

MOKSLININKU MANIFES
TAS PRIEŠ FAŠIZMĄ

Pernai rudenį pasirašė yra savaimi užpuolimas pa- 
1,284 mokslininkai po pro
testu prieš fašizmą, prieš 
nacizmą — prieš tų tam
siųjų “izmų” varomus slo
pinimus demokratijos, o 
kartu ir mokslo.

Tarpe tų pasirašiusiųjų 
yra trys Nobelio dovanoj 
♦laimėtojai, 64 Nacionalės 
Mokslų Akademijos nariai 
ir 85 kolegijų prezidentai. 
Manifestas patrėmė nacių 
ir fašistų atakas ant moks
lų laisvės. Tatai paskelbė 
atsižymėjusieji amerikiečiai 
mokslo žmonės.

Manifeste yra šie žo
džiai

“We publicly condemn 
the Fascist position toward 
science... Mes viešai smer
kiame fašistiškąjį nusista
tymą link mokslo... Da
bartinėje istorijos epokoje 
vien tik demokratija gali 
išlaikyti intelektualinę lais
vę.” Toliau pamini, kaip 
nežmoniškai naciai perse
kioja mokslininkus, kaip 
1,600 mokytojų ir moksli
ninkų buvo išmesti iš jų 
vietų rudenį 1936 m.; pas
kui sako: “bent kokia ata
ka ant minties laisvės vie-

•žios demokratijos.”
Pasmerkia fašistus-na- 

cius už žydų persekiojimą 
ir “rasių” teoriją.

Apie Rases
Mokslininkų manifestas 

sako: “Rasių teorijos, ku
rias jie (fašistai) skelbia, 
buvo atkartotinai sudaužy
tos.”

Pasirašiusieji atstovauja 
167 universitetus ir tyrimų 
institutus visoje Amerikoje. 
Jų tikslas yra apsaugoti šią 
šalį, kad neužsikrėstų tuo- 
mi, kad neįvyktų čia fašiz
mas.

Paminėsiu tuos tenai at
stovautus universitetus, ku
rie man yra geriau žinomi: 
Columbijos U n. (pasirašė 
prof. W. C. Mitchell, ekono
mistas ir prezidentas Ame
rikos Draugijos Mokslui 
Pakelti); New Yorko un.; 
Johns Hopkins un. (Balti
more); Massachusetts 
Technologijos Institutas; 
Yale un.; Chicagos un.; 
Princeton un.; Harvard 
un.; taipgi Amerikos Me- 
dikalinė Draugija; Gamtos 
Istorijos Muzėjus Ameri
koj ; Medikalis Biuras ir 
Komitetas Ispanijos Demo-

.M1
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J. Baltrušaitis
kad ir ne politinėje srity
je, kaip teoretinė fizika, —

Francijos 
čią dujas;
daliu. Ispanijos.

areiviai su anti-dujinėmis maskomis studijuoja masiną, blaškan- 
Francijai grūmoja rimtas pavojus iš Italijos, kuri užėmė du treč-

it ji
■ • l"’ . s. ■ ■r -■ .<



t

z,

Penktad., Vasario 17, 1939 LAISVE Trečias puslapis

Mokslo Žinios KAS IR KAIP RINKS NAUJĄ POPIEŽIŲ? Apie Oisterius
GAMTINIS SODIUM 

BICARBONATE
Pirmą syk atrasta šmo

tuose esąs Sodium Bicar
bonate — sodas, kuris pra
rūgusius vidurius sutvarko 
ir kepamas bandutes iške
lia (vietoj mielių). Jį at
rado 300 pėdų gilumoje po 
Searls ežeru Californijoje 
1938 m. Iki šiol šis che
mikalas buvo daromas tik
tai chemišku būdu, dirbtu
vėse.

—o— 
Baime Papūgų

Papūgų karštligė dar 
baugina amerikiečius. 
Pittsburghe metai atgal net 
subankrūtijo didelė viduri-
nes klasės krautuvė, kai 
buvo paskelbta, kad ten kas 
nusipirko “palę” (papūgą), 
turinčią papūgų drugį. 
Žmonės galį nuo jų užsi
krėsti.

Pittsburghas, Baltimore 
ir New Yorkas buvo kva- 
rantinuoti, kad nebūtų 
įvežti tie puikūs paukš
čiai. Dabar embargo prieš 
papūgas yra Californijoj, 
Connecticut’e, Maine,. Min- 
nesotoj ir Oregono valsti
joj-

—o— ’' Į
Kas Atgabeno Bulves? , 
Istorijos iki šiol sakyda-Į 

vo, kad bulves atgabenę į

krai išmatuotais kalnais ir 
įvairius gamtos turtus vir
šuj ir požemy j.

Tik 48 procentai šios ša- 
Virginiją (šiaurinę Ameri-įlies ploto yra šiaip ar taip
ką) Sir Francis Drake, ar-į sužymėta 'vadinamose to- 
ba Sir Walter Raleigh. Da- pografinese (vietų) mapo- 
bar Field Muzėjus išleido se, bet ir tos mapos nėra 
velionio dr. Laufer’io kny- tikrų žinovų gamintos, ir
gą, kur sako, kad į Virgini- j jos netinka inžinieriams, 
ją atvežtos bulvės iš Angli- kasyklų jieškotojams, kąna- 
jos per Bermuda 1621 m. j lų pravedėjams, kelių tiesė- 
Tada čia buvo badmetis. Iš (jams, tvenkinių budavoto- 

jams ir kt. Ligšioliniai 
žemlapiai ypač netinka ka
riniam apsigynimui.

Todėl Wm. Bowie rašė 
prezidentui Roose veltui, 
kad bent 100. iki 200 mylių

Bermudos gavo pašalpos — 
daug bulvių; liko jų ir sė
klai ir taip jos čia paplito. 
Bet ... 25 metais pirmiau 
herbalistas Gerard rašė, 
kad užsiauginęs Anglijoj 
bulvių iš sėklų, atvežtu “iš 
Virginijos.’” —J. B.

Veidų Lopymai
Veidų “lopymai” bei dai

linimai yra ne ’naujas da
lykas. Indijoj jau pustre
čio tūkstančio metų atgal 
buvo žandai ir nosys taiso
mi, oda atlupama nuo kak
tos. O ketvertas šimtų me
tų atgal italas Bolognos 
Universiteto prof e s o r i u s 
Tagliacozzi atrado, kaip 
lopais odos nuo rankos 
aukštesnių vietų taisyt lū
pas, nosį ir žandus.

Panašiai 'prigydoma ir 
mėsos ir kremzlės.

Paskutiniu laiku newyor- 
kietis daktaras Maxwell 
Maltz išrado būdą, kaip oda 
kitos kūno vietos aplopyt 
veidą, kad neliktų jokių 
siūlų bei rumbų (randų).

Per metus Jungtinėse 
Valstijose sužeidžiama apie 
1,000,000 žmonių ir dauge
liui jų reikėtų taisytis vei
dus ne iš tuštybės, bet iš 
reikalo, jei tik būtų pinigų. 
Bet tokios operacijos dar 
perbrangios, ir visoj šalyj 
kol kas yra ne daugiau kaip 
šimtas jų specialistų.

—N. M.

PAUL HENRI SPAAK, 
dešinysis s o c i a 1 i s tas 
Belgijos premjeras, už
girius Ispanijos fašistų 
valdžią ir atlikęs kitus 
prie šdarbininkiškus 

žygius.

Blogi Žemlapiai
Jokia civilizuota šalis nė

ra taip biedna tinkamais 
žemlapiais, kaip Jungtinės 
Valstijos, sako vyresnis 
Amerikos karininkas - 
mokslininkas Wm. Bowie. 
Labiausia stoka tokių žem- 
lapių, kurie tikrai parodytų 
aukštumas, žemumas, -ben
drą pavidalą kiekvienos 
krašto dalies, upes su ti

aplinkinis ruožas šioj šalyj, 
palei jūras ir rubežiussu 
kitais kraštais, turėtų būt 
moksliniai smulkmeniškai 
sužymėtas naujuose žemla- 
piuose.

Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų ministeris H. Ickes 
davė sumanymą, kad kon
gresas paskirtų 100 milionų 
dolerių gamint tikrus topo
grafinius ' žemlapius per 20 
metų, ir senatas tatai jau 
užgyrė. Bet karininkas 
Bowie sako, jog ta darbą 
reikėtų greičiaus atlikt, per 
10 metų, ir kad jam turė
tų būt paskirta 160 zmili
onų dolerių.

Tokio. — Tūli Japonijos 
seimo atstovai nurodė į 
Mussolinio ir Hitlerio “stip
rios politikos” pasisekimus. 
Tai tokios politikos reikią, 
girdi, ir Japonijai prieš So
vietus.

Ispanijos respublikos ka
reivių paskutinė dalis per
ėjo iš Katalonijos į Franci- 
ją. Jau visa Katalonija fa
šistų rankose.

Madrid, Ispanija. — Jau 
ketvirta diena kaip fašistų 
artilerija iš priemiesčių 
daužo ir degina Madridą.

Kas bus išrinktas nauju 
“šventuoju tėvu”? Tai įdo
mus klausimas ne tiktai ka
talikams. Naujo popiežiaus 
rinkimais žįngeidauja ir 
valstybių politikai ir įvai
rių tautų veikėjai. Kokios 
tautos žmogus dabar taps 
įpėdiniu velionio ' Pijaus 
Vienuolikto?—stato klausi
mą atskirų tautų katalikai, 
nors ir nedrąsiai:—Ar vėl 
italas? Ar ne gražu būtų 
susilaukt bent vieno ameri
kiečio popiežiaus?—klausia 
tūli amerikonai.

Daugelis newy or kiečių 
katalikų gailisi, kad per- 
greit mirė vietinis kardino
las Hayes, prezidento Roo
se vėl to draugas, Naujosios 
Dalybos rėmėjas. Ne tik 
airiai katalikai, bet nema
žai protestonų ir žydų spė
ja, kad kardinolas Hayes 
būtų galėjęs būt stipriu 
kandidatu j popiežius. Jis 
buvo plačiausiai žinomas 
Amerikoj katalikų dvasiš
kis ir turėjo gana gerą var
dą tarp piliečių abelnai.

Kas bus sekamu popie
žium? kokios tautos žmo
gus bus išrinktas į “apaš
tališką sostą”? — šį klau
simą spręs Kardinolų Ko
legija. Bet dar svarbesnis 
klausimas: Kokios politikos 
jis laikysis?

Kardinolai suvažiuos iš 
Italijos ir, kaip sakoma, “iš 
viso pasaulio” į Vatikaną 
(kuris geografiniai yra 
Romos miesto kampas). 
Kovo 1 d. jie susirinks į se
siją, vadinamą konklavą, 
ir pradės svarstyt ir bal
suot, kas turėtų būt išrink
tas nauju galva katalikų 
bažnyčios.

Tai bus dar pirmi popie
žiaus rinkimai, kuriuose 
galės dalyvaut Jungtinių 
Valstijų ir Kanados kardi
nolai. Pirmiaus jie ir kitų 
tolesnių kraštų kardinolai 
nepaspėdavo atvažiuot į po
piežiaus rinkimus. Nes bu
vo skirta tik 10 dienų laiko 
nuo vieno popiežiaus miri
mo iki kito rinkimų. Dėl to 
užprotestavo popiežiui Pi
jui Vienuoliktam bostonie- 
tis kardinolas Wm. O’Con
nell, ir tas popiežius nusta
tė, jog tarp vieno “švento
jo tėvo” mirties ir kito rin
kimų turi praeit ne mažiau 
kaip 15 dienų ir ne dau
giau kaip 18 dienų. Bet ir 
tai nėra perdaug laiko, pa
vyzdžiui, Syrijos kardinolui 
atvykt į Romą-Vatikaną.
Italų Kardinolų Persvara

Lengviausia dalyvaut po
piežiaus rinkimuose tai vi
siem Italijos kardinolam, o 
jų kaip tik ir yra daugiau
sia. ,

Kardinolų Kolegija abel
nai susidaro iš 65-kių 
kardinolų, bet dabartiniu 
laiku pasaulyje tėra tiktai 
62 kardinolai. Taip antai, 
New Yorko kardinolas 
Hayes yra miręs, ir popie
žius Pijus dar nebuvo pa
skyręs kito kardįnplo į jo 
vietą. • Poros kitų' neitalų 
kardinolų vietos taip pat 
liekasi tuščios.

Vien tik italai turi pilną, 
reguliarį skaičių savo kar
dinolų — trisdešimt penkis; 
o visų kitų tautų katalikai 
pasaulyje teturi tiktai dvi
dešimt septynis kardinolus, 
popiežiaus rinkikus.
Didelė Tautinė Nelygybė

Pagal New York Times 
skaitmenis, pasaulyje esą 
apie 350 milionų katalikų, 
o pagal “The World Alma
nac”—331 milionas.

Neidami į ginčus, imame 
pirmesnę skaitlinę — apie 
350 milionų katalikų.

Dabar pažvelgsime į ne
lygybę kas liečia kardinolų 
skaičių Italijoj ir kitur vi
same pasaulyje.

Italija turi 41 milioną 
katalikų ir 35 kardinolus. 
Visi kiti pasaulio kraštai 
309 milionus katalikų, ir tik 
30 kardinolų, kada jų skait
muo būna pilnas.

Taigi popiežiai yra skyrę 
daugiau savo tautiečių kar
dinolų vienai nedidelei Ita
lijai negu visam pasauliui.

Italijoj yra po vieną kar
dinolą kiekvienam milionui 
171-nam tūkstančiui ketu
riem šimtam ir dvidešimt 
aštuoniem (1, 171,428) ka
talikam.

O visuose, pasaulio kraš
tuose, apart1' Italijos, abel
nai atsieina tik po vieną 
kardinolą kiekvienam de- 
sėtkui milionų ir trim šim
tam tūkstančių katalikų 
(10,300,000), jeigu būna pil
nas skaičius'kitataučių kar
dinolų. Dabar gi dar trūks
ta trejeto svetimtaučių kar
dinolų.

Vadinasi, vieni italai, 
proporcionaliai imant, turi 
beveik dešimt kartų tiek 
daugiau kardinolų, rinkikų 
popiežiaus, negu visas kata
likiškas pasaulis, apart Ita
lijos.
Kiek Įvairios Tautos Turi 

Kardinolų ?
Jungtinėse Valstijose yra 

£0,595,134 katalikai (pagal 
1938 metų skaitmenis) ir 
buvo keturi kardinolai (da
bar tik trys), taigi tik po 
vieną kardinolą kiekvienam 
penketui milionų katalikų 
suvirš.

Lenkijoj yra 23,688,000 
katalikų ir tik du kardino
lai.

Vokietijoj (su austrais ir 
sudėtais vokiečiais) — bent 
28 milionai katalikų ir tik 
keturi kardinolai, arba vie
nas kardinolas kiekvienam 
septynetui milionų parapi- 
joųų.

Ispanijoj buvo apie 20 
mil. katalikų ir tik du kar
dinolai; reiškia, vienas de
šimčiai milionų katalikų.

Kodėl Popiežiai Nedavė 
Lietuvai Kardinolo?

Lietuvoj yra per 2,000,- 
000 katalikų, taigi jiem pri
klausytų du kardinolai, jei
gu popiežiai būtų mieravę 
lietuvius katalikus ta pačia 
miera kaip italus. Bet ir 
velionis popiežius Pijus 
Vienuoliktas neskyrė Lietu
vai kąrdinolo, nors Lietu

i*V

Mussolinis ir Naujo Po
piežiaus Rinkimai

Dabar, vos tik popiežiui | 
Pijui Vienuoliktam mirus, 
Mussolinis tuojaus pasisku
bino užreikšt, kad jo val
džia''“nesikišianti” į naujo 
popiežiaus rinkimus. Bet 
kam reikėjo tokio skubaus 
“užtikrinimo” ? Nebent 
tam, kad nustumt šalin pa
saulio .nuožiūrą, jog Itali
jos valdžia kišosi ir dabar 
kišis į popiežiaus rinki
mus?

Šiuos rinkimus stengsis 
nusvert savo pusėn ne tik 
Mussolinis tiesioginiai, bet 
ir Hitleris netiesioginiai.

Mussolinis nei Hitleris, 
suprantama, negali daly
vaut pačiuose balsavimuose 
kandidatų į popiežius. Bet 
nuo popiežiaus Pijaus miri
mo liko 18 dienų iki jo 
įpėdinio rinkimų. Ir ar ma
note, kad Mussolinis ir Hit
leris netampo kardinoliškų 
vadelių į savo pusę šiuom 
protarpiu ?
Hitleris Nori Nuolaidaus 

Popiežiaus
Hitlerininkai smerkia ve

lionį Pijų Vienuoliktą kaip 
“politiškąjį” popiežių. Pi
jus ne kartą “užvažiavo” 
Hitleriui kaip tironiškam 
persekiotojui krikščionių,, 
katalikų ir protestonų, taip 
pat ir žydų. Pijus smerkė 
nazių diktatūrą ant bažny
čios.

Su Mussolini u Pijus Vie- 
nuoliktas geriau sugyveno 
ir kartą pavadino jį “nepa
lyginamuoju ministeriu pir
mininku”; o vis dėlto Pi
jus ne visame kame sutiko 
su Mussoliniu. Ne sykį po
piežius Pijus guodėsi, kad 
Mussolinis varžo Katalikiš
ką Akciją (veikimą); pas
kutiniais gi mėnesiais savo 
gyvenimo Pijus peikė Mus
solinio šiurkščius dekretus 
prieš žydus kaipo tautą. Jis 
labiau pritarė Italijos ka
raliaus šeimynai negu 
Mussoliniui. Ar tad neaiš
ku, jog Mussolinis daro 
bent aplinkinio spaudimo 
kardinolams pravest į po
piežius palankesnį jam as
menį?

Kardinolai Mundelein ir 
Faulhaber

Žymiausias Vokietijos 
katalikų kardinolas yra 
Faulhaber, bet jis ne kar
tą išstojo prieš Hitlerį kaip 
krikščionybės persekiotoją, 
ir reikalavo teisių katalikų 
bažnyčiai. Už tai naziai bu
vo surengę net pogromą 
prieš kardinolą Faulhaberj. 
Argi tad Hitleris pritartų 

I rinkimui į popiežius Faul- 
haberio, nors ir vokiečio- 
tautiečio ?

Žmoniškiausias iš dabar
tinių Amerikos kardinolų 
yra Chicagos kardinolas 
Mundelein, prezidento Roo- 
sevelto draugas. Jau vien 
todėl jis “ne košer” nei 
Mussoliniui nei Hitleriui. 
O dar kardinolai Mundelein 
savo kalboj yra iškaršęs 
kailį Hitleriui kaip žemos 
rūšies tironui, persekioto

vos dvasiškiai jo prašė.
Kiek Teisingai Turėtų Būt 

Italų ir Kitų Tautų 
Kardinolų

Jeigu visų šalių katalikai 
būtų lygiateisiais su italais, 
tai pasaulyje turėtų būt 
apie 300 kardinolų, ir tame 
skaičiuje tik 35 italai. Bet 
jei popiežiai būtų teisingai, 
proporcionaliai skyrę kar
dinolus įvairių tautų katu
li k a m, t a i per šimtus 
metų nebūtų vien tik italai 
užėmę “švento Petro sos
tą”; būtų buvę ir kitatau
čių popiežių.

Kuom Italai Geresni už 
Kitas Tautas?

Pernelyg daug italų skir
dami kardinolais, popiežiai 
praktikoje nepripažino ki
tataučiams katalikams ly
gybės su italais. Jie pasta
tė italus “išrinktąja tauta,” 
kaip seniaus Maižiešius — 
žydus. Italai virto skyrė jais 
bažnyčios galvos visiem pa
saulio katalikam.

Bet ar italai religingesni 
už lenkus’ ar airius katali
kus? Ar italai padoresni 
už vokiečius? Ar jie gabes
ni ir išmintingesni už ame
rikiečius katalikus?—Ne.

Visose tautose yra šiokių 
ir tokių žmonių, bet nepro
tinga būtų tvirtint, kad vie
na tauta tiek “abelnai pra
kilnesnė” už kitas, kad vis 
jinai turėtų skirt bei rinkt 
vadus tuzinams kitų tautų.

Tačiaus ir ateinančiuose 
popiežiaus rinkimuose ita
lai kardinolai turi savo ran
kose monopoliją — paso
dint savo tautietį italą ant 
“apaštališko sosto.” Ir būtų 
visai panašu į “stebuklą,” 
jeigu jie tą vietą užleistų 
amerikiečiui, anglui, vokie
čiui ar kitam svetimtaučiui.

Katalikų kunigija sako, 
kad kardinolai renka popie
žių tik pagal savo sąžinę, 
įkvėptą -“šventosios dva
sios.” Bet kažin kodėl 
“šventoji dvasia” įkvepia iš
rinkt popiežių vis tos tau
tos, kuri turi kardinolų 
daugumą? Anot evangeli
jos, Kristus .. sakė žydam, 
besididžiuojantiem, kad jie 
,vra Abraomo sūnūs: “Aš 
iš akmens galiu padaryt 
Abraomo sūnų.” Reiškia, 
visos tautos lygios. Tačiaus 
italų kardinolai per šimt
mečius nedarė popiežių iš 
kitų tautų “akmenų.”
Ar Tik Religiniais Sumeti
mais Popiežiai Išrenkami?

Ar jie tik dvasiniais su
metimais vadavosi, skirda- 
mi-rinkdami naujus popie
žius’? O gal juos paveikė^ 
tautinė ar kitokia giminys
tė?

Popiežių sostinė iki 1929 
m. buvo Italijos dalelė ir 
neturėjo jokios savivaldy
bės. Dauguma visų kardi
nolų, kaip ir patys popie
žiai, buvo Italijos pavaldi
niai, arba piliečiai, žinoma, 
ir savo patriotai. Negudru, 
todėl, būtų manyt, kad Ita
lijos valdžia “nesikišo” į 
popiežių rinkimą.

jau žiloj senovėj, ak
mens gadynėje, žmonės val
gė austerius arba oisterius.

Taigi. O lietuviai manė, 
kad juos ėmė valgyt tiktai 
“ponai,” ir tai neseniai. 
Liėtuvoj girdėjau kaimie
čius kalbant:

“Ana, Paryžiuje ponai tai 
ir varles valgo. Paima dė
žutę su varle — kliurkt, 
prarijo, o dėžutę numeta.”

Anglas jumoristas Smith 
aštuonioliktame šimtmetyje 
pasakė: “Turėjo būt smar
kuolis vyras, kuris pirmas 
valgė austerį.”

Priešistorinės žmonių ga
dynės tyrinėtojai atrado 
ženklų, kad austeriai valgy
ta Naujojoj Akmens (Neo- 
litiškoj) gadynėj, arba am- 

Ižiuje. Jie rado dideles 
krūvas kiautų (“dėžučių”) 
neolitiškuose sluoksniuose; 
tas parodo, kad austerių 
valgymas jau ir tada buvo 
senas paprotys. Rado žen
klus, kad daug seniau jau 
valgyta tos dėžučių “var
lės.” Tie ženklai rasta Vi
dutiniame Akmens (Mezoli- 
tiškame) Amžiuje. Tas reiš
kia, ne mažiau, kaip 15,000 
metų atgal.

Manoma, kad pirmtakū- 
nai austerių ėdikai buvo 
jau Senajam Akmens Am
žiuje. Senojo Akmens Am
žiaus klodų nelabai daug 
yra, ir juose da neužtiko 
austerių dėžučių.

Dabar daugiausiai šį 
klausimą tyrinėja profeso
rius Thomas Cherry. Jis 
turi teoriją, kad žmogus, 
būdamas labiausiai lauki
niame savo stovyje, pradė
jo valgyt austerius Ir kitus 
jūros pakraštyj randamus 
gyvius. Esą. jis tai darė 
tada, kai atsiskyrė nuo bež
džionių giminės. Mūsų ga
dynėje beždžionės valgo 
austerius. Taigi tąsias dė
žutes atidaryti nereikia di
delio išmislumo.

Kad taip, tai esą, tas 
smarkuolis žmogus, ką pir
mas išdrįso valgyt austerį, 
galėjo gyvent beveik prieš 
milioną metų. Tai mat, 
apie tiek laiko praėjo, kai 
žmonės yra žmonėmis, kai 
jie paliovė buvę “Tarza
nais” tarpe beždžionių.

—J. B.

jui nekaltų žmonių vien dėl 
jų religijos ar tautybės. 
Tad, suprantama, Mussoli
nis su Hitleriu tampytų va
deles prieš Mundeleinus ir 
Faulhaberius, kaip kandi
datus į popiežius.

Sprendžiant sulig pasau
linės spaudos, Mussolinis ir 
Hitleris jau veikliai dar
buojasi, kad nauju popie
žium netaptų koks “kryžei
vis,” panašus į velionį Pi
jų. Jiedu nori tylaus, “tai
kaus” popiežiaus; ir mes 
klystume, jeigu manytume, 
kad Mussolinis su Hitleriu 
nedės pastangų išrinkt jiem 
tinkamesnį popiežių; Pa
vyzdžiui, Mussolinis visai 
neidavo į bažnyčią, o die- 
noje popie žiaus Pijaus

(Tąsa ant 4-to pust)



Ketvirtas puslapis LAISVE
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So. Boston, Mass.
Mokyklėlės Reikale

Manau, kad sunku yra pa
miršti tos dienos, kada mes 
pradėjome mokytis skaityti ir 
rašyti savo lietuviškosios kal
bos.

Nors šiandien nevisi suge
bame tinkarųai ją įvertinti, ale 
visvien apturime daug nau
dingumo kasdieniniame savo 
gyvenime.

Taigi, manau, kad tos lai
mės nesigailės nė vienas lietu
vis ir savo jaunamečiams vai
kams. Laikas nuo laiko So.

jo skolų $7,000,000. Kelių de- 
partmentas sakė, kad New- 
arko miestas valstijai skolin
gas už kelių taisymą $2,317,- 
000. Newarko miesto viršinin
kai sako, kad valstija New
arko miestui skolinga už 
1938 metus pašalpos $2,000,- 
000. Ponai įstatymų leidėjai 
jieško būdų, kaip tą nedatek- 
lių išlyginus. Aiškus dalykas, 
kad stambus kapitalas nuo to 
nenukentės, bet nukentės bie- 
dnuomenė, ant kurios įstaty
mų leidėjai nori užkrauti nau
ją taksų naštą.

Ir štai, valstijos seimelyj no
rima duoti įnešimas, kad kiek
vienas New Jersey valstijos

įkainuotas.

Sykiu sudaro . . . $9,899.81
Skolos:

Morgičius LDS '
Centrui ............ $1500.00

Pavieniui nariui J. P. 150.00
Skolos kuopa turi $1,650.00

Atskaičius skolą, kuopos 
turtas su 1 d. sausio-1939

$8,249.81
Kuopos jaunuolių grupė turi 

pinigais ....’..... $60.08
LDS ženkleliais . $6.00 

Jaunuolių turtas žaislais ne
įskaitytas.

Bostone buvo vedamos vaikų 
mokyklėlės, jeigu ne po vie
nos, tai po kitos progresyviš- 
kos organizacijos globa.

Šiais metais, gaila sakyti, 
iki šiol tas darbas buvo apleis
tas. Ale dėka mūsų gabaus 
veikėjo draugo J. Burbos su
manymu, L.D.S. jaunuolių 
kuopa buvo paraginta atgai
vinti ir tęsti tą reikalingą dar
bą. Ilgai raginti jų nereikėjo,

gyventojas būtų aptaksuotas 
$2 metam ir,' tokiu būdu, sa
koma surinktų nuo 4 iki 5-kių 
milionų dolerių metam. Ar ne
būtų geriau, kad stambusis 
kapitalas būtų aptaksuotas 
dviem nuošimčiais nuo įplau
kų ir, jeigu vietoj gautų 100 
dolerių pelno, aplaikytų tik 98 
dolerius, tai jiems mažai ką 
reikštų, bet būtų palengvini- 

! mas biednuomenei.

Kuopos jaunuolių viso
turtas ..................  $66.08

Su sausio 1, 1939, bendras 
turtas LDS. 142 kp. $8,315.88.

Komisija:
St. Paulauskas (jaunuolis),
A. Lubon (jaunuolis),
J. Miliauskas.

KAS IR KAIP RINKS 
NAUJĄ POPIEŽIŲ?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Vienuolikto laidojimo ne 
tik pats atėjo į mišias už 
jo “sielą,” bet atsivedė ir 
visą savo štabą. Tų mišių 
jie klausė ne Pijaus palydė
jimui į dangų. Savo “mal
dingumu” čia jie taikėsi tik 
kardinolams, rinksiantiems 
popiežių.

O ant rytojaus po tų pa
maldų jau laikraštis Musso- 
linio žento Ciano, užsieninio 
ministerio, perša savo “ne
politinį” kandidatą į popie
žius. Savo pusėn jie patrau
kia seniausią Italijos kar
dinolą ir tas skelbia, kad 
popiežium reikia rinkt ne 
politiką, bet “dievuočiau- 
sią” iš aukštųjų dvasiškių.

Hitlerio gi juodosios po
licijos organas vas. 14 d.
grūmodamas reikalavo, kad|

Vokietijos kardinolai bal
suotų tik už palankų na- 
ziams kandidatą į popie
žius; o jei ne, tai “bus blo
gai.” Vadinasi, nežiūrint 
popiežiaus rinkimų slaptu
mo, naziai tikisi sužinot, 
kas balsavo už kokį asmenį 
į popiežius.

Rinkimai Slapti.
Patys popiežiaus rinki

mai įvyks slaptai, uždaroje 
Vatikano patalpoje. Jie bus 
daromi slaptu . balsavimu. 
J<ol popiežius bus išrinktas, 
joks kardinolas rinkikas 
neišeis iš slaptosios patal
pos. Valgis ir gėrimas bus 
jiem taip pat įstumiamas 
tik pro apsukamąjį lange
lį, kad jie nematys net, kas 
tuos reikmenis priduoda.

Bus balsuojama tol, kol 
susidarys bent dviejų treč
dalių dauguma už vieną 
kandidatą į popiežius.

Iki kardinolas Achillas 
Ratti (Pijus Vienuoliktas) 
buvo išbalsuotas į popie
žius, praėjo penkios dienos 
ir padaryta 14 atskirų bal
savimų. (O vienam popie
žiui išrinkt 13-me amžiuje 
reikėjo daugiau kaip dvejų 
metų.)

Rinkinių kortelės po kiek
vieno balsavimo sumetamos 
į tam tikrą pečių ir su
deginamos. Jei popiežius 
dar neišrinktas, tai su to
mis popierėlemis meta į pe
čių gniūžtę šlapių šiaudų, 
ir dėl to oran išsiverčia 
tamsūs tiršti dūmai. O jei 
popiežius išrinktas, tad 
vien tik balsavimų kortelės 
deginamos, ir iš Vatikano 
kaminuko pakyla jau skys
ti, mėlsvai-balsgani dūmai.

Bet Mussolinis su Hitle
riu pasistengs, kad tarp šių 
šviesių dūmų būtų primai
šyta kaip galint daugiau

Reikalauja Paplatint Teises 
Angly Reporteriam

London. — Anglijos val
džia įnešė sumanymą seimo 
lordų rūmui pataisyt 1920 
metų įstatymą, išleistą sau
got valdiškas slaptybes. Tas 
įstatymas davė vyriausybei 
galią priverst laikraščių re
porterius atidengt, iš kur 
jie gauna žinias, kuriomis 
pasiremdami rašo apie įvai
rius vąjdiškus dalykus.

Dabartinis įnešimas siūlo 
taip pakeist tą įstatymą, 
kad reporteriai turėtų pa
sakyt tiktai, iš kur gavo ži
nias vien apie oficialiai ne
skelbiamus karinius daly
kus, ir daugiau apie nieką.

paslėptų, nematomų fašisti
nių rūkų. —J. C.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

nes jie įvertina gerai tokią 
užduotį ir tuoj ėmėsi veikti.

Piliečių Kliubas ant Broad
way jau per desėtkus metų 
yra gerai žinomas savo labda
ringais darbais; užtai iš kalno 
jaunuoliai jiems dėkoja už su
teikimą mokyklai kambario.

Draugas Burba tai ir vėl

Parengimai

Vasario mėnesį įvyko Šv. 
Jurgio ir Demokratų Kliubo 

i baliai. Jurginės balius netaip 
1 pavyko, bet Kliubo gerai, ap- 
: sčiai buvo jaunuomenės. Ta
čiau LDS 133 kuopos parengi
mo niekas nepralenkė.

užims savo organizatoriaus 
pareigas — “sugaudys” mūsų 
vaikučius ir prižiūrės, kad 
“perdaug” neišmoktų.

Jaunuoliai tai šiaip yra su
sirikiavę: Olga Shukis ir 
Frank Olsen mokytojais; Lil
lian Burba muzikos ir dainų; 
Sir Sabulis į komitetą. Darbas 
nėra visai lengvas, gerbiamie
ji, ir tamstos, draugai, turėsite 
jiems padėti vienaip ar kitaip. 
Manau, ar nebus tik pirmu 
kartu mūsų apylinkėj, kad 
Amerikoje gimę lietuviai būtų 
užsibrėžę atlikti šitokį darbą.

Taigi, visi tėvai ir motinos, 
esate prašomi sekmadienį, va
sario 19 d., išryto 11:00 vai., 
Piliečių Kliubo svetainėn, 376 
Broadway, kur yra šaukiamas 
susirinkimas. Susipažinsite su 
jaunais mokytojais, išgirsite, 
ką jie turi mintyje ir patarsite 
patys nuo savęs, jeigu matysi-

Kova Tęsias

Už spaudos ir susirinkimų 
laisvę Jersey City kova tęsia
ma. Nepaisant aukštesnių 
teismų nuosprendžio prieš 
miesto administraciją, ir kuo
met laukiama aukščiausio ša
lies teismo tuo klausimu 
galutino žodžio, bet Workers 
Defense League, vadovauja
ma episkopalų kunigo W. C. 
Kernan, nuvyko Washingto- 
nan į prokuroro Murphy raš
tinę su reikalavimais, kad iš
tirtų visą Hudson County ir 
sakytą prakalbą teisėjo Ezra 
Nolan, kuris užreiškė, kad, 
nepaisant jeigu ir Aukščiau
sias šalies Teismas išneštų 
nuosprendį prieš miesto admi
nistraciją, tai jie suras būdus 
tokius mitingus ardyti. Kokios 
pasekmės jų atsilankymo bus, 
ateitis parodys.

Kaip Bendruomenė Naudojasi 
iš Consolidated Edison’s

MILIŪNO DOLERIŲ PER SAVAITE TAKSŲ
Žiūrėkite, kaip New Yorko dalis ($29,200,000 per metus) padeda vest Miestą

te reikalo. Dar kartą sakau: 
ateikite visi, nepamirškite vie
tos ir laiko. Pradėkime šita 
darbą greitai ir gerai.

F. Olsen.

Jersey City, N. J.
6 Nauji Nariai j LDS 133 Kp.

Vasario 42 d. įvyko LDS 
133 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo gražus būrys, 
įsirašė šeši nauji nariai. Kuo
pa nutarė pratęsti vajų iki ge
gužės mėnesio. Iki tam laikui 
įsirašiusiems į LDS 133 kuopą, 
įstojimas nupigintas. Pasinau
dokite proga.

Vestuvių bankieto ir naujų 
metų baliaus raportai džiugi
nanti. Iš tarimų galima pažy
mėti, kad nutarta šį mėnesį 
suruošti prakalbos paminėji
mui Lietuvos 21 metų ‘nepri
klausomybės. Vasaros laiku 
suruošti išvažiavimas — bend- 

Ji su vietiniais rusais ir kar- 
kviesti i Ayonnės lietuvių il

sų organizacijas prie bend- 
didelio pikniko Willicks 

Farmoje, Linden, N. J. Vi
siems darbams išrinktos komi
sijos.

Gyventojai Paaugo

1938 metais New Jersey 
valstija paaugo 12,207 gyven
tojais; taip praneša valstijos 
sveikatos departmentas. Gi
mimų 1938 metais buvo 56,- 
612, mirimų — 44,405. ' Ve
dybų skaičius sumažėjo laike 
1938 metų 5,184. Aiškinama 
dalykas taip, kad įvedus me- 
dikalę egzaminaciją jaunoms 
poroms vedantis, esą to prie
žastis. 1938 metais 32 nuo
šimčiai nelaimingų atsitikimų 
mirties nuo automobilių nelai
mių mažiau, čia jau biskis pa
daryta progreso.

K. Biuras.

McKees Rocks, Pa.

T^JINIGAI, kuriuos jūsų aptarnavimų kom- 
panijos išmoka taksais, ateina iš publi

kos ir sugrįžta publikai padėt užlaikyt būti
nas valdiškas įstaigas. Tai yra žymi dalis 
jūsų reguliarūs ’bilos už viršminėtus aptar
navimus. Už 1938 m. mūsų taksai buvo 
$51,000,000, arba beveik $d,000,000 j savai
tę. .. nepriskaitant Miestinių Pardavinių 
Taksų ant jūsų naudojamų mūsiškių aptar
navimų, nei ant jūsų perkamų .prietaisų. z 

Iš šios $31,000,000 taksų bilos per 55%, 
arba $29,200,000, eina tiesioginiai New Yor
ko Miestuj. Kaip ši didi suma prisideda prie 
bendruomenes gerovės, jūs galite matyti iš

pažįstamų pavyzdžių paveiksluose aukščiau.*
Per paskutinius dešimt metų mūsų taksai 

padvigubėjo—100% padidėjimas! 1929 m. 
taksai paėmė 11c iš kiekvieno dolerio, jūsų 
išleisto u/A elektrų, gesą ar garą. 1937 m. ši 
skaitline pakilo iki 21c, o 1938 m. aukščiau 
kaip 21c.

Bet, nežiūrint kylančių kaštų, mokamos jū
sų kainos ėjo vis žemyn... ir žemyn... ir 
žemyn. Vienas kitą sekusieji nupiginamai su
taupą mūsų kostumeriams New Yorke ir 
Westchesteryjc apie $49,000,000 šiemet, ly
gint su tuom, kiek jie būtų sumokėję 1929 
m. kainomis už dabartinį savo vartojimą 
elektros ir geso.

Penktad., Vasario 17, 1939

VALANDOS: 2-4 ir 6—8. 
Nėra valanda sekmadieniais.

Skola
New Jersey valstijos pašal

pų skyrius 1938 metais turė-

Telefbnas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Turto Atskaita LDS. 142 kuo
pos knygų rokavimo ir turto 
įvertinimo. Komisija išdavė 

savo raportą vasario 5 
dieną, 1939 m.

Raportas yra sekantis:
3 lotai žemės, 3 dideli na

mai ir garadžius valdžios 
įvertinti (tokį pat įvertinimą 
ir komisija padarė) $9,060.00 
Kuopos inventorius . . 303.78 
Pinigų banke ir ant /

rankų ................  486.32
įvairaus gėrimo kliube 49.71

Kuopos knygynas dar ne-

VALSTIJOS, FEDERALIAI Ilt
' KITI TAISAI TAIPGI

Virš taksų, kurie eina New Yorko 
miestui, mes taip pat mokame Vais
tinius Federalius ir kitus taksus 
po virš $419,000 savaitėje—viso 
$21,800,000, į metus.

*l>arcinUb ant "New Yorko Miesto Biudžeto 1M8 m." 1

$:
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THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Don’t talk to me!”

Lith Ind. Anniversary Boston LinDenS Attend 
Celebrated by B’klyn Stoughton Dance
BROOKLYN, N. Y. — The twen

ty-first anniversary of Lithuanian 
independence was celebrated by the 
LDS Builders last Wednesday at a 
special commemoration meeting.

Several out of town guests Were 
present and among them we found 
Joe Sacal, Viola and Joe Stankus of 
Worcester, Tony Vasaris of Montello 
and a small group from Maspeth.

The evening’s program was open
ed with an historical review of Lith
uania from the earliest days to the 
present by Walter Kubilius. The 
people present them entered into a 
discussion on ways in which Lith
uania’s independence could be pro
tected.

Motion pictures on the life of 
George Washington and several Po
peye the Sailor and Felix the Cat 
comedies were shown aU'the' end of 
the meeting. Thanks go to John Or
man for the use of the projector.

—Comm.

THE '“FEM” ANGLE
* By Trudy

Boo! for these:
EAVY, clanking jewelry . . .
Pealing vermillion-red nail po

lish on dirty fingers . . . Large and 
loud prints on chubby girls . . . 
Never-brushed black felt hats . . . 
Muddy-skinned women who shudder 
at makeup and insist on being “na
tural” . . . Jarring metallic, voices 
of a group of screaming (laugh
ing?) women...

Sweaters that absorb perspiration 
and smell it . . . All shades of 
purple on older women , . . Hang
ing slips (an old fault and yet seen 
lately) . . . Girls who affect so
phisticated clothes with harsh 
straight lines . . . Ditto for their 
brass make-up . . . Suede shoes af
ter two months wear . . .

Pancake hats (sailor hats, or 
what have you) that flatten the 
cranium and give their owner 
battleship jaws . . . Wpmen with 
sallow complexions that persist in 
wearing dull brown . . . Uncomfort
able and awkward teen girls in 
evening clothes . . . Off the face 
hats on long-nosed gals . . .

Sexless backs of girdle-sheathed 
women . Mustard-yellow dresses 
on blondes, redheads and bru
nettes . . . Out-dated haircombs on 
girls who should know better . . . 
Young people who don’t read pe
riodicals, or books, and talk it . . . 
Backless shoes ’ that leave their 
wearers on insecure stilts . . .

The new dresses with three dif
ferent shades of grey in the skirt 
or bodice (one is sure to kill your 
complexion) . . . Skimpy skirts on 
dresses that cling in limp sad 
wrinkles . . . Suede bags and 
gloves that shed their color . . . 
Overdressed girls . . . The jerky 
stride of ill-shod feet . . .

Winter coats that fly open in 
front before every angry giwt of 
wind . . . Chapped faces and 
hands . . . Single-buttoned suits 
(how silly when we working girls 
usually wear them in fall wea
ther!) . . .

The Brazillian state of Sao Paulo 
has been unofficially estimated to 
have produced 250,000 long tons of 
cotton this year.

SOUTH BOSTON, Mass. — All 
aboard for the Stoughton Masquer
ade Dance! The bus is already 
chartered and all the LinDenS are. 
scrambling for their costumes. A 
good time is promised by the 
Stoughtonitcs at their dance on Fe
bruary 18th. From now on the 
Lindens say they are going to de
mand some sort of reduction in 
the price seeing that busloads are 
going to dances in outlying cities.

Next Wednesday a Singing Party 
is planned where the lungs and 
vocal cords will be exercised. The 
boys plan to give some quartette 
entertainment—they are having re
hearsals' often.

Remember the next meeting date, 
March 1st, 376 Broadway, at 8 p. m.

—Agio.

Hurrah! fur tliese:

BLACK and white on almost any
one . . . Sweet-smelling, and 

clean cotton pajamas . . . Brown 
eye shadow with blue or green 
eyes . . . Page-boy hair styles that 
have that little "different” look* . . . 
Large brimmed or high-crowned 
hats on tall girls . . . Clever lip
stick manipulation in that wide, 
full mouth effect.

Straight, slim legs neath those 
swirling circular skirts . The 
low fitted waistline . . . Snuggies or 
woolies (good for summer or win
ter) . . . Black one-piece bathing 
suits that streamline our figures ... 
Lounging robes to fit that tired 
and languid evening at home.

Married girls with that charm
ing womanly manner . . . Clean 
wind-swept faces of ice skaters . . . 
Narrow hips and broad shoulders in 
a slack suit or ski outfit . . . 
Lovely artificial flowers that add 
that touch of gayety and spring 
to our outfits . . . The new coral 
jewelry . . .

Straight-lined spring coats . . . 
Bolero jacket and sash effect on 
dresses for short misses . . . Ditto 
for the pencil-striped tailored dress
es with white at the collar and 
sleeves . . . The sparkling animation 
of a group of girls who are dis
cussing political events . . .

The virile loudness of the new 
socks these boys arc sporting (they 
knock your eye out in the sub
way) . . . The queenly air that 
transposes a $3.35 dress into a 
Schiaparelli model . . . Green on a 
red-head . . . Individuality in a 
girl’s dress despite , a meager bu
dget . . A home with a well select
ed picture in it . . .

Grecian modeled evening dresses 
(they died out a year ago, remem
ber? Too bad!) . . . The change to 
colored hats (and what colors!)... 
The split-bottom effects on slips 
heavily adorned with lace (a touch 
of femininity in this mechanical 
age) . . .

Shy glances of teen youngsters 
toward each other in the subway... 
A' reflection of culture in the faces 
of world-interested girls . . *. A 
crispy home frock trimming a new
ly-wed cook . . . Bright-hued, fuzzy, 
mittens with skarf to match . . . 
Big feet honestly shod With com
fortable shoes n ..

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

EDUCATION-STORIES

MRS. ROOSEVELT ONE OF MANY ASK
ING ENTRY OF REFUGEE CHILDREN
WASHINGTON, D. C.—The indignation of the American 

people at the brutal treatment by Nazis of refugees was
augmented this Monday when Mrs. Franklin D. Roosevelt 
joined the growing list of prominent persons favoring the 
admission of German refugee® ‘
children into the UnitedStates.

“It seems to me to be a wise 
way to do a humanitarian thing,” 
she stated at her weekly press con
ference. "England, France and the 
Scandinavian countries _are taking 
their share of these children and I 
think we should.”

She urged passage of the bill in
troduced last week by Sen. Robert 
F. Wagner (D., N. Y.) for the ad
mission of not more than 10,000 
such children, provided they are 
cared by foster parents and would 
not become public charges.

A similar bill was introduced by 

New Triple-Size “Streamlined” Tiesa Youth 
News Coming Out March First

BROOKLYN, N. Y.—The slogan0----------------------------------------
of “Streamline the LDS!” is pick
ing up speed and on March 1st the 
first lap will be finished in the form 
of the new triple-sized Tiesa Youth 
News section of the official LDS 
organ.

The twelve page tabloid will 
make its appearance as a monthly 
paper devoted to the interests of 
LDS youth branch members and 
Lith-American youth in general.

Containing the usual accounts of 
LDS youth athletic and sports act-1 
ivity it will also feature such items 
as beauty columns, fashion hints, 
cartoons, letters of readers, dis
cussion columns, organizational pro
blems, etc.

Two full pages will bo 'devoted to 
sports. Cultural articles and ad-

Parties and Concert Put
—*5' ..*■/ •'

Pep in Baltimore
BALTIMORE, Md.—Well, here I 

am again with’ news and views of 
the Baltimore Chorus. You know, 
it’s funny to hear the “Murderers’ 
Row” guess my identity but as yet 
they wouldn’t suspect an innocent 
bystander.

*
On Saturday, February 11, the 

Baltimore Lithuanian Leaders gave 
Virginia Ekcwise a surprise party. 
In fact, it was such a surprise that 
Virginia, along with several others, 
started crying.

Then on Sunday, Feb. 12, the long 
awaited concert was held. A good 
program was presented and enjoyed 
by all. The outstanding events 
were the play, the music, and the 
singing.

One fact noticed was that the 
“Rag Chcwers” all agreed on the 
costumes.

Random Facts: A. J. Progressing 
on his “squeeze box” . . . H. J. 
going backstage to see someone . . . 
The girls not dancing with “pro
fessor . . . —Snooper.

Song:-
“l’m a Wise Guy’’'

I belong to a branch for years, 
I never paid a cent.
That’s one of the reasons why 
The branch can't pay its rent.
Oh I am a wise guy, 
A lazy guy am I, 
When I should be active, 
I’m always on the fly. 
Always on the fly.
I joined the chorus
I sing and never tire 
Always in the bathtub, 
But never in the choir.

(chorus)
My branch holds a lecture 
On subjects broad and deep.
The speaker never bothers me 
For I am fast asleep.

(chorus)
The membership is lagging 
My branch don’t seem to grow. 
When I should be recruiting 
You’ll find me at a show.

(chorus)
My branch holds a social 
I’m dressed up fit to kill.
I sing and dance the Lindy-Hop 
The others pay the bill.

(chorus)
H. M.

Beneath the handlp of a new 
tea kettle is trigger that opens the 
spout, through which the kettle is 
filled with water.

Rep. John Dingell (D., Mich.). He 
would authorize 10,000 admissions 
each in 1939 and 1940. Rep. Edith 
Nourse Rogers (R., Mass.) has said 
that she will offer a Companion 
measure to Wagner’s.

A new steering wheel for motor
boats can be used either vertically 
or horizontally, enabling a pilot to 
to sit or stand.

Venezuela will reorganize its pub
lic school system to enable it to 
penetrate the most isolated regions 
of the country.

vice on health will also be handled 
by capable people. In other words, 
the new Tiesa Youth News promises 
to be a “streamlined paper” for 
Lith-American youth and one that 
will show the size and ability of the 
LDS youth movement.

Great Neck Girls 
Lonesome, Need 
More Male Members

GREAT NECK, L. I.—The Pirmyn 
Choras is calling for new members. 
Yes, the LMS membership drive is 
now on in full force and Pirmyn .is 
pulling ahead with all the other 
chorusds.

And this is just^g. suggestion to 
those who are living just a bit out
side of Great Neck: Now that 
spring is coming, summer is sure to 
be not so far behind and it would 
be swell to take a ride through the 
woods of Long Island and go to the 
chorus rehearsals in, Great Neck.

So sign up to sfng, we’ve got a 
good bunch of young people and 
there’s room for a couple more.

—J. Adams.

Sports Chatter
with Toni Yermal

Bill Slipkauskas, Windsor, Conn., 
Lithuanian youth, now making the 
WilUamsburgh section of Brooklyn 
his home, is making a valiant bid 
for titular honors in the sub-novice 
section of the Goldėn človes tourn
ament in the middle-weight divi
sion. Victorious in his four starts, 
twice by one round kayoes and a 
decision winner in the other two at
tempts, Bill seems almost certain 
that he will blast his way to the 
championship. A member of the 
Police Athletic League, the likable 
youngster made his next start 
Thursday evening. We promised to 
go to the Hippodropae and Garden 
to see his semi-final and final con
tests provided he ip lucky enough 
to get that far ahead.

—oOo—
Willie Reddish and Eddie Blunt, 

colored heavies, top the Hippodrome 
card to-night in a ten round con
test. This marks Reddish’s first 
start in New York and he intends 
to make the most of it by stopping 
the rugged Blunt. In the eight 
round semi-final Tony Martelian op
poses Victor Troisi. A special four 
trots out the belting Irish beauty, 
Pat Comisky, against Chief Lloyd 
Wheeler.

I

The proceeds of the bouts wiIl 
be donated to President Roosevelt's 
Infantile Paralysis Fund.

—oOo— *'
Dempsey Dinner

James A. Farley and Governor 
Herbert H. Lehman have, accepted 
Honorary Sponsorship of the Testi
monial Dinner to Jack Dempsey, to 
be held at the< Waldorf-Astoria Ho
tel on Sunday evening, March 5th. 
Mayor LaGuardia and Lieutenant 
Governor Charles Poletti are Ho
norary ChairmeA, and Justice J. 
Sidney Bernstein is Honorary Vice- 
Chairman.

The entire proceeds of the affair 
will go towards establishing a unit 
in the Los Angeles Sanatorium for 
tubercular patients from New York 
State.

An Ohio man has invented a ca
mera to make a subject appear 
either longer or wider than it really 
is without distortion.

Only One Week More 
For Elizabeth’s 
“Fraternity Dance”
Dear Friends:

The Elizabeth LDS Vanguards are 
having their first dance of the year 
February 25, 1939, in the Lithuanian 
Liberty Hall, 289-73 Second Street, 
Elizabeth, at 8 p. m.

Wo invite all members and friends 
of neighboring LDS communities to 
support this dance. No regrets— 
no sorrows. Newark, Hillside, Lin
den, Bayonne, Jersey City, New 
York, Brooklyn—at one time or an
other we have supported your work 
—we intend to continue it.

Our sincere thanks to such cons
cientious branches as Newark who 
has taken THIRTY tickets for this 
dance. The same thanks to Brook
lyn, who, we hear, is intending to 
support us heartily. Thanks, pals, 
and the same to you in the near 
future — a Vanguardite, if need 
be, will swim, crawl, or fly to your 
support.

Music will be furnished by the 
talented MODERN’S ORCHESTRA 
including a diversified pixjgram. The 
admission is only thrity cents— pay
able in advance or at the door— 
by those responsible for the tickets. 
And, as announced previously, for 
every FIVE sold ONE free to a 
person—non-transferable.

All roads lead to Elizabeth—come 
by car, train, bus, boat, or subway.

Brooklynites and New Yorkers 
have a choice of four routes. From 
the foot of Cortlandt St. via Jersey 
Central to Elizabethport, walk two 
blocks left, three blocks right and 
the Hall. From the foot of White
hall via Staten Island Ferry to Sta
ten Island, No. 1 Elizabethport Fer
ry, and Elizabeth, walk two blocks 
ahead, turn right—the Hall. Via 
Hudson Tube subway to Newark, 
take No. 11 bus corner of Market 
and Broad St., to Elizabeth, get 
off at Second St., cross street and 
continue to Hall. By automobile via 
U. S. hiway No. 1 to Elizabeth, 
continue one block past overhead 
rąilroad viaduct, turn left and con
tinue to Second St. past railroad 
station, turn right to Hall.

Newark use same No. 11 bus or 
automobile procedure as outlined 
above. Hillside, any bus to Eliza
beth, change to 30 bus Elizabeth on 
Broad St., this will take You to 
door of Hall.

Jersey City use railroad, subway, 
or automobile route as outlined for 
New York. Bayonne use Jersey 
Central to Elizabethport, continue 
as outlined for New York.

Linden, any bus to Broad St., 
Elizabeth, change to 30 which will 
take you to door of Hall.

May we all see you at this FRA
TERNITY DANCE of LDS mem
bers and friends February 25th, at 
8 p. m.

Yours truly, 
The COMMITTEE.

LoDeStars Try Luck at 
Roller Skate Party

NEWARK, N. J.—It takes all 
sorts of parties to make well-round
ed active club so this Sunday eve
ning the Newark LoDeStars are go? 
ing on a ROLLER SKATING 
PARTY.

AH members and friends will meet 
in Dreamland Park Sunday evening 
in Newark and everyone is warned 
to come prepared for a good time. 
The more the merrier, so bring your 
friends. —Ann.

Youth Vet Speaks on 
Spain in Rumford

RUMFORD, Maine.—Tonight Vete 
Zablackas, former editor of the 
Laisve Youth Section and veteran 
of the Spanish War, will speak in 
Rumford on his experiences in Spain 
as a soldier and what Lith-American 
youth ęan do to help stop and pre
vent further wars of aggression.

On Sunday Vete will speak in 
Hudson, Mass., and all youth are 
urged to attend the mass meeting 
which will be held. Following this 
Vete will return home to Brooklyn 
in order to rest before continuing 
his tour in Pennsylvania.

Gardner Raps Chinwell
To Retlaw Chinwell: Twice re

cently in your column you have 
mentioned the fact that Gardner 
has no teacher for their chorus. 
Before this statement appears again 
we would like to set you straight. 
We certainly do not care to have 
people get false ideas about us.

For your information: We do 
have a teacher and never lost her. 
Her address is: Mrs. George Cun
ningham, 50 Crawford Street, Gard
ner, Mass. \

The chorus holds regular weekly

COLLEGE EDUCATORS FIGHT THREAT 
TO FREE DISCUSSION IN SCHOOLS

BOSTON, MASS.—Educators and progressive civic lead
ers expressed their desire to see the youth students of Boston 
University participate in free discussion without academic re
strictions. In a letter to Gov. Saltonstall a group of Harvard 
and Boston University educat-<p- 
ors asked the Governor to in
tervene in the Boston school com
mittee’s suppression of an American 
Student Union Club in Roxbury Me
morial High School for Boys.

“The unfair and illegal barrage 
against these boys has threatened 
to reach the proportions of a sup
pression of free discussion through
out the Boston school system,” the 
group said. “Boys have been 
threatened with flunking their 
courses, students have been used as 
spies against their follows, mis
statements have been made to co
erce them.

Detroit Presents Play Saturday; Chicago 
Invited to Perform “Student Prince” in April

DETROIT. MICH. — Ye old coiv®
respondent got stuck this week so 
shadow writers No. 1 and 2 give 
their version of activities. Here 
goes:

We arc not jitterbugs. This con
cept, startling to some and boring 
to others, sank into our conscious
ness this past week end as we 
watched for several evenings the 
drim-dri-drum and the wady-ha-ha 
movements of old and young at 
the Laisve’s Bazaar . . .

In a sense we missed a whole 
lot, but nevertheless we had a swell 
time and so did everybody else . . .

Unfortunately our luck did us 
no good but several other people 
won things ranging from bolonies 
to typewriters. Even the gentle in
vocations of maidens failed to win 
for us anything but the pleasure of 
meeting old friends and making 
several new ones.

Musical program: good. The 
qualifying factors, however, are 
that the hall was much too small 
for the crowd and that it was too 
noisy. By way of comment we 
would like to mention the Boys’ and 
Girls’ Octette of Philadelphia. We 
send columnar laurels to the direct
or Nellie Statkevich, for her capable 
handling of the group. She de
serves credit for realizing that per
sonal mannerisms, little byplays of 
coy looks, etc., can go a great deal 
towards making a song appreciated 
by the public . . .

The fact is that we arc tired of 
singers, sextettes, etc., who stand 
stiffly as soldiers in a row and 
then begin to sing like automatons. 
More warmth and less austerity is 
our plea . . .

z
•And while on the subject of 

warmth: For the past few days a 
gnawing sensation of having forgot
ten something followed us. So to 
the lassies who are LYS correspond
ents and writers the editors send a 
belated batch of Valentine love and 
kisses . . .

•Joe Sacal, one of the Spanish 
vets, has been in the hospital for 
three weeks where his wounded 
arm has been operated upon. Bit 
by bit the strength is coming back, 
Joe says, and the chances for com
plete adjustment are good . . .

•Among the out-of-town visitors 
to the LDS National Youth Com
mittee are Anthony Vasaris of 
Montello, and Viola Stankus of 
Worcester, both good drive workers 
in the Massachusetts area . . .

•A booklet containing the pho
tographs and stories of Lith-Ame- 
rican veterans of the Spanish War 
is being planned by the Lith Com
mittee to Aid Spanish Democracy. 
There are probably several Lithua
nian vets whom the committee has 
not been in touch with. These are 
invited to contact Helen Kaunas 
at 427 Lorimer Street, Brooklyn, 
n. y. ..:

rehearsals on Tuesday evening, al
so monthly meetings, and is at pre
sent preparing for a concert.

Come up and see uk sometime and 
probably you’ll know more about us. 

—Zee Kay.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

“We hope that you will use your 
good office to protect the com
monwealth against this threat, and 
to end a futile probe which would 
waste the taxpayers money.”

The letter was signed by the 
Deans of Boston University Grad
uate School and Boston University 
School. Various professors also 
joined in the plea. '

Their appeal followed the school 
committee’s 4-to-l vote of com
mendation of Headmaster Robert 
Materson for blocking “unAmeri
can activities” among his pupils at 
Roxbury High School by banning 
the club.

mild Saturday evening among the 
restrained atmosphere of our digni
fied friends across the river. The 
Lithuanians in Canada arranged an 
affair that left the writer slightly 
cold.

The chorus has resolved to begin 
rehearsals on time in the future for 
there seems to be a lack of coope
ration among the members. The 
time is 10:30 a. m. Sunday and 7:30 
p. m. Friday.

The play, Pirmasis Degtindaris, is 
gradually whipping itself into shape. 
The “devils” have been beating up 
“Looie” so much that the scene 
should be one of the highlights of 
the presentation. It will be held 
February 18 at Lithuanian Hall. So 
don’t forget, be there.

Through the generous efforts of 
Chuck Tvaska and Al Rye and a 
few others, the chorus is expecting 
tb> have a ping pong table in the 
very near future. In fact, it’s ex
pected to make an appearance this 
week. (Here’s hoping).
Shadow Writer No. 2 Says:

Invited to Windsor and find that 
Canadian dictionaries have a dif
ferent word for “hospitality.” The 
fun began after twelve. Certainly^ 
makes a person feel good that there 
are some people willing to play 
“host.” We want to thank Mr. and 
Mrs. Sverplys for their efforts to 
make the chorus feel at home.

On Sunday morning weak sto
machs couldn’t use the Canadian 
stuff.
And My Contribution:

They’re coming! Who? L. K. M. 
Chorus from Chicago and with them 
their “Student Prince.” On April 16 
so keep the date open. The chorus, 
being one of the sponsoring organiza
tions, has already begun soliciting 
for the program.

The Citizens’ Club was so pleased 
with the way we fulfilled their pro
gram a few weeks ago that they 
generously donated $15 to our 
World’s Fair Fund. On behalf of the 
chorus I wish to extend our hearty 
thanks.

Hey gang! Don’t forget we still 
have a membership drive and a 
splash party planned, a dance ar
ranged and perhaps (if we can 
stand it) a skating party coming 
up. • t

Put all comments, complaints and 
etc. in the little brown j>ox.

—Moj.

B’klyn Children 
Invite Members for 
Sports, Study, etc.

The Brooklyn Children’s Club, or
ganized by the LDS, is getting ma
ny new things done. Besides learn
ing to read, write and sing in the 
Lithuanian language, they are also 
going in for sports and movies. 
Alli those who are interested should 
be down at Laisve Hall 1:30 p. m. 
on Saturday to participate.

Starting this Saturday and every 
other Saturday from then on, Tom 
Yermal, well-known Lithuanian- 
American sports writer, will teach 
sports and games to the group. On 
February 25th, it is expected that 
we shall have moving pictures, all 
of which will add to the interesting 
activities we already have. Come 
one, come all and let us make the 
Brooklyn Lithuanian Childrens’ Club
the biggest in the country.

ALBERT NAKTINIS, Pres.
ALBERT NAVIKAS, Vice-Pres.
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Elena

komikas
Bostono

mum, ir mes su mielu 
bandysim Jumis pąten-

Baltrus 
žukaps-

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Yuga, 
pasakys mono-

norėtumet išgirsti kokią 
ar muzika, malonėkit

Sekmadienį, Feb. 19-to, ra
dio programa per stotį WORL 
9:30 iki 10:30 vai. ryte bus 
sekanti:

1— Paul Peters Collegians 
orkestrą iš So. Bostono.

2— Dainininke Ona 
ir akompanistė 
kiute.

3— Andrew 
iš So. 
logą.

Jei 
daina
parašyt laiškelį ar atvirutę į 
stotį WORL, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami 
noru 
kinti.

So. Boston, Mass.
) RADIO

Šeštadienį, Feb. 18-to, ra
dio programa per stotį WORL 
8:00 iki 8:30 val/ryte bus se
kanti :

1— K. Vaitkuno, Jr., Trio iš 
Cambridge.

2— žinios.
3— RADIO KONTESTAS.

' (Tąsa)
Gana ilgai po dvyliktos valandos Jurgis sėdėjo, be

sikalbėdamas su savo naujuoju pažįstamu. Tai buvo pa
stebėtinas jam patyrimas—beveik viršprigimtinis paty
rimas. Tai buvo vis tiek, ką pasitikti ne šios žemės gy
ventoją. Per ketverius metus Jurgis klajojo ir klydo tyrų 
gilumoje; ir dabar netikėtai ranka išsitiesė link jo, pa
ėmė jį, iškėlė ir pastatė ant kalno, nuo kurio jis viską 
galėjo pamatyti,—galėjo matyti takus, nuo kurių jisai 
pasitraukė, pelkes, į kuriąs jam teko įklimpti, urvus 
draskančiųjų žvėrių, kurie užpuldavo ant jo. Duokime 
sau, kad ir jo patyrimai Packingtowne—nebuvo dalyko, 
palytinčio Packingtowna, kurio Ostrinskis nebūtų galė
jęs jam paaiškinti! Ostrinskis išaiškino jam, kad sker
dyklų savininkai, tai buvo didysis mėsos trustas. Tai 
milžiniškas sąryšis kapitalo, kuris sunaikino viską, kas 
tiktai jam priešinosi, prašalino šalies įstatymus ir dabar 
išnaudoja visą tautą. Jurgis atsiminė kaip, pirmu kartu 
pribuvęs į Packingtowna, jis stovėjo ir dabojo kiaulių 
skerdimą, manydamas, kaip tai žiauru, nežmoniška, o ėjo 
džiaugdamasis, kad jis ne kiaulė; dabar jo naujasis pa-

I

icRaistas” Išeis Knygos
Formoj

Kadangi daugelis skaitytojų nusiskundė, kad 
jie dėl vienos ar kitos priežasties negalėję apy
sakos “Raisto” pilnai sekti, tai “Laisvės” direkto
rių taryba nutarė išleisti “Raistą” knygos formoj.

Knyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris. 
Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo mėnesio 15 
d., š. m., gaus ją už 75 centus. Knygos skaičius 
bus apribotas, nedidelis.

Todėl, kurie norite “Raistą” užsisakyti, /pra
šome tuojau tai padaryt. Taipgi raginame “Rais
to” mėgėjus parinkti knygai prenumeratų tučtuo
jau.

Pinigus ir užsakymus siųskit “Laisvės” admi
nistracijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

» REDAKCIJA.

žįstamasis išaiškino jam, kad kiaulė buvo tik tuomi, 
kuomi jis yra buvęs—viena iš skerdyklų savininkų kiau
lių. Viskas, ko jie nori nuo kiaulių, tai gauti tiek pelno, 
kiek tik galima; to pat nori iš darbininkų; o taip pat 
jie to nori ir iš visuomenės. Ką kiaulė apie tai manė 
ir kiek ji nukentėjo, nieks nežiūri; tas pats yra su dar
bininkais, tas pats su mėsos pirkliais. Taip ištikrųjų yra 
visam pasauly, o ypatingai taip yra Packingtowne; ro
dėsi, kad prie skerdimo daugely dalykų jie pasielgia ne- 
mielaširdingai, žiauriai,—bet po teisybei, tai dalykas bu
vo tame, kad skerdyklų savininkų pasielgime šimto žmo
nių gyvastys nieko nesvėrė, jeigu ėjo klausimas apie 
centą uždarbio. Kada Jurgis geriau susipažins su so
cialistų literatūra, o tas gana veikiai įvyks, jis pažins 
mėsos trustą ir iš kito atžvilgio, jis pamatys, kad ir 
visur tas pats darosi; tai įsikūnijimas aklo, beprotiško 
godumo. Tai yra siaubūnas, kuris ėda viską tūkstančiu 
nasrų, trempia viską tūkstančiu nagų; tai didysis sker
dikas—tai kapitalizmo dvasia, apsidengusi kūnu. Ant 
prekybos jūrų ji plaukiojo kaip plėšikų laivas, ji iška
bino juodąjį vėluką ir apskelbė karą visai civilizacijai. 
Papirkimai ir vagystė? kasdieninis jos būdas. Chicagoje 
miesto valdymas, tai tik dalis jų kontoros; jie atvirai 
pavagia bilijonus galionų miesto vandens, jie pasako 
teismams, kaip nubausti neramiuosius streikierius, už
draudžia miesto majorui išpildyti miesto patvarkymus 
apie triobėsius, jeigu tie juos paliečia. Šalies sostinėje 
jie turi užtektinai galybės, kad nedaleisti peržiūrėjimo 
iš jų skerdyklų išleidžiamų išdirbinių ir garsinti me
lagingai padirbtus valdžios raportus; jie peržengė įsta
tymus, kurie uždraudžia išsiderėti nuo geležinkelių ga
benti jų išdirbinius pigiau, kad tokiu būdu užkenkti 
savo lenktiniuotojams, o jeigu kas ketino ištirti tuos 
jų peržengimus, jie sudegino savo knygas ir krimina- 
liškuosius agentus prašalino iš šalies. Kas metai jie su
naikina tūkstančius smulkių vertelgų ir žmones priveda 
iki to, kad tie gauna proto sumišimą arba nusižudo. Už 
gyvulius jie taip mažai moka, kad visiškai nupuldė gy
vulių augintojus, o tūlos valstijos vakaruose iš to užsi
ėmimo visą užsilaikymą turėdavo; jie prapuldė tūks
tančius mėsininkų, kurie neapsiėmė jų išdirbinius par
davinėti. Jie padalino visą šalį į apskričius ir paskiria 
mokestį už mėsą visur; jiems priklauso visi vagonai, su 
prietaisais šaldymui ir jie baisiai nulupa už gabenimą 
kiaušinių, paukštienos, vaisių bei daržovių. Su milijo
nais dolerių, kurie kas savaitė jiems suplaukia, jie išskė
tė rankas, kad užgrobti ir kitas išdirbystės šakas, gele
žinkelius, elektros kelius miestuose, gazų ir elektros ži
burius,—jiems jau priklauso odos išdirbimai ir prekyba 
javais visoj šaly. Žmonės labai sujudo, matydami, kaip 
jie viską į savo rankas užgriebia, bet niekas nesuranda 
vaisto prieš tai. Socialistams darbas teko mokinti bei
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organizuoti žmones ir prirengti prie tos valandos, kada 
jie paims į savo rankas tą didįjį surėdymą, pavadintą 
mėsos trustu, ir panaudos jį gamintis maisto žmonėms, 
o nekrauti lobius plėšikų gaujai.

Jau buvo vėlai, po dvyliktai, kai Jurgis atsigulė 
Ostrinskio virtuvėje ant grindų. Taip pat praėjo dar 
apie valanda, kol jis galėjo užmigti, nes jam akyse^ vis 
stovėjo vaizdas, lyg kad Packingtowno žmonės eina 
kaip vienas ir užima stock j ardus.

SKYRIUS XXX
DAPUSRYČIAVUS su Ostrinskiu ir jo šeimyna, Jur- 
1 gis nuėjo pas Elzbietą. Jis jau nebuvo taip nedrąsus— 
įėjęs, vietoj visų besi teisinimų, kaip jis rengėsi, pradėjo 
Elzbietai pasakoti apie revoliuciją! Iš pradžių ji manė, 
kad jam galvoje susimaišė ir reikėjo keletos valandų lai
ko, kol ji iš tikro persitikrino, kad jam nieko nekenkia, 
kad tas pats vyras, ką ir pirmiau buvo. Ji pamate, kad 
jis gana protingai kalba apie visokius reikalus, politiką 
išskyrus,—apie tąją mažai ji rūpinosi. Jurgiui teko įsiti
kinti, kad su socializmu iš niekur negalima prieiti prie 
Elzbietos. Jos širdis sukepė kietai nenusisekimų ugny ir 
ją jau negalima buvo perkeisti; gyvenimo uždaviniu ji 
matė tiktai jieškojimą duonos mūsų visų dienų ir kiti 
reikalai ant tiek jai rūpėjo, kiek jie į tą įtekmės turėjo. 
Viskas, kiek jai rūpėjo toji naujoji kvailystė, apėmusi 
jos žentą, tai vien kiek ji pataikys padaryti jį blaivesniu 
ir darbštesnių; kada ji išgirdo, jog jis ketina pasiieš
ko ti darbo ir prisidėti prie užlaikymo šeimynos, ji klausė 
visko, ką tiktai jis bandė jai pasakoti. Ji visame jam 
pritarė, išskyrus tai, kad partijai reikia duoklės mokėti. 
Tarpais ji net eidavo drauge su juomi į susirinkimus ir 
ten, sėdėdama laike kalbų, apmąstydavo, ką ji tytoj ga
lėsianti pietums pataisyti.

Apie savaitę po atvirtimo į naująją dvasią, Jurgis 
klaidžiodavo po miestą per ištisas dienas jieškodamas 
užsiėmimo, kol pagaliau jam visai netikėtai pasisekė. Jis 
ėjo pro vieną iš nesuskaitomųjų mažų kotelių ir pasirįžo, 

, įėjęs, paklausti. Koridoriuje stovėjo žmogus, kuris jam
išrodė savininku, taigi priėjęs, jo ir užklausė.

“Ką tamsta gali veikti?” užklausė žmogus.
“Ėas tiktai reikėtų, tamsta,” atsakė Jurgis ir greit 

pridūrė: “Aš jau ilgai nedirbu. Esu doras žmogus, esu 
drūtas ir noriu...”

Tas gana atydžiai apžvelgė jį.
“Ar tamsia geri?” užklausė Jurgio.’’
“Ne, tamsta,” šis atsiliepė greitai.
“Na, aš turėjau patarnautoją; bet jis geria. Aš jį 

atstačiau jau septintą sykį, ir tur būt tai jau bus pa
skutinis. Nori būti patarnautoju?”

“Taip, tamsta.”
“Bet tai sunkus darbas. Tamstai reikės valyti grin

dis, mazgoti spjaudyklas, pripilti lempas, nešioti čemo
danai ...”
, “Apsiimu.”

“Tai gerai. Mokėsiu tamstai trisdešimts dolerių mė
nesiui ir duosiu valgį ir gali tuojau pradėti darbą, jeigu 
patinka. Tamsta gali apsivilkti ano vyro aprėdalu.”

Taigi Jurgis kibo prie darbo ir iki vakaro triūsė.si 
kaip milžinas. Vakare, nuėjęs, papasakojo Elbietai, o 
nepaisydamas, kad jau vėlu, atsilankė pas Ostrinskį ir 
pranešė tam, kaip jam gerai pasisekė. Jam labai prisiėjo 
nusistebėti, kada, apipasakojus, kokioje vietoje yra ko
telis, Ostrinskis netikėtai užklausė: “Ne Hindso!”

“Taip”, atsakė Jurgis, “tokis jo vardas.”
Ką išgirdęs, tas atsiliepė: “Tokiu būdu tu turi už

siėmimą pas geriausią darbdavį Chicagoje. Jis valstijos 
organizatorius mūsų partijoje ir vienas iš geriausiai ži
nomųjų mūsų kalbėtojų!”

Rytmetį Jurgis, nuėjęs, papasakojo savo darbdaviui 
ir tas, pagriebęs jį už rankos, nuoširdžiai jį pasveikino.

“Na, tai,” sušuko jis, “tas tai man patinka. Aš ne
galėjau užmigti praėjusiąją naktį, kadangi atstačiau 
nuo darbo gerą socialistą!”

Po to, darbdavis Jurgį visados vadindavo “draugas 
Jurgis” ir jam tapo patarta savo darbdavį vadinti 
“draugas Hinds? “Tommy” Hinds, kaip jį vadindavo ar
čiau su juomi susipažinusieji, buvo nedidelis, storas žmo
gelis, su plačiais pečiais, skaisčiu veidu,' padabintu bal
tais pavaritais. Tai buvo geros širdies žmogus, kokių 
mažai galima užeiti, .pilnas gyvybės; entuziazmas pas jį 
niekados neišsibaigdavo, o apie socializmą tai kalbėdavo 
dieną ir naktį. Jis buvo linksmas vyras ir pataikydavo 
žmones pralinksminti ir susirinkimuose tankiai net ūž
davo nuo linksmumo; jeigu jis įsismagindavo, tai jo iš
kalbumą sunku buvo su kuomi nors palyginti, ne bent 
su Niagaros vandenkričiu.

Tommy Hinds pradėjo savo gyvenimą kaipo pagel- 
bininkas pas kalvį, bet pakilus civiliam karui, pabėgo ir 
įstojo į šiaurinę kariuomenę, • kariauti už paliuosavimą 
yergų; čia jis pirmučiausiai pasipažino su vagystėmis, 
nes pristatytojai, imdami didelius pinigus, pristatydavo 
jiems ^enas, netinkančias šaudykles ir suskidusias, iš 
skudurų padirbtas užklodes. Vienai tokiai šaudyklei plyš
tant, jo vienatinis brolis pabaigė savo dienas; dėl tokių 
užklodžių jam ant senatvės daug prisiėjo nukentėti.

(Bus daugiau)
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Tacoma, Wash.
Iš ALDLD 132 Kp. Susirinkimo

Kuopa laike savo mėnesinį 
susirinkimą vasario 5 d. Na
rių dalyvavo mažai, bet svar
bių tarimų buvo.

Reikia pagirti narius už 
mokėjimą metinių mokesčių. 
Jau užsimokėjo 13 narių.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Vilnies” a d m i n i s t racijos, 
prašant bazarui aukų. Bet 
kad narių susirinkime mažai 
dalyvavo, o ižde pinigų turi
me mažai, tai laiškas tapo 
atidėtas sekančiam susirinki
mui.

Nutarta, kad kuopia bendrai, 
tarptautiškai, surengtų pasi
linksminimo vakarą. .Gal pa
vyks doleris kitas uždirbti, tai 
galėsime paremti savo spau
da — “Laisvę,” “Vilnį” ir ki
tus svarbius reikalus.

Kuopa nutarė prisidėt prie 
Commonwealth Federation ir 
išrinko savo atstovą, kad at
stovautų kuopą tarptautiškuo- 
se susirinkimuose. Kuopa už
siprenumeravo ir organą 
“Federation,” kad būtų viskas 
aiškiai atstovui žinoma.

Nepaprastos Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

DABARPilna Kaina $24.75

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

Iš Medžio Industrijos
Medžio industrijoj darbai 

pagerėjo, tai darbdaviai su 
AFL viršininkais daro skymus, 
kaip darbininkam numušti 
mokestį. Mat, čia per sunkias 
kovas ir streikus darbininkai 
išsikovojo neblogas mokestis; 
o ypač International Wood
workers of America Unija 
sunkiai grūmėsi su guberna
toriaus Martino milicija; dar
bininkai daug turėjo nuken- 
tėt, bet laimėjo, iškovojo ge
resnes mokestis. Dabar virši
ninkai iš AFL su savo pasekė
jais sumanė naują skymą su 
darbdaviais: padaryt closed 
shop ir priverst visus darbi
ninkus, kad prigulėtų prie 
AFL ir nusimuštų mokestis, 
—kad kaip nors galėtų sunai
kinti International Wood
workers Uniją. Kaip tas vis
kas užsibaigs, nežinia. Ar tie 
išdavikai atsieks savo tikslą, 
parodys ateitis. Bus pranešta 
per spaudą vėliau.

LLD 132 Kp. Koresp.

Didžiausia Drabužiui Krautuve
Williymsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertės dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertes puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešlmtj lengvų išmokėjimų pianą..

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda li'etuviško bra

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

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

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

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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Montello, Mass.
Maršrutas Vytautui Zablackui 

Gerai Vyksta
Prakalbas surengė Lit. Drau

gijos 6 kp. vasario 8 d., 1939 
m., Lietuviu Tautiškam Name. 
Kalbėjo ką tik sugrįžęs iš Ispa
nijos kovos lauko jaunuolis Vy
tautas Zablackas. Jo prakalbos 
pasiklausyti publikos susirinko 
apie pora šimtų. Kalbėtojas pa
pasakojo kaip liaudies armija 
ir Tarptautinė Brigada sunkiai 
kovojo už demokratiją prieš 
Italijos ir Vokietijos fašizmą. 
Papasakojo apie baisius karo 
fronte mūšius ir .kitas baiseny
bes, kurias kareiviai ir Ispani
jos liaudis turėjo pergyventi. 
Stipriai pažymėjo, kad liaudie- 
čiai kovą turės laimėti. Ragino 
susirinkusius, kad organizuotų 
jaunimą į liaudies ir demokra
tijos gynimo organizacijas, pa
žymėdamas, kad už'demokrati
ją kovą laimėt, tai savo pusėj 
turim turėt jaunimą; taipgi nu
rodė pavojingumą fašizmo, — 
kaip Ispanijoj žudė nekaltus 
žmones: vaikus, moteris ir se
nelius, išdegindami miestus, 
bažnyčias, žudydami kunigus ir 
minyškas, o paskui bedą suver
sdavo ant liaudies ramijos.

Prakalbos susirinkusiems la
bai patiko. Aukų surinkta 
$23.62.

Padengus išlaidas, del Ispani
jos kovotojų perduota $16. Au
kavo po $1: H. Chankus, M. 
Gutauskas, M. Stems, K. Sirei- 
kis, P. Pūkelis, K. Vasiliauskas, 
M. Budrikis, J. Kukaitis, G. 
Shimaitis; po 50c: K. Sinkevi
čius, P. Sinkevičienė, M. Tamu- 
levičienė, F. Markevičius, P. 
Kmaras, J. Stočkus, L. Latu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Sckmadicnj, vasario 19 d., įvyks 
didelis N. J. Lietuvių Radio valan
dos koncertas. Lietuvių Laisvės Sve
tainėj, 269 Second St. Pradžia 5:30 
vai. vak. Įžanga 40 centų. Bus puiki 
muzikalė programa kaip tai: Baltos 
Lelijos Choras, vad. V. Žuko, L. Ka
valiauskaitė iš Brooklyn© ir kito ži
nomi menininkai. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti šiame koncerte.

(40-41)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia balių šešta

dieni, vasario 18 d., Citizens Club 
Svet., 3rd ir South St. Šokiams 
grieš gera orkestrą, bus skanių val
gių ir gėrimų. Bus leidžiama ranki} 
darbo paduškaitė. Šokiai prasidės 8 
vai. vak. Įžanga 25c. Kviečiame vi
sus vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. -*■ Rengėjai. (39-40)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks sekmadieni, 19 d. va
sario, 2 vai. po pietų. Citizens Club 
Svet., 3rd ir South Sts. Visi nariai 
isitėmykite datą susirinkimo ir daly
vaukite. Yra daug svarbių dalykų 
aptarti. — Kp. Sekr. (39-40)

SHENANDOAH, PA.
Vasario 19 d. įvyks prakalbos, 2 

vai. po pietų. Rengia bendrai, kata
likai, tautininkai ir komunistai. Kal
bėtojai bus visiems gerai žinomi: 
Vietinės parapijos kun. Brazys, AL 
DLD Centro Sekr. D. M. Šolomskas 
ir kiti. Prakalbos ruošiamos Lietu
vos 21 m. apvaikščiojimui. Kviečia
me vietos ir apylinkės lietuvius da
lyvauti. — Bendras Kom. (39-40)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. vasario, 7 vai. vak. Pas M. Nor- 
butą, 210 Ilazle St. Prašome narių 
skaitlingai dalyvauti susirinkime, 
komisijos iš parengimų duos rapor
tus. Atsiveskite ir na%jų narių į 
kuopą prirašyti. JVS kp. Sekr.

(39-40)
_______________ _____________ I

W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 k}>. rengia balių pas drg. 

Kazlauską, 7904 Lyons Ave., 19 d. 
vasario. Pradžia 2 vai. po pietų. Pu
sę pelno skiriam sušelpimui vienos 
ypatos. Pagal mūsų supratimą, yra 
labai reikalinga. Prašome visų ben
drai dalyvauti, paremti mūsų darbą. 
A. Shalisienė. (39-40)

rio 18 d. Liet. Svet. Dainuos Hart
fordo Laisvės Choras ir skambins 
Choro Stygų orkestrą po vad. drg. 
V. Visockio. Pradžia 7 v. v. Kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti parengime. 
Lemežis. (39-40)

B.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. rengia šokius prieš 

gavėnes, šeštadienį, vasario 18 d. 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo Apati
nėj Svet. Įžanga 35c. Turėsime už
kandžių. Visi, kurie atjaučiate ap- 
švietą, prašome dalyvauti parengi
me. — Kom. (39-40)

6 vai. Vak. šokiai nuo 7:30 v. v. 
Įžanga visiems veltui, tik choro 
nariai ir kurie prisirašys prie choro 
gaus valgių ir gėrimų veltui. Tad 
draugai, nepraleiskite progos, ateiki
te ir pasilinksminkite, visi jauni ir 
suaugę. Lindy’s orkestrą grieš šo
kiams. Moterų Komitetas. C. Gend- 
rich. (39-40)

Kviečiame pažangią lietuvių visuo
menę skaitlingai dalyvauti šiame 
svarbiame masiniame mitinge. 
—Rengia K. P. Sekcija.

(39-40)

už-

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 19 d., 11 vai. ryto 

šaukiamas tėvų susirinkimas.
apsvarstoma atsteigimas vaikų mo

kyklėlės. 376 Broadway. — Kviečia 
LDS 225 kp. (39-40)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, vasario 18-tą, Suvieny

tos Draugijos rengia “whist—pinak- 
lio partę,” nuosavam name; 29 En
dicott St. Kurie nemyli kortavimo, 
galės smagiai pasišokti prie geros 
muzikos, nes bus ir šokiai. Pradžia 
7:30 vai. vakaro
sus, kaip senimą, ’ taip jaunimą. 
S. D. K. (39-40)

- ■ Kviečiame vi-

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybes «:mė- ■ 

jimas įvyks vasario 19 d., Sekmadie-I 
nio popietį, 2 vai. Ruošia ALK Brid-1 
geport Skyrius. Liet. Jaunų Vyrų' 
Draugijos Svet., 407 Lafayette St. j 
Kalbės J.- Gasiūnas iš Brooklyn© ir 
dainuos Lietuvių Jaunuolių Choras,! 
vad. P. Bružauskui. Įžanga veltui.1 
Kviečiame visus skaitlingai daly vau-į 
ti.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J 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.

(39-41)

yra
Bus

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro pagerbimui ir dau

giau narių gavimui yra rengiamas 
bankietas, sekmadienį, vasario 19 d. 
Liet. Darb. Svėt., 920 Ė. 79th St.,

WORCESTER; MASS.
Sekmadienį, vasario 19-tą, įvyks 

svarbus masinis mitingas 
mirties paminėjimui, 
kalbėtojų, bus judami 
“Petras Pirmasis” ■— 
vietų Sąjungoj. Įvyks 
695 Main St. Pradžia 8 vai. vakaro.

Lenino 
Apart gerų 
paveikslai — 
gaminti So- 
Eagles Hali,

$
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BALTIMORE, M D.
48 kp. bendrai su Ukrainų, 
ir Rusų 1WO kuopoms ren-

LDS 
Lenkų 

įgia koncertą sekmadienį, vasario 19 
d. Polish Center Svet., 510 S. Broad
way. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c. 
Bus graži programa, dainuos Lyros 
Choras ir dalyvaus kiti menininkai. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti ir linksmai praleisti laiką — Ko
misija. 40-(41)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės’’ JName

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiAl

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

a; 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.

ifli W ūū wuini

Office Phono
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

kas, A. Volingevičius, J. Almi
nas, A. Orintas ir J. Beržinis.

Aukavusiems širdingai ačiū!
Vėliaus draugas V. Zablac

kas nuėjo į LDS jaunuolių su
sirinkimą, kurie laikė tą vakarą 
pas Jucius, ant (Cleveland Ave. 
Ten jis kalbėjosi apie pusan
tros valandos. Ten jų buvo su
sirinkę apie 20. Kaip jaunuo
liams, taip ir suaugusiems jo 
prakalba labai patiko. Daugu
mas išsireiškė, kad tarpe jau
nuolių jis yra gabiausias visoj 
Amerikoj. Būtų gerai, kuomet 
vėliau draugas Zablackas pasil
sės, ir vėl su maršrutu perva
žiuotų, nes daugumas gailisi, 
kurie neatėjo ant prakalbų, nes 
tą vakarą turėjo būt kituose 
mitinguose. • Šimaitis.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. pirmas parengimas 

įvyks 19 d. vasario, Lietuvių Svet., 
315 Clinton St. Pradžia 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlai nakties. Bus 
kazyrių pare. Turėsime gerą lietu
višką orkestrą. Gaspadinės pagamins 
Skanių valgių. Įžanga voltui. Todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime, atsiveskite ir savo 
pažįstamus, linksmai praleisite laiką. 
— F. Z. Koresp. (39-40)

Išbandykite 1939 m. Dviguliai-Švelnius.

Old Gold
Extra subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!

............................'lilMlnu iliwiil i'iiii»nii»n n i ■■■■■ m..............my———— 
' I ' >

UŽSISTATYKITE: ROBERT lUiNGHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru,' Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network.,----

i?

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

Open Day and Night
VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai ap- 
saugoti dviem užvalkčiais Cello
phane. VIRŠUTINIS užvalktis atsi
daro APAČIOJ pakelio.

Copyright, 1930, by I’. Izjrlllard Co., Ino.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos Sūnų ii' Dukterų Draugi

ja rengia vakarienę, 18 d. vasario. 
Pradžia 6.30 v. v. Tikietas 50c. Ge- 
demino Svet., 575 Joseph Ave. Ap- 
tašinsko orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus dalyvauti. — N. 
Švedienė. (39-40)

MANCHESTER, CONN.
Gražus Koncertas

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, II Skyrius. Įvyks vasa-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerui Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Be Įstojimo Mokesties—
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

LietuviŲ D ar b i n i n k ų 
Susivienijimą

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimų priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

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

Kad Jauniems žmoitčms, nuo 
16 iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos {stojimo;

Kad dabar Jūs lengvai galite 
{rašyti savo sūnus ir dukteris 
{ LDS;

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

GALITE
APDRAUDOS

$150.00 v
$300.00
$600.00

$1000.00

GAUTI
PAŠALPOS

$6.00
$9.00

$12.00
{ savaitę

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

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesų.”

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

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

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

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės { vietirtę LDS kuopų arba se
kančiu antrašu: ♦

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

PARAŠE
R. M I Z A R A

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių irjjavienių. ( 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
1 Tel.: Glenmore 5-6191

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.

CIementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

* *
KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

Kiekvienam
me

Draugai

masiniam mitinge, kiekvienam parengi- 
turi būti platinama ši brošiūra.

literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW 1>. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems "pašarvoti dovanq>

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

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

I | Vapor Room,
\ I Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night
unu*j

VARPO KEPTUVEX'

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
įvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska

biausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

I Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor{ ir kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NohYorko^/žMzZlnkH
Vaikai Alko, Motina 

Bandė Plėšimą
Jurginės Draugijos 

Balius Jau Rytoj
Vaiky Mokyklėlėj Rytoj 
Bus Sporto Mokytojas

Plaučių Uždegimai 
Tebesiaučia

da, kurstanti prieš žydus boi
kotą.

Lions Schreck sulaikytas 
penkiom dienom, kol praves 
tyrimą.. Paskui, sulyg gautų 
davinių, jam paskirs bausmę. 
Joseph Martely sulaikytas 
Schreck’o teisme lipdant prieš- 
žydiškus “stikerius”.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Anksti trečiadienio rytą 
Mrs. Mary Cusack, dviejų vai
kų motina, su žaisliniu pišta- 
lietu bandė apiplėšti BMT 
subvės 59th St. stoties agentą, 
kad gauti pinigų šeimos rei
kalams.

Vėliau suėjusiems stubon 
reporteriams jos vyras Joseph 
Cusack, pasakė:

“Pabandykite gyventi su 
$3.98 per dvi savaites, maitint 
šeimą iš 4-rių, palaikyt na
mus, pasilaikyt nepriklauso
mai ir išlaikyti kūdikius gy
vais, pamatysit, ar jūs neišei
si! iŠ lygsvaros, išeisit.”

Cusack dirba WPA darbą 
—šį mėnesį 2 dienas. Vieną 
algą, $3.98, gavęs pereitą an
tradienį, o kitos tokios pat al
gos diena bus šio mėnesio 
28-jtą.

Rytoj vakarą, vasario 18-tą, 
įvyks šv. Jurgio Draugijos 
33-čias metinis balius, kuris, 
kaip ir visi šios didžiulės 
draugijos baliai, manoma, bus 
skaitlingas ir smagus, šokiams 
grieš Retikevičiaus ir Kaizos 
orkestros, viena lietuviškus, 
kita amerikoniškus šokius. Ba
liui paimtos dvi
Grand Paradise Salės, 
Grand St. Įžanga 40c.

didžiosios
318

Išgirskime Svečią Kalbėtoją, 
Ir Atlikime Didį Darbų 

Pavyzdingai

Radio Klausytojų Balsas
Gerbiamasis 
“Laisvės” Redaktoriau!

Prašom patalpint šią mūsų 
trumpą pastabą Tamstos ve
damam laikrašty.

Vasario 9 d., 1939 m., 
“Vienybėj” buvo paskelbta, 
kad Lietuvių Radijo Draugi
ja kas trečiadienį transliuos 
tam tikrą programą iš stoties 
WCNW, 1500 klcs. Kaip 
tiktai pirmosiose atidarymo iš
kilmėse buvo neišpildyta visa 
tai, kas buvo išvardinta “Vie
nybės” vasario 9 d. Nr.—bū
tent, A. Jezavito vedamas 
orkestras. Koks paralyžius 
tam orkestrui atsitiko, kad jis 
visai nepasirodė, nei atatinka-’ 
mų paaiškinimų dėlto nebuvo 
duota.
Mums rodos, kad reikėtų vie

ną kartą sustot lietuvius žmo
nes mulkint, skelbiant tai, ko 
visai paskui netransliuojama 
per radijo.

Mes manome, kad ši trum
pa pastaba būtų paimta dė
mesin Lietuvių Radijo Draugi
jos iniciatorių, kurie, mato
mai, daug daugiau kalba apie 
saVo nuopelnus, negu kiti gali 
juos įvertinti.

Radijo Mėgėjai,
J. A. Vilkauskas, 
Henry A. Yaknūnas, 
John P. Beleckas.

bus tolimas ir 
sve- 

Prūseika, kuris

šį šeštadienį po pietų įvyks 
vaikų mokyklėlės susirinkimas 
ir pamokos. Apart lietuvių kal
bos pamokos, .kuriai vadovau
ja drg. P. Baranauskas, ir dai
nų mokinimosi, kuriam moky
tojauja drg. M. Ramoškaitė, 
bus ir sporto mokytojas, Tom 
Yermal, plačiai žinomas sporto 
rašytojas lietuvių jaunimo tar
pe. Tom Yermal yra 
darbis “Laisvės” ir

Pereitą savaitę Brooklyne 
yėl padaugėjo susirgimai 
plaučių uždegimu: susirgo 
366 žmonės ir p2* mirė nuo tos 
ligos. Influenza susirgimai ir 
mirimai taipgi daugėja: susir
go 93, mirė 8. Sveikatos ko- 
misionierius dr. Rice pataria 
susirgus “šalčiais” neatidėliot 
gydymą. Padaugėjo susirgi
mai skarlatina ir kokliušu.

Nuo visokių priežasčių mirė 
per savaitę 670, trys žuvo au
to nelaimėse.

. Gimė 750.

IŠRANDA VO JIM AI
Pasirandavoja patalpa krautuvei, 

tinka bile bizniui. Yra prieš naujuo
sius apartmentus, “Ten Eyck Pro
jects.” Stanley Rumšą 203 Maujer 
St., Brooklyn, N. Y.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

(39-41)

šviesus ga-
Tinkamas

Pasirandavoja didelis, 
rų šildomas kambarys, 
vienam arba dviem vyram. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 390 Hooper St., Apt. 
7-F, Brooklyn, N. Y: (39-41)

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

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

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

bendra- 
‘Tiesos”i 

angį, skyrių ir taipgi “Voice” 
redakcijos narys ir geras spor
tininkas. Jis vaikus pamokys 
sporto žaislų.

Ateities ’ žiedo Vaikų Draugi
jėlė kviečia visus vaikus daly
vauti ne tiktai mokyklėlėje, bet 
ir sporto žaisluose. Draugijė
lės pirmininkas Albert Naktinis 
ir vice pirmininkas Albert Na
vikas, abu prašo visų tėvų, kad 
atvestų savo vaikus į mokyklė
lę, nes ateityje irgi bus įvairu
mų. Ketinama vaikams turėti 
ir “moving pikčerių.”

Mūsų mokyklėlės mokinių 
yra jau gatavi paveikslai; ku
rie norės turėti kaipo atmin
tį—šį šeštadienį galės nusi
pirkti ; kaina: 50č. vienas.

Kovo (March) 25 d., ruo- 
išiama graži pramoga mokyk
lėlės naudai. Programą pildys 
patys mokiniai. Bus įdomu!

Pramogos vieta: 419 Lori
mer St., “Laisvės” svetainėj.

Nepamirškite!
Mok. Komisija.

Mrs. S. Berger, pabėgėlė iš 
Viennos, norinti gaut “turtin
ga vyrą, nors jis turėtų 100 
metų amžiaus.” Ji pati yra 92- 
jų ir jau pragyvenusi tris iš 
savo septynių vaikų.

PAJIEŠKOJIMAl ;
Pajieškau žmogaus, norinčio turėt 

savo locną biznį be įdėjimo savų pi-, 
nigų. Geri pelnai. Tikra ateitis tin-' 
kamam vyrui. Papasakokite man lai
ške apie save, ,o aš paskirsiu pasi
kalbėjimą. Atsakykite angliškai, Box 
261, Equity, .113 W. 42nd St., New' 
York.

UCCESSivt

, Operetės Choro Vakaras LnUR"’ PAID DEPOSITORS
A

LIETUVIŠKI BARAVYKAI |
< -t ,

Mėgiamas Žiemos Skanėsis j
Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groseminko 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

^BUSHWICK i
SAVINGS BANK

Operetės Choras, vadovau
jamas Violetos Tamkiūtės, 
statys scenon komediją “Teo- 
dolindą,” taipgi duos koncer
tinę programą šį sekmadienį, 
vasario 19-tą, Liet. Am. Pil. 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Progrhmos 
pradžią skelbia 5 vai. po pie
tų, o paskui šokiai. Įžanga 75 
ir 50 centų, vien šokiams 35c.

Grupės choristų duosiančios 
dalį programos J. Valaičio ra
dio programoj šį šeštadienį, iš 
stoties WCNW. Rep.

CHAND 5T.*»GRAHAM AVE.. BROOKLYN

Smagiai Pašoksit

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus rengia
masis Lietuvos Nepriklauso
mybei minėt masinis mitingas 
numatoma būsiant visais at
žvilgiais atatinkama iškilme 
atžymėt tai dienai. Jai su- 
verbuota žymūs ir atstovingi 
kalbėtojai, sudaryta įspūdin
ga meno programa.

Netikėta naujenybė kalbė
tojų sąraše
brooklyniečių mylimas 
čias Leonas 
šiai iškilmei atvyksta iš Chi- 
cagos. Taipgi kalbės Keistu-į 
tis Michelsonas, , advokatūros i 
studentas, ALK Brooklyno 
Skyriaus pirmininkas; R. Mi- 
zara, “Laisvės” red. ir di
džiulio Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Centro pirminin
kas; advokatas S. Bredes, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliub 
atstovas ir lyderis.

Gražią dainų programą iš
pildys Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Žilinskaitės; 
Aidbalsiai, vadovaujami kom
pozitorės B. šalinaitės; A. Ve
lička ir P. Grabauskas, duetis- 
tai. Įžanga nemokama. '

Minėjimas įvyks už savai
tės, penktadienį, vasario 24- 
tą, Grand Paradise Salėje, 
318 Grand St.

Kaip matome, iš rengėjų 
pusės atlikta viskas, ko reika
linga, kad supažindint mases 
lietuvių su Lietuvos kovomis 
už nepriklausomybę, su jai 
grūmojančiais pavojais, sv 
mūsų pareigomis link Lietu
vos. Likusioji dalis—sukvie*’ 
mas skaitlingos publikos—yra 
visų mūsų pareiga. Skleiskime 
apie šias prakalbas žinią žo
džiu ir raštu. Lai šioj pavo
jaus valandoj Lietuvos nepri
klausomybei ji bus atžymėta 
didžiausiu visų atsiliepimu ir 
skaitlingiausiu masiniu mitin
gu iš visų iki šiol buvusių 
Brooklyne. K. R.

Skaniai Pavalgysit
Liet. Komunistų Frakcijos ir 

5-tos Kuopos

VAKARIENĖJ
Kurį bus Sekmadieni

Vasario 26

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS

Bazaro Žinios

Corona,

Suffield,

r

50-ta

METINISPARENGIMAS

K. D.

į

Mrs. 
grieš

Pirmadienį į Ellis Island at
vežė 113 žmonių, po visas J. 
V. sumedžiotų deportacijai.

Vejami plėšikai East Sidėj 
parmušė tris moteris ir apver
tė kūdikio vežimėlį, bet neiš
truko, tapo policijos sulaikyti.

atvaros. Užrišus virves, nelai
minguosius po vienų ištraukė. 
Paskutinis, pribuvus pagelbai, 
neteko sąmonės, jį išnešė iš 
rynos.

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

Varpo 
St

Brooklyn, N.
ĮŽANGA 40c

PILIEČIŲ KLIUBE
280 Union Ave. Brooklyn

Kiekvieną subatą 
kaYsta* vakarienė. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Retikevičiaus Orkestrą Grieš Lietuviškus Kavalkus Šokiams
Kaizos Orkestrą Grieš Amerikoniškus Kavalkus šokiams

UŽKVIEČIA KOMITETAS
_ — \

Štai dar geras pluoštas 
miau nepaskelbtų 
bazaro dovanų, 
gautos 
zaro.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio, stoties

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

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

ir importuotų degtinių, visokių 
’’ vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

d. Januškienei.
su šiuomi fondo rei-
tampa ' galutinai ūž

ti
geros širdies

pir-
Laisvės” 

kurios, buvo 
ir sunadotos laike ba-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA 

BAR ir GRILL

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

NEDĖLIOMIS
’ Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
9 Visas maistas geriausios rūšies.
J ■ ♦ KAINOS .ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

v

savininkai 
36-42 Stagg 

laikotarpiu 
bazaro val- 

ir pyragais 
sandwich 
desėtkus

Į So. Brooklyn? Atvažiuoja 
Gražioji “Salomėja”

South Brooklyno lietuviams 
rytoj vakaras žada būt sma
gumų ir juokų vakaru, nes at
važiuoja didžiausia juokdarė- 
komedija “Pusseserė Salomė
ja.” Ją suloš Lietuvių Liau
dies Teatras po vadovybe 
Amelijos Jeskevičiutės.

Komedijoj loš gerai žinomi, 
gabūs aktoriai: P. Grabaus
kas, P. Taras, N. Pakalniškis, 
O. Ašmenskaitė, O. Daugėlie
nė, J. Visockis. Dainuos 
Shade, solistė, šokiams 
Johnny Nevins orkestrą.

Vakarą rengia LDS
kuopa, didžiausia ir veikliau
sia So. Brooklyno lietuvių or
ganizacija, tad reikia tikėtis 
tikrai skaitlingo ir smagaus 
pažmonio, tik visi 50-tos kuo
pos nariai rengkimės patys 
dalyvauti ir praneškime apie 
tai kitiems. Parodykime, kad 
ipes esame toki žmonės, kurie 
galime “pajudinti žemę.”

Lošimas bus šeštadienį, va
sario 18-tą, Community Club 
svetainėje, 723 5th Avė., Bro
oklyne. Pradžia 6 :30 vakaro. 
Įžanga 50c.

Sezono Keistenybių 
Pavojus Gyvybėms

Pereitą trečiadienį oro tem
peratūra buvo pakilus iki 62 
laipsnių, šilčiausią pirmiau ži
noma vasario 15-ta fcuvo 1915 
metais, su 61 laipsniu šilumos. 
Nuo pietų temperatūra pradė
jo smarkiai pulti žemyn ir va
karą jau buvo tik 29 laipsniai.

Atrodo, kad- dvi skirtingos 
oro sriovės neužsileido viena 
kitai be aštrios dvikovos, nes 
tarp 12:50 ir 1-mos valandos 
per pietus kilo staigi viesulą 
su smarkiu lietum. Viesulos 
greitis siekęs nuo 65 iki 100 
mylių per valandą. Ji apiplė
šė stogus, išvartaliojo daug 
stulpų, medžių ir kitų dalykų, 
pasipynusių jai ant kelio.

Didžiulės vilnys subėgusio rininkai.
lietaus vandens pasileido že-! Gaisrininkui Edwardui Smith 
myn rynomis ir užklupo rynų į nusileidus, ^juos jau rado nu- 
valytojus taip greit, kad jie,stumtus 350 pėdų tolyn nuo 
nespėjo gelbėtis. Po Foster 
Ave., tarp E. 3rd St. ir Mc
Donald Avė. taip vos neprigė
rė trys WPA darbininkai. Bu
vusieji arčiausia atvaros 7-ni

Balčiūnai,
Keptuvės, 

visu bazaro 
dovanai aprūpino
gyklą duona 
(apie 80 duonų—1 
breads”—ir kelis 
svarų pyragų).

M. Valilioniene,
N. Y., $2 pinigais.

Jurgis Žilinskas, 
Conn., $1.75.

K. Levanas,, brooklynietis, 
atnešė krautuvėse surinkęs 
duonų, taipgi kenuotų maisto 
produktų ir smulkių daiktų.

M. Malin, stiklinę dišę.
PATAISOS

W. Deksnys, stamfordietis, 
aukojęs $2, buvo paskelbtas 
P. Deksniu.

Fr. Visockis, aukojęs ant 
elizabethiečių blankos 25c., 
buvo praleistas nepakelbtu. 
Barkauskiene,, ant tos pat 
blankos aukojusi paduškaitę 
paskelbta Barauskiene.

K. Mockus, eastnewyorkie- 
tis, aukojęs skutimuisi setą ir 
“kalvius”, žaislą, buvo pas
kelbta Mockus Coat.

KAS RADO?
Kas rado arba matė radus 

moterišką piniginę su viduti
ne suma pinigų, raktais, uniji
ne knygute ir kitais svarbiais 
dokumentais, prašomi grąžin
ti—pranešti “Laisvės” rasti-' 
nėn.

suspėjo patys išlipt kopėčio
mis. O toliau buvusieji trys 
nepajėgė beprasimušti prieš 
sriovę, kada 12-kos pėdų sto
rio rynoje vanduo pakilo virš 
8 pėdų. Juos išgelbėjo gais-

Drg. Jamišluis Fohdas 
Jau Likviduotas

LDS 1 kuopos išrinkta ko
misija (Gužas, Velička ir 
Kuraitis) sukėlimui fondo iš
siųst draugą V. Janušką į ge
resnį klimatą pasigydyt, šį 
fondą galutinai likvidavo.

Jau buvo pranešta, kad d. 
Januška mirdamas paliko sko
lų ir kad komisija v nusitarė 
jam sukeltu fob d u tas skolas 
išlygint. Taigi tas ir buvo at
likta.

Į komisijos rankas tiesiogi
niai buvo suplaukę $130.75. 
Išmokėta šios skolos:

Januškienės seseriai Jose- 
phinai Trainavičienei, 34 Vine 
St., Nashua, N. H.—$75;. .

Januškos tetai Marijonai 
Pužauskienei, 250—19th St., 
So. Brooklyn, .N. Y.—$25 ;

Januškų kaimynui S. Ti- 
teniui, 105-12 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, N? Y. 
—$15.

Viso skolų išmokėta $115.
(Kitas skolas draugas Ja

nuška dar spėjo išlyginti iš 
.Unemployment Ins u ran c e 
gautais pinigais.)

< Iš likusiųjų $15.75 vienos 
draugės auka 50c pervesta Is
panijos gelbėjimo komitetui; 
$5.50 išimta1 atnaujinimui d. 
Januškienės prenumeratos 
('“Laisves”).

Likusieji $9.75 čekiu pa
siųsta

Tai 
kalai 
baigti.

. Ačiū visiem 
draugam.

Už Komisiją,
J. Kuodis.

Šokiam Gros 
Puiki Orkestrą

Bus trumpa puiki programa

šokių pradžia 6:30
' Vakarienė—7:30 «

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

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

53-cias Metinis Balius 
Rengia šv. Jurgio Draugyste 

Šeštadienį, Vasario 18 February 
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street
PRASIDĖS 6:30 VAK.

New Yorke Pora Nazių 
Pateko Kalėjiman

Du vietinio y nazių Bundo- 
Coiighlino kampanijos agentai 
areštuoti ir uždaryti kalėji- 
fhan iki atsakomingos įstai
gos ištirs, iš kur paeina po- 
gromščikų dvasios propagan-

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. šalinskas su Įais- 
niūotu 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 šalinsko šerme
ninėje.

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

Telephone Virginia 7-4499

Komedija “Pusseserė Salomėja”
8-jų Aktų—4-rių Atidengimų

RUOŠIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO 50-ta KUOPA 
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras po vad. Amelijos Jeskevičiutės 

Įvyks šeštadienį, Vasario 18 February 
COMMUNITY CLUB SVETAINĖJE

723—5th Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6:30 vai. vakare. —:— Įžanga 50c

Johnny Nevin’s Night Owl Orkestrą Grieš šokiams 
Mrs. Shade, žymi vietinė dainininkė dainuos solo

Lošėjai surinkti vieni iš tinkamiausių savo rolėse, kaip tai: 
P. Grabauskas, Motiejaus rolėje;P. Taras, tėvo rolėje; N. Pakal
niškis, Petro rolėje; O. Ašmenskaltė, Elenutės rolėje; O. Daugėlie
nė, motinos rolėje, ir J. Visockis, Juozo rolėje.

UŽKVIEČIA VISUS LDS 50 KUOPA.




