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KRISLAI
Atrodo, Kad Bus. 
Pavlovas ir Judžiai. 
Kaip Gi Su Senovės

Mokslininkais?
Mes Esame Tik “Nuts”.
Sugrįžta d. A. Bimba.

Rašo R. Mizara.

Siųs kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

Kadaise du Amerikos 
ambasadoriai Europoje pa
reiškė USA senato komisi
jai, kad pasaulinis karas 
prasidės šį pavasarį.

Kaip dabar dalykai atro
do, tai karas ištikrųjų bus 
šiemet. Tokio pašėlusio gin
klavimosi, kokis daroma 
šiandien, pasaulis dar nėra 
matęs.

Argi ne keista: žmonės 
nenori karo, bijosi karo, bet 
nesuremia savo jėgų, kad jo 
neprileidus. Keletas fašisti
nių idijotų uždegs liepsną, 
o nieku ' nekalti milijonai 
žmonių eis jon ir žus!* ♦ *

Aną dieną skaičiau įdo
mią garsaus rusų moksli
ninko Pavlovo biografiją. 
Sakoma, kad tasai didelis 
žmogus tik vieną kartą sa
vo gyvenime matė judomų- 
jų paveikslų filmą. Į teat
rus jis taipgi labai retai te
nueidavo. Perdaug buvo 
užsiėmęs darbų, perdaug 
buvo paskendęs moksliniuo
se tyrinėjimuose.

Mums, kurie dažnai eina
me į teatrus ir į kino, atro
do keista, kaip šiandien 
žmogus gali be to apsieiti? 
Kai žmogus pasvarstai, 
daug kas atrodo keista.* * *

Spartakas, A 1 e k sandras 
Didysis ir Julius Cezaris, 
nežinojo, kas yra šautuvas, 
tačiau pirmasis vadovavo 
didžiausiam senovės vergų 
sukilimui-revoliucijai, o pa
starieji du buvo užkariavę 
pasaulį.

Sokratas, Platonas ir 
Archimedas manė žemę 
esant paplaską.

Leonardo da Vinci bandė 
daryti orlaivį, nors neturė
jo supratimo apie mūsų 
dienų techniką.

Jurgis Washingtonas ne
matė traukinio.

Šių dienų moderniškųjų 
technikos stebuklų nematė 
nei Abrahomas Lincolnas, 
nei Karolis Marksas.* * *

Mes einame į kino, mato
me kalbančias filmas, sėdė
dami kambary per radijų 
girdime žmones kalbant ki
tuose pasaulio kraštuose, lė
kio j ame orlaiviais, einame 
prie to, kad per telefoną 
(televiziją) galėsime ir ma
tyt.

Žodžiu, naudojamės viso
kiomis prašmatnybėmis ir 
dažnai manome, jog be tų 
dalykų nebūtų galima gy
venti. Nepaisant to, paly
ginti su didžiaisiais praei
ties mokslininkais, mes esa
me, anot amerikonų, tiktai 
nuts. * * *

Pūvančiosios kapitalisti
nės visuomenės valdovai 
šiandien tuos visus išradi
mus bando vyriausiai iš
naudoti karo reikalams, 
žmonių žudymui, turto nai* 
kinimui, kultūrai atgal at
stumti.

Anų laikų mokslininkai ir 
poetai galvojo, dirbo tam, 
kad mes galėtum tuo nau
dotis. Jie dirbo tai ne žmo
nių žudymui, bet jų naudai, 
jįj gėriui.

Kaip žmonija bus lai
minga, kuomet ji išsilais-

PREZ. ROOSEVELTAS PASIŽADA NE- 
NUKRYPT NUO TIKSLO, 0 IR TOLIAUS 
TARNAUT DAUGUMAI ŠALIES ŽMONIŲ

Žinios iš Lietuvos

pareiški- 
skaitomas 
pokiliuose 

Floridos

Miami, Florida. — “Vy
riausias tikslas demokratų 
partijos yra padaryt, kad 
demokratija iš tikro veik
tų,” sakė prez. Rooseveltas 
savo raštiškame 
me, kuris buvo 
Jacksono Dienos 
keliolikoje vietų 
valstijoj:

“Dabartinė valdžia seka 
pavyzdžiu Jacksono (seniau 
buvusio garsaus demokrato 
prezidento),-ir todėl ši val
džia nesitrauks atgal nuo 
savo pasiryžimo — stiprinti 
šalies žmonių vienybę, didi
nant jiem gyvenimo užtik
rinimą ir darbuojantis už 
laimę didžiausio skaičiaus 
žmonių.”

Prezid ento pareiškimą 
Miami pokilyje perskaitė 
paštų ministeris James A. 
Farley, visašališkas pirmi
ninkas demokratų partijos, 
ir išreiškė pasitikėjimą, kad 
demokratai laimės prezi
dento rinkimus ir 1940 me
tais.

Farley t v i r t ino, kad 
“žmonės tik tada nusikreip
davo nuo demokratų parti
jos į opoziciją (pas repub- 
likonus), kada demokratų 
partija nustodavo buvus 
demokratiška.”

Farley priminė, kaip suk
tai veikia dabar republiko
nai, rengdamiesi ateinan- 
tiem prezidento rinkimam. 
Jie veidmainiaudami švais
tosi “pažangiais” žodžiais, 
bet jų tikslas yra sunaikint 
naudingą žmonėm darbą, 
kurį atliko dabartinė de
mokratų valdžia.

Republikonai politikieriai 
užsipuldinėja Naująją Da
lybą, ale patys vengia pa
sakyt, ką republikonai ža-

Brazilai Dainuoja: “Ameri
kiete, Aš Tave Myliu!” 
Rio de Janeiro. — Brazi

lijoj prasidėjo tautinės 4-tū
rių dienų linksmybės gatvė
se ir aikštėse, vadinamos 
Carnaval Carioca.

Toms linksmybėms poetai 
ir muzikos kompozitoriai 
rašė tam tyčia dainas. Vie
na iš jų pagamintų dainų 
pašvęsta Jungtinių Valsti
jų merginom ir moterim; 
ir jau tūkstančiai brazilie- 
čių raliuoja: “Amerikiete, 
aš Tave Myliu!”

vins iš nelemtos sistemos, 
kurioj brangiausi išradimai 
taikomi destrukcijai!

Darbuokimės, kad tatai 
įvyktų kuoveikiausiai!* * *

Šiandien ar rytoj sugrįš 
d. A. Bimba. Jam išvykus, 
ši kolumna beveik man vie
nam teko rašyti. Kai jis 
parvažiuos, mudu ir vėl 
pradieniui rašysim. Tikiu, 
kad tatai skaitytojui ge
riau patiks.

Lenkai Netvįrtina Lietuvių 
Seniūniį Vilnijoj

Vilniusi vas. 17. — Pra
ėjusį mėnesį seniūnais ViL 
niaus krašte daugumoje 

sytų dalykus.” 6 tiem re-■ buvo išrinkti lietuviai; bet 
lenkų valdžia' netvirtina jų 

didžiausių pareigose.

da daryt ir kaip jie “tai-

pulikonų politikieriam pila-1 
si finansai iš
pasauly pinigų maišų, kaip 
sakė paštų ministeris Jim 
Fąrley.

Didelis Karo Pavojus 
Europai, Kaip Praneš
ta Prez. Rooseveltui

Nauja Lietuvos Prekybos 
Sutartis* su Sovietais

Kaunas. Vasario 14 d. 
pasirašyta nauja prekybos 
sutartis $u Sovietų Sąjun
ga.

popiežių Pijų dalyvavo vy
riausi Lietuvos valdininkai 
ir kitų valstybių diploma
tai.

FRANCO BAUSIĄS RESPUBLIKIEČ1US 
NET, JEIGU JIE PASIDUOTU; REIKA
LAUJA BESĄLYGINIAI PASIDUOTI
Paryžius. — Pasak Asso-' stabdytų karą ir pasiduotų 

, ciated Press, tai generolas' fašistam.
I Franco

W a s h i n g t on. — Prez. 
Rooseveltas, iškeliaudamas 
į Amerikos karo laivyno 
manevrus, sakė, kad gal 
teks sutrumpint jam stebė
jimą tų manevrų ir grįžt į 
Washingtona. Nes iš Euro
pos gauta blogų žinių, .ku
rios kalba apie labai grę
siantį greito karo pavojų 
tenai.

Siūlo Tuoj Skirt Dem. 
Kandidatą į Preziden
tus 1940 m. Rinkimam

Washington. — Buvęs 
demokratas kongresmanas 
J. J. O’Connor, newyorkie- 
tis, raštiškai ragina pirmi
ninką demokratų komiteto 
kongrese, p. Drewry jau 
dabar parinkt kandidatą į 
prezidentus 1940 metam. 
O’Connor bijo, kad jeigu 
bus laukiama 1940 m., be 
iš anksto pažymėto kandi
dato, tai atsirasią keli de- 
sėtkai mišrių demokratinių 
kandidatų į prezidentus, ir 
tada galėsią laimėt prezi
dento rinkimus republiko
nai arba “radikalai demo
kratai,” tokie kaip prezi
dentas Rooseveltas.

O’Connor bijo,
rinkimų nelaimėtų Roose
veltas ar kitas panašus 
Naujosios Dalybos politi
kas. Praeituose kongresi
niuose rinkimuose O’Con
nor, dešinus demokratas, 
prakišo dalinai todėl, kad 
prez. Rooseveltas atsišaukė 
į piliečius atsiust į kongre
są pažangesnį žmogų negu 
O’Connor.

kad• tų

Meksikos Fašistai Atakuoja 
Prez. Cardenas’o Valdžią
Mexico City.— Apie 3,000 

fašistų susirinkime jų kal
bėtojai smerkė dabartinę 
prezidento Cardenaso val
džią, kaipo, girdi, vykdan
čią “Stalino mokslą.” Be ki
tų, kalbėjo prieš valdžią 
generolai Coss ir Trevino. 
Buvo primėtyta lapelių su 
atsišaukimais prieš žydus. 
Policija nekliudė šio fašis
tų ermyderio.

San Diego, Calif.— Areš
tuoti 9 japonai ir kitų ša
lių neva “žvejai” kaip kari
niai šnipai prieš Ameriką.

Mišios už Popiežių
Kaunas. — Iškilmingose 

mišiose katedroj už mirusį

Kardinolo Pacelli Padėka
Lietuviam Katalikam j FranC() «griežtai “atmeta» 

Kaunas. — Kardinolas Francijos ir Anglijos pasiū- 
Pacelli iš Vatikano atsiun- lymą, kad jis turėtų žadėt 
tė Lietuvai gilios padėkos nebaust Ispanijos respubli- 
telegramą, kad “kilni lietu-(kiečių vadų, jeigu jie šū
vių tauta taip greitai ir, 
plačiai parodė jausmus 
dėlei popiežiaus Pijaus mir
ties.”

Kardinolas- Pacelli sako, 
kad visa Kardinolų Kolegi
ja reiškia “sujaudintą pasi
gėrėjimą” lietuviais.

PASIRAŠYTA PALANKI PREKYBOS SUTARTIS 
TARP LENKUOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS

Maskva. — Po kelių sa
vaičių derybų, Sovietai pa
sirašė draugišką prekybos 
sutartį su Lenkija. Sutar
tis apima ne tik pačią pre
kybą, bet ir važiotę ir at
siskaitymą už perkamus- 
parduodamus p r o d u k tus 
tarp tų dviejų šalių.

Pagal šią sutartį, dauge
riopai padidės > verslas tarp 
Lenkijos ir Sovietų šalies.

Kai kurie užsieniniai dip
lomatai mato šioj sutartyj 
Lenkijos tolinimąsi nuo Vo
kietijos nazių ir įsitikinimą 
Varšavos valdžios, kad 
draugiški santikiai su So
vietais tai geriausia apsau
ga Lenkijai.

Jau pernai lapkr. 26 d. 
Lenkija panaujino nekaria- 
vimo*nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. ,

SOVIETU LEDLAUŽIO ŽMONES TARP ŠIAURĖS LEDYNŲ 
PASIRYŽĘ ATLIKT SAVO PAREIGĄ IKI GALO

Maskva. — Jau antra žie
ma, kaip plūduriuoja Ledi
nėje Jūroje sovietinis led
laužis “Sedov.” Vandens ir 
ledų sriovių nešamas, jis 
dabar randasi už 275 my
lių nuo Šiaurių Poliaus, tai 
toliausia į šiaurius, negu 
pasiekė bet kuris kitas lai
vas pasaulyje.

Praeitą žiemą per ledų 
susibrukimą buvo sukriu- 
šinta varomieji sparneliai- 
“šriubas,” arba propeleris 
to ledlaužio, ir nuo tada jis 
turėjo pasiduot nešimui 
vandens ir ledų sriovių.

a Dabar Sovietų vyriausy-

bė pasiūlė lėktuvais nuimt 
15 j ū r ininkų - mokslininkų 
nuo to ledlaužio “Sedovo” 
ir atlėkdint jam naują įgu
lą. Bet “Sedovo” kapitonas 
K. Badigan ir kiti tik ra
diograma padėkojo ir pasi
žadėjo patys iki galo atlikt 
savo pareigą — darbuotis 
tame ledlaužyje, kol jis pra
plauks per Šiaurių Polių ir 
bus sriovių atneštas į šil
tesnius vandenis. Tuo tar
pu “Sedovo” įgula renka 
mokslines žinias apie oro 
sąlygas, vandenį ir jo gy
vybę lediniame tolimosios 
šiaurės didjūryje.

13 Metu Mergaitė, Niekad 
Negalėjus Paeiti, Jau 

Pradeda Vaikščioti
North Arlington, N. J.— 

Beulah Green, 13 metų mer
gaitė, buvo taip apsigimus, 
kad iki šiol visai negalėjo 
paeit. Bet gydytojai, varto
dami naujausius mokslo bū
dus, jau taip pagydė mer
gaitę, kad jinai dabar pra
deda vaikščioti.

Daktarai sako, dar kiek 
laiko praeis, ir ji galės ge
rai vaikščiot ir pati daly- 
vaut žaidimuose su savo 
jaunutėmis draugėmis ir 
draugais.

Harlan, Iowa. — Atitrū
kęs nuo traukinio garvežis, 
be jokio žmogaus jame bėg
damas, kirto į keleivinį 
traukinį, ir du žmones už
mušė, o 23 sužeidė.

Pradeda Aprimt Politikieriai 
Kritikavę Rooseveltą už 

Lėktuvus Francijai
Washington. — Jau 

rep. senatorius Austin 
tūli kiti republikonai nariai 
senato karo reikalų komisi
jos pripažįsta, jog. prez. 
Rooseveltas neišdavė jokių 
karinių sekretų ir nesulau
žė jokių taisyklių, kuomet 
jis užgyrė pardavimą Fran
cijai 515 karinių lėktuvų.

Rep. senatorius Austin 
dabar sutinka su Roosevel- 
tu, kad toks lėktuvų parda
vinėjimas, n e i š d u odantis 
naujausių Amerikos išradi
mų, tarnauja dar geres
niam išvystymui orlaivių 
gamybos šioje šalyje.

ir 
ir

Pagal pranešimus kapita
listinei spaudai, tai Anglija 
ir Franci j a ketino pilnai 
pripažint Ispanijos fašistų 
“valdžią,” J^eigu tik Franco 
prižadės nekeršyt respubli- 
kiečiaįis.

Paskleista girdai, kad Is
panijos respublika per savo 
prezidentą M. Azaną buvo 
įgaliojus valdovus Anglijos 
ir Francijos vest derybas su 
generolu Franco dėlei pasi
davimo tik viena minima 
(nebaudimo) sąlyga. Bet 
generolas Franco reikalau
jąs, kad respublikiečiai pa
siduotų be jokių sąlygų. Ta
da jam ir Mussoliniui at
rodytų, kad jiedu “pilnai 
pergalingai laimėję karą.”

Užginčija Girdus apie Ispani* 
jos Respublikos Linki
mą Pasiduot Fašistam

Bet Amerikos darbininkų 
laikraščiai gavo skirtingų 
žinių iš Paryžiaus. Jos vi
sai nesako, kad Ispanijos 
valdžia pasiduotų fašistam, 
jeigu tik generolas Franco 
prižadėtų nebaust respubli- 
kiečių, dalyvavusių kovoj 
pries jį.

Fašistų vyriausybė pripa
žįsta, kad Anglijos ir Fran
cijos pasiuntiniai Burgose, 
“sostinėje” Ispanijos fašis
tų, siūlo( savo planus, kaip v 
patraukt r e s p u b 1 ikiečius 
pasiduot. Bet neturi pasise
kimo. Nes respublikiečiai 
neina į kalbas hpie jokį ak
lą pasidavimą, o tvirtinusi 
centralinėje Ispanijoje tęs
ti kovą prieš fašistus. To
dėl ir pats generolas Fran
co viešai pasakė, kad Angli
jos ir Francijos politikierių 
tarpininkystė neturi jokios 
didelės svarbos kas liečia 
karo baigimą.

Francijos ir Anglijos dip- 
kurios kardinolai lomatai yra apgulę Ispani

jos prezidentą Azaną, esan
tį Paryžiuje, ir neatlaidžiai 
įkalbinėja pasiduot fašis
tam.

Bet naujausios žinios am
erikinei darbininkų spaudai 

kad -

Sveikino Lietuvos Ne
priklausomybę Prezid. 
Rooseveltas ir Kiti
Kaunas, vas. 16. — Iškil

mingai paminėta 21-nų me
tų sukaktis Lietuvos ne
priklausomybės kaip Kau
ne, taip provincijos mies
tuose ir miesteliuose.

Šia proga atsiuntė Lie
tuvai sveikinimo telegra
mas prezidentas Roosevel
tas ir prezidentai Latvijos, 
Estijos, Čechoslovakijos ir

Popiežiaus Rinkimuose 
Eis Varžybos tarp De
mokratijos ir Fašizmo

Vatikanas. — Suvažiavo 
jau apie 50 kardinolų į nau
jo popiežiaus rinkimus, ku
rie prasidės kovo 1 d. Jau 
yra Vatikane du ameriki
niai kardinolai, Mundelein 
iš Chicagos ir kard. Dough
erty iš Philadelphijos.

Įžiūrima varžytinės tarp 
demokratinių ir palankių 
fašistam kardinolų. Demo
kratinėje kardinolų grupė
je labai žymus yra Chica
gos kardinolas Mundelein. 
Ši grupė norėtų liberalio, 
demokratinio popiežiaus.

Antroj gi pusėj telkiasi 
kardinolai iš Italijos ir Vo-

nuolaidaus fašizmui popie
žiaus.

Yra dar trečia, vidurio 
grupė, 
perša išrinkt popiežium gi
liai dievuotą religininką.

Užmuštas Peru Generolas, 
Sukilėlis Ministeris

Lima, Peru. — Generolas' iš paryžjaus nesako, UJ 
Antonio Rodriguez, vidaus net Azana sutjktų pasiduot.
reikalų ministeris, išlydėjo 
Peru prezidentą Benavide- 
są į atostogas per trijų die
nų šventes, ir paskui tuo- 
jaus pats pasiskelbė, kad 
esąs Peru prezidentas ir 
valdovas. Ministeris pirmi-1 Tchengo Loho, japonų pa-

Nušovė Japoną Pastumdėlį 
Chiną Neva Ministerj

Nanking, Chinija. — 20 
chinų įsibriovė į namus

ninkas E. Montague tuojau 
pašaukė kariuomenę.

Įvyko susikirtimu su ne
skaitlingais sukilėlio Rod- 
riguezo šalininkais, ir tapo 
nušautas jis pats ir keli jo 
sekėjai. Manoma, kad ir ja
ponai prisidėjo prie 
maišto.

statyto neva N a n k i n g o 
“valdžios” ministerio; su
šaudė jį kaip išdaviką ir pa
bėgo.

ORAS
Antradienį apsiniaukę ir 

šalčiau.—N. Y. Oro Biuras, “laisnius.

New Yorko valstijoj 
22,000 gydytojų, H

Brooklyne žydų bažny
čioj Anshe Emes pamaldas 

šio laikė ir pamokslus sakė vie
nas po kietam žydų rabinas 
ir katalikų ir protestonų 
kunigai, minėdami mirtįyra

turinčių popiežiaus Pijaus Vienuo
likto.

a
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Antras puslapis

tai už tai atsakys Japonijos fašistinė 
valdžia!

Bet iš kitos pusės atrodo, jog galimas 
daiktas, kad kovų bus išvengta. Japoni
jos imperialistai nuo senai yra įpratę 
grūmoti, bauginti ir pagalba to išside
rėti. Vienok jiems Sovietų Sąjungos už
sienio komisaras Litvinovas pareiškė, 
kad jie nieko nelaimės su grūmojimais.

Kitas dalykas yra aišku, kad Italijos 
ir Vokietijos fašistai ruošia smūgį prieš 
Francija. Jiems yra labai reikalinga, kad 
pasaulio akys būtų nukreiptos į kita 
kampa. Japonijos karo provokatoriai 
dar ir tuo sumetimu garsiai šaukia prieš 
Sovietų Sąjunga ir ant pasienio atlieka 
provokacinius žygius.

Leiciso Žodis
Kaip žinia,' buvęs lovestoninis automo

bilistų darbininkų unijos prezidentas, 
H. Martin, norėdamas suskaldyti uniją, 
šaukia savo pasekėjų suvažiavimą kovo 
4 diena.

Na, o tikrasis unijos atstovų suvažia
vimas, kuri šaukia Pildomoji unijos Ta
ryba, su prezidentu Thomasu priešaky, 
prasidės kovo 27 d. Clevelande.

Naujasis prezidentas Thomas pareiš
kė, jog tie unijos lokalai, kurie siųs savo 
atstovus į martininį suvažiavimą, einant 
unijos konstitucija, bus suspenduoti ir 
reorganizuoti.

Norėdamas būti užtikrintu, ar CIO 
galva Levvisas, padės automobilių unijai 
tame darbe, prezidentas Thomas parašė 
Lewisui laišką, užklausdamas, ką jis 
apie tai mano.

Lewisas kategoriškai atsako, kad visas 
CIO dės dideliausių pastangų padėti au
tomobilių darbininkų unijai dalykus su
sitvarkyti ir kad tasai suvažiavimas, ku
rį šaukia Pildomoji Taryba su Thomasu 
galviny, yra tikras suvažiavimas, šau
kiamas sulyg unijos konstitucija.

Taigi dabar automobilių pramones 
darbininkams jau bus aiškiausia, kaip 
jie turi žiūrėti į lovestoninį Martiną ir 
jo suvažiavimą.

“Darbininkų Vadas” Prieš 
Darbininkus

Net švaresnioji buržuazinė spauda 
piktinasi ADF prezidento Greeno elgse
na. Kaip žinia, p. Greenas pareiškė vie
šai, kad jis priešingas prezidento Roo- 
sevelto “išlaidingumui.” Girdi, perdaug 
prezidentas leidžia pinigų viešiems dar-, 
bams, perdaug švaistąs šalies turtą.

Ponas Greenas šiuo klausimu atsisto
jo greta Hooverio ir kitų reakcininkų, 
atakuojančių prezidentą dėl perdidelio 
išlaidingumo.

Vienas New Yorko buržuazinis laik
raštis (“Post”) pastebi ponui Greenui, 
jog tais pinigais, kurie yra skiriami vie
šiems darbams dirbti (WPA) daugiau
siai naudojasi ADF nariai.

Vadinasi, Greenas smerkia prezidentą, 
kam šis duoda darbų nariams Federaci
jos, kurios priešaky stovi jis pats, Gree
nas !
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Kas Gi Tas Sliesoraitis?

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad Lie
tuvos voldemarininkai susivienijo su 
krikščionimis demokratais ir liaudinin
kais ir įsteigė savotišką organizaciją, 
kuri leidžia Klaipėdoje laikraštį “Ben
drą žygi.” Paminėtos organizacijos se
kretorium yra Algirdas Sliesoraitis. 
Kas gi jis?

Lietuvos Komunistų Partijos organas 
“Tiesa” šitaip apibūdina tą žmogų:

“Šito hitleriškai - voldemarininkiško 
bandito pavardė plačiai žinoma Lietuvos 
žmonėms. Tik ne visi žino apie jo ‘veiki
mą.’ Pirma, jis dalyvavo visuose Lietu
vos budelio Voldemaro ‘žygiuose.’ Dabar 
Klaipėdoj klijavo atsišaukimus, šaukian
čius, nebalsuoti už lietuviškus sąrašus ir 
kuriuos saugojo Neumano smogikai, kad 
žmonės nenuplėštų. Savo išdavikiškam 
darbui paslėpti jis ‘paaukojo’ kariuome
nei kulkosvaidį. O patamsėse įsteigė 
transporto bendrovę ‘Skuba’, kuri ne tik 
vežioja prekes, bet ir hitleriškai volde- 
marininkiškas idėjas, atsišaukimus. Už 
visą šitą judošišką veikimą jis jau pa
sistatė Kaune didžiulius rūmus su to
kiais patogumais, kurių, gal, nėra nei 
vienuose namuose, viskas elektrifikuota, 
kaip Hitlerio Berchtesgadene^ Aišku, į 
hitlerininkai ir negalėjo kitaip pastatyt , 
—pagal atsilikusią techniką.

“Ir atsiranda žmonių dargi iš kademų 
ir liaudininkų tarpo, kurie reklamuoja i 
šitą banditą, kaip Lietuvos ‘aktyvistą’!”

Mums ir gi labai keista atrodo, kad 
tūli liaudininkų ir krik-demų šulai nuėjo 
tarnauti hitlerininkui Voldemarui.

B. K. Gebertas rašo “Sunday Worke- 
ry,” kad vidur-vakarinių valstijų kata
likai yra griežtai nusistatę prieš kunigą 
Coughliną — fašistinį antisemitą katali
kų kunigą. Jis pažymi, jog vyskupas 
Mooney ir kunigas John A. Ryan griež
tai pasireiškę prieš kunigą Coughliną, jį 
kritikuoja, nors ir neįvardindami.

Be to, rašytojas nurodo, kad ir orga
nizuoti į unijas katalikai darbininkai ku
nigo Coughlino neapkenčia, kaipo orga
nizuoto darbininkų judėjimo priešo, kai
po fašisto.

Mes galime pridėti, kad ir lietuvių ka
talikų masės kunigo Coughlino neap
kenčia. Jį garbina tik lietuvių kunigų 
leidžiama spauda. Dėlto ji neturi pasise
kimo katalikuose.

Renkasi Karo Debesiai

Tolimuose Rytuose dangus apsiniaukė 
daugiau. Japonijos beprotiški fašistai 
nutarė naudoti “kietą politiką prieš So
vietų Sąjungą”, tuoj aus įteikė reikala
vimus žvejojimo reikale ir grūmoja. So
vietų Sąjunga nenori karo, bet ji nega
lės duoti Japonijos imperialistams, ką 
tik jie nori. Šiandien jiems duosi vieną, 
rytoj užsimanys kito. Japonija rengiasi 
apsaugoj karo laivų žvejoti Sovietų van
denyse. Ji pasitiki karo laivynui. Bet ji 
užmirški, kad ji rengiasi važiuoti muš
tis į Sovietų Sąjungos namus, Sovietų 
pakraščiuose, kur prieš japonus veiks 
kraštų ba ta rėjos, kateriai (greiti maži 
karo laiveliai), karo orlaiviai, submari- 
nai ir Sovietų laivai. Šios aplinkybės su
teikia Sovietams progą atmušti japonus 
ant jūrų, taip, kaip Raudonoji Armija 
juos atmušė nuo Zaoziornaja ir Bezi- 
menaja kalnų.

Sovietų Sąjunga darys viską, kad tik 
išvengus mūšių, kad tik išvengus karo. 
Sovietų valdžia brangina ne tik savo pi
liečio kiekvieną gyvastį, bet flet Japoni
jos žmones, kuriuos po prievarta karo 
avantiūristai varo į pražūtį. Ir jeigu ko
vos kils, jeigu ten bus užkurtas karas,
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Anglijos smulkūs farmeriai prie parlamento pastato Londone reikalauja
valdžios pagelbos.

tinių Valstijų Žmonėms.”
Sugrįžo namon į Mt. Ver

non. Tenais trimis metais 
vėliau jis numirė, sulaukęs 
67 m. Visų pagerbtas per 
amžius jis užims nemirš
tančią vietą Amerikos isto
rijoje. F.L.I.S.

GEN. FRANCO PROTES
TAS FRANCIJAI

Paryžius, vas. 17.—Gene- 
^rolas Franco užprotestavo 

Francijai, kad jinai leido 
Ispanijos užsieniniam mi- 
nisteriui del Vayo atskrist 
iš Ispanijos respublikos ir 

perkalbinėt jos prezidentą 
M. Azaną grįžt, į centralinę 
Ispaniją. —Azana atsisako 
grįžt.
NAZI AI TIK ANGLIM 
APMOKĖTŲ ČECHOSLO-

VAKAM Už METALĄ
Praga, Čechoslovakija. —: 

Vokietijos naziai nori pirkt 
iš Čechoslovakijos daugį ge
ležies ir plieno naujoms sa
vo tvirtovėms, bet siūlosi 
tik anglim apmokėt už tą 
metalą. Čechoslovakija gi 
reikalauja už tai tvirtesnių 
(užsieninių pinigų bei auk
so), o ne popierinių markių.

Jurgis Washingtonas
Washingtono gimtadienis 

laikoma vieša švente visose 
Jungtinių Valstijų žemėse. 
Toje dienoje visa šalis ati
duoda garbę atminčiai gar
saus vado, kuris buvo gal
va Amerikos armijos ne
priklausomybės kare, ir ku
ris, kaip pirmas šių valsti
jų prezidentas, prakirto ta
ką pirmai įsteigtai respu
blikai moderninėje istorijo
je.

Jurgis Washingtonas gi
mė Westmoreland apskrity
je, Virginijoj, vasario 22 d., 
1732 m. Jo tėvai paėjo iš 
Anglijos. Jo tėvukas at
vyko Virginijon penkiasde
šimts metų po pirmu an
glišku atvykimu į Šiaurių 
Ameriką — tai įsteigimas 
Jamestown.

Jaunasis Jurgis ėjo moks
lai! pakol sulaukė 16 metų. 
Pradėjo militarišką karje
ra būdamas 18 metu. Visu 
jo liuoslaikiu jis studijavo 
militariškas taktikas, nes 
tomis dienomis visi turtin
gi sūnūs turėjo apie tai 
apsipažinti. Pradžioje jo 
militariškos karjeros jis 
buvo majoru angliškoje 
ekspedicijoje prieš francū- 
zus. Jis buvo vadu Virgi
nijos pulkų Francūzų ir 
Indi jonų kare, kuris tęsėsi 
nuo 1753 m. iki 1755 m. Pa
baigoje to karo jis sugrįžo 
į savo plantaciją.

Neilgai jis ten išbuvo, nes 
•kuomet Anglijos Parlamen
tas įvedė “Stamp Act” šio
je šalyje, jis vėl sugrįžo 
prie darbo. Su kitais kolo- 
nijališkais vedėjais jis pa
reiškė, kad taksavimas be 
reprezentacijos buvo tironi
ja. Massachusetts valstijos 
kolonistai užpuolė britų 
pulkus. Pirmas Kontinen
tinis Kongresas susirinko 
Philadelphijoj, ir jis pareiš
kė, kad Anglijos parlamen
tas negalėjo takšnoti Ame
rikos kolonijas be jų sutiki
mo. Kongreso pasiųstos 
peticijos neatsiekė tikslo, ir 
į Ameriką buvo pasiųsta 
pulkai kareivių apgalėti A- 
merikos maištininkus. Kon
tinentinis Kongresas po il
gų ir rimtų susikirtimų ir 
apsvarstymų, nutarė per

traukti santikius su Angli
ja. Pareiškė 13 kolonijų 
nepriklausomybę, svarbiuo
ju dokumentu. Amerikos 
žmonės šaukė Washingtona 
juos vesti, ir jis priėmė 
aukščiausią vyriausybę ar
mijoj.

Revoliucijos Karas, kuris 
sekė, buvo vienas iš svar
bi ausiu įvykių visoje 
pasaulio istorijoje. An
glija buvo galingiausia 
valstybė pasaulyje, ir visi 
manė, kad į trumpą laiką ji 
apgalės kolonijališkus kar
eivius. Ji turėjo puikiai iš
lavintą armiją ir daug tur-l 
to vesti karą, galėjo sam-i 
dyki visokių pulkų Europo
je, ir jai ginklų ir amuni-) 
ei jos nestokavo. Ji valdė jū
ras, o kaip tik Amerikos vi-j 
si pakrančiai buvo visiems 
lengvai prieinami ir neap
saugoti. Washingtonas tu
rėjo mažą skaitlių nelavin
tų karininkų, be jokio mi- 
litariško išsilavinimo. Iš 
vidaus jį grasino naminis 
karas, nes labai daug A- 
merikos kolonistu vis rėmė 
Angliją ir tikrai tarnavo 
prie Anglijos pulkų arba 
visur juos rėmė. Tos ori
ginališkos kolonijos (13) 
turėjo apie 2,500,000 gy
ventojų, trečia dalis susi
dėjo iš imigrantų. Susi
siekimai tarpe kolonijų bu
vo primityviški. Prie ru- 
bežių, indi jonai visus bal
tus žmones atakavo, nes 
anglai ėjo tarpe tų pirmųjų 
gyventojų jiems siūlydami 
visokių privilegijų, jeigu 
jie prisidės prie sukriušini- 
mo revoliucijos.

Pirmais karo metais bri
tai laimėjo daug susikirti- 
rnu. Buvo laikai, kada kon-!ant kurio tarnavau, 1930
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tinentalė armija, apdriskusi 
ir alkana, jau buvo gatava 
pasiduoti.

Bet Washingtono gudru
mas ir drąsumas davė nau
ją dvasią jo ginkluotiems 
pulkams, 'jįfaro kritiškoje 
valandoje Francija atėjo 
Washingtonui į pagelbą, 
pasiųsdama laivų ir karei
viu. Liuosnoriai kareiviai 
iš įvairių šalių atvyko į 
Ameriką, tarpe jų buvo ge
nerolai — von Steuben, La
fayette, Rochambeau, De
Kalb, Palaski ir Kosciuška. 
Karas tęsėsi daugiau šešių 
metų. Užsibaigė su pasi
davimu svarbiausios Angli
jos armijos Yorktowne, 
spalių mėnesį, 1781 m. Du 
metai vėliaus, taikos sutar
tis, pripažįstanti Jungtinių 
Valstijų nepriklausomybę, 
buvo pasirašyta.

Washingtonas prasišali

no nuo visų viešų reikalų ir 
išvyko namon. Bet 1787 m. 
jis pakviestas pirmininkau
ti Seime, kuris priėmė 
Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją. Jį vienbalsiai išrin
ko pirmuoju šios šalies pre
zidentu, ir buvo įšventintas 
New Yorke 1789 m.

Amerikos revoliucijos mi
litariškas genijus tapo ša
lies pirmuoju vadu. Buvo 
milžiniškas darbas sujungti 
trylika kolonijų, kiekvieną 
su savo interesais ir pro
blemomis, į vieną valstybę.

Jis, kiek tik galėjo, sten
gėsi palaikyti taiką, atsisa
kydamas dalyvauti Euro
pos reikaluose. Į vietinę 
politiką jis stengėsi suvesti 
įvairių pakraipų žmones, 
ypatingai atstovus dviejų 
politiškų partijų. Jis pa
kvietė Alexander Hamilton, 
kuris rėmė stiprią centra
linę valdžią, kuri bus drau
giška žemdirbystei, bet ku
ri jieškos industriališko iš-, 
sivystymo. Kitoje pusėje 
buvo Thomas Jeffersonas, 
kuris norėjo, kad atskiros 
valstijos džiaugtųsi didžiau
sia saurėdyste, ir kuris ma
tė Ameriką kaipo milžiniš
ką žemdirbystės demokrati
ją, o ne industriališką. Jo 
antrame termine Washing
tonas krypo prie Hamiltono 
ir jo federalists

W ash i ngtonas išta rnavo 
du terminus, ir atsisakyda
mas nuo trečios nominaci
jos, jis sugrįžo į Virginiją, 
palikdamas stipriai įsteigtą 
respubliką. Apleisdamas 
prezidentystę, jis išleido 
“Atsisveikinimo Žodį Jung-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Apleidau laivą, 

m.,
ir pasilikau šioje šalyje, 
kiek laiko . apsivedžiau 
Amerikos piliete, ji čion 
mus. Dabar turime du vaikus.

su
gi-

Nelabai senai kas nors iš ma
no pažįstamų pranešė vald
žiai, kad aš nelegaliai gyvenu 
šioje šalyje. Man Imigracijos 
Bidras įsakė liuosnoriai išva
žiuoti ir vėl sugrįžti po regu- 
riališka viza. Iki šiam laikui, 
nieko nedariau. Aš prašiau 
užregistravimo rekordą, bet 
mano aplikaciją sugrąžino su 
pranešimu, kad į tris mėne
sius liuosnoriai išvažiuočiau. 
Nežinau, ką mano šeima be 
manęs darys. Jeigu aš pasi
liksiu Čia. ir mane antru kar
tu raportuos imigracijos vir
šininkams, ką su manim gal 
daryti? Ar mane gali išde- 
portuoti ?

Atsakymas: Nuo tamstos 
laiško mes sprendžiame, kad 
imigracijos viršininkai tikrai 
lengvai su tamsta elgiasi, ir 
kad tamsta nepasinaudojai jų

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Urbon, Detroit, Mich. 

—Atsiprašome, kad draugo 
“Šį šeštadienį” negalėjome 
įdėti laikraštin. Jūsų rašte
lis savo turiniu yra garsi- 
nimas-pranešimas su mažu 
priemaišų įspūdžių iš wind- 
soriečių parengimo. Ko
respondencijų skyriuje, tie
sa, pranešimai-garsinimai 
yra įgavę sau tam tikros 
“pilietybės,” bet jie turi 
būt trumpi, nenustelbianti 
to skyriaus turinio. Jūsiš
kis truputį per ilgas. Pra
šytume draugo pranešimus 
rašyti atskirai.

S. G., Seattle, Wash. — 
Tiesa, kad ne visus mūsų 
gerųjų gydytojų patarimus 
apie sveikatingumą galima 
išpildyti, o ypač nedirbant 
arba mažai dirbant. Visa 
tai daug sykių “Laisvėje” 
buvo aiškinta įvairiuose 
straipsniuose bei raštuose. 
Draugo raštelis būtų tik pa
kartojimu. N e t a 1 pinsime. 
Rašykite žinučių iš darbi
ninkų gyvenimo.

M. Tylūnui, So. Boston, 
Mass. — Jūsų pamokslėlio 
d. Jaunučiui netalpysime. 
Daug naudingiau būtų, jei
gu draugas pats l>ą nors pa
braižytum iš savo kolonijos 
darbininkų veiklos bei judė
jimo.

Valdžios Lėktuvų 
Dirbykla

Washington. — Amerikos 
valdžia turėtų pasistatyt 
sava fabriką kariniu lėktu
vu už kokius 10 milionu do
lerių, kaip kad įneša kon
gresui demokratas kongres- 
manas Sabath iš Illinois. 
Jis norėtu, kad toks valdiš-

C- Z

kas orlaivių fabrikas būtų 
, pabudavotas Chicagoj ar 
'arti jos. Sako, jog privačios 
į orlaivių kompanijos tūlais 
atžvilgiais Jiepa tenkina val
džios reikalavimų.

(Be kitko, tos kompani
jos perbrangiai iš valdžios 
ima už parduodamus jai 

į lėktuvus, o juose dažnai 
'būna įvairių trūkumų.)

teikiamomis progomis legali
zuoti buvimą šioje šalyje. Ne
buvo jokio reikalo tamstai 
prašyti užregistravimo rekor
do, nes tas yra vien tik tiems, 
kurie įvažiavę nelegaliai prieš 
birželio 3 d., 1921 m. Tamsta 
butum galėjęs išvykti į Kana
dą, bet prieš išvykimą tenais, 
tavo žmona, kaipo Amerikos 
pilietė, galėjo prašyti, kad 
tamstai būtų duodama regu- 
liariška imigracijos viza. Ta
da būtum galėjęs sugrįžti prie 
savo šeimos kaipo ateivis le
galiai įleistas nuolatiniam ap
sigyvenimui.

Gal dar ne pervėlu tą da
ryti, bet bandyk tą daryti į 
tuos tris mėnesius. Jeigu į tą 
laiką tamsta neapsidirbsi su 
reikalu, tai neliks nieko kito 
imigracijos biurui daryti, kaip 
išduoti išdeportavimo įsaky
mą. Kada jie išleis išdeporta
vimo įsakymą, tada negalėsi 
vykti į Kanadą išgavimui vi
zos, ir tave greitai iš Jungt. 
Valstijų išdeportuos.

F. L. L S. |
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by Louis Petrlgni

ANTED, college graduates.
Learn about a great indus

try. Progress with the Aluminum 
Company of America. Apply at 
the Gulf Building, Pittsburgh.”

Those were sweet words to Tom 
Donovan. He read them in a Sun
day edition of the Pittsburgh Sun- 
Telegram. Now, looking for a job 
for two years ought to have made 
Tom a little cynical about those 
words but maybe Tom just didn’t 
catch on fast because he imme
diately felt sorry for ever having 
thought mean 
Business. He 
ma under his 
Gulf Building 
job.

And he got it!
Of' course, the pay wasn’t terrific 

but after all hadn’t the Personal 
Manager assured him that if he 
showed any promise he would get 
a raise? And can you think of 
any reason why 
believed him ?

At that time, 
pany was very 
on labor costs, 
an “efficiency expert”—one of ma
ny efficiency experts. And he was to 
stand around the plant with a brand 
new stop-watch, a pad and pencil

things about Big 
put his dusty diplo- 
arm, walked to the 
and applied for the

Tom shouldn’t

the Aluminum 
busy cutting

They made

have

Com- 
down 
Tom

is spending this 
after his

• Veto Zablackas 
week at home resting 
strenuous tour through Massachu
setts. Pennsylvania Lithuanian com
munities are now preparing mass 
meetings for Vete’s next tour during 
which he will tell of his experiences 
as a soldier in the Lincoln Brigade 
in Spain . . .

•Visited Charles Kwarren, popu
lar Brooklynite, this week at his 
home where he is ill in bed. There 

a faint flush of life coming back 
his cheeks and in a few weeks or 
we will see the youth leader back 
the ranks of activity . . .

is 
to 
so 
in

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E WS

and find out where the men were 
“wasting” their time. Tom didn’t 
know, and maybe he wouldn’t have 
cared if he had known, that as 
soon as he appeared in the shop the 
men bitterly mouthed the words, 
“Don’t let that bastard catch you 
breathing or he’ll raise the quota.”

Tom learned his new job fast. He 
was always good at figures, any
way. The 
Tom really 
he figured 
could earn 
worked out
by the men could earn these few 
extra cents while production was 
slowly being stepped up. In fact, 
production was being stepped up to 
the point where it more than 
doubled itself. Now, wasn’t that 
bright of Tom?

And could Tom help it if 
company was only working 

' mills where ten formerly did 
work? Could Tom help it if
men were laid off with the time
worn excuse “Lack of orders — if 
we need you, we’ll call you.” Yes, 
indeed, Tom was quite an efficiency 
expert.

OF CLUB ACTIVITIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

men’s wages were low. 
felt badly about that. So 
out a way the men 
a few cents more. He 
a bonus schedule where-

the 
five 
the 
the

done a won
things to the 
done such a 
require your

We must 
If

In fact, you’ve 
that we don’t 
any longer, 
efficiency, you know,

you, we’ll call you.”

BOUT six months later, Tom 
was told to report to the Ge

neral Superintendent. "Here’s where 
I get that raise,” thought Tom as 
he walked into the office. The Su
perintendent greeted him, effusively. 
“Tom, my boy, you’ve 
derful job. You’ve cut 
bone,
good job 
services 
maintain 
we need

Tom thought of the car he had 
just paid $100 down, on ... of his 
father, who had been laid off . . . 
of the ring he and his girlfriend had 
been looking at. He thought of a 
lot of things.

“Listen, he said, “can’t you 
me something to do ... in 
shop . . . I’ll do anything!” 

The Superintendent looked
some papers that were scattered on 

“Why, yes, I think we 
We’re letting Joe

tim- 
the

give 
the

over

quite make
*

EDUCATION-STORIES

AND

ABRAHAM LINCOLN
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Elizabeth Urges Sports Leagues and Inter
Branch Activity to Build Metropolitan Area

ELIZABETH, N. J. — From their 
reorganization some many months 
ago the Elizabeth LDS Vanguards 
have placed themselves as firm sup
porters of inter-branch activity. It 
was, therefore, appropriate that the 
Metropolitan Youth Council was 
reorganized in this city. This body, 
we believe, with the absolute coope
ration of its participating branches, 
will contribute to the realization of 
inter-branch activity. Organization of 
sports leagues, State and inter-Statc 
tournaments are a recognized neces
sity for the melioration of existing 
conditions in branches of the New 
York Metropolitan area.

For the purpose of stimulating the 
I formation of sports leagues and con- 
i sequent State and inter-State tour- 
i naments several proposals arc plac
ed before Metropoli ta n youth 
branches and any existing or con
templated youth divisions in adult 
branches.

in singles and doubles matches. In
dividual singles matches to be open 
to both sexes, doubles to be open to 
paired men and women.”

It is proposed that an equal num
ber of games be played in each 
State, with reservation where facili
ties are lacking.

The Metropolitan Youth Council 
will, undoubtedly, see the impor
tance of recreating this competition 
and will consider these proposals.

Metropolitan Basketball 
formed which will not

- N. J. championship but
opportunity for all

“That a 
League be 
seek N. Y. 
offer mixed
branches and divisions to partici
pate. An entrance fee for each 
game be charged each team to con
tribute toward the purchase of a 
trophy. The trophy to be given the 
branch whose basketball team won 
most games.

“That
‘Tournament 
would seek a N. Y. 
pionship in men and women classes.

“That a Metropolitan Ping-Pong 
Tournament bo conducted which 
would seek individual championship

a Metropolitan Bowling 
be conducted which

N. J. cham-

NEWARK LODESTARS recently
clashed with the Elizabeth Van-
guards and took the trimmings
home.

Vanguards G F P
A. Račiūnas 10 0 20
Kazlauskas 5 1 11
Balchunas 1 0 2
Al Račiūnas 0 0 0
K. Augulis 2 1 5
Ed Račiūnas 0 0 0

18 2 38

Lodestars G F P
Stcnsler 3 2 8
Žukauskas 10 0 20
Morrison 3 0 6
Rakstis 0 0 0
Stadalnikas 5 1 11

21 3 45

Lodestars 10 6 18 11 -- 45
Vanguards 14 5 12 7 -- 38

(StadalnikasShimkus.
the Newark line-up is a

Referee, 
shown in 
Vanguards’ member, Newark was 
short one man.)

Stan Rengle,
LDS Nat’l Youth Comm.

•This Thursday Jack Ganson, 
wrestler of no mean ability, makes1 
his debut once again after an ab-! 
sence of three years from active 
competition. In Pittsburgh he meets 
“Wee Willie” Davis to show the 
American sports public “that a 
Lithuanian is still capable of hold
ing his own with the world’s 
best.” . . .

•Boycott meets Girl in “Maid in 
anti-fascist operetta 
this Sunday. Just a 
our girls that silk 
spun in blood . . .

the 
of 

fig

Japan,” an 
which opened 
reminder to 
stockings are

•An umbrella association, so 
story runs, had an exhibition 
the portable canopies that had 
uered in the making of history. So 
a representative approached Neville 
Chamberlain and asked the Prime 
Minister if he would give his um
brella to the association. Neville 
promptly refused. “You see,” he 
stated, "the umbrella is mine.........

•When this writer was fourteen 
or so he joined an adolescent or
ganization called Confirmed Ba
chelors Society. But because the 
initials of the organization sounded 
like a famous broadcasting compa
ny the club broke up and he was 
saved in the nick of time from 
making a fatal mistake. Once again,

B’more Shows Its Spirit 
Of Cooperation

Feature Modern s Orch 
At Vanguards’ Dancenext

his desk, 
can place you. 
go from the line you’ve been 
ing. He doesn’t 
present quota.”*

OM reported for work the 
morning on Joe’s job as helper 

on the line. The men were working 
at a terrific pace and Tom, despite 
the fact that he had played full
back on the college football team, 
had a tough time keeping up. The 
day was hot and Tom was so thirsty 

| he felt as though he had eaten 
three hard-boiled eggs and a box of 
salted biscuits, 
now,” said the roller, 
minutes behind schedule.” 
a good hour before Tom 
drink. The sweat poured 
He felt weak. He thought 
for a moment but he had barely 
sat down when the foreman bell
owed, “What the hell do you think 
the company’s paying you for? Get 
the lead out of your—” “But,” be
gan Tom. He didn’t finish.

Lunch time finally rolled around. 
By the time he had washed his 
hands and started on the second 
half of 
popped 
boys.
gone.” 
lunch away, 
gulp his food lil<e the other men. 
Nor were they interested in teach
ing him. They knew it was Tom 
who had figured out that twelve 
minutes was enough time for lunch.

In another hour he would have 
given anything to be spelled for 
fifteen minutes. But the “extra” 
man had been takers off at his sug
gestion of “unnecessary expenses.” 
The work became unbearable. His 
spine felt like a taut rubber band. 
His resistance gave way and he

“You can’t 
we’re 

It 
got 
off 
he’d

go 
ten 

was 
that 
him. 
rest

his sandwich, the foreman 
into 
Your 
Tom

sight. “Time’s up, 
twelve minutes are 

threw the rest of his 
He hadn’t learned to

RUMORS 
Committee, is 
a well known

IN THE NEWS: Congressman Dies, head of the UnAmerican 
rumored to be preparing an investigation and, indictment against 

radical. ♦

"Around the Sporting World”
A strong and dominant 

surges through our minds 
increasing oscilations for 
cial affair looming prominently on 
the LDS Vanguard horizon.

thought 
in ever 
the so-

by Jack Jules 0
Negro in Foot Ball

SOMEWHERE in the prehistoric 
days of journalisln a sports re
porter with a flair of genius created 

the term “the Sporting World.”

Polo Grounds 
and football 

seats at Madi- 
and the Bowl

By ‘Sporting World,’ he means t hose 
people who frequent the boxes at the 
Yankee Stadium and 
during the baseball 
games, the expensive 
son Square Garden,
during championship fights and bas
ketball games; the race tracks at 
Hialeah, Epsom Downs, Saratoga, 
and Santa Anita; the pool rooms, 
bars and grills, and any place where 
a bet could be put down.

But the sports scribe was wrong. 
By no stretch of the imagination 
could the “Sporting World” be so 
limited a planet. The “Sporting 
World” is, was, and will continue to 
be (save for the advance of fascism 
in this country) the overwhelming 
majority of the population of the 
United States. Because the remark
able thing about sports is its uni
versality—its appeal to everybody.

got ready to cancel the game.
Į But the pressure of progress won. 
The united front of sports fans of 
every political party, of every race 
and creed, prevailed upon Duke to 
change its mind,

| When Wallace Wade, Duke’s fa- 
contract mous coaching mento, wired to the 

about which there could be abso- Syracuse coach, “Duke will raise no 
lutely no disagreement, was the one objection to Sidat Singh’s playing in 
by which the Yankee university the game of November 12,” the 
pledged not to, under any circum-j temple of Jim Crow shook to its 
stances, send a Negro footballer in- rotten slavocracy foundations. It 
to the game. I was a significant and vital victory

In the natural order of events,; t°r the democratic forces—a 
Syracuse University, of New York phecy that the day of lynch law 
State, arranged al 
with Duke University, of North Ca-

N C E, and not so long ago 
either, it was accepted all over 

these United States 
Southern institution 
football game with a Northern col-1 
lege, the clause in the <—J--- x

that when a 
scheduled a

the

the

a white

team .every year. Besides, the gene-

very

that

planning an 
the next, and 
the Amateur 

organization

the
Ita-
bas-

| It is the “fan,” often a dub at the

, bringing out the best 
talent in all nationalities, States, ci-

quitting time,
him
can
We have a year. Representatives of all

the brightest stars in 
firmament,

came in contact with something cold are 
and unfriendly. It was his stop- Į World”
watch.

All correspondence, inquiries, 
etc., should be sent to: 

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y

1939 Season

though the color line here 
going to be erased. The or- 
protest by progressive fans 
Jim Crowism in sports is 
more and more adherents.

Sports for Youth!
here that the interests of 
and participant merge com-

however, he hears the faint rolling topped behind in his work, holding 
up the rest of the crew. And the 
men weren’t friendly. They remem-1 
bered his pad and pencil.

In trying to speed up, Tom hur
riedly grabbed a heavy slab of me
tal. He dropped it. He groaned as 
it smashed his toe. But he kept on 
working. Men had injured them
selves much more seriously but he 
had always attributed it to “clum
siness.”

Ten minutes before 
the foreman handed 
slip of paper. “You 
your pay tomorrow.

drum of a new “no-women” club of' 
Lithuanian youth. Gentlemen, this 
writer states, we may not be four
teen years old any more but let’s 
hear more details. Sounds interest
ing .. .

•Dropped over last Friday to see 
how the World’s Fair is'progressing. 
From our casual tour we can 
heartily say that the buildings are 
works of art. This summer will be 
an excellent opportunity for out-of- 
towners, not only to see the World’s 
Fair but to see New York as well. 
We will enjoy meeting many $ whom 
we know only through letters writ
ten to the LYS ... .

•In athletics among Lithuanian 
Americans the LDS takes the laurel 
crown. Having held a successful 
Olympiad last year, 
even larger one for 
being affiliated with 
Athletic Union, the
has expressed its willingness to co
operate with any Lith - American 
sport organizations in working for 
the improvement and building up of 
a strong Lith-American sports 
movement ...

•The A, S. P. C. A. has been do
ing some good work for the past 
few years. We suggest that the 
organizations branch out a bit and 
form an American Society for the 
Prevention of Cruelty to Human 
Beings. It’s this man Dies; his 
antics have been killing us lately...

—Walter Kubilius.

pro-

......  with 
rolina. In those days there were no,which the fans greeted the surren- 
Negro players chvorting about on1 der of Duke must have reverberated 
the Orange team's gridiron, nor any, *n the ears °t the baseball mana
prospect of any, and the duly res- gers. Our national summer pastime 
ponsiblc authorities signed for a is still blighted by the absence of 
game to be played five years later,1 Negro players but it is beginning to 
November 12, 1938, to be precise.

However, 1

football game *s setting.
The thunderous satisfaction

It is the LDS Vanguard “Frater
nity Dance” which will be held 
the Lithuanian Liberty Hall 
Saturday, February 25, 1939,
269 Second St. in Elizabeth, N. 
Dancing begins at 8:00 p. m. 
the music will be furnished by 
Modern’s Orchestra which 
strive to please the young and 
Refreshments, of course, will
served. Only the nominal sum of 
30 cents is necessary for a good 
and enjoyable time.

We in Elizabeth are expectantly 
waiting for this occasion to greet 
a great number of our fellow LDS 
members from surrounding territo
ries. This dance will 
portunity for us to 
each other better.

—A.

at 
on 
at

and 
the 

will 
old.

be

be a fine op- 
get to know

Paciunas.

right on the

sweet daughter 
party on Feb-

Both

Baltimore friends, do you ever 
stop to think and look around you, 
seeing how many fine comrades we 
have with good spirit?

There is a family of four that 
really have it. When asked to do 
something they are 
job.

The mother has a 
that had a birthday
ruary 14, Valentine’s Day. 
the daughter and son belong to the 
LDS Youth Club Division and both 
always try to do the right thing. 
With father out of work things 
don’t look so bright, so the club 
members gave the girl a surprise 
birthday party which turned out 
well. Mother and daughter 
so happy to know that they 
have some good friends.

it

were 
really

does .
to see 

another 
mother

Free to All
There is no nation, no race, and 

no particular people whip, h can 
claim sports as its own individual 
inheritance, its very own pride and 
joy, nursed from diaperhood. The re
cords laugh at such presumption.

Take a gander at these records 
today: Three Negro champions do
minate the fight game. A Jewish 
youngster from the Bronx is 
leading home run slugger. An 
lian Catholic was the greatest

■ look as 
there arrived at Syra- aiso> is 

cuse, in the fall of ’34, a New York ■ ganized 
high school youth, a Negro lad, against 
picturesquely narked, Wilmat Sidat- winning 
Singh. In his junior year, very mo
destly, Singh, an all-scholastic hoop- ( 
ster at DeWitt. Clinton High, went. 

I out for football. Although he had Į 
never played football before, he

call for ketball player in the country last 
races 

standing order to replace all men make up her All-American- football 
not capable of fulfilling the pro- į team .every year. Besides, the gene
duction quota.” Tom had no answer.' rai nature of all these sports is cos- 
He, himself, had figured out the' mopolitan, bringing cu' 
quota. Į talent in .

When he reached the outside of, ties, towns and hamlets, 
the plant he stopped for a few mo-j These are the great 
ments to ease the pain in l..„ ___ . _

iew mu-1 These are the great ones, the 
‘ his foot. I champions, the professionals, the ama-

Putting his hands in his pockets, he fours, headlined in the press. They -------- xu. u„.._ux._x the 
but 

He jerked it savagely out' behind them stands the mass of the 
of his pocket and dashed it against people, the average American, the 
the brick walls of the factory. Its inhabitant of the "Sporting World,” 
shattered pieces lay at his feet. He. known as the “fan.” 
watched the mainspring jittering on | It is the “fan,” often a dub at the 
the curb . . . then he walked slowly particular sport which he follows so 
away.

never played football before, 
made a backfield berth and saw 
service fąfrly regularly. In 
course of the season he was benched 
by the Southern team’s twelfth man, 
Jim Crow, when Syracuse journeyed 

i down to Dupontland to play Mary- 
■ land. Despite the determined pro
test of the Syracuse student body, 
the college officials played the game 
because they felt they were bound 
by contract. Besides, it was reason
ed the team could get along without 
Sidat-Singh.

But this year, Singh developed in
to a star. An obscure back when he 
entered the Cornell game, his ac
curate pegging, resulting in enough 
touchdowns to humble a highly 
touted and more powerful “Big Red” 
eleven, established him as a head
liner at the closing whistle. Over
night he became indispensable, the 
Syracuse maistay. The Qrange ele
ven could never, be at full strength 
without him, all the experts 
correctly discovered.

avidly, that is the real power in the 
“Sporting World.” It is his cheer 

'that makes a champion, and his hiss 
which brings him down. And in the 
last analysis, it is his opinion (and 
his money) multiplied by that of 
millions of other fans that deter
mines the policy of the “Sporting 

World.

Democracy Wins 
BUT there was Duke, and

Jim Crow contract. The entire 
nation watched the curtain ring up 
on a modern American drama. Foot
ball lovers, players and fans alike, 
began to put the heat, on Duke. 
Normally reactionary newspapers 
went haywire. Their sports pages 
blurted editorials lambasting that 
Jim Crow clause. In Syracuse they

HERE is a feeling of optimism 
that during the 1939 season a 

spontaneous cheer will arise from 
packed bleachers as the first Ne
gro major leaguer strides up to the 
platter to take the first cut at a 
pitched ball.

The progressive development of 
the “Sporting World,” its antagon
ism towards Jim Crow and fascism 
indicates a definite departure from 
the idea that sports “is opiate of 
the people.”

The right to indulge in and en
joy sports is an inalienable right. 
It cannot be taken away without 
due process of law. It is an im
memorial heritage of all peoples. 
Star or dub, everybody participates 
in some form of sport. Baseball, 
football or basketball, hiking, swim
ming or skating.

But although sports is our herit
age, although it is an inalienable 
and immemorial right, we are re
stricted to a great extent in its en
joyment. Lack of money, lack of 
space, lack of material, lack of 
time—all contribute to this restric
tion.

It is 
the fan 
pietely with the aims of American 
youth organizations such as the 
Young Communist League. By 
shortening hours hnd raising wages, 
according to our program, which 
is that of the Democratic Front, 
two major restrictions are over-

WHO IS THIS?

Clark Gable? Nope! 
lius Caesar? Nope! Adolph 
Hitler? Wrong again! It’s 
Charles Chaplin (remember 
Modern Times?) in 
from his new film, 
production,, about a 
fascist leader in a 
Mid-European fascist 
Not to be missed 
^omes out.

a shot 
now in 
certain 
certain 
nation,

when it

come. The YCL plank calling for 
the Public Works Administration to 
construct swimming pools, parks, 
baseball diamonds, gridirons, basket 
ball courts, handball walls, and ten
nis courts, will very effectively rid 
the “Sporting World” of the 
maining restrictions of space 
material.

re- 
and

in' Enjoyment and participation 
Sports is definitely on the upswing 
in this country. If any stimulus 
is needed besides more money and 
new ideas, it is . what American 
life needs elsewhere: democracy and 
still more democracy.

So you see, 
a person’s soul 
others happy, 
sweet girl who 
in the hospital,
our members turn a 
Comrades, it would 
get a basket of 
flowers, and a visit
to show her that we haven’t for
gotten.

comrades, 
some good 
We have 

has a sick
I often wonder if 

thought to her. 
not hurt us to 
fruit or some 
to the hospital

???

Youth Leader to 
Speak at Lithuanian 
Indep’ence Commemo

BROOKLYN, N. Y.— The Brook
lyn Section of the American Lithua
nian Congress is holding this Fri
day a large mass rally to com
memorate the 21st anniversary of 
Lithuanian independence.

Leon Pruseika, “Vilnis” editor, 
will be the featured speaker. Kay 
Michelson, popular Lithuanian youth, 
will also speak, as well as Roy Mi- 
zara, editor of "Laisve," and attor
ney S. Bredes, leader of the Lithua
nian American Citizens’ Club.

The speakers will explain Lithua
nia’s war for independence and the 
current threat coming from Fascist 
Germany. What Lithuanian-Ameri- 
cans can do to aid Lithuania against 
this danger will also be discussed.

A choral program will follow the 
talks and the Brooklyn Aido Chorus 
under Aldona Žilinskaitė will open 
the meet with the Lithuanian Na
tional Anthem and will later sing 
several more songs, i The Aidbalsiai 
and a duet will help to round out 
the program.

The meeting is being held Friday 
evening at the Grand Paradise Hall, 
318 Grand Street, and there is no 
admission.

at 
to 
to

Eight-room steel houses fabricated 
Peoria, Illinois, are light enough 
float and be towed across a river 
future sites.
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(Tąsa)
Tarp kalbėtojų buvo vienas, milžinas, kuris parti

joje buvo žinomas, kaipo “Mažasis Milžinas.” Viešpats, 
sutverdamas jį, galvai suvartojo tiek daug medžiagos, 
kad josios pritrūko kojų užbaigimui; bet jis pataiky
davo išeiti ant pastoliaus, o kada pakratydavo savo juo
duosius pavaritus, tai kapitalizmo stulpai sudrebėdavo. 
Jis parašė knygas, kurios buvo tikroji enciklopedija, 
knygas, kurios buvo kuone tiek didelės, kiek ir jis pats.

Paskui vėl buvo jaunas rašytojas, pribuvęs iš Ca- 
lifornijos ir savo gyvenime buvęs žveju, austerių piratu, 
uosto darbininku, jūreiviu; jis pėsčias keliavo po visą 
šalį ir pateko į kalėjimą; gyveno Londono miesto lūš
nynuose, Whitechapel ir buvo Klondike aukso jicškoti. 
Visus tuos dalykus jis aprašė savo knygose, o kadangi 
buvo genijališkas žmogus, tai privertė pasaulį išklausyti, 
ką jis pasakoja. Tada jis jau buvo pagarsėjęs, ir kur 
tiktai pasisuko, visur skelbė varguolių evangeliją.*)

Paskui buvo kitas, žinomas kaipo “milijonierius so
cialistas.” Jis pralobo iš biznio ir kuone viską išleido

“Raistas " 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 menesio 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.

besistengdamas palaikyti laikraštį, kurį jis įkūrė ir iš- 
leidinėjo, o kurį pašto departmentas bandė sunaikinti, 
bet jisai perkėlė jį į Kanadą. Tai lengvas apsiėjime žmo
gus, kurį jūs galėtumėt palaikyti bile kuomi, bet tiktai 
ne socialistiniu agitatorium. Jo kalbos būdavo papras
tos ir prieinamos—jis negalėdavo suprasti, kas taip su
judina žmones. Tai tiktai bėgis ekonominio išsivystymo, 
sakydavo jis, ir paaiškindavo jo įstatymus ir būdą. Gy
venimas tai imtynės už būvį ir stipresnieji paveikia 
silpnesniuosius, o iš eilės tuosius pergali dar stipresnie
ji. Tie, kurie neatlaiko imtynėse, paprastai pražūsta; 
bet retkarčiais pasitaikydavo, kad jie išsigelbėdavo, su
sitelkdami į krūvą—tai buvo naujas ir geresnis pajė
gumo būdas. Tokiu būdu bandomis besilaikantieji gy
vuliai pergalėjo draskančiuosius; tokiu pat būdu ir žmo
nių istorijoje liaudis pataikė apvaldyti karalius. Darbi
ninkai tai tik pramonės valstiečiai, o socialistinis judė
jimas tai tik išreiškimas jų noro gyvais išlikti. Taigi 
revoliucija būtinai reikalinga, nes jiems nieko daugiau 
nebeliko, kaip tik jungtis į krūvą ir kovoti, arba tapti 
išnaikintais. Tai yra išdavas ekonominės plėtotės, apie 
kurią redaktorius klausytojams smulkmeningai faktais 
išdėstė. ,

Vėliau tūlą vakarą buvo surengtas didelis susirin
kimas, kur Jurgiui teko išgirsti du kalbėtojai, kuriuodu 
savo rankose nešė partijos vėluką. Dešimts metų prieš 
tai Chicagoje buvo pakilęs streikas apie šimto penkių 
dešimčių tūkstančių geležinkelio darbininkų ir geležin
keliai samdė galvažudžius, daryti visokias piktadarys
tes, o Jungtinių Valstijų prezidentas pasiuntė armiją 
streikui suardyti ir unijų viršininkai tapo sukimšti į 
kalėjimus visai be teismo. Unijos viršininkas išėjo iš 
kalėjimo sunaikintu žmogumi, bet jis išėjo socialistu; 
dabar per dešimts metų jis keliauja po visą šalį, stoda
mas prieš žmones ir šaukdamas, kad jie jieškotų teisy
bės. Jis tarsi visus uželektrizuodavo. Aukštas ir liesas, 
sumenkusiu veidu nuo kovojimo ir kentėjimų. Jame 
'•galėjai matyti užsidegimą skriaudžiamos žmonijos—jo 
balse galėjai girdėti ašaras ir kančias mažųjų kūdikių. 
Kalbėdamas, jis su užsikarščiavimu žingsniuodavo kaip 
pantera. Jis pasilenkdavo pirmyn, lyg ir siekdamas klau
sytojus; savo pirštu, jis rodydavo stačiai į jų širdis. 
Labai daug kalbant, jo balsas buvo šiurkštus, bet di
delėj salėj taip būdavo tyku, kad kiekvienas jį galėjo 
girdėti.

Einant namon iš minėtojo susirinkimo, kas ten įbru
ko Jurgiui laikraščio numerį, kurį jis, nusinešęs namon, 
perskaitė ir tokiu būdu susipažino su savaitraščiu 
“Appeal to Reason” (Atsišaukimas į Protą). Apie dvy
liką metų pirm to tūlas spekuliantas nejudinamuoju 
turtu Colorado valstijoje priėjo iki to persitikrinimo,

kad netinka varyti spekuliacijas su dalykais, reikalingais 
žmonių užsilaikymui; taigi jis metė tą viską ir pradėjo 
išleidinėti socialistinį savaitraštį. Buvo, laikas, kai jis 
pats turėjo raides rinkti, bet laikėsi ir jam pasisekė 
prasisiekti.

“Appeal to Reason” buvo laikraštis paskirtas “pro
pagandai.” Jis turėjo savo ypatingą būdą: pilnas būda
vo kartybių ir pagardinimų. Jis rinkdavo žinias iš “plu- 
tokratų” darbų ir suvartodavo tąsiąs “Amerikos darbo 
mulų” naudai. Jis turėdavo greta skiltis su aprašymais 
apie milijono vertės deimantus, kuriuos pirko tūlo pra- 
lobclio pati, apie prieglaudos namus šunims, ką įtaisė 
kita turtingoji ponia, ir tolygius dalykus, ir apie ponią 
Murphy iš San Francisko, kuri gatvėj numirė iš bado, 
arba apie John’ą Robinsoną, vos išėjusį iš ligonbučio, 
kuris pasikorė New Yorke, negalėdamas jokio darbo 
gauti. Jis rinkdavo pasakojimus apie suktybes ir skur
dą iš kasdieninių laikraščių ir sutaisydavo tąsias žinias 
į aštrius straipsnius. “Trys bankai Bungtowne, Pietinė
je Dakotoje, nusibankrūtijo ir daugelis darbininkų su
taupytų pinigų dingo!” “Majoras Sandy Creek miesto, 
Oklahomoje, pabėgo su,šimtu tūkstančių dolerių miesto 
pinigų. Tai tokius valdininkus senosios partijos sutei
kia!” “Viršininkas mašinų fabriko Floridoje tupi kalė
jime už dvipatystę. Jis buvo žinomas socializmo priešas, 
nes socializmas, jis sakydavo, suardytų šeimyną!” “Ap
peal to Reason” turi savo “armiją”, kaip jis vadina, ne
toli iš trisdešimts tūkstančių ištikimųjų, kurie varo 
darbą.

Tarpais “Appeal to Reason” atlikdavo ir gana rimtų 
dalykų. Taip viename mieste, vyriausioje telegrafų trus- 
to kontoroje, jis turėjo daugiau kaip keturiasdešimts iš 
savo “armijos” ir jei tik kokia svarbi žinia būdavo siun
čiama, “Appeal to Reason” taipgi ją gaudavo, jei tik 
būdavo socialistams žingeidi. Prieš rinkimus jis varė 
visai smarkią agitaciją. Tame numery, kuris Jurgiui 
pateko, patalpinta buvo atsišaukimas į streikuojančius 
darbininkus ir tojo apie milijonas egzempliorių tapo 
išdalinta apie dabavietes. “Jūs pralaimėjote streiką’” 
jis buvo užvardintas. “O ką dabar pradėsite?” Tai buvo 
vienas iš taip vadinamųjų pakurstymo atsišaukimų. Ka
da minėtasis numeris pasirodė, dvidešimts tūkstančių jo 
kopijų tapo pasiųsta į stokjardų apskritį; jie tapo su
krauti užpakalyje tūlos cigarų krautuvės ir vakarais bei 
sekmadieniais PaCkingtownp kuopos nariai pasiimdavo 
po pundelį ir dalindavo gatvėse ir po namus. Packing- 
towno žmonės buvo pralošę streiką, taigi jie noriai 
skaitė tuosius numerius, ir dvidešimts tūkstančių beveik 
ir neužteko, kad galėtų visus pasiekti. Jurgis buvo 
pasirįžęs nesirodyti arti savo senosios buveinės, bet 
kada tai išgirdo, negalėjo iškęsti ir per visą savaitę kas 
vakaras važiuodavo ten, padėti sunaikinti tą, prie ko 
pirmesniais metais jis prisidėjo, kada pagelbėjo išrinkti 
Mike’o Scully’o pastumdėlį į Miesto Tarybą.

Keista buvo pažiūrėti, kokis didelis skirtumas įvyko 
Packingtowne per dvyliką mėnesių—žmonių akys pra
dėjo atsidarinėti! Socialistai prieš tuosius rinkimus vi; 
sur buvo geri ir Scully bei Cook pavieto politinė orga
nizacija darė, kas tiktai buvo galima, kad priešai juo
sius atsispirti. Prieš pat rinkimus jiems užėjo į galvą, 
kad streiką suardė negrai, taigi jie parsikvietė iš Pieti
nės Carolinos žinomą jų priešą, pagarsėjusį rėksnį, “se
natorių su šakėmis,” kaip jį paprastai visur vadindavo, 
po to kai jis tūloje kalboje išsitarė, kad savo priešinin
kui įvarys šakes į šoną,—žmogų, kuris, kalbėdamas į 
darbininkus, nusivilkdavo švarką, o keikdavo ir plūsdavo 
aršiau, kaip didžiausias plūdikas. Tąjį susirinkimą jie 
gana plačiai garsino, o socialistai, garsino iš savo pusės 
ir jų šalininkų tą vakarą susirinko apie tūkstantiu. 
“Senatorius su šakėmis” kuone valandą kentė atsaki
nėdamas į užduodamus jam klausimus, o paskui su kok
tumu nuėjo namon, susiraukęs, likusiąją gi vakaro dalį 
partija sunaudojo savo reikalams. Jurgis, kuris rūpi
nosi to vakaro nepraleisti, turėjo vieną iš smagiausių 
laikų savo gyvenime; užsikarščiavęs, jis trypė kojomis 
ir mojavo rankomis, o vėliau išsiveržė iš savo draugų 
tarpo ir išėjęs į vidurį, pradėjo kalbėti, ką jis apie tai 
žino! Senatorius bandė užginti, kad demokratų partija 
užsiiminėtų papirkinėjimais ir kyšiais; tai tik republi- 
konai perką balsus, sake jis, bet čia Jurgis smarkiai 
pradėjo rėkti: “Tai melas! Tai melas!” Po to pradėjo 
pasakoti, kaip jis apie tai patyrė, o jis gerai apie tai 
žinąs, nes pats papirkinėjęs balsuotojus! Ir jis būtų pa
pasakojęs “senatoriui su šakėmis” ir kitus savo patyri
mus, bet Harry Adams ir kitas draugas nutvėrė jį už 
kaklo ir pasodino.

(Bus daugiau)

Graži Parama.
Laike d. Vytauto Zablacko 

prakalbų, kurios įvyko vasario 
5 d., š. m., aukų karžygiams, 
kovojusiems Ispanijoj prieš fa
šizmą, sudėjo sekamai: po $1: 
Smalskas, G. Kvietkauskas, A. 
Barčius, Stakauskas, F. Kviet
kauskas, J. šūkis, Zemis, o Šu
kyte, A. Dambrauskas, Karpis 
irTremontas; po 50c:Vervcč- 
ka, J. Likas, Asevičia, Palal- 
nen, Tabalauskas, Pakalnis, J. 
Buzak, J. Burba, Kismilas ir 
Šukienė. Dug. Likas davė 60c. 
Su smulkiais viso suaukauta 
$33.11.

Aukos įteiktos drg. V. Za- 
blackui. A. M. Dambrauskas.

Montello, Mass.
Minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybes 21 Metų Sukaktį; Plū

do Žydus, Komunistus ir 
Bedievius

Katalikų Federacijos vieti
nis skyrius, vasario 12 d., pa
rapijinėj svetainėj suruošė 
Liet, nepriklausomybės minė
jimą. Kalbėjo kunigas Stepo
nas Knoižis, iš Norwood, 
Mass<, ir kunigas Pranas Juš- 
kaitis, iš Cambridge, Mass. 
Publikos buvo skaitlingai. Kal
bėtojas kun. St. Kneižis plū
do žydus, suvertė ant jų visas 
nelaimes; taipgi plūdo ir ko
munistus ir šiaip bedievius; 
užkliuvo jam ant liežuvio ir 
Ispanijos respublika, ir So
vietų Sąjunga; prisiminė Nor- 
woode vieno pusiau bedievio 
laidotuves, kurį laidojo religi
niai, jį atlydėjęs į bažnyčią 
vienas “didžiausias bedie
vis;“ kuomet jis šventinęs na- 
bašninką, tai daugiausiai py-* 
lęs vandenį ant to bedievio, 
girdi, iš jo visus velnius išva
ręs. Taipgi tuom pačiu sy
kiu, laike pakylėjimo, viena 
bedievė moteris parodžiusi 
jam špygą. Jeigu šitaip mote
rys pradėjo daryti, tai kuni
gėliui bus prastai: atsiras to
kių šposininkų ir daugiau.

Jis užkliudė ir Smetoną; 
sako, ir jo rankose dega vel
nio žvakutė.

Kun. Juškaitis irgi plūdo 
žydus ir bedievius, ir nupeikė 
neva fašistus. 

/
Mirimai ir Kitos Naujienos
Vasario 10 mirė Zalbienė, 

apie 50 metų amžiaus. Ji bu
vo laisvų minčių, bet kuomet 
kunigėlis kalėdodavo, visuo
met duodavo dolerinę. Kaip ji 
numirė, tai jie už jos vėlę nė 
“amžiną atilsį“ nepasakė.

Lietuviai sulaikė nuo nu
griovimo E. E. Tąylor dirbtu
vę du metai a/fgal. Dabar, sa
ko, pareis kompanija dirbti 
čeveryku^f Tik lietuvių komi
tetas stfrįs sukelti penkis tūk
stančius dolerių dėl Industrial 
Fondo, pataisymui dirbtuvės. 
St. Roko pašelpinė draugystė 
aukavo iš apšvietos fondo 2 
šimtus dolerių; Lietuvių Pilie
čių Kliubas, 5 šimtus dolerių; 
kitos organizacijos aukavo po 
mažiau. Daugumas biznierių 
aukavo po šimtinę, kiti po ma
žiau. Taipgi pinigus renka ir 
iš pavienių žmonių, iš katro 
kiek gauna.

Senesniais laikais, kaip dar
bus išsimpkinom, tai reikėjo 
bosui fundyti, kad gautum 
darbą dirbtuvėj, dabar rei
kia aukauti pinigus dėl pa
taisymo dirbtuvės, kad gaut į 
ją fabrikantą. ,

Žolynas.

*Be abejo, čįa autorius turi galvoj Jack Londoną, kuris mirė 1916 m.
Lietuviško Vertimo Redakcija.

Japonai Nesitiki Greit Nu
slopini Cliiny Partizanu

Peiping, Chinija. — Įvy
ko žiauri dešimties valandų 
kova tarp chinų partizanų 
ir japonų kariuomenės Chi- 
hsiene, šiaurinėje Honan 
provincijoje, kurią japonai 
sakėsi jau senai “užvaldę.” 
Pasak japonų, tai jie laimė

ję šį mūšį ir pagrobę dau
gį chinų amunicijos.

Palei Peiping - Hankow 
geležinkelį, taipgi japonų 
“užimtoj” srityj, įvyko pen
kios didelės kautynės tarp 
japonų ir chinų partizanų. 
Japonai sako, kad ir čia jie 
laimėję, ale pripažįsta, kad 
daug laiko dar reikės parti
zanus nuslopint.

NAZIAI IŠVOGĖ planus 
NAUJAUSIO ANGLIJOS 

KARO LAIVO

London, vas. 17. — Vo
kietijos nazių šnipai išvogė 
visus planus baigiamo sta
tyt Anglijos karo laivo 
“Jurgis Penktasis,” 35,000 
tonų įtalpos.

Biskis iš Mūsų Kolonijos 
Veikimo

Vasario 13 d., ALDLD 68 
kp. turėjo masinį susirinkimą. 
Nors narių sulig kuopos didu
mo mažai dalyvavo, bet vis- 
tick, kai visi sutartinai pakel
tus klausimus gvildeno,—ne
mažai dalykų likosi nuveikta.

Buvo skaitytas laiškas iš 
“Vilnies“, kuriame prašė pa
ramos jų bazarui. Visi vien
balsiai pritarė: pasiėmė pora 
narių blankas parinkimui au
kų.

Taipgi buvo laiškas ir iš 
dienraščio “Laisvės“ su padė- 
kavone už pasidarbavimą lai
ke vajaus gavimui naujų skai
tytojų ir sykiu prisiuntė $15 
dovanų už gautą šeštą pryzą. 
Laiškas su dovanom likosi pri
imtas su pilnu entuziazmu, 
pasižadant ateinančiam vaju
je pasidarbuoti kur kas ge
riau... Komisija praėjusio 
“Laisves” vajaus užbaigtuvių 
prašė susirinkusiųjų parengi
me padirbėti, kuris atsibus 
vasario 25 d., Laisvės Choro 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Ap
siėmė net 11 liuosnorių. Tai 
iš to galima suprasti, kad pa
rengimas bus gerai patarnau
jantis. Likusieji keli centai 
nuo jūsų, visi eis dėl naudos 
darbininkiško dienraščio “Lai
svės,“ kuris kovoja nenuils
tančiai už visų darbininkų bū
vio pagerinimą.

Finansų raštininkas drg. 
B. Muleranka kreipėsi į na
rius, ragindamas mokėti šių 
metų narines duokles ir pri
mine, kad pranešti ir tiems

nariams, kurie nebuvo susi
rinkime.

Ištikrųjų, tai bus sveika 
pastaba: užvilkinimas duoklių 

,<sulaiko visą darbą Centre.
Dar sakyčiau, kad šios 

draugijos nariai neturėtų vien 
tik pasitenkinti duoklių užsi
mokėjimu, bet ir turėtų dau
ginus lankytis į kuopos susi
rinkimus. šios draugijos susi
rinkimuose būna apkalbama 
įvairūs darbininkų klasės bė
gantieji reikalai. Už tai, ku
rie esame jos nariai, prieder
mė yra rūpintis.

Nemunas.

Cliffside, N. J.
Numirė Mykolas Mažeika
Vasario 18 d. čionai numirė 

,Mykolas Mažeika, virš 70 
metu amžiaus. Velionis bu
vo pažangus žmogus, narys 
ALDLD, “Laisvės“ ir “Vil
nies“ skaitytojas. Kadaise, 
kol buvo jaunesnis, priklausė 
Komunistų Partijai. Gausus 
rėmėjas darbininkiškos spau
dos.

Pašarvotas pas graborių 
Slavinską, 188 Palisade Ave., 
Cliffside, N. J. Bus palaido
tas vasario 22 d., Englewood 
kapinėse.

Velionis paliko dideliam 
liūdesy žmoną ir du sūnų.

Kviečiami draugai ir priete- 
liai atiduoti paskutinį patar
navimą mirusiajam.

Koresp.

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

B ? j. PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

111

Knygelė
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

. ir Lietuvos žmonių laisvę.

pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių,

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertės 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 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

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

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimti lengvų išmokėjimų planų.
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Kaip Geriausia Paminėt Dienraščio 
“Laisvės” 20-metines Sukaktuves?

Tuo klausimu d. Ii. Mizara žavime. O susiorganizuoti
vasario 2 d. “Krisluose” krei
pėsi į bendradarbius, vaji- 
ninkus ir visus skaitytojus pa
reikšti savo nuomones, kaip 
būtu geriausia prisirengti ap
vaikščioti 20-metinį jubilėju 
dienraščio “Laisvės”?

Mano supratimas štai koks 
apie rengiamą jubilėju.

Per dvidešimts metu dien
raštis “Laisvė” ištikimai tar
navo darbininku klasei. Ji 
atliko milžinišką kultūrinį 
darbą, auklėja darbininkus 
klasiniam supratime; mokslo 
svarbą ragino pažinti; lietu
vius bendrino tautiniu klausi
mu.

Visus Amerikos pažangiuo
sius lietuvius dienraštis paten
kina savo raštu turiniu. Kurie 
prenumeruoja “Laisvę", pra
deda ją skaityti, tai nenori 
niekad su ja persiskirt; remia 
“Laisvės” parengimus, auko
mis taip pat prisideda dien
raščio palaikymui. Taigi, visais 
žvilgsniais imant, dienraštis 
suvaidino svarbią rolę tarp iš
eivių darbininkų. Taip pat 
visais galimais būdais “Lais
vės” šalininkai rėmė Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius.

Dienraštis “Laisvė” — tai

mums sunku, neskaitant savos 
spaudos, kur randi pamokas 
iš pačių darbininkų gyveni
mo. Kapitalistų spauda tą 
viską slepia, darbininkams 
meluoja, todėl darbininkų yra 
labai daug suklaidintų, kurie 
neskaito pačių darbininkų lei
džiamų laikraščių, o skaito 
tuos, ką juos klaidina, tai blo
gai!

Štai kokis mano sumany
mas: Reikia paskirti 20 die
nų prieš jubilėjinę dieną, ka
da ji pripuola. Per tas 20 die
nų bendradarbiai ir patys 
skaitytojai privalo rašyti j 
“Laisvę” savo atsiminus, ką 
mums dienraštis davė per tą 
laiką? Ką mes išmokom iš 
jo? Ir tas visas dienas pa
skirti kaip vajaus dienas, gilu
ti naujų skaitytojų. Tuom dar-, 
bu reikėtų užsiimti visiems 
skaitytojams ir bendradar
biams; stengtis padvigubinti 
skaitytojų skaičių. Tuomet 
mes atliktume milžinišką dar
bą. Viena, kad spaustuvės 
išlaidas palengvintume; o an
tra, tai padvigubintume savo 
armiją pažangiųjų darbinin- 
ninkų !

Jeigu sverbesnių raštų susi-
mokykla darbininkų; ji pa
duoda teisingiausias žinias iš 
viso pasaulio kraštų.

Darbininkų apsigynimo jė
ga stovi bendrame susoirgani-

rinktų perviršius, tuomet būtų 
galima jubilėjinį numerį pa
dvigubintą išleisti. Ir per ban- 
kietus išplatinti.

J. Ramanauskas.

darbas.
Pirmo Apskričio, Chicagos, 

sekretorius drg. S. Vešys ir 
organizatorius drg. Juška 
praneša, kad apskritys pas
kyrė tam tikras geras dova
nas kuopoms ir atskiriems va- 
jininkams už gerą pasidarba
vimą. Apskričio komitetas iš
dirbo tinkamas kvotas kuo
poms, pagal jų narių kiekį, 
išsiuntinėjo laiškus ir gerai 
veikia.

Aštunto apskričio, Wiscon
sin, sekretorius drg. J. Baltu
lis praneša, kad jų ribose bus 
energingai .veikta, kad pa
kėlus organizaciją nariais. 
Trečio apskričio, Connecticut, 
sekretorius drg. V. J. Valaitis 
rašė, kad vajus bus pravestas 
gerai. Iš šešto apskričio, Phi- 
la., rašė drg. Smitas ir kiti 
draugai, kad ten bus gauta 
nemažai naujų narių. Abcl- 
nai, iš įvairių apskričių atei
na davinių, kad draugės ir 
draugai įsitraukia į darbą.

Iki vasario 16 dienai, mes 
turėjome sekamą skaičių nau
jų narių:
Kp. Miestas Gavo Narių 
129—Spring Valley........... S
41—Aberdeen ............... 7
68—Hartford .................. 6

111—Butte, Mont. ...... 5 
188—Detroit ...................... 4

19—Chicago .................... 3
136—Harrison .................... 3

2—-S. Boston ................. 2
4—Portland .................... 2

44—-Lowell ........................ 2
86—Chicago .................... 2

132—Tacoma ...................... 2
19—Chicago ...................... 1

147—Brooklyn .................... 1

vui d. Z. Janauskui, kuomet 
jis važinės po Jungt. Valsti
jas.

Nutarta- rengti pokiliuką 
pasmaginimui visų tų, kurio 
ėmė dalyvumą pildyme pro
gramų nesenai įvykusiame 
m ū s ų p ar e n gi m e—v ai d i n u s i u s 
“Aš Numiriau”, dainininkus, 
muzikantus ir šokikus. To po- 
kilio pradžiai kuopa pasky
rė jau ir pinigų kelius dole
rius. Tam darbui paskirta ko
misija.

Buvo pakeltas klausimas 
kaslink mūsų draugių mote
rų tveriamo kliubo. Bet, .kad 
šiame susirinkime mažai mo
terų dalyvavo, tai pats klau
simas likosi atidėtas tolimes
niam laikui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 5 d., Lietuvių Svetainėj, 
W. Market St.

Kp. Koresp.

didelius bokštus; vienus ap
draskė, kitus nukreipė į šo
nus. Dabar pradeda taisyt. 
Airių katalikų bažnyčios bok
štai jau tapo sutaisyti, bet 
dikčiai sumažinti: vietoj se
niau buvusių dviejų didelių 
geltonų kryžių, paliko tik 
smailagaliai.’

Federalistų bažnyčios irgi 
visą bokštą nukėlė ir, sako, 
dikčiai sumažino. Ką archi
tektai patarė daryt, tą “die
vo tarnai” daro. Mokslas vis
ką pergali. . .

Vasario 12 d. Iludsono Pi
liečių Kliubo Jaunuolių Bas
ket Boles tymas lošė su So. 
Bostono Piliečių Kliubo jau
nuoliais. hudsoniečiai išėjo 
laimėtojais 47 prieš So. Bos
tono 37.

Draugijų Narys.

Hudson, Mass.
Sėkmingas Parengimas

Vasario 4 d. buvo surengti 
L.D.S. 66 kuopos šokiai su va
kariene. Kaip narių, taip ir 
pašalinių dalyvavo gražus bū
relis. O vėliau prisirinko ir

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos Į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

ALDLD REIKALAI
Revizijos Komisijos 

Pareiškimas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos visų įplaukų ir išmokė
jimų atskaitos telpa “L-vėj.” 
Knygas peržiūri, ar viskas 
buvo gerai ir teisingai vesta, 
kaip mūsų konstitucija nusa
ko, Literatūros Draugijos Ap
skričio konferencijoj išrinkta 
komisija. Tokia komisija per
žiūrėjo knygas už 1938 mo
tus ir daro sekamą pareiški
mą ;

“Mes, žemiau pasirašę, 
Literatūros Draugijos Antro 
Apskričio konferencijoj iš
rinkta komisija peržiūrėjome 
ALDLD Centro Komiteto kny
gas, bilas, visas įplaukas ir iš
mokėjimus nuo sausio 1 die
nos, 1938 metų, iki sausio 1, 
1939 m. Knygos rastos geroj 
tvarkoj.

įplaukų skyriui nebuvo 
įtraukta ALDLD 20 kuopos 
80 centų. Komisija tą priskai-

f

to prie bendrų įplaukų. 1938 
metais viso buvo įplaukų 
$5,990.66; išeigų $5,925.37; 
balansas ant 1939 metų yra 
$65.29.

Komisija :
J. E. Gužas, 
Pranas Pakalniškis,
K. Janeliūnas.”

VAJUS UŽ NAUJUS NARIUS

Vajus už naujus narius į 
Literatūros Draugiją prasidė

jo su 1 d. vasario. Vajaus lai
ku nėra jokio įstojimo. Narys 
pasimoka $1.50, kuris nori 
gauti knygas ir “šviesą”, tai 
ir visos metinės duoklės.

Kanados Veikiančio Komi
teto sekretorius drg. K. Kili- 
kevičius rašo, kad šiemet ka
nadiečiai dės pastangas gauti 
daugiau naujų narių į mūsų 
draugiją. Kanados draugai 
nori pasiekti 1,000 gero sto
vio narių! Tai labai gražus

“Šviesa” ir Duoklės

Mūsų žurnalo “šviesos” No. 
1 už 1939 metus jau susta
tytas. Pradžioj sekamo mėne
sio jį gaus visi nariai. Jeigu 
kurie pakeitė antrašus, tai 
praneškite.

Centro Komitetas {įrašo -vi
sus draugus ir drauges ener
gingai veikti vajaus laiku. 
Visi padirbėkime, kad gavus 
kelis šimtus naujų narių į mū
sų draugiją. Tas galima, tik 
reikia noro ir darbo.

Tuo pat kartu prašome 
mokėti duokles už 1939 me
tus ir siųsti jas į centrą. Ku
rie dar nepasimokėję už per
eitus motus, tai kuo greičiau
siai atlikite tą pareigą.

Centre mes turime apsčiai 
knygų. Daug turime apysakų 
ir mokslinio turinio. Platinki
te knygas. Duokite dovanų 
knygomis vajaus laiku nau
jiems nariams. Jeigu kuopos 
žinioj nėra, tai prašykite iš 
centro.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekr.,

46 Ten Eyck St.
Brooklyn,( N. Y.

jaunimo. Kadangi šokiams ti
kintas buvo tik 25c., tai jau
nuoliams buvo gera proga da
lyvauti, kas seniau pas mus 
buvo retenybe.

Rengėjos ir gaspadinės bu
vo šios draugės: Grigienė, Ar
lauskienė, Kazlauskienė ir 
Židonienė. Per draugių gerą 
pasidarbavimą, kuopai pelno 
liko $44.20. Visiems, kurie 
darbavosi ir kurie dalyvavo 
parengime, tariame i širdin-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. Evergreen 8-7178

giausį ačiū.

Vasario 12 d. įvyko LDS 
66 kuopos susirinkimas. Susi
rinkime mažai kas buvo svar
styta—visi laukė, kokios pa
sekmės iš atsibuvusių šokių ir 
vakarienės, nes mūsų kuopa 
buvo įlindus į “skylę” perei
tus metus. Bet komisija pra
nešė, kad lieka gražaus pel
no; tuomet visi nudžiugo. Sa
ko, pereitus metus, kaip kuo
pa turėjo pinigų, tai aukavo 
visiems, kas tik atsišaukė; bet 
kaip pritrūko kuopai pinigų, 
tai niekas neatėjo į pagelbą— 
turėjo visi nariai daryt kokį 
išėjimą, kad apsimokėjus už
vilktas skolas. Ir per šį susi
rinkimą išmokėta suvirs $15.

Į kuopą prisirašė viena nau
ja narė, Julet Jokšiūtė, bai
gus slaugės mokslą.

Biskį po biskį, mūsų kuopa 
pradeda augti jaunuoliais.’

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.

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

Koncertas, Rankiotas 
ir Šokiai

Rengia Lietuviu Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March)
LIAUDIES NAME

735 Fairmount Ave. Philadelphia, Pa.
Koncertas Prasidės 2 valandą po pietų 
Vakarienė 6 v., o šokiai 7:30 v. vak.

Gauta Programon Dvi Pagarsėjusios Dainininkės:
MARY HAMILTON, Grekų tautos, Sopranas, ir 
ANNA BATURA, Koloratūrų Sopranas

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEVIČIŪTe, Sopranas
M. VAIDŽ1UL1ENĖ ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto Čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
KAURIGOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

Kalbės Leonas Prūseika, “Vilnies” Red., iš Chicagos
šokiams Grieš Dambrausko Orkestrą

Kaip matote, bus puiki 
Philadelphijos progresyvę 
gražiame pokilyje.

programa. Mes kviečiam 
visuomenę dalyvauti šiame 

Komisija.

Scranton, Pa.
Iš ALDLD 39 Kp. Susirinkimo 

Susirinkimas įvyko 12 d.
vasario, pas dd. Medelius. 
Narių dalyvavo nedaug, bet 
daug naudingų dalykų apclis- 
kusuota ir aptarta. Draugai 
visi pasižadėjo darbuotis en
ergingai. Jeigu taip bus, tai 
galima tikėtis gerų pasekmių.

Parengimų komisija dar 
pilno raporto neišdavė, bet 
jau pranešė susirinkimui, kad 
pelno nuo vasario 5 d. paren
gimo liks virš $30.

■ Skaitytas laiškas nuo .12 
apskričio sekretoriaus kas 
link padengimo lėšų, kurios 
pasidarė siunčiant delegatą į 
Washingtona, D. C., į kon
gresą prieš karą ir fašizmą. 
Kuopa paaukojo tam dalykui 
$2. /

Nutarta rengti prakalbas d. 
V. Zablackui, kuris žada ap
lankyti šią apylinkę. Taipgi 
nutarta susižinoti ir su d. Dr. 
J. J. Kaškiaučium, kad ir jį 
gavus pas mus pakalbėti, tai 
susidarytų didesnės iškilmės, 
daugiau žmonių sutrauktume.

Nutarėme surengti prakal- 
JJ bas kanadiečių “Balso” atsto-

l"’-'

meta mūsų mieste- 
audra padarė daug 
visiems. O daugiau-

Pereita 
ly didelė 
nuostolių 
šiai bažnyčioms, kurios turėjo

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz
33 Motai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barheriai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pataro»vL' 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

grand chair corp.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

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

Nepaprastas I įsiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik 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

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

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

Vf |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
S NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duopa, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Šeštas puslapis

New Yorto^MifelI nioi
Iš Maspeth’o

Pagerbė Laukaičius 
Sidabrine Sukaktimi

Pereitą šeštadienį Zabiels- 
kio svetainėlėj atsibuvo ban- 
kietėlis pagerbimui draugų 
Laukaičių jų vedybinio gyve
nimo sidabrinės sukakties 
proga. Svečių buvo, rodos, 
arti ar apie 60.

“Master of ceremonies” bu
vo draugė Cibulskienė. Jai 
pakvietus, daugelis svečių ir 
giminių išreiškė celebrantam 
gražių komplimentų ir linkė
jimų sulaukt auksinės su
kakties.

Tūla jauna mergaitė pa
dainavo porą dainelių, vieną 
dzūkišką—apie vainikucį.

Po šaunios vakąrienės ; 
šokiai ir atskirų būrelių 
šinimasis. t.

Draugai Laukaičiai 
Maspetho ALDLD kuopos 
riai ir darbuotojai.

Amerikos Lietuvių Kongresas
Brooklyno Skyrius

{domios Prakalbos ir Žavios Dainos Lietuvos Nepriklauso
mybei Minėt Šio Penktadienio Vakare, Vasario 24

vakarą, 
vienas pa- 
lietuvis ne
patrauks į 
salę. kur

Piliečių Kliubo lyderis adv. S. 
Bredes ir R. Mizara.

sekė
vai-

LAISVE Antrad., Vasario 21,

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

G
Jack Gansonas Vėl Pradės 

Imtis Ristynėse; 1-mos 
įvyks Pittsburghe

Tiltas ar Tunelis?
Jack Gansonas, paskilbęs 

lietuvis ristikas, kuris per tre
jetą metų buvo pasitraukęs 
iš rungtynių, prašo “Laisvės” 
skaitytojams pranešt, kad jis 
vėl grįžta į ristynes:

“Mano pirmas susirėmimas 
bus su “Wee Willie” Davis, 
vasario 23-čią, Pittsburghe. 
Davis paeina iš Virginijos; 
sveria 265 sv. *

“Nenorėčiau, kad žmonės 
manytų, būk aš pasitraukęs iš 
veiklios kompeticijos trys me
tai atgal dėl amžiaus—tai bu
vo dėlto, kad buvau perdaug 
užsiėmęs su pravedimu-rengi- 
mu kumštynių kitiems ir dėlto 
pats negalėjau nuolat prakti
kuotis.

Russian & Turkish Bath
29-31 Morrell Street " Brooklyn, N1 Y

Jau kelios dienos, kaip Mie
sto Planavimo Komisijoj gin
čijamasi dėl to, kas geriau, 
tiltas ar tunelis tarp Battery 
Parko, N. Y., ir Hamilton 
Ave., Brooklyne.

Manhattan pre z i d e n t a s 
Isaacs siūlo Moses’o tilto pla
ną pataisyt taip, kad jame 
būtų numatyta ir aukštieji ke
liai sujungt tilto 
rytų ir vakarų link 
skubiaisiais New 
bais, o ne palikti
vus tiltą grabaliotis po trafi- 
ku užkimštas gatves, 
remia 
Tarybos 
pigiomis
ventoj u s, 
kraustyti 
imsimo ploto.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUMRHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

žavingą, atatinkamą vaka
rui dainų programą duos Ai
do Choras, vadovaujant Aid. 
Žilinskaitei; Aidbalsiai, vado
vaujant B. L. šalinaitei, ir A. 
Velička su P. Grabausku, du- 
etistai.

trafiką su 
vedančiais 
York o ko- 

pervažia-

Šio penktadienio 
vasario 24-tą, nei 
žangus Brooklyno 
siliks namie, bet 
Grand Paradise
įvyks masinis susirinkimas - 
prakalbos - koncertas Lietuvos 
Nepriklausomybei pam i n ė t. 
Vakarą rengia Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyno 
Skyrius.

Vakaro vyriausiu kalbėto
ju bus Leonas Prūseika, žy
mus lietuvių kalbėtojas ir li
teratas iš Chicagos. Jis ne
senai sugrįžo iš ilgo maršrūto 
Kalifornijoj ir kitose vakari
nėse valstijose. Ši yra vie
nintelė proga išgirsti jo pra- 

| kalbą, nes jis ir vėl tuojau iš
vyks atgal Chicagon. Taipgi 
kalbės Keistutis Michelsonas,

Taipgi
Miesto Rendauninkų 
pasiūlymą aprūpint 
rendomis butais 
kurie turės būt 
iš tilto statybai

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

Sun. all day and night

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

poros mėnesių treiniruojuosi. 
Mėnesį praleidau Floridoj 
maudynėse, bėgime ir abelnai 
lavyboj pajūryj, tad pilnai 
tinku ir pasiruošęs sugrįžt ris- 
tynėsna. Dabar sveriu 230 
svarų, esu 38 motų, ir jau
čiuos lygiai, kaip kad 5 metai

Lietuvos nepriklausomybė 
šiandien randasi didžiausiame 
pavojuje, tad kiekvienam lie
tuviui be galo svarbu susipa
žinti visapusiai ir smulkme
niškai, kas yra Lietuvos nepri
klausomybės draugai ir prie
šai, kad geriausia galėjus 
prisidėti prie Lietuvos 
klausomybės gynimo ir 
bet atsteigt Lietuvoj 
kratinę santvarką.

uz-

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

Dvejopa Sukaktis

dide-

ir

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

(kir-

padėjėjo vietą.

FRANK DOMIKAITIS
R

RESTAURACIJA
Laisvės” Name

Persekioja Bedarbius

Manhattan Liquor Store
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publika gardžiai 
Laike pertraukos 
sudainavo treje- 
dvi lietuviškai ir

metų, 
metų

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

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

H. Kappler, kuris buvo din
gęs 1929 metais su $120,000 
svetimų pinigų, dabar suimtas 
jo pačiai jieškant jo pomirti
nės apdraudos. Vietos ir impor

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

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

žvaigždė; 
kunigas 
Daniel

nepri- 
pagel- 
demo-

Detektyvai Kennedy pavy
ko išvyt 3 plėšikus iš alkoho
linių gėrimų krautuvės, 54 W. 
31st St., N. Y.

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

lių sukakčių 
koji Madison 
lė, pakviesti 
jai ir didysis

Prasidės lygiai 7:45 
Įžanga $1.10, 65, 

centai.

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

jie 
virš minėtu 

be pasisakymo 
Ji sa-

kad tokios skolos paaiš- 
po kovo 31 d., kada su- 
knygas už metus laiko.

prisirengę po 
klausimus.

klausimai

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

“Sąžines Fondas”

yra
na-

K-d-s.

re.
25 Įvyks sekmadienį, vasario 

pietų, “Lais- 
Prelckciją 

J. Kaškiau- 
temose: Ko-

417 Lorimer St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų
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Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
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TURGINES DRAUGIJOS 
BALIUS PAVYKO Telefonas: Humboldt 2-79G4

MASINIS MITINGAS 
PRIEŠ EMBARGO

Šio ketvirtadienio vakarą, 
vasario 23, Williamsburge 
įvyks masinis mitingas prieš 
embargo. Jame kalbės Jean 
Muir, Hollywood© 
Seymour Spanier, 
Frank Hutchinson,
Zarut, Lincolno Brigados ka
pitonas; Ann Schuldiner, 
slaugė, nesenai sugrįžus iš 
Ispanijos; Joseph Crown, 
Advokatų Komiteto atstovas.

Prakalbos bus Eastern Dis
trict High School patalpose, 
kampas Marcy Ave. ir Keap 
St., Brooklyne. Įžanga nemo
kama. Rengia Lyga Demo
kratijai ir Taikai, taipgi Lin
coln© Brigados Draugai.

Šio pirmadienio vakarą, 
vasario 27-tą, New Yorko ko
munistai rengia masinį mi
tingą paminėt dvi labai svar
bias sukaktis darbininkų ju
dėjime. Jomis yra: Komu
nistų Internacionalo 20 
ir “Daily Workerio” 15 
sukaktys.

Minėjimui šių dviejų
paimta milžiniš- 
Sq. Garden sa- 
žymūs kalbėto- 
Freiheit choras.

vaka- 
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“Aš rėžiau į savo uošvę tik 
du sykiu,” teisinosi A. Gre
gorio teisėjui, bet tas žentą 
sulaikė be kaucijos. Uošvės 
žaizdom susiūt reikėję 112- 
kos “stičių.”

Southbrooklyniečią Teatras 
Gerai Pavyko

Praeito šeštadienio vakarą 
South Brooklyn© LDS 50 kp. 
turėjo parengimą, kuriame 
buvo sulošta komedija “Pus
seserė Salomėja.” Lošė Liau
dies Teatro lošėjai, vadovau
jant A. Jeskevičiūtei.

Lošėjai savo roles atliko la
bai gerai ir 
prisijuokė. 
Mrs. Shade 
tą dainų —
vieną rusiškai.

Publikos vidutiniai atsilan
kė; iš tokios lietuvių koloni
jos buvo tikėtasi daugiau.

Prieš ir po lošimo buvo šo
kiai, grojant J. Nevins orkes
trai.

Vaišių kambaryje visi sta
lai buvo apsėsti, kur susirin
kusieji smagiai leido laiką, 
užkandžiaudami bei išgerda- 
mi stiklą-kitą alaus.

Beje, minėtą veikalą sulošė 
sekanti dailės mylėtojai: 
Pusseserės Salomėjos—N. Pa
kalniškis; kitų rolėse: A. 
Daugėlienė, Ona Ašmenskai- 
tė, P. Grabauskas, J. Visoc
kis ir P. Taras.

Taigi, man rodos, kad šis 
parengimas reikia skaityt ge
rai pavykusiu. š.

Operetės Choras 
Turėjo Gražų Vakarą

Pereitą sekmadienį Piliečių 
Kliubo svetainė buvo perma- 
ža Operetės Choro koncertui.

Programa pradėta su vaidi
nimu vieno veiksmo komedi
jos “Teodolindos.” Turinys: 
Vyras nekenčia moterų litera
čių. O jo paties moteris kaip 
tik tokia yra; bet ji rašo vei
kalus slaptai. Vyras sučium
pa jos laišką rankraščių ko
rektoriui, ir iš jo išsiaiškina, 
būk jo moteris turi slaptų 
meiliškų santikių su kitu. Jo 
pavydas, tyrimas ir moters ir 
įtariamo meilužio aiškinimasis 
eina taip, kad vyrui pasirodo 
jo moters baisus moralis nu
puolimas. Ji ištvirkaujanti 

vienu vyru, bet su 
— tampa įveltas ir 
leidėjas. Galop išsiaiš- 
kad moteris su jais

Industrijos komisionierė šiai 
valstijai Frieda S. Miller pra
neša, kad greta Valstijinio 
Nedarbo Apdraudos Fondo 
susidarė taip vadinamas “Są
žinės Fondas,” kurin padeda
ma pinigai gauti iš žmonių, 
kada nors paėmusių daugiau, 
negu jiem priklausė iš Nedar
bo Fondo, bet nepažymėjusių 
savo numerio. Kiti pinigai 
esą iš samdytojų, nedamokė- 
jusių fondan.

Komisionierė prašo siun
čiant tokius pinigus ir jau at
siuntusius geriau priduot’ su 
savo vardu ir numeriu, nes be 
to tie pinigai negali būti ati
dėti ten, iš kur paimti. Juos 
paėmusieji vistiek tebesiskai- 
to fondui skolingi ir bile ka
da gali būti patraukti atsa
komybėn, nežiūrint, kad 
būtų atsilyginę 
slaptu būdu,
savo vardo ir numerio, 
ko, 
kės 
ves

Pereitą šeštadienį, Grand 
Paradise salėse, įvyko šv. 
Jurgio Draugystės 53-čias 
metinis balius. Publikos L)uvo 
daug: dvi didelės salės pil
nos šokėjų, ypatingai jauni
mo. Mat, tiek amželio pra
gyvenusios draugijos narių 
šeimose no vienoj jau priau
go ne tik antroji, bet ir tre
čioji gentkartė. Kaip pa
prastai, čion matėsi ir aidie- 
čiai, kurie niekad nepraleidžia 
svarbiųjų pramogų.

Šokiams griežė Retikevi- 
čiaus ir Kaizos orkestros.

Rep.

Svarbios Prelekcijos 
Apie Sveikatą

“Grįžtu ristis tikslu pasta
tyt lietuvių vardą prieš Ame
rikos sporto publiką. Didžiu
ma lietuvių, kurių vardai ma
tėsi sporto puslapiuose spau
doj penki metai atgal, dabar 
arba pasitraukė ar išvyko į ki
tas šalis. Aš noriu parodyti, 
kad lietuvis dar gali laikytis 
prieš pasaulio geriausius.

“Tikiuosi, kad jūs neatsi-į 
sakysit tą patalpinti laikraš
tyje ir kad aš matysiu daug, 
savo draugų Pittsburghe. Ir* 
jeigu kas iš jų norėtų, gali su 
manim susisiekti mano dabar
tiniuose namuose, 45 Erie St., 
Buffalo, N. Y.

“Su Pagarba,
“Jack Ganson.”

Nagler Išrinktas Unijos 
Viršininku

ILGWU Lokalo 10-to 
pėjų) rinkimuose manadžeriu 
išrinktas Isadore Nagler, tu
rėjęs Eilinių Narių grupės 
užgyrimą. L. Stulberg, irgi su 
eilinių narių užgyrimu, užims 
manadžerio
Nagler gavo 3,283 balsus iš 
5,214 balsavusių, o Stulberg 
gavo 3,902. Jų oponentai ga
vo po su virš tūkstantį balsų.

26-tą, 2 vai. po 
vės” svetainėj, 
duos daktaras J. 
čius iš Newark©,
ki yra patys svarbiausi požy
miai žmogaus sveikatos? Ko
kios ligos vis labiau daugėja 
ir marina žmones? Koks 
maistas naudingas žmogaus 
sveikatai ? Koki yra ženklai 
rimto pavojaus žmogaus or
ganizme ?

Tokiais ir panašiais klausi
mais kalbės dr. Kaškiaučius, 
kuris brooklyniečiams yra la
bai gerai žinomas iš pirmes
nių įspūdingų prakalbų ir pa
mokų, iš kurių daugelis gerai 
pasimokino. Pasitikime, kad 
ir ši prelekcija suteiks nema
žą pamoką klausytojams.

Visi būkite
prakalbos duoti 
Būtų gerai, kad 
būtų parašyti ant popieros ir 
perduoti kalbėtojui.

Prelekcijas rengia Tarpt. 
Darb. Apsigynimo lietuvių 17- 
ta kuopa. Reng. Komisija.

G. Wallbank ir J. Sullivan, 
154 W. 105th St., N. Y., rasti 
savo kambaryje išgulėję ne-' 
gyvi per 3 dienas. Ji uždusę 
kavai užliejus gasą.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ne su 
dviem 
knygų 
kiną, 
slaptus ryšius turėjo tik sa
vo rašytų veikalų reikalais. 
Dėl to vyras labai susigėsta, 
moters atsiprašo ir jau lei
džia jai užsiimt rašymu at
virai. Komedijoj yra skanaus 
juoko. Bet suvaidint ją rei
kėjo žymiai geriau. Man la
bai patiko jaunosios Atkočai- 
tienės dikcija. O kadangi ji 
yra Amerikoj augusi ir dar gi 
ne lietuvaitė, tai tenka pasa
kyt, kad gal tik reta Ameri
koj augusi lietuvaitė tegalėtų 
jai prilygt gražia lietuvių 
kalba.

Koncertinę dalį išpildė pat
sai Operetės Choras, V. Tam- 
kiūtės vadovybėj; solistai Jo
nas Atkočius, Franas Stupe- 
ris ir Genovaitė Vitaičiūtė; 
vyrų sekstetas ir merginų 
kvintetas. Gražų įspūdį da- Į 
rė choro sustatymas—keturio
mis eilėmis, aukščiau viena 
kitos, ant specialiai tam pa-

Dennis Jordan, Workers 
Alliance organizatorius Que
ens apskrityje teisėjo Savare- 
se pasiųstas 30 dienų kalėti ■ 
už vadovavimą demonstracijai 
Long Island City, reikalau
jant drabužių mokyklosvai
kams. Alliance skelbia protes
tus.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

E

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

darytų suolų. Choras suside
da iš virš 40 asmenų. Dai
nuoja gražiai. Graži lietuviš
ka tarmė rodo jame esant 
nemažai iš Lietuvos atvykusio 
jaunimo.

Mačiau chore keletą buvu
sių lyriečių. Vos pažinau 
mane užkalbinusį suaržuolė- 

i jusį Franą Stuperį. Jis turi 
retos kokybės basso balsą. 
Vertas lavinimo ir lėšų.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




