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KRISLAI
Balsas iš Francijos.
Padekim Jiems!
Drg. Smito Atsiminimai.
Malonių Neprašome.
Gėdisi Savo Vardo?

Rašo R. Mizara.

Vakar gavau laišką vie
no lietuvio, Ispanijos demo
kratijos gynėjo, kuris da
bai’ yra Franci jo j. Jis nu
vyko Ispanijon iš Argenti- 

< nos.
“Dabar jau randuosi 

Francijoj,” rašo jis, “drau
ge su kitais lietuviais, čia j 
esame paskutiniu laiku 15 
draugų, nes vienas išvyko. 
Kitam liogery, kuris yra

* nuo mūsiškio už 8 klm., yra 
13 lietuvių ir dar keletas 
Paryžiuje.

“Čia esame užtenkamai 
persekiojami. Ne visuomet 
net ir vietinėj francūzų kal
boj įleidžia laikraščius bei 
knygas. Taip pat sunkumas 
su tabaku; jį irgi smarkiai 
varžo, t. y., neleidžia kan
tinėje pardavinėti.

“Apie išsiuntimą iš šios 
šalies nieko pakol kas ne
žinome ... Gal būt prisieis

* ir ilgokai čia pabuvoti. 
Vienu žodžiu, žiūrėsime...”

* * ‘A
Amerikos lietuviai, kurie 

iki šiol duosniai rėmė mū
sų draugus Ispanijoj, dabar 
turi stoti į pagalbą tiems, 
kurie yra Francijoj.

Pasiųskime jiems bent 
kelis desėtkus dolerių, nors 
tabakui ir kitiems reikalin- 
giausiems dalykams įsigy
ti. Atminkim, kad tie drau
gai yra kovoję už demokra
tiją. Atminkim, kad jie yra

* skurde. Atminkim, kad, kai 
» laikas ateis, tie drąsuoliai

vėl stos kovon su fašizmu. 
Todėl neapleiskim jų!

Mūsų, lietuvių komitetas 
Ispanijos demokratijai rem
ti, mano nuomone, tuojau 
privalo daryti tuo reikalu 
atatinkamus žingsnius.

♦ ♦ *
Drg. Smito atsiminimai 

pasibaigė. Jie buvo įdomūs. 
Kurie juos skaitė, gėrėjosi.

Neužilgo tai pinsime
* “Laisvėj” Ispanijoj žuvusio

jo lietuvių poeto ir rašytojo
* apysakų. Jos taipgi bus įdo

mios.
* . * *

Fašistų Širvydas mano, 
kad Lietuvių Meno Sąjun
gą reikėjo į Lietuvių Die
nos Komitetą priimti. Gir
di: “Čia politikos nebūtų 
buvę galima įkišti ir todėl 
LMS reikėjo priimti...”

Reikėjo, bet Sirvydo bi
čiuliai klerikalai, vadovau- 
damiesi savo sriovine poli-Į 

** tika, to nepadarė. Pagaliau: 
ar Širvydas bei kiti fašistai 
mano, kad LMS priėmimas 
į Liet. Dienos Komitetą bū-

* tų kokia tai mūsų chorams 
ir jaunimui malonė? Nieko 
panašaus.

Mūsų chorai jokių malo
nių iš fašistų ir klerikalų 
nenori. Jie nori būti lygiais 
su visais. O kur tos lygybės 
nėra, tai jie ir nepaiso da- 

♦ lyvauti!♦ * * *
O štai ką Čikagos kunigų

* . , “Draugas” rašo:
“LDS ir organas ‘Darbi

ninkas’ visuomet stojo ir 
stoja už darbininkų unijų 
vienybę... ”

Kad LDS (Lietuvių Dar
bininkų S u s i v i e n ijimas) 
stoja už darbininkų vieny-

* bę, tai nėra naujiena—visi

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Vokietijos Sustiprėjimas 
Grobiais Svetimų Kraštų
Berlin. — Su Čech i jos ir 

Moravijos užėmimu, skai
čius Vokietijos gyventojų 
pakyla iki 85,600,000, tai 
lygu Francijos ir europinės 
Anglijos gyventoju skaičiui 
sykiu. Vokietijos plotas pa
didėja iki 244,263 ketvirtai
nių mylių.

Trečdalis Ching Armi
jos Veiks Kaip Partiza

nai Prieš Japonus
Shanghai.—Chinija siun

čia trečdalį armijos, ge
riausius savo kareivius, į 
užnugarį japonų, kaipo 
partizanus: užpuldinėt ir 
naikint japonų stovyklas, 
ardyt geležinkelius ir japo
nų užvedamas pramones.

Japonai pernai planavo 
prisiaugint sau 1,800,000 
svarų bovelnos (cotton) 
šiaurinėj Chinijoj, bet chinų 
partizanai kovotojai taip 
pakenkė priešam, kad japo
nai tegavo tik 800,000 sva
rų bovelnos (vatos) iš ten.

Užfrontėje labai įsigali 
chinai komunistai; tai ant
ra priežastis, kodėl vy
riausias chinų komandie- 
rius Chiang Kai-shek siun
čia ten šimtus tūkstančių 
savo “tautinių” kareivių 
kaip partizanus. Jis bijo, 
kad komunistai, kaipo ko
votojai, negautų ten per
daug intakos tarp chinų gy
ventojų.

Čechoslovakijos Valdininkai 
Pabėgę j Angliją

London. — Pirm Vokieti
jai užimant Čechiją ir Mo
raviją, vienuoliką buvusių 
Čechoslovakijos a u k š t ųjų 
valdininkų perskrido į An
gliją. Tarp 'jų yra generolas 
Jan Syrovy, buvęs Čecho
slovakijos apsigynimo mi- 
nisteris, ir Rudolf Beran, 
paskutinis Čechoslovakijos 
ministeris pirmininkas.

tą puikiai žino. Bet LDS 
organas yra ne “Darbinin
kas,” o “Tiesa.”

So. Bostono kunigų “Dar- 
bininkas” yra organas 
“Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Švento Juozapo 
Darbininkų Sąjungos.” Jei
gu apie tą organizaciją 
“Draugas” kalba, tai jis tu
rėtų nesigėdyti ir jos var
do.

Reikia išmokti daiktus 
vadinti tikrais vardais.

Pagaliau, ta organizaci
ja gyvuoja tik keliose Mass, 
valstijos lietuvių parapijų 
klebonijose. Ji neturi jokios 
mūsų visuomeniniam gyve
nime reikšmės.

Brooklyn, N. Y., Penktadie uis, Kovo (March) 17, 1939

Soviet! j a Pasiryžus
Pramonėj Pralenkt 

Ameriką į 5 Metus
Maskva. — Visos Sovietų 

Sąjungos Komunistų Par
tijos 18-tas suvažiavimas 
svarsto Trečiosios Penkme- 
tės Planą, pagal kurį Sovie- 
tija turi ne tik pasivyt, bet 
pralenkt Jungtines Valsti
jas kas liečia daugius paga
minamų dirbinių. Šis pla
nas skiria $35,000,000,000 
platesniam sovietinės pra
monės išvystymui. Jį įvyk
džius, žmonės gaus pusant
ro iki dviejų sykių daugiau 
reikmenų ir prabangos da
lykų, kaip pramonės dirbi
nių, taip lauko ūkio pro
duktų.

Sovietinės Ukrainos de
legatas atžymėjo, kad Uk
rainoj pastatyta 77 nauji 
miestai, o žmonės dabar su
vartoja keturis sykius dau
giau mėsos negu geriausiais

MILŽINIŠKA KARINE SOVIETU APS1 
GYNIMO GALYBE - PERSPĖJIMAS 

VOKIETIJAI IR JAPONIJAI * '
Maskva. — Iš Sovietų ap

sigynimo komisaro Voroši- 
lovo raporto 18-tam suva
žiavimui Visos Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
paaiškėjo, jog Sovietai turi 
ne mažiau kaip 3 milionus 
pastovios armijos. Nuo 
1934 m. iki šiol Sovietų ar
mijos jėga padidėjo iki 103 
procentų; vien artilerijos 
jėga pakilo 80 procentų; 
tankų iki 150 proc. ir oro 
laivyno—150 procentų. Nuo 
1937 m. iki šiol skaičius 
raudonarmiečių padidintas 
dveja tiek.

Maršalas Vorošilovas 
skaitlinėmis įrodė, jog Rau
donoji Armija yra galinges
nė negu Francijos ar Vo
kietijos armijos, ir pareiš
kė: “o apie Japonijos ir 
Lenkijos armijas aš nekal

Lenkija Taip pat Dreba 
Prieš Vokietiją

Varšava, ko v. 16. — Hit
leriui užėmus Čechiją, Len
kai mato pavojų ir sau iš 
Vokietijos pusės.

Lenkijos spauda niekina 
cechus, kad jie ginklais ne
sipriešino nazįams.

Roma, kov. 16. — Musso- 
linio valdžia užgyrė žygį, 
per kurį Hitleris užgrobė 
Čechiją ir Moraviją, ir pa
naikino čechoslovakijos re
spubliką.

laikais prie buvusios, caro 
valdžios.

Visos Sovietijos Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
labai karštai pasitiko atėju
sį Ivaną Papaniną, Šiaurių 
Poliaus Užkariautoją. O jis 
savo kalboj pabrėžė, kaip 
sėkmingai veikia Sovietų 
išvystytas Šiaurių Jūrų ke
lias.

Pirmiaus Sovietų laivams 
reikėdavo 12,500 mylių 
plaukt ‘aplink pasaulį iš Le
ningrado į Vladivostoką, o 
dabar, plaukiant nauju 
šiauriniu keliu — tik 6,250 
mylių. O tai labai svarbu— 
ir šalies apsigynimui.

Sovietinės Baškirijos de
legatas su didžiu dėkingu
mu kalbėjo apie tai, kaip 
Sovietai pakėlė jo tautos 
gyvenimo ir apšvietos laip
snį.

bėsiu, nes jos kur kas že
miau stovi už Francūzų ir 
Vokiečių armijas.”

Jis taipgi kreipė dėmesį į 
milionų sovietinių jaunuolių 
teorinį ir karinį išsilavini
mą.

J. Stalinas ir maršalas 
Vorošilovas. savo kalbose 
komunistų s u v a ž i a vimui 
pravedė mintį, kad Sovietai 
dabar tegali pasitikėt tik 
savomis jėgomis, akivaiz
doj to, kaip Francija ir An
glija išdavė Čechoslovakiją 
ir kaip jos pataikauja fa
šistiniams kraštams.

Sovietų Sąjunga dabar 
turi karinius lėktuvus, ku
rie gali skrist 50 tūkstančių 
pėdų aukštumose ir vienu 
urmu išmest 6,000 tonų 
bombų ant priešų linijų.

Didis Moterą Pakilimas 
Sovietą Šalyje

Maskva. — Sovietų Są
jungoj dabar yra 9,000,000 
moterų pramonės darbinin
kių, 1,625 atstovės Aukš
čiausiame Soviete (seime) 
ir 12,500 moterų mokslinin
kių, lakūnių, inžinierių ir 
kitų specialisčių.

Praga, kov. 16. — Vokie
tijos naziai įsakė cecham 
liktis darbuose, kuriuos jie 
iki šiol dirbo.

■ Vokietija Leidžianti Vengram 
Užimt Visą Rusiniją

Budapest, Vengrija.—Čia 
gauta žodis nuo Hitlerio 
valdžios, kad Vokietija ne
kliudys Vengrijai užimt vi
są Rusiniją (arba Karpa-
tho-Ukrainą), buvusią ry
tinę provinciją buvusios Če
choslovakijos respublikos.

Ką Naziai Gavo, Už
grobdami Čechiją-Bo- 

hemiją ir Moraviją
Berlin. — Vokietija, už

imdama buvusios Čechoslo
vakijos dalis Čechiją ir Mo
raviją, gauna didelį lobį: 
derlingus laukus, 18,158 
ketvirtainių mylių plotą, 
6,804,000 gyventojų, aukš
tai išvystytą pramonę, gar
siuosius Skoda ginklų fab
rikus Pilsene ir keturis ki
tus amunicijos ir ginklų 
fabrikus; 1,400 orlaivių, 200 
tankų, $130,000,000 aukso, 
daugius užsieninių bonų ir 
k t. turto.

Naziai taip pat užgrobė 
puikias Čechoslov aki jos 
pramones: metalų, mašinų, 
audimų, čeverykų, odų, 
stiklo, grafito ir kitas.

Francijos piliečiai buvo 
stambieji savininkai Skoda 
ginklų dirbyklų; bet naziai 
jiem nežada atsiteist. Vo
kietijos valdžia taip pat ne
ketina atmokėt paskolų, 
kurias Čechoslovakija buvo 
kalta kitoms šalims.

Susitarė ir Sykiu Nusižudė 
Slaugė ir Jos Ligonis

Haddon Heights, N. J.— 
Pagal susitarimą, kartu nu
sižudė automobilyje Sea
view Hospital buvęs ligo
nis (iš Staten Islando), Jo- 
sephas F. Rogers ir jo slau
gė (norsė) Fannie Westre- 
nen.

Iš pradžios jiedu mėgino 
nusimarint pers įpjaudami 
sau rankų kraujagysles ir 
paleisdami kraują. Bet to
kia sayižudystė pasirodė 
perlėta. Tad jie užmovė 
guminę žarną ant užpaka- 
linės-apatinės automobilio 
dūdos, per kurią išeina 
nuodingos perdegimo dujos 
“carbon monoxide”; antrą
jį “paipos” galą jie įrietė Į 
vidun į automobilį; uždarė 
jo dureles, paleido motorą, 
ir taip nusinuodijo.

Abudu buvo vedę ir pa
liko atsiprašymo raštelius 
—Rogers savo žmonai, o 
Fannie savo, vyrui. Rogers 
buvo 33 metų, o Fannie 30. 
Jiedu susipažino ir įsimylė
jo pačioje ligoninėje, kur 
Fannies vyras tuo laiku 
dirbo kaip virėjas. Fannie 
buvo nėščia.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Klaipėdijos Naziai
Stato Naujus Rei

kalavimus Lietuvai
-------------------------------------------------------------—H

Klaipėdos Naziai Užpuldi
nėja Lietuvius Tilžėje

Klaipėda, kovo 13 d. — 
Klaipėdiškiai naziai smogi
kai Tilžėje apstumdė atvy
kusį lietuvį gydytoją To- 
liušį. '

Naziai Bando Apeiti Lietu
vos Muitų Įstatymus

Klaipėda, kovo 13 d.—Vo
kiečiai grupėmis bandė jė
ga įgabenti be muitų mo
kėjimo Lietuvon uniformi
nes kepures. Lietuvos pasie
nio policija juos “sudrau
dė.”

Vengrai Permaršavo 
Skersai Ruthenijos

Budapest, Vengrija, kov. 
16. — Vengrų armija dviem 
ruožais jau persigrūmė 
skersai Ruthenijos, arbč 
Rusini jos (kitaip vadina
mos Karpatho - Ukrainos), 
ir pasiekė Lenkijos rubežių 
ties Sianki ir Lawoczne.

Rusiniją dar tik kelios 
dienos atgal buvo savival- 
diška dalis Čechoslovakijos 
Dabar vengrų baigiama už
imt Rusiniją turi 4,874 ket
virtaines mylias ploto ii 
725,360 gyventojų. Jinai ru- 
bežiuojasi su Lenkija, Ru
munija, Vengrija ir Slova- 
kija.

Rusinijos kareiviai ir 
partizanai iš kalnų ir šiaip 
tinkamų pozicijų šautuvais 
ir kulkasvaidžiais šaudo 
įsibriovusius vengrus. At
einant vengram, rusinai 
daugelyje vietų susprogdi
no tiltus. Vengrų oficie- 
riai sako, kad dar tebeina 
“karti kova” tarp besigi
nančių rusinu ir užpuolan
čių vengrų.

Niekšiškiausias Veidmainys 
Tai Anglijos Chamberlainas

London, kov. 16. — An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain seime “ap
gailestavo,” kad Vokietija 
taip staiga užėmė liekamą
ją dalį Čechoslovakijos res
publikos. Jis prisiminė, kad 
Hitleris Muniche jam asme
niškai prižadėjo privienyt 
Vokietijai tik čechoslovaki
jos vokiečius, o dabar na
ziai užgrobė ir slavus-če- 
chus. (Bet visi supranta, 
kad ir šį žygį Hitleris pa
darė su Chamberlaino ži
nia ir pritarimu.)

ORAS
Giedra ir šaltoka.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

Kaunas. — Vokietininkų 
nazių vadas Klaipėdos kraš
te, Ernstas Neumannas, 
arklių daktaras, pareiškė 
sušauktiem atstovam nau
jojo seimelio, kad Lietuva 
turi pamatiniai permainyt 
savo santikius su Klaipėdi- 
ja. Oficialis posėdis naujo
jo Klaipėdos seimelio įvyks 
pirm kovo 24 d.

Neumannas užreiškė, jog 
politinis ir ekonominis gy
venimas Klaipėdos krašte 
turi būt vedamas pagal 
“klaipėdiečių valią” (o ne 
vien tik pagal ligšiolinį 
Klaipėdi jos statutą - konsti- 
tuciją). Jis reikalavo taip 
užtikrint klaipėdiečiam tei
ses, kad Lietuvos valdžia 
daugiau, girdi, jau “negalė
tų sauvaliauti” tame kraš
te.

Neumannas, kaip vadas 
“visų” klaipėdiškių organi
zacijų ir kaip išrinktas sei
melio narys, sakė, kad jis 
turįs teisę vesti visas dery
bas su Lietuvos valdžia. Jis 
gyrėsi, kad kalbąs vardu 
“87-nių procentų” visų Klai
pėdos krašto gyventojų.

Plėšt ir “Džėlon” Sėst, 
Kad Tik Pačios Neregėt
Burlington, Vermont. — 

Bernardas Cadorette, 23 
metų, užpuolė mėsos krau
tuvę, įvarė į šaldytuvą jos 
savininką ir uždarė; iš
kraustė pinigus iš redžiste- 
rio; nuėjo į policiją ir pa
reiškė :

“Šį žygį aš padariau, kad 
gaučiau ilgokus me’tus kalė
jimo; noriu pasišalint nuo 
savo pačios.”

HITLERIS “GLOBOS” 
ČECHOSLOVAKUS

Praga, kov. 16. — Hitle
ris iš buvusios čechoslova
kijos prezidentų palociaus 
paskelbė, kad čechija-Bo- 
hemija ir Moravija nuo 
šiol liekasi jau tik Vokieti
jos “globojamomis” pro
vincijomis. Įvedama Vokie
tijos markės kaip teisėti pi
nigai tose buvusios čecho
slovakijos vietose, kurias 
dabar užėmė Vokietijos na
ziai.

NAZIAI SUeMe 5 TŪKS- 
' TANČIUS ČECHŲ

Berlin, kov. 16. — Tūks
tančiai nazių slaptosios po
licijos suėmė penkis tūks
tančius demokratiškų Če- 
choslovakų Pragoję, sosti
nėje buvusios čechoslovaki
jos respublikos.
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Ponui Teisėjui Laukaičiui
Taip vadinama “tautininkų taryba” iš

leido atsišaukimą. Į ką? Nagi į darbi
ninkus !

Visai natūralu, kad po tuo “atsišau
kimu” pasirašo Jurgėla, Karpius, Stri
maitis. Tie žmonės lietuvių visuomenei 
puikiai žinomi ir su jais niekas niekad 
rimtai nesiskaitė. Tai savos rūšies “don 
Kichotukai,” kurie gali paskelbti karą 
vėjo malūnui. Bet mums keista, kad po 
tuo “dokumentu” pasirašo juristas Lau
kaitis. Prieš tai mes buvom linkę manyti, 
kad Baltimorės teisėjas dalykus ima 
rimčiau.

Supraskit, fašistai kreipiasi į lietuvius 
darbininkus! Jie prašo jų neklausyti ko
munistų, o klausyti fašistų! Ir tai jie 
daro drąsiai, visiškai nepaisydami, kad j 
jų tą atsišaukimą lietuviai darbininkai 
tik nusispjaus!

Pamąstykit: lietuviai fašistai klausia 
sekamo: “Ar jie (komunistai) gieda Lie
tuvos himną, ar kalba jums apie Lietu
vos reikalus ir gelbėjimą jos nuo priešų, 
jų viena mintis yra: dėti pastangas pri
jungti Lietuvą prie Sovietų Rusijos ir 
tam jie jus ruošia!” (Rašybos netaisom. 
—“L.” Red.)

Ar čia yra kiek senso? Ne! Niekas 
šiandien tiek nekalba apie Lietuvos reika
lus ir jos gelbėjimą nuo priešų (hitleri
nių fašistų), kaip komunistai. Amerikos 
lietuviai komunistai niekad nėra reika
lavę, kad Lietuva būtų prijungta prie 
Sovietų Rusijos!

Kas girdėjo komunistus prakalbas sa
kant, kas skaito jų spaudą, puikiai žino, 
kad jie betarpiškai ragina Amerikos ir 
Lietuvos lietuvius stovėti Lietuvos nepri
klausomybės sargyboje, gelbėti Lietuvą 
nuo Hitlerio.

Pagaliau, tik visai nesenai fašistų or
ganas “Vienybė” kaltino komunistus, 
kam jie gieda Lietuvos himną, o dabar 
ponas teisėjas Laukaitis (mes su kitais 
po “atsišaukimu” pasirašiusiais nesiskai- 
tome, kadangi jie yra niekas daugiau, 
kaip politiniai beraščiai) kaltina komu
nistus dėl negiedojimo Lietuvos himno!

Kur čia logika?
Bet skaitykime toliau
“Jungt. Amer. Valstybėse mūsų išei

vių tarpe komunizmas atslūgo, tautinis 
susipratimas didėja, to svetimo raugo 
skelbėjai mažiau ir mažiau gauna iš lie
tuvių darbininkų sau ieškomos naudos. 
Jų net išgalvotos naujos strategijos— 
himno giedojimas, Lietuvos ir Klaipėdos 
reikalų ‘gynimas’—sulaukia tik pašaipa 
iš visuomenės!” '

Matot! Vienam paragrafe kaltina ko
munistus dėl negiedojimo Lietuvos him
no, o kitam jau kaltina, kam jie gieda 
himną. Girdi, tai tik “išgalvotos naujos 
strategijos”! Ponas teisėjas Laukaitis 
sako, būk Amerikoje “mūsų išeivių tar
pe komunizmas atslūgo,” bet tuo pačiu 
sykiu dejuoja, kad lietuviai komunizmą 
seka!

Dar toliau: “Jūs esat lietuviai — lie
tuviais ir norit būt.” Na, kur čia logi
ka?! Ar komunistai yra kur nors sakę, 
kad lietuviai turi būti airiais, anglais, 
švedais, rusais, bei kitokiais? Niekad!

Jūs, ponas teisėjau Laukaiti, kuris sa
vo parašą dedate po tuo fašistų “pareiš
kimu,” turbūt pamirštat, kad komunisti
nis Amerikos lietuvių jaunimas šiandien 
lietuvių kalbą vartoja kur kas geriau, 
negu kitų sriovių. Jūs pamirštat, kad

nemažiau kaip pusė jaunimo, priklau
sančio lietuvių komunistiniam judėjimui, 
lietuviškai geriau kalba, negu Baltimo
rės teisėjas! Jūs nežinot, kad niekas tiek 
daug lietuvybei nesidarbavo, kaip lietu
viai komunistai,—Lietuvoj ir čia, Ame
rikoj.

Jūs savo pareiškime, ponas teisėjau, 
sakote: “Duokit jiems (lietuviams) pa
skaityti gerus tautinius laikraščius...”

Kokius? Nepasakote. Bet reikia ma
nyti, kad po žodžiu “tautinis” jūs turite 
galvoj fašistinis. Taigi jūs norit įpiršti 
lietuviams, fašistų “Vienybę” bei “Dir
vą.” Bet juk Amerikos lietuviai nestovi 
už fašizmą. Jie yra priešai Hitlerio, ir 
Voldemaro ir Smetonos.

Atsiminkit, ponas teisėjau Laukaiti: 
dar tamsta buvote jaunas, kai 1926 me
tais Lietuvos fašistai nuvertė žmonių iš
rinktą valdžią ir patys pasigrobė val
džios vadeles. Smetona pasiskelbė “tau
tos vadu” ir šiandien jis tokiu skaitosi, 
žiauriai engdamas Lietuvos žmones.

Ar tamsta, kaipo teisėjas, kaipo juris
tas, kaipo Amerikos pilietis, užgirtumėt 
bile kokį niekšą, kuris smurto būdu nu
verstų dabartinę prezidento Roosevelto 
demokratinę valdžią ir įsteigtų fašistų 
diktatūrą? Bet fašistų “Vienybė”, ku
rioj tamsta skelbiate savo pareiškimą, 
tatai užgyrė ir šiandien ji palaiko tą 
smurtininkų valdžią, kuri 1926 metais 
nuvertė žmonių valdžią,—nuvertė de
mokratiją.

Ar tamsta užginate tos valdžios žy
gius, kuriais ji atsižadėjo istorinės Lie
tuvos sostinės, Vilniaus? Jeigu užgiriat, 
kaip padarė fašistų “Vienybė,” tai ne
koks tamsta esate Lietuvos patri jotas ir 
tuomet jūsų parašas po tokiu “patri j o- 
tišku” pareiškimu sukels žmonėse daug 
abejojimų.

Jūs, ponas teisėjau, visur pabrėžiate 
esąs demokratas, bet savo atsišaukime 
nei žodelio nepasakote prieš fašizmą, už 
demokratiją, o tik niekinate komunis
tus. Amerikos demokratijai šiandien vy
riausias pavojus grūmoja ne iš komu
nistų pusės, bet iš fašistų. Komunistai 
šiandien nuoširdžiausiai gina demokra
tiją. Jie kovoja prieš fašizmą, prieš reak
ciją. Prieš fašizmą kovoja visi pažangūs 
žmonės, įskaitant šviesų mūsų krašto 
prezidentą Rooseveltą. Bet tasai laikraš
tis, kuriam tamstos pirmininkaujamo ko
miteto atsišaukimas telpa, nei žodeliu 
neprisimena prieš fašizmo pavojų. At- 
penč, jis fašistus remia, jis juos užgi
na, nes jis atstovauja fašistinę sriovę 
Jungtinių Valstijų lietuviuose.

Taigi jūsų “atsišaukimas” gal but 
gražiai skambės tiems žmonėms, kurie 
pripažįsta fašistinę “vierą”, bet pažan
giems Amerikos ir Kanados lietuviams 
jis tik dar sykį įrodys, kad jie privalo 
atsakyti tik dar labiau pastiprintu savo 
demokratiniu judėjimu prieš fašistus.

Ir pamatysite, ponas teisėjau, kad pa
našiai ^bus!

4r Seganti Bus Lietuva?
Vokietijos fašistinis bestija prarijo 

dar vieną kraštą—Čechoslovakiją.
Dėl jos prarijimo Londono ir Pary

žiaus viešpačiai kol kas nepasakė nei 
vieno žodelio. Manoma, kad greitu lai
ku Italija pasimos paimti savo Šerą-- 
tūlas Franci jos kolonijas. Labai galimas 
daiktas.

Bet įdomu, ką dabar darys Hitleris? 
Yra spėjimų, kad jis greitu laiku ban
dys padaryti tą patį su Lietuva, ką pa
darė su Čechoslovakija. Jis tam ruošia 
ir savo “kadrus.” Lietuvos nepriklauso
mybei duobę kasa jam tarnaują žmonės 
Lietuvoj—voldemarininkai.

Mūsų gimtinei pavojus didelis. Norint 
jį sumažinti, turi būt apvalyta Lietuva 
visųpirmiausiai nuo voldemarininkų. Be 
to, reikia grąžinti Lietuvos žmonėms 
laisvė, kad jie vieningai galėtų gintis nuo 
Berlyno bestijos.

Amerikos lietuviai taipgi turi budėti 
ir stoti pagalbon Lietuvos žmonėms ne
priklausomybei ir laisvei ginti.

Kur Jau Čia Sensas!
“Naujienos” rašo, būk ‘-‘Laisvė” “der- ■ 

gusi’’ jas javo straipsny apie sidabrinį 
to laikraščio jubilėjų (tilpo pereitą šeš
tadienį). Mums tiesiog nesuprantama, 
ką “Naujienų” redaktorius skaito “der- 
gimu,” jei jis mums tai primeta.

Skaitytojas matė, kad mūsų paminė-

Čechoslovakijos Mirtis
Su kovo 14 diena pasi

baigė Čechoslovakijos, kai
po valstybės gyvavimas. 
Mums tai buvo ne naujiena. 
Kada pereitais metais ant 
Čechoslovakijos pradėjo 
puolimą Vokietijos, Vengri
jos ir Lenkijos fašistai, ka
da suvažiavo į Munichą 
Hitleris, Mussolinis, Cham- karui ir apsiginklavus. Jos 
beriamas ir Daladier tartis armija buvo geriausiai iš- 
ir padalyti Čechoslovakija, muštruota, apginkluota Vi
tai mes sakėme, kad jeigu so j Centralinej Europoj. 
Čechoslovakija priims jau Pradžioj krizio, į trumpą 
padiktuotas sąlygas, tai tas j laiką ji mobilizavo 2,000,- 
reiškia jai mirti. Mes daug 1000 vyrų ir buvo pasiren- 
rašėme “Laisvėj” rugpjū- gus gintis. Abelnai ji galė- 
čio-spalių mėnesiais ir nu- jo pastatyti iki 4,000,000

tingi gamtos iškasami tur
tai — anglis, geležis, fosfo
ritai, stipri industrija, ypa
tingai metalurgijos ir kari
nė darė ją stipria .valstybe. 
Ji turėjo gan draugiškus 
ryšius su demokratinėmis 
valstybėmis. Norėjo taikos, 
bet buvo gerai prisirengus

Čechoslovakija

rodėme, kad Čechoslovaki- 
jai vienatinis išsigelbėji
mas, tai kova. Ir kovoti ta
da ji galėjo, turėjo tvirtus 
fortus, galingą ir gerai ap
ginkluotą armiją ir užtekti
nai ginklų.

Bet Čechoslovakijos val
džiai Francijos ir Anglijos 
išdavikai įkalbėjo, kad ji 
atiduotų dalį savo teritori
jos Vokietijai, Vengrijai ir.’ 
Lenkijai, o jau paskui tai 
Franci ja ir Anglija užtik
rino, kad daugiau Čechoslo
vakijos teritorijos bus ne
paliečiamos, nes Anglija ir 
Francija ją apgins.

Mes tada sakėme, kad tai 
vilkams pavedama avis ga
nyti. Ir “Laisvės” 233 nu- 
meryj, 1938 metais, dary
dami išvadą, sakėme:

“Didžiausia pasaulyj bus

žmonių apsigynimui ir tu
rėjo progos gintis. Bet Če
choslovakijos valdžia pasi
davė Vokietijos, Italijos, 
Francijos ir Anglijos reika
lavimams.

Pirmas čechoslovakijos 
Pasidalinimas

Spalių mėnesį, 1938 me
tais, pagal niekšišką Mu
nich suokalbį, įvyko pirmas 
Čechoslovakijos pasidalini
mas. Fašistinė Vokietija 
gavo 11,081 ketvirtainių 

i mylių žemės plotą su 3,- 
1576,800 gyventojų, kurių 
j tarpe buvo 2,822,899 vokie
čiai. Vokietija pačiupo an
glies, geležies mainas ir 
svarbias industrines prie
mones.

, Vengrija pagriebė 8,598 
ketvirtainių mylių plotą su 
992,196 gyventojais,, kuriųgėda, tai atidavimas fašis- į bu^ 587Jfi9į * 

tams sudraskyti. dmiokrati-^A 0 kiti rusina; ukraini|. 
nę Cechoslovakvją. Anglijos! -r s)avaį
ir Francijos atstovai — i., T/sn1fHn«'*>siafa5 «>««.

nuo Čechijos ir pasikvietė 
sau į pagelbą Vokietijos ir 
Vengrijos armijas, kurios 
ją. “liuosuodamos” stengiasi 
pasidalyti ir prie savęs pri
jungti.

Čechija ir Moravija ban
domos suskaldyti. Jų plo
tis 19,410 ket. mylių ir 6,- 
800,000 gyvenl/ojų.

K a r paty-Rusinija (Ru- 
thenia) užima 4,285 ketvir
taines mylias ir turi 552,- 
000 gyventojų. Ji pasiskel
bė “nepriklausoma”, gi tuo 
kartu į jos teritoriją įsi- 
briovė Rumunijos ir Ven
grijos armijos, o šiaurėje 
stovi Lenkijos armija.

Kas Toliau Bus?
Č e c hoslovakijos valdžia, 

kovo 14 dieną, paskelbė, 
kad Čechoslovakijos atskirų 
valstybių federacija pakri
ko, pasibaigė ir kiekviena 
tauta lai pati žinosi.

Dabar globoje karinių 
agresorių pasiskelbė “ne
priklausomos” trys valsty
bės: Čechija, Slovakija ir 
Rusinija. Bet jos visos pri
klausys nuo savo stiprių 
kaimynų. Gal būti dar ir 
dabar nuo jų bus atplėšti 
tam tikri plotai ir tiesiai 
prijungti prie agresorių. 
Bet nėra abejonės, kad tos 
“nepriklausomos” ir “lais
vos” valstybės neturės nei 
nepriklausomybės, nei lais
vės. Jos pilniausiai prigu
lės nuo Vokietijos fašistų 
valios, kol galutinai bus 
prie Vokietijos prijungtos, 
kaip metai atgal buvo pri
jungta Austrija.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
r—. i.,

Klausimai ir Atsakynfai
PAŠALPOS MOKESČIAI 
PO SENATVĖS APDRAU- 

DOS ĮSTATYMU

Klausimas:
Sulaukiau 35 metus ir už

dirbu apie $25 į savaitę, ar^ 
ba $1,300 į metus. Jeigu 
mano alga vis tokia bus, 
kiek pensijos gausiu sulau
kęs 65 metus? Ir kiek ma
no šeima gautų, 
numirčiau po 20 
metu darbo? v
Atsakymas:

Pagal tamstos 
gal dar uždirbsi
pinigų negu tuos $25 į sa
vaitę. Bet jeigu vis alga 
būtų $25 į savaitę, tai kuo
met nuo darbo atsistatysi, 
gausi $45 į mėnesį. Mir
ties atsitikime po 20 metų, 
tavo šeima gautų $910. Po 
30 metų gautų $1,365.

jeigu 
arba

as 
.30*

tai'metų, 
daugiau

ŠYPSENOS
U ž vakar 
jei aš už 

jis iim% 4

Bet 
rau

Draugių Pokalbis
Marytė, -r- 

Paukštis sakėsi, 
jo netekėsiu, tai 
kvailybes daryti.

Janina: — Taip? 
vakar jis prašė mano 
kos!

Marytė. — Na, matai! Ar 
klydau! Jis jau ir kvailioja.

(Surinkta)
", r,arijos alsavai — i.. Lenkijos fašistai pagrie- 
Chamberlain ir Daladier b§ nuo čechoslovakijos TesJ 
suvažiavo, su , Hitleriu ir chen miest • jo Janglies 
Mussoliniu ir nutarę Cecho-k*. želJnčg pfotas 
sZowfctju faktiškai pada- sudaro 400 angliškų ketvir- 

v_ . , tainiu mylių ir turi 230,282 
. Ten Pat mes raseme, kad gyVentojų kurių tarpe tik 
Čechoslovakijos valdžia pn- 80J000 Įenkp. 
imdama tą ultimatumą pa-Į ™ 
sirašė mirties dekretą, kad1 
“ Čechoslovakija miršta,' 
kaipo nepriklausoma vals
tybė.”

Ir štai nepraslinko dar 
pusė metų nuo to laiko ir 
musų aiškinimas pilniau- turgj0 54 250 ketv. anglis-, 
šiai pasitvirtino čechoslo- ku n liu plotą. 0 po pasi. 
vakija vėl užpulta ir sudąu- (dalinimo liko jau tilt 38,- 
zyta. Vokietijos,. Vengrijos, ketv. myliu. Pirmiau 
Rumunijos armijos izenge į turgjo 14,730,000 gyvento
jos teritoriją, drasko, plėšo, jy 0 po pasidalinimo liko 
grobia, o Francija ir Anglį- tik 9 907,096.

• ja, kurios gvarantavo Če
choslovakijos rubežius, nu
siplovė rankas, kad tai nėra 
intervencija, kad tai tokia dalinimo Vengrija "ir Len- 
Čechoslovakijos žmonių va- kija pradėjo dirbti, kad 

Karpatų Rusinija pasida
linti. Vok. fašistai įsigalė
jo Čechijoj ir Slovakijoj, 
pravedė savo politiką, suda
rė saviškių grupes ir suma
nė padalinti ją dar į mažes
nes dalis, kad paskui tas 
valstybėles galutinai pri
jungti prie Vokietijos. Jie 
po o b a 1 s i u “liuosavimo 
tautą” sukurstė slovakus 
prieš cechus. Slovakai fašis
tai iškėlė obalsį: Atsiskirti 
nuo Čechijos!” Tokį pat 
obalsį iškėlė Karpatų Rusi
nija: Atsiskirti nuo Slova
kijos!” 

Separatistai pasikvietė 
sau į pagelbą Vokietijos ir 
Vengrijos fašistus. Šiuos 
žodžius rašant Čechoslova-'nės neperdaug 
kija ■ 1 
Vengrijos, ir Rumunijos ar-^manęs, kad jau metas po me- 
mijų. Lenkijos armija taip tų artinasi mano^ gyvenimo 
pat stovi pasirengus žengti pakaita? Nenorėčiau, kad ji 

Kiekvie- man kur nors pakenktų.
Kitas dalykas. Mes su sa

vo draugu turim po 2 ar 3 
susinėsimus kiekviena savaitė.

lia.
čechoslovakijos Istorija
Čechoslovakija susiorga

nizavo 1918-1919 metais 
ant buvusios Austrijos- 
Vengrijos teritorijos iš sla
viškų tautų. Ją sudarė Bo
hemija, Moravija, Slovaki
ja ir Rusini ja. Kadangi, 
gyventojus sudarė didžiu
moj čechiški ir slovakiški 
žmonės, tai ir šalis buvo už
vardinta dubeltavu vardu: 
Čechoslovakija. Jos terito
rija buvo 54,250 ketvirtai
nės angliškos mylios.

Čechoslovakijos gyvento
jus vyriausiai sudarė pen
kios tautos: cechų apie 7,- 
000,000; slovakų — 2,500,- 
000 ; vokiečių — 3,250,000; 
vengrų — 700,000; rusinu 
— 600,000, o kitus sudarė 
lenkai, žydai ir kitų tautų 
grupelės. Prieš pereitų me
tų Čechoslovakijos pasidali
nimą ji turėjo apie 15,000,- 
000 gyventojų.

Tai buvo demokratinė 
valstybė, kurios derlingi 
laukai, dideli^ miškai, tur-

Taip įvyko pirmas Če
choslovakijos sudraskymas- 
pasidalinimas. Čechoslova- 
jkija nustojo daug svarbių 
i industrijų, kelių, fabrikų, 
centrų. Ji buvo labai suma
žinta. Prieš pasidalinimą1

DR. J. J; KAŠKIAUČIUS
530 Sunjpįier, zĄvle. Newark, N.

Tel.: Humboldt 2—7»64

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SVORIS IR MANKŠTYNĖS
Gerb. daktare, malonėkit 

man dar ką patartį per mūsų 
(“Laisvę.” Gal tai bus ir ki
tiems ant naudos.

Esu vedus moteris, 47 me
tų amžiaus, sveriu 200 svarų, 
vidutinio ūgio. Tai labai di
delis svoris. Aš seku jūsų 
patarimus, valgau viską, kas 
yra nesugadinta —- žalių dar
žovių ir visokių vaisių. Jau
čiuos labai gerai, pilna ener
gijos, visa sveika, raudona ir 
taip atrodau* gerai. Bet visas 
mano keblumas—tai perstora. 
Štai mano klausimas.

Ar gerai man kasdien pasi- 
mankštyti per 15 minučių ? 
Aš poryčiais atsisuku radio, 
kur transliuojama gimnasti
kos sveikatai ir išvaizdai tai
syti. Ir 
tynęs, 
kaip aš 
rau tas 
gai—ir jau nupuoliau kokius 
5 svarus, ir jaučiuosi labai 
gerai. Nors sąnarius paskau- 
dėjo išpradžių, keletą savai
čių, bet dabar jau apsipratau, 
ir jau netaip sunku visaip var
tytis ir lankstytis.

Kažin, ar tokios mankšty- 
sunkios, dėl 

užpjauta Vokietijos,(mano metų? Ar jos gerai dėl

Subyrėjo čechoslovakija
Po Čechoslovakijos paši

tuomet darau mankš-
Jau antras mėnuo, 
kiekvieną dieną da- 
gimnastikas regulin-

į Čechoslovakiją.
nas plėšikas nori pagrobti 
kuo daugiaus.

Slovakija užima 14,495
ketvirtaines mylias plotą ir Bet jau kaip kada trečiu kar- 
turi 2,450,000 gyventojų, tu, kai reikia sylitis, tai man 
p a s i skelbė nepriklausoma kartais nudiegia galvoj, deši

tajam straipsny nebuvo nei vieno šiurkš- 
tesnio sakinio, nei vieno žodelio, siųsto 
“Naujienų” adresu. Ten buvo paimta 
daug Grigaičio padarytų apie Sovietų 
Sąjungą ir komunistus pranašysčių, ku
rios nei viena neišsipildė. Be to, buvo pa-

linkėta, kad “Naujienos” remtų bendrą 
demokratinį darbą fašizmui atmušti.

Jeigu “Naujienos” skaito dergimu tas 
citatas, kurias mes paėmėm iš pačių 
“Naujienų,” tai ne “Laisvės” kaltė, o jų 
pačių!

J.

nėj pusėj, nuo smilkinio 
viršugalviui. Ir taip ten 
skauda kokį pusvalandį, 
tai reiškia? Labai ačiū.

ATSAKYMAS
Iš viso ko galima spręsti, 

kad Jūs visai tvarkinga mo
teris. Mokate gražiai orijen- 
tuotis gyvenimo painiavoj. 
Užtat Jums ir skani sveikata 
gražiai tarnauja ir taip visa 
kas sklandžiai einasi. **

Kai dėl svorio, tai Jūs irgi * 
turite gerą supratimą. Gim
nastika, mankštynės daug 
Jums padės suliesėt. ir palai
kyt miklią figūrą. Nemanau, 
kad tokie pasimankštymai, 
gerai sureguliuoti, darytų ko
kios žalos Jūsų organizmui. 
Atbulai, visa tai eina organiz- • 
mui naudom Mankštynės ge
riau išvarinėja kraują po visą 
kūną, išjudina visą k r a u jo 
apytaką, o nuo to pa
gerėja viso kūno audinių mi- 
timas. Jūsų amžiuj tai ypąft 
svarbu. Jums jau po trupu
tėlį gal pradės streikuot tie 
galingieji moteriški inžinukai 
— kiaušidės. Kiaušidinėms 
liaukoms silpstant, tingiau ei-f 
na medžiagų apykaita orga
nizme. Ot čia kaip tik ir pa
smagina tą metabolizmą to
kios mankštynės.

Taip darydama, Jūs nuolai
džiau pereisite tą audringą 
gyvenimo pakaitos laikotarpį. 
Jūs, manau, taipgi einate ir 
pasivaikščiot, giliai pakvėpifo- 
jat, ore, saulėj dažniau pa- 
būvat.

Apie tą “kitą dalyką” — 
Jus irgi tik galima pagirti. 
Taipgi ir Jūsų draugą. Taip 
gyvenant, kiaušidės ilgiau pa
silieka veiklios, o tai labai 
daug reiškia gerojon pusėn. 
Jums ten kartais nudiegia, 
veikiausia, nuo didesnio rau
menų įtempimo. Tai nieko 
bloga. Jūs gerai darote..

lki
pa-
Ka v
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BUKIAUSIS” vyras Naujas Išradimas Ge MOKSLO ŽINIOS

tina Oro Atspėjimą;
ant

Senovės graikai erkes va
dindavo krolono sėklų var
du, o senovės romiečiai jom 
vardų duodavo kastoro ar
ba ricinos pupų. Abiejų tų

ta-1 
ši-, 

o ro

nors arklinis gripas yra esančių vėžio

ARKLIUGR1PAS X-Spinduliai Kaipo
Vėžio Naikii kos ' kompozitorių' pasauly-

I m Gni nhra VAZ T?

Sako, kad mažiausi žmo
nės gyvena vienoj Afrikos 
dalyje. Jie juodi. Juos va-

Penktadienis, Kovo 17, 1939

Šią žiemą gripas (influ
enza) parbloškė ne tik dau
gelį brooklyniečių ir abelnai 
amerikiečių. Plati ir ilga 
gripo banga taip pat persi
rito per Kauną ir kitus Eu
ropos miestus.’ To dar ne
gana. Gripas kai kur už
klupo ir arklius.

V

Kiek pirmiaus buvo var-Įkai išnykt; o celės kraujo 
tojama X-spindulių mašinos j ir kitų sveikų K 
tik iki 200,000 voltų stipru-! geriau atsilaiko prieš X- 
mo naikint tais spinduliais spindulius, kur kas mažiau 
vėžio ligos skaudulius kū- nuo jų nukenčia ir lengviau § ryžiuje ir labai skurdo, ne- 

Ypač daug arklių sirgo ne. Bet pasirodė, jog tai ne- atsigauna,, negu tais spin-; rasdamas jokio, kad ir men- 
ir serga gripu Čechoslova- gana pasiekt ir sunaikint dūliais sužeistos vėžio celės, kiaušio, uždarbio iš muzi- 
kijos provincijoj Moravijoj, celes-narvelius giliau kūne!Štai kodėl naujosios, smar- kos. 

_ \ v \ skaudulių, kesnės X-spindulių mašinos!
skirtingas nuo varginančio Todėl pernai ir šiemet sta- yna toks naudingas ginklas!
žmones gripo. Arklių gri- tomą bei pastatyta galin- prieš vidujinius vėžio skau-,
pu žmones neužsikrečia. gesnės X-spindulių mašinos dulius.
Bet arklinis gripas limpa iki miliono ir daugiau vol-
galvijams; o kartą sirgę tų. Bet jos nėra didesnės, o
tuom gripu galvijai paskui net mažesnės už anas 200,-
būna palinkę į karvių džio- 000 voltų masinas, 
vą ir kitas ligas. ! Miliono voltų X-spindu-

. v . • liai įeina per vieną kūno
Kas buvo priežastis, k^d|pUS^ ar šoną, pereina per 

Čechoslovakijoj taip papli- Vežio skaudulius ir išeina 
to arklinis gripas? Juk jie Į 
negali apsikrėst gripu nuo 
žmonių. Žinovai sako, kad 
Čechoslovakijos arkliai bu
vo perdaug išvarginti ir nu
silpninti per karišką mobi
lizaciją pernai rudenį toje 
šalyje; tai todėl taip daug 
jų ir serga gripu-influen- 
za. O juk ir nuvargusiam, 
nepasilsėjusiam, ar perpras
tai mintančiam žmogui taip 
pat greičiau limpa gripas.
Kaip Atrodo Arklių Gripas

Apsirgęs gripu arklys ne
noriai ėda, kosti, karščiuo
ja, greičiau kvėpuoja, spar
čiau plaka jo širdis, ir dvo
kia puvėsiais jo kvapas. 
Daugumas taip sergančių; 
arklių gauna dar smauglį 
(anginą), gerklės uždegi
mą, dusulį, o dažnai ir plau
čių uždegimą; kai kurie, be 
to, apserga ir vidurių su-! 
gedimais.

Pati savaimi arklinio gri-, 
po liga trunka iki keleto sa
vaičių, jeigu neprisimeta 
dar kitos ligos; ir apie de
šimt procentų visų turėju
sių gripą arklių nugaišta; 
o kurie pagyja, tai dar il
gai pasilieka silpni ir ne
labai tinkami darbui.

Bet smagu pranešt ūki
ninkams, kad jau yra ir 
vaistas nuo arklinio gripo. 
Tai tam tikri skiepai, ku
riuos pagamino Čechoslova
kijos veterinarijos profeso
rius dr. Brno. Ir jeigu 
šiais skiepais pačioj susirgi
mo pradžioj įskiepijami ar
kliai, tai jie per 8 dienas 
pagyja. —N.

f LIETUVOS LAIVŲ 
UŽDARBIS

Lietuvos valdžia skelbia, 
kad savieji Lietuvos garlai
viai 1937 m. svetimų šalių 
pinigais uždirbo milioną ir 

U 200 tūkstančių litų, neiš- 
' veždami iš Lietuvos jokių 

gerybių, o vien tik patar- 
4 _ naudami, kaip svetimu pre

kių išvežioto j ai. Uždarbis
*už savais laivais išvežtas 

• prekes į užsienius atskirai 
... skaitomas.

St. Massner gavo teismiš- 
kas perskyras nuo savo 
žmonos Bostone. Mass., dėl 
to, kad jinai įpylė jam į ar- 

. batą druskos.

I ei ją, Wagneris nuėjo pas 
! Paryžiaus muzikos konser- 
i vatorios direktorių Cheru- 
\ binį prašyt patarimo ir pa
ramos.

C h e r u b i nis norėjo pa- 
brėžt savo didumą ir svar
bą; todėl išlaikė Wagnerį 
dvi valandas laukiamajame 
kambaryj, iki priėmė jį pa- 

Italijos valdžia sako, kad sikalbėt. Tada Cherubinis 
per metus jinai gavo jau labai, labai pagyrė Wagne- 

arba taip jas sužeidžia, kadi 54 šimtus svarų aukso iš 
jos neatsigauna; ir taip vė-'dviejų Ethiopijos kasyklų.

per antrą pusę. Tie spin
duliai suardo vėžio celes

Du Šaunūs Sovietiniai Chirurgai Apdovanoti 
Aukščiausiu Garbes Ženklu

Sovietų vyriausybė šio
mis dienomis apdovanojo 
du gydytojus aukščiausiu 
garbės ženklu—Lenino Or
dinu. Šią garbę gavo me
dicinas profesoriai Sergius 
Spasokukotski ir Aleksie
jus Očkin.

Prof. Spasokukotski eina 
69-tus metus amžiaus; yra 
kilęs iš neturtingo daktaro 
šeimynos; baigęs Maskvos 
Universitetą ir toliau stu
dijavęs operacijų darymą.

Per Graikų-Turkų karą, 
1897 m. jis tarnavo kaip 
chirurgas Turkijos armijoj. 
Sugrįžęs darbavosi kaip vy
riausias operacijų žinovas 
Smolensko ligoninėje, pas
kui tapo galva Saratovo 
miesto ligoninės, ir tuom 
tarpu buvo pašauktas kaip 
chirurgijos profesorius į 
Saratovo Universitetą; bet 
caro valdžia iš pradžių at
sisakė jį patvirtint. Tačiau 
žmonės pradėjo siųst tokius 
skaitlingus prašymus-reika- 
lavimus, kad ir caristai val
dovai galop, patvirtino Spa
sokukotski kaip to universi
teto profesorių.

Sovietų .vyriausybė 1928 
m. pakvietė Spasokukotskį 
į chirurgijos profesorius 
Antrajame Maskvos Medi
cinos Institute.

Spasokukotski yra išvys- 
tęs naujus būdus saugiau 
daryt operacijas skilvio, 
žarnų ir galvos, ypač po su
žeidimų kulkomis. Jis išra
do naują paprastą, bet grei
tą ir sėkmingą užsiuvima 
žaizdų, po operacijų. Prof. 
Spasokukotski taipgi pir
mutinis atrado, kad amoni- 
jos skiedinys labai tinka 
kaipo apsaugoj antis vais
tas daktaro rankų ir ligo
nio odos, darant. operaciją.

Kitas prof. Spasokukots- 
kio išradimas, tai įleist tie
siog į žarnas tam tikro

■>io sknndnlvs tuvi hinsniš ' ner (gyvenęs 1813-1883 m.). ZIO SKclUUUlyb Lull IclJUblllo“ ta j i i ttt • -- ! Bet kol Wagneris pagarse- 
ikų Uflnodaliu! į?’ Zl<F!‘S „laikg ji “nega‘ 

L: biu, buku žmogum.
Savo laiku jis gyveno Pa-

Columbijos Universitetas 
New Yorke turi miliono 
voltų X-spindulių mašiną, o 
Massachusetts Technologi
jos Institutui dabar stato
ma net 1,250,000 voltų ma
šina. —N. M.

Šiuo būdu ligonis yra ap
saugomas nuo didelio ner
vu sukrėtimo. c

Kitas Lenino Ordinu da
bar apdovanotas mokslinin
kas, profesorius Očkin yra 
53 metų amžiaus; baigęs 
Maskvos Universiteto medi
cinos skyrių ir paskui išsi
vystęs į nepaprastai gabius 
operacijų darytojus. Jis jau 
1922 m. buvo vienas iš Le
nino gydytojų, po Lenino 
sužeidimo. Paskui Očkin 
buvo reguliariu Lenino šei
mynos daktaru.

Prof. Očkin yra garsus 
nepaprastai aukštu procen
tu jo padaromų sėkmingų 
operacijų. Jis linksmo bū
do, visuomet palankus ligo
niams ir labai atydus. Prof. 
Očkin todėl yra plačiai ži
nomas ir mylimas tarp 
Maskvos darbininku.

Jis yra parašęs praktiš
kų veikalų apie operacijų 
darymo techniką ir tinka
miausią ligoninių sutvarky
mą.

Be kitko, prof. Očkin yra 
patobulinęs operacijas nu
garkaulio smagenų ir įve
dęs įvairių kitų pagerini
mų chirurgijos praktikoje.

—N. M.

KODĖL PLANETA VE
NERA TAIP SKAIS

ČIAI SPINDI?
Planeta Venera (arba 

Venus) turi tirštą atmos- 
ferą-orą, todėl jinai taip 
skaisčiai nuo savęs atspin
di saulės spindulius. Vieni 
mokslininkai aiškina Vene
ros skaistumą tuom, kad 
jos ore esą daugybė smul
kutėlių dulkių, ir kiekviena 
veikia kaip mažytis veidro
dėlis atmušantis saulės spin 
dėjimą. Kiti gi mokslinin
kai nurodo, kad Veneros at
mosferoj gali būt daug van
dens mažyčių lašelių, ky- 

maistingo skysčio su rami-; bančių ore. O vanduo yra 
nančiais vaistais, darant puikus spindulių atmušė j as- 
rimtas vidurių operacijas, reflektorius. —J.

rį, bet tuoj aus pareiškė: 
“Aš pats tik tiek tegaliu 
tamstai padėt — parašysiu 
laišką gerai tamstą persta- 
tantį Bordeaux miesto te
atro direktoriui. Manau, 
ten atsiras tamstai koks 
nors užsiėmimas.”

Cherubinis parašė laišką, 
užlipdė jį voke, uždėjo 
smalkės antspaudą ir įdavė 
Wagneriui. Bet nuo Pary
žiaus į Bordeaux yra per 
330 amerikoniškų mylių, o 
Wagneris neturėjo kelionei 
nė cento pinigų. Tad visą 
kelią ėjo pėsčias, ir vargo 
apie 4 savaites, iki pasiekė 
Bordeaux. Kelionėje mie
gojo, kur papuolė ir maiti
nosi tuom, ką gavo.

Į Bordeaux jis atėjo su
nykęs, suskurdęs, purvinas, 
kad net praeiviai gatvėse 
šalinosi jo. Teatro tarnai 
neleido jį vidun, laikydami 
Wagneri valkata. Tik kada 
jis parodė laišką nuo pla
čiai žinomojo Cherubinio, 
buvo atidarytos Wagneriui 
durys pas Bordeaux teatro 
direktorių.

Lengva. įsivaizduoti, kaip 
Wagneris nudžiugo, kad ne 
veltui visas tas jo vargas; 
kad jis, galų gale, gaus 
progą užsidirbti gyvenimą 
kaip m u zikas-kompozito- 
rius.

Wagneri pasitiko nutu
kęs, pasipūtęs senis, teatro 
direktorius; linktelėjęs gal
vą, jis atplėšė laišką; ale 
“nespėjo” perskaityt: buvo 
pašauktas scenon, ir paliko 
laišką ant stalo. Tad Wag
neris, pasilikęs vienas kam
baryj, nedrąsiai prislinko 
prie stalo ir perskaitė štai 
kokią sau “rekomendaciją” 
tame laiške:

“Mielas Drauge! Siunčiu 
pas tamstą šį nuobodžiau
sią ir./ negabiausią žmogų 
pasaulyj, nes niekaip nega
lėjau jo nusikratyti. Tai 
tamsta pasistengk jo nusi
kratyti.

Tamstos Cherubini.”
Taip jiedu ir nusikratė 

Wagnerio. Bet kas apie 
juos šiandien žino? O Wag
nerio vardas ir bent tūli jo 
kūriniai yra žinomi visam 
apsišvietusiam pasauliui.

Pe keleto metų, mažiau 
teks mums keikt oro biurą, v 7 
kad jis pranašavo giedrą, o 
juom pasitikėdamas žmo
gus, išėjai be lietsargio,—ir 
pliupt tau lietus ant kal- 
nieriaus.

Išrastas ir bandomas 
aukštumų tyrimo instru
mentas žada keleriopai pa
gerint oro atspėjimą. Jis 
vadinasi radiometeorografu 
arba radiosonde.

Šis instrumentas tesveria 
tik apie porą svarų. Priri
šamas prie nedidelio baliū- 
no, jis pakyla iki 70 tūks
tančių pėdų nuo žemės. O 
lėktuvai, vartojami tyrimui 
aukštųjų oro sluoksnių, 
abelnai negali pakilt aukš
čiau kaip 30,000 pėdų.

Kildamas, radiometeoro-

Statysią ir Medinius 
Kariškus Laivus

Gadyne medinių karo 
laivų, rodos, jau senai pra
ėjo; o vis dėlto Anglija, tu
rinti galingiausią plieninį 
karo laivyną, atranda, kad 
ir dabartiniais laikais nedi
deli mediniai kariški laivai 
gali būt naudingi. Tai bus 
g a u d y tojai povandeninių 
sprogimų, minų.

Anglijoj suplanuota sta
tyt du tokie mediniai lai
vai. Jie bus virš 70 pėdų 
ilgio ir apie 7 pėdų pločio, 
varomi trijų motorų ir su 
dvylikos jūrininkų įgula. 
Šie laivukai bus apšarvoti 
minų gaudymo prietaisais, 
ginkluoti kulkasvaidžiais ir 
gal dar mažiukėmis kanuo- 
liukėmis.

Pasitraukė Syrijos Ministe- 
riy Kabinetas

Damascus, Syrija. — Pa
skelbtas visuotinas streikas 
Syrijoj, kurią po pasaulinio 
karo “globoja” Franci j a. 
Atsistatydino Syrijos mi- 
nisterių kabinetas, protes
tuodamas, kad Franci j a ne
duoda Sy rijai nepriklauso
mybės. O Franci j a 1936 m. 
su tarty j su Syrija buvo ža
dėjus pripažint tą kraštą 
nepriklausomu.

Franci j a atidėliojanti da
vimą 'Sy rijai nepriklauso
mybės todėl, kad paskuti
niais laikais kilo aštrių gin
čų tarp Italijos ir Franci- 
jos. Suprantama, kad Itali
jos juodmarškiniai ir Sy
rijoj veda savo propagandą 
prieš Franci ją.

GRAŽIAUSIA VIETA
AMERIKOJ

Per savotišką kontestą 
buvo pripažinta gamtiniai 
gražiausia vieta Amerikoj 
vienas Californijos kalnelis, 
nuo kurio pro klonį ir me
džių viršūnes matosi jūra.

grafas nuolat pats savaimi 
praneša radio stotim 
žemės, kaip aukštai 
yra iškilęs ir koks 
me aukštyje laipsnis 
limos - šalčio, k o k s
spaudimas ir koks ten drėg
mės procentas.

Kada radiometeorografas 
jau negali aukščiau pakilt, 
tai pasiliuosuoja nuo babu

ino ir su nedideliu parašiu
tu ku nusileidžia žemyn; nu- augalų grūdai turi erkių iš- 
sileidusiame i n s t r umente • vaizdą, 
taipgi matosi sužymėjimai 
temperatūros, oro spaudi-! 
mo ir drėgmės. Tokios gi Z 
žinios, ypač automatiškai 
per radio perduodamos iš fpna pįgmjais. Keli moksli

ninkai išmatavo keturių 
pigmių skeletus ir sako, 
kad dar mažesnių kaukolių 
esą randama tarpe senų-se- 
novės žmonių, o taipgi ir 
tarpe dabartinių baltųjų.

aukštybių, yra svarbiausias 
dalykas orui atspėti. Tai 
labai džiuginantis išradi
mas, . ypač farmeriams ir 
orlaiviams.

Anglas ne Anglas ir 
Vengras ne Vengras
Anglijos užsienių minis- 

teris lordas Halifax iki šiol 
buvo laikomas “tikru, šak
niniu” anglu. Bet dabar at
siranda parodymų, kad jis 
yra italų kilmės, o pradinė 
jo pavardė — Halifacio.

Nesenai buvęs Vengrijos 
ministeris pirmininkas Im- 
redy nudavė esąs “tikriau
siu” vengru, labai niekino 
žydus ir išdirbo planą nau
jų persekiojimų prieš žydų 
tautą. Bet štai ir pasitaiko 
nelaimė. Kas tai išvelka 
aikštėn faktą, kad Imredy’o 
senolė buvo žydė. Greit pa
sirodo ir daugiau žydiškos 
kilmės žmonių tarp Imre
dy’o protėvių.

Ką tad darys fašistas 
' Vengrijos ministeris pirmi
ninkas Imreydy, žydų ėdžia? 
Jis griebia sau už galvos: 

jog jo senolė buvo žydė; ir 
susijaudinęs pabėga iš Ven
grų valdžios.

Vienas lėktuvas, kilda- 
’ mas nuo orlaivių aikštės ar
ti Pragos, Čechoslovakijoj, 
užkabino šešių metų vaiką 

New, York. -Audros su- | ir iškėlė jį apie 70 pėdų 
žeistas, skęsta Norvegijos I aukstg- Bet paskui vaikas 
prekinis laivas “Belnor,” už ?uk ’ ale laimingai pa- 
700 mylių į rytus nuo Noi-,talkt;lnt ,mmkstų kastono 
folk, Virginia. Tai 2,800 medzw sakų’ °.
tonų įtalpos laivas. Bangos 81111 1 rupu į 
taip mėto “Belnorą,” kad, sus,zeide;
gręsia jį apvožt ir paskan-j Bet kaip gi lėktuvas pa- 
dint su 25 jūrininkais. I

Laivo kapitonui atsišau
kus per radio pagelbos, 
“Conte di Savoia,” didis ke
leivinis Italijos 

(mėginęs' plaukt pagelbon 
“Belnorui,” ale audra 
“kalniškai-didelėmis”

Skęsta Norvegijos Laivas 
Su 25 Jūreiviais

garlaivis,

su 
ban

gomis sulaikė tą italų did-

Viena. — Dešimt tūks
tančių rusinu organizuotai 
kovoja prieš vengrų armi
ją, įsiveržusią į Rusini j ą- 
Rutheniją.

Trečias puslapis

Pirmutinė istoriškai ži
noma tikra poetė Sappho 
( S a f o ) gyveno senovės 
Graikijoj ir Egipte. Italas 
archaeologas sakosi atra
dęs Egipte 12,000 papyruso 
raštų, tarp kurių esą šmo
teliai ir Sappho raštų.

Dvylika colių drūčiai pri- 
snigto sniego reiškia ketu
ris colius vandens ant že
mės.

Dirbtinio šilko rayon fa
brikuose vartojami nuodai 
(carbon disulfide) kenkia 
darbininkų sveikatai: dar
bininkai dėl jų netenka at
minties, gauna maniją ir ki
tas proto-nervų negales, o 
bendrai ir kūno nesveikatą, 
—rašo Amerikos Daktarų 
Draugijos Žurnalas. 50 
tūkst. darbininkų dirba toje 
pramonėje.

Sovietų Sąjungos bangi
nių (“velioribų”) gaudyto
jų laivynas užmušė 2,000 
banginių per paskutinius 
šešerius metus. Nežinia, 
kiek banginių tuo laiku už
mušė kitų šalių banginin- 
kai. J. Baltrušaitis.

STEBĖTINAI IŠLIKO 
VAIKAS, LĖKTUVO 

PAGRIEBTAS

griebė tą vaiką? Pasirodo, 
kad prie lėktuvo važiuok
lės buvo kaip tai prikibus 
storoka viela (dratas) su 
kabliu gale. Taip skrisda
mas lėktuvas ir pagriebė 
tuom nusidriekusiu kabliu 
vaiką. Bet apie 70 pėdų 
aukštumoj kablys atsikabi
no ir paleido vaiką žemyn.

O kas būtų, jeigu kablys 
būtų paliuosavęs vaiką tik 
už šimtų ar tūkstančio pė
dų nuo žemės?Tada net jo 
kauliukai būtų sutiškę.

SM
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Kaip Bolševikų Spėkos Augo
(Iš Krupskaja Atsiminimų 
apie Kerenskio Reakciją)
Pas mus buvo jau trečią 

kartą krata. Manęs nebuvo 
namie, aš buvau rajone su 
partijos reikalais. Pareinu 
namo, prie durų kareiviai, 
gatvė pilna žmonių. Pasto
vėjau gatvėj ir vėl grįžau 
atgal į rajoną, juk vis vien 
nieko nepagelbėsi. Rajone 
nieko nebuvo, apart sargo. 
Kiek vėliau atėjo Slucki, 
kuris nesenai parvažiavo iš 
Amerikos su draugu Volo- 
darskiu, Melničanski ir ki
ti. Vėliau jį užmušė kovose 
pietų fronte. Jis buvo tik 
grįžęs iš po arešto ir pra
dėjo mane įtikinti, kad nei
čiau namo, o ryte ką nors pa
siųsti pažiūrėti, kas ten da
rosi. Išėjome mes su juom 
jieškoti nakvynės, bet drau
gų antrašų neturėjome, il
gai vaikštinėjom, kol pasie
kėme Fofanovą, — draugę, 
su kuria dirbome rajone. 
Ji mus ir priglaudė. Rytą 
paaiškėjo, kad pas mus nie
kas nėra areštuota ir šiuo 
kartu kratą darė labai pas
kubėtą, ne taip atydžiai, 
kaip pirmiau.

Leninas slapstėsi pas se
ną partijietį, darbininką Se- 
strorecko fabriko, pas Eme- 
lijanovą, prie stoties Razli- 
vų. Leninas iki mirties la
bai gerai atsiliepdavo apie 
Emelijanovus.

jų akyse! Kokia neapykan
ta buvo jų žingsniuose, kad 
iš to jau buvo aišku, kad 
nieko kvailesnio Kerenskis 
ir negalėjo sugalvoti! Ir vė
liau, laike Bolševikų Parti
jos revoliucijos, visas tas 
pulkas buvo su mumis ir 
saugojo Leniną Smolname.

Bolševikų Partija perėjo 
į pusiau slaptą gyvenimą, 
bet ji augo ir stiprėjo. Lai
ke jos šešto Suvažiavimo, 
kuris atsidarė liepos 25 die
ną, ji jau turėjo 177,000 na
rių, tai daugiau kaip du 
kartus skaitlingesnė, kaip 
buvo trys mėnesiai atgal, 
laike Bolševikų Partijos ba
landžio mėnesio konferenci
jos. Ypatingai Bolševikų 
Partijos įtaka augo armi
joj. Šeštas suvažiavimas 
dar daugiau sujungė bolše
vikų jėgas. Suvažiavimas 
išleido atsišaukimą, kuria
me apibudino kontr-revoliu- 
cinę rolę Laikinosios ‘ Val
džios. Tarpe kitko atsišau
kime rašė:

“Ruošiasi pasaulinė re
voliucija, klasių susikirti
mas. Šioje gadynėje mūsų 
partija maršuoja iškėlus 
vėliavą. Ji visas laikas tvir
tai laikė ją iškėlus. Ji nie
kados jos nenulenkė prieš 
užpuolikus, šmeižikus ir iš
davikus proletarinės <' revo
liucijos, kapitalo tarnus. Ji 
ir ateityj laikys aukštai iš
kėlus savo vėliavą, kovoda-

vice-prezidentą, kuris kalbėjo 
išreikšdamas pagarbą tiem 
veteranam, kurie jau dirbo 
visuomenišką darbą apie 40 
ir 50 metų tam atgal. To
liau sekė visa eilė kalbėtojų, 
senų veikėjų. Dr. J. Baltru
šaitienė papasakojo daug įdo
mių dalykų ir kokia buvo sun
ki pradžia tiem, kurie pra
dėjo tvert draugijas, dirbt 
kultūrinį darbą. Kalbėjo drg. 
Lekavičius, drg. J. Varnagi- 
ris, Virbickas, Pivariūnas ir 
kiti.

Buvo įdomu pasiklausyt jų 
kalbų, kaip buvo veikiama 40 
ritėtų tam atgal. Visų kalbos 
buvo mandagios, neužkliu- 
dančios viena kitos sriovės. 
Bet kada perstatė-Liepą, taip
gi seną veikėją, jis kalbėjo 
visai kitaip. Jis nieko nepa
sakė iš savo atsiminimų iš nu
veiktų darbų, bet greit jo lie
žuvis užkliuvo už komunistų. 
Vietoj pasakyt ką nors įdo
maus, kaip kiti kad pasakė, 
tai tas žmogelis pradėjo nie- 

’ kint komunistus.
Už surengimą šio vakarėlio 

didelis kreditas priklaus© vei
kėjų rateliui. Jeigu kuris ir 
netinkamai pareiškė savo 
mintis, tai ne rengėjų kaltė. 
Iš rengėjų pusės viskas buvo 
prirengta gražiai. Vakaro 
pirmininkas gražiai vedė pro
gramą. Prie stalų patarnavi- 

i mas taipgi buvo mandagus. 
Stalų patarnautojos buvo vi
sos jaunos gražios mergaites.

i Skanaus maisto buvo pilni sta
liai. žodžiu sakant, vakarėlis 
buvo gražus ir įdomus.

E. K. Sliekienč.

BRIDGEWATER, MASS.

patarimo, užsinuodijo kraują 
ir pirm laiko turėjo atsigult 
žemelėje ant visados.

—o—
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surengė prakalbas draugei 
Jonikienei, naujam lietuvių 
kliube. Lietuviai senai pagei
davo turėt nuosavą svetainę, 
tad susirinko linksmas būrys 
draugų ir draugių, ne vien 
išklausyt kalbėtojos, bet ir 
pirmu kartu pamatyt savo 
naują ir gražią svetainę. Bet 
laike prakalbų buvo biskį ne
smagumo. Atsirado vienas 
lietuvis fašistukas ir pasikvie
tęs keletą svetimtaučių vyrų, 
norėjo pakrikdyt prakalbas su 
tri u kšma vim u, u žstaty d am as 
elektrinę rekordų mašiną vi
su smarkumu. Bet jam ne
pasisekė taip padaryti, nes 
vienas lietuvis, susipratęs 
žmogus, stovintis prie durų, 
greit nutildė triukšmą, ir pra
kalbos tęsėsi be jokių per
traukų. Reporteris.

Newark N. J.
Visiems Organizacijų Nariams 

Ir “Laisves” Skaitytojams 
Draugai! Penktadienį, kovo 

17 dieną, 7:30 vai. vakaro, 
Švento Jurgio Svetainėje, 180 
New York Avė., šaukiamas 
visų darbininkiškų organizaci
jų narių ir “L.” skaitytojų bei 
simpatikų labai svarbus susi
rinkimas. Dalyvaus drg. Z. 
Janauskas iš Kanados. Būkite 
visi!

Komitetas.

Čechoslovakijos Mirtis

Easton, Pa.

Aš visą laiką praleidau 
Petrograde, Vyborgo mies
to dalyj. Liepos dienose, ka
da Kerenskio valdžia puo
lė darbininkus, pasireiškė 
didelis skirtumas tarpe dar- j 
bininkų ir kitų .-sluogsnių. 
Gatvekary, gatvėj visur 
šnypštė mieščionys, bet per-. 
eisi tik per medinį tiltą, ku-, 
ris vedė į Vyborgo miesto 
dalį, ir tartum į kitą pašau- j 
lį patekai. Darbo buvo 
daug. Per drg. Zofą ir ki
tus, susirišusius su Emeli- 
janovu, aš gaudavau užra
šus nuo Lenino su įvairiais 
nurodymais.

Reakcija augo. Liepos 9 
dįeną bendras posėdis Rusi-- 
jos Centralinio Komiteto iri 
Komiteto Sovietų darbinin- ■ 
kų ir valstiečių atstovų pa-l 
skelbė Laikinąją Valdžią—i 
Valdžią Išgelbėjimui Revo
liucijos. Ir tą pat dieną pra
sidėjo “gelbėjimas.” Tą die
ną buvo keli partijos na
riai areštuoti. Liepos 12 
dieną išleistas įstatymas, 
įvedantis mirties bausmę 
karo fronte; liepos 15 die
ną uždarė bolševikų dien
raštį “Pravdą” ir “Apkasų,

ma už socializmą, už bro
liškumą liaudies, nes ji ži
no—išmuš reikalinga valan
da ir bus mirtis senajam 
pasauliui!”

Keli Žodžiai iš Atsibuvusio 
Gražaus Vakarėlio

Kovo 12 d. Pittsburgh e 
naujai susitveręs veikėjų rate
lis surengė vakarienę pager
bimui Pittsburgh© senų veikė
jų. Rengimo komisija suren
gė vakarėlį dėl visų sriovių 
senų veikėjų. Visi seni veikė
jai buvo pakviesti ir manda
giai priimti be skirtumo pa
žiūru.

Svečių atsilankė gražus bū
relis pagerbt visus lietuviško 
budavojimo veikėjus.

Vakarienė buvo labai ska
ni, nes Pittsburgh© gerai pa
tyrę gaspadinės gamino val
gius.

Baigiant valgyt vakarienę, 
p. Dargis, Pittsburgh© lietu
vių radio programų vedėjas, 
padarė įžanginę prakalbėlę. 
Paskui perstatė S. Bakaną va
karo pirmininku. Pirmiausia 
pakvietė J. Mažukną, SLA

ŽINUTĖS
Nors čia mažas miestelis ir 

maža lietuvių kolonija, bot li
gos ir ta nelemta mirtis gana 
sparčiai skina dar pusėtinai 
jaunus ir progresyvius lietu- 

i vius ir veikėjus.
! Bėgyje šešių mėnesių jau 4 
Į mirė, o daugelis dar ir dabar 
I vis sirginėja. Dabartiniu lai
ku iŠ ligonių ir “Laisvės” 
skaitytojų sekami randasi li
goninėje : drg. M. Kondrotie- 
nė, drg. Petras Krukonis ir- 
drg. Adam Bėkša. Visiem 
draugam velinam greit pa
sveikt ir vėl stot ir darbuotis 
d a r b i n i n k ų j u d ė j i m e.

Pereitą savaitę mirė vienas 
iš “Laisvės” skaitytojų, drg. 
Ignas Ramasevičius. Jis bu
vo laisvų pažiūrų įr nors ne
veikė judėjime, jis visados, 
pagal išgalę, remdavo darbi
ninkiškas organizacijas ir sa
vo dienraštį “Laisvę.” Buvo 
taipgi “Keleivio” skaitytojas. 
Per ilgus metus sirgo kojų 
skaudėjimu ir iš priežasties^ 
nupjovimo vienos kojos jis mi
rė. Buvo laisvai palaidotas.

Čia noriu pažymėti, kad pa
tartina visiem nenaudot jokių 
patentuotų gyduolių, nes ir 
šis draugas naudodamas pa- 

1 tentuotas gyduoles be daktaro

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Taip Vokietijos fašistai 

veržiasi į pietus — rytus 
Europoje. Veikiausiai seka
ma Hitlerio auka bus Ven
grija, kad ją galutinai pri
jungus prie Vokietijos ir 
priėjus prie Rumunijos. 
Taipgi karo agresoriai 
ruošias sudraskyti Jugosla
viją, kuri taip pat federa- 
tyviai susidarius iš kelių 
pietų slavų tautų. Hitleris 
panašų receptą turi ir Len
kijai, kurios daugiau kaip 
vieną trečdalį sudaro kitos 
tautos. Hitleris neužmiršta 
Lietuvą, Latviją ir Estoni- 
ją. Tuo pat kartu jis išvien 
su Mussoliniu kasasi prie 
Anglijos ir Franci jos milži
niškų kolonijų ir ruošiasi 
karau prieš Sovietų Sąjun
gą.

Hitleris svajoja, kad jis 
yra naujas Napoleonas, kad 
jis turi užkariauti svietą. 
Ir tą užkariavimą vykina 
po “tautų liuosavimo” obal- 
siais. Jam sekasi, nes bur
žuazinė demokratija, pir
moj v i e t o j—Francija ir 
Anglija ne tik nepriešta
rauja, bet faktiškai pade
da. V. S.

j

K i e k v i e nas miestas -*• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

JUDŽIAI Iš LIETUVOS

Kovo 4 d. broliai Motuzai 
pobažnytinėj svetainėj rodė 
savo pereitų metų Lietuvoj 
pagamintus judžius. žmonių 
prisirinko daiigiau kaip šim
tas. Įžanga buvo 25c. Ju- 
džiai spalvuoti ir stebėtinai 
gražiai apdirbti, žiūrint iš 
techniško atžvilgio? Bet rei
kia pastebėt ir tas, kad buvo 
rodoma pati aukščiausia Lie
tuvos Smetona, kaip tai, ka
riuomenė su visais generolais, 
ministeriais ir visa ponija. O 
jau tų. paradų ir bažnytinių 
procesijų, tai gyva galybė. 
Taipgi buvo rodoma dvarai ir 
stambieji ūkininkai.

Bet kad mums labai gerai' 
yra pažįstama Lietuvos bied- 
nuomenė ir skurdžiai trobel
ninkai (o jų didžiuma), tai 
apie juos nebuvo parodyta nei 
per sprindį (mat, kas gi norės 
į driskius žiūrėt...).

Liaudiškos dainos ir muzi
ka buvo pritaikyta labai šau
niai., bet vienas brolis Motu
zas pergarsiai ir pertankiai, 
kur reikia ir kur nereikia, aiš
kino per mikrofoną, nustelb
damas muzikos ir dainų me
lodijas. .Šiaip visi buvo pa
tenkinti, per porą valandų 
kožnas jautėsi, kaip Lietuvoj 
esąs tarpe ponų ir panelių, o 
ir atlaiduose su kunigais.

— o—
Dar Apie Apskričio Iždą

Pereitą vasarą “Laisvėje” 
buvo rašyta, kaip m ūsų 
Northampton apskričio buvu
sieji viršininkai pakėlė pilie
čiam taksas dvigubai, nes, 
mat, jie patys dėl savęs išsi- 
rašinėdavo riebius ir suktus

liaukų ekstraktai, diatermijos 
ištobulinimas.

Dr. Kaškiaučius buvo pir
mininko sulaikytas pertrauką 
padaryti, kadangi Lyros Cho
ras buvo susirinkęs programą 
pildyt. Lyros Choras sudai
navo keletą dainų, ir merginų 
su vaikinais dubęltavas seks
tetas labai vykusiai. Ch. Va- 
lantukas sugriežė smuiką, o 
L. Baranauskaitė paskambino 
pianu solo. Abudu parodė 
gražaus progreso savo besila- 
vinime muzikoje. Tai labai 
pagirtini tėvai, kad savo vai
kučius lavina muzikos.

Kalbėjo iš Kanados Janaus
kas, “Liaudies Balso” admi
nistratorius. Jis kalbėjo trum
pai apie moterų dieną ir Ka
nados lietuvių padėtį.

Buvo renkamos aukos, ku
rių surinkta lygiai $18. Auka
vo Urbonienė $1.50; po $1: 
Dr. J. Kaškiaučius, Vogonis; 
po 50c., J. Rainys, K. Urbo
nas, Kiršanskas, Krasauskas; 
A. J. Smitas 30c; po 25c. F. 
Balčaitis, Mačys, Lamsargie- 
nė, Scotch, Žilinskas, Baltru
šaitis, Storonas, J. Urbonas, 
Barauskas, Janušonis, Gaspa- 
ravičia, Galurienė, J. Strums- 
kis, Laurinavičius. Buvo pen
kios po dolerį, bet ne visų pri
duotos pavardės. Kurių ne
tilpo pavardės, atleiskite, nes 
kitą syk užrašytojai pavard
žių nesuspėja.

Drg. Janauskas gavo aukų 
ir ant Lietuvių Tautiško Kliu- 
bo susirinkimo $6.10.

Po pertraukai vėl kalbėjo 
Dr. Kaškiaučius apie lytinius 
sveikatos dėsnius. Po to sekė 
klausimai, į kuriuos buvo duo
ta sąžiningi. atsakymai.

Philadelphijos lietuviai žmo
nės labai myli Dr. Kaškiau-! 
čių. Jis daug pamokinimų da-

jams vardu rengėjų tariu šir-> 
dingą ačiū. t

Po prakalbų moterys buvo 
paruošusios užkandžių. Dide
lis stalas buvo moterų apsės
tas. Po draugiškų išsireiški
mų, patariant pačiai kalbėto
jai, moterys nusitarė tverti 
moterų kliubą. Susirašė arti 
20 moterų, įmokėdamos kaipo 
įstojimą po 10c. Kitos pasi- < 
žadėjo vėliaus įstoti. Tolimes
nis darbas šaukti kitą susi
rinkimą palikta M. Valatkie
nei ir U. Valinčienei.

Linkėtina draugėms gerai 
pasidarbuoti ir turėti moterų 
kliubą diktą ir skaitlingą, nes 
čia daug gerų moterų randa
si, tik niekas nepradėjo jas 
organizuoti. Gero pasiseki
mo !

Prakalbose Dalyvavęs.

Bayonne, N. J.
PARE IR ŠOKIAI
Pagerbimui Drg. Čiurlio

už gerą prižiūrėjimą salės

Įvyks Šeštadienį

Kovo 18 March
Pradžia 8-tą vai. Vakare

LIBERTY HALL * 
329 Broadway

Įžanga vyram $1.00; moterim 50c 
Už tą įžangą svečiai gaus ge- 

■* rų užkandžių ir alaus.

šį pokilį, bei drg. čiurlio 
pagerbimui parę, rengia L.A. 
U. Kliubas. Rengėjai kviečia 
visus Bayonnės ir apylinkės

Pravdą” ir išleido įsakymą, j 
draudžiantį karo fronte su-, 
sirinkimus, padarė areštus 
tarpe bolševikų Helsingfor-į 
se ir ten uždarė mūsų laik-. 
raštį “Banga.” Liepos 18 
dieną paleido Finlandijosi 
seimą ir generolas Kornilov 
paskirtas- komandierium vi
sų karo jėgų; liepos 22 die
ną areštavo Lunačarskį ir 
kitus.

Greitai po liepos dienų 
Kerenskis sugalvojo būdus, i 
kuriais manė pakelti discip- i 
liną-tarpe kareivių. Jis nu-i 
sprendė, kad reikia kulka- * 
svaidininkų pulką, kuris lie-; 
pos dienose demonstravo su 
bolševikais, išvesti beginklį 
į aikštę ir ten iš jo tyčiotis.

Trys pastaruoju laiku dažnai spaudoj minėti asmenys, iš kaires į dešinę: ko* 
inercijos sekretorius Hopkins, kuris pareiškė, jog valdžia nesitrauks nuo savo 
plano pravedime reformų; buvęs valstybės sekretorius Stimson, stojus už tai, 
kad Amerika imtųsi griežtų žingsnių taikai pasauly palaikyti, ir Ralph He
tzel,, CIO nedarbo klausimui rišti direktorius, reikalaująs, kad WPA ir PWA

Aš mačiau, kaip nuginkluo
tas pulkas maršavo į aikštę. 
Beginkliai kareiviai už pa
vadžių vedė savo arklius, 
kokia neapykanta linkui
buržuazinės valdžios tlege ( būtų suvienytos.

čekiu? ir taip apšmugeliavo 
iždą ant vieno šimto tūkstan
čių dolerių. Pereitą savaitę 
prokuroras William Frack 
įvardino keturias žuvukes, ku
rios turės sugrąžint virš pa
minėtus pinigus į iždą, tai 
yra buvusieji ponai valdinin
kai : šerifas C. II. Unangst, du 
miesto ir apskrities daktarai 
(coroners) W. C. Nickel ir 
(deputy coroner) T. Reich- 
baum, ir iždininkas D. E. 
Keim. ’

Mums piliečiams reikia ste
bėtis, kaip tie ponai valdinin
kai eikvoia mūsų sumokėtus 
pinigus.’ Vėliaus, matyt, tar
pe savęs, gal iš pavydo vieni 
kitiems, susipjovė. Na, ir at
sidūrė teismabutyj prieš tei
sėjus, o vėliaus ir per vietinę 
spaudą su aprašinėjimais, kas 
ir kiek daugiau dolerių nu
kniaukė.

Prieš trejus metus aš mo
kėdavau į apskričio iždą pc 
$45 į metus, vėliau virš pa
minėti valdininkai pakėlė vi
siems taksas, šaukdami per 
spaudą, kad iždas tuščias, ir 
jau man reikėjo mokėt $99 
per metus. Bet dabar, kuo
met iškyla šitas finansinis 
skandalas, tai ir vėl taksos 
nukrinta visiem, taigi už atei
nančius metus jau man prisi
eis mokėt tiktai $65.

V. J. S.

Philadelphia, Pa.
Sėkmingos Prakalbos

Kovo 12 d. čia surengė Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
141 kp. masines prakalbas su 
koncertine programa, Lietuvių 
Tautiškoj Salėj. Pirmiausiai 
kalbėjo Dr. J. Kaškiaučius 
apie sveikatą, mediciną ir 
maistą. Jis išaiškino visus 
vitaminus atskirai: jų sudėtį, 
veikmę ir naudojimo svarbą. 
Tai buvo labai svarbu lietu
viams žinoti apie juos, nes vi
taminai randasi maiste. Nuo 
jų priklauso pamatinė sveika
ta.

Aiškino taipgi apie posme- 
geninę liauką ir kitas liau
kas, kokį svarbų darbą jos at
lieka. Prisiminė apie pažan
gą pačios medicinos pastarai
siais keturiais metais, kuri tie
siog stebuklus padare, ypač

ve.
Report.

Bridgeport, Conn,

lietuvius dalyvauti šioje pa 
rėje ir pagerbti draugą Čiur 
lį, kaipo gerą salės. gaspado

A. Jonikienės Prakalbos

Kovo 4 d. įvyko prakalbos 
A. Jonikienės iš Chicagos. 
Ji kalbėjo apie visuomenės 
sveikatą, nurodydama skaitli
nėmis iš tam tikrų raportų, 
kiek žmonių, kokius uždar
bius turėdami miršta nuo įvai
rių ligų. Ragino moteris or
ganizuotis ir interesuotis dau
giau politikoj.

Antroj prakalbos dalyj kal
bėjo apie lietuvių moterų 
ruošimąsi prie suvažiavimo 
ateinančią vasarą laike pasau-
lines parodos New Yorke ir 
apie moterų dirbinių parodą.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai. Lėšų padengimui 
aukavo po $1 V. Navašins- 
kai, U. Valinčienė ir A. Mu- 
reikienė; po 25c D. Kajec- 
kienė, Ambrozaitis, A. Labu
tis, S. Voronelis, J. Semanaus- 
kas, M. Kairys, S. Tamošiū
nas, J. Pudimas, C. Baltrūnas, 
M. Baltrėnienė, J. Radzevi
čius, D. Milerienė, J. Mockai- 
tis; 30c G. Valacka. Su smul
kiais viso $9.45. Aukauto-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue
I arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
| Tel. Evergreen 7-1312 

OFISO VALANDOS
į Nuo 1--3 dieną Ir nuo 7—8 vak.
! NEDELIOMIS
, Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS
Į 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

FEDERAL AID NEEDED TO IMPROVE Hicfewn Notes
EDUCATIONAL FACILITIES FOR YOUTH

With cities, counties and states 
unable to provide adequate edu
cation opportunities to the nation’s 
children, the demand has grown 
for federal aid to our public edu
cation system.

Preservation
quires free and equal educational 
opportunities to all, the sponsors of 
the Harrison-Thomas-Larrabee bill 
for federal aid to public education

of democracy re

THE IDES 
come and the
gone and the
Tuesday is already out of date. 
A curious world this in which
tions are carved nightly and
evening spent at home makes 
out of touch with the world, 
final Czech division was an 
tablished fact last September,
decision of France and England to 
allow Hitler’s success in Munich 
was the final straw that broke the 
strength of democracy in Mideu- 
ropa.

And what of this to America ?• P°^nt out- 
Before September *the United States j The bill, now 
thought little of the fasces. With seeks to improve the educational 
the death of Czechoslovakia the facilities of the
United States has walked one more, children, as well as to aid states 
step to the gallows. ’ i in maintaining and improving their

I school systems.

before Congress,

underprivileged

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

straws 
in the wind

Explorations have indicated that 
the Witwatersrand gold reefs in the 
Union of South Africa extends much 
farther south than has been be
lieved.

There is a tendency among a 
number of people to point to the 
obvious difficulty of either Germa
ny or Japan invading the United 
States. “Thank God for the At
lantic and Pacific Oceans!” they 
say. But it takes no great effort 
of mind to pierce this naive theory.

In the first place, the real dan
ger to the United States is not an 
armed attack from Germany with 
planes bombarding New York and 
Chicago. We must dispel that fear 
to coldly face the next: there are 
forces working within the govern
ment, within the manufacturers, 
landowners, bankers, etc., to make 
the United States government be
come another prototype of the to
talitarian states.

points to their obvious 
Don’t fool yourselves, 
man has great strength, 
as a class will never win

working 
the hog 
itself.
far • off

will have on the United

We have in America a democracy. 
Thank the people’s vigilance for 
that. We have in America Hitler’s 
bastards and Coughlin’s boils who 
seek to make this democratic go
vernment mirror the death-dealing 
and terror-striking policies of Mus
solini and the Chaplin-whisker.

The collapse of Czechoslovakia 
was not due to an armed invasion 
but to the betrayal of democracy 
by powerful Clividen cliques in 
France and England. We have those 
same powerful cliques in America.

This same defeatist weakness 
among a number of fatalists exag
gerates the power of .Germany and 
Italy and 
successes. 
The dying 
The people
power by waiting for the collapse 
of the capitalists. The death blow 
comes through* an alert 
class which strikes back at 
which seeks to perpetuate

The death blow is not
but for the present we must guard 
against the growing confidence and 
growing aggressiveness of the fas
cist elements within the United 
States. They believe that Czechia is 
a symbol for them—a sign that 
they can conquer.

This—then—is the lesson of Cze
choslovakia. We have not discussed 
the far greater international im
plications but have pointed to the 
effect it 
States.

And the answer? And what can 
be done in America? Now—more 
than ever—the struggle against fas
cism in our own shores must con
tinue. Bunds, white shirts, ’black 
shirts and dirty shirts parade the 
streets too often. The lies with 
which they attempt to befuddle the 
people must be pierced. The hypo
crisy under which they march must 
be torn away.

True Americanism—not the Hit
lerian type—must be shown to be: 
Democracy, Progress, Peace, Se
curity.

These are the only possible ans
wers t.o Czechoslovakia in America. 
One republic has fallen, our own 
must conquer the enemies, fascism, 
reaction, war.

This can be done by vigilance, 
alertness, struggle.

More' specifically: the death 
throes of Czchoslovakia must have 
their reply in the renewed struggle 
to build up and make effective the 
Lith-American progressive organiza
tions of which we are members. 
That is the weapon in our hands.

We must use it.
-7WALTER KUBILIUS.

Matt Shell, Vilnis Eng 
Editor, in Brooklyn

BROOKLYN, N. Y.—Matt Shol- 
omskas, 
Chicago 
English 
day for 
After a 
leave for Philadelphia, whore his 
parents live, to recuperate and to 
be able to rejoin the ranks of active 
Lith-American youth leaders.

Lithuanian youth leader of 
and editor of the Vilnis 

Section arrived here Tues- 
medical aid in New York, 
stay in New York he will

THE CHICAGO TIMES carried 
a feature news story last Sunday 
on the theme that “Lent isn’t what 
it used to be”. It was a straight 
narration. No attempt was made 
to analyze the reason outside of 
the observation that people are 
slightly mad today. Evidence was 
piled up that the citizens of these 
United States are no more giving 
up many of their little luxuries, 
movies, cocktails after the show, 
cigarettes, fancy vacations—anyway, 
those who are able to afford these 
things. The religious taboos are 
being disregarded. Like those of us 
in Chicago who have our Loop 
where people flock to seek pleasure, 
you in New York have your Broad
way where the stray sheep from 
the fold of Lenten restrictions 
wander. We have no moral to draw 
from this. Perhaps it isn’t altoge- 
thci’ true in Lithuanian circles. How 
well are your current affairs being 
attended ? As for ourselves, we 
shall find out during the ensuing 
days if the trend of the times 
affected the local circles by 
tending some of the affairs.

® © •
OVER ON THE other side

this page our good friend Walter 
Kubilius conducts 
sometimes displays 
sion. We have in 
last Friday’s issue
bcr of young writers whose plays 
he had read during the past few

CHICAGO STUDENTS ENTER DRIVE TO 
HAVE LITHUANIAN LANGUAGE IN H. S.BRIDGE WATER, Mass.—Well, 

here I am again with some more 
notes about the town with a future. 
Our correspondents seem to forget 

1930 was $99. The expenditure for j that theV should write to the LYS 
or ]iavc įi1Cy forgotten the address? 
If that is the case, I shall be very 
happy to supply the address. (Lais
ve Youth Section, 427 Lorimer Sį., 
Brooklyn, N. Y.).

The B r i d g e w a ter Lithuanian 
Youth Chorus presented a minstrel 
show on March 4. By the way, I 
am truly sorry about the mistake I 
made in the last article in 
mentioning the date.

The teacher got into a little 
ficulty with her costume which 
left in a back room. When it 
time to dress up, the teacher could 
only find about half of hex' costume. 
This left hex' in a terrible predica
ment, until some 
sleuths (?) salvaged 
tides from various

white children in the South was 
$44.31, less than half the national 
average.

JIM CROW IN EDUCATION
The expenditure for Negro chil

dren in the South was $12.57, only 
one fourth that of southern white 
children and about one eighth of 
the funds spent for the average 
pupil throughout the nation.

T h e II a rrison-Thomas-Larrabee 
bill provides for an equitable dis
tribution of funds to Negroes in 
states which have separate schools 
established by law.'

This guarantee is important in 
the whole democratic fight against 
segregation in education, the Na
tional' Association for the Advance
ment of Colored People points out. 
The NAACP lists four different 
ways in 
are robbed 
portunities 
District of 
are forced 
rate schools.

Even in cases where the federal

not

dif- 
she 
was

CHICAGO, Ill—The “Lithuanian Language for Chicago 
High Schools Drive” was given a new lease on life when 50 
Lithuanian-American Harper High School students gathered 
last week to consider means of action on the drive and to form 

for that purpose. H-------------------------------
by Leo Lackner-Luka- 
Harper junior and orga- 

the meeting, the Harperites 
to form

a club

a bonafide club, 
payment of dues, 
they will work 

contacts and pe

Stel-
Lith-

Ile
for

Key problem in equalizing and 
improving educational opportunities, 
is the south.

While New York State will gain ’ 
from $1,300,000 the first year that’ 
the bill is enacted to $3,800,000 in 
1945, its greatest benefits will be 
to those southern states which are 
far below the rest of the country 
in providing for the education of 
its children. The bill calls for an| 
appropriation of $40,000,000 for Į 
1940 with a yearly increase of $20,- j government stepped in to aid the 
000,000 up to 1945. įstatęs, the Negro children in these

The average expenditure through- states were denied their share of 
out the nation for every pupil in education funds.

which the Negro people 
of their educational op
in the 19 states and 
Columbia where they 

by law to attend sepa-

Declaration of the Intellectuals
We shall die, in the cities, on the seas, ♦ 
on the open, desolate prairie. The manner 
of our passing will be common and bloody and 
violent or strange and peacefully serene. Our 
last gaze upon the beauty#of this world may 
flicker out in crowded streets, in deserted 
tenements, in slimy cellars or in the air, in 
luxurious liners „
But we shall die

And our death will be a human death, with our 
eyes opened on the colors and lights and shadows 
of the earth, our ears keenly attuned to the 
grandeur of the world music, our hands clenched 
in a firm grasp on the fabric of the Cosmos
Defeat is not ours
We were not a lost generation wandering in a 
trackless wilderness. The starkness and the 
kinship of the universe was ours. In us was 
merged the depths of tragic despair and the 
heights of joy and triumph, mixed emotions the 
race shall not experience again for an age to 
come
We have lived
We have not struggled in vain. To us is granted 
the privilege of the ages, a front row seat at the 
beginning of the first act of the drama of 
humanity
And in this we shall live again
Out of the darkness and muck our forefathers 
crawled toward the dawn. The silence and 
expectancy of waiting moment weighs heavily 
upon us

Thc crashing overture is finished.
Ring up the curtain, ye Gods of Destiny 
and let the Universal Symphony begin!

—J. 15. M.

Mickey Rooney, MGM star, as lie left New York after spen
ding a few days in that city. Mickey lias just finished work in 
“The Hardys Ride High”. His current picture is “The Adven
tures of Huckleberry Finn,” in which Mickey has the title role.

of the supci' 
the missing ar
members.

We had with us 
photographer

that night an 
who tookamateur 

about a half dozdh pictures. Ima
gine his 
pictures were developed and proved 
to be blank. I’d bo willing to give 
odds that some of the members are 
glad that the pictures turned out 
bad. Better luck next time.

disappointment when the

The young men presented their 
version of a woman’s hat show. 
The only thing that was lacking, to 
my way of thinking, was skirts for 
the young men to make it more 
realistic. The audience were the 
judges in selecting the hat fox' the 
first prize, which was a bunch of 
radishes.

After the minstrel show, the or
chestral and some of the chorus 

j members had a small party at Eu
gene Branco’s home. I really think 
that we should 
the orchestral 
minstrel.

I hope some 
ents come out 
write an article

have had some of 
members in the

of our correspond- 
of their shells to 
once in a while.

—Joe.

Philly Lyros Sings at 
LDS Banquet Sun.

she
un-

you

PHILADELPHIA, Pa. — Yours 
Truly thanks all choristers and its 
originator for the wonderful sur
prise birthday party that they gave 
her last Friday nite. For once 
was at a loss for words. Really 
usual!

And speaking of choristers,
were well represented Friday nite. 
What happened to you all Sunday 
when wo had to sing? What good 
is it to sing to the four walls of 
the club house and then to turn 
out, a scanty handful, to perform 
before a hall full of people? We 
don’t want any more repetitions of 
that sort.

Our next appearance is very 
soon; this Sunday to be exact. The 
LDS is holding their banqiibt, and 
they’ve finally asked us to sing for 
them. Let’s prove to them we’re 
well worth the invitation.

All tickets and money from our 
last dance must be in this Friday 
nite. Other important affairs are 
looming on the way. Thh “card 
party” of the Lyros takes place on 
April 2nd and we know you don’t 

I want to miss it. Members, push the 
I tickets and. make this affair a 
“wow!”

WANTED: New prospective cho
rus members! Do you have any 
young brothers or
way? If so, send them to Lyros 
Chorus „where they can spend their 
evening making musical noises. And 
that includes all you readers also. 
How about answering our call, and 
showing up this 
Fairmount 
you don’t 
for me.

sisters in the

Ave., 
sec a

Friday nite, 735 
at 8:30 p. m. If 
familiar face, ask

—A Little Red.

Modern Youth Said to 
Be More Serious

CLEVELAND.—This may be a 
“cocktail era” for the current crop 
of collegians, but in the opinion of 
Mrs. Lucy J. Franklin, dean of 
women at Boston University, to
day’s students are “the most sin
cere and serious of any college gen
eration I’ve ever known.”

Mrs. Franklin, who has been a 
college dean of women for twenty
seven years, was here recently for 
the twenty-third annual convention 
of the National Association of 
Deans of Women.

“Cocktail drinking has become 
general in colleges in cities,” she 
said in an interview. “More stu
dents are drinking than formerly, 
but in smaller quantities than the 
campus drinkers of former years. 
I am convinced that our students 
are learning to drink as they do in 
England.”

Led 
causkas, 
nizer of 
decided
with by-laws and 
Once organized, 
through personal 
titions to establish the teaching of
the Lithuanian language in their 

. own school, and in othex' high 
schools. Supplementing this will be 
a planned program of social events 
to increase members’ acquaintance
ships and to introduce the new club 
into the Lith uanian-American 
scene.

To Petition for Lith. Language
Guest speaker Charles Chesnulis, 

chairman 'of the Lithuanian Lan
guage Committee, explained to the 
'Harperites the intended work of his 
committee. He remarked that 100 
signatures of Lithuanian-American 
parents and students of a particular 
high school will be necessary to

institute a course in Lithuanian in 
that high school.

First in Chicago
Present also was Anthony 

mok, active participant in the 
uanian Language Committee, 
was later elected advisor
the group. As a member of several 
youth groups he pointed out to the 
Harperites that theirs would pro
bably be the first Lith-American 
high school club ever formed in 
Chicago. He assured them that 
the Lith University Club would be 
very interested in their organization 
and-would be glad to give any de
sired help, advice or cooperation.

A “Lithuanian Language Commit
tee” has been organized in Chicago 
to institute the teaching of Lithua
nian in the various High Schools. 
Lithuanians from all walks of life 
were organized into this group and 
now it seems that Chicago high j months, this ^contributor named for 
school students enliven the situation 
and spur the committee to action 
by working independently.

has
at-

of

a column that 
the sin of omis- 
mind an item in 
that lists a num-

“This Thing Called Love...”

SOMETIMES when you read a. isn’t what the writer thinks is im- 
love story it leaves you with a portant, it’s what the reader likes, 

little lilt at the end. It says look Take it or leave it.
what a lot of fun some people are1 
having and it seems logical that 
the characters should say what they 
said and the whole thing gives you 
a lilt and then you turn to the fun
nies for a laugh.

But in real life when you’re in it 
you don’t think of it like you were 
a character. You think of it in 
plain ordinary terms. You think if 
I like hex’ will she like me as much. 
Is this it? And you don’t turn to 
any funnies. Cause there aren’t 
any. Love absorbs you until you 
think of nothing else after work. 
During work you’re being paid to 
think of 
all we’re 
the time 
work you

Maybe we’re not so fax' from na
ture as these streamlined automo
biles, Graimtex conveyors, super- 
stupendous, collosal pictures, ad
vanced age of science and this 
mixed-up civilization would have us 
believe. Perhaps nature wasn’t 
asleep when she said that every
thing had to be divided into two 
things—a male and a female. Any
way, it is important: we shall have 
that attraction fox' each other.

I’m trying to say something right 
now and if you’re impatient to get 
to what your chorus is doing on 
such and such a date just forget 
about this because it may not 
amount to anything in the end. It?

something else and after 
pretty well machined by 
we reach 21. But after 

think of it.

Motion Fix Star Plans 
Utopian Village

I 
is 
avillage for 

said Bob.
a pipe 
of the 

From 
already

There will be another village in 
the United States if Bob Burns car
ries out current plans when he re
tires. “All I want to do when 
quit work in radio and pictures 
to make an ideal 
bunch of good folk,

Declaring that it’s not . 
dream, Bob told members 
cast in Paramount’s “I’m 
Missouri” that he has
started buying property in SaA 
Fernando Valley, Calif. On a site 
in this valley Burns said his “com
munity is going to be built around 
a 25-acre park.

“The school house,” visualizes 
Burns, “will be built beside the 
park, and all village streets will 
radiate from park and school. The 
home will be small, but comfortable 
and sound. They will never be sold. 
I’ll retain title and the family will 
be allowed to live there as long as 
it likes 
no one 
will be 
let me 
ship.

“I nlyšelf intend to live right 
outside the village after I retire 
from movies and radio. That won’t 
be for a long time yet, I hope, but 
I’ve 
out 
my 
you
village’, it’d a dream that will come 
true.”

at cost; and for that reason 
will want to buy, because it 
much cheaper for them to 
pay the expenses of owner-

already bought a 195-acre farm 
there which I intend to make 
permanent home. So, although 
might call this place my ‘dream

Having a metal core that ex
pands, a rubber tube has been in
vented to anchor bolts and screws 
in masonry, metal or other con
struction materials.

This started 
the popular love story magazines 
and keeps the Sat. Eve. Post in 
shekels and all the pulp stories 
going.

Love. I could say a lot about love. 
Perhaps you could tell me more. 
I’ve seen it all around me. As for 
myself; this isn’t an autobiography 
so keep your shirt on. Once one 
writer started to write about love. 
It seemed to be the most important 
thing to him. He was right. In 
his own way and universally.

Read Engel’s “Origin of the 
mily” and you’ll find that love, 
is the special preference fox
individual, began after civilization 
had reached a certain state. Well, 
anyway, they started to write and 
talk about it . around the Middle 
Ages when the knights left fox' 
the Crusades and left their lady 
loves with chastity belts which any 
adroit locksmith could circumvent 
anyway. Engels said that it’s going 
places though and that in a future 
society we may have the super
special preference and none of this 
playing around that' creates so 
much havoc.

one. Now, Mr. Kubilius, that play 
you read of ours was co-authored, 
the other guy being Anthony A. 
Stelmok, a chap who cannot be left 
out in any consideration of leading 
Lithuanian-American writers. Inci
dentally, we are the guys who are 
preparing that history of America’s 
Lithuanians. You’ll soon be visited 

our co-research workers, that is, 
Brooklyn organizations and peo- 
who have some light to throw 
Lith life in that section.

iby 
jail 
iple
on

other events are 
possibilities for more 
organization involving 

young Lith-Amcricdn 
don’t know how many

Fa
that 
one

WHILE KUBILIUS IS calling 
for the organization of the writers 
he mentioned, 
bringing out 
extensive 
many more 
writers. We
of you read last Saturday’s 25th 
Anniversary number of “Naujienos”, 

iln that paper appeared a special 
section devoted to the opinions of 
America’s Lithuanian youth. All 
contribute rs were Chicagoans. 
These people strived hard to clarify 
their confusions on whether they 
were Lithuanians or Americans, or 
both; some tried to define their 
status in an economically unstable 
world. It was all well and good, 
but what we see as important in 
this manifestation of published 
opinion is the desire of a portion 
of our Lith youth to make their 
ideas known. The next step can 
well be a calling together of these 
people in the same spirit that Ku
bilius suggested 
had in mind: “ 
such writers so 
would be used 
trained.”

for the people he 
. . organization of 

that their material 
and their talents

To get back to this writer. He 
wrote in perfect sincerity—even 
composed poems about it, and soon 
the others began to use their dirty 
minds and make a terrible hash 
of it. 
haven’t 
Well, I 
people, 
writing

And maybe he stopped; I 
seen more of his writings, 
could say a lot about these 
but I won’t cause I’m 
about love.
important to me arc the 
that are trying

than in New York. These 
are referred to as “aliens” 
most contemptible meaning 

word. Hearst helps keep the
to reject 
they have 
the same 

any of it.
they are

presuppose 
you. That’s 
in. That’s 
open. And

Most 
people 
love. They read stories; 
friends who go through 
thing. They won’t have 
And believe it or not,
young and yet they manage to es
cape it. Perhaps the psychiatrists 
have the answer. I have a suspi
cion they can’t take it.

Being in love doesn’t 
that the other will love 
where the rub comes 
where you’re left wide
who’s the dope who wants to take 
it? Only those who say the. devil 
with its success, I’m in love and 
that’s that. And experiences it and 
suffers from it and comes out a 
better man through it. And it can 
happen more than once.

Maybe you’re lucky and you get 
the right girl or fellow at the right 
time. And everything is swell until 
middle-age when love begins to 
wane. They say it’s after seven 
years, maybe less. But who is 
thinking about middle age. There’s 
time now to live.

Whether you are following me or 
not is one thing. 1 have an idea 
that sooner or later I’ll come out 
with it. And the casual mention 
of two fellows, one in the concrete 
and the other in the abstract some
how ties up together.

One was searching for 
Became disillusioned and 
on searching. Brave soul.

afraid of it. «aw too much of 
miserable among his friends 
ayoided it to a phobia. But 
can lump them together. They 
both being bothered by it, one

IN YOUR NEW YORK most of 
you are aware that the fires of as

similation have never been really 
j kindled under the Melting Pot. No
where in this country arc minorities 
more in evidence and least under
stood 
people 
in the 
of the
confusion prevalent. We know many 
individuals who are inclined to feel 
helpless in the face of such atti
tudes, and do nothing about 
Luckily, such people are not in 
majority. There are those who 
damn angry about conditions 
have taken to the radio to 
sonfb light.

I have in mind the stirring 
of how American culture has 
developed through 
energies of more 
migrant groups that is being dra
matized in a series of Sunday after
noon programs titled “Americans 
All-Immigrants All.” The purpose of 
the series is to “promote better 
understanding for and among all 
the cultural and racial groups in 
this country through a knowledge 
of the contributions made 
group.” Different from 
ever attempted by U. S. 
sioner of Education, Dr. 
Studebaker, the , broadcasts 
new avenues for popular entertain
ment and education. The programs 
are written by Gilbert Seldes and 
are heard Sunday at 2 p. m. Eastern 
Standard Time, over a nation-wide 
network of the Columbia Broad
casting System.

—BUNNI SOVETSKI

it. 
the 
are 
and 

shed

story 
been 

the combined 
than fifty im-

by each 
anything 
Commis- 

John W.
open

Want Change in Name
it. Got it. 
then kept 
The other

was 
the 
and 
you 
are
way or another.

BOSTON.—Because they believe 
their last name constitutes a “liabi
lity and embarrassment,” two bro
thers have filed in court here an 
application for the right to choose 
a new name.

—Salome.

The names: Samuel L. and Rich
ard M. Germany.

They want it to bo Germaine.
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Kietųjų Anglių 
Padangėje

Pirmas Industrijos Atsteigi-1 
■ — mui “Receptas” Jau Veikia;

Geriausi Vaistai—Uždarymas 
Industrijos

Nesenai “Laisvėje” buvo 
;; rašyta, kad kai Penna, valsti

joje, kur randasi kietosios an
glies laukai, likosi išrinktas 

; anglies baronams palankus 
žmogus, republikonas James, 
tuojau baronai pradėjo visais 
kampais zuiti, besirūpindami 
atsteigti bemirštančią savo in
dustriją. Gubernatoriau jant
Earle’ui, demokratui, šie ba- 
ronai, lyg tarakonai, “slaps
tėsi” ir jokiu būdu nenorėjo 
į jokius pasitarimus eiti su 
gub. link suradimo būdų in
dustrijos atsteigimui; ypač jie 
neapkentė ir bijojo guberna
toriaus nuomonės apie išlei
dimą atitinkamų įstatymų re
guliavimui industrijos. Kas ki
ta dabar. Dabar baronai leng
viau atsiduso, nes labai šiltą 
vietą gauna Harrisburge. Gu
bernatorius James jiems visą 
valią duoda, bile jie patys pa
jėgs “savo namus” sutvarkyti. 
Taigi ir stvėrėsi jie už darbo.

Atlaikę ilgą eilę mitingų 
įvairiose vietose, apie 40 kom
panijų pagamino 8 punktų 
programą, pagal kurią bus 
gydoma industrija ir pristatė 
gubernatoriui ir UMWA va-! 
dams apsvarstyti, šioje pro
gramoje stojama už tai, kad 
gub. paskirtų savo komisiją ir 
sykiu baronai paskirs savo ir 
tos dvi komisijos reguliuos 
anglies, taksų ir geležinkelių 
kainas, reguliuos anglies pro- 

... dukciją ir be pasigailėjimo 
sunaikins “butlegerius.” Pla
nas teigiamas dviem metam ir 

- su magaryčioms, kad gub. pa- 
‘ skirtų savo reprezentantą, 

kuris nustatys kainas naudo- 
‘ tojams anglies.

Planas studijuotas visų tri-

Ijų grupių—UMWA, baronų ir 
gub. — kovo 4 d. Planas, ma
tyti, visom trijom grupėm pa
tiko. Bebuvo tik reikalas ap
svarstyti, iš katro čia galo 
greit pradėti vykdinti. Baro
nams niekas taip nėra svar
bu, kaip augšta kaina už an
glį. Už tai sumanyta, kad 
dviem savaitėm uždaryti mai
nų industriją aklinai, kad 
neiškasti nei vieno tono an
glies ir tuomi sumažinti kiekį 
rinkoje. Tuomi manyta, kad 
anglies kaina greit pašoks. 
Bet tas sumanymas pasirodė 
atvirai akiplėšiškas, šis suma
nymas pakeistas šitaip: nuo 
kovo 6 d. iki bal. 1 d. visas 
kasyklas operuoti tik tris die
nas savaitėje. Sulig minutės 
nutarimu, šis “receptas” ir li
kosi industrijai įbruktas. Net 
ir “butlegeriai” to patvarky
mo griežtai turi laikytis.

Rašant šiuos žodžius, šio 
plano pradžia jau savaitės se
numo. Rezultatų baronai dar 
nematą, bet vėliau tikisi pa
matyti. Nėra žinių iki šiol, 
kiek nuveikta įsteigimui dvi
lypės komisijos. Suprantama, 
anksčiau ar vėliau bus įsteig
ta.

Dabar visam svietui bus 
aišku, kad industrijos “liga” 

! dings, kaip greit anglies rin
koj neliks, kaip greit kaina 
pakils už anglį.

Sekantis “Receptas”

Negana to, kad “beatsteig- 
dami” industriją baronai su
mažino darbo laiką darbinin
kams, bet dar jie begėdiškai 
ir akiplėšiškai planuoja pa
siūlyti mainieriams, ateinan
čiose derybose, algos nusimu- 
šima ant 15 nuoš. Dar neži
nia, ką ant to pasakys 
UMWA vadai.

Požeminis.

metų, tai turi daug draugų, 
tai ir į “party” atsilankė 
skaitlingas būrelis. Draugai 
pavaišino svečias skaniais val
giais ir gėrimais. Bevalgant 
vakarienę, draugė Karosienė 
palinkėjo draugam Koblinam 
ilgo ir laimingo gyvenimo 
naujoj puikiai įrengtoj stuboj. 
Taipgi draugė Karosienė pri
siminė ir mūsų darbininkišką 
spaudą. Sakė, kad ši “party” 
turi būt ne vien žinoma tik 
S. F., bet turim pranešt pla
čiai visuomenei. O kad tą pa
daryti, tai reikia sumest kiek 
aukų dėl laikraščių, po kiek 
kas išgali. Susirinkusieji pil
nai pritarė ir suaukavo seka
mai :

Po $1, Silkaitienės šeima, 
F. Nokšas, J. Kėblinas, V. 
Gegutės šeima, B. Sutkai ir 
Mr. Brode; po 50c., G. Berno
tai, W. Rasickas, J. Jazukevi- 
čius, J. Kazlauskas, J. Bitė, 
M. Straus, J. Jankauskas, K. 
Karosienė, K. Mugenienė, T. 
Warner ir Karesfjus iš Darsu- 
nikio ;Mrs. Stasiulaitienė 30c.; 
po 25c. L. Karver, R. Mičiu- 
lienė, M. Bode, Mr. Prokshot, 
Z. Palmer, K. Palubinsken, 
Mrs. Moga, G. Teminski, A. 
Mugenis, Mrs. Smith ir Mrs. 
Palšis.

Atsirado neužrašytų 35c.
Viso suaukauta $16.00.
Padalinus per pusę “Lais

vei” ir “Vilniai,” išėjo po $8.
Varde laikraščių tariu šir

dingai ačiū draugam Kobli
nam už tokią puikią “parę” ir 
aukautojams už paramą dėl 
laikraščių. Taipgi jei įvyko 
klaida užrašinėjime vardų, tai 
malonėkit atleisti, nes kartais 
sunku tikrai užrašyt.

A. B.

Minersville, Pa.

Pastaba

Philadelphia, Pa.
I

Sekmadienį Dainuos A. Mic- 
” kūnaitė, Operos Dainininkė, ir 

L. Kavaliauskaitė, žymi dai
nininkė iš Brooklyno

Sekmadienį, kovo 19 d., 
Lietuvių Darbininkė Susivie- 
nijimo 5 kuopa ruošia puikų 

' koncertą ir vakarienę, New 
Auditorium Hali, 713 Snyder 

. Ave. Koncertas prasidės 2 
vai. po pietų, vakarienė 6 vai. 
vak. šokiai 7 vai. vak.

Turėsime labai puikią ir 
įdomią koncertinę programą, 
kuri susidės sekamai: A. Mic- 
kūnaitė, operos dainininkė; L. 
Kavaliauskaitė, žymi daini
ninkė iš Brooklyno; A. Hab- 

'• ricchuk, akordionistas; Mergi
nų Sekstetas, vad. N. Statke- 
vičiutės; F. Ausevich—jos 
studentės I. Kavaliauskaitė ir 
Ruth Daulenskaitė skambins 
piano duetą; Mrs. Rudolf, 
plačiai žinoma dainininkė; 
Irenė Kavaliauskaitė, pianis
tė; Joan Sykes ir Louise 
Baranauskaitė, piano duetas; 
Alex Alexeen, rusų baritonas; 
Charley Roman, akordionis- 

; tas.
Apart koncertinės dalies 

į programos, bus ir kalbėtojų. 
: Kalbės visiems gerai žinomas 

* jaunas daktaras Felix Sugent 
£ ir LDS Centro Sekretorius J.

Siurba iš Brooklyno.
Kaip matot, bus labai gra

žus koncertas. Kas liečia va
karienę, tai bus neapsakomai 
skani, nes jos “Chef”—vy
riausias virėjas bus Antanas 
Liaudanskas.

San Francisco, Calif.
Jau ilgas laikas iš mūsų 

miesto nieko nesimato laikraš
čiuose, rodos, kad mes nieko 
ir neveikiam, vienok po bis- 
kįx krutam.

Tarptautinė paroda jau at
sidarė ir, kiek girdis iš pra
nešimų, tai žmonės labai skai
tlingai lanko. Kurie buvo, sa
ko, kad yra labai įdomių da
lykų pamatyti.

Vas. 11 d. atsibuvo koncer
tas ir balius, kurį rengė ben
drai S. F. ir Oaklando A.L.D. 
L.D. kuopos dėl vietinio ang
lų kalboj laikraščio “peoples 
World,” ir Ispanijos naudai. 
Programa buvo labai puiki, 
kurią išpildė Rusų Choras ir 
Stygų Orkestrą. Kiek girdė
jos, tai dalyviai pilnai paten
kinti.

Nors publikos atsilankė ne
mažai, bet pelno neperdau- 
giausiai liko, nes turėjom .dau
giau išlaidų, negu pereituose 
parengimuose. Taigi pelno li
ko tik $30.46. Taip pat surin
kom už laimėjimo tikietus 
$14.00. Tai reiškia, abelnai 
balius davė pelno $44.46.

Baliaus pelną perskyrėm 
per pusę su Oaklando kp., po 
$15.23, o už laimėjimo tikie
tus $14 mes pridavėm dėl 
Ispanijos gelbėjimo Medical 
skyriui. Taip pat savo dalį 
baliaus pelno pridavėm “Pe
oples World.”

Nors kai kurie mano, kad 
su Ispanija jau viskas užsibai
gė, bet mes taip nemanom, 
mes gerai žinom, kad Ispani
jai dar bus ilgai reikalinga 
pagelba ir stengsimės ir atei
tyje gelbėt, kiek aplinkybės 
leis.

Vas. 25 d. draugai Koblinai 
davė puikią įkurtuvių “par
ty.” Kadangi draugai Kobli- 

jau daug

Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šį sek
madienį. Užtikrinam, kad visi 
būsite patenkinti koncertu ir 
vakariene. Rep. nai S. F. gyvena

Kuomet skaitai bile kurios 
sriovės laikraštį ir randi fak
tiškus, teisingus aprašymus, 
ar tai būtų, rašoma apie de
mokratinės, socialistinės ar 
fašistinės šalies tvarkymosi 
būdus, ar darbininkų judėji
mo problemas, tuomet gerbi ir 
laikraštį ir jo redaktorių, kai
po apšvietos skleidėją. Bet 
yra mūsų lietuviškoj respubli
koj. laikraščių, kurie retai ka
da, o tūlais klausimais nieka
dos, nesivaduoja faktais!

Vos kelios dienos atgal ne
tikėtai pateko man į rankas 
“Naujienos,” kuriose redakci
niam straipsnyje Grigaitis ra
šo, kad:

“...Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos suvažiavi
mas buvo išrinkęs centro ko
mitetą iš 71 nario ir 68 pa
vaduotojų. Jie buvo išrinkti 
vienbalsiai. Bet iš tų centro 
komiteto narių beliko gyvi ir 
ne kalėjime tiktai 21. Trys 
mirė “natūralia mirtim,” o ki
ti 48 buvo sušaudyti arba 
‘dingo be žinios.’ ” Ir dar pri
deda, kad : “. . . diktatūros yra 
vienodos—ir raudonosios, ir 
rudosios, ir juodosios.”

Skaitai ir stebiesi! Kodėl 
Grigaitis nepaduoda faktų— 
už ką, kada ir ką sušaudė ir 
kurie “dingo be žinios,” o vien 
ir visuomet rašydamas apie 
Sovietų Sąjungą, vaduojasi 
iliuzijomis, skaitytojus maiti
na su hokus-pokus. Tai “pe
nėjimas” savo pasekėjų sofiz
mu.

Tačiaus Grigaitis ir jo stu
dentai—Stilsonas ir Strazdas 
gana tankiai praleidžia pro 
akis ir ausis tą absolutizmą 
kas dedasi Hitlerio ar gene
rolo Franco valdomose šaly
se!. . .

Grigaičio mokiniai “socialis
tai” Buivydas ir Strazdas 
sklokininkų prakalbose (Pa
terson, N. J.) smarkiai rėkė 
prieš Sovietų Sąjungą, bet nė 
bū prieš Hitlerį, generolą 
Franco ar Mussolinį.

žmonės stebisi, kad socia
listai plūsta tą šalį, kurioje 
socializmas praktikuojamas.

Senas Pijus.

Į Praeitį ir Dabartį Pažvelgus
Man prisiminė praeitis, kaip 

klasiniai grupavosi minersvil- 
liečiai. Dabar aš norėčiau, 
kad tas darbas būtų padvigu
bintas jaunesniais veikėjais, 
nes momentas tam pilnai pri
brendęs. Bet kad to nesima
to, padariau tam tikrą per
žvalgą visų kliūčių. Nes il
giau laukiant, pasiliks mažai 
žinoma praeities istorija.

Senieji ateiviai lietuviai 
greitai nyksta, antraeiliai jau 
subrendę, kiti net sensta, ma
tomai, už kelių metų mažas 
ženklas liks, kad čia lietuvių 
skaitlingai gyveno. O da visai 
netolimoj praeityj čia buvo 
skaitlinga visokių organizaci
jų. Buvo stiprus angliakasių 
unijos lietuvių skyrius, LSS 
didelė kuopa ir veikli, mote
rų progresyvio susivienijimo 
kuopa stipri ir veikli, pašelpi
mų draugijų buvo visokių rū
šių, progresyvių, laisvamanių 
ir kitokių, šiandien visos yra 
likviduotos; pasilaiko tik visų 
trijų Susivienijimų kuopos. 
Taigi, prieš pasaulinį karą 
tarpe visų šitų organizacijų, 
skirtingų sriovių, atsitikus ne
laimei, ar kasyklose, ar šiaip 
kokioj pripuolamoj nelaimėj, 
pasireikšdavo gili simpatija 
likusiai šeimai ar giminėms. 
Laidotuvėse dalyv a u d a v o 
skaitlingai, ir nelaimingą nuo- 
tikį plačiai apibudindavo 
spaudoj. Po pasaulinio karo, 
užėjus depresijai, užsitraukė 
tamsus debesis ant darbininkų 
gyvenimo. Tuom pačiu kartu 
ir darbininkai liko nedraugiš
ki vienas kitam, įpuolę į pesi
mizmą, kaipo be jokios vil
ties. Net ir apie buvusius 
draugus niekas neprisimena 
per spaudą. O tai istorinis da
lykas.

Man Pačiam Tenka 
Pasiaiškini

Aš kiek .suspėju stengiuosi 
pranešti spaudai apie žymes
nius draugus, atsiskyrusius iš 
mūsų tarpo. Bet to neužten
ka, reikėtų paminėti apie 
kiekvieną darbininką, nes jų 
skurdas tvėrė pasaulio naują 
istoriją; o jų ainiai visgi no
rės žinot, kokiose aplinkybėse 
jų bočiai gyveno. Ot, šičia 
ir yra trūkumas pilnų žinių 
istorijai ateities.

Progresyviai d a r bininkai 
apie savo žymesnius draugus 
nors paviršutiniai aprašo savo 
spaudoj, ką jie veikė gyven
dami ir kokia nauda nešė vi
suomenei.

Bet dabar paimkim religi
nius darbininkus, kurie suda
ro didžiumą. Ir jie tą patį 
ekonominį ir technikinį darbą 
atlieka visuomenėj. Bet apie 
šių darbininku užtarnautus 
nuopelnus visai mažai yra už
registruota.

Jei kuris dar pasiturintis 
skiriasi iš gyvųjų tarpo ir šei
ma turi kuom riebiai apmo
kėti už laidotuvių, apeigas 
taip vadinamam dvasiniam va 
dui, dar susilaukia atžymėji- 
mo. Bet kurie visai neturtin
gi, neturi kuom užsimokėti už 
tokias ceremonijas, taip iš
nyksta, kaip ir nebuvę tarp 
gyvųjų ir hiekam nežinomi, 
niekam nereikalingi!
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Ot, šičia ir yra pačių dar
bininkų kaltė. Jeigu jie skai
tytų pačių darbininkų leidžia
mus dienraščius, tuomet būtų 
galima per savo spaudą api
būdint jų gyvenimo praeitį.

Štai Dabar Pavyzdis
Mirė Juozas Kušlikis vasa

rio 18 d., 64 metų amžiaus; 
šioj šalyj ' išgyvenęs 35 metus. 
Buvo laisvų pažvalgų žmogus. 
Susiorganizavus LSS, jis įstojo 
1906 m., priklausė visą laiką, 
iki Sąjunga perėjo į Komunis
tų Partiją. Komunistų Parti
joj taip pat priklausė iki re
akcija nustūmė partiją į po
grindį. Taip pat buvo narys 
ALDLD. Per kiek metų., pa
sakyti negalėčiau, nes neturiu

rekordų, šiaip buvo rėmėjas 
progresyvės literatūros ir su 
pamėgimu skaitė. Buvo skai
tytojas “Laisvės” iki paskuti
nei .dienai jo gyvenimo ir ją 
labai mylėjo.

Truputis velionio biografi
jos. Juozo Kušlikio iš Lietu
vos nepažinojau. Vien žinau, 
kad buvo suvalkietis, Nau
miesčio apskričio, netoli nuo 
Jurbarko. Prieš atkeliavimą 
į šią šalį atsitarnavo caro ka
riuomenėj.

Pribuvus į Minersvillę, visą 
laiką dirbo anglių kasyklose. 
Vadinasi, jo visas gyvenimas 
nelengvai praleistas. Jau de
šimtas metas, kaip negalėjo 
dirbti ne tik kasyklose, bet ir 
ant viršaus, visai trumpo 
kvapo buvo, turėjo “mainų 
džiovą.” Todėl paskutiniu lai
ku gyveno pas sūnų Viktorą. 
Marti jį prižiūrėjo. Kadangi 
iš niekur neturėjo jokios įei- 
gos, pats gi negalėjo užsidirb
ti, tai nebegalėjo priklausyti

tą prie kryžiaus, sakydami: 
“Jūs visi, kurie viešai reiškiat 
nepasitenkinimą savo gyveni
mu, prisižiūrėkit į savo atpir
kėją, prikaltą prie kryžiaus; 
apmislykit, kiek kančių ir pa
niekos perkentėjo jūsų atpir
kėjas Jėzus Kristus, tik del 
to, kad parengti jums vietą 
linksmybių dangaus karalys
tėje. Klausykit, ką jums sa
ko Jėzus Kristus:—Jūs,-kurie 
vargstate ir kenčiate nedatek- 
lių, ateikit pas mane, o aš jus 
palinksminsiu. Supraskit, ne 
čia, ant žemės, o tik danguje 
tos linksmybės bus be pabai
gos. Taigi ateikit čia į baž
nyčią, kur Jėzus Kristus jus 
mato; čia vienykit savo jaus
mus su jausmais savo atpir
kėjo; čia vienykitės su Kris
tumi per šventus sakramen
tus, ir tt., ir tt.” žmogus, ku
ris nesupranta tos apgavystės, 
negali pagerint savo būvio.

A. K.
prie organizacijų, nė už “Lai
svę” prenumeratą užsimokėti. 
“Laisvės” bendrovė siuntė 
jam laikraštį veltui kelis me
tus, bet jis pats ant galo pri
sipažino, kad jis nenori vel
tui skaityti, o atsilyginti jau 
nesitiki kad galės; sakydavo: 
būčiau pranešęs administra
cijai, bet neturiu už ką paš- 
taženklį nusipirkti. Taigi, tik 
kelis mėnesius buvo sulaikyta 
“L.” Bet jis skaitė iki pasku
tinei dienai, parsinešdamas 
nuo d. St. Pečiulio.

Laidotuvėmis rūpinosi duk
tė Marė Rizzardienė. Palai
dotas laisvai, Liuosybės kapi
nėse vasario 21 dieną.

Paliko nuliūdime du sūnus, 
dukterį, marčią ir žentą. Ilsė
kis, Juozai, po visų vargų1 
laisvos šalies šaltoj žemėj.

Tą pačią savaitę, vasario 
21-23-25 d. tapo palaidota ir 
kiti 3 lietuviai darbininkai: 
Juozas Grikis, Jonas Rama
nauskas ir Juozas Goberis. 
Juos laidojo visus laidotuvių 
direktorius p. V. Tusinas, ku
ris labai tinkamas savo profe
sijoj. Lietuviai labai paten
kinti jo patarnavimu.

Bet apie šiuos 3 darbinin
kus neturiu ką plačiau pami
nėti iš jų gyvenimo. Nes nie- 
kuom pažangesniu aktyviam 
darbininkų darbininkų judėji
me neatsižymėjo. Gyveno kai-
po individualai, tik sau, atsi
skyrę nuo visuomeniškų užda
vinių. J. Ramanauskas.

Skaitytojų Bakai
DVI TEISYBĖS

Iš Italijos, dvi seserys pa
rašo laiškus seserei, gyvenan
čiai Jungtinėse Valstijose. 
Viena sesuo vedusi su fašistu 
valdininku. Ji rašo: “palai
mintas Mussolini, jis puikią 
tvarką šalyje pravedė: mes 
gyvenam puikiai, visko turi
me, tarnaitė mums dirba, vai
kus į mokslainę leidžiam; 
mes dalyvaujam aukštoj drau
gijoj,” ir tam panašiai.

Kita sesuo vedusi su dar
bininkų rašo: “prakeiktas 
Mussolini, jis sutvarkė šalį 
taip, kad ponai turi visą galią 
ir valią. Mes dirbam ilgas va
landas už menką mokestį, nes 
kiek samdytojas duoda, su 
tiek turi tenkintis. Reikalauti 
daugiau mokesties negalima, 
nes darbininko valdžia neuž
taria. Labai' sunku gyventi : 
nė maisto užtektinai negalim 
nusipirkti, nė tinkamų parėdų 
neturim—ir dievas žino, ar at
eis bent kada geresni laikai. 
Ar mums teks gyventi ir mir
ti varguose ?...”

Laikai geresni neateis, kol 
ponai valdys ir sugrobs dir
bančiųjų turtus. Darbo žmo
nės galėtų greičiau ponus su
valdyti, jei prieš darbo žmo
nes nestovėtų kunigai su savo 
dievui. Kad dejavimai ir 
skundai darbo žmonių pasie
kia kunigų ausis, tai kunigai 
tuoj iškiša savo dievą, prikal-

Wilkes-Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongre

so vietinio skyriaus konferen
cija įvyks 26 d. kovo, 1:30 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 325 E. Mar
ket St.

Įvairioms organizacijoms, 
kuopoms ir draugijoms sky
riaus sekretorius išsiuntinėjo 
laiškus su užkvietimu, kad 
prisidėtų prie skyriaus ir iš
rinktų delegatus į konferen
ciją. Ir buvo nurodyta dele
gatų rinkimo kiekis: nuo or
ganizacijos ar kuopos vienas 
ir nuo kiekvienų dešimties na
rių vienas delegatas renka
mas.

Kurios organizacijos dar ne- 
išrinkot delegatų į konferenci 
ją, tai malonėkit išrinkti ir į 
laiką prisiųsti konferencijom

ALK Viet. Skyriaus 
Komitetas.

Dienraščio “Laisves”
»

Dienraščio “Laisves” dalininkų-ščrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

Šokiams įžanga 40c. T7ĄDTIT C1
Vakarienei 85c. RAKIU

EXTRA! EXTRA! DYKAI

lavimų nuo

Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, 
nes tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas, 40 
puslapių knygelė dovanai, kuris užsisakys 
Deksnio Galingą Most).
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug įdomių ir 
naudingų informacijų iš skirtingų pasaulio 
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika

vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Most) j Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vie
ną Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus.
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų ele
mentų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri tuH savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės spin
duliais sunaikina minėtus skaidėjimus: 
REUMATIZMĄ, RANKU, KOJŲ, NUGA
ROS skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIR
PIMĄ RANKŲ, KOJŲ, DIEGLIUS (tik 
ne ronąs). Aplaikom daug skirtingų laiš
kų iš skirtingų pasaulio kraštų, kurie dė- 
kavoja už Deksnio Galingą Mostį..
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata,
tai yra tik vienas ir brangiausias .turtas 
pasaulyje. Kaina 75 centai, $1.50 ir $8.00.

ir kalnų, visokių šaknų, žolių,

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlymų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pat paveikslas ant dėžutei.

PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk savo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at
neš Galingą Mostį.

Deksnio Galinga Mostis ...................... 75 centai
Deksnio Galinga Mostis  i...................... $1.50
Deksnio Galinga Mostis ............................ $8.00

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.
Vardas ir pavardė .......\........................................................................... .
Gatvė ir numeris......................... ...................................... %......................... ..................
Miestas..........................................................................Valstija................................

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn,
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Penktadienis, Kovo 17, 1939

Rochester, N. Y So. Boston, Mass.
LAISVE Septintas puslapis

Prakalboj Z. Janausko
Kovo 4 d. LLD., 50 kp. bu

vo parengusi prakalbas “Liau
dies Balso” administratoriui d. 
Z. Janauskui. Būnant šešta
dienio vakarui, buvo tikėtasi 
publikos daugiau.

Kalbėtojas d. Z. Janauskas 
kalbėjo apie kovą prieš fašiz
mą, karą ir apie demokrati
nių valstybių veikimą su fašis
tais po neutrališkumo prie
danga. Gi iš antros pusės dar
bininkai neorganizuoti, nega
lėjo duoti organizuoto pasi
priešinimo, negalėjo priversti 
savo valdžias veikti prieš fa
šistų agresorius. Taipgi kaltas 
darbininkų pasitenkinimas ne
veikimu, manant, kad dalykai 
išsiris patys 
manymas, kad 
klmas neturi 
pasisekimų.

Iš virš paminėtų 
išsireiškimų matosi, 
Z. Janauskas turi 
pratimą pasaulinės
ir jam sekasi pareikšti klau
sytojams. Patartina lankyti d. 
Z. Janausko prakalbas.

Tikslas prakalbų buvo pa
remti “L. B.” Taigi čia paduo
dame vardus rėmėjų: $1.25 
aukojo M. Duseika; po $1.00, 
J. Druseikis, A. Balzariai, P. 
Bugailiškis F. Kurkulis, G. 
Mikitai. K. Andrasiunienė, A. 
Bekešiai; po 75c. J. Stanci
kai, B. černauskai; po 50c., 
B. Duoba, P. Cereška, J. Bu
lis, R. Barauskas, S. Kauragis, 
A. Velička, G. Mockevičia; 
A. Duobienė 35c; po 25c., A. 
Vaivodienė, Totorienė, Kausa- 
kis, A. 
Švedas, 
daikis, 
maitis,
ža, K. Survila, J. Andruskevi- 
čia, Survilienė, A. Galinaitie- 
nė, Paužienė, F. Moteikis ir 
Moteikienė.

Gedemino Dr-tė atidavė 
svetainę už pusę kainos, bū
tent, $3. Tad, atmokėjus sve
tainės išlaidas, likusieji ati
duota “Liaudies Balso’’ para
mai, virš $15.

Rochesteris buvo pirmas su
stojimas d. Z. Janausko ir ro
chesteriečiai stengėsi parody
ti draugiškos simpatijos sve
čiui, paruošdami vakarienę 
sekmadienio vakare, Gedemi
no Dr-tės mažesniuose kam
bariuose, kurie 
veltui.

Gaspadinėmis 
Vaivodienė, K.
nė, ir "A. Ivonaitienė, 
Stančikienė pagelbėjo. Vaka- 
rieniukė nebuvo vien tik va- 
karieniukė, nes atliko $13.35 [-ganizuota ir 
Lietuvos 
niams. Ir 
lankymas 
naudos.

Tad čia 
ti vardus 
aukojo Yančiai, < 
Stančikai, Buliai; 
liai $1.25; po $1

savaime., arba 
darbininkų vei- 
pageidaujamų

kalbėtojo 
kad d. 

aiškų su- 
situacijos

Duoba, J. Totoris, G.
M. Gedraitis, J Mal-
N. Švedienė, J. Vili- 

M. Severinas, A. Pau

buvo gauti

buvo d.d. A. 
Andriušiunie- 

II.

Radio Programa
Šeštadienio, March 18, ra

dio programa per stotį 
W0RL, 8:00 iki 8:30 vai. ry
to, bus sekanti:

1— žinios
2— Muzika
3— Kalbės Dr. Jonas 

šis iš' Cambridge.
Sekmadienio, March 

radio programa per

Kep-

19-to, 
stotį 

W0RL 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekanti:

1— Al Stevens orkestrą iš 
So. Bostono

2— Dainininkė Ona Baltrus 
So. Bostono
3 — Smuikininkas Povilas

Lapenas iš So. Bostono su 
akompaniste Elena žukaus- 
kiute.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

iš

Wilkes Barre, Pa

dienraščiai niekad nebeišeis.
Tiesa, leidėjai turi tiesą 

savo plentus laikyti uždary
tus. 13ėt kiek iš to jiems nau
dos? Ir tik tiek jie tegali šia
me atsitikime. Laikraščių savo 
jie nebeturi. Jų “spaudos lai
svė pasmaugta,” melus prieš 
darbininkus (streikierius) ne
turi kur malti. Tik vieną sykį 
jie bandė per radio teisintis, 
meluodami prieš streikierius. 
Bet visai nepasisekė su ta 
pradžia. Už 15 m. po savo 
melų tapo per tą pačią radio 
stotį negarbingai numaskuoti 
per streikierius. Su melais 
greit apsidirbo; purviną nosį 
turėjo greit ištraukti iš pub
likos akių.

Prieš mėnesį laiko atgal bu
vo pradėtos derybos, tarpinin
kaujant Darbo Santikių boar- 
do atstovams. Tai buvo čes
nakų maistas jiems per 5 sa
vaites, 
trakto 
jie šia 
darni.

Derybos vėl sugrįš, reikės 
jiems vieną sykį streikierių 
reikalavimus suvirškinti. Ne
galima pasakyti, kada tas 
įvyks. Bet lengvai galima 
spėti, kad leidėjai bus apga
lėti.

RUMUNAI NESIBRIOVĖ
I RUSINU A

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia oficialiai 
užginčija pirmesnį praneši
mą, kad Rumunijos kariuo
menė taipgi įsibriovus į Ru
sini ją.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
iną, 
ril.

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

burn ir Lewiston dalyvauti, nes dar 
tokios vakarienės Maine valstijoj 
nebuvo. — Kom. (63-65)

HARTFORD, CONN.
Tarptautines Moterų Dienos pa

minėjimas įvyks penktadienį, kovo 
17, 8 v. v. Capitol Hall, 320 Ann St. 
Įžanga 25c. Kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn. Kviečiame visus dalyvauti.

(63-64)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia pikniką 2 d. 

liepos, Petraičio (Valinčiaus) ukėj. 
Prašome kitų draugijų tą dieną nie
ko nerengti, kurie norite galite pri
sidėti prie mūsų ir bendrai surengti 
pikniką. Malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu: A. Radzevičienė, 9 Carbon 
Lane, Wilkes-Barre, Pa. (63-64)
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI -TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 8 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

3
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Kad išsisukti nuo kon- 
pasirašymo, maitinosi 
patrova nors čiaudė-

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, 19 d., 407 Lafayette 

St., 2 vai. po pietų kalbės svečias 
iš Kanados, Z. Janauskas, “Liaudies 
Balso” vedėjas ir veiklus narys lie
tuviškose organizacijose. Jis nuro
dys apie Kanados Lietuvių veikimą 
ir kitokius prietikius. Ateikite visi 
susipažinti su svečiu, kuris pirmą 
sykį lankose J. V. Įžangos nebus. 
Kviečia LLD Kom. (63-65)

yra

£ 
£

Požeminis.
News” ir 

(Ilgą laiką 
palietęs ir 

nedė- 
ne-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

yra

Katrie Katruos Apgalės?
Už kelių dienų jau ir šeš

tas mėnuo įpusės, kaip šio 
miesto laikraštininkai sustrei
kuodami uždarė visus tris 
dienraščius, būtent: “Re
cord,” “Evening 
“Times Leader” 
streikas buvo
“Sunday Independent, 
linį, bet čia buvo lemta 
senai susitaikyti).

Kaip žinoma, streikas
vedamas už naują kontraktą, 
kurio leidėjai nenori pasira
šyti. Suprantama, streikieriai 
ir nekovoja už tuščią kontrak
tą, bet reikalauja algų pakė
limo nemechaniškiems darbi
ninkams, 5 dienų savaitėje 
darbo ir 7 vai. darbo dienos 
ir tūlų lengvesnių sąlygų dar
be. Darbininkai organizuoti 
Gildijoje ir drūti, kaip jokių 
kanuolių nesudaužoma siena. 
Tos sienos, tos unijos labiau
siai neapkenčia leidėjai. Nuo 
pat streiko pradžios leidėjai 
pareiškė, kad su Gildija jie 
nenori jokio reikalo turėti ir 
niekad nesitars, ypač jokiu 
būdu kontrakto nesirašys. 
Dar daugiau: jie kategoriškai 
pareiškė, kad laimėjimas jųjų 
pusėje pat streiko pradžioje. 
Na, ir atsisėdo jie ir rankas 
susidėję laukė, kada 
kelių dienų Gildija
ir darbininkai, patys sulaūžę 
streiką, prieš juos atsiklaups. 
O kad tas greičiau įvyktų, tai 
skebais pradėjo šapas ope
ruoti.

čia už 
pakriks

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., New Au

ditorium Svet., 713 Snyder Ave., 
įvyks Koncertas ir Vakarienė. Ren
gia LDS 5 kp. Bus puiki programa: 
Dainuos A. Mickūnaitė, philadel- 
phietė, L. Kavaliauskaite, brookly- 
nietė ir vietiniai talentai. Kalbės 
Dr. Felix Sugent ir J. Siurblį, LDS 
Contro Sekretorius. Koncertas pra- I . 
sidės 2 vai. p. p. Vakarienė 6 v. v. ; - - , .. ■
šokiai 7 v. v. Kviečiame visus skait-I J°s vietines sekcijos dideli ir puikus,

• fėrai-bazaras. Runeberg Saleje, 9 
Hcardslcigh St. Bus piniginės do-! 
vanos prie įžangos ir daug gerų 
daiktų pirkimui bei laimėjimui. — 
Kviečiame visus dalyvauti bazare.

(63-65)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį ir šeštadienį, kovo 17 ( 

i ir 18 dd. įvyksta Komunistų Parti-!

£ 
£

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
 .................................. g

liūgai dalyvauti, išgirsti puikaus 
koncerto ir skaniai pavalgyti. —
Kom. - (64-65)

NEWARK, N. J.
Pasiranduoja gera vieta saliūnui 

arba kliubui, 126 Jackson St., New
ark, N. J. Yra baras ir kiti įtaisai. 
Taipgi yra keturi gyvenimo kamba
riai. Kreipkitės bile kada vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. sekamu antrašu: 
M. Dobinis, 117 Magnolia St., J^w- 
ark, N. J. (62-67)
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FRANK DOMIKAITIS
o

u
o
oRESTAURACIJA

4

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
LAWRENCE, MASS.

A. Jonikienės prakalbos mūsų 
mieste įvyks penktadienį, kovo 17, 
7 vai. vak., Lietuvių Ukėsų Kliubo 
svetainėj, 41 Berkeley St. Meldžiam 
visas moteris, neišskiraint vyrų, 
silankyti. — A. Markevičiūtė.

(63-64)
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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o
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Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
I 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

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

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

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

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
cinu lio*fiQ

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

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

LAIŠKI adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St.,

BROOKLYN, N. Y. ,

v. 
Svet. įvyks prakalbos. 
Clarence Hathaway iš 
žymus Daily Worker 
Bus ir veikalas “Wait-

v. o
CHESTER, PA.

Sekmadienį, kovo 19 d., 8 
Liet. Kliubo 
Kalbės drg. 
New Yorko, 
Redaktorius.
ing for Lefty,” kurį suvaidins Globė 
New Theatre League iš Philadelphi- 
jos. Kviečiamo’ visus skaitlingai 
lyvauti. — Kom. (63-65)

da-

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

d. kovo, sekmadienio vakarą, 7 vai. 
M. Norbuta, 210 Hazle St. Visi na
riai dalyvaukite,' nes turėsime svar
bių pasitarimų draugijų ir organiza
cijų reikalais. Kurie dar nepasimo- 
kėję mokesčių už 1938 m., malonė
kite užsimokėti. Atsiveskite ir naujų 
narių. JVS, Kp. ,Sekr. (63-65)

19

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kp. rengia vakarėlį, šeš

tadienį, 18 d. kovo. Bus gera proga 
pasišokti ir kortoms palošti. Svet., 
623 E. 140th St. Vieta visiems labai 
gerai žinoma. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Kviečiamo visus daly
vauti. — Kom; ’•> (63-65)

WATERBURY, CONN.
Šiomis dienomis atvyko d. Z. Ja

nauskas iš Kanados, “Liaudies Bal
so” Administratorius. Jis kalbės 
Waterbury, Conn. kovo 20, 774 
Bank St., vakare. Drg. Z. Janaus
kas, nors dar jaunas, bet nuoseklus 
kalbėtojas, geras veikėjas. Autorius 
LMS išleistos komedijos “Pusseserė 
Salomėja.” Visi kviečiami atsilan
kyti išklausyti prakalbos ir susipa
žinti su Kanados draugu. Prakalbas 
rengia LLD 28 kuopa. Įžar.yi ne
mokama. — J. Ž. (64-66)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia vakarienę 

pas draugus J. Krutulius, 72 Nesbitt 
St. Įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 
Tiicietas tik 25c. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Atsilankykite, visi linksmai 
laiką praleisime. (64-65)

Clement Vokietaitis

o

o

o

o

v

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

Lietuviui Kuro Kompanija
JDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergrcen 7-1661 *

RUMFORD, ME.
ALDLD 34 kp. rengia silkių vaka

rienę, 18 d. kovo Šv. Roko Svet., 
po vakarienės bus šokiai. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vak. Komitetas kvie
čią visus lietuvius iš Rumfordo, Au-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytoju. VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. ’ * Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. y] 
Varpo'Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra SkaniausiMateušas Simonavichis

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaigakali-

*■•* ’ IMI—— MU'švedas,
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

pradėjo
20-tos d.

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

streiko pradžios, 
kiekviena <■

ir vėl reikia minė- 
dalyvių: po $1.50 

Černauskai, 
F. Mane- 

Duseika,

li r ookly n, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508ir organizacijų;

ir iš Gildijos cen-

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

politiniams
d. Janausko atsi- 
padarė dvigubos

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

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

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

J

Nors neskaitlinga Gildija— 
ves arti šimto narių,—bet or- 

galinga; visos 
apylinkės unijos su ja. Užteko
jai tik pirmo ir vieno “nelai
mės signalo,” o visa apylinkė 
stojo jai pagelbon. Akiregyj 
skebai' likosi išsklaidyti ir 
plentai drūčiai uždaryti. Gil
dijos lokalas susikoncentravo 
puikiai, kad ir ilgiausiai ko
vai. Nuo pat pirmiausių strei-

Bugailiškis, Ivonaitis, Vilimai- , ko dienų lokalas gauna aps
čią finansinę paramą nuo vie
tinių unijų 
dabar gaus 
tro.

Nuo pat
apart nedėldienių, 
vakarą po 15 min. leidžiama 
“Oro Laikraštis,” kaipo atsily
ginimas visuomenei už strei- 
kavimą. šiaip streikieriams 
stovint, nenuostabu, kad 
jau šeštas mėnuo, o dar lai
komasi, kaip streiko pirmomis 
dienomis.

tis, Bekešiai, J. Višniauskas, 
F. Kurkulis, Daukas, Lastaus- 
kas, Saverinas, ir Malinaus
kas; J. Suopis 75c.; po 50c. 
Janauskas, Velička,
Dulksnis, Giedraitis, A. Bal- 
zaris, A. Bartašius, R. Baraus
kas, N. Švedienė ir K. Andriu- 
šiunienė; P. Vaivodienė 35c.

Reikia sakyti, kad tai buvo 
pirmos prakalbos šią žiemą.

Rochesteriečiai 
ruotis prie gegužės 
torontiečių koncerto. 
ALDLD 50 kp. “Liaudies Bal
so” paramai.

“L.” Skaitytojas.

Buriasi Naziai Į čechoslo
vakijos Pasienius

London. — Vokietija 
siunčia daugius savo ka
riuomenės į Čechoslovaki- 
jos pasienius. Naziai dar
buojasi atplėšt Slovakija 
nuo Čechoslovakijos.

Kas Kovą Laimės?

Suprantama, šiai kovai bus 
kada galas, kaip visoms buvo. 
Bet klausimas stovi: kada ir 
katrie katruos apgalės?

žiūrint iš šalies, matyt, kad 
I leidėjai nusistatę Gildiją su
triuškinti ir savo šapas pada
ryti atdaromis; gi iš kitos pu
sės matyti, kad laikraštininkai 
jokiu būdu to nedaleis pada
ryti. Laikraštininkai nusista
tę, kad leidėjai turės kontrak
tą padaryti su Gildija arba

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

Vincas; J. Daunora;....

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

MMM

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.

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

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Gake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Aštuntas puslapis LAISVE Penktadienis, Kovo 17, 1939

N('wY>rk(k>/^/W^ Žinioj
Mrs. Frieman, 46 m., Bronx, .Ii 

pašovė savo vyrą, pati išgė-jl 
rė nuodų ir paskiau šoko nuo 
5 aukštų namo stogo. Kaimy- | 
nai nuolat girdėdavę barnius.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Liet. Am. Piliečiu Kliu
bo Bazaras Jau Čia
Pil. Kliubo bazaras prasi

deda jau šį vakarą, penkta
dienį, kovo 17-tą. Jis tęsis ry
toj, kovo 18-tą, taipgi kitą sa
vaitę, kovo 24-tą, 25-tą ir
26-tą. Visomis minėtomis die
nomis bazaras bus kliubo 
nuosavame name, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga tik 
10c.

Kas vakarą bus ir dainų 
programa.

Bazaras bus viršutinėj sve
tainėj, o apatinėj galima susi- 
eit pasivaišint ir ramiai su 
draugais pasišnekučiuoti. Bus 
leidžiama Bulovą laikrodėlis, 
rašomoji mašinėlė, siūtų ir ki
tų vertingų daiktų. D.

Organizacijoms
Šį sekmadienį, kovo 19-tą, 

1 vai. po pietų, 98 Flatbush 
Ave., Brooklyne, įvyks labai 
svarbi žmonių Gerovės Konfe
rencija, kurioj visoms organi
zacijoms reikėtų turėt savo 
delegatus ar atstovus, kur de
legatai neišrinkta.

Konferencijos svarba ge
riausia matoma pažvelgus į 
svarbiausius susiedijos reika
lus, kurie, kaip konferencijos 
šaukime pažymėta, yra seka
mi :

Sveikata ir ligonbučiai."Nu
rodoma reikalas ligonbučių 
kiekvienoj apylinkėj.

Butai. Reikalas prašalint 
laužynes.

Programa taip pat nurodo, 
kad reikalas susirūpinti pa- 
gelba jaunimui; pagelba se_ 
natvėj, ligoj, nedarbe; smul
kią biznierią ir mažą namu 
savininką reikalais; užtikrinti 
religiją ir v rasią tolerafjčlj<G 
reikalinga saugumas profesio
nalams.

Kur neišrinkta delegatai, 
valdybų pareiga dalyvauti. 
Sužinokite, kuo jūsų organi
zacija galėtų prisidėti prie 
pagerinimo savo apylinkės gy- 
savo organizacijos nariams 
ventojų būvio ir parneškite 
tain svarbias informacijas.

Delegatai gali būt tik du 
nuo organizaciios, bet kvie
čiama ir svečiai.

Pagerbs Studentus
Jaunų Komunistų Lyga, 

bendrai su Darbininkų Moky
klos vedėjais, rengiasi iškil
mingai pagerbt studentus 
komjaunuolius, kurie patenki
nančiai lankė Darb. Mokyk
los klases pereitą semestrą. 
Pažymėjimus išduosią 'apie 
septyniem šimtam studentų. 
Iškilmės bus kovo 25-tą. Stuy- 
vesant Casino, 142 Second 
Ave., N. Y. Įėjimas tik su pa
kvietimu.

“Keturi Šimtai Milionu”
Po tokiu antgalviu teko ma

tyti naują judį Cameo Teatre. 
42nd St., New Yorke. Judis 

remtas aktualiais faktais iš 
įbartinės chiniečių kovos 

neš Japonijos imperialistų 
ižpuolikus. Jame parodoma, 

kaip, nepaprastose sunkeny
bėse, chiniečiai ginasi ir kas 
dien vienijasi, augina savo 
būrius. Partizaniškose kovose 

imu valstietis vieną valandą 
•tojas, kitą valandą karys, 

asiliuką palikęs lauke, stveria 
rankosna modernišką šautuvą 
ir muša priešą.

Kiekvienam verta pamatyti 
didvyriškai savo šalį ginančių 

pasiryžimą ir narsą ir 
pasisemti naujos dva- 

nu'galėt sunkenybes mūsų 
kovose prieš laisvės ir demo
kratijos priešus. B-s.

sios

Amerikos Lietuviui Kongresas
Brooklyno Skyrius

“NAUJOJI GADYNĖ” APIE 
“SAMOZVANCUS” A. L. K.

BROOKLYNO SKYRIUJ

“Naujoji Gadynė” šios sa
vaitės laidoj pasakoja, būk 
ALK Brooklyno Skyriaus “ko
miteto vienas narys (Purvė- 
nas) atstovauja pats save, o 
pirmininkas (Keistutis 
chelsonas) gal nei pats 
neatstovauja...”

“N. G.” klausia:
“Jeigu Kuodis, kaip jis 

sako, nėra bloferis ir melagis, 
tai kodėl jis sekretoriauja to
kiam komitetui, kurio net vy
riausia galva—pirmininkas — 
yra samozvancas ?”

Kaip matote, “N. G.” jau 
pradėjo rūpintis “neesančio” 
ALK Brooklyn© Skyriaus ko
miteto garbe — apvalymu jo 
nuo “samozvancų.”

čia tenka “N. G.” suramint: 
mūsų komitete jokių “samo
zvancų ” nebuvo ir nėra.

Keistutis Michelsonas ir 
Purvėnas skaitėsi SLA 38-tos 
kuopos oficialiais ir teisėtais

socialistai galu- 
ją nuo ALK at- 
šios kuopos jie

Mi- 
savęs

Konferencija Ginti 
Civiles Teises

atstovais ALK Brooklyno 
Skyriaus Komitete tik iki pa
starojo šios kuopos susirinki
mo, kuriame 
tinai smurtu 
plėšė; toliau 
neatstovauja.

Bet SLA 38-tos kuopos nuo 
Kongreso atplėšimas visai ne- 
nereiškia, kad Keistutis Mi- 
chelsonas neturi teisės į Kon
greso Brooklyno Skyriaus ko
mitetą įeit nuo kitos organiza
cijos. Jis priklauso ir prie 
LDS jaunimo kuopos. Kol jis 
buvo atstovu nuo SLA '38- 
tos kuopos, tai LDS jaunimas 
savo oficialio atstovo į ALK 
Brooklyno Skyriaus komitetą 
nestatė, nes kontaktą su šiuo 
komitetu turėjo per savo narį 
K. Michelsoną. Dabar, kai so-‘ 
cialistai SLA 38-tą kuopą 
smurtu nuo ALK atplėšė, tai 
LDS jaunimo' kuopa stato 
Keistutį Michelsoną į ALK 
Brooklyno Skyriaus komitetą 
savo oficialiu atstovu. Taigi 
jis galės pasilikt pirmininku, 
kaip ir buvo. J. Kuodis.

yra sumobilizuoti 
paramą tiems ci- 
biliams, kuriuos 
užmušt New Yor- 
seimelis.

šeštadienį, 1

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
įstatymdavystės skyrius šau
kia specialę konferenciją, ku
rios tikslu 
visuomenės 
vilių teisių 
dar nespėjo 
ko valstijos

Konf. įvyks
vai. po pietų, Hotel Piccadil
ly, 45th St. (netoli Broad
way), N. Y. šaukia unijų ir 
kitų masinių organizacijų at
stovus. Tarpe kitų žymių as
menų dalyvaus ir assembly- 
manas Robert Wagner, Jr.

Streikuoja

Amerikiečiai Pasiuntė $12,000 
Ispanijos Pabėgėliams

Medikalis Biuras ir šiaurių 
Amerikos Komitetas Ispanijos 
Demokratijai Gelbėt antradie
nį kablegrama pasiuntė $12,- 
000 Ispanijos pabėgėliams 
šelpti ir pasižadėjo paimti at
sakomybę už šelpimą 120,000 
pabėgėlių, esančių koncentra
cijos kempėje Argeles-sur- 
Mer, Franci joje.

Virš minėta suma yra dalis 
aukų, kurių manoma sukelti 
milioną dolerių. Pinigai išsiųs
ta tuojau po gavimo sekamos 
telegramos iš komiteto Pary
žiuje :

“Šimtai tūkstančių civilių, 
įskaitant intelektualus, darbi
ninkus, valstiečius,, senelius, 
moteris, kūdikius, taipgi 20,“ 
000 kareivių, uždarytų Arge- 
les kempėje, gyvena apverkti
nose sąlygose. Stokuoja mui
lo, apatinių drabužių, blanke- 
tų, ir kitų apvalkalų ir batų, 
taipgi medikališkos pagelbos. 
Paėmimas tos kempės ameri
kiečių globon,. su tuojautine 
parama 12-kos tūkstančių do-

lerių, leistų mums palengvin
ti tas sąlygas ir duotų gali
mybę įsteigti atskiras, švarias 
kempes moterims, vaikams, 
intelektualams ir seneliams. 
Tas būtų puikiu solidarumo 
pavyzdžiu kitoms šalims pa
imt globoti Ispanijos respub
likonus kitose koncentracijos 
kempėse. Tas pastotų kelią 
pastangoms priverst tuos žmo
nes grįžti pas Franco. ”

Į virš minėtą telegramą 
amerikinis komitetas atsiliepė 
pasiuntimu $12,000 ir pradė
jimu vajaus sukelt milioną do
lerių. Komitetas per savo 175 
skyrius šioje šalyje prašo vi
sus Ispanijos liaudies draugus 
stoti 
mis.

Iš 
pat
kelbimu Ispanijos vaikų glo
bojimo vajaus, 200 vaikučių 
paimta pilnam, auklėjimui per 
žymius Amerikos švietėjus, vi
suomenininkus, artistus, stu
dentus ir kitus žymius žmo
nes.

pagelbon darbu ir auko-

komiteto raštinės taip 
pranešama, kad su pas-

ISPANIJOS VETERANŲ 
VAKARAS

ATVIRO ORO KLASES 
VAIKAMS

Švietimo Taryba pagrasino 
sulaikyti bile vaiką už pikie- 
tavimą mokyklos Bronxe. Ten 
tėvai ir vaikai jau 6 savaitės 
tęsia protestą prieš perkėlimą 
vaikų iš No. 97 mokyklos ki
ton mokyklon už 13-kos blo
ku.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės tarpe 25-40 m. am
žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gy
vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu
rėti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
savo paveikslą. Elia Kaleka, 416 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

Estate of Slialin’s Funeral Home

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS U

4302 FLATLANDS AVENUE 1F pagal sutartt
Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Lincolno Brigados Veteranų 
New Yorko Postas šį vakarą 
turės gražų pasilinksminimą, 
kuriuomi pagelbės sužeistiems 
savo draugams kovotęjams. 
Įvyks St. Patricko vakarą, ko
vo 17-tą, Hotel Center. Prog
ramoj eilė žymių Broadwes 
artistų.

MIRĖ
Ona Krunglis, 44 m., 8724— 

86th St., Woodhaven, N.. Y., 
mirė kovo 14-tą. « Pašarvota 
graboriaus šalinsko šermeni
nėj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Bus palaidota 
kovo 18-tą, 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalno kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Shalins (Šalinskas).

WPA dar prieš balandžio 
1-mą atidarys visame mieste 
8 centrus, kuriuose bus laiko
ma atvirame ore klasės pra
dinių mokyklų vaikams. Mo
kys gamtos mokslų, meno, 
amatų, taipgi bus sporto žai
smių. Jų vedime WPA veiks 
bendrai su švietimo Taryba.

Centrai bus: Central Park 
Zoo, Bronx Park Zoo, Bronx 
Park Botanical Gardens, In
wood Park, Pelham Bay 
Park, Owl’s Head Park, Broo
klyne, ir Alley Pond ir Cun
ningham Parkuose, Queens.

Airiai Ruošiasi Savo Dienai
Airiai ruošiasi savo tradici

nei šv. Patricko dienai. Ma
noma, kad parade maršuos 
75,000 airių. Tos dienos pro-Pol. komisionierius Valenti-:'

ne turįs naują bėdą. Turki j or 1 ga taip pat pas juos priimta 
valdžia per Valstybės Depart- sveikint saviškius, kaip su 
mentą pareikalavus trijų po- Naujais Metais, šiomis dieno- 
licijos instruktorių, bet jis ne-' mis iŠ Airijos ateinanti laivai 
randąs policistų, kurie mokėtų atvežę bent 30,000 pakelių 
turkų kalbą. j dovanų Čionykščiams airiams.

Brooklyno 423 garadžių 
darbininkai, skaičiuje 1,800, 
išėjo streikan už didesnes ai-, 
gas ir trumpesnes darbo va
landas. Streiką iššaukė Gara
ge Washers and Polishers 
Unijos Lokalas 272, AF of L.
„ Reikalauja pakelt algas 25 
nuošimčiais gaunantiems po 
$20 dieniniams ir po $22 nak
tiniams darbininkams, taipgi 
44 valandų savaitės vieton da
bar dirbamų 54-rių.

Brooklyn© Borough Hall 
telefonu susisiekimą nutraukė 
įkritęs pro aukštinį langą 
šmotas ledo tiesiai ant tele
fonų operavimo stalo pereitą 
pirmadienį. Keliose, kitose vie
tose taip įkritę ledai sužeidė 
žmones.

BIHKSO!1 SERVUS
f ^/44^ZWRITEfoBeDOKLF.T

CRrt.NO S7. AT GiMHAM AVC.. n tlOO KI.V.M

i Į - [01/01/ MAN TAIP 
lįrArj SKAUDA 

pečių
| A' MUSKULUS, 

KAD NET 
IŠSITIESTI
NEGALIU.

PIUS W. SHALINS
(Šalinskas)

Unlicensed Undertaker i
Vestie Ę. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave. 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik d a v ė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

PAKENTĖK TRUPUTĮ IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EXPELLERIU l
PAMATYSI, KAIP <
ŪMAI SKAUSMAS lz Z

PALENGVĖS WUffl

Naudoįamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

gjįj=g i F~"~7

I LIETUVIŠKI BARAVYKAI |
1 Mėgiamas Žiemos Skanėsis ■

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

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

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių. ,

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

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

Žmones, Geros Į Nau j ienos!
Tik ką atėjo vagonas naują kortiną (langam parė- 

dalų) tinkamą virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortiną srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tą uždangalą; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kortinus ir 

ir kitus langų 
parėdalus — 
VELTUI

Saugokite savp 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite šį ku
ponų ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirkaite.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

CHAIR CORP.
PETRAITIS

BROOKLYN, N. Y409 GRAND

Tel. Evergreen 7-8451

Pasiimam patai: 
setus apmainom

Mes 
chen Sets), 
taipgi atn 
kambarių ir 
nauji.
Senus

puimausius virtuvėms rakandus (Kit- 
parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 

miegamųjų kambarių, valgomųjų 
u rakandus taip, kad atrodo, kaip 

ir pristatome pataisytus, 
ant naujų su mažais priedais.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$19z5Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrod žiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas prlmokėjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET

CRrt.NO



