
KRISLAI
Petrauskas ir Janonis.
Gerbkime Kūrėjus.
“Tykiai, Tykiai

Nemunėlis...” 
Keičia Pavardes. 
Bruožai Apie Didįjį

Feodalizmo Sukrėtimą.
Rašo R. Mizara

Vakar, kovo 23 dieną, su
kako du metai, kai mirė 
žymusis lietuvių kompozito
rius Mikas Petrauskas.

Taip pat vakar sukako 
lygiai 43 metai nuo gi
mimo didžiojo lietuvių dar
bininkų poeto, Juliaus Ja
nonio.

Abu vyrai garbingi. Abu 
savo gyvenimus pašventė 
mūsų menui kelti.

Ten, kur jiedu savo dar
bus suliejo, išdygo toki gra
žūs papuošalai, galima sa
kyti, šedevrai, kurie niekad 
nežus. Tik paimkit “Dai
nių”, “Neverkit pas Kapą” 
arba “Kalvį”!

* * *
“Viską žemėje sukuria 

žmogaus proto, vaizduotės 
ir valios jėgos, ir kitų jėgų, 
kuriančių kultūrą, nėra,” 
sakė garsusis Maksimas 
Gorkis.

Nedaug mes turime ku
riančiųjų, su stipriu protu 
ir valia žmonių. Tad ku
riuos turime arba turėjome, 
gerbkime. Tų, ką savo švie
siais darbais padarė mūsų 
gyvenimą šviesesniu, — ne
užmirškime !* * *

Gražiai mums dainavo 
Mikas Petrauskas:
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Ne taip tykiai mūs motulė 

verkia.
Gal motulei pagailo dukrelės...

Taip, kompozitoriau, ver
kia nūnai mūs motulė. Ver- H
kia sengalvėlė. Pagailo jai 
dukrelės, pagailo Klaipėdė- 
lės. Pagrobė ją tarptautinis 
banditas. Pagrobė nuožmu
sis mažųjų tautų naikinto
jas; pagrobė šių dienų kry
žiuotis, vandalas, hunas.

O toji mūsų motulė, su
rakinta fašizmo pančiais, 
nebegali nei kačiarga už
duoti galvon plėšriajam 
bestijai!...* * *

Ak tu, Nemunėli, ar vis 
dar taip tykiai tekėsi? Ir 
tu, motule: ar tik ašaromis 
bandysi nuo priešo gintis?

O tu, motulės sūneli, ar 
negali padėti jai apsiginti 
nuo žiauriojo užpuoliko, 
nuo baisaus siaubūno, nuo 
dauggalvio smako?!♦ * *

Vienas Kauno laikraštis 
rašo:

“Klaipėdoje dabar reiš
kiasi nauja mada. Visokio 
plauko perėjūnai, kurie už 
centą parduoda savo dū
šias, dabar pradėjo keisti 
savo lietuviškas pavarde į 
vokiškai skambančias pa
vardes. Taip pav., su direk
torijos leidimu tūlas Augus
tas Laurinavičius, 25 metų 
amžiaus savo pavardę pa
keitė į Laurinat.”* * *

O ko jūs, ponai, norit 
daugiau iš piniginiu patri- 
jotų ? Pavardė palaikoma 
sulyg sąlygomis. Neužilgo 
gal būt girdėsime ne Sme
toną, o Smetonat. ♦ * ♦

Drg. D. M. šolomskas gy
vai parašė bruožų iš Didžio
sios Francūzų revoliucijos. 
Jie lengvai skaitosi ir po- 
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NAZIAI GIRIA PONĄ 
SMETONA UŽ KLAI
PĖDOS ATIDAVIMU

Sako, Lietuva ‘išmintinges
nė” už Čechoslovakiją

Berlin, ko v. 23. — Nazių 
laikraščiai mėgina užgin- 
čyt, jog Vokietijos valdžia 
grūmodama reikalavo, kad 
Lietuva turi atiduot Vokie
tijai Klaipėdos kraštą.

Hitlerininkų spauda tvir
tina, kad Smetonos valdžia 
“gražiuoju” atidavė Klai
pėdą Vokietijai. Sako, jog 
Klaipėdijos gyventojai buvę 
taip nusistatę prieš Lietu
vos vyriausybę ir taip stip
riai reikalavę grįžt, į “tėvy
nę Vokietiją”, kad Lietuvos 
valdžia pamačius, jog jinai 
negalės išlaikyt Klaipėdos 
krašto savo globoje.

Feldmaršalas Goeringas 
yra laikomas įtakingiausiu 
po Hitlerio nazių politiku, 
o Goeringo laikraštis “Es- 
sener Nazional Zeitung” gi
ria Lietuvos valdžią už 
“protingą ir draugišką” su
sitarimą su Vokietija kas 
liečia Klaipėdą.

Pasak Goeringo laikraš
čio, tai nuo pirmadienio 
prasidėjo ‘tvarkios, taikios’ 
derybos su Lietuva dėlei 
Klaipėdos užleidimo Vokie
tijai. Jis giria Lietuvos 
“valstybės vyrus,” kad jie 
“išmintingiau” pasielgę, ne
gu dr. Benes (buvęs Čecho- 
slovakijos prezidentas).

Goeringas per savo laik
raštį duoda net daugiau 
“garbės” p. Smetonai, negu 
Anglijos valdovams; ir nu
šneka, būk Klaipėdos per
vedimas Vokietijai tarnau
jąs “Europos taikai.”

Didis Nazių Džiaugsmas 
Dėl Klaipėdos Prijungimo
Berlin, ko v. 23. — Nazių 

valdžia liepė gyventojams 
iškelt swastikines vėliavas 
ir taip laikyt jas per dvi 
dienas, kaipo ženklą Hitle
rio naujo laimėjimo— Klai
pėdos krašto prijungimo 
Vokietijai.

Nazių minios džiaugiasi 
Klaipėdijos atplėšimu nuo 
Lietuvos net labiau, negu 
Čechoslovakijos užgrobimu. 
Nors jie žino, kad didžiu
lis klaipėdiečių procentas 
yra lietuviai, bet vis tiek 
naziai visus to krašto gy
ventojus s v e ikina kaip 
“klaipėdiškius vokiečius, su
grįžusius namo.”

Kaunas. — Nuolat tirš
tais būriais plaukia į mies
tą pabėgėliai iš Klaipėdos 
krašto.

toją su tuo nepaprastuoju 
įvykiu, kuris iš pamatų su
krėtė feodalizmą.

Atsiminkim, kad šiemet 
sukankta 150 metų nuo to, 
kai tasai sukrėtimas prasi
dėjo.

Šis apyilgis raštas neuž
ilgo tilps “Laisvėje.”

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 24, 1939

tijai Klaipėdą "Draugiškumo 
Dvasioje,” Kaip Sako Naziąi
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Lietuvos Valdžia Pervedė Vokie-1 LIETUVOS ŽMONES YRA SUSIJAUDINI

Berlin, kov. 23. — Vokie
tijos užsienio reikalų minis
terijos atstovai atvažiavo 
mandagiai pasitikt Lietuvos 
užsieninį ministerį Juozą 
Urbšį, kuris lėktuvu vakar 
atskrido iš Kauno pasira
šyt sutartį dėlei Klaipėdos 
pervedimo Vokietijai. Su 
Urbšiu atlėkė ir keli jo pa
dėjėjai.

Urbšys tarėsi su Vokieti
jos užsieniniu ministeriu 
Ribbentropu nuo 7 vai. va
karo iki vidurnakčio, kada 
ir buvo pasirašyta sutartis 
dėlei Klaipėdos krašto už
leidimo Vokietijai.

Nazių spauda rašo, jog 
sutartis padaryta “draugiš
kumo dvasioje,” ir Lietuvos 
valdžia pasižadėjo “tvarkiai 
pasitraukt” iš Klaipėdijos. 
Smulkmenos, kas liečia fi
nansus ir pilietybę, bus 
sprendžiamos tolesnėmis 
derybomis tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Hitleris Grūmojęs Bombarduot Kauną, jei Lietuva Kreipsis į 
Šalis, “Užtikrinusias” Klaipėdą Lietuvai; Tai Smetona Buvęs 
Priverstas Atsaukt Savo Pareiškimą dėlei to Kaip “Klaidą”

Kaunas.
džia buvo padarius du vie
šus pareiškimus apie Klai
pėdos užleidimą Vokietijai. 
Antrajame pareiškime p. 
Smetona sakė, kad Vokie
tijos valdovai, spirdami 
Lietuvą atiduot Vokietijai 
Klaipėdą, tuomi laužo 1924 
m. tarptautinę sutartį. Ta 
sutartis uždraudė Lietuvai 
užleist Klaipėdą Vokietijai 
be sutikimo keturių valsty
bių, kurios “užtikrino” Lie
tuvai Klaipėdą. O tos “už- 
tikrintojos” tai Anglija, 
Francija, Italija ir Japoni
ja.

Todėl Lietuvos valdžia 
dabar antrajame savo pa- 

I reiškime žadėjo atsiklaust

Danzigo Kraštas Tai 
Būsianti Sekamoji 

Nazių Auka
Berlin, kov. 23. — Seka

mas punktas nazių progra
moje yra prijungimas Vo
kietijai vadinamo “laisvo” 
krašto Danzigo, kur (tik 
ant popieros) Lenkija turi 
“lygias” teises su Vokietija.

Naziai turi sekamą su
pratimą apie būsimus įvy
kius Danzige: Vokiečių hit 
lerininkų senatas ten bile 
kada gali paskelbt, jog 
Danzigo kraštas prisijun
gia Vokietijai. Ką tada da
rys Lenkija? Ar jinai drįs 
dėl to paskelbt karą Vo
kietijai?—Labai abejotina.

Klaipėda—Laisva Prieplau
ka Lietuvai, bet Kaip 

Ilgai?
Vokietija, pagal dabarti

nę sutartį, duoda Lietuvai 
teisę nemokamai naudotis 
Klaipėdos prieplauka, vis 
tiek, ar Lietuvos laivai ga
bentų prekes į Vokietiją ar 
į kitus kraštus, ir vis tiek, 
iš kur jie grįžtų.

(Bet klausimas, kaip il
gai naziai leis Lietuvai 
naudotis Klaipėdos uostu 
kaip laisva prieplauka.)
Lietuvos Politinė Sutartis 

su Hitleriu
Sutartyje dėlei Klaipėdos 

krašto pervedimo Vokieti
jai įdėta ir platesnis politi
nis punktas, — kad Lietuva 
nevartos ginkluotos jėgos 
prieš Vokietiją, o vokiečiai 
neveiks prieš Lietuvą gink
lais, ir Lietuva neduos gin
kluotos paramos jokiai ša

Lietuvos vai- šių keturių šalių, ar jos su
tinka, kad Lietuva atiduo
tų-Hitleriui Klaipėdą^ Bet 
p. Smetona tuoj aus atšau-
kė antrąjį pareiškimą ir 
viešai paskelbė, kad šis pa
reiškimas tai “klaida.” Tuo
mi jis atsiprašė Hitlerį.

Lietuvos valdininkai sa
ko, kad naziai grūmoję 
“ugnim _ sunaikint” tą an
trąjį pareiškimą, jeigu jis 
nebus atšauktas. Iš Varša- 
vos taipgi pasklido gandas, 
kad Vokietija grąsina bom
ba rduo t Kauną, jei Lietu
vos valdžia neatšauks pa
reiškimo, kad naziai laužo 
Klaipėdos sutartį; ir jau, 
girdi, skraidę Vokietijos or
iai viai virš. Klaipėdos,; kuo
met < Lietuvos “seimas” 
svarstė Klaipėdos atidavi
mą.

Kada Lietuvos užsieninis 
ministeris Juozas Urbšys 
nuvyko į Berlyną pas nazių 
užsienio reikalų ministerį J. 
von Ribbentropą, pastarasis 
užreiškė, jog Klaipėda grei
tu laiku turi būt pervesta 
Vokietijai; ale Ribbentro- 
pas davė keturias dienas 
Lietuvos valdžiai “apsimąs- 
tyt.” Ir Lietuvos valdovai 
“rengėsi” tomis “malonės 
dienomis” kreiptis į Angli
ją, Franci ją, Italiją ir Ja
poniją, kaipo Klaipėdos 
“užtikrintojas” Lietuvai.

. Bet Smetonos valdžia 
suskubėjo ir, visai nesi
kreipdama į tas šalis, pas
kelbė kovo 22 d. iš rytb, jog 
galutinai atiduoda Klaipė- 

liai, kariausiančiai prieš 
Vokiečius, o Vokietija ne
rems ginklais jokios šalies, 
kuri eis karan prieš Lietu
vą.

Tatai atrodytų kaip ir 
dabartinių Lietuvos rubežių 
“užtikrinimas” iš Vokieti
jos pusės, ypač prieš Lenki
ją. Politiniai žinovai sako, 
jog šiuom sutarties punktu 
Vokietija nori ypač atgrą- 
sint Lenkiją nuo pasimoji- 
mų prieš Lietuvą.

(Prisimena, jog kai na
ziai pradėjo “parceliuot” 
Čechoslovakiją, tai ir Len
kija pasigrobė jos gabalą. 
Paskutiniu gi laiku Vengri
ja užgrobė Rusini j ą-Ruthe- 
niją, buvusios Čechoslovaki
jos dalį, prieš Hitlerio no- 
rą.)

Iš antros pusės, šis Lie
tuvos sutarties punktas su 
Afokietija aprėžia Lietuvos 
laisvę užsieninėje politikoje.

dą Vokietijai. Tai, sakoma, 
todėl, kad Vokietija atšau
kė keturias “malonės die
nas” ir pareikalavo tuoj aus 
pervest Klaipėdos kraštą 
Vokietijai.

Taip Lietuva buvus pri
versta “pati sulaužyt savo 
sutartį” dėlei Klaipėdos su 
Anglija, Francija, Italija ir 
Japonija.

Fašistų valdžios organas 
“Lietuvos Aidas” gailisi 
Klaipėdos ir sykiu teisina 
valdžią, kuri atidavė Klai
pėdą naziams; sako, kad at
mest Vokietijos reikalavi
mą “tai būtų reiškę statyt 
į pavojų visos Lietuvos ne
priklausomybę ... o mes 
negana stiprūs kovoti.”

Hitleris Įplaukia į 
Klaipėdą Kaipo 
“Pergalėtojas”

Berlin, kovo 23. — Hitle
ris atplaukė karo laivu 
“Deutschland” į Klaipėdą, 
kaipo laimėtojas “naujo 
bekraujo karo.” Sykiu at
plaukė į Klaipėdos uosta 
žymi dalis viso Vokietijos 
karinio laivyno: karo laivai 
“Graf Spee” ir “Admiral 
Scheer,” šarvuotlaiviai 
“Leipzig” “Nurnberg” ir 
“Koeln,” du eskadronai nai
kintuvų, trys būriai torped- 
laivių” ir eilė kitų karinių 
laivų.

Klaipėda iki šiol dar ne
buvo mačiusi tokių didelių

dėlei Klaipėdos atidavimo;
ĮVESTAS KARO STOVIS ŠALYJ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B _ _ _ _  
Kiek Lietuvių, o Kiek Vokie- Voldemarininkai Trukšmauja 

čiu Klaipėdos Krašte Nazių Naudai
Per šimtus metų daugu

ma Klaipėdos krašto gy
ventojų buvo lietuviai, bet, 
priklausant Vokietijai, 
daugelis jų suvokietėjo. O 
vis dėlto, darant Klaipėdi
jos gyventojų sąrašus 1925 
m., tik 42 procentai jų už
sirašė kaip vokiečiai. 26 
procentai klaipėdiečių tada 
pasisakė, kad jie lietuviai; 
24 procentai, kad “klaipė
diečiai”.

Bet tais metais 47 pro
centai ir 8 dešimtadaliai 
Klaipėdijos gyventojų kal
bėjo lietuviškai ir 50 pro
centų ir 6 dešimtadaliai 
vokiškai; o 1 procentas ir 6 
dešimtadaliai buvo įvairių 
kitakalbių, žydų ir kitų.

EXTRA
London, kov, 23. — Sovie

tų Sąjunga sutiko veikt iš
vien su Francija ir Anglija 
prieš Vokietijos žygiavimą 
į Rumuniją ir kitas Euro
pos Rytų ir Pietų-Vakarų 
šalis.

Bratislava, kov. 23. — 
Vengrijos kariuomenė įsi- 
briovė į Slovakiją. Slovaki
jos bombiniai lėktuvai pa
kilo gintis nuo vengrų.

Klaipėda, kov. 23. — Hit
leris įžengė į Klaipėdos 
kraštą, kaipo “pergalėto
jas.” 1,200 Vokietijos karo 
laivyno jūrininkų maršavo 
Klaipėdos miesto gatvėmis.

London, kovo 23. — Pra
nešama, kad Francija ir 
Anglija kariškai veiks iš
vien, jeigu Vokietija užpuls 
Holandiją, Belgiją ar Švei
cariją.

Berlin, kov. 23. — Vokie
tijos valdžia prižada, kad 
jinai “nesistengs” atgriebt 
nuo Belgijos “vokiškus” 
plotus, kurie buvo prijungti 
Belgijai po pasaulinio karo.

karo laivyno jėgų kaip da
bar, įžengiant Hitleriui i 
Klaipėdos kraštą kaipo 
“pergalėtojui.”

Klaipėda, kovo 23. — Lie
tuvos gubernatorius Klai
pėdos kraštui Gailius atsi
šaukė išvien su H. Boett- 
cheriu, Klaipėdos nazių val
dybos nariu, į gyventojus, 
kad jie ramiai laikytųsi ir 
vengtų, neapykantos žings
nių tarp vokiečių ir lietu
vių.

Naziai vokietininkai bau
bimais ir kitais niekinan
čiais garsais neigia lietu
vius, bėgančius iš Klaipėdos 
į Lietuvą.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v ažia vimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Kaunas. — Visi Lietuvos 
gyventojai abelnai sujudę, 
kad Smetonos valdžia ati
davė Klaipėdą naziams.

Žmonės, gavę apie tai 
žinią, tuojaus apspito ban
kus, reikalaudami savo pi
nigų. Krautuvės pradėjo 
kelti kainas savo prekių.

Bet ypač subruzdo volde
marininkai, skirtingais su
metimais. Voldemaro ir 
Hitlerio agentai drauge per 
kelis paskutinius mėnesius 
agitavo iš Klaipėdos, kad 
Lietuva turi glaudžiausiai 
veikt su Vokietija ir pada
ryt sąjungą su naziais.

Nuslopint šiokius, ar to
kius bruzdėjimus, todėl, 
Smetonos valdžia įvedė ka
rinį stovį visoj Lietuvoj ; 
pašaukė į armiją atsargi
nius (jau atsitarnavusius 
kareivius) dviejų metinių 
klasių.

Finansų ministeris įsakė 
nuo pietų uždą ryt bankus, 
ir patvarkė, kad jie neduo
tų depozitoriams daugiau 
kaip po 50 litų pinigų, ir 
tai tik kas trečia diena. Šis 
įsakymas paliečius tik pri
vačių žmonių pinigus, padė
tus bankuose taupymui; o 
biznių pinigai esą nevaržo
mi.

Sykiu valdžia persergėjo 
krautuves nebrangint pre
kių ir paskelbė, jog už kai
nų kėlimą krautuvininkai 
bus baudžiami iki 15 tūks
tančių litų, kad jų bizniai 
bus uždaryti ir jie patys 
siunčiami kalėjiman iki 6 
mėnesių.

Bucharest, kovo 23. — 
Prekybos sutarty tarp Ru
munijos ir Vokietijos naziai 
gauna pirmenybes išnaudot 
Rumunijos a 1 i e jaus-žibalo 
šaltinius ir kitus gamtos 
turtus.

New York, kov. 23. — 
“Numerių policy” raketie- 
rius Hines, Tammany Hall 
politikierius nuteistas tik 
4 iki 8 metų kalėjimo.

Danzige naziai kiek apri
mo atvirai šturmavę prieš 
lenkus. Nes dabartiniu lai
ku Hitleriui būtų nenaudin
ga sukelt Lenkiją prieš na- 
zius. Ale naziai vis tiek da
ro žingsnius prieš lenkus 
Danzigo krašte, nors ir ne 
tokius stačiokiškus. Taip 
antai, šiomis dienomis jie 
vėl kirto smūgį Danzigo 
konstitucijai, kad atidėjo 
neribotam laikui Danzigo 
rinkimus. Pagal konstituci
ją tie rinkimai turėjo įvyk
ti š. n\ gegužės mėnesį.

ORAS
Apsiniaukę ir šilčiau.
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veikimo ribos ir sauvaliavimams pada
rytas galas.

“Ne tam autonomija yra duota, kad 
joje kas sauvaliautų, bet kad būtų rūpi
namasi krašto ir jo gyventojų reikalais, 
kurie turi būti suderinti su visos vals
tybės reikalais! Už tą visą valstybė yra 
atsakinga.”

Taip, už tą viską yra atsakinga vals
tybė. Už tą viską, aiškiau tariant, yra 
atsakinga Smetonos-Mirono valdžia. Už 
tą viską (dabar jau ištikrųjų viskas, ka
dangi Klaipėdos Lietuva jau neturi) yra 
atsakinga tautininkų partija!

Smetonos valdžiai, mat, vyriausiai rū
pėjo ne voldemarininkus suvaldyti, ne 
nazius sudrausti, o slėgti, persekioti Lie
tuvos darbo žmones; persekioti tuos, ku
rie reikalauja Lietuvoj žmonių valdžios, 
kurie nepritaria “tautos vadui,” kuris 
Lietuvą į pražūtį atvedė.

Lietuva

Kas Bus Rytoj?
Klaipėda iš Lietuvos atimta. Klaipėda 

—vienintelis uostas Lietuvos perėjo į 
rankas Europos razbaininko. Klaipėda, 
kaip ir Čechoslovakija, kaip ir Austrija, 
atiduota Hitleriui be vieno šūvio iššovi- 
nw. Lietuvos kariuomenė, buvusi Klai
pėdos krašte, pati pirmoji bėgo Lietu
von. Mums tiesiog nesuprantama, kam 
toji kariuomenė ten išviso buvo laiko
ma.

Bet su tuo dalykas neužsibaigia. Kyla 
klausimas: kaip bus su visa Lietuva, su 
josios nepriklausomybe? Kaip ilgai ji ga
lės išsilaikyti?

Viskas rodo, kad Lietuvos nepriklau
somas gyvenimas yra trumpas. Einant 
Čechoslovakijos sumėsinėjimo pavyz
džiais, Lietuva gali būti Hitlerio pagrob
ta po kelių savaičių arba mėnesių. Dar 
gali būti ir greičiau. Viskas dabar dau
giausiai priklauso nuo tarptautinės poli
tikos pakrypimo vienon ar kiton pusėn. 
Jei demokratiniai kraštai ir visi taiką 
mylį kraštai, su Sovietų Sąjunga suda
rys stiprią vienybę Hitlerio žygiams su
laikyti, tai Lietuva išliks (žinoma, jei ji 
pati dėsis su tomis valstybėmis). O jei 
ne—josios nepriklausomybės dienos su
skaitytos.

Supraskim: šiandien Hitleris Lietuvai 
jau diktuoja net ką ji turi pasauliui pa
sakyti apie Klaipėdos krašto pagrobimą. 
Jis tuojau diktuos daugiau. Kaip Čecho- 
slovakijai, taip ir Lietuvai, jis ir val
džią pastatys—tokią, kuri jam tiesiog 
tarnautų. O paskui toji valdžia (Hačos 
ir kunigo Tiso pavyzdžiu) nuvažiuos 
Berlynan ir pasirašys ten, kur Hitleris 
liepia, Lietuvos nepriklausomybės parda- 
vima. v

Valanda labai nepaprasta. Šitoj va
landoj visos tautos jėgos turi būti su
koncentruotos gelbėjimuisi. Valdžia turi 
būti sudaryta tokia, kuri tarnautų ne 
Hitleriui, o žmonėms, liaudžiai, kraštui.

Smetonos-Mirono valdžia atgyveno sa
vo dienas. Reikia atsteigti demokratija, 
suteikti žmonėms laisvės, kad jie galėtų 
vieningai Lietuvą ginti. Lietuva turi dė
tis su tais kraštais, kurie eina prieš Hit
lerį, prieš fašistinius agresorius.

Pervėlu
“Liet. Žinios” (kovo 8 d.) rašo:
“Gerai atsimename, kaip dr. Neuman- 

nas ir p. Bertulaitis pabrėždami kalbėjo, 
kad jie reikalauja tik' statuto vykdymo. 
Kaip gi dabar tas reikalavimas atrodo? 
—P. Bertulaitis reikalauja... pildyti jo 
nurodymus, kaip reikia sutvarkyti Vy
tauto muziejų Kaune... Girdėti ir dau
giau jų “autonominių” reikalavimų, ku
rie liečia net daugiau... Iš to ne be pa
grindo juokdariai daro išvadas, kad 
Klaipėda norinti pasikeisti rolėmis su 
Kaunu... Bet čia tiek rimtas dalykas, 
kad ne apie juokus reikia kalbėti.

“Reikia, pagaliau, žinoti, kad Klaipė
dos autonomija, kad ir tiksliausiai vyk
doma, yra Lietuvos valstybės, suverenu
me ir kad Klaipėdos kraštas turi aiškiai 
ir įsakmiai laikytis konvencijos ir statu
to, kurio jam peržengti nevalia! Ta pras
me Lietuvos vyriausybė turi panaudoti 
visą savo autoritetą ir valią, kad auto
nomine valdžia žinotų savo kompetenci
jos ribas ir jų neperžengtų!

“Galų gale, Klaipėdos direktorijai ir 
kitiems organams turi būti nurodytos jų

“Vilnis” apie “Laisvę”
Chicagos dienraštis “Vilnis” šitaip 

rašo apie “Laisvę”:
“Tik mėnesis laiko beliko iki ‘Laisvės’ 

bendrovės dalininkų suvažiavimo. Suva
žiavimas įvyks Brooklyne, 23 d. balan
džio. Šis suvažiavimas turės didesnės 
svarbos, negu daugelis praėjusių suva
žiavimų, nes ateinantį rudenį sueina dvi
dešimts metų kaip ‘Laisvė’ pasidarė 
dienraščiu. Aišku, kad draugai laisvie- 
čiai, suvažiavę į Brooklyną 23 dieną ba
landžio, turės gerai pagalvoti, kaip tin
kamiausia pasiruošus prie jubilėjinių iš
kilmių.

“ ‘Laisvė’ yra ne tik rytiečių dienraš
tis. ‘Laisvė’ yra populiariškiausias spau
dos organas, apimąs savo įtaka labai di
deles lietuvių minias visuose šios šalies 
kraštuose. Sunku but surast lietuvį, ku
ris ‘Laisvės’ neskaito, nebuvo jos skai
tęs praeityje, ar nebūt apie ją girdėjęs. 
Ir nors ‘Laisvės’ įtaka ypač stipri ryti
nėse valstijose, kur ji yra vadovaujantis 
lietuvių laikraštis, bet jos įtaka visuo
met jaučiama ( ne tik vidurvakarinėse 
valstijose, bet Tolimuose Vakaruose. Yra 
daug žmonių, kurie ‘Laisvę’, skaito nuo 
pat jos užgimimo, nuo 1911 meti).

“ ‘Laisvės’ švyturys rodo kelią pla
čioms mūsų išeivijos minioms. ‘Laisvė’ 
ne tik mokina darbo žmones. Jis juos ir 
organizuoja, ji juos jungia tikro drau
giškumo ryšiais. Negalima šiandien va- 
dinties progresyviu žmogum, ignoruo
jant ‘Laisvę.’

“Stovėdama priešakyje komunistų, so
cialistų, demokratų ir bepartyvių ‘Lais
vė’ yra tikru liaudies dienraščiu, o bū
dama tokiu, ji neturi jokių sekretų nuo 
plačiųjų mūsų tautos minių. ‘Laisvės’ 
bendrovė nėra savyje užsiskleidusi kor
poracija, bet demokratiniai suorganizuo
tas bendrovė, kurios nariai turi lygų bal
są, kurios gaspadoriški dalykai yra visų 
jos narių bendra rūpestis. Draugai, ku
rie stovi ‘Laisvės’ priešakyje, niekad ne
praktikavo tokią ‘demokratiją/ kuri sa
ko, kad eiliniai nariai dar nesubrendo 
save valdytis. ‘Laisvės’ bendrovė yra 
laisvas laisvų ir lygių žmonių susivieniji
mas, susivienijimas pagrįstas idėjų ir 
pasauliožvalgos bendrumu.

“Mes, Chicagos vilniečiai, visuomet 
rūpindavomės ‘Laisvės’ bendrovės suva
žiavimais. Laisviečių metinius suvažia
vimus sveikindavo ne tik chicagiečiai, 
bet ir kitų vidurvakarinių ir vakarinių 
kolonijų lietuviai, kuriems progresas nė
ra svetimas dalykas.

“Ir šiemet, ne tik platoniška užuojau
ta, bet ir gyvu jos įrodymu, tikru dar
bininkišku duosnumu mes privalome pa
reikšti savo brolišką solidarumą su 
draugais laisviečiais. Retas kuris iš mū
sų galės dalyvauti “Laisvės” suvažiavi
me. Bet mūsų pasveikinimas, paremtas 
širdinga auka, bus taip jau įvertintas, 
kaip ir dalyvavimas pačiame suvažiavi
me.”

LKP Centro Komiteto Plenumas
Lietuvos Komunistų Partijos Centro 

Komiteto organas “Tiesa” (iš vasario 15 
d.) praneša, kad sausio mėnesį įvyko tos 
partijos Centro Komiteto plenumas. “Jis 
apsvarstė,” rašo laikraštis, “Lietuvos 
tarptautinę ir vidaus padėtį, o taipgi ma
sinį legalų darbą ir vidujiniai partinę pa
dėtį. Visais tais klausimais buvo priimta 
rezoliucija. Be to CK plenumas patvir

Lietuvai Pavojus!
Klaipėdos Kraštą fašisti

nė Lietuvos valdžia atidavė 
Vokietijos fašistams. Ir ati
davė kaip tik tuo momentu, 
kada Europoj eina didelis 
sujudimas, kad pastojus ke
lią Vokietijos fašistų agre
sijoms. Mes daug kartų 
“Laisvėj” rašėme, kad taip 
bus. “Laisvės” numery nuo 
27 dienos gruodžio, 1938 
metais, rašydami apie Hit
lerio planus 1939 metams, 
tarpe kitko rašėme:

“1939 metais pagal tą pla
ną Hitleris turi atsiimti 
nuo Lietuvos Klaipėdos 
Krąštą. Nesenai Karaliau
čiaus mieste Hitlerio agen
tas pasakė klaipėdiškiams 
fašistams: ‘Po Naujų Metų 
mes jus išliuosuosime!’ Hit
lerio nėra vien planas atsi
imti Klaipėdos Kraštą, kar
tu jis nori nusinešti ir visą 
Lietuvą.”

Tai buvo rašyta nepilnai 
trys mėnesiai laiko atgal. 
Dabar kiekvienas mato, kad 
tas pilniausiai pasitvirtino. 
Kiek pirmiau, “Laisvės” 
editoriale, spalių 24 dieną, 
mes rašėme: “Lietuva, Jos 
Apsigynimas ir Politika.” 
Ir tame straipsny dar kartą 
p a b r ė ž iančiai nurodėme, 

1 kad: “Lietuvos fašistinė 
Smetonos valdžia ne tik 
smaugia darbininkus, vals
tiečius, studentus, demokra
tus, bet nepaiso ir Lietuvos 
nepriklausomybės.” Ir to
liau mes rašėme: “Smetona 
pasuko Lietuvos vairą į Vo
kietijos fašistų pusę.” Ir 
štai Smetonos ministeris J. 
Urbšys nuvyko į Berlyną ir 
padovanojo Hitleriui Klai
pėdos Kraštą!

Bet tai neviskas. Tai pa
baiga Lietuvos nepriklau
somybės, tai pradžia . jos 
mirties! Dabar Hitleris sa
ko, kad jis daugiau neturi 
prie Lietuvos teritorinių 
pretenzijų. O ar ne tą pat 
jis sakė spalių mėnesį, ka
da nuo čechoslovakijos at
plėšė Sudetus? Ir štai ne
praslinko nei pusė metų, 
kaip Hitleris galutinai pa
vergė Čechoslovakija, kuri 
buvo daug didesnė už Lie
tuvą ir bent pusketvirto 
karto skaitlingesnė gyven
tojais. Lietuvos fašistai sa
ko, kad jie atiduodami 
Klaipėdos Kraštą Hitleriui 
tuo pat kartu iš jo išgavo 
užtikrinimą Lietuvos nepri
klausomybės. Tai bjaurus 
melas! Tai šalies išdavystės 
pateisinimas! Tai ruošimas 
visos Lietuvos atiduoti Hit
leriui !
Lietuvos Gyventojai, Plotas 

Ir Jėgos
Lietuva be Klaipėdos 

Krašto, kuris turėjo 1,099 
ketvirtaines angliškas my
lias ir 150,000 gyventojų, 

‘turi 20,390 ketvirtainių my
lių plotą ir apie 2,350,000

gyventojų. Jos gelžkeliai 
sudaro tik 1,152 mylias. 
Tai žemdirbystės šalis.’ Ap
dirbamoji žemė siekia 13,- 
750,000 akrų plotą. Miškai 
užima 2,554,333 akrus. 1937 
metais Lietuvoj suimta 
7,532,000 bušelių kviečių; 
20,231,000 buš. rugių; 9,- 
951,000 buš. miežių; 22,211,- 
000 buš. avižų; 74,675,000 
bušelių bulvių. Ji turėjo ne
mažai gyvulių ir arklių. 
Tais pat metais valstybės 
įplaukos siekė 298,895,256 
litų ir išeigos 298,895,256 
litų. Skolos buvo 117,065,500 
litų.

; Lietuvos armija sieke iki 
30,000 oficierių ir kareivių. 
Šauliai, išlavinti rezervai, 
sudaro 52,000 žmonių. Viso 
Lietuva turi vyrų, tinkamų 
pašaukimui į armiją apie 
250,000.

Metai laiko atgal ji turė
jo 750 sunkių kulkasvaid- 
žių, 1,200 lengvų kūlkasvai-

. ANTANAS SMETONA, 
kuriam valdant Lietuva buvo 

prarastas Vilnius ir Klai
pėdos kraštas.

džių; l18 sunkių kanuolių; 
150 lauko kanuolių; 50 tan
ku ir 100 karo lėktuvų. Ab- 
elna Lietuvos apsigynimo 
jėga yra silpna, neturi ka
rinės industrijos, ginklus 
perkasi užsieniuose ir jiems 
amuniciją, išskiriant ma
žesnius, kuriuos pasidaro 
namie.

Lietuva turi apie 10 ne
didelių prekybos laivelių ir 
vieną mažą karinį, kurį va
dina “Antanas Smetona.” 
Bet “Antanas Smetona” 
taip senas ir mažas, kad jis 
tinka daugiau paradams, 
negu karui.

Lietuvos kaimynais yra: 
šiaurėje Latvija, su kuria 
siena tęsiasi ant 570 kilo
metrų ; ryt-pietuose Lenki
ja, siena 525 kilometrai ir 
vakaruose Vokietija, su ku
ria siena buvo ir veik tiek 
pat bus 272 kilometrai.

Iš' to aišku, kad Lietuva 
negali pati viena apsiginti 
nei nuo Lenkijos, nei nuo 
Vokietijos. Ji galėtų atsilai
kyti tik prieš Latviją. Bet 
dabartiniu laiku Lietuvai

(Tąsa ant 7-to pusi.)

tino sekretoriato tarimą dėl X ir Y iš
metimo iš partijos ir išrinko sekretoria
to marius ir kandidatus į sekretoriatą.”

Kaip žinia, šis plenumas nutarė atsi
šaukti į viso pasaulio Lietuvius stoti pa
galbon Lietuvos nepriklausomybei ginti.

Ak, Jūs Pleperiai!
Turbūt nėra didesnių melagių ir ple

pėto jų, kaip lietuviški fašistai. Pagal
vokit, kiek jie nesąimonių priplepėjo.

Liętuviai sumušė rusus.
Lietuviai sumušė lenkus.
Lietuviai sukilo Klaipėdos krašte iri

\ t

Puikus Supratimas Savo 
Klasės Reikalų

Nedarbas šiemet labiau 
negu bent kada spaudžia 
darbo žmones. Nutrūkimas 
arba sumažėjimas darbinin
ko algos skaudžiai atsilie
pia ant smulkių biznierių ir 
profesionalų. Tad veik visa 
Amerikos Lietuvių visuo
menė yra labai materialiai 
šiuo tarpu suspausta. Nes 
tokių, kurie iš investmentų 
į stambius biznius be darbo 
gali gyventi, iš lietuvių vos 
keletas tėra.

Nepaisant sunkių laikų, 
klasiniai apsišvietę darbo 
žmonės, būtent, darbinin
kai, smulkūs biznieriai ir 
profesionalai moka savo 
reikalus vesti ir sunkiais 
laikais. Mes be spaudos ne
galime būti. Apšvieta ir 
kultūra civilizuotam žmo
gui yra taip lygiai reika
linga, kaip tyras oras. Be 
tyro oro nebūsi sveikas, be 
literatūros nebūsi civilizuo
tas. Tą puikiai supranta 
pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė ir todėl gau
siai aukuoja palaikymui 
spaudos.

Išmokėjimui naujos In- 
tertype mašinos, šiuom kar
tu prisidėjo gražus būrelis 
draugų. John Warwick, Red 
Star Bar ir Grill, 27 Fourth 
St., Elizabeth, N. J., auko
jo $5. Pora savaičių atgal 
“Laisvės” apylinkėje lankė
si Martinas Mockus iš 
Queens Village, N. Y. Už
simokėjo už “Laisvės” pre
numeratą ir mašinos išmo
kėjimui padovanojo $4.50. 

. Po $2 aukojo šie draugai: 
O. Cibulskienė, Brooklyn, 

| N. Y., Chas. Ruck, Bay Te
rrace, N. Y., Petras Butke
vičius, Worcester, Mass.; K. 
Placenis, E. Toledo, Ohio; 
J. Žilinskas, Suffield, Conn., 
ir ALDLD 136 kp., Harri
son, N. J.

Po $1 aukojo draugai: 
C h. Mockus, Brooklyn, N. 
Y.; J. Žebrauskas, Cleve
land, Ohio; M. Panelis, Ba
yonne, N. J.; A. Latvėnas, 
Derry, N. H.; P. Cibulskis, 
Nanticoke, Pa., ir Philip 
Kuntz, Brooklyn, N. Y.

Po 50c. prisidėjo drau
gai: Mary Gavrilienė, Cle
veland, Ohio; J. W. Young, 
Cleveland, Ohio; Ig. Mažie- 
tis, Margin, Pa.; J. Kašins-

kas, Detroit, Mich.; J. Ka
rol, Detroit, Mich.; J. Mi- 
neikis, Montello, Mass.

Gražus skaičius' draugų •. 
prisidėjusių prie išmokėji
mo mašinos stambokom 
aukom, daugiau išgalinčių, 
tas puiku. Bet ir smulkes
nės aukos yra taip lygiai 
įvertinamos, kaip ir dides
nės. Remkime su kiek kas 
išgalime ir mūsų dienraš
tis gyvuos. Jis neša apšvie- 
tą, kultūrą ir mokslą į tūk
stančius namų, desėtkai' 
tūkstančių lietuviškai kal-^ 
bančių žmonių jį skaito ir 
džiaugiasi, tad dovanos eis 
gražiam ir prakilniam tik
slui. Dėkuodami už paramą 
draugam, kurių vardai auk
ščiau pažymėti, tikimės, 
kad ir kiti dienraščio skai
tytojai rems savo dienraštį, 
padės išmokėti naująją In
te r type mašiną.

P. Buknys.

GEN. AVILA CAMACHO, 
kuri Meksikos darbininkai 
remia j krašto prezidentus.4j

Piet Darbininkai Reikalauja 
150 Milionu WPA Darbam
Washington. — Atvykę 

delegatai Darbininkų Su
sivienijimo iš trylikos pieti
nių valstijų reikalauja, kad 
kongresas paskirtų dar 150 
milionu dolerių viešiem 
WPA darbam iki liepos 1 d. 
Tuomi jie remia prez. Roo- 
sevelto reikalavimą tokios * 
priedinės sumos WPA dar
bam.

Klaipėda. — Naziai už
draudė bet kam išeit ar iš
važiuot iš Klaipėdos krašto.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš norėčiau sužinot, kaip 
būtų galima pasiųsti į Pa
saulinę Parodą daiktus. Aš 
turiu rankų darbo padir
bęs paveikslams dėti rė
mus. Aš klausiau “Vilnies” 
redakcijos Chicagoje, tai 
jie man patarė kreiptis į 
“Laisvę.” Malonėkite, drau
gai, patarti, už ką būsiu

dėkingas. Jeigu lietuvių 
skyriuje bus kokių nors 
rankų išdirbysčių, tai aš 
noriu, kad ten ir mano dar
bas būtų padėtas.

Kari Žala, Canada.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, Lie
tuvos Paviliono Pasaulinėje 
Parodoje reikalus tvarko 
Lietuvos Konsulatas, kuris

ginklo pagalba užėmė jį, prijungdami 
prie Lietuvos.

Šitokiais monais, šitokiom pasakom 
Amerikos lietuviški fašistai maitino sa
vo pasekėjus.

Na, o kas gi pasirodė praktiškame gy
venime? Ogi Klaipėda buvo atiduota Vo
kietijos naziams be vieno šūvio, be ma-
žiausio pasipriešinimo!

Taigi dabar jau aiškiausiai matome, 
kad fašistai, plepėdami tokias nesąmo
nes, mulkino savo pasekėjus ir mulkino 
labai negražiai.

randasi New Yorke, Todėl 
mes ten ir kreipėmės in
formacijų. Gavome atsaky
mą, kad jie dar nežino, 
tokiex amerikiečių rankų « 
darbai bus Lietuvos Pavi- 
lione priimti. Kai nutarsią, 
mums pranešiu.

Todėl tebelaukiame ir ne- 
sulaukiame. Patariame 
jums patiems tiesiai į kon
sulatą kreiptis tuo reika
lu. Konsulato adresas yra

Kur dabar tie plepėtojai padės savo toks: 16 West 75th Street,
akis?! New York, N. Y. , *
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Ar Žinai, Kad?-— Gera Žinia Lakūnam I ARIZONOS METEORO KRATERIS Teismai prieš Gyvulius Viduramžiuose
Rašo Jaunutis

Kuomet Jurgis Washing- 
tonas nugalėjo Angliją, 
Amerikos kongresas apdo
vanojo jį aukso medaliu. 
Tas medalis dabar randasi 
Bostono knygyne ant ant
rų lubų, geležinėje spintoje.

Harvardo Universitete 
prof. Wilmer C. Anderson 
išrado mokslinį aparatą, 
kuris matuoja šviesos grei
tį. Tas aparatas registruo
ja, kad šviesa per sekundą 
nulekia 186 tūkstančius my
lių; tai reiškia, jog šviesa 
per sekundą gali aplėkt sep
tynis kartus ir pusę aplink 
mūsų žemę.

Sovietų Sąjungoj dabar 
mylimiausias sportas tai 
mėtymas nesprogstančių 
bombų. Jas svaido- ne tik 
sportininkai, bet darbinin
kai, moterys ir vaikai. Jos 
neeksploduoja, bet yra to
kio svorio, kaip kad varto
jamos karo lauke.

Tokių nekaltų bombų 
svaidymo čampionatą lai
mėjo geležinkelietis, loko
motyvų mašinistas Ivan 
Kaimanakov.

Dr. Waldo H. Dubbers- 
tein, Chicagos Universiteto 
archeologas, parodo, kad 
2,600 metų atgal babilonie
čiai turėjo aukštą kultūrą, 
bet tarnaitėm temokėjo tik 
70 centų į metus.

Mrs. Robert Scherle, Jas
per, Ind., gyventoja turėjo 
dvynukus, bet vienas gimė 
visu mėnesiu vėliaus už ki
tą.

Dvi uncijas tesverianti 
gyvatė praryja rupužę 
dviejų svarų. Jinai sukan
da rupūžei už nosies ir pri
sivaro ją prie akmens ar 
prie šiaip stataus daikto; 
tai rupužė pati, kojomis 
spirdamasi, sulenda į gyva
tę. Vienok rupužė išsilaiko 
gyva apie 60 valandų gyva
tėje.

Mes rupužę laikome šlyk
štybe, bet kopūstų auginto
jai labai gerbia rupūžes ir 
net gabenasi jas iš kitų val
stijų. Rupužė labai mėgsta 
kopūstų kirminus.

Tam tikra komisija dau
giau kaip per ištisus metus 
tyrė, kokia buvo pavardė 
Napoleono Bonaparto, ir 
dabar pranešė, kad jo pa
vardė buvo Ajaccio.

Nylon, Dirbtinis Šilkas

Naujas dirbtinis šilkas, 
vadinamas Nylon būsiąs ge
resnis už tikrąjį, gamtinį 
šilką, kaip sako žinovai.— 
Jis išrastas du Pontu labo
ratorijose, tai mokslinių ty
rinėjimų įstaigose.

Nylon yra chemiškai pa
daromas iš anglies, oro ir 
vandens. Jis yra tampres
nis (elastiškesnis) už bet 
kokias žinomas gamtines 
gijas, ar plušus; gražiai

Daug nelaimių atsitinka, 
kai orlaiviai per ūkanas 
mėgina nusileisti į aikštes. 
Bet toliau galima būsią iš
vengt tokių nelaimių.

Šiomis dienomis Ame
rikos Radio Korporacija 
užpatentavo Washingtone 
tam tyčia išradimą su radio 
ir televizijos (arba tolimo 
matymo) prietaisais.

Turėdama tokį įrengimą, 
lėktuvų aikštė galės net 
per tirščiausią ūkaną paro
dyt lakūnui vardą aikštės 
ir tulus jos pastatus; gali
ma bus parodyt lakūnui ir 
kaip jis arti ar toli yra nuo 
aikštės, ir kokiu statumu- 
kampu jis galėtų saugiai 
nusileisti.

Bet lėktuve taipgi turės 
būt atitinkami radio-toli- 
matos prietaisai. Nes jeigu 
lėktuvas bus be tokių prie
taisų, tai jis per ūkaną ne
galės matyt aikštės vardo 
nei gaut kitų jam reikalin
gų žinių.

Šis svarbus išradimas pa
darytas Anglijos piliečio 
Rolando J. Kempo ir nu
pirktas Amerikos Radio 
Korporacijos. —J.

Nauja Puiki Medžiaga
Inžinieriai du Pontų kom

panijos nesenai pagamino 
naudingą naują medžiagą, 
vadinamą Lucite. Vienas 
gerumas, tai kad Lucite ne- 
perleidžia karščio. Bet per 
vamzdžius, padarytus iš Lu
cite, šviesa plaukia, kaip 
vanduo. Vamzdis iš Lucite 
medžiagos gali būt šiaip už
lenktas ir taip, bet jei vie
nas jo galas apšviečiamas, 
tai šviesa ir išeina, sakoma,■' 
nesumažėjus, per kitą galą. I

Įtaisius elektrinę lempu-1 
tę viename gale tokio vamz
džio, gydytojai gali įvesti 
vamzdį kitu galu į žmogaus 
vidurius ir apšvies! žaiz
das, be jokio karščio.

Bet Lucite lengvai su
minkštėja karštame vande
nyje ir labai tinka kaip 
medžiaga aptvarstyt įlauž
tus kaulus.

Per Lucite lengvai perei
na X-spinduliai. Todėl, ne
nuimant aptvarstymų, gali
ma patirt, kaip kaulas 
“mezgasi” daiktan.

Iš Lucite pagaminti švie
sos atmušėjai - reflektoriai 
palei automobilių kelius de
šimt sykių geriau atspindi 
šviesą negu stikliniai ref
lektoriai. Dar daugiau Lu
cite reflektoriai (arba at- 
švietėjai) pagerina savo at
spindimą šviesą, kad jinai 
pereina per rūkus-ūkanas, 
ir parodo kelią per mylią 
priekin. —J. ,C.

žvilga ir gali būt taip plo
nai suverptas, kaip vortin- 
lio “siūlelis.”

Nylon siūlas gali atlaiky
ti tiek svorio, kaip- tokio 
pat storumo plieno viela 
(dratas). Tačiau Nylon 
toks lankstus, kad tinka de- 
likatniems m o t e r i š k iem 
apatiniam drabužiam ir ko
jinėm.

Ką Jis Parodo
Arizonos valstija yra pa

sauliniai paskilbusi dviem 
didelėm gamtinėm garseny
bėm.

399 metai atgal pirmu sy
kiu baltveidžiai (ispanai) 
nuostabumo užimtu kvapu 
žvelgė į didžiąją Arizonos 
įdomybę, dabar žinomą kaip 
Grand Canyon, kuris vėliau 
pavadinta net “geologų ro
jum,” nes tos prarajos tyri
nėt vyko viso pasaulio geo
logai.

60 metų atgal pirmu sy
kiu baltveidžiam pasitaikė 
užeit šioj valstijoj ant an
tros gamtinės retenybės, 
apie kurią švedas moksli
ninkas Arrhenius išsireiškė 
kaip apie įdomiausią reiš
kinį ant mūsų planetos pa
viršiaus. Kaip vėliau pa
matysim, šis radinys turi 
gilios mokslinės reikšmės 
geologam, fizikam ir astro
nomam.

Tai yra Arizonos Meteoro 
Krateris. Jis randasi Co
conino apskrityj, apie 20 
mylių į vakarus nuo Win
slow ir 35 mylios į rytus 
nuo Flagstaff, netoli nuo 
Santa Fe gelžkelio linijos ir 
vieškelio U. S. 66.

Tai yra milžiniška apskri
ta praraja, su arti trijų 
mylių rėmu aplink, kuris 
yra nuo 130 iki 160 pėdų 
aukščiau išlaukinės srities; 
jos diametras per rėmą — 
pusantros mylios; gylis nuo 
rėmo viršaus iki dugno 
— 570 pėdų; dugne ji su- 
smailėjus iki ketvirtadalio 
mylios diametro. Spren
džiama, kad nuo 15 iki 20 
nuošimčių rėmo medžiagos 
sudaro baltas kaip snie
gas ir minkštas kaip 
miltai smėlis. Daugybė 
didelių akmenų (bolderių) 
yra numesta į šalis apie 
mylios tolio; jų kiekis di
dėja einant į rėmą artyn. 
Tas baltasis smėlis vra me
džiaga smėlinio akmens 
sluoksnio, kuris šioj srityj 
randasi apie 350 pėdų gilu
moj. Gi šios prarajos dug
ne šis smėlis yra sumeta- 
morfizuotas ( s u t i r pintas 
ir atšalimu suformuotas) į 
storą lengvo, reto akmens 
klodą.
Kaip ši Praraja Pasidarė?

Iš pirmo žvilgsnio ši mil
žiniška duobė metasi min- 
tin kaip buvusio vulkano 
gerklė, krateris. Bet moks
lininkai reiškinio nespren
džia jo paviršutine išžiūra. 
Jie tuoj ėmėsi tyrinėt šios 
vietos žemės paviršių, jieš- 
kot davinių, kurie įrodytų, 
jog ši didžioji žemės kūne 
žaizda yra padaryta vulka
no. Tačiau tokių davinių 
čia nesurasta; ir prieita 
išvados, jog tai nėra vulka
no krateris, nes:? 1—aplink 
kraterį nėra lavos liekanų; 
2 — vulkanų krateriai išau
ga aukštais smailiomis vir
šūnėmis kalnais, o šio kra
terio dugnas yra virš 400 
pėdų žemiau išlaukinės sri
ties paviršiaus; 3—šioj sri- 

%yšyj su Krateri* 
tyj apie 1,000 pėdų žemės 
gilumoj guli Perminio Pe
riodo suformuotas (apie 
215 milionų metų atgal) 
raudonojo smėlio akmens 
klodas, ir jis kraterio dug
ną gręžiant rasta po krate
riu savo vietoj, o jo ten jau 
nebūtų likę, jei krateris bū
tų buvęs gerkle vulkano. 
Tiesa, kraterio dugne, kada 
tai čia buvusio ežero nuosė
dose, rasta vulkaninių pele
nų, bet jie skaitomi per orą 
čion atneštais nuo vulkanų, 
kurių šioj apielinkėj buvo 
labai-labai senai.

Vulkaninių davinių nera
dus, vienas mokslinis rašy
tojas buvo priėjęs teorijos, 
būk ši,praraja esanti žemės 
įgriuvimu (limestone-sink), 
gilumoj žemės sluoksniui 
ištirpus, tapus išplautam. 
Bet kaip šią teoriją sude7 
rint su išmetimu į šalis apie 
mylios tolio didžiulių akme
nų ir su išvertimu į viršų 
šio baltojo smėlio iš žemės 
gelmės? Tai galėjo pada
ryt tik kokia nors metimo 
jėga iš vidaus, iš apačios.

Vulkaninių davinių nėra, 
įgriuvimo teorija suklupo. 
Tai kas gi šią didžiąją “ro- 
ną” mūsų žemelei galėjo 
padaryt?
Kraterį Ištėškęs Meteoras

Ir štai kokie 35 metai at
gal ant scenos pasirodo 
philadelphietis geologas ir 
mainų inžinierius Daniel 
Moreau Barringer. Jis pir
mas svietui paskelbė, kad 
šis krateris esąs meteoro 
krateriu, tai yra, kad čia 
kada nors nukrito ir giliai 
žemėn įsmigo milžiniškas 
meteoras, ištkėšdamas į ša7 
lis -akmeninių klodų skevel
dras zir į miltus paversda
mas baltojo smėlio akmens 
klodą ir milionus tonų šios 
medžią gos išversdamas į 
šalis, kas sudarė šį arti tri
jų mylių aplink rėmą.

Tai ar rasta meteorinių 
davinių ?

Sakoma, kad kada tai apie 
1866 metus tūlas piemuo 
radęs čia gabalą geležies ir 
paskaitęs ją sidabru. Vė
liau čia rasta daugiau gaba
lų geležies. Pennsylvanijos 
Universiteto chemijos pro
fesorius Keoning, tirdamas 
čia randamą geležį, joje už
tiko kruopukių deimanto. 
Šią geležį perpjovus, nušli- 
pavus ir uždėjus nitrinės 
rūkšties, ant nušlipuoto šo
no pasirodė widmanstati- 
niai bruožai, kokių randa
ma tik meteorinėj geležyj.

Giliai šiuomi susidomėjo 
mokslininkai ir pradėjo čia 
daugiau j ieškot tos geležies. 
Iki šiol penkių mylių krate
rio aplinkoj iš viso 'surasta 
apie 15 tonų meteorinės ge
ležies, įvairaus dydžio ga
balais. Didžiausias gaba
las, 1,406 svarų, randasi Co
lorado Museum of Natural 
History, Denveryj. An
tras didžiausias gabalas, 
1,055 svarų, yra išstatytas 
Hayden Planeterium, New 

is ant Menulio?
Yorke.

Yra patirta, kad daugelis 
meteorų nukrintant sutru
pa į daugybę šmotų-šmote- 
lių. Ir aplink šį kraterį 
rastieji meteoritai turi pa- 
birimo rodančių savybių. 
O gal gi čia, tūli spėja, nu
krito didelis meteoras kaip 
branduolys spiečiaus mete
orų? O gal gi čion smogė 
maža kometukė?

Kokius žemės Klodus 
Meteoritas Perskrodė

Kraterio sienos ir jo dug
no gręžimas parodė, kad 
meteoritas prasimušė per 
45 pėdų Triasikinio Periodo 
suformuotą (apie 190 milio
nų metų atgal) smėlinio ak
mens sluoksnį, kuris randa
si po plonyčiu klodu minkš
to žemės paviršiaus; per
skrodė Perminio Periodo 
300 pėdų storio kalkinio ak
mens sluoksnį; sumalė apie 
600 pėdų storio baltojo 
smėlio akmens sluoksnį, ir 
pasiekė raudonojo smėlio 
akmens klodą.
Kur Randasi Meteoritas?
Jei šis krateris yra ištėkš

tas meteorito, tai kurioj 
kraterio vietoj jis guli? Ar 
negalima jo surast?

Kraterio meteorinės teo
rijos originatorius ponas 
Barringeris ir šį klausimą 
atsakyt bandė pats pirmu
tinis. Kadangi krateris yra 
apvalus, dugnu pačiam cen
tre, tai manyta, kad mete
oras nukrito vertikaliai ir 
kad todėl jis turi būt kur 
nors kraterio dugno vidu
ryj. Barringeriui vadovau
jant, kraterio dugnan įgręž
ta 25 skylės. Bet stambių 
meteorito gabalų neužtikta, 
nusivilta.

Po kiek laiko ponas Bar
ringeris padarė šį eksperi
mentą: Apie 45 laipsnių 
gulstumu šovė į tirštą dum
blą, kad patirt, .kokios for
mos skylės paviršių padaro 
gulstūš šūvis — pailgą, ar 
apvalą? Skylės paviršius 
pasirodė taip apskritas, 
kaip ir kalbamasis krateris. 
Atydžiai kraterį pertyrinė- 
jęs, jis priėjo išvados, kad 
meteoras galėjo nukrist ne 
vertikaliai, bet pusėtinu 
gulstumu, nuo šiaurės į pie
tus, todėl jis ir turįs rastis 
kur nors pietiniam kraterio 
šone. Taigi įgręžta dar vie
na skyle, apie 1,400 pėdų 
gylio, per patį rėmą pieti
niam šone. Čia jau dau
giau meteorinės medžiagos 
rasta. Taigi Barringeris 
tvirtai pasiliko tos nuomo
nės, kad meteoritas kritęs 
nuo šiaurės į pietus apie 45 
laipsnių gulstumu ir kad jis 
gulįs kur nors pietiniam 
kraterio šone.

S. Večkys.
(Pabaiga rytoj)

P. S. Skirtumas tarp meteoro ir, 
meteorito: Kol iš dausų atskridęs 
gabalas kietos medžiagos tebėra ore, 
jis vadinamas meteoru; o kai jis ar 
jojo dalis, nuo trynimosi nespėjusi 
sutirpt ir į gazus pavirst, nukrinta 
ant žemės, tai jau vadinama meteo
ritu.

Trys iki penkių šimtų 
metų atgal “nedori” gyvu
liai Europoje būdavo tan
kiai areštuojami, į kalėji
mus vedami, iškilmingai ir 
ilgai teisiami, o pripažin
tieji kaltais žiauriai kanki
nami ir su didelėmis cere
monijomis žudomi.

VILKO KORIMAS
Zuriche, Šveicarijoj, 1442 

m., teismas nusmerkė pa
kart vieną vilką, kad ji.s pa
pjovė dvi mažas mergaites. 
Korimas buvo viešai pas
kelbtas, ir jo pažiūrėt susi
rinko į miesto aikštę didi 
žmonių minia; ir jie, kaip 
pakvaišę, staugė, keikė, 
spiegė ir krykštavo, kada 
žvėris buvo kariamas.

INKVIZICIJA PRIEŠ 
KIAULE

Ceremoniališkas teismas 
1386 metais Falaise mieste
lyje, Franci jo j, nusmerkė 
kiaulę kankint ir galvą jai 
nukirst viešoj aikštėj, kad 
ta kiaulė papjovė vieną kū
dikį. Jinai tad buvo apvilk
ta tokiais drabužiais, kaip 
žmogus, baisiai nuplakta, 
paskui nukapoti kai kurie 
jos sąnariai ir tik, galų ga
le, nukirsta jai galva. Į tą 
kiaulės budeliavimo “iškil
mę” sugužėjo viso miestelio 
žmonės, kaip į didžiausius 
atlaidus ar įdomiausią pra
mogą.

“VELNIO APSĖSTI” 
ARKLIAI

Pagal teismo sprendimą, 
buvo gyvas sudegintas ar
klys 1639 m. viešoj aikštėj, 
Dijon mieste, Franci j o j, 
kaip “žmogžudis” 1694 m. 
Aix miesto aikštėje buvo 
gyva sudeginta kumelė kaip 
“žmogžudė.” Abu gyvuliai 
buvo pripažinti “velnio ap
sėstais”; ir liudininkai pa
rodinėje, kad tiedu ketur
kojai prasikaltėliai “iš an
ksto apgalvoję” užmušt ne
patinkamus jiem žmones.

BULIUS ANT 
KARTUVIŲ

Moissy miestelyj 1314 m. 
tapo suimtas bulius. Jis 
taip subadė vieną žmogų, 
kad šis mirė. Iki teismo bu
lius buvo patalpintas kalė
jime drauge su žmonėmis 
kaliniais, ir nuteistas pa
kart ant tų pačių kartuvių, 
kur kardavo nusmerktus 
žmones.

PASIUTĘS ŠUVA 
BUVO LAIKOMAS 

PILNAPROčIU
Teismai tais viduramžių 

laikais skirdavo ikaltina- 
miem gyvuliam ir advoka
tus. Tie gyvulių gynėjai 
dažnai įrodinėdavo, kad šis 
ve sutvėrimas yra pamišęs 
ar nepilnaprotis, todėl už 
savo darbus neatsako, ir 
negali būt nusmerktas.

Ale teisėjai visai neleis
davo advokatam gint pasiu
tusius (pagedusius) šunis 
kaip silpnapročiai ar pami
šėlius. Ir buvo įstatymiškai 
nusakyta kankint ir žudyt 
tokius šunis. Jei pasiutęs 
šuva įkando daugiau žmo
nių ar gyvulių, jis buvo 
daugiau ir kankinamas.

Nupjaudavo jam ausis, pa
skui uodegą, nukapodavo 
kojas ir tik galų gale nu
žudydavo nelaimingąjį gy
vulį.

“IŠPAŽINTYS
Areštuoti gyvuliai būda

vo visokiais prietaisais kan
kinami, kad “prisipažintų” 
kaltais. Jeigu gyvulys žvie
gdavo, kaukdavo ar bliau- 
davo iš skausmo, tai buvo 
laikoma “išpažinčia,” kad 
jis kaltas.
“KIAULĖS TURĖJO AP
GINT UŽPULTĄ VAIKĄ”

Burgundijoj 1370 m. trys 
kiaulės papjovė vieną kūdi
kį, ir dėl to buvo ne tik tos 
trys areštuotos, bet ir visa 
kiaulių banda, kaip “daly
vavusios” žmogžudystėje. 
Ale kitas kiaules ir paršiu
kus užtarė Burgundijos 
valdovas, kunigaikštis; to
dėl teismas nusmerkė tik 
tris kaltininkes, bet sykiu 
pareiškė, jog ir visos kitos 
kiaulės blogai pasielgė; sa
ko, “jos matė, kaip anos 
trys žudė vaiką, bet jos nė
jo apgint jį.”

ŽIURKIŲ ADVOKATAS 
LAIMĖJO

1521 m. Autun provinci
joj, Franci jo j, buvo teisman 
patrauktos žiurkės, kad jos 
sunaikino miežius laukuose. 
Žiurkėm gint buvo paskir
tas garsus advokatas Bar
tholomew Chassenee.

Išrašyta ir viešai išstaty
ta pašaukimai-“poviestkos” 
tom žiurkėm į teismą. Bet 
žiurkės nepaisė tų pašauki
mų; tai galėjo būt už akių 
nuteistos. Ale žiurkių gy
nėjas Chassenee suvertė 
kaičią ant “blogos valios 
kačių.” Sako, žiurkės dėl tų 
nedorų kačių bijojo išlįst iš 
savo urvų.

Chassenee priminė, jog 
įstatymai žada apsaugą as
meniui einančiam į teismą 
arba iš jo. O kas užtikrins 
žiurkėm saugumą nuo tų 
nenaudėlių kačių? Taigi, 
sako, aš reikalauju, kad 
žiurkių skundikai užsista- 
tytų tinkamą ;p.aranką-kau- 
ciją; ir jeigu žiurkėm beei
nant į teismą, žiurkės bus 
tų kačių užpultos, tai pa
ranka turės pražūt.

Teismas pripažino, kad 
žiurkių advokatas teisingai 
perstatė dalyką; ale žiur
kių skundikai atsisakė už
statyti paranką už žiurkių 
saugumą nuo kačių. Todėl 
byla prieš žiurkes ir buvo 
panaikinta.

PRAKEIKSMAI
Bet daugumoj kitų atsiti

kimų teismai nusmerkdavo 
žiurkes, peles ir įvairius ža
lingus vabalus. Teisman pa
imdavo tiek jų, kiek galė
davo sugaut, ir tie gyviai 
būdavo iškilmingai nužudo
mi. O kurių nesugaudavo, 
tuos pavesdavo bažnyčiai, 
ir kunigai tada viešai visus 
tokius gyvius prakeikdavo.

Nusmerktos katės ir gy
vatės kartais būdavo sude
damos j gurbus-kašes, pa
kabinamos viešose aikštėse

(Tąsa ant 4-to pust)
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Atviras Laiškas Liaudininkiškai ir Katalikiš 
kai Lietuvos Visuomenei

Žemiau talpiname tik dradarbiavimas jau esąs 
ką gautą Liet. Korn. Par- nutrauktas. Tai būtų didelis 
tijos Centro Komiteto pa-1 laimėjimas, bet kuris, deja, 
reiškimą. Nors jis adre-įdar nepašalintų visos tos 
suojamas į Lietuvos liau- -žaibs, kurią atnešė minėtas 
dininkus ir katalikus, ta-! bendradarbiavimas, žymiai 
čiau jis įdomus ir Ameri- Į sustiprinęs susikompromi- 
kos lietuviui, kuriam rū-įtavusius voldemarininkus. 
pi Lietuvos nepriklauso-1žalą, mes tikimės, ir tu- 
mybės likimas. — “L.” 
Red.
Jau ne vieną kartą mes 

esam kreipęsi į liaudinin- 
kišką ir katalikišką visuo
menę, 
veikti už liaudies ir mūsų 
krašto reikalus. Nors dau
gelyje vietų komunistai 
bendradarbiavo su liaudi
ninkais, o kai kur ir su ka
talikais, tačiau tikro vie- 
ningo veikimo visos Lietu- h„ L Kai kag naiviai 
vos maštabe nebuvo. Del ___
šito kaltos yra liaudininkų 
ir katalikų organizacijų va
dovybės, atmetusios tą ben
dradarbiavimą, nežiūrint į 
vietos liaudininkų ir iš da
lies katalikų reikalavimus! 
įvykdinti bendrą veikimą. 
Tuo tarpu susidaręs ben
dradarbiavimas vietose at
nešdavo nemaža naudos ko
voje už liaudies ir mūsų 
krašto reikalus. Pakanka 
paminėt tik Suvalkijos vals
tiečių kovas, Kauno dar
bininkų streiką 1936 m., 
lenkų ultimatumo dienas,' . 
kad galima būtų teigiamai' le LlV0S 
įvertinti tą bendradarbiavi
mą.

Dabar mūsų gyvenama
sis momentas yra labai 
r i m t a s. Lietuvai gręsia 
nauja vokiečių okupacija, 
kurią iš vidaus tiesioginiai 
ruošia hitlerinės Vokietijos 
remi am i voldemari nink^i 
kartu su Klaipėdos hitleri- 
n i n k ais. Vadovaudamiesi 
Lietuvos ir mūsų liaudies 
interesais, mes nutarėme 
dar kartą viešai kreiptis į

vieniose vietose, bet ir jį 
p r a p 1 ė s ti visos Lietuvos 
maštabe. O tas bendradar
biavimas Lietuvai labai rei
kalingas, tos vienybės trok
šta visa Lietuvos liaudis.

L i a udies priešai dažnai

siūlydami bendrai

j rėš pašalinti prasidėjęs ma
išinis liaudininkų ir katali
kų judėjimas prieš Volde
maro sąmokslą.

Kodėl vis dėlto, katalikų 
ir liaudininkų vadovybių 
žmonės nutarė bendradar
biauti su voldemarininkais? 
Atsakydami į šį klausimą, 

i negalime pasitenkinti tuo, 
kad voldemarininkai galėjo 

i juos savo demagogija ap
gauti. Tiesa, kai ką galėjo |

2) Uždrausti hitlerinin
kų - voldemarininku veiki
mą, išvyti jų elementą iš 
kariu omenės, valstybinio 
aparato, organzicijų ir iš

Ar galim mes nugalėti 
voldemarininkišką sąmoks
lą ir užkariauti tikrąją Lie
tuvos valdžią? Galim, jei 
mes suvienysim visas Lietu
vos jėgas be tautinių, politi
nių, religinių skirtumų. Ga
lim, jei išvystysim masinį 
liaudies judėjimą ir remsi
mės kitomis kovojančiomis 
už taiką ir silpnesniųjų tau
tų nepriklausomybę šalimis.

ĮVAIRUMAI So. Boston. Mass.

3 Sustabdyti Smetonos - 
Mirono valdžios kapitulia- 
cinę politiką fašistinių agre 

'šorių atžvilgiu, pažeidžian
čią Lietuvos nepriklausomy
bę (suverenitetą).

4) Orijentacija į demo- Tautos vienybės įvykdyme- 
mėgsta šmeižti mus, komu-, kratines ir kitas kovojan- 
nistus, kad mes esą prisi-jčias už taiką valstybes.
dengiam Lietuvos nepri- 5) Pagerinti ekonominę 
klausomybės ir kitų opiųjų! liaudies sluoksnių padėtį, 
liaudies reikalų gynimu, 
kad tik pasiekus sovietų 
santvarkos. Mes, komunis
tai neslepiam, kad mes esa
me socialistinės sovietų 
santvarkos šalininkai. Mes

6) Suteikti tautai savo 
jėgų organizavimo laisvę.

O jei vis dėlto voldemari
ninku pučas įvyktų, mes 
kviečiam neabejingai laiky-

galim tik didžiuotis Sovie-!tis “g™, o aktingai 
rankose išstotisu ginklu 

prieš jį.
Kadangi 

centre mes 
kovą prieš 
sąmokslą, tai ar šitas reiš
kia Smetonos valdžios rėmi
mą? Ne, nereiškia. Smeto
nos valdžia, kuri šiandien 
žingsnis po žingsnio- pati 
kapituliuoja prieš hitlerinę 
Vokietiją, neduoda garanti
jų tai krašto nepriklausomy
bei išsaugoti. Smetonos val
džia, be to, pavergusi liaudį 
ekonominiai ir politiniai, 
.silpnina tautos atsparumą

tų Sąjunga, kuri panaikino 
bet kurį išnaudojimą žmo
gaus žmogumi, panaikino 
bet kurį tautinį pavergimą, 
o tarptautinėj arenoj kovo
ja prieš fašistinių agreso
rių užmačias, už mažųjų 
tautų nepriklausomybę. Dė- 
liai to So v. Sąjungos var
das populiarėja vis plates
nėse ir platesnėse įvairių 
tautų masėse. Tačiau šiose 
gręsiamos Hitlerio okupa
cijos ir esamo Smetonos-fa
šistinio režimo sąlygose 
mes statome tuos uždavi
nius, kurie yra artimiausi _ 
ir priimtini visiems, visai!ir padeda Lietuvos priešų 
Lietuvos liaudžiai. Vieni ir!ardomajam veikimui. Aiš- 
kiti esame Smetonos fašisti- ku, 
nio režimo priešai, 
kratijos šalininkai,

RADIO PROGRAMA

Šeštadienio, kovo 25-tos, ra
dio programa per stotį WO
RE, nuo 8 iki 8:30 ryte, bus 
sekanti:

1—Kaz. Vaitkūno, J r., Trioj—ixaz. vai 
teismuose iš Cambridge;

labai stambi rolė tenka liau- 
dininkiškai ir katalikiškai 
visuomenei. M e s šaukiam ' 
jus, liaudininkai ir katali
kai nenuleisti kovos vėlia
vos, o dar ją aukščiau nešti 
kovoje už liaudies reikalus,! 
už laisvę, už Lietuvą!

Lie tuvos Komunis t ų! 
Partijos Centro 
Komitetas.

m. vasario 4 d.1939

2—P-nia Minkienė pasakys 
pasaką.

Sekmadienio, kovo 26-tos,

mūsų veikimo! 
šiandien statom 
voldemarininku

Cleveland, Ohio
gal patikėjo, kad voldema
rininkai iš tiesų pasikeitė 
ir tapo nepriklausomybės ir 

Į d e m o k ratijos šalininkais.
i Bet mums aišku, kad tiek 
i katalikų, tiek liaudininkų 
vadovybių tarpe yra stiprus 
reakciniai-buržuazinis ele
mentas, kuris vadovauda
masis savo klasiniais reika
lais, kaip ir miuncheniečiai 
Europoj, įteikė lietuviškos 
buržuazijos likimą Hitle
riui, šiuo atveju, per jo 
s a m d i nius voldemarinin
kus, nors ir bus pražudyta 

nepriklausomybė.
Šitie pavieni žmonės, maty
ti, paėmė viršų katalikų ir 
liaudininkų vadovybėse ir 

• i m ė g i n a katalikiškąją ir
1 i audininkišką visuomenę 
nuvesti pragaištingu keliu. nįek0 bendro

Nors ir kaip girdėti, vol- bet kuria religija, bet mes reakcinių kademų ir liaudi- 
demarininkų blokas suiro,'esam sąžinės laisvės šąli-[ninku vadų 
bet minėtas reakcinis de- ninkai ir kovojam,prieš bet....................
mentas pasiliko, pasiliko, kurį tikėjimo persekiojimą, 
vadinas, ir voldemarininkiš- Todėl mes galim tik pritar- 
koji agentūra. O tuo metu, ti katalikiškame 
kai hitlerininkai-voldemari- 
n i n k ai ruošiasi artimiau- 

jus, liaudininkai ir katali- S^°J ateityj įvykdyti pučą, 
kai, tuo labiau, kad ir jūsų ši agentūra gali suvaidinti 
eilėse paskutiniu metu pasi- Pragaištingą rolę. Štai dėl

, kad jei užkariautume 
denio-!valdžią, atstovaujančią tau- 
Liėtu- tos g

vos nepriklausomybės gyni- jąja besiremiančią, mes už- 
mo šalininkai. Mes pabrė- tikrintume laimingą mūsų 
žiam, kad mus neskiria tie j Lietuvos dabartį ir ateitį, 
bendri reikalai ir nuo ka-i Tačiau, kai vos-vos užsimez- 
talikiškų masių. Nors mes'giančiam tautos vieningu- 
___  j neturim su mui sudavė smarkų smūgį

yvybinius interesus ir

išdavystė, mes 
turim aiškiai pasakyti, kad 
mes šiandien dar neturime 
jėgų tučtuojaus užkariauti 
tokia valdžia. Užtat mes 
turim pirmoj eilėj mušti 
tuos priešus, kurie yra šiuo

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 

ir taip deginamos ugnim 
užkurta ant žemės.

JUODI GYVULIAI 
“VELNIŠKI”

Sunkiausiai
būdavo išsisukt tai juodiem 
šunim, juodom ožkom ir ki
tiem juodiem gyvuliam, nes radio' progi’ani’a per stotį WO- 
tais tamsiais laikais juoda 
spalva buvo laikoma “vel
niška,” ir juodi gyvuliai bu
vo nužiūrimi, kaip ^velniai” 
sulindę į gyvulių kailius.

GYVULIAI KAIPO
LIUDININKAI

Bet kartais gyvuliai bū
davo statomi ir liūdinin- [ 
kais. Pavyzdžiui, asmuo' 
teisiamas už žmogžudystę 
įvykusią jo name. Jis atsi- 

!gabena į teismą savo katę, 
[šunį ir gaidį. Sustačius ar' 
laikant tuos gyvulius . teis
me, žmogus čia jau prisie
kia, kad jis nekaltas; ir jei-

PRISIRUOŠIMAS PRIE MO
TINŲ DIENOS

. Visos Clevelando progresy.j“"’gy“į 
dr-onn’iinc! CMiaivnninnQinc 47 7vės draugijos susirūpinusios 

Motinu Dienos apvaikščioji- 
mu. šiemet < 
spėkų, 
įtraukti 
nizacijas. 
dalis katalikiškos 
bus laimėta tam 
darbui.

Kai visom šalim 
jo karo pavojus, tai nei 
na motina negali būti links
ma. Bet valandą ir jos sūnus 
gali būti pašauktas į armiją 
ir pasiųstas karo 
idant būtų kanuolių 
kytas. Tie barbariški

iRL, nuo 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti:

1— Longin Buinio, .Jr.. Ca
valiers orkestrą iš Cambridge;

2— Julija Rogliūtė, daini
ninkė, iš Worcesterio;

3— Jurgis Mozoraitis, 
n in i n kas,

4— Dialogas 
gė”, suloš 
Valentina 
Bostono.

dai- 
i.š Worcesterio;

Simas ir Me- 
Jonas Krukonis ir
Minkienė iš So.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Italija Grasina Karu Romos- 
Berlyno “Ašies”

jo prisieką, tai jis paleid- 
daug dedama žiamas kaip nekaltas. O jei- 

kad į apvaikščiojimą gu tuo tarpu katė kniauk
iu katalikiškas orga- teles ar šuva ims urgsti ar 

Tikimasi, kad nors 
visuomenės 
prakilniam

gręsia nau-
vie-

laukan, 
sudras- 
fašistai

gaidys karktelės, tai žmo
gus laikomas kaltu. Mat, 
buvo įsivaizduojama, kad 
tokiuose atsitikimuose 
“pats dievas” kalbąs teisy
bę per gyvulius.

Roma, kov. 22. — Italijos 
fašistų Didžioji Taryba 
pilnai patvirtino vienybę 
su Hitleriu ir išleido pareiš
kimą,, kur grūmoja Romos- 
Berlyno “ašies” karu demo- 

! kratinėms šalims. Fašistų 
tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo pats Mussolinis.

Fašistų Didžioji Taryba 
į užreiškė, kad Romos-Ber- 
lyno “ašis” turi iš anksto 
prisirengt kovai prieš “de- 

i mokratijų suvienytą fron- 
' ta.” v

Mussolinis pašaukė tar- 
l šimtus tūkstančių

1

Kuomet žmogus taip la
ibai įšyla-perkaista, kad nu- 
istoja sąmonės, tuomet jam | 
|vaizduojasi liepsna ir dide- nybon 
iii karščiai. Taip pasakoja atsarginių kaerivių, o dan
tie, kuriuos po to atgaivi- giausia tai įvairaus am

žiaus karinių technikų.

llitleriai ir Mussoliniai ruošia 
naują pasaulinį gaisrą.

Todėl Amerikinė Lyga prieš! 
Karą ir Fašizmą, kuri atsto
vauja septynius milionus su 
viršum organizuotų žmonių, 
šaukia visus žmones gegužės 
14 dieną išeiti į gatves ir pa
kelti balsą prieš karą ir fa
šizmą.

Prisirengimui prie Motinų 
Dienos apvaikščiojimo yra 
šaukiamos konferencijos. Pir
moji konferencija įvyks šį 
sekmadienį, kovo 26 d., po 
pietų, Allenton Hotel. Ki
ta konferencija Įvyks balan
džio 1 dieną, po pietų, tam 
pačiam viešbutyje, i

Mes lietuviai irgi siunčiame 
delegatus į minėtas konferen
cijas ir ruošiamės prie Moti
nų Dienos apvaikščiojimo.

Kodėl nieko nesigirdi iš ki
tų miestų? Nejaugi draugai 
nemato reikalo pakelti balsą Į 
prieš karą ir fašizmą ?

LLD Kuopos Susirinkimas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 190 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d., 7 vai. 
vakare, pas draugus Kala- 
kauskus, 13710 Argus Avė. 
Visi nariai privalo dalyvauti! 
ir susirinkti laiku. Turime vi
są eilę reikalų apsvarstyti.
Moterą Kliubo Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Moterų \ 
Kliubo susirinkimas įvyks ko-[ 
vo 30 d., 7 vai. vakare, Dar-1 
bininkų Svetainėje, ant 79th _ 
St., Visos kliubietės ragina- ~ 
mos dalyvauti susirinkime. |j? 
Nevėluokite, draugės, ateiti į 
susirinkimą, nes turime susi
rinkimą pradėti laiku ir baig
ti nevėlai. Mes turime įvai- 

reikalų aptarimui ir nori- 
viską gražiai laiku užbaig-

Eva Simans.

na. y

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes, 
taipgi atnaujiname miegamąją kambariu, valgomąją . 
kambarią ir virtuvią rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naują su mažais priedais.

“Panevė
žio Garse” pareikštom min
tim dėl galimo katalikų ir 
komunistų bendradarbiavi- momentu Lietuvai pavojin- 
mo.

Šiandieninėse konkrečio- pavergimą, 
se sąlygose, kai gręsia 
hitlerinės Vokietijos remia
mų voldemarininku pučas, 
mes siūlom kovoti dėl šių 
priemonių, padedančių iš
gelbėti Lietuvos nepriklau
somybę :

1) Izoliuoti hitlerininkų- 
i v o 1 d emarininkų elementą

Šitą įvykdžius, mes gali- nuo visuomenės, suardyti! riausjm tikrą Lietuvos ap- 
Ime sustiprinti ne tik esą- bet kokį kontaktą su šiais gynimo ir tautos interesus 

-a pa- Lietuvos priešais. I atstovaujančią valdžią.

ko, mūsų manymu, pirma
sis ir svarbiausias liaudi-

rodė voldemarininkiškai nu- 
sistačiusio ar voldemarinin- 
kams pritariančio elemento. njpkų ir katalikų organiza-

Neseniai jūs pergyvenot uždavinys-tai iki galo 
nemažą sukrėtimą dėl savo sugriauti tą jūsų vadovybių 
vadovybių sudaryto už jūsų bloką su voldemarininkais 
pečių bloko su voldemari- iir. apvalyti savo 
ninkais. Šiam savo žings
niui pateisinti tos vadovy- to. 
bes nemaža išgalvojo moty
vų, bet aišku, nė vienas jų

eiles nuo
voldemarininkiško elemen-1

negalėjo pateisinti šio ben- bendi’adarbia
d r a d a r biavimo platesnių U 
masių akyse. P 1 a č i o s i os 
liaudininkų ir katalikų ma
sės suprato, kad voldemari- 
ninkams rūpi ne Lietuvos! 
nepriklausomybės gynimas, I 
o naujos vokiečių okupaci
jos paruošimas, kad jiems 
rūpi ne demokratijos ir 
liaudies reikalai, o daug 
žiauresnė diktatūra už 
1927-29 m. Voldemaro dik
tatūrą. Nežiūrint kaip besi- 
m a s kavo voldemarininkiš- 
kas sąmokslas, o plačiosios 
liaudininkų ir katalikų ma
sės teisingai suprato jų tik-

' rąsias užmačias, juo labiau, 
kad katalikų ir liaudininkų 
vadovybių dėka sustiprėję 
voldemarininkai statė vis 
n a c hališkesnius reikalavi
mus, kurie užtikrintų jų 
būsimą diktatūrą ir Lietu
vos pavertimą Vokietijos 
provincija. Užtat daugely 
vietų liaudininkai ir katali
kai, o kai kurie ir dori ak
tyvistai centre, reikalavo 
nutraukti ta bendradarbia
vimą su voldemarininkais. 
Kiek teko patirti, tas ben-

marininkus. 
prieš juos, 
virš minėtų

giausi, nešą jai dar didesnį 
būtent volde- 
Kovodami 
kovodami dėl 

mūsų siūlymų,
mes stiprinsim tautos vie
nybę, o visiškai nugalėję 
void emarininkų sąmokslą 
mes užtikrinsime tolimesnį 
sekmingesnį Lietuvos gyve
nimą, mes greičiau užka-

rių 
me 
ti.

u, kai Slovakija buvo paskelbta “nepriklausoma valstybe,” Bratislavos 
mieste naziai pradėjo daužyti žydų sankrovų langus. Tai kultūra!

Ispanijos Išdavikų Derybos! 
su Gem Franco

Paryžius, kov. 21. — Pra
nešama, kad Ispanijos res-1 
publikos išdavikai su pulk. 
Casado ir gen. Miaja prie- [ 
kyje jau veda derybas sr ; 
generolu Franco dėlei ati-1 
davimo fašistam Madrido ir 
visos centralinės Ispanijos, j

Tel. Evergreen 7-8451
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Intellectuals 
and the World Crisis

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

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

By JOHN B. MICHEL 
Part I

especially to thoseIT MUST NOW be increasingly 
apparent to many visionaries and 
intellectuals, 

jolted out of a comfortable rut in
our American scheme of things by 
a “cruel” fate, that the world seems 
to be in a hell of a sorry state. 
They imagine and try to suppress 
the idea that the gods they have 
always lived by no longer raise 
neficent arms promising a rosy 
ture without effort, that chaotic 
order has replaced "normalcy” 
that the old planet simply 
what it used to be.

These people are perfectly 
rect, 
facts 
them, 
with
the cleavage of the old and the 
new with yet so many issues press
ing upon each other’s heels that it 
would be a difficult problem for the 
wisest of men to keep his head 
and choose the proper outlook and 
the proper path to the 
desired goal of world 
sanity.

The world is confused,

and disordered, chaotic. Our lives 
are being 
old nations 
wall. The 
a state of 
and 
life 
the

disrupted and uprooted, 
have been forced to the 
earth has reached such 
development, breakdown

rebuilding in all its spheres of 
that she is a planet not like 
old ball of mud at all.

WORLD YOUTH HOLD CONFERENCE 
ON AID TO REFUGEE WAR VICTIMS

Klaipėda Seized by Hitler;
Fear Putsch in Lithuania

be- 
fu- 

dis- 
and

ain’t

cor- 
thesealthough they sense 

and do not consciously realize
So sharp has been the break 

the past, so severely defined

commonly 
peace and

bewildered

to recuperate 
splendid work 
Lith-American

President of

inflammation of the lung, 
has been ill for the past 
months and has thus been 
from the youth ranks. We 
rooting for you to recover,

Vilnis English Section, edi- 
is now being taken care of

from Kaunas, is being 
now proudly sports a 
trees. Many Llth-Ame- 
complained that the lo-

• Matt Sholomskas, the west’s 
versatile organizer, speaker and 
editor, arrived this Tuesday in 
Philadelphia where he will remain 
for an extended stay 
health lost in doing 
among Chicago 
youth . . .
• Charles Kwarren,
the LDS National Youth Committee, 
will soon undergo a major operation 
for an 
Charlie 
several 
missing 
are all 
Charlie
• The 
torless,
temporarily by Mildred Savukas...
• The ranks of one of America’s 
best known college fraternities will 
soon be augmented, we are confid
ent, by one youthful lad who gra
duates from C. C. N. Y. this sum
mer, Keistutis Michelson. Kay, by 
the way, is the chap whose pre
dictions concerning Memel have, 
alas, come true . . .
• Bertha Fulton, Brooklyn Builder- 
sette writer and org. worker, is now 
residing in old Chicago . . .
• Llthuanica Square in Brooklyn, 
dedicated to the memory of Darius 
and Girėnas, whose transoceanic 
flight ended in tragedy a few hun
dred miles 
rebuilt and 
few anemic 
ricans have
cation and size of the “Square” is a 
farce and not a suitable center for 
a Lithuanian community. The mi
croscopic little park being made re
places the happy hunting ground of 
Williamsburg’s garbage trucks . . .
• Retlaw Chinwell tells us that the 
Massachusetts LDS Bowling Cham
pions of 1939 are the South Boston 
LinDenS. Bravo, tea harbor, and 
how about the final details of the 
tourney? . . .
Q Al Dobinis, of Newark, gloats 
that the LoDeStars are all prepared 
to enter the softball field as soon 
as spring becomes an actuality. But 
what about the Vanguards, Build
ers and Ramblers? A Softball 
Tournament can become a real 
thing when warm days are here 
again . . .
•When Vito Tamulis, Lith flinger 
on the Brooklyn Dodgers, returns 
to Brooklyn for the season he is 
apt to find a 
mittee of the 
Ateities Žiedo 
The little lads,
are rabid followers 
southpaw . . .
• There is a type
looks beyond the prosaic necessities
of today into the complex struc
ture of a tomorrow which it is help
ing to build. Some call this type of 
man an idealist. His life is con
secrated to an ideal, aesthetic or 
"material”, and his footsteps often 
lead him to the mire because his 
eyes are on the stars. Be that 
as it may, these idealists, these 
intellectuals who are our scientists, 
thinkers, philosophers, are affected 
by the maze of events in a sorry 
world. What road shall the be
wildered student, intellectual, think
er, take? In an article which begins 
today a young artist gives his ans
wer ... *
• Veto Zablackas and Helen 
Kaunas, two Brooklynites who have 
ventured to warmer climes down 
south, are expected to be back in 
the cold lands in the very near 
future . . .

large greeting com- 
kids from the LDS

Vaiku Draugijėlė.
Tom Yermai 

of the
states, 

Lith

in
Process of Change

HE REALITIES of life are
truth realities. None of us com

plain much about its inevitabilities
but we do hate being bothered by 
its transitory annoyances. When we 
are forced to abandon pleasant 
musing for the cold reality of the 
problem of obtaining our daily 
bread, the situation hits us like a

■ falling load of bricks.
Intellectuals everywhere are be

ing uprooted from set tracks along 
the courses of life and are facing 
facts. They are being made by the 
force of crushing logic to see one 
clear fact, the clearest fact in sen
sitive understanding buffeted by 
rights to the jaw from the fist of 
experience, that their entire lives 
and their futures are being harshly 
molded by the plastic matrix of on- ting the Republicans of Spain, 
rushing world events, that they i 
themselves stand alone, uncertain 
of their position, unwilling to come 
to a definite conclusion.

Other classes have already 
reached that end.

The proletarians know where they 
are going, the bourgeoisie do notithat time Miss Yang has been trans
know what will happen at all, the I porting supplies and caring 
aristocracy hasn’t an idea to its wounded soldiers directly behind 
name 
cious 
with 
when

Some intellectuals have 
reached a final conclusion. In the of other young people in all the de
great majority they call themselves mocratic countries of the world to 
futurians. And in the majority of relieve the sufferings of their fcl- 
this group they stand for the scien- lows in those less fortunate count- 
tific world state, for science, for • nos suffering the agonies of war. 
sanity, for adherence to the .social- From young children who put their 
ism of Marx, Engels, Lenin and pennies into collection boxes instead 
Stalin.

This group, in comparison to 
great mass of intellectuals 
world over, is a drop in the bucket. 
But 
has 
and 
ning 
classes and races to the program 
of world progress. To this end,. 
certain facts must be made clear. 1

A picture of the world must be 
presented in so clearly defined a 
light as to convince even the most 
skeptical that change is the most 
important item on the agenda.

ECADENCE is a nasty word.
It conjures up mental movies 

of rotten flesh sloughing from dis
eased bodies, of rusty machines 
falling apart piece by piece, all in 
the midst of scenes of great splen
dor and magnificence, of solidity 
and unshakable power.

When a civilization based on the 
exploitation of the human body and 
soul reaches its zenith of develop
ment, something very fundamental 
happens, 
begins 
reached 
for the 
production and distribution of 
wealth and goods, being basically 
subject to the ills and maladjust
ments created by its own operation, 
it cannot go forward, and, as his
tory teaches us, it cannot stand 
still. Many great civilizations of 
the past have attempted this im
possible task but the same inex
orable process affected them all. 
Having irretrievably lost their ca
pacity for advance and development, 
they stagnated, 
the evil within 
nature, came to 
within destroyed

Such was Rome and Carthage. 
Such was Greece and Egypt.

PARIS. — From Rheims, the “Martyred City of France” 
bombed and shelled during the World War of 1914, a call was 
sent for an extension of aid to those other cities bombed and 
shelled during the wars of the 1930’s. To Rheims will travel the 
delegates from most European® 
countries and f r o m countries throughout has been a heartening 

, one.
The problem of refugees, how

ever, grows greater from day to 
day. For this reason, and also be
cause President Roosevelt recently 
wrote to the World Youth Congress 
Movement urging it to continue its 
concern for the victims of war, the 
Movement, to which, through their 
organizations, are associated over 
forty million young people, has in
vited all national and international 
youth organizations to take part in 
the conference at Rheims.

outside Europe, to take part, on be
half of their organizations, in an In
ternational Conference of Youth for 
Increased Relief to Refugees and 
Civil Victims of War.

Present among the delegates will 
be representatives of the women 
and children of Spain, and China. 
Margherita Robles, 15 year old lea
der of the Spanish students, who a 
few weeks ago walked all the way 
from Barcelona to the French fron
tier will be among those represen-

Also present will be Yang Whel
ming, Chinese girl guide who 
achieved world fame last year when 

I she carried the flag of the Repub- 
1 lie of China to the 
talion”

Memel: Storm Center for Lithuania

in any case and future-cons- 
intellectuals are 

what the situation 
it is all over.

concerned
will be

already

it is a growing nucleus and it 
devoted its time, its energy 
its whole future to the win- 
of intellectuals of all types,

Work of Conference
The Conference aims toi exchange 

information on the work done up to 
date by youth organizations for the 
relief of refugees and victims of 
war and to ascertain their most ur
gent needs and to discuss means of 
securing greater co-ordination and 
still wider participation of young 
people in relief work.

A message of the Archbishop of 
Rheims, Cardinal Suhard, recently 
admirably expressed the spirit in 
which this conference iš being held: 
“May Notre Dame de Rheims — 
murdered and then brought back to 
life — be a living protest against 
all destruction, and all mutilation 
caused by war. May Notre Dame de 
Rheims, by the vision of beauty it 
offers us, help to clear away the 
clauses of the conflict which divide 

to Europe and the world. May she in
youths who give up their weekly vi- spire in everyone a desire for peace, 

or who sacrifice for human brotherhood and for uni- ii  j i  i  I___ „i j :4.. >>

“doomed bat
in Shanghai, cut off in a 

warehouse by the Japanese. Since

line of fire.
Youth Active in Aid

for 
the

Less spectacular services are con
stantly being rendered by millions

I of spending them on sweets, 
the I 
the sit to the cinema, <

a packet of cigarettes, the story1 vcrsal fraternity.”

DISTRICT RAMBLINGS
HELLO FOLKS, and how are you 

these fine days? Did I say "fine 
days?” Pardon me, it’s starting to 
rain, no, snow, oh well—we’ll leave 
it go at that...

The L. D.
strong in 
would be a 
ruses would 
L. D. S . . .

Lawrence has a
a prospective L.D.S. youth branch. 
The members will probably join up

I in the youth branch and keep Lith- 
American youth activity going in 
the city ...

It becomes decadent, it 
to retogress. As it has 
the limit of its capacities 
highest efficiency in the

they decayed and 
them, by its very 
the top. The evil 

them.

End At Apex
They collapsed at the seeming 

pinnacle of power, wealth and glory.
, When they cracked and toppled, the 
structure of state was revealed in 
all its hideous 
lor.

Invariably the 
ied by display
ness and debauchery, 
spectacle of whole cultures drown
ing in the grip of that strange, 
phantom lust created when econo- 

1 mic pressure comes 
human life and the 
egocentric standards 
tations become the
marked for death debauch 
limit of their capacities.. It 
only activity left- to them.

and

end 
and

barbaric squa-

was accompan- 
pomp, riotous- 

the curious

S. has been going very
Massachusetts
good 
sign

and 
idea if the < 
up and join

shaky chorus

I it 
cho- 
the

and

a pret-
and are

lacks a < 
is filled 
branch ...
chorus, and this

chorus, 
by an

Sports Chatter
with Tom Ycrinal

Johnny Broaca, bespectacled base
ball pitcher now the property of 
the Cleveland Indians, is still a 
holdout.

Broaca, who in 1937 jumped the 
New York Yankee team While in 
the throes of the pennant fight with 
no explanation whatever, lost in 
the neighborhood of $10,000. Cleve
land bought Broaca for the waiver 
price of $7,500 and apparently ex- į 

pected no trouble in signing Johnny.

of mind which

The Lowell, Mass., Lith is a 
shrewd businessman and drives a 
hard bargain and much as he likes 
the game of baseball he will no 

' doubt hold out until he gets his 
price. It may sound silly to call 
a man a shrewd article in one 
breath and tell where he threw 
away ten thousand dollars for no 
apparent reason in another. The 
truth of the matter is, however, 
that no one knew the real reason 
for Broaca’s strange actions and to 
make matters worse he offered no 
alibics.

We have 
know a few 
tell us that 
a “loaner”,
part of anyone else, just wishes 
to be let alone and does not bother 
to make friends with 
a person and what 
make if he chose to 
tell the facts of his

A graduate of Yale College 
high honors, a B. A. and possessor 

Į of several other degrees, Broaca 
is one of the oddest characters yet 
to hit the major leagues.

Broaca is holding out for a 5,- 
000 dollar bonus from the Cleveland 
club before he signs his contract. 
He is of the opinion that he de
serves that amount being as how 
the Indians got him for a song.

...Montello’s once large chorus is 
inactive but they now have 
ty good LDS youth branch 
going places ...

Worcester also 
but that lacking, 
active LDS youth

Gardner has its
city will probably have a good LDS 
organizer along to form a good 
branch soon ...

Our Bridgewater “Hicks” must be 
put on the LDS list also and that 
will be another job for the orga
nizer ...

So. Boston had been trying to get 
in front for a long time and today 
it has a very active youth branch. 
To prove it they won the LDS 
Mass, bowling tournament and boy, 
is the trophy a beauty!...

Lowell has a chorus and -also an 
LDS youth branch in the process 
of formation — now why can’t the 
others be the same ? ...

Norwood haš its chorus but it al
so has its eyes open for an LDS 
youth branch. I don’t want to say 
too much, but watch for the forma
tion of LDS choruses affiliated with 
the LMS within the next six 
months. And 
way...

Just how 
come out? 
otherwise ? What have you to say 
to that, LMS district committee?...

And so until I write again, I shall 
remain your news-seeking reporter...

—Retlaw Chinwell.

within the next
Norwood shall lead the

did the barn
Was it a success

dance
or

—Walter Kubilius.

never met Broaca but 
people who have. They 
he is what is termed 

or one who wants no

Liihs to Take Part in 
“Stop Hitler” Parade

to bear upon 
most personal, 
and manifes- 
rule. Those 

the 
the

to 
is

Failure to Progress
Such is now happening to 

own system of civilization, 
cycle of processes has revolved 
full circle, leaving the chief mani
festation of our civilization, its foun
dation and driving force, bourgeois 
culture, high 
desert^ where 
and devotees
nights away in an overwhelming 
setting of tarnished tinsel and color. . velopment of the arts and sciences

our
The
one

a soul. Quite 
a story 
open up 

case.

he’d 
and

with

and dry on a barren 
its chief sycophants 

carouse the days and
lization, which, thanks to our de-

The complicated structure of their 
civilization is a white sepulchre. 
Within, it is corrupt, decadent.

And as corrupt, decadent, .in re
trogression it must fall, must be 
destroyed, must be replaced by a 
new social organization, a new civi-

can and will be scientific and hu
manistic, the final end of struggle 
against hunger, want, disease 
death. The first beginnings of 
operation with life, with the 
verse around us.

(To be continued Tuesday)

and 
co- 

uni-

Lithuanian 
at Madi- 
24th and 

Further 
Lithuan-

BROOKLYN, N. Y.—Shocked at 
the brutality of fascism in Spain, 
Austria, Czechoslovakia and Lith- 
u a n i a, thousands of peace-loving 
Americans will march this Satur
day in a parade whose sole slogan 
wil be STOP HITLER! 

j Czechoslovakian and
organizations will mobilize 
son Square Park between 
2Gth streets at 12 noon, 
details as to where the 
ian groups are to meet will be in
the Saturday issue of “Laisve.”

Understanding that brute force is 
now threatening world peace the 
marchers will voice their support 
of President Roosevelt’s condemna
tion of Nazi aggression. As steps 
to be taken they will urge an em
bargo on all trade with Nazi Germ
any and demand that specific steps 
be taken 
from Nazi

to protect the Americas 
invasion.

bacteria have the powerDisease 
of locomotion, typhoid germs being 
able to move one tenth of an inch, 
2000 times their own length, in an 
hour.

Memel, the little Baltic port, once 
again is the center of the eyes and

I ears of the world. |
Klaipeda, as it.is called in Lith

uanian, is a seaport at the tip of 
a thin strip of land lying along the 
Nemunas River between Lithuania , 
and the sea on the northern border 
of Eastern Prussia.

Į Latest population figures give the 
Memel territory 151,960 inhabitants 
of whom 38,000 live in the city of 
Memel. Many censuses have been 
taken but none that can be termed 
authoritative. Conservatively esti- 

t mated, the Lithuanian speak
ing people form about 50% of the 

! Memellanders, Germans 47% and 
the remainder of other nationalities.

Following the World War Memel 
was set up as a protectorate of the

, League of Nations to give Lith
uania an outlet to the sea. But in 
January of 1923 Lithuanian irregu
lars seized the city and later the 
League of Nations accepted the 
fait accompli.

Memel became a semi-autonomous 
part of Lithuania with a Diet elect
ed by secret ballot. The German- 
controlled Diet continuously quar
reled with the Lithuanion Governor 
and often made complaints to the 
League 
vention 
Britain, 
against 
tions of

and the four Memel 
guarantor nations, 
France, Japan and 
alleged Lithuanian 
its terms.

Con- 
Great 
Italy, 
viola

In the elections of December the, 
pro-Nazi parties polled 87 per cent I 
of the vote and captured all but 
four seats of the Diet.

With the advent of Hitler to 
power in 1933 agitation for the sur
render of Memel to Germany con
stantly increased. Chamberlain 
states that Memel was one of the 

I territorial aims disavowed by Hitler 
at Berchtesgaden.

The value of Hitler’s promises 
can be seen in the events of this 
week.

bv A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

come on, įuršti me umuu Uciu<«huo give
momma a great big kiss.”

K A U N AS,. Lithuania—The 
little country of Lithuania yiel
ded this week to the immeas
urably superior force of the 
steadily growing Nazi Germany 
as Adolph Hitler delivered an 
ultimatum demanding the sur
render of Memel (Klaipeda) 
without “disturbance” or Ger
man troops would march in to 
restore “order.”

Many Lithuanian families 
fled the city by train and auto
mobile and afoot to the inter
ior. All hoped to cross the bor
der before Germany took ac
tual control.

Now that Memel is under 
Hitler’s control it is feared that 
this city will be the stepping 
stone to the conquest of Lith
uania in the same way as the 
Sudetcnland was a step in the 
destruction of Czechoslovakia. 
There are about 35,000 Ger
mans within Lithuania and 
Germany now has the oppor
tunity of provoking a Nazi 
problem and using that as a 
pretext to annex Lithuania.

Motorized troops occupied 
Memel Wednesday. Martial 
law was proclaimed in Lith
uania to avoid a pretext for 
Hitler’s seizure of the whoh 
country.

Obituary
MEMEL.—Maiden name "Klai

peda”. Beloved daughter of Lith
uania. Born, January 1923 and 
died March, 1939, at the age of 
sixteen leaving behind a frail 
mother who is not expected to 
live, according to physicians Hit
ler and Smetona 
tendance during 
last days.

Died suddenly
riod of hardening of 
arteries and infection 
fascismus.

Funeral to take place 
urday. Deceased to be 
Fascism Cemetary.

Pallbearers: Chamberlain, Da- 
ladier, Mussolini, Mironas, Urb
šys and the Conscience of the 
World.

Please omit flowers.

who were in at- 
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B’klyn Signs up More 
In Membership Drive

Mass Meet to Protest 
Memel Seizure

Dollars 
and Sense

BROOKLYN, N. Y. — Two weeks 
ago the “Aido Chorus” had a ban
quet which turned out to be a tre
mendous success. What a turnout of 
chorus members! I never saw so 
many at one time.

New Members: The chorus wel- 
' comes: Vito Gogis, Ruth Barbars
ky, Helen Baltrušaitis, Vincent Ul- 
chickas, Howard Dobei, Alphonse 
Maželis, Adam Stupor, John Stan- 
kewitz. We sincerely hope you are 

į all here to stay!
I Missing: Helen Brunza, Ansa Sa- 
• kal, Stephie Legerate. Haven’t seen 
you girls for several weeks. How 
about attending next rehearsal?

Important Date: This Friday, 
March 24, we are going to hold a 
very important business meeting at 
Laisve, 8 p. m. All members and 
“rėmėjai” should attend this meet
ing. Also members who have not re
turned their banquet tickets — 
please do so. —M. A. B.

Buying Sheets
Mother knows best. And her deft 

fingers may aquire considerable 
experience in selecting sheeting for 
the family. But she’d have to rip, 
rub, tug and tub—all with benefit 
of scientific instruments—before she 
knew as much about sheets as 
Consumers’ Union learned in re
cent tests.

Lithuanian-American

BROOKLYN, N. Y.—Lithuanian- 
Americans of Brooklyn meet this 
Monday evening in a large mass 
meeting to protest Hitler’s illegal 
seizure of the city of Memel.

To help acquaint the people with 
the meaning of Hitler’s reign of 
force in Europe the Brooklyn Sec
tion of the
Congress is calling this meeting 
for Monday evening to be held 
at Grand Paradise Hall on Grand 
and Havemeyer Streets in Brook
lyn. Meeting opens at 8 p. m.

Lithuanian and English speakers 
will explain the events leading up 
to the crisis of March and what 
type of action can best halt the 
spreading of fascism in Europe and 
the world. —A.L.K.

HERBERT HOOVER CRASHES 
PICKET LINE

To Present Hartford 
Operetta Mar. 26

HARTFORD, Conn.—You’ve heard 
so much of the coming operetta so 
I am sure you will be pleased to 
know that it will take place March 
26, 1939, at 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn., at 6:00 p

The name of the operetta 
tuvės Pušyne” which sounds 
ing, ch? The admission is
(fifty cents) so cancel all other 
dates and we’ll be expecting you.

—Who?

.m.
is “Ves- 
promis- 
just .50

LOS ANGELES.—Organized labor 
was angered on Friday when it 
learned that ex-President Herbert 
Hoover had walked through an A. 
F. of L. picket line at the Ambas
sador Hotel. Musicians and culinary 
workers, on strike at the Ambas
sador had sent telegrams to Hoover 
and Robert Millikan requesting 
them to call* off a scheduled ban
quet on behalf of the Boys Club 
of America, Inc. or transfer the 
banquet to another hotel not being 
picketed. Hoover ignored the A. F. 
of L. request and blithely walked 
through the picket line.

Two companies are being organ
ized 'in the Philippine Islands for 
the production of explosives and by
products under American technical ' 
advice.

were rated on thread count, 
strength, resistance to ab- 
sizing and shrinkage—all 
affecting wear. Best buys 

muslin sheets (18 in. x 108

In the first place, it’s expensive 
to be civilized. If you send your 
sheets to a pound-rate commercial 
laundry, 35c a week is about what 
it costs you to sleep between sheets 
instead of drawing a dinosaur hide 
beneath your chin. Good quality 
muslin will give most wear per dol
lar initial cost, but if you pay 9c 
.or more a pound for laundry the 
original plus laundry costs may 
total less for lighter, finer percale 
sheets.
Sheets 

tensile 
rasion, 
factors 
of the
in. size) were: Sears’ Lady Fair, 
at 98c plus postage; Ward’s Trea
sure Chest, at 98c plus postage, 
and Mayflower was the highest 
quality of the three. These sheets 
were better than some of the more 
expensive brands costing $1.59 to 
$1.79. Yet, the average shopper, un
guided by scientific tests, might pay 
70c more for a sheet of inferior 
quality. Among the poor quality, 
not acceptable sheets were the 
most-advertised Cannon, selling at 
$1.39, and Pepperell Red Label, at 
$1.19.

Best buy in utility percale was 
Utica Nonpareil, at $1.98, 
true percale, Co-operative 
butors’ Tudor at $2,95 (90 
—From Consumers’ Union 
Dollar."

and in 
Distri- 

x 108).
“Your
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Parašė JULMIS BAILYS (N0VELa) Scranton, Pa
Iš

(Tąsa)
Petras Kirvelis žemės neužsirašė ir 

negavo. Taigi, jis ir teturi 5 ha. Tiesa, 
Grigas ir Džiūgys kiek turėjo, tiek ir te
turi, nors ir buvo užsirašę. Nevažinėja ir 
karietomis — džiaugiasi gautąją atsi
kratę. (To džiaugsmo neturi tik Vaičiu
lis: ir gautosios neturi ir savąją pernai 
peržegnojo. Ar verkia, ar džiaugiasi — 
nežinia: iškeliavo į miestą ir dingo.

Iki iškeliavau iš Noreikių — karietų, 
deja, pamatyti man ir neteko.

“Ar gavai, Petre? 
tie rupūžės nudra-

į pakalnę; apsiavęs

Prabėgo septyniolika metų. Užgriuvo 
žvyrduobės, nulūžo kryžius ant Drąsei- 
kos kapo, Noreikiai išsiskirstė viensėdi
jom—atsirado vištos ir linai. Pražuvo 
vištos, atsirado karvės. Nutilo karvės— 
sukriuksėjo jorkšyrai. Nutilus šiems— 
sužaliavo runkeliai.

Galų gale sumišo vieni ir kiti, o vie
nais metais nebuvo nei tų nei kitų.

Petras dirbo ir tylėjo. Tardavo nedrą
sų žodį, kai susirinkdavo vyrai—ir vėl 
žiūrėdavo į žemę. Parsivežęs iš stoties 
nepriimta bekoną nusispjaudavo:

—Per liesas...
Po kurio laiko nusispjaudavo:
—Per riebus...
Negavo pašalpos. Išdžiūvo runkeliai— 

jis numojo ranka: “Senai sakau, kad 
man nesiseka.” Kai pavasarį Vitkus su
simušė su dvaro centro savininku, ame
rikonu, ir pateko į kalėjimą—Petras su
murmėjo:

—Gal nevertėjo lysti? Dulkė prįeš ve-, 
ją nepapūsi.”

Ne, ji nebeatsimenanti. Paskui nusi
šypso, ištiesia ranką:

—Tai jūs — Jonis? — Nusijuokiu: 
“Ne, — Jonis sėdėjo antroj pusėj. Aš ta
ve už rankos laikiau.”

Mergina kvatoja, dėsto glėbin gėles, 
traukia už rankos eiti. Prie vartų mus 
sutinka trys vyrai: 
Na ir gražios! Tik 
skys nuo kapo!”

Būrelis leidžiamės
guminiais batais vyras pasakoja man, 
kaip žuvo Vaičiulis, kaip jie jį nešė: 
“Matai, buvo vakaras. Užminu: ran
ka! Žiūriu, — Vaičiulis, brolyti, dar 
akimis mirksi...”

Kitas neleidžia jam užbaigti: “Nebū
tumėm išnešę. Bet Petras pasisuko. Vy
rai, sako, akmenų! Jie lupo akmenis ir 
svaidė. Jie svaidė ištisą pusvalandį. Pa
skui pavijo mus. Petras lupo iš tvorų 
baslius ir vis' svaidė. Kai pasirodė sunk
vežimis, jis liepė versti tvorą. Užvertėm 
gatvę. Jis vėl lupo akmenis ir svaidė.”

—Ko tu, sakau, toks įdūkęs, Kirveli? 
—Už žemę, sako, rupūžėm!—Taigi,taip 

ir parnešėm Vaičiulį namo dar gyvą...
Prie kapo atsisveikinom. Petrė manęs 

taip ir nepažino. Gal ir gerai, nes ir taip 
policija pas pažįstamus teiraujasi. O 
mergina neiškentės kitiem nepasakius.

Ėjau bulvaru. Galvoj ūžė: “Petras 
Kirvelis akmenis lupo...” Lijo be pa
baigos lietus.

VI
Kartą rudenį, toli nuo Noreikių sveti

mame mieste ruduo buvo sunkus. “Nu
eik ant kalno, ten kažką statys,”—tarė 
nepažįstamas vyras. Nuėjau į kalnus; 
miestas, gražus, kaip vaikų elemento- 
riuose, tysojo po kojų. Radau krūvas 
plytų, cemento, vyrų su kastuvais. “Gal 
reikia darbininko?” Ligsąs rangovas 
peržvelgė nuo galvos ligi kojų: “Kiek 
norėsi už metrą betono?”

—Kaip visur,—atsakiau:—Nuo penkių 
ligi šešių litų.

—Ką, tu durnių jieškai! Von iš staty
bos!. ..

—Darbininkas tau ne šuo!—atsikir- 
tau,—nėra darbo, sakyk, kad nėra.

Pasisukinėjau po kalnus.
Pietų šlaite gelsvavo dvaras. Ne dva

ras—daržininko pavyzdingas ūkis. Pri
ėjau prie vartų: “Žydi šiltnamiuose loto
sai. Mėgėjus kviečiame pasižiūrėti!” Iš 
vakarų artinasi debesys—tuoj vėl pa- 

T* pliups lietus. Kur eiti? šiltnamiuose, 
turbūt, šilta?

Landžioju tarp žydinčių lotosų basei
nų. Einu siauručiukais oranžerejų ta
kais: virš galvos siūbuoja šiltųjų kraš
tų vijokliai, tinkliniame narvely geria 
kiaušinius Brazilijos driežas; įvairių rū
šių akacijos, vazonų augalai žaliuoja. Į 
stiklinį stogą stuksena smarkus lietus, 
pro levkonijas matosi kalnai — pilka mi
gla, vanduo, debesys, pageltę lapai — 
rudens pavakarė. Oranžerejose tuščia: 
darbininkės dengia šiaudais inspektus 
nuo lietaus.

—Gražu čia; ponia? — užkalbinu mo
terį, kuri eina paskui mane ir dairosi į 
gėlės. Į mano klausimą ji atsako klausi
mu: “Ar nežinote, kur čia galėčiau gė
lių kapui gauti?”

—Tai jūsų vyras mirė?
—Ne, tėvas. Tikrai sakant nemirė. 

Kaip čia pasakyti? Gal girdėjote, kai 
šaudė?...

Einame su moteriške, su j ieškome dar
bininkes, perkame gėlių. Ji perka du va
zonu ir bukietą. Prie bukieto riša kaspi
ną. Skaitau: “Draugui Vaičiuliui. Ka
nalizacijos darbininkai.”

Mano rankos dreba. Niekaip negaliu 
sumezti kaspino. Teiraujuos: “Tai jūsų 

. tėvas?”
—Mano tėvas.' Dabar aš nė motinos ne- 

* ♦. beturiu...
Man kažkaip nebejauku. Ir aš nebetu- 

~ .. riu.
—Ar jūsų tėvas ne iš Noreikių?
-—Iš Noreikių. O jūs kas būsit?
—Tai jūs Petrė? Aha! Aš? Ar atsime- 

iri, kas sėdėjo ąžuoluose greta tavęs, kai 
Drąseiką nušovė? A?

t

Susitikau jį vėl tais metais, kai dulkės 
pūtė prieš vėją.

Pasidarė toks sūkurys, kad visa šalis 
suvirpo.

Pamačiau Petrą, kai mūsų būrys bė- 
go. Vienas būrys leidosi į pietus, o mes 
į rytus. Dar tebesimatė plentas ir tele
grafo stiebai, kai mūsų būrys sustojo pa- 
atgaivinti. Vitkus vaitojo, protarpiais 
silsėti. Ką ten pasilsėti —- Vitkų kiek 
rėkdavo; keturi vyrai, pametę sužeistąjį, 
leidosi paskui būrį į mišką. Mums kelią 
pastojo aukštas su revolveriu rankoje — 
pamačiau Petrą Kirvelį. Jis sugrąžino 
keturius vyrus paimti Vitkų — ir tik su 
juo vėl klampojome į eglyną.

Mūs būrį niekas nesivijo. Sakau, nie
kas : užpakalyje nesimatė nė vieno žmo
gaus. Vijosi tik kulkos. Iš kur jos lėkė 
—niekas nežinojo. Niekas ir nesirūpino. 
Kiekvienas galvojo apie mišką, o tas 
prakeiktasis miškas vis mėlynavo toli 
priešaky, vis buvo nepasiekiamas. Dur- 

' pynėje suklupo Stankus.
—Įklimpai? — riktelėjo kaž kas pra

bėgdamas.
—Sustok, Petrai! Neškim Stankų. 

Matai, kad kojos nebevaldo...
Mudu nešėnL Padėjo dar du. Rėkė 

Vitkus mykė Stankus, o miškas vis buvo 
nepasiekiamas.

Pailsęs Petras atsisuko. Suraukė kak
tą: užpakaly išvydo žmones. Pamatė 
šautuvus ir netoli tris raitelius. Jau vi
josi ne tik kulkos, bet ir žmonės. Bet Pe
tras dabar nepabalo, kaip seniau. Parau
do, sutankino žingsnius: sustabdė Grigą 
ir Motiejų.

—Matot? Vejasi. Nebetoli. Aš susto
ju. .

Petras pasiliko. Prigulė už dviejų ku
pstų ir laukė. Kilstelėjęs galvą dar rik
telėjo:

—Jūs greičiau Vitkų į mišką, grei
čiau! Ar Stankus dar gyvas?

Būrys virtinėjo per kauburius ir krū
mokšlius, pusė šlubavo. Du jaunuoliai, 
pamatę prigulusį Petrą, atsigulė greta 
jo. Būrys akimis šaukte šaukė mišką. 
Miškas po truputį artėjo. Štai jau pir
mi medžiai. Vitkus neberėkia, laiko ran
komis suspaudęs šoną. Va, pagaliau, ir 
miškas.

Užpakaly sutratėjo keli šūviai. Kas 
nepribėgo miško — gulė į pelkę, j van
denį. Kaž kas greta manįs atsigėrė. Jau
nuolis iš Normančių verkė. Negulė tik 
senis Džiūgys: “Vyrai — į mišką! Ne 
į mus šaudo! Tai Petro šūviai...

Miške aprišom Vitkų, su pagaliais 
perrišom Stankui koją. Keturius vyrus 
pasiui^tėm nešti Stankų per mišką į 
Normančius.

(Bus daugiau)

ApvaikŠčiojimo 21 Metų 
Sukakties Lietuvos 
Nepriklausomybes

Lietuviškų Draugijų Sąryšio 
pirmininkas P. Pėstininkas va
sario 25 d. sušaukė draugijų 
atstovus, kad išklausyt rapor
to. Kaip visiems žinoma, ap- 
vaikščiojimas atsibuvo vasario 
16 d. Programų rinkimo komi
sija, kuri susidėjo iš trijų ypa
tų : P. Pėstininko, S. Šimkuvie
nės ir M. Kamarauskienės, ra
portavo, kad surinko $234.50 
“cash” ir dar prižadėtų yra 
$54.00. Bet surinkimas virš- 
minėtos sumos padarė išlaidų 
komisijai $44.00. Raportas pri
imtas ir jų bilą nutarta apmo
kėt.

Artistams ir kalbėtojams vi
so apmokėta $64.00.

Programų padarymas $52.50. 
Svetainė V. Mcškiūnui už aš
tuonis laikytus susirinkimus 
$12.00. Bankietas davė neda- 
tekliaus $14.25. Smulkių išlai
dų buvo $7.54 ; ir apmokėta už 
pereitų metų apvaikš'čiojimo 
nedateklius $24.50.' Taigi, viso 
išsimokėjo $218.29. Atliko iž
dai! gryno pelno $16.21, ir pri
žadėtų $54.00. Viso $70.21.

Todėl šių metų Lietuvos ne
priklausomybės apvai.kščioji- 
mas buvo pasekmingas.

Pakelta klausimas, kodėl ne
buvo skaityta rezoliucija, kuri 
buvo pagaminta per rezoliucijų 
komisiją. Vakaro pirmininkas 
aiškino, kad rezoliucija nebuvo 
apdirbta, buvo labai gremėzdiš
ka, todėl gėdijosi ją skaityt. 
Dėl to kilo ginčai ir reikalau- 

1 ta, kad būt ant vietos rezoliuci
ja perskaityta. Perskaičius, pa
sirodė, kad i;ęzoliucija gera. Po 
ilgų ginčų, pagal p. B. Miku
lio įnešimą, rezoliucija pasiųsta 
į gurbą.

Kalbėta apie kalbėtojus ir 
visą koncertinę programą. Di
džiuma atstovų išsireiškė, kad

padaryta didelė klaida, kad su
kviesta tiek daug kalbėtojų (vi
so kalbėtojų buvo dešimts) ir 
tokiu būdu nė vienas negalėjo 
gerai dalyką išaiškint. Advoka
tas Yawars patarė, kad ge
riausia turėt ne daugiau trijų 
kalbėtojų, o anglų kalbėtojų pa
tarė visai nekviest, nes tai ne 
jų reikalas. Manau, tai yra 
sveikas patarimas ir ateityje 
komitetas turėtų to prisilaikyt.

Atstovas p. K. pasakė, kad 
geriausi kalbėtojai buvo Šalte
nis ir Jurgėla ir publika pagei
davus, kad jie ilgiau kalbėtų.

Kas link' Šaltenio, tai nieko 
negaliu. sakyt prieš jį, nes 
trumpai kalbėjo ir nieko neuž
gavo. Bet apie Yurgėlą, tai, 
anot tos dainos, nuo bado, ma
ro, ugnies, karės ir tokio kal
bėtojo, apsagok mus viešpatie. 
O gražiakalbystė! Gale sakinio: 
“raudonieji,” “žalčiai,” “vilkai” 
ir kiti dalikatnūs žodeliai, tai 
kai perlai ritosi iš jo burnos.

Montello, Mass
Iš Jonikienės Prakalbų, Ku

rios Įvyko Kovo 7, Lie
tuvių Svetainėj

Prakalbų *pasi klausyti pu
blikos susirinko apie trys šim
tai. Kalbėtoja faktais įrodė, 
kokios didelės skaitlinės kū
dikių žūsta nuo visokių ligų, 
be tinkamos priežiūros.

Buvo renkamos aukos. Ne
teko sužinoti, kiek surinkta. 
Taipgi susitvėrė Moterų Ap- 
švietos Kliubas. Tokiam kliu- 
bui aplinkybės yra geros.

—o—
Kovo »12 d. buvo surengtos 

prakalbos paminėjimui Lietu
vos neprigulmybės 
sukakties, 
užkviestas 
dėl blogo 
vyko.

20 metų
Kalbėtojom buvo 

adv. Bagočius. Bet 
oro prakalbos neį-

—o—
Sekmadieniais, 2 vai. po pie-

žodžiu sakant, tai ne kalbėto-j į-ų, Įvyksta debatai mokyklos
jas, o pliuškius. Nekurie nepa- 
siganėdino ir Wilkes-Barre dai
nininkėmis. šiaip koncertinė 
programa gana buvo gera.

Nutarta pasiųst padėkos laiš
kas p. John F. Paddenui, “Ju
nior High School” perdėtiniui, 
už suteikimą svetainės dėl ap- 
vaikščiojimo veltui.

K. Genys raportavo, kad 
First National Bankas padarė 
sutartį su gelžkelio kompanija 
kas link Pasaulinės Parodos, 
kur bus ir Lietuvių Diena t’ugs. 
10 d., nupiginta kaina veš pa- 
sažierius, ir vagonai bus spe
cialiai tik lietuviams. Kaina 
dėl dviejų dienų į ten (New 
York) ir atgal bus tik $12. Po 
ilgų diskusijų, tam tikslui iš
rinkta komisija iš: K. Genys, 
J. Stepanauckas ir P. Pėstinin
kas. Todėl, kas norės važiuot, 
lai kreipiasi dėl informacijų 
pas virš minėtas ypatas.

A. Matulevičius pranešė, kad 
per Lietuvos Nepr. apvaikščio- 
jimą “Junior High Schoolėj” li
ko keno tai vyriška skrybėlė ir

formoj. Debatuose dalyvauja 
nemažai ir jaunimo.
kurie iš ją pasirodė 
blogi debatoriai, 
A. Km ar as,

Bostono ir Apielinkes Žinios

gyveni- 
Lietuvos 
Kanados 
spaudą,

Atvažiuoja Žymus Kanados 
V.eikėjas

Kovo 26 'd., 2 vai. po pietų, 
E St. salėj, kalbės Z. Janaus- 
kas, žymus Kanados lietuvių 
veikėjas ir “Liaudies Balso” 
atstovas.

Kalbėtojas supažindins mus 
su- Kanados lietuvių 
mu. Plačiai palies 
išeivius jaunuolius ir 
lietuvių darbininkų 
kurią jis atstovauja.

Nepraleiskite šios progos 
išgirsti iš tolimos šalies atvy
kusį svečią, darbininkų klases 
veikėją.

—o—
Pirmutiniai Tos Rūšies Deba

tai Naujojoj Anglijoj

Miesto majoras Tobin pra
neša, kad balandžio 4 d. Me
chanics Hall bus debatai apie 
komunizmą. Debatuos kuni
gas Fr. Edward L. Curran iš 
Brooklyn, N. Y., ir prof. 
Granville Hicks iš Harvard 
Universiteto. •

Debatų tema bus: “Ar ko
munizmas yra priešas demo
kratijos?” Kunigas Curran 
gins pozityvę pusę, o Hicks— 
negatyvę.

Laikraščiai rašo, kad tai 
bus pirmi tos rūšies debatai 
Naujosios Anglijos istorijoj, 
jog katalikų kunigas debatuo
tų su komunistu.

Sprendėjai bus aukšti politi
kieriai ir pats majoras Tobin. 

—o—
Kovo 16 d. J. B. Blood and 

Co., kuri turi mėsos marketus 
Lynn ir Salem, sustreikavo 
mėsos kirtėjai, pagelbininkai 
ir išvežiotojai — iš viso 500.

Streikieriai reikalauja: ge, 
resnių sąlygų, trumpesnių va
landų ir daugiau užmokesnio.

lyti miestui kainavo $200,000. 
Bet 3,700 bedarbių džiaugėsi 
pelnę po kelis dolerius.

—o—
Su pirma diena balandžio, 

nuo WPA paleis 18,000 darbi
ninkų Massachusetts valstijoj, 
jeigu prezidentas Rooseveltas 
ir kongresas nepaskirs dau
giau pinigų.

—o—
Mirė Drg. Zoris

Kovo 10 d. man besikal
bant su draugais kliubo sa
lėj, staiga krito mano geras 
draugas Antanas Zoris. Nors 
buvo suteikta greitoji pagel- 
ba, bet gyvybė nepasisekė su
grąžinti.

Velionis buvo, sulaukęs 65 
metų amžiaus ir gana geras 
žmogus, bet sykiu buvo ir sa
votiškas. Kas nežinojo jo 
charakterio,, tas su juo nega
lėjo draugauti.

Velionis paliko dvi seseris 
ir tris brolius. Sesuo Mari
jona ir Jonas čia Amerikoj, 
Juozapas, Feliksas’ir Agota 
Lietuvoj.

Laidojo graborius Baruse- 
vičius.

—o—
Mirė Petras Raudonis. Ve

lionis neturėjo pinigų nei gi
minių, tai lavoninėj išgulėjo 
daugiau kaip pusę mėnesio.

Mūsų seniausias graborius 
S. Barusevičius perbėgo per 
biznierius ir šiaip geros va
lios žmones, sukolektavo ir 
Petrą palaidojo.

—O—

—O----
Ne Visiem Blogai

Miestas “bėdavoja,” 
praėjusių pūgų sniegą nuva-

kad

So. Bostone visiem gerai ži
nomas Antanas Piestclis, ku
ris dirbo pas Vincą Tarušką 
už baro, dabar likosi dalinin
ku Golden Cafe.

Antaną reikėtų aplankyti 
naujoj vietoj, nes jis yra mūs 
visų geras draugas.

Jaunutis.

kuri pareina į buvusį E. E. 
Taylor fabriką, kurį lietuvių 
komitetas sulaikė nuo nugrio
vimo. Kaip girdėt, tas ko
mitetas turėjo daug darbo, 
kol tą kompaniją prisiviliojo, 
kad pareitų į Montello ir už
imtų minėtą fabriką. Daug 
pinigų turėjo sukelti dėl pa
taisymo. Dabar turi Šerais 
sukelti apie 50 tūkstančių do
leriu, v

Tam komitete darbuojasi 
Dr. Budreskis, Kašėtaitis, W. 
Zinkevičius, A. Tamulevičius, 
A. Kasper, A. Dismontas, K. 
Krukonis, ir kiti. Kaip gir
dėt, minėta dirbtuvė pradės 
veikti pradžioj balandžio mė
nesio. Žolynas.

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

ne- 
kaip tai: 
Stungailiti,

Alle Tamulevich, A. Vasaris, I 
ir kiti, kurie yra svetimtau
čiai. Pirmininkauja W. Jur-i 
kevičius.

Debatuose gali dalyvauti 
jaunimas ir senimas. Gali 
kalbėt lietuviškai ar angliš
kai.

—o—
Nedarbas ir Kitos Naujienos

Su darbais mes negalime 
pasigirti, šiuom sykiu ne
dirbančių ar pusiau dirbančių 
yra daug. W. L. Douglas 
Shoe Co.,' kur dirba apie 14 
šimtų darbininkų, nemažai 
lietuvių dirba nepilnai, po 4 
dienas savaitėje. Fred Field 
Shoe Co. dirba labai silpnai. 
Kitos dirbtuvės irgi dirba ne
pergeriausiai.

—o—
Dabar biskį apie naują fa

brikantą, Knapp Shoe Co.,

moteriškas kautas. Kas tą pa
miršote, ar kaip ten atsitiko, 
nueikit į viršminėtą vietą ir 
klauskit A. Matulevičiaus, tai 
jis jums perduos jūsų savastį.

Ir tuom susirinkimas užsi
darė. R. š.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. ¥. 
, Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

BAN KIETAS

n-

didele ir patogi bankietam svetaine

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Dienraščio “Laisves”

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio

Šokiams įžanga 40c. VADTH Cl 9C 
Vakarienei 85c. . RAKIU $123

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

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

NEWARK, N. J.

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

t

t

.<



Penktad., Kovo 24, 1939

Kearny, N. J.
Kovo 15 d. pasimirė Povi

las Nerauskas, sulaukęs 55 
metus amžiaus. Mirė Medical 
Center ligoninėje, Jersey Ci
ty. Buvo palaidotas kovo 18 
d., Holy Cross kapinėse. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
Bernard J. Shaxvkonis.

Kovo 12 d. mirė jaunuolis 
Frank Shultz, 23 metų am
žiaus. Mirė Hackensack li
goninėj. Buvo palaidotas ko
vo 16 d., Holy Cross kapinė
se. Jo laidotuvėms taipgi pa
tarnavo graborius Shawkonis.

Rep.

LIETUVA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

nebuvo pavojaus nei iš Lat
vijos, nei iš Lenkijos, nes 
Lenkija ir pati susidūrė su 
pavojum iš Hitlerio pusės 
ir įieško sau pagelbininkų. 
Ar Išgelbės Lietuvą Patai

kavimas Hitleriui?
Jau iš senai Lietuvos fa

šistai ruošė šalies išdavys
tę. Pereitą rudenį Smetona 
aiškiai pasuko politiką pa
taikauti Hitleriui, kad tuo 
būdu neužrūstinus Vokieti
jos fašistus. Tas buvo ma
tyta iš spaudos. Vasario 
mėnesį, kada Lietuvoj buvo 
minima 21 metai nepriklau
somybės, tai Lietuvos fašis
tų spauda, ypatingai “Lie
tuvos Aidas,” Smetonos 
valdžios organas, bjauriai 
niekino bolševikus, garbino 
ir gyrė vokiečius! Iš to jau 
buvo aišku, kad Smetona ir 
jo šaika ruošia Lietuvos iš
davystę Hitleriui. Mes apie 
tai plačiai rašėme “Laisvė
je.”

Dabar, kada Klaipėdos 
Kraštą atidavė Hitleriui, 
tai Smetonos valdžia dar 
daugiau pataikaus Hitle- 
leriui. Tuo jis ruoš galuti
ną Lietuvos prijungimą 
prie Vokietijos. Tame dar
be jam daug padės hitleri
ninkai priešakyje su Au
gustinu Voldemaru. Gali
mas daiktas, kad jie pada
rys Lietuvoj net voldemari- 
ninkų pučą, kad paskui len
gviau prijungus Lietuvą 
prie nazių Vokietijos, kad 
atidavus mūsų tėvus, bro
lius, seseris ir gimines Vo
kietijos budeliškų fašistų 
naguosna!

Juk mes galime labai 
daug pasimokyti iš Čecho- 
slovakijos. Ten nusileido 
Hitleriui, atidavė jam Su
detus, buvęs prezidentas 
Dr. Benes rezignavo, jo vie
tą užėmė hitlerininkas Ha- 
cha, kuris paruošė galutiną 
šalies pardavimą, nuvyko į 
Berlyną ir prieš 10,000,000 
čekų ir slovakų valią pasi
rašė, kad jis Čechoslovaki- 
ją atiduoda Hitleriui. Hitle
rio armija užplovė kraštą 
ir pavergė.

Atminkime, kad Čechos- 
lovakija buvo daug dides
nė, ji turėjo galingą indus
triją, daug aukso, stiprią 
armiją, virš 1,500 geriausių 
karo lėktuvų, daug kanuo- 
lių ir jų gaminimui fabri
kus.

Kas gi Lietuva? Ji netu
ri nei anglies, nei metalo, 
nei žibalo, nei metalurgijos 
fabrikų. Hitlerininkai fašis
tai pradės smarkią agitaci
ją, kad Lietuvai, kaipo 
žemdirbystės Šaliai, bus 
daug geriau, jeigu ji auto
nomijos ryšiais susijungs 
su industrine Vokietija. Jų 
ta agitacija ras dirvą. Fa
šistinis Smetonos valdžios 
jungas taip prispaudė Lie
tuvos valstiečius

darosi nepaisanti linkui to, 
kas rytoj bus. Daugelis sa
ko, kad vis vien blogiau jau 
nebus, kaip yra. Bet tikre
nybėje, kada Vokietijos fa
šistai įsigalės, tai bus blo
giau. Jie ne tik sustiprins 
fašistinę priespaudą, bet 
persekios lietuvius tauti
niai—kalbą, raštą, mokyk
las, jie pavers lietuvius į 
darbo gyvulius, kurie turė
sime dirbti Hitlerio karo 
mašinai!

Todėl manymas, kad Lie
tuvos pavergimas per Vo
kietiją nepadarys nieko 
blogo yra pamatiniai klai
dingas.

Bet ar gali Lietuva atsi
laikyti? Pati viena ji nega
li apsiginti nuo Vokietijos 
fašistų. Bet jeigu ji būtų 
iškalno j ieškojus sau talki
ninkų—Sovietų Sąjungoj, 
Anglijoj, Francijoj, padėjus 
sudaryti rytinių valstybių 
bloką prieš Vokietijos na- 
zius, iš Latvijos, Estijos, 
Rumunijos, Lenkijos, išvien 
su Sovietų Sąjunga, tai 
šiandien ji neturėtų atiduo
ti Klaipėdos Kraštą, o ry
toj drebėti dėl savo likimo! 
Bet Lietuvos fašistai bijo 
ir neapkenčia Sovietų Są
jungos. Jie geriau pasiren
ka broliautis su Vokietijos 
naziais!

Net ir Klaipėdos Krašto 
reikale, jeigu Lietuva būtų 
griežtai nusistačius prieš jo 
atidavimą, dabar, kada Eu
ropoj eina tokis didelis su
judimas prieš Vokietijos 
fašistus, tai dar klausimas, 
ar Hitleris būtų išdrįsęs 
vartoti prieš Lietuvą jėgą!

Čia tenka pastebėti, kad 
pirmiau lietuviai fašistai 
garsiai šaukė: “Mes be Vil- 

| niaus nenurimsime!” O pas- 
, kui nusiramino, išsižadėjo, 
ir Vilniaus Vadavimui Są
jungą likvidavo! Kiek daug 
jie trukšmavo, kaip jie už
kariavo Klaipėdos Kraštą! 
Kiek tai buvo pasigyrimų! 
O dabar tą kraštą atiduoda 
ir sako, kad jis buvo tik 
“Lietuvai apsunkinimas— 
balastas!” Ateityj jie ati
duos Hitleriui visą Lietu
vą ir pasakys, kad nusirito 
našta nuo jų pečių, nes ne
reikės jiems šaudyti ir teis
ti alkanus valstiečius, 
smaugti darbininkų ir vals
tiečių demokratinį judėji
mą, tą budelių vietą užims 
Hitlerio rudmarškiniai!

Nuo pat pradžios, kaip 
tik Lietuvoj įsigalėjo fašis
tai, tai mes sakėme, kad tai 
didžiausia Lietuvos liaudies 
nelaimė, kad tai graboriai 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kad tai mūsų tėvynės išda
vikai ! V. S.

ma surasti draugą, kuris tą 
būtų galėjęs atlikti. Tai dėl 
to reikėjo pakviesti tą reika
lą atlikti protestonų jauną 
kunigą, kuris tą reikalą atli
ko be jokių kryžių ir be jokio 
šventinimo.

Į kapus velionę palydėjo su
virs 40 mašinų. Tai labai 
gražus draugų pasitarnavimas 
ir išreiškimas gilios simpati
jos velionės vaikams ir vyrui. 
Sūnus ir duktė uždėjo labai 
gražų raudonų rožių vainiką 
savo mylimai motinai pasku
tinį sykį ant jos karsto. Jos 
vyras taipgi uždėjo gražų vai
niką.

Velionė, matyt, turėjo daug 
gerų draugų ir pažįstamų, 
kad net 13 didelių vainikų 
buvo sudėta šalia jos grabo. 
Sūnų ir Dukterų Draugystė ir 
LDS taipgi prisiuntė po vaini
ką gražių gėlių.

Grabnešiai buvo Sūnų ir 
Dukterų Draugystės nariai: 
F. Masaitis, J. Martutaitis, A. 
Martutaitis, J. Kulius, P. 
Krikščius ir J. Aibavičius.

Velionė iš Lietuvos' paėjo 
iš Kauno apskričio, Seredžiaus 
miesto, Motiškių kaimo. Mer
ginos pavardė buvo Pranevi- 
čiukė. Į Jungtines Valstijas 
atvyko pačioj savo jaunystėj, 
27 metai atgal.

Velionė Bačienė buvo darbš
ti ir laisvų pažiūrų darbinin
ke. Prigulėjo prie LDS ir 
Sūnų ir Dukterų Draugystės. 
Taipgi jinai buvo viena iš tų 
pirmųjų, kurie sutvėrė Lais
vės Chora Hartforde, kuris v z
dar ir dabar gerai gyvuoja.

Mes visi tolimi ir artimi gi
minės reiškiame didelį liūdesį 
dėl netekimo mūsų mylimos 
giminaitės M. Bačienės. Taip
gi mes visi išreiškiame ■ gilios 
simpatijos dėl jos likusio vy
ro Prano ir jos labai mylimų 
vaikų Beržinskiuko ir Ber- 
žinskaitės. Mes dalinamės su 
jumis tuo dideliu jūsų širdies 
spaudimu nuo gailesčio. Atsi
minkim, kad ant pasaulio nė
ra jokių gyvūnų, jokio žmo
gaus, kuris gyventų ant visa
dos. Viskas keičiasi, maino
si. Taip ir žmonės turi keis
tis į kitoniškas medžiagas.

Lai tau, Marijona, bus šios 
šalies šaltoji žemelė minkšta 
gulėti ant visados. O mes gy
vi pasilikę trauksime gyveni
mo- jungą ant toliaus. Vis 
žiūrėsime ir sieksime švieses
nio gyvenimo dėl visų darbo 
žmonių.

Velionė palaidota . Cedar 
Hill kapinėse.

Vienas iš Giminių.

LAISVE

kaip suaugę, taip ir jaunuoliai. Iki 
pasimatymo, draugai. — Senas Vin
cas. (70-71)

įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 2:30 
v. po pietų. Svetainėj 53 Broome 
St. Ateikite visi. — Rengėjai.

(69-70)
<♦>

Septintas puslapis

Hartford, Conn.
Dar apie Mirusią Draugę
Kovo 9 d., 2 vai. po pietų, 

žiaurioji mirtis išplėšė iš mū
sų tarpo visiems gerai žino
mą draugę Marijoną Bačienę 
(plačiau žinomą, kaipo buvu
sią Beržinskienę), 47 metų 
amžiaus. M. Bačienė paliko 
dideliam liūdėsyj savo vyrą ir 
du mylimus vaikus, Aldutę ir 
Albiną Beržinskiukus, Bloom
field, Conn. Duktė 20 metų, 
o sūnus 25 m. amžiaus. Abu
du dar nevedę. M. Bačienė 
taipgi paliko dideliam liūdė
syj dvi seseris, Oną ir Domi
cėlę Lietuvoje, ir vieną brolį 
Antaną Pranevičių Kanadoj.

Velionė buvo pašarvota lais
vai ir, galima sakyti, palai

Brooklyn, N. Y. — Viena 
sena žydė, buvusi klaipė
dietė (pažįstama šių žodžių 
rašytojui), graudžiai rau
dojo, išgirdus, kad Hitleris 
užima Klaipėdą.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITEMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap
ril.

CAMDEN, N. J.
Visi ALDLD taip ir LDS nariai 

yra kviečiami j labai svarbų susirin
kimą, kuris įvyks sekmadieni, 2 vai. 
p. p., pas drg. Lastauską, 686 Cen
tral Avė. Susirinkimas yra svarbus 
tuom, kad viršminėtas kuopas ma
noma suvienyti su Gibbstowno kuo
pomis. Į susirinkimą yra kviečiami 
netik viršminėti kuopų nariai, bet ir 
buvę tų kuopų nariai, “Laisvės” 
skaitytojai ir pašaliniai lietuviai,

dota irgi laisvai. Buvo norė
ta gauti kokį lietuvį pasakyti 
paskutinio atsisveikinimo pra- 
kalbėlę ant kapinių, bet kaip 

kad jie tyčia jokiu būdu nebuvo gali

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 26 d., 10:30 vai. 
ryto, 29 Endicott St. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes turėsime daug 
svarbių dalykų atlikt. Reikės iš
rinkti atstovą i “Laisves” šėrininkų 
suvažiavimą, išrinkti darbininkus 
vakarienei “Laisves” naudai, kuri 
įvyks 16 d. balandžio, Olympia Par
ke. Turime ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. — J. Norvaiša. Fin. Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks 26 d. kovo, 3 vai. po pietų. 
Tuo pačiu sykiu bus svarbios disku
sijos pasauliniais klausimais. Atsi
lankykite skaitlingai ir laiku. Vieta 
735 Fairmount Ave. — H. Merkienė, 
Sekr. (69-71)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks 26 d. kovo, sekma
dienį, 2-rą vai. po pietų, Citizens 
Club, kampas 3rd ir South gatvių. 
Malonėkite visi draugai susirinkti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptar
ti. — Valdyba. (69-70)

NEW BRITAIN, CONN.
Penktadienį, kovo 24 d. įvyks pra

kalbos. Kalbės drg. Z. Janauskas, 
“Liaudies Balso” vedėjas iš Kana
dos. Pradžia 8 v. v., Lietuvių Svet., 
354 Park St. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti, atsiveskite ir savo drau
gus bei pažystamus. Įžanga veltui. 
Rengia ALDLD 27 kp. (69-70)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. ruošia paskaitas ko

vo 26 d., pas drg. Pietą, 7928 Har
ley Ave., 3-čią vai. po pietų. Pas
kaita bus sveikatos klausime. (Pre
legentas? — Adm.). Kam tik rūpi 
sveikata, tai kviečiame dalyvauti. 
Apart paskaitos bus ir užkandžių, 
kuriuos draugai suneš. — A. Skali- 
sienė, koresp. (69-71)

YOUNGSTOWN, OHIO
šeštadienį, kovo 25 d., bus rodoma 

krutami paveikslai “If War Comes 
Tomorrow” (Jeigu karas būtų ry
toj). Įvyks Ukrainų Svet., 525 W. 
Rayen Avė., 7:30 v. v. Po paveikslo 
rodymo bus šokiai. Turėsime ir už
kandžių. Kviečiame visus dalyvauti.

(69-70)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

kvoterinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 26 d., 2 vai. po pie
tų, Svetainėj, 40 Ferry St. Kviečia
me narius skaitlingai dalyvauti, nes 
turėsime daug darbo vasarai atei
nant. Reikės prisiruošti prie Gegu
žės 30 d„ turėsime gauti kalbėtoją. 
Taip pat prašome narių užsimokėti 
savo duokles. — Koresp. (69-70)

WATERBURY, CONN.
Paminėjimui savo 25 m. gyvavimo 

Vilijos Choras1 rengia Margumynų 
Vakarą ir Šokius. Įvyks šeštadienį, 
25 d. kovo, Venta Hali, 103 Green 
St. Grieš Merrymakers Orkestrą šo
kiams. Pradžia 7 v. v. Įžanga 35c. 
Vien tik šokiams 25c. Choras kvie
čia visus dalyvauti, nes bus tikrais 
lietuviškas liaudies vakaras.

(69-71)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugi

ja rengia “Card Party,” įvyks šeš
tadienį, kovo 25 d., A. Repšio Svet., 
Wood Ave. ir 16th St. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame visus dalyvauti, 
smagiai laiką praleisti. Bus puikių 
dovanų, skanių užkandžių. Įžanga 
30c. — Rengėjai. (69-70)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, kovo 25 d., Liet. Svet., 

29 Endicott St. yra rengiama “Pi
nochle ir Whist” pare. Bus užkan
džių ir dovanų. Kom. Partijos lie
tuvių kuopa kviečia visus dalyvauti. 
Pradžia 7:30 v. v. (69-70)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Labor Lyceum rengia kortų ir 

Bingo vakarėlį, šeštadienį, kovo 25 
d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St., Har- 
risone. Komitetas kviečia visus da
lyvauti, bus gera proga kortoms pa
lošti, bingo žaist ir pasišokt. Įžan
ga 25c. — F. Š. (69-70)

LAWRENCE, MASS.
šeštadienį, kovo 25 d., 7:30 v. v., 

233a Chestnut St., K. P. kamba
riuose įvyks didelis ir gražus pasi
linksminimo vakaras. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti ir linksmai laiką praleisti. 
Įžangos nebus. (69-70)

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungos Draugų Pirmas 

ir Antras Skyriai rodys sovietinius 
judžius, “Snaiperis” ir “Kolchozni- 
kų Gyvenimas.” Judžiai kalbiniai, su 
muzika ir dainomis bei šokiais. 
Įžanga tik 25c asmeniui. Rodymas

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Pfttyrę Barberial 
Prielankus Pątąrnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MANCHESTER, CONN.
šeštadienį, 25 d. kovo, 7:30 v. v. 

Liet. Svet., 24 Golway St., kalbės 
svečias iš Kanados, drg. Z. Janaus
kas, “Liaudies Balso” vedėjas. Daly
vaukite visi. — F. P. (69-70)

YOUNGSTOWN, OHIO
Lietuvių Organizacijų Atstovų pa

rengimas įvyks šeštadienį, kovo 25 
d., Bažnytinėj Svetainėje. Galėsite 
kazyriuoti ir čekerius žaist, bus ir 
dovanos. Įžanga 15c. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Klebonas duoda svetainę 
veltui, tik reikės už šviesas užmo
kėt, todėl tariame klebonui ačiū. 
Komitetui reikalinga finansų, todėl 
skaitlingai dalyvaukite. — J. P. Ma
dison. (69-70)

NEWARK, N. J.
Penktadienį, kovo 24 d., Liet. Lit. 

Draugijos 5 kuopa rengia linksmą 
vakarėlį. Naudai Al. Rogers-Radze- 
vičiaus, sugrįžusio veterano iš Ispa
nijos. Įvyks Liet. Swet., 180 New 
York Avė., pradžia 7 v. v. Įžanga 
35c. Bus gerų užkandžių ir įvairių 
žaislų. Prašome kiekvieną lietuvį 
dalyvauti ir paremti tą jauną vaiki
ną. (69-70)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 26 d. kovo įvyks pra

kalbos, kalbės Alice Jonikienė iš 
Chicago. Ruošia ALDLD 155 kp. 
Prakalbos prasidės 3 vai. 'p. p., o, 
vakariene 6 v. v. Liet. Svet., 29 En-| 
dicott St. Kviečiame lietuvius skait-' 
lingai dalyvauti. (69-70)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia žuvų vaka

rienę, sekmadienį, kovo 26 d., Liet. 
Svet., 243 Front St. Durys atdaros 
2 vai., vakarienę duosime 4 vai. p. 
p. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. — Įžanga 50c.

(69-70)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos 2 kubpa rengia 
svarbias prakalbas. Įvyks sekmadie-’ 
nį, 26 d. kovo, 2 vai. p. p. Rusų' 
Darbininkų Svet., 9219 Russell St. 
Kalbės Dr. M. D. Palevičius temoj: 
“Mokslas ir Krikščionybė.” Įžanga 
veltui. — Kom. (69-70)

Estate of Shalin’s Funeral Home < Į

PIUS W. SHAUNS
(Šulinskas) J

Unlicensed Undertaker ;
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių ;!
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA į 

84-02 Jamaica Ave.
Woodhaven, L. I., N. Y. ;!

Kurie nenorite šermenis laikyt'; 
namuose, laikykite šioje šermeni- > 
nė j. Šermenines (koplyčias) pa- ; 
rūpiname Williamsburghe arba;! 
bile dalyje New Yorko ir Brook- ! 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yrą J; 
patenkinti visi, kurie tik davei 
mums progos patarnauti. i;

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. .
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
i vairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6111
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RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasauli ir iš karto padare Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati
nasi dideliu pasisekimu.- Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
ve”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.
Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 

balandžio 23 d., gaus už 75c.
Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 

užsisakykite “Raistą.”

iki

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Mateušas Simonavičius • < 
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

Lietuvių Kuro Kompanija
i ĮDEDAME

MASTEIUKRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

e
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
• Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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 Cake, 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.
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Aštuntas puslapis LAISVE Penktad., Kovo 24, 1939

New Zi ilitis
IŠRANDA VO JIM AI

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai. Žiemą ir vasarą šiltas vanduo. 
Išrandavojam pavieniams arba ve
dusiom porom. Kreipkitės: 118 
Reid Ave., Brooklyn, N. Y. (69-71)

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJA
i

Kviečiam Baigt Bazarą | Lietuviai, Dalyvaukime Demonstracijoj Jie "Perdideli”
Dr. JOHN WALUK

Amerikos 
du plačiai 
vakarai

Piliečių 
garsin- 
praėjo.

Vie- 
geras, 

o tre- 
šiu omi

visus būtų 
padedame

užtektinai

Ir tai labai 
darbas.

toliau, šeš-

Lietuvių 
Kliubo jau 
ti bazaro 
Kaip praėjo, tą žino Brookly
no plačioji visuomenė, 
niems atrodė bazaras 
kitiems vidutiniškas, 
tiems silpnokas. Ir
klausimu neisime su nieku į 
gilias diskusijas todėl, kad nei 
vieno parengimo išeivių isto
rijoj nebuvo, kad 
patenkinę. Ir čia 
tašką.

Tačiaus turime
pilietiškos drąsos pranešti mū
sų rėmėjams, kad ateinančių 
trijų vakarų , bazaras, kuris 
prasidės penktadienio vakarą, 
bus žymiai pagerintas. Atėję, 
jame rasite dar vieną naują 
būdukę, kurioje bus naujų, 
žmogaus naudai reikalingų 
daiktų, kaip iš maistiškų, taip 
ir drapaniškų šmotų. Publikos 
apgavystę paliekame šalin.

Tai tiek apie tai.
Dabar turime pranešti vi

siems, jog kiekvieną vakarą 
bus piuzika, miklinanti šoki
kų kojas. Reiškia, nuobodu
mą iš bazaro nutarė komisi
ja išvyti laukan, 
gerai yra atliktas

Dabar einame
tadienio vakare dainuos broo- 
klyniečiams plačiai žinomi 
Aidbalsiai, vadovystėje B. ša- 
linaitės-Sukackienės. Aidbal
siai turi visokių dainų, o ypa
tingai liaudies dainų, kurios 
niekad nepasensta dainininkų 
atminty} bei pakartojime jų
jų todėl, kad mes esam gimę 
jose, užaugę, ir jau—nesinori 
sakyt — pasenę... Bet taip 
gyvenimas bėga savo keliu, o 
mes, nekurie, pasiliekam tik 
jojo dulkėse. Vienok, kada 
geras būrys dainininkų duo- 
'da mums tinkamą sutartinę, 
mes vėl paliekam jauni, sma
gūs ir įgauname drąsos grum
tis su visais gyvenimo keblu
mais. Kaip manai, ar mes ne 
tiesą sakome?

Sekmadienio vakare, tai 
yra, bazaro pabaigtuvių va
kare, dainuos aidiečiai, Lėo- 
no Eremino anūkai. Eremino 
vaikai jau daugelis užkimo, 
nedainuoja, tad išgirskime, ką 
jojo anūkai gali mums paro
dyt, vadovybėje Žilinskaitės, o 
tą matysime ir girdėsime sek
madienio vakare, Kliubo sve
tainėje.

Kviečiame visus ir laukia
me jūs! Įžanga tik 10 centų.

L. A. P. Kliubas.

Nepamirškime Vaikų!
bus 
Mo- 
Mo- 
pui-

Kaip atrodo, tai tikrai 
smagus “Ateities Žiedo 
kyklėlės” vaikų vakarėlis, 
kytojai jau turi sutvarkę
kią programą, kurią pildys 
patys mokiniai ir mokinės.

Šią mokyklėlę lanko gabūs 
berniukai ir mergaitės, kurie 
yra pasirįžę palaikyti lietuvy
bę; daugelis iš jų šiuo tarpu 
pirmą sykį pasirodys scenoje. 
Suaugusių pareiga yra paguo
sti juos ir paduoti daugiau 
energijos ir ūpo tolimesniam 
lavinimuisi.

Užtikrinama, kad stebint 
vaikų programą—sakant ei
les, skambinant pianų, ir dai
nuojant visiems kartu—bus 
tas viskas Įdomu! Na., o čia 
pat bus ir “baras”—alaus, už
kandžių ir kitko. Orkestrą ir 
gi puiki; bus galima šokt, 
kiek tik sveikata ištesės.

Tas balius įvyks šį šeštadie
nį vakare; prasidės 7-tą vai., 
“Laisvės” svetainėje.

O įžanga tik 25c.
Visus kviečia vaikai ir vai

kų mokyklėles komitetas.
Susiinteresavęs Vaikais.

Prieš Hitlerio Plėšrumą, Šį Šeštadienį!
NEDIRBANTIEJI PRAŠOMI SUSIRINKT PRIE PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 VAL., TAI VYKSIM SYKIU; DIRBANTIEJI 

IŠ DARBO VAŽIUOKIT TIESIAI Į MADISON SQ.

“Sustabdyt Hitlerį” demonstracija, kuri įvyks 
šeštadienį, kovo 25 d., Didžiajam New Yorke,, bus

ateinantį 
istoriniu 

įvykiu. Ten dalyvaus visų tautų žmonės, kad pareiškus savo 
protestą prieš Hitlerio plėšrupną ir mėsinėjimą mažųjų šalelių.

Šioj istorinėj demonstracijoj dalyvaus pasauliniai garsus 
vokiečių rašytojas Thomas Mann, Dr. Stephen Wise, daugelis 
New Yorko miesto ir valstijos valdininkų. Jie sakys kalbas. 
Taipgi dalyvaus šimtai įvairių organizacijų, sutelkdami visus 
savo narius, kad sudaryti demonstraciją milionine.

Mes, lietuviai, šioje demonstracijoje turėtume dalyvauti 
kiekvienas ir kiekviena. Hitleris jau prarijo Klaipėdą ir sie
kias! praryt pačią Lietuvą.

Todėl mes, lietuviai, šiame istorinės svarbos momente, 
pamiršę savitarpinius skirtumus-skirtumėlius, vieningai ir ma
siniai dalyvaukime šeštadienį “Stop Hitler” demonstracijoje!

Lietuviai, kurie nedirbate, visi susirinkite prie Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo, 280 Union Avė., Brooklyne, lygiai 
12 vai., o iš ten visi sykiu trauksime j bendrąją demonstra
cijos vietą.

Tie, kurie dirbate, tai iš darbo tiesiai traukite į Madison 
Square.

Paradas prasidės ne vėliau 1-mos valandos.
Lietuviai maršuos po Amerikos Lietuvių Kongreso Brook

lyno Skyriaus iškaba: Lithuanian American Congress, Brook
lyn Division.

Broliai lietuviai! Jei kitos tautos didžiausiu užsidegimu 
į šią demonstraciją rengiasi, tai mūsų pareiga yra dar di
desnė, nes mūsų gimtinė jau dabar užpulta!

Lietuviu Masinis Mitingas Šį Pirmadienį

Wall Streeto įvairūs šule- 
riai nesą “kriminalistai.” Esą, 
John Dilliard, Edward Done
gan ir Max Koven nėra pa
vogę bakanėlį duonos, apiplė
šę teatro kasą ar išplėšę kam 
iš rankų piniginę,—už tokius 
dalykus tik imama už grotų.

Už tai ir matome Wall 
finansierius,” kaip F.

Coster, Richard
Streeto 
Donald
Whitney ir J. A. Sisto, arba 
buvusį teisėją Martin Manton, 
kurie nėra laikomi už grotų, 
nors jie apsuko 4,000 inves-. 
torių, pasiglemždami “tik”... 
$69,000,000!

Įrodymų prieš juos yra ei
lės, bet kalėjimai! jie nede
dami, nes jie—dideli žmonės, 
“perdideli” eiti kalėjimam

“Alexander Nevsky”
Cameo Teatre, 42nd ir E. 

Broadway, New Yorke, rodo
mas Sovietų judis “Alexander 
Nevsky.” Jo direktorium yra 
judžių pasauly pagarsėjęs 
Sergei Eisenstein, po 
vadovybe pagaminti 
“Potemkin” ir “Ten
That Shook the World.”

.kurio 
judis 
Days

r aS niekuomet neturėjau taip 
skaudamų ir sustirusių muskulu 
savo sprande, negaliu net galvos 

PAJUDINTI .

Kad plačiai išaiškint dabartinę Europos padėtį, kuri pri
vedė Lietuvą prie netekimo Klaipėdos ir kurioj greit gali būt 
Hitlerio praryta ir pati Lietuva,—Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus Komitetas rengia lietuvių masinį mi
tingą ant šio pirmadienio, kovo 27, Grand Paradise svetainėj. 
Pradžia nuo 7:30. Įžanga nemokama.

Lietuviams priešhitlerinę kalbą pasakys Amerikos Vokie
čių Kultūrinės Lygos atstovas Erich Saeger. Antru kitatau
čiu kalbėtojum bus lenkų demokratinio fronto laikraščio 
“Glos Ludowy” redaktorius Tadeusz Radwanski. Lietuviškai 
kalbės draugai Ant. Bimba ir Jonas Siurba.

Visi priešhitleriniai lietuviai esate prašomi pagelbėt kuo 
plačiausiai paskleist žinią apie šį mitingą, kad kuo daugiau
siai lietuvių gautų progos tinkamai susipažint su dabartine 
Lietuvos ir Europos padėtimi.

Dar 7 Karžygiai Grįžta Serga Kazys Vilkas

JUMS REIKIA
ZWPAIN-EXPELLERIO. NUSIPIRKITE BONKUTį- , 

IR JŪS NUSISIE8ČSIIE KAIRUMAI JUMS
\PALCN6WNS SKAUSMĄ IR JUS LuRAM'NS.

Naudokite tq linimentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dešutės 
pas savo vaislininkq.' '■ . J-. .

SPAIN EXPELLER

Arne- 
buvo 
prieš

dar 7 
kurie 
kovoti
Jais yra:

Rytoj, kovo 25, laivu 
Roosevelt, grįžta 
rikos narsuoliai, 
išvykę Ispanijon 
plėšrųjį fašizmą.

Albeit L. Harris, iš New 
Yorko; Oscar Hernandez, iš 
New Yorko; Labrianos Kyria- 
kou, iš New Yorko; John 
Maslowski, iš New Yorko; 
Robert Poberesky, iš Phila- 
delphijos; Leon Nitzberg Ro
senthal, iš Californijos; Matt 
Vidakovic,' iš Racine, Wis.

< Šiomis dienomis sunkokai 
apsirgo Kazys Vilkas. Jis 
yra pažangus žmogus ir ne
mažai veikęs darbininkų orga
nizacijose. Ypač drg. Vilkas 
yra daug pasidarbavęs kriau
čių unijoje ir Liet. Amer. Pil. 
Kliube.

Jis randasi savo namuose, 
402 So. Second St., Brooklyne.

Linkiu jam greito pasveiki
mo ! Draugas.

Kalbės Drg. Hathaway
Brooklyno Sveikatingumas

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, 

merginos arba našlės be vaikų, nuo 
45 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ir romantiš
ką gyvenimą. Pageidaujama, kad 
būtų blaivų ir laisvų minčių ir kuri 
supranta klasių kovą. Su pirmu laiš
ku prisiųskite ir savo paveikslą, ku
rį ant pareikalavimo 
Rašykite: Chas. Strauss, 
414, Thomas, W. Va.

161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

sugrąžinsiu.
P. O. Box 

(70-75)

Šulinskai-Pajieškau Magdclenos
tės ir Vinco Kazakevičiaus. Abu pa
eina nuo Nendrinių Kaimo, Pilviš
kių parap., Suvalkų rėdybos. Jie pa
tys arba žinanti apie juos malonėkit 
man pranešt, nes turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite šiuo antrašu: Ma
rijona Liaudanskienė (Karpavičiū
tė), 24 Patman St., Hartford, Conn.

(69-74)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court
Brooklyn,

Street
N. Y.

STREET
N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

168 GRAND
Brooklyn,

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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

IlilllllllllillBlIHIIillB

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

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

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

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

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

Žmones, Geros Naujienos
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

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

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

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

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

Ateinantį ketvirtadienį, ko
vo 30 d., Komunistų Partijos 
funkcionierių susirinkime, ku
ris įvyks Hippodrome, kalbės 
d. Hathaway, “Daily Work- 
er’io” redaktorius. Jo kalbos 
tema: “Tarptautinė situacija.”

Mitingas įvyks lygiai 8 vai. 
vakare.

Tame mitinge ims dalyvu-J 
mą visi KP funkcionieriai — 
pradedant nuo Valstijos Ko
miteto, baigiant žemiausių 
vienetų viršininkais.

Sulyg miesto sveikatos de
partment© informacijų, Brook- 
lynas pereitą savaitę pasižy
mėjo gyventojų negalavimu ir 
mirtingumu. Bėgyje perei
tos savaitės, mirimų Brookly
ne (nuo įvairių priežasčių) 
buvę 570. Mirimų 
pralenkęs pirmesnes 
vaites 38-niais.

skaičius 
dvi sa-

ir influ- 
pasiėmė 

negu už
tai buvę

Prakalbos prieš WPA 
Kapojimą

Ateinantį sekmadienį, kovo 
26 d., yra ruošiamos svarbiom 
prakalbos, kuriose bus aiški
nama apie šios šalies reakcio
nierių kėsinimąsi sumažinti V7 
PA darbus.

Prakalbos įvyks ALP 4tb 
A D svetainėje, kuri ran dar' 
kampas Havemeyer - Broad 
way (235 Havemeyer St.) 
Williamsburgh’e.

Įžanga veltui. Pradžia — 
8 :30 vakare.

Ligos

Plaučių įdegimas 
enza iš minėtų 570 
58, arba 13 daugiau, 
pereitoj savaitėj. O
todėl, kad žmonės, esą, laiku 
nesikreipė medikalės pagel- 
bos į gydytojus arba į svei
katos departmentą, manyda
mi “šaltį nugalėti.”

Buvę 12 susirgimų difteri- 
ja, tai yra, 13 mažiau, negu 
pereitoj savaitėj.

Skarlatinos susirgimai per- 
; eitą savaitę paaugėjo 7 ir tifu 
— 2.

Kokliušu susirgimai suma
žėję 8-niais.

Daugiausiai sau aukų pasi
ėmė plaučių įdegimas (pneu
monia). Pereitą savaitę mf- 
rę 55.

VELYKOM SPECIALAI KUPONASc

$6.75

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

daiktų

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Atsineškite šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 
Stebukliniai Medaliai nuo .... 
Daimantiniai žiedai nuo.... 
Rankiniai Laikrodėliai nuo..

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

Jūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

J.

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

RHEA
yra

Special Rates per Week
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Vapor Room,
Room, Large

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

Sun. all day and night

Managed by

TEITELBAUM

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kortinus ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

----- >---------------------

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

Turkish Room, Russian 
Swimming’ Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

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 3 guzikais Single Breasted,

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

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

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst since 1889%

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

ARCADIA .. . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu

206 WEST FRONT STREET

Open Day and Night

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




