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KRISLAI
Dar Neatsiprašė. 
Lietuvos žemės ūkis, 
žmonės Juokiasi.
Teatro Pažanga.

Rašo A. B.

Nelabai seniai ponas JuĄ 
gelionis labai įžeidė ir pa
žemino Lietuvos moteris. 
Girdi, jos “susimylės” su 
rusais kareiviais ir papluk- 
dys Lietuvą rusiukais-lietu- 
viukais. Taip jis rašė “Te-j 
vynėje”.

Iki šiol p. Jurgelionis Lie-| 
tuvos moterų dar neatsL 
prašė, nors, rodos, išsipa- 
giriojimui laiko užtenkamai 
turėjo. V

* ♦ $

Lietuvos žemės ūkio mi
nisteris ponas Krikščiūnas 
palygina Lietuvos derlių su 
derliumi kitų kraštų. Pa
vyzdžiui, 1928-1932 metų 
laikotarpyje vidutiniai met
riniais centneriais gauta iš 
hektaro:

Kviečių: Olandijoj 29, 
Lietuvoje tik 12 ir pusė. 
Miežių: Olandijoje 30, Lie
tuvoje—11 su viršum, sft *

Kas čia kaltas? Žemės 
apdirbimas. Lietuvos žemės 
apdirbimas tebėra baisiai, 
atsilikęs. Valstietis užsimu
ša bedirbdamas, bet naudos 
mažai teturi. 

* * ❖
Smetonos vyriausybė pir- 

mon vieton stato mokesčių 
išsunkimą iš valstiečių, o ne 
pakėlimą kultūrinės ir eko
nominės jų būklės. * * $

Žmonės jau visur prade
da juokus krėsti iš suomių 
buržuazijos pasigyrimo. Jie 
tik muša ir muša Sovietus, 
vienok nuo% Sovietų trau
kiasi. Jie tiek ir tiek rau
donarmiečių užmuša, tiek 
ir tiek Sovietų tankų su
daužo, suskaito; nuo pirmu
tinio iki paskutinio, vienok 
jie traukiasi atgal.

* * #

Visiems patinka Sovietų 
rimti pranešimai iš karo 
lauko. Jie trumpi, konkre
tūs, be jokio perdėjimo. 
Deja, žinių agentūros ir 
laikraščiai tuos praneši
mus įkiša taip, jog iš šimto 
gal tik vienas skaitytojas 
juos tepastebi. * * j,

“Lietuvos Žinios” sausio 
24 dieną paduoda daug in
formacijų apie Sovietų te
atrą. Sekamos skaitlinės 
labai įdomios:

“Sovietų Sąjungoje pri- 
skaitoma apie 800 dramos 
ir operos teatrų, 1,511 pas
tovių garsinių teatrų mies
tuose ir 1,605—kaimuose.

“Sukurti ir sėkmingai 
funkcionuoja teatrai 46-mis 
Sovietų Sąjungos kalbomis.

“Bendra suma, išleista 
1938 m. kinofikacijai Sovie
tų Sąjungoje siekia 127,- 
200,000 rublių.

1938 metais Sovietų teat
ruose apsilankė 76 milionai 
žiūrovų.

“1938 metais Sovietų ki
no teatruose apsilankė 900 
milionų žiūrovų. O 1939 me
tais kino teatrus lankė jau 
1,200,000,000 žiūrovų. 1940 
metais manoma aptarnauti
l, 600,000,000 žiūrovų, 1941
m. —2,000,000,000 žiūrovų ir 
1942 m. —2,900,000,000 žiū
rovų.”
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Mirė Dovas Zaunius
Kaunas. — Nuo širdies 

smūgio mirė Dovas Zau
nius, buvęs Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris.

Darbo Žmonių 
Dienraštis .

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Sovietą Karo Laivai prieš 
Talkininką Karo Laivus

nešama, jog Ledinėje Jū
roje tarp Murmansko ir 
Petsamo pasirodo Sovietų 
karo laivai ir Vokietijos 
submarinai. Ten jau kelios 
dienos pirmiau atplaukė 
Anglijos ir Francijos karo 

! laivai.

Anglija Jau Negalės 
Cenzūruot Amerikos 
Oro Pašto Siuntinių
Washington. — Pan-Am

erican . orlaivių linija pat
varkė, kad jos lėktuvai 
“Clipperiai”,. skrisdami į 
Europą, po kovo 15 d. jau 
neapsistos Bermudoj, An
glijos valdomose salose. 
Tos orlaivių linijos virši
ninkai sako, kad jos lėtuvai 
praleis Bermuda todėl, kad1 
jau būsiąs pagerėjęs oras, 
ir jiem nereikėsią ten nu
sileist. Bet tikroji priežas
tis yra ta, kad anglų ka
rininkai Bermudoj sulaiko 
lėktuvus “Clipperius”, ir 
cenzūruoja ir grobia ame
rikiečių siunčiamus laiškus 
ir kitus pašto siuntinius, 
adresuotus ne tik į Vokieti
ją, bet ir į bepusiškas šalis.

Daugelis .Amerikos sena
torių ir kongresmanų labai 
pasipiktino, kad anglų ka
riai žiauriai pasielgė su 
“Clipperio” lakūnais sausio 
18 d. Kai lėktuvas “Clippe- 
ris” ten nusileido, anglai 
pareikalavo perduot jiem 
visuos pašto siuntinius per- 
cenzūruot. “Clipperio” ka
pitonas C. A. Lorber už
protestavo. Tada anglas 
cenzorius sušvilpė, ir tuo- 
jaus Anglijos jūrininkai su 
durtuvais atmaršavo ir su
lipo į šį amerikinį lėktuvą, 
grūmodami prievarta pa
imt pašto siuntinius. Tokiu! 
būdu jie ir išsinešė visus, 
pašto siuntinius iš “Clippe
rio,” kaip kad liudija jo ka
pitonas Lorber.

Tie amerikiniai lėktuvai, komisija ištirtų veiklą ku- 
po kovo 15 d. skris tiesiai į nįg0 Coughlino ir Krikščio

nių Fronto.—Šis Coughlino 
! remiamas frontas ginklavo
si prieš žydus, “raudonuo
sius” ir prieš nepatinkamus 
jam valdininkus; dėl to jau 
areštuota ir įkaitinta kelio
lika to fronto vadų New 
Y orke.

New Yorko liberalų tele
gramos primena, kad ir 
pats Dies yra kalbėjęs su
sirinkime, kurio surengime 
dalyvavo Krikščionių Fron
tas. Po šiomis telegramo
mis pasirašė J. Haynes 
Holmes, pirmininkas Ame
rikiečių Pilietinių Laisvių 
Sąjungos; prof. F. King
dom N e w a rko Universi- 
te to pirmininkas; socialistų 
vadas Norman Thomas ir 
eilė kitų, kurie sakosi “ly
giai nusistatę prieš komu
nizmą, kaip ir prieš fašiz
mą.”

Azorų salas, o iš ten į Por
tugaliją. Iš Portugalijos gi 
jų pašto siuntinius paims 
Italijos lėktuvai nešt juos 
į Berlyną bei kitur.

Žinios iš Lietuvos
Apdegė Ligoninė

Kaunas. — Nuo elektros 
susijungimo užsidegė Pane
vėžio ligoninė. Ligoniai iš
gelbėti, bet padaryta dide
lių nubstolių.

Popiežiaus Atstovas
Kaunas. — Popiežius pa

skyrė arkivyskupą Centozą 
savo pasiuntiniu Lietuvai.

Vėl Smarkūs šalčiai
Kaunas. — Šalčiai Lietu

voje vėl pasiekė 40 laipsnių 
žemiau zero, pagal Fah- 
renheito gradusninką. 1 ORAS. —- Netaip šalta.

Daugelis Anglų Šau
kia Sulaikyt Planus

Karo prieš Sovietus
London. — čia vykęs su

sirinkimas 350 organizaci
jų, veikiančių darbininkiš
kame judėjime, išleido ma
nifestą, kuris šaukia pas
tot kelią Anglijos karui 
prieš Sovietus. Manifestą

ANGLIJA-FRANCIJA NESI 
TIKI LAIMĖT KARA BE 

KITŲ SALIŲ ĮVĖLIMO
Roma.—Anglija ir Fran

cija planuoja užpult Vokie
tiją per Švediją-Norvegiją 
arba per Rumuniją, kaip 
rašo “Telegrafo”, laikraštis 
grafo Ciano, Italijos užsie
ninio ministerio, ' Mussoli- 
nio žento. Anglija ir /Fran
cija tuo pačiu laiku manev
ruoja taip padaryt, kad Vo
kietija užpultų kokią men
kesnę bepusišką šalį; to
kiame atsitikime Anglija ir 
Francija tikisi įvelt karan 
Jungtines Valstijas talki
ninkų pusėje neva gint na
zių užpultą silpnesnį kraš-

Įtraukt Ameriką į talki
ninkų karišką bloką tai nuo 
pat pradžios buvo saldžiau
sia Anglijos ir Francijos 
svajonė ir viltis, kaip rašo

Liberalai Reikalauja, 
Kad Dies Tyrinėtų ir 
Krikščionių Frontą
New York. — Keli desėt- 

kai demokratų-liberalų pa
siuntė telegramas visiem 
nariam kongresinės tyrinė
jimų komisijos, kurios pir
mininkas yra kongresma- 
nas Martin Dies. Tie libe
ralai reikalauja, kad Dieso 

vienbalsiai užgyrė visi 850 
delegatų.

Šis manifestas taipgi at
sišaukė į oficialę Darbo 
Partiją, kad jinai nustotų 
bendradarbiavus su valdžia 
šiame Europos kare ir 
veiktų prieš karą.

“Telegrafo.” To siekdami, 
talkininkų diplomatai dieną 
ir naktį neatlaidžiai dar- 
buojąsi, idant įtraukt Ame
riką į karinį Anglijos-Fran- 
cijos ratą.

Jeigu tokie Anglijos ir 
Francijos planai neišdegs, 
tai jodvi nesitiki laimėt ka
rą, sako Italijos . užsienių 
ministerio laikraštis, ir tei
gia, kad talkininkai su savo 
blokada negalės priverst 
Vokietiją pasiduot, nes Vo
kietija per prekybą su So
vietais gauna reikmenų. 
Tuo tarpu talkininkai ne
drįsta šturmuot vakarinę 
Vokietijos tvirtovių sieną 
ir laukia, o laukimas išeina 
vokiečių naudai, kaip tvir
tina minimas Italijos laik
raštis.

Japonai Gal Apleisią 
Vidurinę Chiniją, bet 
Įsitvirtina Uostuose
Shanghai. — Japonai 

sparčiai stato sau tvirtoves 
Sanghajuj, Hangchowe, 
Chinkiange ir kitur Chini- 
jos pajūriuose. Amerikonų 
korespondentai spėja, kad 
japonai rengiasi ištraukt 
savo armijas iš vidurinės 
Chinijos ir pasilaikyt sau 
tik pajūrio svarbiuosius 
miestus su prieplaukomis.

Japonai steigia naują Vi
durinės Chinijos valdžią ir 
skiria Wangą Ching-wei 
kaip jos galvą. Japonija 
paliksianti Wangui toliau 
kariaut prieš dabartinę 
Chinijos tautinę valdžią, 
kurios i vyriausias vadas 
yra gen. Chiang Kai-shek.

Seniau buvęs Chinijos 
ministeris pirmininkas, 
Wang-Ching-wei, dabar pa
laikomas japonų ginklais, 
užreiškė, kad jis atims an
glų ir amerikonų koncesi
jas - kolonijas esančias Chi
nijos didmiesčiuose, jeigu 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos vis rems tautinę Chi
nijos Chiang Kai-sheko val-

Prekyba su Vokiečiais
Kaunas. —Netrukus Ber

lyne bus vedamos derybos 
del prekybos su vokiečiais. 
Tikimasi labai praplėst 
prekių mainus tarp Lietu
vos ir Vokietijas.

Sovietai Apsupą Viborgą 
Iš Šiaur-Vakarią(?)

New York, vas. 26.—Ra
dio pranešė, kad Sovietų 
kariuomenė prasilaužė jau 
į šiaurių vakarus nuo Vi- 
borgo, antro - didžiausio 
Suomijos miesto. Sako, jog 
dabar Viborgas randasi jau 
“niekeno žemėje,” tarp So
vietų ir Suomijos armijų.

Naziai Sakosi Nuskan-| 
dinę 496 Talkininku 
Ir Bepusiškus Laivus
London. — Vokiečių mi

na nuskandino žibalinį An
gį i j o s laivą “Jevington 
Court,” 4,544 tonų įtalpos. 
Nazių submarinas parsiva
rė namo vieną Belgijos 
žvejų laivą.

Berlin. — Nazių koman- 
dieriai paskelbė, kad vokie
čiai iki šiol sunaikinę 496 
laivus Anglijos ir Franci jos 
ir bepusiškų kraštų laivus, 
kurie gabeno reikmenis An
glijai. Tie lavai viso turėjo 
1,810,315 tonų įtalpos. Bet 
naziai čia dar nepriskaito 
tuos talkininkų ir bepusiš- 
kus laivus, kuriuos bombo
mis’ nuskandino Vokietijos 
lėktuvai.

Amerikai Pranešama, kad 
Naziai Galį Laimėt Karą
Washington, vas. 26. — 

Amerikonai karo tėmytojai 
Europoje “oficialiai” pra
nešė Jungtinių Valstijų vy
riausybei, kad esą 10 pro
centų daugiau galimybės 
Vokietijai laimėt karą, ne
gu talkininkam sumušt Vo-

Amerikos Scripps - Ho
ward 
gavo 
štabo 
tono 
jų

laikraščių leidėjai 
pranešimą nuo savo 
rašytojo iš Washing
jog Jungtinių Valsti- 

vyriausybė bijo, kad
Hitleris galįs sumušt talki
ninkus; tai, girdi, todėl 
prez. Rooseveltas pasiuntė | jungįas su Marinskine upiu 
Europon savo vice-ministe-, 
rį Wellesą sužinot, kokios 
yra galimybės sutaikyt tal
kininkus su Vokietija.

Daily News Sako: Sovietai 
Laimėjo Svarbią Pergalę
New Yorko ‘Daily News’ 

karinis žinovas Lowell Lim- 
pus rašo, jog Sovietai pra
eitą savaitę pasiekė didelį 
laimėjimą: jie sukriušino 
vakarinį galą Suomijos 
Mannerheimo tvirtovių li
nijos ir “atmetė nuvargu
sias suomių jėgas, turbūt, 
į paskutinę jų pasipriešini
mu liniją” toje srityje, kaip 
šako L. Limpus.

Anglijos Orlaiviai Laužo 
Holandijos Bepusiškumą
Berlin. — Naziai teigia, 

kad Anglijos karo lėktuvai 
vis dažniau skraido per Ho- 
landiją ir tik praeitą savai-

Hong Kong. — Chinai 
kanuolėmis bombardavo še- 

tę 12 Anglijos lėktuvų per- šis japonų karo laivus 
skrido per tą bepusišką ša- Yangtze upėje ties Kiu- 
•i- -j kiangu.' • i W. . AU

Švedija, Norvegija ir 
Danija Nusprendė 

Nesikišt į Karus
Copenhagen, Danija. — 

Susirinkę užsieniniai minis
terial Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos nutarė, jog šios 
trys šalys laikysis išvien 

i visose derybose su kariau
jančiais kraštais; jos kartu 
priešinsis kariautojų įsiver
žimams į pakrantinius van
denis Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos; šios trys šalys 
sutartinai reikalaus atly
gint nuostolius, kokius ka
riautojai padaro bent vie
nai iš jų.

IŠ SUOMIJOS KARO
I

ko-
rau-

Talkininkai Grūmojimais 
Bando Įvelt Karan Šve

diją ir Norvegiją
Maskva. — Sovietų Ko

munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, jog Anglija 
ir Francija stengiasi jau 
net grūmojimais įtraukt 
Švediją ir Norvegiją į ka
rą talkininkų pusėj 
Vokietiją.

Tarp kitų, ir L. 
Francijos socialistų 

jšaukė Švediją ir Norvegiją

prieš

Blum, 
vadas,

Maskva. — Sovietų 
manda praneša, kad 
donarmiečiai Karelijoj pra
laužė Helsinkio Suomijos 
aptvirtintas pozicijas ir už
ėmė dar 28 fortus, tarp ku
rių yra* aštuoni geležies-ce- 
cento fortai.

“Priešai kartotinai mėgi-,|<aran savo “seserį” Suo- 
no kontr-atakuot, bet buvo mjja prieš Sovietų Sąjun- 
atmušti su dideliais jiem!
nuostoliais,

“Kitose
nieko svarbaus nebuvo.

“Sovietų lakūnai sekmin-

fronto dalyse įaj Švedijos, Norvegijos ir

gai bombardavo priešų ka-! įvejt juos į karą
riuomenę. Oro kovose nu
kirsta žemyn dešimt Hel
sinkio suomių lėktuvų.”

Helsinki, vas. 26. — Suo
mių senosios valdžios už
sieninis ministeris Tanner 
išmetinėjo Amerikai, kad ji 
nesiskubina duot naują 
$20,000,000 paskolą Suomi
jai.

NAUJI SOVIETŲ KANALAI
Maskva. — Sovietai ne

užilgo pradės kast naują 
kanalą, kuris sujungs Dnie
pro upę su Dauguva-Dvi- 
na. O šis kanalas bus su- 

kanalų sistema, kuria lai
vai plaukioja iš Leningrado 
į Maskvą, paskui Volgos 
upe į Kaspijos Jūrą ir at-

Užbaigus naująjį kanalą, 
laivai iš Rygos taipgi pa
sieks tas vietas.

Dabartiniu laiku smar
kiai kasamas kanalas tarp 
Dniepro ir Bugo upių, ir 
jis būsiąs užbaigtas iki ba
landžio 15- d. Šiuo kanalu 
laivai plaukios ir iš Juodų
jų Marių į Vokietijos uos
tą Danzigą ir atgal.

Sovietinėje Centralinėje 
Azijoje milionas kolektyvių 
ūkininkų kasą kanalus ir 
stato reikalingus įrengimus 
Uzbeko srityj laistyt-drė- 
kint dideles dykumas, 
rios paskui bus gera 
mom žemė.

ku- 
far-

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

ir .Švedijos, Norvegijos 
Danijos užsieniniai minis
terial nusprendė laikytis 
bepusiškumo, n e p a s iduot 
bandymam, sieki an tiem 
įtraukt jų šalis į Anglijos- 
Francijos karą su Vokieti
ja, ir nutarė neit karan už 
Suomiją prieš Sovietus. Šie 
ministerial išreiškė norą, 
kad abudu karai būtų baig
ti per taikos derybas.

•?

gą.
Bet kaip sako “Pravda,”

Danijos žmonės vis labiau 
į išstoja prieš bandymus

Roosevelto Taikos Pasiun
tinys Italijoj

Roma, vas. 26. — Ameri
kos valstybės vice-ministe- 
ris $umner Welles, atvykęs 
į Italiją, buvo šaltokai pri
imtas.

Pasikalbėjęs su Italijos 
užsienių ministeriu Ciano, 
Welles išvyksta šį antradie
nį į Berlyną. Jis yra prezi
dento Roosevelto atsiųstas 

I į Europą tyrinėt, kokios 
yra galimybės taikyt / Vo
kietiją su talkininkais.

Vokiečiai Nukirtę Tris 
Talkininką Lėktuvus

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jie nušo
vę žemyn vieną anglų ir 
vieną francūzų lėktuvus 
vakarų fronte ir nukirtę į 
jūrą vieną iš tų Anglijos 
lėktuvų, kurie mėgino bom- 
barduot Vokietijos laivų ir 
lėktuvų stovyklas Helgo- 
lande.

J.

Anglą Lėktuvai Mėtė Lape
lius Čechoslovakijoj

Jį

London. — Anglijos lėk
tuvai mėtė savo propagan
dos lapelius į Pragą, buvu
sios čechoslovakijos 
nę. O paryčiais jie 
šviesas virš ginklų ir 
nicijos fabrikų tame 
te.

/ I

ii-*-*............................... . ..................... ............ .. ......... m._ .......................................    . ..... ........ — HM

sosti- 
laidė 
amu- 
kraš- O

Varšava. — Lenkų mo
kyklos uždarytos dėl ang
lies stokos, bet vokiečių mo
kyklos Lenkijoje veikia.

*
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Kaip Daromos Karo 
Provokacijos

Vieną gražią dieną išgirstame žinią, 
kad be nič nieko Sovietų lakūnai užpuo
lė ramų Švedijos miestelį Pajalą. Mieste
lis netolimai stovįs nuo Suomijos sie
nos, neginkluotas, žmonės nesitikėję jo
kio užpuolimo. Tik staiga septyni or
laiviai atlėkė ir paleido iš oro bombas 
žemyn, naikindami namus... Žmonių 
tačiau neužmušę nei vieno.

Na, ir tuč tuojau komercinė spauda 
paskelbė, kad Pajalą bombardavę septy- 
nį “rusų lėktuvai.”

Tuojau kilo skandalas, tuojau bliovi
mas prieš SSSR, tuojau visoki paskalai, 
būk Švedija Sovietams nedovanosianti, 
būk ją tas pastūmėsią karan prieš So
vietus...

Iš karto muhis atrodė, jog tai yra kas 
nors tokio “negerai kvepiančio.” Kodėl 
Sovietų lėktuvai lėks į Švediją ir puls 
neginkluotą miestelį? Kodėl jie norės 
kiršinti formaliai neutrališką kraštą? 
Argi jų noru bus įtraukti juo daugiau 
kraštų į karą?

Bet štai dalykas pagaliau išaiški: So
vietų lėktuvai nebombardavo jokio Šve
dijos miestelio. Toji žinia buvo niekas 
daugiau, kaip tik didelė provokacija, pa
daryta tikslu, kad Švediją pastūmėjus 
linkui karo.

Pasirodo, kad tosios jėgos, kurios no
ri įtraukti Švediją ir visą Skandinaviją 
į karą, nesigaili nei energijos, nei lėšų 
tam pasiekti. Pasirodo, kad josios grie
biasi žemiausios rūšies provokacijų savo 
tikslui pasiekti.

Turime atsiminti, kad ateityj panašių 
provokacijų girdėsime tiek ir tiek. Anti- 
sovietiniai provokacijų ekspertai ne
snaudžia. Jie dirba viršlaikius. Todėl 
mes, kuriems rūpi taika, privalome būti 
pasiruošę: kiekvieną žinią, kiekvieną pa
leistą “antį” turime imti labai, labai at
sargiai.

Trečia nelaimė, tai rachitas, kurio taip 
pat nepajėgiama nugalėti. Pediatrai spė
lioja, kad 80 nuoš. visų vaikų perserga 
rachitu. Iš tos ligos, dėl kaulų suminkš
tėjimo, atsiranda daug šleivų, kuprotų, 
kreivakojų, pilnapadžių, netinkamų ka
riuomenei vyrų, bet svarbiausiai, kad 
dėl tos pačios ligos daugelis moterų gau
na siaurus dubenis ir dažnai susilaukia 
sunkių gimdymų. Nuo to neviena mote
ris gimdymui atėjus miršta arba pabė
gį gauna, o kūdikiai dažnai sužaloti ar
ba negyvi gema. To negana. Nuo sun
kaus gimdymo į suspaustos' galvutės 
smagenis kartais kraujas išsilieja ir gy
vas kūdikis gimęs išauga su smegenų 
trūkumais. Gal dėl rachito mes turime 
apsčiai ne tik visokių išklypėlių, bet 
daug bukrapročių, sustingėlių, nerangė- 
lių, atsilikėlių, nepataisomų tinginių, 
silpnapročių, bevalių, mažai gyvenimui 
tinkamų, mažaverčių žmonių. Nekalbu 
jau apie persigėrimo, persirūkymo ne
išdildomas kūne liekanas. Priminsiu dar 
staigių apkrečiamų ligų padarytus ir pa
liktus kūno sugadinimus—širdies, inks
tų, kepenų, žarnų,, smągenų ir kitų or
ganų defektus.

“Tik truputį skirkim sau laiko pagal
voti, kas bus su lietuvių tauta, jei jos 
narių sveikata bus taip apleista, kaip 
dabar yra. Ar neišnyks po kokio pus
antro šimto metų paskutinis lietuvis nuo 
žemės kamuolio paviršiaus?”

Be abejo, kas čia pasakyta, yra gryna 
tiesa. Ir tbji tiesa—labai skaudi kiek
vienam patrijotui, kiekvienam, kuriam 
rūpi lietuvių tautos klestėjimas.

Dr. Grinius nurodo, deja, kad su tuo 
pavojumi Lietuvoj šiandien nesirūpina
ma, o ligos vis plinta ir jos šienaujasi 
lietuvių tautą.

Šis dr. K. Griniaus pareiškimas, beje, 
sumuša plepalus tų žmonių, kurie pa
staruoju metu pradėjo daug rašyti apie 
raudonarmiečius, esančius Lietuvoj. Gir
di, Sovietų Sąjungos raudonarmiečiai iš
balę, nedavalgę, prastai aprengti, — jie 
stebisi tuo turtingu gyvenimu, kokis 
jiems reiškiasi Lietuvoj. Jie maną, kad 
krautuvėse matomos prekės yra deda
mos “tik propagandai.” Ot, Lietuvos 
žmonės tai stiprūs, sveiki, sočiai pavfcl-

Bet štai paminėtasis dr. Griniaus pa
reiškimas į dulkes sumuša tuos anų žmo
nių teigimus. Reikia nepamiršti, kad 
šiandien didžiausias prieauglis žmonių 
bene bus Sovietų Sąjungoj. Mirtingumas 
ten taip jau mažėja, kadangi valstybė 
labai rūpinasi savo žmonių sveikata ir 
gėriu.

£ '

Lietuvių Tauta Gali už 150 Metų 
Išnykti, Sako Dr. K. Grinius

• Žymus Lietuvos liaudininkų veikėjas, 
dr. Kazys Grinius, rašo “L. Žinių” laidoj 
iš sausio 25 d. tiesiog aliarmuojantį 
straipsnį. Jis nurodo, kad “dėl gyventojų 
prieauglio nuolatinio mažėjimo ir dėl 
per lėto kovojimo su ligomis ir mirtin
gumu lietuvių tauta gali už kokio pus
antro šimto metų išnykti. Jos žemės plo
tai turės tekti atsparesnėms tautoms.”

Priminęs, kad gyventojų prieauglis 
Lietuvoj per 15 metų yra 3 punktais nu
kritęs ir tebekrinta toliau, dr. K. Gri
nius prieina prie kito labai didelio pa
vojaus—ligų, naikinančių lietuvių tautą. 
Va, ką jis sako apie pavojingas ligas, 
ėdančias Lietuvą:

“Štai vien džiova sergančių turime, 
tur būt, apie 5 nuoš. visų gyventojų, iš 
jų bent 1 nuoš. yra jau sutrešę, t. y. 
turį atvirą džiovą. Juk tai sudaro apie 
150,000 ligonių (“Kova su Džiova” 
1939). Anot dr. Juškio (Medicina 1939 
Nr. 3 p. 234), Veneros ligos kaimuose 
plinta, apsikrėtimas jomis nemažėjąs, o 
pagal dr. V. Tercijoną (V. Baronas, V. 
Tercijonas—Motinos ir vaiko higiena, 
1939, p. 174) “Lietuvoj kasmet tenka po 
vieną naują susirgimą sifiliu 1000 gy
ventojų (1930—1931)”. Kai kuriose kul
tūringose šalyse sifilis jau vadinamas 
nykstančia liga, bet pas mus to negali
ma sakyti. Ir čia matome vis tolyn žen
giantį tautos gyvo kūno tręšimą, puvimą.
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Mokslas apie Pasauliu Katastrofas.—Teoretiniai ir 
Mūsų Saulė Gali Susprogti

žvaigždyne 1918 m. Bet ir 
1934- m. ir 1938 m. buvo pa
stebėtos gana ryškios novos. 
Retesnis būna antrasis su- 
liepsnojimo būdas, vadinamo
sios antžvaigždės arba super-

sų saulė išleidžia per 100 mi
lijonų metų.

Astronomija duoda šitokį 
paminėtiems suliepsnojimams 
paaiškinimą. Iš fizikos yra ži
noma, kad kiekvienas šviesos

palaiko dangaus kūno me
džiagos pusiausvyrą. Tačiau 
patyrimas rodo, kad per labai 
ilgą laiką ta pusiausvyra ding
sta, ir dangaus kūnas su
sprogsta. Dėl ko taip atsitin
ka, mokslas nežino. Sulieps- 
nojimo metu dangaus kūno 
paviršiaus temperatūra gali 
pasiekti 60,000 laipsnių, bet jo 
vidaus temperatūra tuomet 
turi daug milijonų laipsnių. 
Toks didelis karštis, papras
tai, suskaido atomus, kas iš
skiria labai didelę energiją.

Suliepsnojusi žvaigždė per
gyvena naujus procesus. Iš 
jos pasidaro vadinamosios lili* 
putinęs, žvaigždės. Jų pavir
šius turi labai aukštą tempe
ratūrą, ir jų tankumas yra 
tiesiog nepalyginamas. Paly
ginimui pasakysime, kad švi
no 1 kūb. metras sveria 11 to
nų, o liliputinės žvaigždės 
tankumas yra toks didelis, 
kad jos masės 1 kūb. metras 
sveria net 10,000 tonų! Tai 
atsitinka todėl, kad tų žvaigž
džių masė yra sudaryta tik iš

atomų branduolių. Kaip žino
ma, atomas yra tuščia talpa, 
kurioje yra be galo mažas 
branduolys, apie kurį tam tik
ram nuotoly nepaprastu grei
čiu sukasi taip pat be galo 
maži elektronai. Kai atomai 
išsisklaido, tai elektronai mil
žinišku greičiu pasišalina, ir 
krūvon sueina tik atomų bran
duoliai, kuriems reikalinga 
daug mažesnė talpa, negu 
sveikiems atomams.

Mokslininkai negali išaiš
kinti, ar mūsų saulė gali ar 
negali suliepsnoti ir pavirsti 
nova ar supernova, žinoma, 
jei tai įvyktų, tai mūsų žemės 
gyventojų likimas būtų iš
spręstas. Suliepsnojusi saulė, 
kaip rodo mokslas, pavirstų 
liliputine žvaigžde, kuri že
mei negalėtų duoti tiek švie
sos ir šilimos.

Tenka tik guostis, kad čia 
yra tik teoretiniai samprota
vimai ir kad mūsų saulė ne
pertraukiamai gyvens savo 
“saulės amžių”.

(“Laikas”)
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jas svetimieji mus įveikia. Vyrai

Dr. Jono Šliupo Laiškas
“Tėvynėje” telpa dr. Jono Šliupo laiš

kas, rašytas p. Živatui. Dr. šliupas žy
mi, jog rašąs “ranka, pastirusia nuo 
šalčio.” Be to, jis apgailestauja, “kad 
šiandien suomiai pateko į pražūtingą ug
nį. Man rodos—reikėjo ir jiems taikytis 
prie naujokių aplinkybių...” Toliau:

“Mes Lietuvoje ne taip smarkiai da
bartinių rusų bijome. Esame maža tau
ta, tai tarp galiūnų reikia žiūrėti, kad 
mažiausia nukentėtume. Visgi gavome 
šiek-tiek Vilnijos, tik ar mokėsime ir tą 
suvirškinti?! Mūsų viršūnės juk pačias 
turi pasirinkę lenkes, ruses ar žydes... 
Per
yra minkšta tešla, o svetimos moterys 
esti 
Tai 
šiandien yra žmoniški, niekur nesikiša į 
vidaus gyvenimą, bet už tai kitokie žy
dai ir lenkai.”

Prieš žydus dr. šliupas smarkiai iš
stoja. Girdi, jie pasipirkimais bandą vie
tas įsigyti, Lietuvoje antrą Jeruzolimą 
sukurti, Kaune žydams pasaulinę akade
miją steigti, etc.

Tasai aliarmas, aišku, yra nereikalin
gas: žydai Lietuvoj jokių specialinių pri
vilegijų nereikalauja; jie nori būti ly
giais piliečiais su. visais ir prie to jie turi 
pilną teisę. Skleisti anti-semitinę propa
gandą Lietuvoj Lietuvai reiškia ne nau
dą, bet blėdį. Senas aušrininkas turėtų 
tatai žinoti.

Kas kita dėl lenkų. Dr. Šliupas tei
singai pastebi:

“Už ‘zlotus’ mokame premijas. Vaiši
name tuos, kurie jau dabar pasako, kad 
eisią ‘atkariauti nuo mūsų Vilnių...’ 
Kalbame su jais broliškai-lenkiškai, o jie 
sakos ‘chamų kalbos’ nesimokinsią: lie
tuviškumas jų akyse barbarybė...”

didesnes viliokės, negu' lietuvaitės, 
šaltinis mūsų nelaimių. Rusai iki

■Bonmeci:

Tūlas laikas atgal 
erdvėje įvykusi 
tiek plačiosios 
tiek mokslininkų tarpe
dar .kelia didelį susidomėjimą. 
Apie paminėtą katastrofą, 
kaip jau žinoma, yra pranešu- novos. Tų spindėjimas yra ko
si Hamburgo observatorija, kiomis penkiomis klasėmis di- 
Pasak to pranešimo, sulieps-1 dėsnis negu paprastų novų ir, 
nojo viena saulė. Nuo didelio be to., jos turi ir kitų ypaty- 
karščio suskilo atomai ir iš to bių. Supernova buvo jau 1572 
gavosi milžiniškas sprogimas.1 m. danų astronomo pastebėta 
Staiga atpalaiduota energija žvaigždė. Mūsų laikų astrono- 
dabar milžinišku greičiu svie-'mai yra apskaičiavę, kad pa- 
džia saulės mases į visas erd-1 minėta žvaigždė tada per 23 
vės puses. Įdomu, kaip astro- dienas į pasaulio erdvę išleido 
nomijos mokslas aiškina tą ir tiek daug energijos, kiek mū- 
kitas panašias erdvės katas
trofas, kurios gana retai pa
sitaiko ir kurios ne vienam že
mės gyventojui įvaro baimės.

Astronomai ^yra pastebėję 
daug žvaigždžių katastrofų,
bet jos būna ne vienodos. Tik šaltinis savo spindulių krypti- 
ką susprogusios saulės katas- j 
trofa laikoma labai retu įvy
kiu žvaigždžių pasaulyje. Tas 

JSarodo, kad visatoje, kuri su
kurta nepaprastu tikslumu ir 
kurioje žvaigždės bėga nepa
prastai tiksliai ir greitai, kar
tais įvyksta kliuviniai, nuo ku
rių pasidaro milžiniškos ir 
žmogaus sunkiai įsivaizduoja
mos katastrofos, žvaigždžių 
suliepsnojimus astronomija va
dina “naujomis žvaigždėmis.” 
Kartais žvaigždė, kuri 
miau buvo vos įžiūrima 
gerus teleskopus, staiga 
deda skaisčiai spindėti,
spindėjimas prilygsta 10—12 
žvaigždžių klasei, arba, kitais 
žodžiais tariant, jos spindėji
mas padidėja 50,000 kartų.

Apie staigius žvaigždžių su
liepsnojimus praneša jau kinų 
kronikos apie tris tūkstančius 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Pirmą kartą “nauja žvaigž
dė,” kuri buvo moksliškai 
įvertinta, buvo pastebėta 1572 
m. Ją pastebėjo danų astrono
mas Ticho Brache. Tais me
tais Kasiopo žvaigždyne su
liepsnojo viena ryški žvaigž
dė, kuri per kelias dienas taip 
padidino savo spindėjimą, jog 
pasidarė ryškiausia žvaigždė 
visame danguje. Ją galima 
buvo matyti danguje net die
nos metu. Tokį spindėjimk 
dažnai duoda tik Veneros pla
neta, kai ji būna palankioje 
padėtyje žemės atžvilgiu. Per 
kelias dienas ji pasiekia di
džiausią spindėjimą ir po to 
pradeda pamažu gęsti, kol pa
galiau po kelių mėnesių jos 
visai negalima-pastebėti. Tada 
Veneros vietoj būna maža te
leskopu įžiūrima 13 dydžio 
žvaigždelė (pa prasta 
akimi matomos tik 1—6 
dydžio žvaigždės). “Naujos 
žvaigždės” yra pastebėtos per 
kelius šimtmečius. Yra paste
bėta per šimtą žvaigždžių su 
liepsnojimų. Jei pirmiau šia 
prasme pastebėdavo tik dide
lio spindėjimo žvaigždes, tai 
dabar astronomai teleskopinių 
fotografijų pagalba gali pa
stebėti “naujai atsirandant” ir 
mažas žvaigždeles. Dažnai 
per metus atsiranda iki 9 no
vų (taip vadina naujai atsira
dusias žvaigždes), bet tai‘la
bai mažos ir tik teleskopuose 
įžiūrimos. Vidutiniškai tik kas 
trejus metus pavyksta paste
bėti labiau spindinčias povas, 
kurias ir paprasta akimi gali
ma pastebėti. Ypatingai spin
dinčios novos, kurios pasiekia 
1 klasės spindėjimą, dar re
čiau pasitaiko. Tokios novos 
mūsų šimtmetyje, t. y. maž
daug'per 40 metų, yrū paste
bėtos tik 7, Ryškiausia iš jų 
buvo suliepsnojusi Perse j aus 
žvaigždyne 1901 m. ir Erelių

mt daro tam tikrą spaudimą, 
šitokį spaudimą galima įrody
ti eksperimento pagalba ir 
tai yra visai realus reiškinys, 
prilygstąs vėjo pūtimo ar te
kančio vandens srovės spaudi
mui. Menkas šviesos šaltinis 
duoda ir menką spaudimą, ta
čiau didelis šviesos šaltinis 
duoda ir didelę jėgą, kuri net 
gali pargriauti žmogų, pana
šiai kaip gali pargriauti žmo
gų stipri vandens srovė iš gais
rinės žarnos, šį’šviesos spau
dimą galėtumėm pavadinti ir 
šviesos svoriu. Imkime pavyz
dį: jeigu 50 arklių jėgų stip
rumo prožektorius spinduliuo
tų be pertraukos 100 metų, tai 
ta visa šviesa svertų truputį 
daugiau, kaip 1 gramą. Bet 
jei tuos apskaičiavimus per- 
kelsim į mūsų saulę, gausim 
visai kitus rezultatus. Kiekvie
nas saulės paviršiaus 6 centi
metrų plotas išspinduliuoja 
kaip tik 50 arklio jėgų ener
giją. 'Iš čia mes matbm, kad 
saulės spinduliai, spinduliuo
jantieji' 100 metų iš kiekvieno 
6 cm ploto, sveria 1 gramą. 
Dabar, kai šį menką svorį pa- 
dauginsim iš viso saulės pa
viršiaus, tai pamatysim, kad 
saulės spinduliai kiekvieną se
kundę sveria apie 4 mil. to
nu ! c

šitoks šviesos svoris duoda 
jau sunkiai įsivaizduojamą 
spaudimą, kuris saulės gelmė
se yra dar didesnis. Saulės pa
viršiaus temperatūra yra apie 
6,000 laipsnių. Jeigu nuo sau
lės paviršiaus nuolat spindu
liuoja daug šviesos ir šilimos, 
tai reikia manyti, kad kur 
nors po saulės paviršiumi yra 
šilimos šaltinis, nes yra žino
ma, kad šilima slenka iš šiltes
nės į šaltesnę vietą. Juo giliau 
į saulės vidų, tuo temperatūra 
didesnė. Apskaičiuojama, kad 
saulės' centre 700,000 klm. gi
lumoje nuo jos paviršiaus, 
karštis siekia 50 mil. laipsnių. 
Kad suprasti, ką reiškia tokia 
aukšta temperatūra, anglų as
tronomas Džinsas duoda tokį 
palyginimą: jei smeigtuko 
galvutę norėtumėm įkaitinti 
iki 50 mil. laipsnių, tai darban 
turėtumėm paleisti 3000 ark
lio jėgų stiprumo centralę. 
Tada mūsų smeigtuko galvu
tė išspinduliuotų tiek daug 
energijos,, kuri nužudytų kiek
vieną gyvą būtybę, kuri būtų 
per 1500 klm. nuo smeigtuko 
galvutės. Tuo būdu mes priei
name išvadą, kad saulės ir 
kiekvienos žvaigždės viduje 
yra nepaprastas spindulių 
spaudimas, "kuris stengiasi iš
ardyti visą dangaus kūną. 
Šiam spaudimui . priešinasi 
žvaigždės masės svoris, kuris 
taip pat yra nepaprastai dide
lis. Tie priešingi spaudimai ir

Lietuvos Žinios
Grindimo Darbai

apskrityje kelių 
darbai prasidės tik 
Prie šių darbų dirbs

Kelių
Kauno 

grindimo 
pavasarį,
gana daug darbininkų. Grin
dimo darbams iš viešųjų dar
bų. fondo pakirta apie 200,000 
lt.

Paskutiniu laiku Kaune vie
šieji darbai sustabdyti, todėl 
bedarbių skaičius dar padidė
jo. Kauno apskr. valdyba su
registravo 120 Kauno apylin
kėse gyvenančių bedarbių ir 
juos išsiuntė prie Lampėdžių 
pylimo darbų.

kainas norima sumažinti, nes 
iki šiol jos yra per aukštos, 
ne visiems ūkininkams ar dar
bininkams prieinamos, šių me
tų žemės Ūkio Rūmų sąmato
je numatytos žymiai didesnės 
pašalpos plytinių statybai kai
muose. Jei plytinių plėtimas 
šiais metais bus sėkmingas ir 
jei plytinių skaičius bus padi
dintas bent iki 500, tai šiais 
metais bus galima pagaminti 
apie 30 milijonų plytų dau
giau, negu pernai (1939 m. 
pagaminta plytų apie 50 mil).
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Vilnijoj yra pasilikusių daug lenkų 
dvarponių, daug buvusių valdininkų, ku
rie persekiojo lietuvius, ,Su šiais reikia 
kalbėtis griežčiau.

Lenkams ir visiems priešvalstybiš- 
kiems asmenims suvaldyti, tačiau, ge
riausiai padėtų demokratinė santvarka

Mirė Gerdamas iš Litro 
Degtinę

Marijampolėje, viename re
storane, apie 20 m. amž. dar
bininkas Kalinauskas prašė 
draugus, kad jie jį pavaišintų. 
Jis išsireiškė, kad lengvai ga
lįs išgerti visą litrą degtinės. 
Draugai juokaudami nupirko 
degtinės, ir Kalinauskas pil
dydamas savo pažadus, pra
dėjo gerti. Tačiau begerda- 
mas amžinai užmigo. Atvykęs 
gydytojas konstatavo, 
Kalinauskas mirė nuo 
holio.

kad 
alko-

Kaunas Negali Išsivalyti
Dėl didelių šalčių kai kurie 

Kauno namai apaugo storais 
ledų sluoksniai, o ant stogų 
prisnigo labai daug sniego. 
Valant nuo namų sniegą ir le
dus, kai kuriuose Kauno šali
gatviuose buvo sustabdytas 
judėjimas.

Kauno miesto vežėjai vis te- 
beveža sniegą. Būna atsitiki
mų, kad darbininkas su arkliu 
ir vežimu uždirba po 30-40 lt. 
per dieną.

Šaltis Atgaivino Seną 
Sumanymą

Jau prieš keletą metų buvo 
susidariusi grupė asmenų, ku
rie pradėjo varyti propagandą 
už tai, kad vyrai sveikinda- 
miesi nenusiiminėtų kepurių, 
nurodydami keletą valstybių, 
kur taip elgiamasi. Dabar, ka
da užėjo dideli šalčiai, šio 
projekto autoriai savo suma
nymą vėl kelia, nurodydami, 
kad didelio šalčio metu ne
sveika ir nepatogu nuiminėti 
kepurę.

Greičiausiai, kad jų skelbia
ma idėja mirs taip, kąjp mirė 
savo laiku idėja tų, kurie 
vo prieš rankų bučiavimą 
nioms.

bu-
po-

Ei-

Nori Sumažinti Kainas
Paskutiniuoju laiku j plytų 

gamybą atkreiptas ypatingas 
dėmesys, šiais metais plytų 
gamyba bus plečiama. Plytų

Snukio ir Nagų Epidemija 
na iš Visai Kito Krašto

Pirmiau buvo žinių, kad 
snukio ir nagų liga vėl pasi
rodžiusi Vokietijos valdomose 
srityse. Mūsų atitinkamos į- 
staigos dėl to jau ėmėsi tam 
tikrų atsargumo priemonių. 
Dabar yra žinių, kad toji liga 
vėl pradėjo pasirodyti Švedi
joje. Kadangi su tuo kraštu 
ir Baltijos kraštai turi tiesio
ginių ryšių, tai dabar teks im
tis tam tikrų priemonių ir šia 
kryptimi, ypač kai ateina iš 
Švedijos prekių siuntos.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

1. Ar yra Vokietijoj dva
rų ir kas juose dirba?

2. Ar Vokietijoje yra pri- 
vatiškų kapitalistų?

3. Ar J. Stalinas savo gy
venimo 60 metų sukakties 
proga dalino biednuomenei 
pinigus?

4. Kiek yra skirtumo 
tarp Hitlerio-ir Stalino?

Malonėkite mums paaiš
kinti. Iš kalno tariu ačiū.

M. Susla.

Lietuvoj. Deja, jos Lietuvoj dar vis nė
ra. Kalėjimai perpildyti politiniais kali
niais,
numis ir dukromis. Ot, čia tai ir yra di
džiausia Lietuvai nelaimė. Dabartiniai 
Lietuvos valdovai, tačiau, jos nemato, 
o jei ir mato, tai nuduoda nematą.

geriausiais Lietuvos žmonių sū-

Atsakymas
1. Taip, Vokietijoj dva

rų yra. O juose dirba, be 
abejonės, darbininkai.

2. Taip, yra.
3. Tai nesąmonė. Tokį 

melą gali skleisti tiktai ne
pilno proto žmogus. Turite 
žinoti, kad Sovietų Sąjun
goje biednuomenės nėra.

4. Skirtumas toks, kad 
Hitleris yra fašistas, o Sta
linas — komunistas. Vei
kiausia jūs suprantate, 
koks yra skirtumas tarpe 
komunistų ir fašistų pažiū
rose, įsitikinimuose, ir dar
buose. Tų skirtumų išaiški
nimui reikėtų užimt daug 
vietos, gi šiame trumpų 
klausimų ir atsakymų sky
riuje tas neįmanoma.
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THE KILLER TYPE
BENNY SAYS

Maybe
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(To be concluded)
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English, is now 
Master’s degree,

right, but Russ, well, 
It seems that he had 
car conductor before 
boxing and they had

I told him that if I ever 
face like that before, I’d 

best to forget it and that’s

and herself 
manages to 
interesting, 
answer to
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hnd then he

the first 
outsiders, 
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1892 and 
Naismith,

But 
me i

what 
he 

real

ger who could hit. ] Well, he came 
East and started yelling for 
chance at the champ and then the

b 
an

suddenly some baby out west 
raising Cain out there. His

' It 
built

: and

thing you got to remember 
is to keep your jaw away 
this guy’s right.”

the first round Anderson comes

and 
off. 

think 
hang-

the strikers got the 
the stick. The com
in thugs, had them 
and then the thugs 

strikers.

of curiosity was able 
Walter Kubilius back 
in a far-off corner, 
fingernails. His play,

wrinkled their 
at each other in

“Lietuva,” was performed for the 
first time by the Lithuanian 
Peoples Theatre Group, the Aido

on his
have the heart to finish 
would back off and wait 

guy to recover. But Russ

I feel 
sitting around this swell 
thinking of those guys 
picketing and fighting 

most of those guys are

out on his 
and then what? You don’t 
in and finish him with one 
solid clout, no, you let him 
to and then start beating him

that Coward 
dig deep into 
answering that 
have the right

in suddenly 
guy’s head
I like to 

have a guy
bleeding and cut
feet, but Russ

Russian 
eggs in 
has dod-

who has
Louis could say, but 

learned from him when 
and I will use it plen-

More than one million girls play 
basketball.

The man who 
played it only 
1898. He is Dr.
of Kansas University.

The L.
League is 
sure. The 
still holding on to first place with
Maspeth second and Richmond Hill 
third. —Benny.

going, 
en- 

if 
in- 
the

originated 
twice, in 
James A.

Antradienis, Vasario 27, 1940 Puslapis Trečias

Camouflage!

by Tom Dean
PRIZEFIGHTER is a funny and 

complex animal. A lot of 
people get the idea that any baby 
who is big and rough, ought to be 
able to step into the ring and be
come a champ overnight. A first- 
rate pug is a highly skilled person, 
he has to 
to be able 
be fast, he 
and above 
and the killer type. Not that he 
goes around frightening kids, but 
merely that cruelty is his business.

And you see my boy, Russ Ken
nedy, had everything except the 
killer instinct. He could hit, he 
could box like a whiz, and he could 
take it, but he didn’t have whatever

be able to think, he has 
to take a punch, he must 
must have a stiff wallop, 
all he has to be cruel

□--------------------
it takes to tear 
knock the other 
More times than 
about, Russ would 
ing on the ropes, 
and out 
wouldn’t 
him, he 
for the
was a swell guy and a good little 
middleweight and while I gave up 
hoping for him to be champ, I still 
figured that he would be a top- 
notcher for a few years and knock 
down a nice chunk of the green.

Of course, I tried every way I 
knew of to make him mad in the 
ring, but no go. He was a brainy 

[ guy and once I said to him: “Look’, 
kid, let’s look at this from the point

FRANKLY SPEAKING
Entertaining Coward

Noel Coward, author and play
wright, has just had his book of

B

of logic, whatevei' that is. You 
don’t want to hurt the other guy, 
right? Now look, you knock the 
guy around and he’s 
feet, 
step 
clean 
come
all over again. Talk about not hurt
ing him, why you’re giving him 
two beatings instead of one. It’s 
these litle beatings that make guys 

‘ punch drunk and down on their 
heels. Damn it, you .can hit with 

| the best of them, why can’t you 
knock him cold with one clean blow, 

1 a short quick kayo don’t have any 
bad effects on a guy, once he comes 
to.”

And he would shake his head and 
say: “I know, but I simply can’t 
do it. I’m not a beast and when I 
see a guy is bleeding and out, well, 
I can’t hit him again. I can’t do 
it and that’s all there is to it.”

I had brought the kid along nice
ly, had him fighting a few soft 
fights and then a build-up and soon 
he was rated around New York as 
a top contender. I paid out dough

short stories, ‘To Step Aside,” pub- Chorus, directed by Amelia Yeske- J to the right boys when necessary 
lished.
importance 
writes of 
bread & butter' problems, just-how
to-live problems face people today.

In “What Mad Pursuit” the read
er almost goes mad following the 
viciously spoiled pleasure-seekers 
hell bent for destruction via the 
cocktail route. The visiting English 
playwright (I suspect autobiogra
phy) innocently becomes the prey 
of a wild hostess who drags him 
around the countryside in one cra
zy whirl of social gayety 
another.

The ‘degradation of the upper 
strata of the theatrical folk and 
those somehow connected 'with the 
theatre is plainly portrayed; no 
doubt with a view toward showing 
up America’s top artists of screen 
and stage for the gin-swilling, rabid 
joy-bums they are, contrasting their 
complete moral disintegration with 
the sedate, quiet, retiring, gentle
folk, dignity of the English theatre 
as personifield in the visitor.

“Nature Study,” a not-so-good 
story, tells of people entangled in 
papier-mache hearts. The heroine 
elopes with the chauffeur because 
her husband was a “beauty-lover” 
and not "kind.” Ho-hum!

A middle-aged actress in “Cheap 
Excursion,” debates with herself on 
risking another sheet-creasing night 
with her young, attractive, but so
cially indigestible lover. After some 
twenty pages of introspective dia
lectics she capitulates to her lust 
as we knew she would all the time.

He was better in "The Kindness 
of Mrs. Radcliffe.” and "Aunt Tit
tie,” the former is a tale of a vi
ciously "good,” rich matron who 
righteously and vigorously wields 
the double-edged sword of kind
ness, nicking, and cutting servant, 
daughter, husband and friend, while 
the latter is a portrayal of a strug
gling, fading actress to keep her 
orphan nephew

Noel Coward 
tertaining and 
you expect an 
quiring “So what?”, don’t re 
book. George Jean Nathan summed 
up the critics’ cry 
never bothered to 
his talented self by 
Noel Coward didn’t 
spade and the earth was top soil 
anyway. The book is limited in
scope, reflecting only the small
circle

It’s surprising with 
and seriousness 

“problems” when

vich, in the Labor Lyceum Hall.
Walter’s play is rich in music, 

drama and character portrayal, 
while Amelia Yeskevich’s directing 
is careful, detailed and lively.

Heretofore, symbolic plays were 
presented but were not understood. 

, However, in the case of “Lietuva”, 
where the theme is a familiar one 
and where the presentation is not 
extreme, we have the'happy combi
nation of drama and modernity.

The sound, stage, lighting and 
after group effects are unusual to the 

j Lithuanian-American stage, while 
the theme takes one from the very 
beginning of Lithuania, up to the 
present time, tying up each scene 
with the unbreakable thread of the 
people’s struggle for*.freedom, demo
cracy and national
Irony

Ruth majored in 
preparing for her 
but has enjoyed the usual success 
rpany graduates do in this age of 
unemployment. Her struggle for a 
living has her on the WPA teach
ing. One evening, while visiting her 
friend and chatting away as is 
usual between two girls, she paused 
suddenly in the course of the con
versation, put her fingers to’ her 
lips and asked, “What’s that word?”

Her friend looked at her, startled.
"You know,” said Ruth. “The op

posite of depression.”
The two girls 

brows and gazed 
dismay.

“The opposite 
muttered Ruth. She tapped her fin
ger contemplatively, then smiled. 
“Oh, yes. I remember now. Prospe
rity!” With which we let our read
ers draw their own conclusions.

and things didn’t 
was in line for a 
and that meant 
thousand for our 
could quit .That ' 
aiming for, that 
champ. We had 
sand, but when 
it doesn’t last long. I got over liv
ing in cheap hotels long ago and any 
dame with a sob story finds me a 
wide open sucker — and they find 
me! Russ let the dames alone, but 
he had another kind of hobby that 
kept him broke, he was a nut on 
unions.

Now I used to work, once, before 
I got wise to myself and became a 
fight manager, and I know that 
unions are all 
I don’t know, 
been a street 
he turned to 
organized a big union and had a 
strike and from what he told me 
it seems that 
wrong end of 
pany brought 
made deputies 
started knocking off the 
The kid’s old man had been bumped 
off in the strike and I guess he 
never forgot that. So every time he 
read about a strike, out would come 
the old check book and fifty bucks 
would be on its way to help out the 
strikers. It sounds screwy, but 
that’s the way he spent his dough.

When they had that big strike 
on the Coast last year, he read 

paper that had any news 
it and once he said: 
heel 
and 

there

limited 
the

in which Coward moves.
Boy and “Lietuva”Local

On February 25, anyone with the 
slightest bit 
to discover 
of the hall, 
chewing his

look
shot
at
end

was what we were 
big match with the 
made a few thou- 
you spread it out,
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Youth Congress 
Faces Issue of 
Anti-Groupism

Godoy Has New 
Tricks to Use

Carnegie Students Pan F. D. R.’s 
Attack Upon Rights of American Youth

Women in the Lead
• When Vete Zablackas got up at 
a Builders’ meeting and dramatical
ly, finger pointing, exclaimed, when 
an entire executive committee was 
elected, “So this is what the soro
rity is for!” the gals giggled and 
hid behind their delighted blushes 
of success. The reason, a hundred 
percent female executive and woe 
to the male who shirks his duties! 
Confidentially, we think the boys 
got a little scared when frail femi
ninity swept the elections. I for 
one, noticed two fellows start biting 
their nails. It iš up to the girls 
now!
Recommendation Department

One (mind you, one) English dra
matic group in the Metropolitan 
area under the LDS banner.

More original and creative contri
butions to the “Laisve Youth Sec
tion.”

PITTSBURGH—President Roosevelt’s speech to the American 
Youth Congress was dissected and found wanting in answering 
the needs of the young people by the Carnegie Tartan, student 
newspaper at the Carnegie Institute of Technology, in an 
editorial in the Feb. 13 issue.®-----------

The Tartan charged that ’ President’s 
. . Roosevelt told the delegates not to

, Lou,s tbo do their own thinking 
a 1 mg wi re]y on your Uncle Dudley” and 

that he “ignored the p"’—4V'"+ 
brought the Youth 

' Washington, except to misconstrue 
it by saying: ‘Don’t seek or expect 
panacea.’ ” 

Į The student organ said that the 
President “virtually attacked the de- 

I mocracy that he later defended 
'name) by stating that ‘gatherings’ 

remember he i have 110 r>&ht to ‘pass-resolutions on 
a bit I think I subjects which you have not thought 

win then but that’s over now. Next. through and on which you cannot 
time I know exactly how to take , P°lsibly hav^ C0^Ple^ kn°W-ledge?’’ 
him, 1 
my manager, and myself. Then .
when I fight Louis again he’ll have resolution against loans to White- 
plenty surprises—and I gave I....
some last time, I think.”

Godoy, who boasts othci’ talents 
besides those in the boxing ring, has 
a week’s engagement of rhumba 
dancing at a Los Angeles theater 
with his Argentine wife. He’s almost 
as proud of his dancing—and his 
wife, of eight months—as his show
ing against Louis.

HOLLYWOOD — Arturo Godoy, 
the Chilean hope who not only 
evaded Joe Louis’ fists, but who 
made the champion back up, said 
that he had learned three lessons 
which he would teach 
next time he gets into 
him.

And Louis would be 
be taught, he said. No

“Only one 
rounds with 
much I have 
I fought him
ty when I fight him maybe next 
June,” He said.

“Sure I make mistakes when I 
fight Louis, 
doesn’t hurt

but to “just

purpose that
Congress to

de- 
(in

but I tell no one but Al Waill, | Disagreeing with the President’s 
assault upon r“ A 'r ” 1—1 z—7an A.Y.C. local group

him Guard Finland as “twaddle,” the 
I Tartan quoted with approval John 
L. Lewis’ support of the loan reso
lution.

“President Roosevelt,” the edito
rial continued, “also said, ‘That the 
Soviet Union would because of this 
(loans, aid to Finland) declare war 
on the United States is about the 
silliest thing that I have ever heard 
advanced in the 58 years of my life, 
that 
with 
silly

Very litle is heard of the Newark 
“Lodestar” activity lately, 
it’s a bad omen for the Maspeth 
Cavalcades who are challenged to 
a basketball game March 3rd in 
Newark, N. J. I happened to witness 
the Lodestars’ game against the 
Capital Theatre team last Sunday 
which the Lodestars lost, 28 to 51.

Although the score did look bad, 
the Newark lads did very well in 
spite of the fact that the Capital 
Theatre boys were in a different 
class.

we are going to war ourselves 
the Soviet Union is an equally 
thought.’

POINTS TO F. D. R. 
DISTORTION

“The resolution in question 
not say that ‘we are going to
with the Soviet Union,’ that was the

WASHINGTON, D- C. — Warning 
that this was “fast turning into an 
age of persecution,” Miss Williams, 
in a report on what the Youth Con
gress is doing to defend civil liber
ties, said that the United States 
was ‘not. intellectually self-sufficient’
and called for a “reciprocal trade 
program of ideas.”

“We in the American Youth Con
gress”, she said to the delegates of 
the A.Y.C. Pilgrimage, “have felt 
the rising tide of pressure being 
brought against such ideas in the 
form of oppression against political 
minorities," she said. “For well over 
a year now, we have been under 
bombardment from all sides to 
purge the Communists from the 
American Youth Congress.

“Yes, there are Communists re
presented in the Congress through 
the Young Communist League. And 
they are there, though in the mino
rity, because they are part of the 
youth of the United States; they are 
willing to work to help get better 
wages, jobs, and security for young 

1 Americans. And because we in the 
' American Youth Congress have a 
tremendous job to do, we welcome 

| them along with the representatives 
! of all youth organizations who 
would rather work for the better
ment of American youth than sit 
around wringing their hands or 
spouting long pious phrases.

“It is a curious fact, so it seems 
to many of our elders, fortunately 

| not all of our elders, that youth ac
tually does learn from history; and 

Į history in Italy, Germany, Austria, 
and more recently in France and 
Canada, has taught us that the 
opening gun in the war on civil 

__ ________ _______ 'liberties has begun by outlawing 
hmself said to them in closing his the Communists, suppressing their 
Saturday scolding, except, of course, 1 bt„fatu5e. and rneet*,n_^‘ • — 
that almost everything the President j 
said preceding his conclusion direct
ly contradicted the remark itself: 
‘Keep your ideals high, keep both 
feet on the ground, and keep ever
lastingly at it.’ ”

own contribution, but 
neither can the youth of America 
see the Soviet Union considering 
United States as neutral if 
United States helps Finland.

“Why did we not jump to the 
of Ethiopia, or China, or Czechoslo
vakia, or Poland? We believe that 
the answer lies in the possibility 
that the President and Congress of 
the United States may be more in
terested in pleasing those few 
among us who are unified, strong, 
and have voice because of their in
terests and wealth—more than they 
are interested in pleasing youth 
groups who pass ‘resolutions,’ and 
who have no voice and no strength.

“These ‘few’ that we mentioned 
fear socialistic movements, because 
they are an attack on the system 
that favors them. They fear Com
munism and the success of Russia— 
which is considered a model by 
some who seek change—to such an 
extent that American involvement 
in war, despite the
American •youth, if for the purpose 
of crushing Communism, would be 
desirable to them.

“So we say to the American Youth 
Congress that President Roosevelt

the 
the

aid

“In this process, both in France 
and Canada, the next stop, as we 

■ have seen too recently, has been the 
suppression of all groups (suspected 
of communism) and this includes 

j the entire trade union movement, 
Į thus proving what we in the Ameri
can Youth Congress have always 
maintained, that there is no half
way mark for civil liberties in a de
mocracy,

----- o-----
seems to me that Finland is 
on a foundation of quicksand 

rubber. Soon after the begin
ning of the Finnish war the Man
nerheim lines jumped back several 
miles. Now Vipori seems to be 
shifting back and forth. First re
ports were that the Russians were 
but four miles away and making 

Vipori. Now 
away and still

slow gains towards 
they are twelve miles 
making gains.

Today’s report is
bombers are dropping 
Sweden. Is it that Finland 
ged the Russian again? 

—— o-----
D. S. Metro 

coming around
Brooklyn “Builders” are

every 
about 
like a 
hotel 
out
cops. Why 
my friends, I ought to be fighting 
with them.”

I told him to take it easy and he 
quieted down, but not before he had 
sent five hundred bucks to help 
them out. Maybe it was better than 
wasting it on night clubs and the 
rest, anyway it was his dough and 

' if he liked that sort of stuff, I cer
tainly wasn’t going to kick. As I 
said, it looked like we were going 
to get our chance at the champ and 
that big pile of dough, and that’s 
what we were shooting at.

It looked like the champ would 
sign to fight us in a few weeks, 
when 
starts _ (
name is Young Anderson and in the derson was through, but he got up 
short space of. three months he' by nine and stood there, swaying oh 
knocks six of the most promising his trembling legs and plainly out. 
middleweights in the West flat on Any other guy in the world would 
their pans. From all accounts this have rushed in and knocked him 
guy was a one man cyclone, a two! cold, but Russ, he just dances 
fisted hurricane, etc. Even after around, hits him a few light jabs 
you boiled down all the newspaper and gives him a chance to come to. 
hooey, he was a rough, tough slug- (To be concluded)

FLASH! Special war-photograph 
of the Finnish battlefield taken by 
Europe’s outstanding cameraman, I. 
Zilch! In the center, partly ob
scured by the blinding snowstorms 

' public begins demanding, or at least ' so typical of present-day Finnish 
i the sports writers demand, that I battle grounds, can be seen the in
Russ meet Anderson, the winner to credible pile of Russian dead left 
fight the champ. They offered me 
five grand for my end and I signed.

We never saw Anderson till the 
night of the fight, and did he look 
tough, friends, he had killer written 
all over his battered face. Russ kept 

j looking at him and he said: “You
know, I’ve seen this guy some place 1 

I before. I wish I could remember 
where ” if t nvav

1 saw a 
do my 
what he should do. But Russ kept

■ on staring at the scowling Anderson 
land finally I said: “Listen, kid, the 
' only 
1 now 
from

In 
tearing across the ring and Russ 
stings him with a left jab and 
dances away. It was plain to see 

I that Anderson didn’t know anything 
about the finer points of boxing, he 
was a plain slugger and I settled 
down to a pleasant evening of 
watching Russ outbox this ape. Then 
Russ suddenly stepped inside of 
one of Anderson’s swings and landed 
a terrific right uppercut square on 
the jaw and as Anderson started 
falling, he clipped him with a 
straight left that opened a cut over 

' the western boy’s face. The crowd 
went wild and it looked as if An-

* 4- L* wxvi 1 Vx««4- zx rvz-\4

there by the ever-retreating Soviets. 
A person close to the Finnish go
vernment, Baron I. Zilch, states 
that farmers in the vicinity are pro
testing the fact that the Russian 
bodies are obstacles in the annual 
ski-run held to commemorate the 

/memory of that famed Olympic win
ner, I. Zilch. “The bodies shall be 
removed!” said Commander I. Zilch 
during a respite in the battle. To
wards the left cai\ be seen a group 
of four typical Finnish soldiers. 
They are playing bridge. A report

has just come in that four new 
Russian divisions are attacking. 
Private I. Zilch is standing up and 
with a tinge of annoyance in his 
voice, says, “I’m dummy so I’ll go. 
I’ll be right back.” Towards the 
right will be found Corporal I. Zilch 
cutting his way single-handed 
through the Russian ranks. This 
is the same Corporal I. Zilch who 
last week brought down 26 Soviet 
bombers, 11 pursuit planes, 14 glid
ers, 98 transport planes and 279 
parachutists with the 
be borrowed from his 
Zilch Jr. age 9.

For further details 
tion on the progress 
read your daily Zilch
Zilch paper for people who Zilch, 
Zilch and Zilch!

GREAT NECK, L. I. N. Y. — Due 
to unexpected circumstances this 
would have been sent into the paper 
one week earlier. But I assure you 
that it won’t happen again (if pos
sible) and that this will lx? a steady 
column.

Connie Gregis, the secretary of 
the “IsLanDerS,” memorizes her mi
nutes. I suggest she better start to 
write them down. After all, she isn’t 
a filing cabinet.

Two weeks ago we had a social 
at Albina Smaidjas’ house and all 
the members 
with them.

The subject 
lia should be 
themselves, until the meeting comes 
to a close at least.

Delegates to the Metropolitan 
Council should take notes at the 
Council meeting .or other delegates 
might be chosen. The Islanders, 
somehow, seem to understand now 
that Walter Kubilius lectures 
How To Make Hamburgers.”

The Club decided to have 
business meeting a month. At 
other meetings we shall 
turės and discussions.

Pins are being decided 
members only. It will be 
all to agree upon it, I bet.

* Correspondent M.

by 
for

Mr. Youth Back 
From Washington

BALTIMORE, Md.—Thousands 
representatives from student organi
zations, trade unions, church groups, 
Y’s and neighborhood and settlement 
houses atended the Citizenship Insti
tute “Pilgrimage” to tell Washing
ton what the N. Y. A. would mean 
to the youth of America.

BUT...
Mr. Roosevelt said that we should 

not expect too much to happen 
overnight. If we are asking only 
for an “overnight” thing, it is tak
ing him a very long time to do

l and is asking as much as $1,300,000 
for the Navy. What will the work
ing people get out of this?

I can’t understand why America 
is giving Finland loans when she 
can use the money here in Ame
rica where there is so much unem
ployment. —Yatch.

War Costs a 
Secret in Britain

LONDON—British war budget 
timates will not be made public, 
British Treasury announced tonight, 

...... „ __ o ___  „ „.in order to conceal “the nature and 
something for the youth of our extent of the war effort.” 
country. He/has been President for| “It is neither practicable nor de
eight years and we are still jobless, sirable to present to Parliament de- 

The first four years he was in tailed estimates purporting to cover 
office he was trying to do some- the whole cost” of 
thing for the common people, but supply and other 
now he is going back on his policyTreasury statement

BALTIMORE, Md. — The Balti
more Lyros Chorus held another one 
of its chorus rehearsals February 15 
at the Lithuanian Hall. Everybody 
was anxious to sing our new song, 
‘Tegu Skamba Mūsų Dainos.”

The sopranos were all right ex
cept for the two canaries reading a 
love letter. Did you get that third 
line right, V. E. ? The altos were 
fair, but the tenors were sour as a 
lemon. They sure were. C. 
stop quarelling with the 
pay more attention to his

Why was Trebla feeling 
Thursday? A. P. and R. P. were ab
sent from rehearsal. How come? 
There’s something mysterious going 
on about all of these certain ones 
that were absent. The basses were 
all right, but could do better. A. E. 
of the basses, stop making goo-goo 
eyes at A. W. Say, what was It 
that made you jump around 
night? Was it something you 
or the girls?

C. G. can just about hold 
temper so you chatterboxers better 
stop your talking. Say, by the way, 
that means me, too! Well, I’ll see 
you all at the next rehearsal Feb
ruary 29, 1940, at the Lithuanian 
Hall, Thursday, 8 o’clock sharp! 
Tootle doo!

army, navy, air, 
departments, a 
said.

It has been reported that Presi 
dent Franklin D. Roosevelt 
two packs a day. He uses 
wooden cigarette holder.
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Laisvoji Sakykla
Yra ir Daugiau Tos Nuomonės 

Skaitytojų
“Keleivis” savo numeryje 

7-tam apgailestauja savo se
no skaitytojo W. G. Laskio. 
Apgailestavimas telpa straips
nyje “Kaip kas man šiandien 
išrodo”.

Randasi ir daugiau tokių 
“Keleivio” skaitytojų, kurie 
taip pat atsisako ji skaityti, 
nes nevertą skaityti tokį laik
raštį, kuris netinkamas, mela
gingas žinias skverbią į tarpą 
lietuvių.

Laike Ispanijos liaudies ka
ro su fašistais, “K.” buvo lyg 
ir rėmėjas lojalistų ir niekino 
Hitlerį su Mussoliniu. Bet ka
da suomių buržuazija pasi
priešino Sovietams, tai “Kelei
vis” sykiu su fašistais pučia į 
vieną dūdą, skleidžia mela
gingas žinias. Anksčiau ar vė
liau, kada skaitytojai patiria 
tuos melus, pradeda laikraš
čio neapkęsti.

Dabar aš paklausčiau “K.”, 
jeigu Lietuva būtų turėjus to
kią apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga, kokią dabar 
turi, ar Hitleris būtų turėjęs 
drąsos atimti nuo Lietuvos

Klaipėdą ? Antra, ar lenkai 
būtų turėję drąsos priversti 
Lietuvos valdžią atsisakyti 
nuo sostinės Vilniaus? Gali 
kožnas vienas suprasti, kad 
nei lenkai, nei Hitleris nebū
tų turėję drąsos nei užsiminti 
apie tas savo užmačias prieš 
Lietuvą.

Tai jeigu Lietuva, Latvija ir 
Estonija priėmė Sovietų išly
gas, tai kodėl negalėjo jų pri
imti Suomija? “Keleivis” to 
nemato. Aš nesuprantu, kodėl 
suomiai galėjo būti geresni 
arba išmintingesni už lietu
vius ir estonus.

Nemoku suprasti, kaip “Ke
leivis” turėjo drąsos tokį me
lą skleisti tarpe lietuvių, kad 
būk kai Sovietai atidavė Lie
tuvai Vilnių, tai jie pasiėmė 
visą Lietuvą. Reiškia, kad jau 
Lietuvos vardas tapo nušluo
tas nuo šios žemės veido. Ta
čiau Lietuva kaip gyvavo, taip 
ir tebegyvuoja.

Patarlė sako: “žmogus 
sensta ir mokinasi”. Bet “Ke
leivis” sensta ir dar nieko ne
išmoko.

Ten Buvęs.

O jūs Amerikoj gyveną lie-1 
tuviai, padedat kiek galėda
mi; šelpiat Vilniečius, ginkluo
ja! kraštą ir tt. Tikrai galiu 
sakyt, jūs visai nematot, kur 
tie jūsų pinigai ištirpsta. Tad 
patarčiau geriaus apsižiūrėt 
ir ■ rimčiau pagalvot, ar ver
tėtų taip labai rūpintis ginklų 
fondu, jeigu ji negal atsilai
kyti nei prieš vieną valstybę 
—per maža yra. O tie ginklai, 
žinokit gerai, yra vartojami 
prieš mūsų tautiečius, kurie 
pritrūkę kantrybės nebegali 
pakęsti daromas jiems 
skaudas — išsišoksta,
pagerinti jų gyvenimo sąly
gas ir tt. Rinkite aukas ki
tiems reikalingesniems tiks
lams, kurie riša klausimą dau
gelio 
kurie 
kaipo 
kurie
venime; kurie neturi 
laisvės. Aukokite jiems, o jie 
ir jūs būsite laimingesni 
tydarni tėvynę naujuose 
buose.

Paterson, N. J Krizis Tarp Uruguayaus 
Valdžios ir Kongreso

Mūsų Gimtinio Krašto Reikalais
Argi ne visi mes esam sa

vo tautos sūnūs ir dukros? Ar
gi ne visi mes turim lygias 
teises prie savo brangios gim
tinės ?

Turėtų atrodyti, kad taip. 
Bet išeina visai kitaip. Visi 
mes lietuviai norim, kad tė
vynė mūsų, būtų laisva, nepa
vergta kitos kokios valstybės. 
Yra žmonių, kurie šiandiena 
mano, kad Lietuva yra dabar 
tarnaitė Rusijos. Ir turi klau
syti, ką jai diktuoja. Tai yra 
ne tiesa—melas. Jeigu SSSR 
padarė draugiškas sutartis, 
tai dar nereiškia, kad ji ir 
Lietuvą valdo. Pakol kas dar 
ją valdo prez. A. Smetona su 
savo ištikimais paValdiniais. 
Jei SSSR valdytų Lietuvą, ne
manau, kad būtų sukišus į ka
lėjimą ar koncentracijos sto- 
vykion tuos žmones, kurie 
norėjo paliuosuoti savo ben
draminčius iš tų vietų—tuos 
žmones, kurie šaukė “tegy-

• vuoja S.S.S.R.”, kurie džiau
gėsi atėjusia Rusijos kariuo
mene Lietuvon ir tikėjosi, kad J 
ji nors kiek padės jų sunkiai' 
būklei. Galvojo, kad vyriausy
bė atsižvelgs į padarytą su
tartį su SSSR ir elgsis su žmo
nėmis kiek švelniau, pakeis 

. kai ką savo valstybėj.
Pasirodė kitaip, negu ma

nyta. SSSR nesikiša į Lietuvos 
vidaus gyvenimą. Dabar pri
simena man jau senai pasaky
ti K. žodžiai: “Jūs norit to
kios tvarkos, kaip mes kad tu
rime (Rusijoje), tai privalot 
patys išsikovot ir pasidaryt 
taip, kaip ir mes kad pasida
rėm, susitvarkėm. Mes nega
lim kištis į kitos valstybės vi
daus reikalus. Kovokit patys 
ir laimėsit,” ir tt. Matyt iš 
Šitų pasakytų žodžių, kad jie 
nesikiš niekad į Lietuvos vi
daus gyvenimą.

Per anksti kai kas išsišoko. 
Bet ką padaryt, kad jie yra 
atskirti nuo gimtinės ir nėra 
skaitomi jos vaikais. Ypač 
Lietuvoje išskiria darbo žmo
nes. Tas prakeiktas luomų 
skirtumas neišnyksta. Darbi
ninkas ten yra nevertas šu
nies. Į jį žiūrima su pasibjau
rėjimu. Jis yra išskiriamas iš ■
kitų, taip vadinamų inteligen
tų. Jam nepaspaudžiama ran
kos, nes jo ranka yra per- 
šiurkšti, perkieta nuo sunkaus 
darbo pasidariusi. Perdaug 
smarkiai jaučiama ta neapy- 

Į kanta darbininkui, lyg būtų
I jis koks žmogžudys, prasikal-
I telis. Aš manau, kad jis daug
f daugiau yra vertingesnis už

tą inteligentą. Jo geri norai, 
siekiai yra daug kilnesni už 
tų ponų siekimus. Jie nenori 
niekam blogo padaryti, tik 
nori daugiau tiesos, daugiau 
lygybės. Jie nori, kad būtų

palengvinta jų gyvenimo būk
lė, kad jie galėtų laisviau at- 
sikvėpt tėvynėje. Kad jų be 
reikalo nedaužytų, nestumdy
tų. Ta daugybė žmonių trokš
ta laisvės. Nori, kad p. Sme- i 
tona kuo greičiau viską iš pa
matų pakeistų. Nes tie pama
tai pasenę, gali greit sugriūt.

Bet jų norai nebuvo ir ne
bus gražiuoju išpildyti. Ir 
jiems visiems yra sunku ką 
nors išsikovot dėl ateities. 
Nors taip lengvai galėtų jiems 
pagelbėt. . . Jie negali vieni 
ką nors daryt, nes Smetonos 
žiurkių pilni pakraščiai. Kiek 
kapitalo jis išleidžia dėl žiur
kių išlaikymo! Pareikalaukit 
atskaitomybės iš jo, jūs tėvy
nės vaikai! O pamatysit ko
kią didelią sumą pinigų išlei
džia dėl savęs, nes bijo, kad 
jo kas nenuverstų nuo sosto. 
Tuos pinigus geriau sunaudo
tų reikalingesniems tikslams.

Ir dar jie vis rėkia, prašo, 
kad greičiaus siųstų pinigus 
Vilniaus pabėgėliams šelpti, 
ginklų fondui. Kiek daug su
rinkta buvo krašto apsigink
lavimui, o kur tie ginklai ? 
Kuomet kilo konfliktas x dėl 
Vilniaus, tai Lietuvos vyriau
sybė prabilo: “Mes negalim 
kovot, neturim ginklų ir tt.” O 
kur jie padėjo tuos pinigus, 
kuriuos rinko priverstinai: 
nuo kiekvieno dirbančio žmo
gaus algos išskaitydavo tam 
tikrą dalį pinigų, neatsižvelg
dami, ar jis nori aukuot ar ne. 
Aišku sau kišenes prisipylė, 
užmiršdami krašto apsaugą. 
Kam jiems kovot dėl Lietu
vos? Nebus jos —nereiks. Tu
rint svetimų valstybių ban
kuose valiutas ir daug dvarų, 
vilų—galės gyvent puikiai, be 
rūpesčių užmiršę paliktus 
vargšus.. .

Tai yra pavyzdys mums 
Lenkijos ponų. O lietuvių po
nai, vieną dūdą pūtė su Len
kijos ponais, — neatsilieka ir 
nuo jų. Perdaug mums aiškios 
jų niekšybės. Jie nori viską 
vieni turčt, valdyt, kitiems 
nieko neduodami, net ir žo
džio laisvės. Tie patys laik
raščiai, knygos yra cenzū
ruojamos. Jei kas jiems nepa
tinka, uždraudžia išspausdin
ti. Bijo, ko? Liaudies.

Man atrodytų, jeigu vyriau
sybė mano, kad ji teisingai el
giasi su visais, tai neprivalėtų 
bijot. Teisingas žmogus, nieko 
nebijo, nes žino, kad jam 
priešų nėfa. Bet neteisybės vi
si neapkenčia ir prieš ją ko
voja, kaip kas įmanydamas. 
Tai matyt, kad ir Lietuvos 
vyriausybė yra neteisinga ir 
daug kuom prasikaltus prieš 
savo seseris, brolius. Nes bijo 
pamatyti ir girdėt apie save 
ką nors.

nuo- 
prašo

gyvybių — tų žmonių, 
yra atmesti ir skaitomi 
tėvynės neverti vaikai; 
neturi lygios teisės gy- 

žodžio

ma- 
rū-

B. S.

pirmos 
kliubo 
Street,

Sekmadienį, vasario 18, 
1940, 5 valandą po pietų virš 
šimtas narių ir pažįstamų 
American -Lithuanian Demo
kratų Kliubo iš Passaic Couh- 
ty susėdo pakaštavoti 
metinės vakarienės, 
svetainėj, 293 River 
Paterson, N. J.

Pirmą vakarienės buvo ro
domi paveikslai, kurie buvo 
labai interesingi.

Vakarienė labai pasisekė. 
Ji buvo pagaminta dviejų vy
rų, kurie.tik specializuojąs to
kiam darbe. Jais yra Mike 
Murray ir Dave Minnis. Kal
bėtojai to vakaro buvo: buvęs 
rekorderis Vincent C. Duffy, 
Charles S. Eckert, James F. 
Dougherty, Aldermanic Pre
sident Paul H. II ari m an ir 
Martin Pertaitis, kliubo pirmi
ninkas. Kalbėtojai visi išsireiš
kė džiaugsmą matyti tokį gra
žų būrelį lietuvių susirinkusį, 
nes šis kliubas dar tik pereitą 
metų susitvėrė ir jau turi virš 
šimtą narių ir kasdiena auga.

M. Petraitis,, Pres.

Montevideo, Uruguay. — 
Pasitraukė Uruguayaus ka
ro ministeris, gen. Al. Cam
pos. — Uruguay yra Pietų 
Amerikos respublika.

Generolas Campos reika
lavo įvest verstiną kariuo
menės tarnybą, sustiprint 
karo laivyną ir pataisyt ša
lies konstituciją. Tam pri
tarė ir prezidentas A. Bal
domi?. Bet Uruguayaus 
kongresas atmetė tuos rei
kalavimus ir taipgi pakišo 
po stalu valdžios sumany
mus dėlei ateivybės ir dėlei 
viešų darbų.

Tai jau trečias Urugua
yaus ministeris pasitraukė 
iš valdžios per pusantrų 
metų, ir kiekvienas pareiš
kė, kad valdžia negali veik
ti, kol kongresas išstoja 
prieš jos sumanymus.

Francijai Patinka Japonų 
Atsakymas j Jos Protestą
Paryžius.—Japonija man

dagiai atsakė į Franci jos 
protestą. Francija protes
tavo, kad japonų lakūnai 
bombardavo Yunnan gele

žinkelį, priklausantį fran- 1 
cūzams, einantį tarp fran- 
cūzų kolonijos Indo-Chinos * 
ir Chinijos. Taip japonai • 
užmušė 5 Franci jos pilie
čius ir desėtkus chinų.

Francūzų valdžia pasi
tenkinus japonų atsakymu 
į jos protestą.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusiųjų paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidų, todėl norime greit gauti mokestis už prenume- . 
ratas.

Visos Ynedžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
meratą šiuomi antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.0&Bayonne, N. J DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

$9,50.

varde

$7.25,
Kaina 65c už Kvortą 

Liepą Žiedų 75c. Kvorta

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniaisdžiaugsmą, kad mūsų tautos

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei-

Copenhagen, Danija. — 
Čia netikima pasklidusiais 
Amerikoj girdais apie oro 
mūšį tarp anglų ir Sovietų 
lėktuvų.

Vas. 21 d. pastangomis L. A. 
U. Kliubo buvo surengtas pami
nėjimas 22-jų metų Lietuvos 
nepriklausomybės.

Programą išpildė Elizabethp 
Bangos (Choras po vadovyste 
A. Krimaitės, sudainuodamas
keletą gražių dainelių. Ir atsi- širdis senovės sostinė Vilnius, 
gėrėt negalima, kad chore dide- buvus per ilgus metus išplėšti, 
snė dalis čia gimusio jaunimo, šiandien tapo atgauta, 
o taip gražiai lietuviškai dai
nuoja. Vietinis A. Višniauskas 
taipgi gražiai lietuviškai sudai
navo, kas į klausytojus darė ge
rą įspūdį.

Pirmininkavo drg. P. Janiū
nas. Kalbėjo “Laisvės” redak
torius drg. A. Bimba dviem at
vejais. Be galo svarbias ir pa
mokinančias prakalbas pasakė.:

2- ras. Mes karštai remiame 
ir užginame Lietuvos valdžios 
pravestą užsieninę politiką, su
darant bendro apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

3- čias. Taipgi stojame už at- 
steigimą demokratijos Lietuvo
je; t. y., mes reikalaujame, (1) 
kad Lietuvos vyriausybė tuojau 
paskelbtų rinkimus į seimą, ir

Pirmu atveju kalbėjo apie Lie- kad rinkimai būtų visuotini ir 
tu vos nepriklausomybę. Nuro
dė, kad Lietuvai yra šviesi atei
tis, atgavus Vilnių ir sudarius 
bendro apsigynimo sutartį’ su 
draugišku kaimynu, Sovietų 
Sąjunga. Sako, man rodos, kad 
mes visi lietuviai turėtume 
džiaugtis šiuom įvykiu ir būt 
dėkingi savo galingam kaimy
nui.

Tačiau yra piktos valios žmo
nių, ypatingai didelėm galvom 
ponų redaktorių, kurie skleidžia 
visokius paskalus, drabsto pur
vais' savo kaimyną —; tai jiems 
rubežiai negerai nustatyti, tai 
Vilnius apiplėštas. Vienas mo
kytas redaktorius priėjo prie 
tokios nesąmonės, jog laikraš-( 
tyje rašo, kad Lietuva prapuo
lus dabar, nes visos Lietuvos 
merginos nuo raudonarmiečių 
prigimdys ruskiukų ir tt.

Tai tokie žmonės yra didžiau
si Liet, priešai ir išdavikai, 
nes Sovietų žmonės taip pat tu-„Seiman po 50c. Smulkių

slapti; (2) kad Lietuvos vy
riausybė suteiktų darbininkams 
ir valstiečiams teisę organizuo
tis į politines ir ekonomines bei 
kultūrines organizacijas; (3) 
kad sugrąžintų žmonėms žodžio 
ir susirinkimų laisvę, ir (4) 
kad paskelbtų amnestiją vi
siems politiniams antifašisti
niams kaliniams.

Susirinkimo pirmininkas, 
P. Janiūnas.

Aukos, Surinktos Vas. 21 Pra
kalbose Minėjimo Liet.

N epriklausomybės

Buvo renkamos aukos. Auka
vo šios ypatos: O. Mickevičie
nė, A. Terosas, J. Matušaitis, 
K. Česnauskas, K. čiurlis, A. 
Tumosa, J. Cepinskas, S. Mic
kevičius ir L. Mickevičienė po 
$1.00; J. Survill, J. Liubinskas, 
J. Mockevičius, A. Trimika, S. 
Radušis, W. Paulauskas ir K.

ri jausmus, mato ir girdi. O 
tas Lietuvai gali išeit ant ne
naudos ir su tokiu bjauriojimu 
jie labiau apibjaurioja pačios 
Lietuvos moteris ir merginas.

Antru atveju kalbėjo apie 
pasaulinę situaciją, palietė Ja- 
ponijos-Chinijos karą, Anglijos- 
Franci jos-Vokieti jos karą ir So- 
vietų-Suomijos karą.

Nurodė, kokie yra skymai 
daromi, kad visiems imperialis
tams likviduot tarp savęs karą, 
o bendrai pult Sovietus. Ta
čiau, sako, yra viltis, kad toki 
dalykai neįvyks, nes Lenkija 
būtų atstatyta daug didesnė, ne
gu buvo. Ji norėtų turėt po sa
vim visą Lietuvą, • didelę dalį 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Tai Vokietija prie to nedasileis, 
todėl, sakė, kas nori, kad Sovie
tai būtų sumušti, tai ir Lietu
vai nevelina gero.

Taipgi priimta rezoliucija, 
kuri žemiau telpa. Klausęs.

Lietuvos Vyriausybei

Mes, Bayonnės lietuviai, ma
siniai susirinkę apvaikščiot Lie
tuvos nepriklausomybės 22-jų 
metų sukaktį, vasario 21-mą, 
1940 metais, Liberty Hali, 329 
Broadway, Bayonne, New Jer* 
sey, išnešame sekančią rezoliu
ciją.

1-mas. Reiškiame didžiausią

Suaukauta viso $22.
Visiems aukavusiems 

vilniečių tariame ačiū.
Išėmus rengimo lėšas 

lieka $14.75, kurie bus pasiųsti 
vilniečiams per Lietuvos konsu
lu

Susirinkimo pirmininkas
P. Janiūnas.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

r pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

MEDŲ

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

Officč Phone
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iŠ 
56 puslapi^, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir dukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y,
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Baltimore, Md.
Biskelis Žinių iŠ Baltimorės 

Lietuvių Gyvenimo
Vasario 16 dieną apvaikš

čiojome Lietuvos Neprigulmy- 
bės 22-jų metų sukaktį. Vy
riausiu kalbėtojum buvo Lie
tuvos generalis konsulas iš 
New York, Budrys, kurio su
tikimui nuo stoties Mount 
Roll buvo surengtas didelis 
paradas.

Tą pačią dieną vakare Lie
tuvių Svetainėj buvo suruoš
tas bankietas ir prakalbos.

Budrys savo kalboje veik
* nieko ypatingo nepasakė, kas 

link Vilniaus grąžinimo Lietu
vai. Tik nupeikė Amerikos 
lietuvius, kad bankuose laiko

♦ sudėję pinigus, o nebizniavo- 
ja. Anot P. Budrio kalbos, 
jeigu Amerikos lietuviais su
tvertų dideles kooperacijas ir 
užvestų biznį su Lietuva, tai 
būtų iš to didelė nauda ir vie
niem ir kitiem.

18 dieną vasario lietuvių 
parapijos Šv. Alfonso svetai
nėj irgi apvaikščiojome Lietu
vos neprigulmybės iškilmes. 
Čia kalbėtojais buvo p. Bud
rys, kun. Lietuvnikas ir kun. 
Mendelis. Vilniaus klausime 
“geriausia” nukalbėjo kun. 

r Mendelis. Jis savo kalboje 
pabrėžė, kad tik per mūs au
kas, per maldas Dievas grąži- 

• no Lietuvai Vilnių. Jeigu ne 
Motina švenčiausia Aušros 
Vartų, tai ir šiandien Vilnius 
būtų rusų rankose. Motinėlė 
Dievo labai supyko, kad jos 
stebūklingą paveikslą bedie
viški bolševikai gali sunaikin
ti, arha padėti kur į muzėjų, 
todėl jinai paprašė Dievo, o 

‘ Dievas ir grąžino Vilnių lietu- 
vai!

Taipgi po prakalbų buvo 
renkamos aukos."

Surinkta suvirs šimtas dole
rių.

21 vasario kalbėjo profeso
rius Pakštas Lietuvių Svetai
nėj. Buvo garsinta, kad laikys

* paskaitą, bet kada pasirodė 
ant estrados, tai jokios pas
kaitos nebuvo. Tik taip pra- 
kalbėlę surėžė, girdamas Lie
tuvą ir Lietuvos žmonių ger
būvį. Pirmiausia nurodė, kaip 
Lietuvos ūkininkam dabar ge
rai gyventi prie dabartinės 
valdžios. Kviečių užaugina 
300 procentų daugiau, bulvių 
110 procentų, miežių ir avižų 
po 85 procentus daugiau ir 
taip toliau. Cukrų du fabrikai 
dirbą dieną ir naktį ir vis ne
gali pridirbti tiek cukraus, 
kad Lietuvos gyventojams 
užtektų. Vienas fabrikas bai
giamas statyti ir kitą tuoj 
pradės statyti. Tai kaip pra
dės dirbti keturi fabrikai cuk-

, rų, tai gal ir užteks Lietuvos 
gyventojams.

Tai matote, kaip Lietuvos 
vargšam saldu gyventi prie 
Smetonos valdžios. Bet profe- 
orius pamiršo pasakyti, kiek 
ūkių parduoda iš varžytinių, i 
kiek svaras cukraus kaštuoja. 
Jeigu šiandien Lietuvoj kilo
gramas cukraus 1 litas ir 20 
centų, tai mažai darbininkai 
galės pasaldinti savo kartų 
gyvenimą.

Pabaigęs kalbą klausė, jei
gu kam kas neaišku, kad duo
tų klausimus. Kuomet buvo 
klausta, kodėl rusai atidavė 
Vilnių Lietuvai, profesorius

• atsakė taip: 1920 metais tar
pe Rusijos ir Lietuvos j^uvo 
padaryta sutartis, kad Vilnius 
ir jo apylinkės turi priklausy
ti Lietuvai, tai viena; o antra, 
tai jeigu rusai būt pasilaikę 
Vilnių, tai, girdi, būtų turėję 
sušaudyti apie 40 procentų vi
sų Vilniaus gyventojų; o tre
čia, tai rusai negali reikalau
ti garbės už' Vilniaus atidavi
mą, nes Hitleris taip pasakė 
Stalinui ir tas turėjo taip da
ryti. Nors, girdi, bolševikai ir 
sugrąžino Vilnių Lietuvai, bet 
kaipo nekultūringi žmonės, 
negrąžino tiek, kiek prigulė
jo, grąžino tik vieną penkta
dalį, o kitus pasiliko sau.

Bet kada buvo reikalauta 
daugiau paaiškinti šį klausi
mą, tai profesorius susinervi
nęs atsakė: Vilnius mūsų bu

vo, bus ir yra, o kaip mes ga
vome, tai jūsų dalykas! O 
mano loska, aš jum galiu at
sakyti į klausimus, ar ne. Bet 
geriau jūs eikite namo miego
ti, tai bus geriau ir jum ir 
man!

Prakalbom pasibaigus, gir
dėjosi kalbant: Lietuvos val
džia neturi pinigų šelpti var
guolius, o tokiem melagiam 
riebiai apmoka.

Unijistas.

Lowell, Mass.

Norwood, Mass.
Gražiai Paminėjom 22-rus 
Metus Lietuvos Nepriklauso

mybės Gyvavimo
Vasario 18 d. Amerikos Lie

tuvių Kongreso skyrius turėjo 
surengęs prakalbas su dainų 
programa Lietuvių Svetainėje. 
Publikos atsilankė virš šimto. 
Dainų programą pildė Lietuvių 
Lavinimos Ratelio Vyrų Grupė 
ir dainininkas Ignas Kubiliū
nas ir akompanistė Antį. Giciūtė 
iš Bedford, Mass. Kalbėjo A. 
J. Kupstys iš So. Bostono ir R. 
Mizara “Laisvės” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. Publika labai 
ramiai klausėsi kalbėtojų kalbų, 
kurie dėstė Lietuvos ir abelnai 
pasaulinius įvykius, pateikda
mi istorinius faktus. Taipgi bu
vo pasiūlyta rezoliucija - Lietu
vos klausimu ir priimta vien
balsiai.

Rezoliucija
Mes, Norwoodo lietuviai, su

sirinkę į masinį susirinkimą, 
vasario 18 d., 1940, Lietuvių 
Svetainėje, paminėti 22-jų me
tų sukaktį nuo nepriklausomy
bės paskelbimo, reiškiame 
džiaugsmo, kad Liet, išgyva
vo per 22 metus nepriklausomu 
gyvenimu. Mes taipgi džiaugia
mės, kad Lietuva padarė su 
Sovietų Sąjunga bendrą apsi
gynimo sutartį, tuo būdu užtik
rindama savo nepriklausomybę 
ir atgaudama istorinę savo sos
tinę Vilnių.

Reikšdami savo džiaugsmą, 
mes tačiau nepamirštame to 
fakto, kad Lietuvoje dar vis 
tebesėdi kalėjimuose šimtai po
litinių anti-fašistų kalinių ir 
Lietuvos žmonės dar vis tebė
ra prispausti, neturi balso ša
lies tvarkyme.

Todėl mes reikalaujame, kad 
tuojau būtų išlaisvinti visi an- 
ti-fašistai kaliniai ir Lietuvos 
žmonėms būtų grąžinta demo
kratinė santvarka. Mes taipgi 
reikalaujame, kad darbininkiš
ka Amerikos lietuvių spauda, 
kuri stoja už Lietuvos nepri
klausomybę, būtų įsileista į Lie
tuvą.

Tegyvuoja Lietuvos nepri
klausomybė su sostine Vilniu
mi!

Tegyvuoja Lietuvoje Demo
kratinė santvarka!

Pasirašo susirinkimo 
pirm. J. Grybas.

Publika gražiai prisidėjo su 
aukomis. Aukavo: j. Grybas ■ 
$1; po 50c, Ona Vasiliauskienė, 
P. Sarapienė, M. Krasauskienę, 
M. Trakimavičienė, M. Grigi> 
nienė, J. Sestavickas, J. Kaspa
ras, Ona Kasparienė, O. Zaru-I 
bienė, J. Galgauskas, M. Užda- 
vinis, A.'Zaruba, J. Krasauskas 
ir L. Trakimavičius. Su smul
kiomis surinkta $12.30. Ačiū 
aukautojams.

šis Amerikos Lietuvių Kon
greso Draugijų komiteto paren
gimas skaitomas gražiai pavy
kusiu. Nes tą pačią dieną vie
tos katalikų organizacijos irgi 
tūrėjo savo parengimą Lietu
vos nepriklausomybę paminėti. 
Vietos kunigo - Kneizio vadovy
bėje tas minėjimas rengtas, 
kad sulaikyti katalikus nuo at
silankymo į A. L. K. Skyriaus 
padengimą, nes katalikai nei 
plakatų nedarė. Ant greitųjų 
tik paskelbė per savo vedamą 
radio ir bažnyčioje savo parapi- 
jonams. Tai yra negražūs dar
bai. Kodėlgi negalima surengti 
bendrai tokius parengimus? O 
jeigu jau bendrai nenori reng
ti, tai jau nors buvo galima .ki
tą dieną rengti be kenkimo Vie
ni, kitiems. Už tai katalikų; su
ruoštas parengimėlis buvo ma
žas. “'Laisvės” Reporteris.'

Atskaita Aukų, Suaukotų Pra
kalbose, po Prakalbų ir Tū
lų Draugysčių, Priduotų 
Gelbėjimui Vilniaus Krašto 
Žmonių.
Jau buvo minėta “Laisvė

je,” kad šiame mieste susitvė
rė Lietuvių Organizacijų Są- 
ryšys g e 1 b ė j i m ui Vilniaus 
krašto žmonių.

Nors dar tik pradžia, bet 
bendro darbo vaisiai jau pasi
rodo gražūs. Bendrai sureng
tose prakalbose apvaikščioji- 
mui Lietuvos nepriklausomy
bes vasario 11 dieną š. m. au
kota ir aukų surinkta sekan
čiai :

Pavieniai aukojo: S. Kriau
čiūnas, kuris užlaiko aludę— 
smagią užeiginę vietą, Con
cord ir kampas Andover St., 
$5; ’ po $2, S. Kučinskas, V. 
Čulada, R. Ainoris ir A. Zap- 
nickas. Po $1.50: J. Kučins
kas, S. Kundrotas, V. Pesli- 
kas, Zigmas Dzicdulionis, S. 
Paulenka ir J. Tamošauskas.
J. Slaičiunas aukojo $1.25. 
Po $1, aukojo B. Andrušaitis, 
A. šalna, J. Dulkė, K. Dzie- 
dulionis, V. Ramanauskas, J. 
Ruseckiene, S. Stadalnikas, L. 
Paulauskas, J. Karsonas, F. 
Kaladinskas, V. Kaladinskie- 
nė, J. Daugirda, T. Balkus, 
M. Senuta, A. Rutkauskas,
K. Kojutis, M. Petkiavičius,
A. Gromas, F. Bagočius, ir S. 
Saulėnas. Po 75c: V. Mikalo- 
pas, R. čulada, J. Blažonis, A. 
Stravinskas.

Po 50c: M. Kindaravičius,
B. čulada, V. Brastavičius, 
A. Drazdauskas, J. Sadaus
kas, P. Voveris, M. Andrulio- 
nis, J. Peters, J. Selockas, 
J. Nedzveckas, F. Greska, F. 
Alutis, J. Suslavičius, J. Skliu
tas, L. Petkiavičius, A. Vo
verienė, J. Tamulionis ir Pe
ters. M. Čižiūnienė aukojo 
30c.

Po 25c aukojo šie: J. Ka
šėta, D. Valentukas, F. Ulčic- 
kas, P. Adomonis, S. Dom- 
brauskas, J. Mikalopienė, K. 
Kojutienė, A. Kundrotienė, A. 
Baumila, J. Ramanauskas, Ig. 
Ramaneckas, S. Malinauskas, 
A. Jenulis, S. Urbonas, J. Si- 
niauskas, A. čulada, M. Krau- 
čiunienė, Jieva Perednienė, 
A. Žukauskas, J. Bagdonas, 
M. Ablačinskienė, J. Kaz
lauskas, K. Iščenienė, K. Sli- 
vauskas, F. Arbačauskas, V. 
Šumskas ir A. Palubinskas.

Šie pinigai pavienių žmonių 
suaukoti: prakalbose sumoje 
$48.65 ir neprakalbose 13 dol. 
65c. Kartu sudėjus yra 62.30.

Be to, organizacijos paau
kojo sekančiai: šv. Juozapo 
Draugystė $25 g Šv. Kazimie
ro Draugystė $25; Lietuvos K. 
Vytauto Kliubas $10; Lietu
vos Sūnų ir Dukt. Draugystė 
$10; SLA 173 kuopa $5; Liet.

K. Vytauto Kliubo komitetas 
$4; bendrai organizacijų su
aukota $79; pridėjus pavie
nių žmonių aukas $62.30,— 
viso kariu bus $141.30.

Labai atsiprašau, jeigu 
kurių vardai ne taip būtų pa
rašyti.

Kadangi rengiant prakal
bas pasidarė išlaidų $11, tad 
sušelpimui vilniečių lieka 
$130.30.

Dabar Sąryšys yra nusita
ręs rengti didelį bankietą ba
landžio 6 d., tam pačiam tiks
lui. Bankietas įvyks Vytauto 
Kliubo Svetainėje, Central ir 
kampas Union Sts. Yra deda
mos visos pastangos, kad pa
rengimas cluotų gerą pelną. 
O tam reikia sutraukti kuo 
skaitlingiausią publiką į pa
rengimą,—ir tik tada galėsi
me vėl gerai paremti Lietuvo
je laukiančius mūsų pagalbos. 
Todėl visi ruoškitės dalyvauti.

Man čia norisi dar ve ką 
pasakyti, būtent, remkime 
vilniečius ne aklai užsimerkę, 
bet įžiūrėdami, ko Lietuvos 
liaudis trokšta daugiau, apart 
kąsnelio duonos. Jug negali
ma ramiai žiūrėti į tokią pa
dėtį, kur liaudis dvasiniai

prispausta be laisvės, be de
mokratinių teisių. Kur kalėji
mai perpildyti tais, kurie 
laisviau protauja. Juk tai 
dvokia carizmo liekanomis. 
Gėda mūsų tautai. Negarbė 
mums amerikiečiams, kuo
met tenka palyginti tai su ki
tomis demokratinėmis šalimis.

J. M. K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAVERHILL, MASS.

ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 2Š d., 7:30 v. v. 
LPG Kliube, 324 River St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daugelį svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi, draugai, kurie dar 
neužsimokėjote už 1939 m., prašo
me užsimokėti šiame susirinkime. 
Rinksime ir naują valdybą 1940 me
tams. — A. P. Dambrauskas, ižd.

(49-50)

WORCESTER, MASS.
Automobilistai ir trokų val

dytojai, užsukite į Sinclair | 
Modernišką Gasolino stotį,! 
532 West Boylston St.

Naujas vedėjas ir darbinin
kas lietuvis D. G. Jussius, 
tinkamai aprūpins, žema kai
na, ypač dėl alyvos po 5 kvor
tas blekinės, apsirūpinkite — 
tas neilgam laikui, pasakykite 
ir kitiems. (48-53)

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Minint Lietuvos Nepriklausomybes 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos ’žmonių laisvę.

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

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

427 LORIMER ST.
“LAISVE”

BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius iv 
turime Amerikot 
išdirbimo ir impor

tuotu degtinių, vi 
šokių vynų ir 
sero alaus.

JOSEPH ZEIDAT , 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

VARPO KEPTUVE-J

į
I

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten J£yck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai
* »

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ienatinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ii* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

©•••••••••••

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun< Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. s

.. ------- ------- ........
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36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
nam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
<ėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Doffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Jus į Savo Vakarą
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo pirmoji kuopa šį į

Staiga Mirė Brooklyno 
Prezidentas Ingersoll
Po operacijos, pereitą šeš

tadienį staiga mirė Raymond 
V. Ingersoll, Brooklyno pre
zidentas, išbuvęs toj vietoj 
per pastaruosius 7 metus. Jis 
buvo išrinktas 1933 metais ir 
kartu su majoru LaGuardia 
išnaujo išrinktas 1937 m.

Velionis 1924 metais buvo 
Alf. E. Smitho kampanijos ve
dėju pastarajam kandidatuo- 

į jant į gubernatorius. Vėliau 
veikė arbitratoriu adatos in
dustrijai. Pastaraisiais laikais 
veikė sutartyje su fusionistais 
didžiumoje įvairių klausimų, 
buvo artimu majoro I>aGuar
di jos sandarbininku. Jo laido
tuvėse, vasario 25-tą, majoras 
atvirai ašarojo.

Pildant jo prieš mirtį pa
reikštą valią, palaidotas Look
out Kalnelyje, Propect Parke. 
Išlydėt iš namų, 380 Clinton 
Ave., dalyvavo tik šeima — 
žmona, dvi dukterys ir du sū
nūs, taipgi artimiausi giminės 
ir draugai. Kapinėse prisirin
ko per 500 palydovų. Dalyva
vo visų miesto dalių preziden
tai ir eilė šiaip valdininkų.

Einant miesto čarteriu, dar
bų komisionierius Arthur R. 
Ebel tampa laikinu Brooklyno 
prezidentu iki majoras su
šauks Brooklyno tarybininkus, 
kurie paskirs prezidentą. To
kiame paskyrime majoras ne
turi balso, jis balsuoja tik bal
sams pasidalinus lygiomis. Ma
joras tiesioginiai negalėsiąs 
paveikt, kas bus Ingersoll’o 
įpėdiniu.

McElligott Laikinai 
Grįšiąs Tarnybon

- \
Miesto gaisragesybos komi- 

sionierius ir viršininkas Mc
Elligott buvo paskelbęs rezig
naciją iš abiejų vietų. Pasi
traukiąs ant pensijos, kuri 
būtų $12,250 metams.

Komisionieriaus rezignacija 
sukėlė daug spekuliacijų, ypa
tingai, kada su juomi 15 kitų 
viršininkų paskelbė savo re
zignacijas. Vieni spėjo buvus 
stipraus susikirtimo su majo
ru, kiti spėjo pensijų patvar
kymo pakaitoms esant , prie
žastimi.

Patsai komisionierius, sako
ma, tuo tarpu sunkokai sergąs 
gerklės ir burnos liga, randa
si St. Clare ligoninėj. Sakyta, 
kad pas jį neleidžiama nei 
lankytojų, tačiau majoras pas 
jį apsilankęs pereitą sekma
dienį ir po 45 minučių vizito 
pareiškęs, kad McElligott ati
dos savo rezignaciją kaipo ko
misionierius, tik pasitrauksiąs 
iš viršininkystės. Tačiau ir ko- 
misionieriu pasiliekęs tik taip 
ilgai, kol majoras galėsiąs pa
skirt kitą.

•Kas liečia 15-ką kitų rezig
navusių gaisragesybos viršy- 
lų, majoras pasakęs, kad jis 
skiriąs laiką iki trečiadienio 
apsigalvot ir sugrįžt darban, o 
jei negrįš, jis užvesiąs bylą, 
kad nustatyt, ar tokia rezig
nacija leistina.

Mergaitės Pabėgo 
iš Vienuolyno

Sekmadienio vakarą, apie 
7:30, iš “Gailestingų Seserų’’ 
vienuolyno, 273 Willoughby 
Ave., pabėgo aštuonios jaunos 
mergaitės, nuo 12 iki 15 me
tų, Greitai paduota signalas 
policijai tėmyti pasilinksmini
mo ir kitas vietas, kur numa
noma mergaites eisiant. Jos 
visos išėjusios vienuolyno uni
formose, be kepurių. Mergai
tės esančios našlaitės bei iš 
tokių šeimų, kurių tėvai.nega
li jas išlaikyti. Matomai, vai
kams įkarto “gailestingumas” 
ir belaisvė.

Iš Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimo

Vasario 25-ta, darbininkiš
kų organizacijų — LDS, LLD 
ir LMS— vietiniai apskričiai 
suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai minėti pra
mogą, Labor Lyceum. Publi
kos prisirinko priešpilnė di
džiulė salė. Programos pildy
me dalyvavo Liaudies Teat
ras, Aido Choras, Aidbalsiai, 
Stygų Orkestrą, taipgi trum
pą kalbą apie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir da
bartinę Lietuvos padėtį pasa
kė D. M. šolomskas.

Pramogos pelnas skirta nuo 
karo nukentėjusioms vilnie
čiams sušelpti, o pertraukoj 
rinkta aukos Lietuvos prieš- 
fašistiniams politiniams kali
niams ir jų šeimynoms. Aukų 
surinkta arti $70. Kiek pada
ryta pelno, paaiškės vėliau.

Programa
Programos atidarymą pa

skelbė J. Kuodis, trumpoj kal
boj nurodydamas rengėjų tik
slą ir svarbiausias būsimos 
programos kryptis, scenų 
skelbėju perstatydamas Keis
tutį Michelsoną, kuris labai 
atatinkamai perdavinėjo su
traukas būsimų scenų ir jų 
vykstamąjį laikotarpį.

Pačioj pradžioj Lietuvių 
Stygų Orkestrą, didžiumoje 
susidedanti iš jaunuolių, su
grojo keletą kavalkų. Orkes
trą, rodos, su kiekvienu pasi
rodymu geriau atsirekomen- 
duoja, rodo progresą.

Paliekant patiems meninin
kams kritikas ir sugestijas, 
kurioms visada yra vietos ir 
kurios veik pas kiekvieną pa
stabas darantį asmenį būna 
skirtingos, reikia pasakyti, 
kad mūs jaunuolių pastangos 
įnešt į lietuvių meną naujovių 
nenuėjo veltui. Atskirų, as1- 
meniško gyvenimo gija nejun
giamų istorinių scenų rinkinys 
perduota gana gyvai ir domi
nančiai išskiriant vieną kitą il
gesnį monologą-dialogą, kurie 
•dėl negalėjimo girdėt jų reikš
mingos prasmės įnešė nuobo
dumo. Su jais reikėtų ką nors 
daryti ir manau, kad tai pa
darys mūsų menininkai seka
muose vaidinimuose.

Veikalą parašė, kaip vaka

ro pirmininkas minėjo, jau- 
niausis laisvietis Walter Kubi
nius, anglų kalboj. Jį vertė 
lietuvių kalbon P. Balsys. Ra
šytas jis pritaikant vaidint at
skirais vaizdais ir be specialių 
scenerijų, daug ką paliekant 
vaizduotei, vieną vaizdą pa
keičiant kitu pro pat akis, be 
užlaidų nuleidimo, be scene
rijų permainų. Pas mus toks 
vaidinimas buvo pirmiena, 
nors pas kitataučius jis prak
tikuojama jau senokai. Vaiz
duota laikotarpis nuo 1385 iki 
1939 m.

Ar mūsų scenoj toks vaidi
nimo pobūdis prigis, parodys 
ateitis. Po vaidinimo girdėjos 
daug skirtingų nuomonių.

žymiausiose rolėse vaidino 
sekami: Keistučio, Muravjovo 
ir rusų generolo —Juozas Ka- 
čergius; Stepo, Rapolo ir An
driaus — Vytautas IZablac- 
kas; vyro, Napoleono ir Gri
niaus — Pins Petrauskas; len
ko, Juozo ir Tamošiaus — P. 
Grabauskas; Jogailos, Jono ir 
vokiečių generolo — Niek Pa
kalniškis; Jadvygos (šokikės 
—Peggy Finnell ; Vylo, Vinco 
ir Kazio — P. Pakalniškis. 
Vaidino-dainavo Al. Klimaitė. 
Taipgi vaidino O. Lengirdartė, 
A. Pakalniškienė, P. Taras, J. 
Mickūnas, F. Yanulevičius, F. 
Sibol, J. Kazakevičius, N. Buk- 
nienė, J. Varisonas, M. Stako- 
vas. Jaunimo, darbininkų sce
nas sudarė Aido Choras, Aid
balsiai, vadovaujant muzikos 
direktorei Aldonai Žilinskaitei 
ir akompanuojant B. L. šali- 
naitei.

Veikalui susimokint vado- 
vavo-režisavo Amelija Jeske- 
vičiūtė. Užscenyje, nematomų 
prie veikalo’ darbuotojų b'ūryj 
dirbo B. Paltanavičiūtė, E. 
Karpavičius, A. Rainienė, E. 
Zablackienė, O. Visockienė, 
J. Visockis, A. šertvietaitė.

Įdėjus gražaus darbo, igi 
jus gero patyrimo, kaip veikia 
praktikoje šis naujoviškas kū
rinys, menininkai turėtų sykiu- 
su kritikais gerai veikalą ir 
jo perstatymą apdiškusuoti, 
kas reikia apkarpyti ar da- 
elėti ir nepadėti lontvnon, bet 
neužilgo sulošti apylinkėse.

Rep.

Nematomi Liudininkai 
Išdavė Žudeiką

Pereitą trečiadienį buvo ra
sta Reynolds Kanale plūdu
riuojąs kūnas, kuris pripažin
ta esant Samuel Rappaport’o, 
68 metų, prekėjo pigiomis 
gražmenomis, seniau turėjusio 
auksoriaus krautuvę.

šeštadienį suimta Jack Ho
mer, 19-kos metų vyrukas, 
kuris būdavęs Long Beach 
pi au k ioto j ų sargu-gel betoj u, 
taipgi nuolat sukindavęsis vie
tinėj policijos stotyje ir atliki
nėdavęs policijai visokius pa
tarnavimus. Anot policijos, jis 
prisipažinęs žudystėje, kada 
pamatęs, jog jo, kaip jis ma
nęs, gerai paslėpta žudysytė 
atvedė policiją į jo namus.

Jaunas žudeika pasakojęs, 
kaip Rappaportas atėjęs į jo 
motinos Mrs. Kunst namus, 
552 E. Beach St., Long Beach, 
pardavinėdamas pigias graž- 
menis. Motinos nei patėvio 
nebuvę namie ir jam atėjus 
mintis pasinaudojant prekėjo 
“brangumynais” įsigyt pinigų 
išsimokėt ant skolos įsigytą 
$235 vertės mašiną ir šiaip 
pasmaguriavimui su mergino
mis. Senuką jis primušęs-gele
žimi, paskui apvyniojęs galvą 
abrūsais, įsidėjęs mašinon, 
nuvežęs ir įmetęs kanalan. 
Tačiau vilkdamas kūną vienoj 
vietoj jis pametęs abrūsą, ki
toj — nužudytojo ploščių, ke
purę, žaketą.

Abrūsas tapo žudeikos kil
pa. Jame, paprasta akimi žiū
rint, matėsi tik kraujo žymės, 
bet chemiškomis priemonė
mis surasta skalbyklos žymės 
ir per jas ekspertai atsekė į 
Ilomerio namus. Matydamas 
policiją turint davinius, jis 
greit prisipažinęs.

Atimtasis neva “turtas,” 
kaip pasirodė vėliau, buvę la
bai mažos vertės stikliukai- 
blėkutčs ir jis nei nebandęs jų 
parduoti, išmetęs pavandeny
je.

šeštadienį, kovo 2, “Laisvės” 
svetainėj, turės linksmą vaka- 
rą-šokius ir dainų programą. 
Gros Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą. Dainuos L. Kava
liauskaitė ir «P. Grabauskas. 
Įvairiais gabalėliais progra
moj dalyvaus ir keletas vaikų 
mokyklėlės narių — “ateities 
žiedų.” Kuopa kviečia jus j 
svečius linksmam laikui. Įžan
ga tik 35c.

Komisija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, vasario 28 d., 7:30 v. v., 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti, nes bus daug svarbių dalykų ap
svarstymui. — Cb. Nečiunskas, sekr.

(49-50)

PRAMOGOSi'""' 
BROOKLYN, N. Y.

B. Šaknaitės Vl-tas metinis kon
certas įvyks sekmadienį, balandžio 
28 d., š. m. Prašome vietinių ir iš 
apylinkes įsitėmyti datą ir dalyvau
ti koncerte. (48-49)

IŠRANDA VO.JIMAI
Pasirandavoja gražus-šviesus kam

barys, garu šildomas. Pageidaujama, 
kad atsišauktų mergina arba ženo- 
ta pora. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis po antrašu: 366 
So. 2nd St., Apt. 31, Brooklyn, N. 
Y. (48-50)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dir

bti prie vyrų gerų paltų. Prašome 
atsišaukti: S. Markowitz, 119
Greene St., New York City, N. Y.

(47-49)

PAJIEŠKOJIMAT
Jieškau darbo kaipo šeimininkė 

prie gerų namų. Esu pusamžė mo
teris ir gerai atrodanti, teisingų 
minčių. Būtų gerai, kad darbas ir 
ant visados. Esu patyrusi darbinin
kė, 5 pėdų, 5 colių aukščio, sve
riu 160 sv. Kam reikalinga tokia 
moteris, prašau rašyti sekamu ant
rašu: P. O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti 
kad ir iš toliau. (48-50)

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus, 
Šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius, 160 Moulson St., 
Rochester, N. Y. (46-51)

Pataisos
S ESTATE OF

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

S

nuo $1.50 augštyn

$29.75
Visi Laikrodžiai Garantuoti

VtRMHIN
■Atsaini

Visi daimontąi Melsvi- 
balti ir pertekto

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Žemos kainos ir 
garantuoti.

nuolaidąPriminkite šj skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

SKELBKITES “LAISVĖJE
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“Mūsų Spaudos Darbininkų 
Vargai”

“Mūsų Spaudos Darbininkų 
Vargai”

Tokia tema kun. A. Milu
kas duos paskaitą ketvirtadie
ny, kovo 14 d., 8 vai. vakare, 
Jennings Hall, 85 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y., Lietu
vių Spaudos Kliubo susirinki
me. Paskaita bus įdomi ypač 
tiems, kurie domisi Amerikos 
lietuvių spauda ir jos darbuo- 

I tojais. Kviečiama visus atsi- 
1 lankyti. Įžangos nebus.

Kaip nuvažiuoti: Važiuo
jant iš Brooklyno Grand St. ar 
Metropolitan Avė. gatveka- 
riais, reikia išlipti prie Bush
wick Ave., ir svetainę rasite 
čia pat slaugių (nursių) na
muose, šalę Merchants Trust 
Co. Banko. Važiuojant pože
miniu traukiniu (subway) 
14th St. Crosstown, reikia iš
lipti Grand St. stoty. Išlipus 
iš požemio, svetainė skersai 
gatvę.

Koresp.

Nedraugingai Atsineša 
į Darbininkus

Levis Allan Berne, Archi
tektų, Inžinierių, Chemistų ir 
Technikų • Federacijos, CIO, 
tarptautinis prezidentas, kal
tino Laivyno Departmentą 
prieš-unijiniame atsinešime į 
Laivyno Bazės darbininkus. 
Jis sako, kad visai neigiama 
Navy Yard darbininkų teisės 
ir kad departmento atsineši- 
mas siekiąs “regimentacijos 
viso civilio štabo.”

Mano aprašyme J. ir N. 
Draugeliam pagerbt “surprise 
pares,” suruoštos jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga, tilpusiame vasario 20- 
tos laidoj, įvyko keletas pa
klaidų, kurias šiuomi atitai
sau :

Jubilijatės Draugelienės 
vardas yra Marcele, ne Nata
lija. Jų dukrelės Draugeliūtės 
vardas yra Elena, ne Aida. Jų 
piminaitis yra Katilius, ne 
Kubilius, taipgi K. Kreivėnas, 
Pil. Kliubo pirmininkas, buvo 
pažymėtas J. Kreivėnu. Atsi
prašau čion minėtu ir dėkoju 
vakaro vedėjui J. Kairiui, ku
ris man tai pranešė. Jūsų Rep. 
pasitaikius būti tolokai nuo 
garsiakalbio, pasirodo, nebu
vo pilnai nugirsta.

Rep.

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
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VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

K. Karlonienė Serga
Maspethietė d. K. Karlonie

nė serga jau gerokas skaičius 
savaičių. Randasi namie. 
Draugės ir draugai suteiktų, 
jai malonumo aplankymu, nes 
negalėdama niekur išeiti labai 
išsiilgsta draugų.

R.

Kliubiečiy Atydai
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, kovo 1- 
mą dieną, 1940 m. Pradžia 
7:30 vakaro.

Praeitam susirinkime per-, 
statyti į Kliubą nauji nariai, 
kaip va: J. šimanskas, J. 
Bernotą, P., Babarskas, K. Ki
sielius, J. Galiauskas ir J. Au
gulis, malonėkite ateiti susi- 
rinkiman, atsinešant amžiaus 
paliudijimus ir būsite daktaro 
peržiūrėti ir priimti į Kliubą.

Taipgi pirmiaus perstatyti 
į Kliubą: A. Seilius, J. Anta
navičius, L. Bukauskas ir A. 
Kanaporius irgi kviečiami 
ateiti į šį susirinkimą /ir atlik
ti priėmimo į nariug/pareigas. 
Meldžiu nepanąiršti šio mano 
paraginimo.

J; Nalivaika, sekr.

N. Ebans, 55 m., 206 Stan
ton St., rastas savo lovoje su 
britva perpjauta gerkle. Aiš
kinama, būk pats pasipjovęs.
Priežastį tiria.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lint— 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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£ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių.

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

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Mateušas Simanavičius

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo llewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Kiekvieną subatą 
ka'ršta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai.

ijsflan

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto^e

rutCMVUt CMUlLUHCM

rūsių gėrimų

Calverts
’’Special




