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Salomėja Neris.
Tegu Ji Atvyks Pas Mus.
Karas Pavasarį.
Fašizmas—

Vandalizmas.
Jį Remia Trockizmas.

Rašo R. Mizara.

Pereitų metų Lietuvos Ii- No. 37
teratūros premiją laimėjo 
moteris poetė, Salomėja 
Nėris (Bačinskaitė - Bučie
nė). Jai premija duota už 
pastarąjį eilėraščių rinkinį, 
— “Diemedžiu žydėsiu,” — 
kurį išleido “Sakalas.”

Salomėja Nėris gimė 1904 
metais. Ji yra mokytoja. 
Rašyti pradėjo 1922 metais. 
Parašė daug eilėraščių. 
Apie trys leidiniai jau pa
sauly. Be to, išvertė į lietu
vių kalbą visą eilę beletris
tikos veikalų.

* -Jf Ąt

Jei ne klystu, Salomėja 
gaus penkis tūkstančius li
tų. Tai palengvins poetės 
medžiaginį gyvenimą ir su
teiks daugiau progų pasaulį 
pažinti.

Kodėl, sakysim, jinai ne
galėtų šiemet aplankyt Am
erikos lietuvius ir susipa
žinti su mūsų pilkomis gy
venimo kasdienybėmis? 
Daug Lietuvos rašytojų, 
kai tik gauna kiek pinigų, 
tuojau šauna į Paryžių. O 
man rodosi, jie turėtų pir
miau pažinti Brooklyną ir 
Chicagą. Čia dar vis tebe- 
plasnoja lietuviška dvasia, 
kurią lietuvis rašytojas tu
ri pažinti.

Nepaisydamas, ar poetė 
mano patarimo klausys, ar'mo reikalam.
ne, aš ją visvien sveikinu su 
laimėta premija!* * *

Nesenai du Amerikos am
basadoriai Europoje pareiš
kė USA senatui, kad sekan
tį pavasarį kils pasaulinis 
karas.

Kad jis gali kilti, mažai 
tenka abejoti. Žiūrėkit, ką 
daro Japonijos imperialis-
tai. Į Sovietų pasienį jie su
traukė jau apie 600,000 ka
reivių ir milžinišką kiekį Vienuoliktam; taip ir išsi- 
karo medžiagos! skirstė iki antradienio.

Kam gi tas, ar ne karui? 
Ar ne puolimui ant Sovie
tų Sąjungos?!

Na, o pažiūrėkim, kas 
darosi Vakarų Europoj. 
Mussolinis tebesiunta prieš 
Franci ją, o Hitleris jam pa
deda, jį kušina.* * *

G y v e n ame nepaprastai 
įdomų laikotarpį. Sukrėti
mas seka sukrėtimą. Naiki
nama nekalti žmonės ir tur
tas. Naikinama kultūros 
pabūklai, naikinama viskas, 
kas tik žmogui gražu ir 
miela.

Ir to viso didžiausis kal
tininkas yra fašistinis im
perializmas. Kas penkta
jam amžiuj buvo vandaliz
mas, tas šiandien fašizmas. 
Tik pastarasis kur kas 
žiauresnis. Vandalizmas su
naikino Romą,* fašizmas sie
kias! sunaikinti viso pasau
lio civilizaciją ir kultūrą.* * *

Ar gi tas faktas nesako 
kiekvienam progresyviškai 
mąstančiam žmogui, kad jis 
turi, kol dar nevėlu, orga
nizuotis prieš bestijišką fa
šizmą?! r

Betgi yra ir darbininkų 
klasėj elementų, kurie ant 
žūt būt pasirįžę ardyti anti
fašistiniai nusiteikus ių 
žmonių vienybę. Tai troc- 
Jdstai. Jų turi kiekviena

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telefonas STagg 2-3878.

USA Turi Ginkluotis 
Prieš Fašistų Karų, 

Sako Ministeris
Washington. — Jungtinės 

Valstijos deda visas pastan
gas, kad' išvengt karo,—sa
kė valstybės ministeris C. 
Hull, kalbėdamas per ra
dio; Amerika siūlo spręst 
tarptautinius ginčus dery
bomis, o ne ginklais. Bet jei 
kitos (fašistinės, užpuoli- 
kiškos) šalys greičiau grie
biasi ginklų, negu eina į de
rybas, tai Amerika turi tin
kamai apsiginkluot, idant 
apsaugot šios šalies piliečių 
laisvę ir net jų gyvybę, — 
priminė ministeris Hull. 
Nors Amerika ir kažin kaip 
būtų priešinga karui, už
puolikai vis tiek gali įvelt 
ją į karą.

Šią savaitę kongresas 
spręs prezidento Roosevel- 
to pasiūlymą davaryt skai
čių Amerikos armijos lėktų- 
vų iki 5,500 ir sustiprint 
Panamos kanalo tvirtoves.
Prez. Rooseveltas ragina
kongresą paskirt $376,000,- 
000 extra lėšų šalies gyni-

Amerikos Kongresas Pager
bė Mirusį Popiežių

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas ir senatas pirmadie
nį tik keliom minutėm susi
rinko, nutarė tą dieną ne- 
laikyt posėdžių, o pertraukt 
juos, išreiškiant pagarbą 
mirusiam popiežiui Pijui

Kur Dėsis Ispanijos Karei
viai, Perėję j Franciją?
S a i n t-Cyprien koncent

racijos stovykloje, Franci- 
joje, kaip pranešama, tai 
girdi, “10,000” Ispanijos re- 
spublikiečių kareivių, per
ėjusių iš Katalonijos, jau 
“nutarę” vykt į generolo 
Franco valdomą plotą, o ki
ti “50,000” dar svarstą, ar 
pasilikt koncentracijos sto
vykloj ar keliaut į Ispanijos 
fašistiją.

Sveiksta Prez. Roosevelt
Washington. — Keturias 

dienas prezidentas Roose- 
veltas išgulėjo lovoje, sirg
damas gripu. Dabar jau 
sveiksta.

Roma. — Italijos fašistai 
labai pyksta, kad Franci j a 
ir Anglija dabar gerinasi 
generolui Franco’ui, ypač 
žadėdamos didelių paskolų.

tauta; turi ir lietuviai.
Šis gaivalas jau yra už- 

nuodinęs savo bacilomis ir 
dalį socialistų.

Mes šaukiame kiekvieną 
žmogų, kuris neapkenčia 
fašizmo, kovoti prieš troc- 
kizmą lygiau kaip ir prieš 
fašizmą.
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J 18-ką Naujų Amerikos Ka
rinių Laivų Įdėta Blogų 

Mašinerijos Dalių
Washington. —- Naujai 

pastatytas Amerikos kari
nis laivas naikintuvas 
“Benham” buvo kelis mėne- 

‘sius išbandytas ir atrasta, 
kad jame prastai veikia au
kšto garo spaudimo turbi
nos.

Tokios netikusios turbi
nos sudėtos ir į 17-ką kitų 
baigiamų statyt naikintu
vų.

Tų laivų būdavojimo kon- 
traktoriai turėsią savo lėšo
mis įdėt kitas turbinas.

Advokatų Gildija Reika
lauja Nuimt Embar
go Nuo Ispanijos

Chicago, Ill. — Suvažia
vimas Amerikos Advokatų 
Gildijos vienbalsiai nutarė 
ragint prezidentą Roosevel- 
tą, kad nuimtų embargo 
nuo Ispanijos respublikos ir 
laisvai leistų jai pirktis gin
klus ir kitus karo reikmenis 
iš Jungtinių Valstijų.

500 delegatų, atstovauda
mi penkis tūkstančius advo
katų, pareiškė, jog “tas 
embargo stato pavojun de
mokratiją Lotyniškoj Ame
rikoj ir pačioje mūsų ša
lyje.”

Advokatų Gildijos priim
ta rezoliucija taip pat ragi
na Jungtinių Valstijų kong
resą panaikint neteisingą 
Amerikos “bepusiškumo” 
įstatymą, pasitarnaujantį 
fašistiniams užpuolikams. 
Atšaukt tokį įstatymą rei
kalavo ir prezidentas Roose- 
veltas savo pareiškime kon
gresui.

MILŽINIŠKA MINIA POPIE- 
ŽIAUS ŠERMENYSE

Roma. — 500,000 žmonių 
per dieną praėjo pro velio
nio popiežiaus Pijaus kū
ną, pašarvuotą šv. Petro 
didžioj katedroj. Žmonių 
susigrūdimas aikštėje prie 
katedros ir joje buvo toks 
didelis, kad popiežiaus ka
riniai sargai ir policija ne
pajėgė palaikyt tvarką; tai 
Vatikano vyriausybė pasi
kvietė talkon dalis Italijos 
kariuomenės.

Pijaus Vienuolikto kū
nas bus palaidotas šį antra
dienį mūrytoje patalpoje 
“šv. Petro krypte”. Jis įdė
tas į tris suvožtus grabus: 
vienas kipro medžio, antras 
švino, o trecias, viršutinis— 
šlipuoto klevo.

Vilnius, vas. 8 d. — Vil
niaus vaivada patvirtino 
Lietuvių Mokslo Bičiulių 
Draugijos statutą.

Žinios iš Lietuvos
Pradės Veikti Trumpų Ban

gų Lietuvos Radio 
Siųstuvas

Kaunas, vas. 10. — Nuo 
ateinančio sekmadienio (va
sario 12 d.) pradės, regulia
riai veikti 32.2 metrų ban
gų siųstuvas, kuris šventa
dieniais 12 valandą perda
vinės specialę programą už
jūrio lietuviams.

Kitų šalių Radio Perduos 
Lietuviškos Muzikos

Koncertą
Kaunas, vas. 10 d.—Lie

tuvos n e p r i k 1 ausomybės 
proga, vasario 16 d. nuo 9 
vai. vakaro italų, estų ir

IŠ CH1NIŠK0S SALOS HAINAN JAPONAI 
GRASINA AMERIKOS SALAI GUAM

Chungking, Chinija. — 
Vyriausias Chinijos armi
jų komandierius Chiang 
Kai-shek perspėjo Ameriką, 
Angliją ir Franciją, kad ja
ponai užėmė pietinę Chini
jos salą Hainan, idant iš jos 
galėtų grąsint laivam tų 
trijų šalių Azijos vandeny
se ir Pacifiko Didjūryje.

Chinų sala Hainan guli į 
pietus nuo Anglijos koloni
jos Hong Kongo ir į šiau
rius nuo Francūzų kolonijos 
Indo-Chinos. Japonai, iš tos 
salos veikdami, galėtų per
kirst tiesioginį Anglijos su
sisiekimą laivais tarp jos 
kolonijų Hong Kongo, Sin
gapore ir Australijos. Iš 
Hainan salos japonai bile 
kada galėtų grumot ir 
Francijos Indo-Chinai.

Generolas Chiang Kai- 
shek taipgi persergėjo

Sukilo Tūkstančiai Ja
ponijos Karių; Japo
nai Sušaudė 800 Jų
Shanghai, Chinija, vas. 

13. — Aštuoni tūkstančiai 
korėjiečių Japonijos karei
vių sukilo prieš savo ko
mandierius Kantono srityj 
ir užmušė daugį japonų, kol 
atvyko nauji japonų būriai 
ir nuslopino sukilėlius. Ta
da japonai sušaudė aštuonis 
šimtus korėjiečių kareivių.

Žmogžudiškos Religinės 
Riaušės Indijoje

Kalkutta, India, vas. 13. 
—Kad indų buddistų muzi
ka griežė arti mahometonų 
bažnyčios, Cawnpore, dėl 
to mahometonai* indai su
kėlė kruvinas riaušes prieš 
buddistus. Užsikūrė gatvė
se didelės muštynės ir pjo- 
vynės, ir jos šėlo nuo šešta
dienio iki pirmadienio ryto, 
dieną ir naktį.

Riaušėse 20 asmenų už
mušta, 200 sužeista ir 600 
areštuota.

Dr. Natkevičius paskirtas 
Liet, pasiuntiniu Maskvoje.

1 latvių radio perduos Kauno 
Į radio lietuviškos muzikos 
koncertą.

Atvyksta Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje Parodoje Rei

kalais p. Baronaitė
New York, vas. 10. — Iš 

Lietuvos atvyksta Vytauto 
Didžiojo Universiteto lekto
rė p. Baronaitė, kuri pamo
kins tautinių šokių vietinį 
lietuvių jaunimą, besiruo
šiantį dalyvauti Lietuvių 
Dienos programoje Pasau
linėje Parodoje. Panele Ba- 

I ronaitė atvyksta laivu lie 
de France, kuris atplauks į 
New Yorką vasario 21 d.

Jungtines Valstijas, kad ja
ponai, valdydami Hainan 
salą, sudarytų pavojų Ame
rikos salai Guam Pacifiko 
Vandenyne ir Filipinų ir 
Hawaii saloms. Japonija, 
užvaldžius Hainan salą, pla
nuoja pagrobt nuo Ameri- 
kos salą Guam, sako 
Chiang Kai-shek; o tada, 
girdi, Amerikai beveik ne
liktų vilties apgint Filipinų 
•ir Hawaii salas nuo Japo
nijos karo laivyno, kuris ta
da “trikampiu” veiktų iš 
Sachalino, Hainano ir Gu- 
amo.

Anglija ir Francija jau 
pareikalavo Japonijos pasi- 
aiškint, kodėl jinai užėmė 
chinišką Hainan salą, nors 
Japonija buvo kelis kartus 
žadėjus Anglijai ir Franci- 
jai nekliudyt tos salos.

Fašistai Išžudė 150 Is
panų, Bombarduodami 

Užfrontės Miestus
Madrid. — Fašistų ka- 

nuolės iš priemiesčių bom
bardavo Madridą ir užmušė 
jame 16 žmonių, o sužeidė 
23.

Italijos ir Vokietijos or
laiviai bombomis sudraskė 
100 nekariškių žmonių ir 
sužeidė kelis desėtkus Ja- 
tuvoj, už 40 mylių į pietus 
nuo Valencijos.

Naziai ir italai lakūnai 
bombomis nužudė 20 asme
nų ir sužeidė 55 Alicantėj.

Jie taip pat kelis kartus 
bombardavo Valenciją ir 
užmušė bent keliolika žmo
nių.

HOMERIO MARTINO 
KOMEDIJOS

Miami, Florida. — Išmes
tas7 iš CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
Homer Martin, buvęs jos 
pirmininkas, dabar siūlo, 
kad Amerikos Darbo Fede
racijos vadai priimtų tą ne
va “jo” uniją į Federaciją.

"Nėra nė Minties apie 
Pasidavimą,” Sako Is

panijos Valdžia
----------------------------------------------------------E ________

Naziai Gadiną Francijos 
Pirktus Karinius Lėk

tuvus iš Amerikos
Paryžius. — Nežinia kas 

padegė vieną karinį lėktu
vų, kuriuos Francija pirko 
iš Jungtinių Valstijų.

Mašinerijoj bei tankuose 
kitų 26-šių Francijos pirk
tų amerikinių orlaivių su
rado lyg tai smėlio, lyg tai 
cementinių nuosėdų.

Francijos valdžia įtaria, 
kad naziai bei Italijos fa
šistai prisitaikydami gadi
no tuos karinius lėktuvus. 
Todėl Francija dabar laiko 
šiuos lėktuvus po griežta 
karine sargyba.

Didvyriškos Kautynės 
35,000 Apsuptų Kalnuo
se Re s pu blikiečiu

Perpignan, Francija. — 
Fašistam užėmus Ripolį, 
Katalonijoj, arti Francijos 
rubežiaus, 35,000 Ispanijos 
respublikos kareivių įsitvir
tino pozicijose tarp kalnų ir 
sniegynų, Camprodon sri
tyje, ir didvyriškai kaujasi 
su priešais. Tam sykiui jie 
turį gana ginklų, šovinių ir 
maisto. Bet jie iš pietų pu
sės apsupti ir prispirti prie 
aukštų kalnų, per kuriuos 
tik siaurais, kreivais,. skar
džiais takeliais tegalima 
būtų pereit į Franciją.

Nežiūrint tų 35,000 res- 
publikiečių k a r žygiškumo, 
sako Associated Press, jie 
vis tiek negalės ten ilgai at- 
silaikyt prieš nepalygina
mai didesnes fašistų jėgas.

ŽYDŲ PARAPIJŲ PAGARBA 
POPIEŽIUI PIJUI

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Žydų Parapijų Sąjun
ga per savo prezidentą R. 
P. Goldmaną išreiškė ap
gailestavimą dėlei popie
žiaus Pijaus Vienuolikto 
mirties. Sako, kad jis “bu
vo didis ir kilnus vadas, 
mylėtojas taikos ir žmonių, 
drąsus ir išmintingas, o jo 
gyvenimas — įkvėpimas 
žmonėms visų religinių ti
kybų.”

Žydų rabinam ypač pa
tinka Pijaus Vienuolikto 
skelbimai, kad “visuomenė 
turi valdytis Dievo įstaty
mais.”

Šveicarija Paskyrė Pasiun
tinį Lietuvai

Kaunas, vas. 10. —Įteikė 
skiriamuosius raštus prezi
dentui pirmasis Šveicarijos 
pasiuntinys Lietuvai p. Eg
ger. Iki šiol Šveicarija savo 
pasiuntinio Lietuvoje netu
rėjo.

Draugai ir Drauges, 
p a r e m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisves” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Madrid. — Ispanijos res
publikos valdžia atsišaukė 
į visus piliečius “karštai, 
širdingai veikt išvien su 
vyriausybe, kad sudaryt 
kietą d i d v y r i š ką tautos 
frontą... iki ateis taika 
aplinkybėse n e p r i k lauso- 
mybės, saugumo ir lais
vės... Nes jei mes neišsi
gelbėtame, tai paskęstame 
išnaikinime ir paniekoje.

“Mes kovojame už patį 
savo likimą ir tik nuo pa
čių mūsų priklauso sėkmin
ga išeitis iš dabartinės pa
dėties, per mūsų valios stip
rybę ir pasiryžimą...”

“Pas mus nėra nė ma
žiausios minties apie pasi
davimą,” užreiškė premje
ras Negrių.

Bet amerikonų žinių 
agentūra Associated Press 
spėja, kad respublika tęs 
karą “tik , kol generolas 
Franco duos geresnes tai
kos sąlygas.” ši agentūra 
kartoja, kad respublikos 
ministeris pirmininkas Ne
grių būtų sutikęs taikytis 
štai kokiomis sąlygomis:

Visiškai atšaukt Italijos 
ir Vokietijos kariuomenę 
ir pašalint bet kokią nazių 
ir italų fašistų įtaką iš Is
panijos; nieko nebaust už 
dalyvavimą kare prieš ge
nerolą Franco; leist Ispani
jos gyventojams per visuo
tinus balsavimus nusitart, 
kokios valdžios jie nori.

Bet generolas Franco vis 
dar reikalaująs, kad res- 
publikiečiai pasiduotų visiš
kai ir be jokių sąlygų.

Amerikos Kardinolai Plaukia 
j Popiežiaus Rinkimus 
Kas Rinks Popiežių?

Italijos laivu “Rex” plau
kia daly vau t naujo popie
žiaus rinkimuose kardino
las Dougherty iš Philadel- 
phijos ir kardinolas Munde
lein iš Chicagos.

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis žada išplaukt į 
Vatikaną Bostono kardino
las O’Connell dalyvaut po
piežiaus rinkimuose.

KAS RINKS POPIEŽIŲ?

Vatikanas. — Kovo 1 d. 
suvažiuos kardinolai iš viso 
katalikiško pasaulio ir pra
dės slaptai rinkimus naujo 
popiežiaus. Kardinolų susi
rinkime — konklavoj galės 
dalyvaut iki 62 kardinolų. 
Tiek dabar jų tėra Kardi
nolų Kolegijoj. Iš jų 35 yra 
italai ir 27-ni visų kitų tau
tu kardinolai, v

ORAS

Šį antradienį debesiuota 
ir būsią lietaus.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Dalykai Išaiški
Kai gavome Klaipėdoj išeinantį “Žy- 

gį” (paskui: “Bendrą Žygį), mes spė
jome, kad su voldemarininkais neina 
kairesnieji liaudininkai ir krikščionys 
demokratai. Dabar tik ką gavome iš 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto atsišaukimą, išleistą gr. 18 d., 
1938, kuris nušviečia visą dabartinę pa
dėtį. Jis aiškiai pabrėžia, jog su volde
marininkais sudarė bendrą frontą tik 
dešinieji liaudininkų ir klerikalų lyde
riai.

Pareiškimas seka:
“Nepaprastai sunkų mementą gyvena 

mūsų kraštas. Hitleriškoji Vokietija 
žūt būt pasiryžusi tuč tuojau pagrobti 
Lietuvą ir paversti ją savo kolonija, kaip 
jau padarė su Austrija ir Čechoslovaki- 
ja. Hitlerininkų veikimas Klaipėdos 
krašte—tai tik įžanga kelyje prie Lietu
vos pagrobimo, prie naujos vokiškųjų 
imperialistų okupacijos.

< Hitleriškajai okupacijai palengvinti 
šalies viduj pašėlusiai pradėjo veikti se
ni tautos išdavikai—voldemarininkai. 
Hitlerininkai ir voldemarininkai bendru 
frontu išstojo prieš Lietjjvą^pęr rinki
mus į Klaipėdos seimelį,'pačioj Lietuvoj 
jie priešžydiška kampanija mėgino Hit
lerio pusėn sužvejoti nesusipratusius 
žmones, jie atvirai rikiuoja savo jėgas 
perversmui už Hitlerio agento Voldema
ro valdžią! Žinodami tautos neapykantą 
vokiškajam fašizmui, jos pasiryžimą ko
voti prieš naują okupaciją, jos neapy
kantą Smetonos valdžiai, voldemarinin
kai savo pragaištingą Lietuvai veikimą 
stengiasi pridengti demokratijos ir lais
vės skraiste, nuduoti Lietuvos liaudies 
draugais. Hitleriški vilkai avies kailyje 
stengiasi apgauti tautą, suskaldyti ją, 
padaryti ją bejėge, kad paskui ją visiš
kai sutriuškinti ir praryti.

Vokiškųjų ir lietuviškųjų hitlerininkų 
ruošiama Lietuvos okupacija—štai svar
biausias pavojus mūsų kraštui šią va
landą. Užtat kova, prieš hitlerininkus ir 
voldemarininkus, yra visos tautos svar
biausias dienos uždavinys.

Ir nežiūrint į tai, katalikiškųjų orga
nizacijų ir liaudininkų vadovybių reak
cinė dalis šiomis dienomis padavė ranką 
tautos išdavikams voldemarininkams. 
Šitie reakciniai, prohitleriški katalikų ir 
liaudininkų elementai mėgina įtikinti 
tautą, kad Voldemarui taipgi rūpi užka
riauti demokratiją ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Bet kiekvienas Lietuvos 
pilietis žino, kaip Voldemaras kovojo 
prieš demokratiją žiauriausiomis prie
monėmis, žino, kaip jis 1934 m. kartu su 
Hitleriu ruošė galą Lietuvos nepriklau
somybei. Ir vis dėl to reakcinių katalikų 
ir liaudininkų elementų sąjunga su vol
demarininkais gali daug ką suvedžioti ir 
palengvinti Hitleriui pagrobti Lietuvą. 
Štai dėlko reakciniai katalikų ir liaudi
ninkų vadai yra nemažiau pavojingi už 
voldemarininkus. Tačiau mes giliai įsiti
kinę, kad šitie susibankrutavę vadai ne
atstovauja nei katalikiškųjų nei liaudiš
kų masių. Katalikiškoji visuomenė, savo 
didžiumoj susidedanti iš darbo žmonių, 
yra Hitlerio priešai, nes jis aršiausias 
darbo žmonių priešas ir katalikiškojo ti
kėjimo persekiotojas. Lietuvos valstietis 
yra griežčiausias Hitlerio priešas, nes 
dar gyvi prisiminimai apie žiauriąją vo
kiečių okupaciją. Kas kovoja prieš Hit
lerio okupaciją ir jos ruošėjus voldema
rininkus, tas turi kovoti ir prieš volde-

marininkų bendradarbius — reakcinius 
vadus iš krikščionių ir liaudininkų eilių. 
Mes kviečiam visus katalikus, visus vals
tiečius liaudininkus pareikalauti iš savo 
vadovybių viešo pasiaiškinimo, išvyti iš 
jų prohitlerišką elementą ir sujungti sa
vo jėgas su visais tautos sluoksniais, ko
vojančiais prieš hitleriškąją okupaciją ir 
jos tiesioginius ruošėjus—voldemarinin
kus.

Lietuvos piliečiai! Mes savo krašto ne
priklausomybę apginsim tik suvieniję vi
sus dorus tautos sluoksnius. Smetonos- 
Mirono valdžia tiek užsienio, tiek vidaus 
politikoj daro vieną po kitos nuolaidą 
hitlerinei Vokietijai ir jos agentams ša
lies viduj. Bijodama savo liaudies judė
jimo, ji pati sprendžiamu momentu lin
kusi dėtis su Lietuvos priešais prieš sa
vo krašto liaudį. Štai dėlko Smetonos- 
Mirono valdžia negali užtikrinti Lietu
vos apgynimo. Štai dėlko mes šaukiam 
visus Lietuvos piliečius, visu aštrumu 
kovojant prieš svarbiausius šios dienos 
priešus hitlerininkus - voldemarininkus, 
sujungti savo jėgas kovai dėl savo val
džios, kuri aukščiausiu savo uždaviniu 
pastatys visomis jėgomis apginti Lietu
vos nepriklausomybę ir suteiks laisvę vi
sai tautai mobilizuoti savo jėgas. Lietu
va ras draugų ir užsieny j, jei jos apgy
nimo valdžia ves teisingą užsienio politi
ką. Sovietų Sąjungos — Lenkijos dery
bos, Sovietų Sąjungos pastangos išsau
goti Pabaltės kraštų nepriklausomybę, 
ne tik susilpnina pavojų iš Lenkijos pu
sės, bet yra ir rimčiausias ramstis kovoj 
dėl Lietuvos apgynimo nuo hitlerinės 
Vokietijos. Lietuvos tauta sąjungoj su 
visomis kovojančiomis prieš hitleriškąją 
okupaciją tautomis apgins savo nepri
klausomybę.

Piliečiai ir pilietės! Šią rimtą valandą 
mes turim suvienyti visas jėgas, stovin
čias už Lietuvos nepriklausomybės gy
nimą. Ir katalikai, ir liaudininkai, ir tau
tininkų įtakoj esantieji sluoksniai, ir visi 
kiti, kam brangi Lietuva, turi sujungti 
savo jėgas kovai prieš Hitlerio-Voldema
ro okupaciją, kovai dėl tikrosios Lietu
vos apgynimo valdžios, kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės.”

Sovietai Nesibijo Japonijos
Dabartiniai Japonijos užpuolimai ant 

Sovietų nlbežiaus yra surišti su žvejoji
mo reikalais. Kiek laiko atgal mes pa
tiekėme davinių, kaip yra su tuo žve
jojimu. Sovietai atsisako visą eilę jūrų 
plotų nuomuoti Japonijos žvejojimo 
kompanijoms, nes japonai šnipinėja So
vietų Sąjungos pasienį ir apsigynimo 
priemones. Plotai toliau nuo krašto, ku
riuos Sovietai sutinka išnuomuoti, bus 
išnuomuoti kovo 15 dieną, 1939 metais. 
Jie bus išnuomuoti išpardavimo formoj, 
tai yra tiems, kas už juos brangiau duos. 
Lenktyniuoti galės Amerikos žvejojimo 
kompanijos, Japonijos žvejojimo kompa
nijos ir Sovietų žvejai.

Japonijos imperialistai labai priešingi 
tokiam dalykui. Jie norėtų, kad Sovietai 
pavestų tam tikrus plotus Japonijos žve
jų kompanijoms be jokių varžytinių. Ja
ponijos imperialistai grūmoja per savo 
atstovą Sovietams net spėką vartoti. Ja
ponijos imperialistai patys kelis kartus 
sulaužė Rusijos-Japonijos taikos sutartį, 
pagal kurią buvo baigtas 1904-1905 me
tų karas, bet priekabiauja prie Sovietų, 
būk Sovietai ją laužą. Japonai visokių 
nachališkų išmislų griebiasi. Jie sako, 
kartą japonams buvo jau išnuomuotas 
tam tikras žvejojimo plotas, tai jis ir 
turįs ant amžių jiems pasilikti arba tik 
ant kito būti apkeistas. Sovietai griež
tai atsako, kad išnuomavimas 
pardavimas.

Dabar veik visi tie plotai 
žvejoti negalima. Žvejojimas
kada nors pabaigoj kovo arba balandžio. 
Japonijos imperialistai tuo tikslu dau
giau atlieka provokacijų ant sienos, puo
la Sibirą, nes jie mano, kad taip privers 
Sovietų Sąjungą nusileisti. To nebus!

Kas liečia grūmojimą panaudoti spė
ką, tai “Krasnaja Z vėzdą,” organas Rau
donosios Armijos cituoja drg. Litvinovo 
pareiškimą: “Kas liečia grūmojimus, ku
riuos pusiau viešai vartoja Japonijos pa
siuntinys Maskvoj ir viešai rašo Japoni
jos spauda, tai jie nieko neįbaugins ir 
jokiame atsitikime neduos jokios naudos 
Japonijos žvejų kompanijoms neigi ga
lės paveikti į Sovietų Sąjungos teisingą 
politiką.”

dar nėra

užšalę ir 
prasidės
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Buvęs Kanados ministerių pirmininkas Bennet, viename bankiete pareiškė, 
kad “demokratija jau nebėra vyriausia spėka pasauly. . .” Kitais žodžiais, jis 

mano, kad fašizm mas jau stipresnis. . .

Ar Savintis Kudirką?
“...Tarp visų, turinčiųPo to, kaip dr. Petriko 

referatas apie dr. Vincą stoti prie liosų, žydų buvo 
Kudirką buvo išspausdin- 16-20%, o tarp išsisukusių 

vįe- nuo liosų žydų buvo 45- 
bendradar- 67%. Ar šitos skaitlinės

tas žurnale “Šviesoje, 
nas “Laisvės
bis (rodos, Venta) pastebė- j nerodo mums aiškiai, kaip 
jo, kad referate Kudirka 
rodomas tik iš gerosios pu
sės. Referate užtylima Ku
dirkos aštrus prieš-žydiš- 
kumas, skleidžiama neapy
kanta žydams.

Kudirkos prieš-žydišku- 
mas, jei nebuvo paliestas 
dr. Petrikos referate, jis tu
rėjo būti pastebėtas “Švie
sos” redakcijos. Bet ji to 
nepadarė. Dar daugiau, ji 
neėmė nė “Laisvės” ben
dradarbio pastabos dėme
sin.

Paskutiniame “Šviesos” 
numery (4), 1938 metų, 
telpa Draugo straipsnis 
vardu “Lietuvos ir Ameri
kos Himnai.” Šiame straip
snyje jau sakoma, kad “Ku
dirka nebuvo tautiškas šo
vinistas... Vadinasi, lietu
viai darbininkai, mano su
pratimu, turi -teisę savintis 
ir Kudirką ir jo rašytą Lie
tuvos himną.”

Taip, galima savintis 
Kudirką ir jo darbus tik 
tuos, kurie nekelia prieš ki
tas tautas neapykantos. Bet 
podraug reikia pastebėti ir 
tas dalis jo darbų, kurių ne
galima savintis, kuriais 
puošiasi šovinistai skleidi
mui tautinės neapykantos. 
Ypač reikia tada tai pažy
mėti, kuomet kalbame apie, 
savinimąsi.

Kad tautinės neapykan
tos skleidėjai naudojasi Ku
dirkos darbo lobynu, tai už
tenka suminėti vieną bro
šiūrėlę, kuri keliolika metų 
atgal buvo išleista ir sklei
džiama Lietuvoj prieš Sei
mo rinkimus. Brožiūrėlės 
vardas “Žydai, socializmas, 
bolševizmas, revoliucija.” 
Joje visame kame kaltinami 
yra žydai. O medžiaga 

imta 
ir iš 

kas

pir-

tiems kaltinimams 
(apart kitų šaltinių) 
Kudirkos raštų. Štai 
ten imta iš Kudirkos:

“Na, žinoma, kas
miausia pradės drumsti, jei 
ne žycįas?...”

“ ‘Vilensk. Viestnik’ pra
neša, kad vietinė valdžia 
ėmėsi siuntinėti iš Vilniaus 
administracijos keliu (be 
teismo) žinomus ‘žydus— 
skolininkus’, (kitaip dar 
vadina lupikais), kurie 
smaugė amatninkus ir urė- 
dninkus (valdininkus)... 
Imasi jau visur prie žyde
lių, tik gaila, kad taip vė
lai svietas pajuto erkes ant 
savo kūno ir davė joms 
taip giliai įsiskverbti.”

žydai skriaudžia krikščio
nis? Juk vieta pabėgusių ar 
kitokiu būdu išsisukusių 
žydų turi būti dapildyta 
skaitliumi krikščionių, ku
rie už žydą sukčių turi at
likti kariuomenę! Žydas ap
suka, nuskriaudžia visur, 
kur tik pasitaiko.

“...Užsmaugs mus žy
dai. Štai ką sako ‘Novoje 
Vremia’: ‘jau žinoma tie
sa, kad žydai stengiasi pa
veržti krikščionims duoną 
visose darbo dalyse; dabar 
sunkenybės žydd jungo be
veik negalima jau pakelti 
ant pečių. Vilniuje, Varšu
voje, Odesoje, Maskvoje ir 
kitur žydai atima uždarbį 
p rėkė jams, amatninkams, 
tiesų apgynėjams, vaisti
ninkams, rašytojams laik
raščiu ir tt.’

“Apsidairykime tik ap
link save, pažiūrėkime tik 
pratrynę akis, o pamatysi
me, kad žodžiuose ‘Nov. 
Vrem.’ šventa teisybė, kad 
žydai stengiasi mus iš- 
sprausti iš visų vietų, ypač 
žydai apšviestieji, kaip vai
stininkai ir advokatai....

“Jeigu jau mes apšvies- 
tesnieji nesigailime pats sa
vęs, tai 
nekaltu 
ginkime 
puvėsių, 
dai...”

“...Kur energija garlai
vių savininkų, neįstengian
čių užlaikyti rėdą tarp savo 
garlaivių ir nesulaikančių 
arogancijos viską teršian
čių žydit rankų?...”

“.. .Ant galo niekur nega
li sviete užtėmyti taip biau- 
raus prajovo, kaip žydų mi
nia, susirenkanti tuojaus, 
jeigu atsitikime kokiame 
prikibęs yra žydas. Jie vi
sur lenda; bet kuopuotis ir 
veikti tylomis, trukdant po
liciją, • ir stengiantis iš
traukt iš jos rankų sugau
tą ant piktadėjystės žydą, 
supainioti apystovas ir už
temdyti dalyką — tai ypa
tybė vien žydų minios...

“Kiti sako, kad žydas yra 
vodingu žydu, kol jis tam
sus, o apšviestas mokslu ga
li tapti naudingu sąnariu 
draugijos, tarp kurios gy
vena. Tai tikras melas! 
Nuo žydo ir aukščiausias 
mokslas nenuvalo purvų, 
pritinkančių žemiausiems 
žydijos laipsniams...”

Tai šitaip rėžė Kudirka 
prieš žydus. Ir žinant šito-

nors pasigailėkime 
mūs žmonelių ir 
juos nuo doriškų 
kuriuos draiko žy

*

Indija Nori Pasitraukti 
Iš Tautu Lygos

New Delhi, Indija.—Susi
rinkimas Indijos Įstatym- 
davystės 55 balsais prieš 

’45 nutarė ištraukt Indiją iš 
Tautų Lygos. Sako, kad Ly
ga vis tiek nebaudžia už- 

. puolikiškų šalių. Indijos 
i Įstatymdavystės tari m a s 
'sykiu smerkia ir Angliją už 
i karišką smurtą prieš Pales- 
; tinos arabus, kurie sudaro 
milžinišką daugumą Pales
tinos gyventojų.

Bet jeigu Anglijos kara
liaus vietininkas Indijoj ne- 
užgirs tarimo atsimest nuo 
Tautų Lygos, tai Indija vis 
dar bus laikoma Tautų Ly
gos nare.

ikią jo mintį, nereikėtų sa
kyti, kad jis nebuvęs šovi
nistas, antisemitas, ir kad 
jis vertas savintis klasiniai 
susipratusiems darbinin
kams.

Kitaip į tautinį klausimą 
žiūrėjo Kudirkos sandarbi- 
ninkas Povilas Višinskis. 
Kada Vilniaus seimo eigoj 
(1905 m.) nenorėta leisti 
kitataučims kalbėti sava, 
kalba, Višinskis protestavo, 
sakydamas, jog lietuviai 
tiek laiko turėję patys už
čiauptas lūpas, dabar nori 
kitiems užčiaupti ir už
čiaupti tuo metu, kada 
ypatingai reikalinga visų 
Lietuvos gyventojų talka, 
veikai ingos sus ibūr i mas
prieš caro valdžią.

Žinoma, kai kas gali pa
sakyti, kad šis Višinskio ki
tataučių užtarimas buvo tik 
dėl momento svarbos. Ta
čiau mes randame Višinskį 
ir kitais atvejais reiškiantį 
tautų bendradarbiavimą, o 
ne kiršiu imą, kaip tatai da
ro Kudirka, liesdamas žy
dus.

Progoje verta prisiminti 
ir apie Kudirkos sukurtą 
Lietuvos himną. Šio himno 
muzika, kaip dėsto muzikas 
Mykalojus K. Čiurlionis 
(jau senai miręs—1911 
metais), nėra originali. 
“Tautiškas himnas (nuo
stabu!) taip panašus pra
džioje į ‘preobraženskago 
polka’ maršą, kad negirdė- 

žodžiu neišskirsi.
tos meliodijos nebe- 

Bet ar ne svar- 
Juk

Dar Pirmas Puertorikietis 
Paskirtas Generolu

San Juan, Puerto Rico.— 
,Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Luisą Raulą Esteves 
brigadierium generolu. Tai 
dar pirmas puertorikietis 
gavęs tokį karinį paaukšti
nimą.

Kada Esteves baigė kari- 
’ nę West Point akademiją, 
tuometinė Amerikos val
džia visai nenorėjo duot 
jam tarnybos kaip oficie- 
riui. Galų gale, jis buvo 
priimtas į oficierius ir da-

damas 
Toliau 
panašios, 
biausia- yra pradžia? 
žinomą dainą iš kelių pir
mųjų gaidų pripažįstame! 
Labai gaila, kad mūsų him
nas taip neoriginalinis ir 
priimtas be jokios kritikos. 
Šiandien tą klaidą labai 
sunku atitaisyti, nes buvo 
juk tas himnas giedamas 
pakelta širdžia. •* Naujas 
himnas turėtų būti be galo 
puikus, prakilnus, grynai 
lietuviškas, turėtų užhipno
tizuoti minią, nes kitaip 
vietos sau neras.”

St. Jas-nis.
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nio, bet nematė daugiau 
galimybių ir atsistatydino; 
ir tik prezidentas Roose- 
veltas dabar atsiminė jį ir 
paaukštino kaip gerą ka
rininką, v

Meksikos Žibalo Mainai ant 
Vokietijos Mašinų

Mexico City. — Meksikos 
valdžia, kaip pranešama, 
padarė sutartį duot Vokie
tijai $2,000,000 vertės žiba- 
lo-aliejaus mainais už vo
kiškas mašinas ir už tai, 
kad vokiečiai apsiima pa
statyt didelį popieros fabri
ką Meksikoj.

Meksikos vyriausybė ren
giasi paimt į savo rankas 
ir taipgi “nepriklausomą” 
Petrolera Imperial žibalo 
kompaniją. Nes ši kompa
niją suko nustatytas darbi
ninkam algas.

RAN C UOS PREKYBI
NĖS SUTARTYS

skutiniu laiku padarė nau
jas prekybos sutartis su 
Bulgarija ir Jugoslavija; 
dabar derisi dėl prekybinės 
sutarties su Rumunija.

Prekybos ministeris F. 
Gentin sako, kad Franci ja 
neužleis savo biznio reikalų 
tuose kraštuose kitiems 

Į (ypač naziams).

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš esu 75 metų •amžiaus, 
šioj šalyj gyvenu 18 metų, 
nesu Jung. Valstijų pilietis, 
ar galiu Missouri arba Illi
nois valstijose gauti senat
vės pensiją?

Atsakymas
Senatvės pensija arba So

cial Security yra federalis 
dalykas, tai apimąs visas 
Jungtines Valstijas, o ne at
skiras valstijas. Po senat-

vės pensija paeina žmonės 
nuo 65 metų, bet pirm to 
jie turėjo dirbti ir uždirbti 
nemažiau $2,000 algos, nuo 
kurios tam tikra mokestis 
būtų ėjus į tą fondą. Se
natvės pensiją turi teisę 
gauti, kaip piliečiai, taip ir 
nepilieciai. Dėl smulkmenų 
jūs turite kreiptis savo 
mieste į Social Security 
raštinę. Kur ji randasi—jūs 
galite tą sužinoti iš laiška
nešio arba policijos. y
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by Walter Kubilius

THE TWENTY-FIRST anniver
sary of Lithuanian independ

ence is being celebrated this Friday, 
not only that the nation is inde
pendent but because of the in
creasing importance of the amber 
land in world affairs.

True enough, Lithuania is a small 
country. About two and a half 
million people inhabit its 21,000 
square miles and three-fourths of 
them till the soil. But for Adolph 
Hitler’s promises of war Lithuania 
would remain an insignificant spot 
of land on the shores of the Baltic 
Sea.

Lithuania’s survival as a Independ
ent nation will diminish to the va
nishing point.

Importance of Lithuania

AGAIN LET US took at the map 
of East Europe. With the con

trol of Memel comes the control 
of Lithuania. And the nation whose 
armies march 
command all 
Litovsk and 
the stepping 
the U. S. S. 
dream.

For this reason the world sits up 
when Memel is in the news. Will 
it be the spark?

The Soviet Union has on repeated 
occasions stressed her desire to see 
Lithuania independent. A mutual 
non-aggression pact has been signed 
between Lithuania and the U.S.S.R. 
in 1932. No mutual-defence pact 
has been made.

through Lithuania 
the land between Brest 
Leningrad. Lithuania is 
stone for the war on 

R. which is Hitler’s pet

BARCELONA LOSS DUE TO FEW ARMS; 
LIFTED EMBARGO WOULD HALT LOSS

SPAIN,—“It was not the lack of men nor military expe
rience which necessitated our retirement. It was simply a 
lack of arms,” said a responsible government official, at Lo
yalist headquarters here. “Facing hundreds of planes, tanks 
and artillery, brought without difficulty from Italy and Ger- 

were®------
hand 

now
a result of 

The

The Munich Pact 
—Book Review---

CELLAR CLUBS HOLDING “TRIAL” TO
BREAK ATTACK MADE ON THEM

tes-

Suppression Under Czars
Once a power- 

ful nation Lith- 
uania had be- 
come a part of 
the Russian Em- 
pire folio wing 
her d i s a s trous 
union with Po- NMM TY¥ 4 
land. Sporadic 
revolts and open 
rebellions in 1831 and 1863 are
timonies to the fact that the Lithu
anian people did not quietly accept 
the suppression of their language 
and culture by the Czars.

Despite the promise of the notorious 
Muraviev to wipe out the Lithuanian 
language within forty years the 
people continued to maintain their 
tongue and customs. Lithuanian 
books, published in Prussia, were 
smuggled 
studied in 
sculptured 
School,” is 
how the
continued to exist in spite of op
pression.

is 
is

Lithuanian nation 
ordeal which it 

upon what the gov- 
Yet the actions of

many, our soldiers 
equipped only with 
weapons from our factories, 
without material as 
“non-intervention.” The Italians 
placed their artillery eight meters 
apart, all along the front.”

The retirement from Barcelona 
was ordered by the comrades of the 
Republican Army, in order to spare 
the population from massacre. Bar
celona could have resisted long, 
fighting the invaders from street to 
street, and could have held out, 
as did Madrid, but such resistance 
would have been a strategic mistake, 
the loyalists explain, as it would have 
menaced the Republican troops with ings and wounding many.

the danger of a divided Catalonian 
army.

In occupying Barcelona, the Ita
lians and their Spanish pawns have 
taken over burning ruins, with only 
women and children remaining 
behind. They also found many 
wounded and dead as a result of 
the ceaseless shelling and bombing 
of Barcelona before its evacuation.

The retirement was orderly, 
covered by Loyalist artillery, and 
was effected practically without 
losses. Reports from Alicante reveal 
that five Savoys bombed the Ali
cante hospitals, destroying the build-

over the border and 
secret. Rimša’s famous 

work, “Lithuanian 
an admirable picture of 

Lithuanian language

The World War
At the outbreak of the World 

War Lithuania found herself in a' 
critical position. Conscription forced 
her best young men into the Rus
sian Army and in 1914 the country 
began to feel the effects of war 
when it became a battleground.

Both armies ravaged the country
side for food and supplies. Villages 
were burned and Lithuania fell 
under German occupation following 

master

in 
the

the Russian retreat. One 
was exchanged for another.

Upon America’s entrance 
war Germany began to feel
proaching collapse. Wishing to 
tablish a chain of nations to 
east that would help promote 
war Germany began to 
Lithuanian "independence.”

the 
ap- 
es- 
the 
the

sponsor

state, was met with 
Lithuanian people and 
16, 1918, the Taryba 
Vilna for another in

Independence Achieved

ON DECEMBER 11, 1917, a has
tily formed Taryba met at 

Vilnius and declared Lithuania an 
independent nation with “eternal 
and strong bonds between the Lith
uanian State and Germany.”

This clause, which made Lithua
nia a vassal 
anger by the 
on February 
met again at
dependence proclamation, with the 
omission of the “eternal bonds.”

And so Lithuania became a 
“free” nation and in July the Ta
ryba began to look for a German 
prince who would become Karalius 
Mindaugis Antrasis. Happily enough 
the war came to an end and the 
prospect, Von Urach, found no 
Lithuanian throne waiting for him.

Government in Lithuania
Whether the 

to survive the 
facing depends 
ernment does,
the government are no guarantee 
that the will of the people is ex
pressing itself. This lack of demo- 
mocracy is an important weakness 
which explains the vacillatory poli
cy of Lithuania’s dictator-president, 
Anthony Smetona.

; The Near Future

WHAT THE NEXT few months 
hold for Lithuania cannot as 

yet be told. Its fate is inextricably 
woven with the fate of Spain, de
mocracy and all other small and 
weak nations.

The fight for Lithuania’s indepen
dence is part of the larger fight 
for peace and democracy. Fascism 

; in Germany has been encouraged 
>by its victories in Vienna and Mu- 
> nich. Whether it will seize Lithua
nia and thus perhaps precipitate a 
World War in which the small na
tion would be 
ent upon the 
democracies.

If fascism 
pects for Lithuania’s continued in
dependence are bright. February 16 
can only remain a day which is 
celebrated by Lithuanians the world 
over if democracy is reestalished 
within Lithuania and if the struggle i

MINNIE AND ME
By George Rutherford

down the street 
used to see her 
front of the stoop

annihilated 
actions of

is stopped,

is conting-
the world

the pros-

Minnie lived 
from me. I 
hanging around in 

when I came home from work. Min
nie was the kind of girl you noticed 
every time you seen her. What 
I mean is, she had ways about her 
like looking at you that brought 
out the goose-pimples, if you know 
what I mean. She was only eighteen 
years old and sweeti like. I used to 
get to 
supper. 
Minnie 
to run
we were going around a lot together 
to movies and stuff.

talking to her nights after 
Before I knew it me and 

was hitting it off big. I used 
home to get to see her, and

Our big pastime was to take long 
walks so I could talk to Minnie 
tell her what was what. I’d give 
the lowdown on what chances 
workingman had of making or

and 
her 
the 
not 

for peace and democracy throughout j a living and who his friends

real 
mad

help

THIS PEACE, by Thomas Mann; 
38 pages; Alfred A. Knopf; 75 cents. 
HITLER must fall! That alone 

can preserve the peace!” No 
one who was in Madison Square 
Garden last September 26th will 
ever forget these electrifying words 
of Thomas Mann. The great Ger
man writer expressed in two brief 
sentences the necessity of all man
kind.

But Hitler did not fall—peace 
was not preserved. . Instead, the 
“peace” of Munich, bringing war 
immeasurably nearer, was forced on 
the peoples. The worst man tri
umphed over the best; the oppress
or of Germany over Germany’s 
finest son. ■ For who can doubt 
that Thomas Mann, literary giant, 
European genius, titan of culture, a 
conservative in the best sense, 
speaks for the real Germany of the 
German people?

In this essay Thomas Mann dis
cusses the causes and some results 
of the Munich Pact. He tells, with 
original insight, of the hopes of de
mocratic Germans, inside and out
side the borders, as Hitler’s down
fall seemed imminent. “The dream 
of the last five years was with
in a hair’s breadth of fulfilment. 
Germany might have been driven, 
not into war, but up to 
of it; and Germany and 
might have .been freed 
from the incubus of Nazi

But “it was not to be. 
collapse of fascism 
what the governing 
gland did not want.”

Scrupulously and
tion, calmly and with burning pass
ion, Thomas Mann dissects “this 
peace.” One has hardly seen so 
clear and moving an analysis. But 
in his conclusion he falters, over
whelmed by the blow. Momenta
rily he reflects the pessimism wide
ly engendered by Munich. He writes 
as though it were inevitable: “The 
Continent will now rapidly become 
fascist.” He accepts a moral vict
ory of reason and spirit, and 
spairs of an actual victory.

Certainly there is no cause 
lightheartedness, as the retreat

the open on 
YWCA build- 
Ave. On that 
of New York

from Borough

of Social 
endorse- 

President

the verge 
the world 
overnight 
tyranny.”

For the 
precisely

NEW YORK, N. Y.—The old
conflict between youth social clubs 
and reactionary groups which call 
the clubs “hot beds of crime” once 
again will come into 
February 19. At the 
ing at 610 Lexington 
date 40,000 members
City social clubs will place their ac
tivities on “trial.”

Social clubs exist, claim the 
youth, because the members must 
have a place where they can meet 
for social activity. These "cellar 
clubs” would disappear if large com
munity centers 
general youth, 
social clubs, a 
manded by the
thousands of young people into the 
streets and poolrooms.

McCormick, Commissioner
Albert

were opened to the 
The closure of lhe 
measure often de

police, would throw

Abrams, will conduct the 
of the social clubs. The 
committee consists of 

social club federations

Favored by Civic Leaders
The unique mass proceeding is 

being arranged by the .City Wide 
Committee in Defense 
Clubs which has drawn 
ments
Stanley M. Isaacs of Manhattan, 
Austin 
of Correction: Councilmen 
Schanzer and Robert K. Strauss;
Helen Harris of the National Youth 
Administration and other commu
nity leaders and officials.

Morris 
“defense” 
city-wide 
various
throughout the city. It is expected 
that the “trial” will bring the need 
for larger and more community 
centers to the eyes of the people.

LITHUANIAN NATIONAL ANTHEM
By Vincas Kudirka

(English version by E. J. Harrison) 
Lithuania, land of heroes, 
Thou our Fatherland that art, 
From the glorious deeds of ages 
Shall Thy sons take heart.
May Thy children, day by day, 
Labour in the narrow way, 
May they strive, while they can, 
For the greater good of man.

came from one of them ritzy fami
lies where you never heard no 
fighting words... and boy how 
she’d get!

But just the same I couldn’t
but like her .. .chemistry, I guess.

Once in a while we didn’t fight, 
like a night out in Central Park, 
when the moon was up big and we 
was sitting on a bench.

Ain’t it pretty, Minnie’d say, sigh
ing soft like, and I’d hug her close 
to me.

It’d be swell to get married and 
have a nice home and some kids 
and things, she’d say.

Sure it would, I’d say, that’s why 
I believe in organizing and getting 
people like us good and strong. That 
way we’ll get what we want and 
need, and that’s the only way.

Please, Eddie, don’t talk like that 
tonight.

But don’t you see, I’d say, people 
that work like me and you and our Democracy continues. But let us not 
people, we’re the most important forget either that there are voices 
folks in the world. Everything de-'still to be heard from—that a great 
pends on what we’re able to do. hemisphere to the west of Europe, 
And we ain’t never got further any-|and a great continent to the east, 
time in history than where we are the battling people of Spain and 
right now, and why? We ain’t never [ Chinai and the people of France, 
been organized proper. We always (Britain and Germany herself, are 
been fooled into believing we gotjnot content with “this peace.” They 
everything there is to get. What I are fi^htinGf. and will fierht. to vind- 
chance have we got if we go on 
believing that? We’ll be just where 
we are now a hundred million years 
from now. We ain’t got everything 
we need. But it’s in our power to 
get what we need by fighting for it, 
and fighting together.

Oh well, Eddie, let’s not talk like 
this anymore.

ONE night we went to a movie
and there were newsreel pic-. first German student to enter Ame- 

j rica under a refugee scholarship

was 
classes of En-

with indigna- May the sun of Lithuania
Pierce the darkness of the night, 
And the light of truth and honor 
Guide our steps aright.
May the love of our dear land
Nęrvc and strengthen heart and hand, 
We will strive, while we can, 
For the brotherhood of man!

de-

for 
of

Parable for Newspaper 
Readers Today

Worcester Starts Going 
With Branch Activity• or enemies were. It was tough for 

Minnie- to get it all, but she was 
coming along and our walks usually 
damned near turned out to be lec
tures with me on the professor end 
and her sometimes 
questions.

One of Minnie’s 
was, 
ain’t 
ball, 
what 
a good home and a lot of swell 
clothes.” Well, Minnie, I’d say, I’ve 
got plenty big ideas. Minnie would 
say, Like what? and I’d say Plenty 
big ideas like making our union 
strong as an ox, and making it so 

• Cultural and fraternal organiza-' we can get more money for the 
tions among Lith-American youth hard work we do.
have grown considerably. But in i Minnie used to stop and look at 
comparison with the field open— j me then, and sort of pull away from 
our efforts have barely scratched me. Eddie, you a red ?
the surface. The reservoir of youth I I’d laugh. Hell no, Minnie, but 
that must be tapped is waiting— what of it? I know a lot of swell 
what remains is the cultivation and guys like that.
training of new youth to supersede, You talk like one, Minnie’d say. 
those who have entered into other ( And then she pout and put on a 

I’d done something 
mean that kind of 

smart ideas. There’s

the world continues and grows 
stronger.

asking sensible

pet expressions 
little girl that“Here is one 

gonna end up behind the eight 
I’m gonna get myself a guy 
has big ideas and can give me

| are fighting, and will fight, to vind
icate the hope of Thomas Mann.

—Charles Preston.

First Refugee Youth in 
U. S. on Scholarship

WILLIAMSTOWN, Mass. — The

This short, short story was writ
ten to encourage the reader to look 
beneath the veil of propaganda, 
such as, at present, is being sent 
out of Spain by the Rebels. Even 
with the aid 
chances of 
vague:

of reliable sources the 
seeing the truth are

scientist submitted a

man’s origin.
used this theory 

event. Across the 
screaming head- 
the Great, Great

fields.....
• The L.D.S. Convention and Olym
piad of last year and the current 
membership drive of the Lithuanian 
Art League have shown the ener
gy and vigor of Lithuanian youth 
organizers. But laurels were 
made to be rested upon. New victors 
and builders must be trained.....
• In its essence the main problem 
of Lithuanian-American youth is 
leadership. The function and purpose 
of the Lith-American youth move
ment has not been sufficiently dis
cussed and analyzed. Am interesting 
and pertinent article on the 
meaning of leadership and its re
lation to a mass organization is 
found in the February issue of the 
Y. C. L. Review ...
• Some brilliant sire has written a
piece about “The Infantry of the 
Mind.” Far be it from us to sug
gest the paraphrasing of titles, but 
if any one chooses to write a book 
about non-investigating investiga
tors we suggest “The Infancy of the 
Mind.”.....
• The facts of life for newspaper 
readers: A metropolitan daily edito
rialized Friday on the Spanish War 
and was a bit "sour” when it stated 
that Loyalists were supplied with 
German arms—intimating, of course, 
that Hitler made money by selling 
to both sides.
• The naive explanation ignores the 
fact that Germany is practically in 
a state of war with Spain, 
Hitler is anxious for a speedy 
and that fascism knows what 
doing. The German arms, as

Lincoln 
Brigade will tell you, were obtained 
by the Government forces in care- 

appears on the horizon. With Memel fully planned offensives that sęized 
t a part of Germany the chances for vast stores of Rebel arms

Lithuania, too, formed a 
Government under the lead- 
of V. Kapsukas and Anga- 

but it was of short duration

frontiers with Vilna as 
the nation. The League 
recognized these bounda- 
October the Polish army

Soviets Formed
At the same time the Russian Re

volution occurred and soviets seized 
power. 
Soviet 
ership 
rietis,
and was soon overcome by the in
tervention of Polish and German 
soldiers.

In July, 1920, Russia recognized 
the independence of Lithuania and 
fixed her 
capital of 
of Nations 
ries but in
seized the city and surrounding ter
ritories. A silent “state of war” 
ensued between the two countries. 
This “war” ended last March when 
Poland threatened to invade Lithu
ania if the border was not opened.

Fascism the Danger

SMALL AS THE country is, as 
poor, it nevertheless occupies 

much of Hitler’s mind. A glance at 
the map shows the reason why.

The seaport of Memel (Klaipeda) 
is in the news every now and then. 
The German press sheds occasional 
tears over the fate of 
German population, 
number of industries 
firms in the port
owned and so Hitler finds 
are “oppressed.”

Last December Ernst 
the Henlein of Memel, handed to 
Hitler 25 seats out of a Diet of 
29 after an election that was cha
racterized by the usual Nazi 
reign of terror. With the Nazis 
in civic control of the city, military 
control and union with Germany

Memel’s large 
The greater 
and business 

are German
that they

Neumann,

veteran of the Abraham

I don’t 
I mean 
of smart guys in the world,

sour puss like 
wrong, 
ideas, 
plenty 
Ed.

Well, what’s smarter than fight- 
not ing for your rights?

that 
end, 
it is
any

WORCESTER, Mass.—A bad pen
ny always turns up! Ain’t it the 
truth, though! So here’s my good 
turn for Worcester’s readers.

And how is the bowling, folks? 
It’s the fad this year—bowling and 
bowling. It seems that the Lancers 
now haven’t a steady team. What 
has happened to all those promises 
of “I’ll be there” ? Well, since you 
lost to Stoughton maybe you’ll pick 
up.

The first affair of the Lancers 
was held Friday, February 4, and 
they had quite a crowd. But who 
brought that 
a “perfecto.”

Overheard: 
certain miss 
You can’t be 
lady.

The District’s Skating Party was 
Feb. 12.—more on this in my 
letter.

marble cake ? It was

A young 
theory dealing with the much talked 
of subject, “The Evolution of Man”. 
His theory did not glorify man; but 
told the truth of

The newspapers 
as a major news 
morning editions 
lines read, “Man,
Grandson of a Monkey.”

People by the thousands proclaim
ed the scientist insane. Thousands of 
letters of protest filled newspaper 
offices. Many demanded an apology, 
others justice.

World happenings and other major 
news events were printed in corners 
of the front page or else shared the 
same page as did the classified want 
ads. For weeks the theory occupied 
the front page and was the main 
topic of any conversation.
, The emotions of the people grew 
steadily and soon became uncon
querable. Someone suggested that 
the scientist be lynched. Mobs swar
med the scientist’s home. He was 
dragged to a 
hung.

In another 
Dr. Joe Doe,
geon and firm believer in self opi
nion, tore the theory into its 
elements and found it to be more 
logical than any ever presented. Dr. 
Joe Doe’s reputation was beyond 
reproach and his belief was seldom 
doubted. The result of his research 
was immediately converted into 
newspaper headlines which very 
rapidly changed the public’s mind. 
They fervently began to believe 
something they had previously 
thought entirely incorrect.

The tree from which the young 
scientist had been hung was up
rooted, and in its place a large

A squabble 
putting on the 
popular "that a way,

with a 
"ritz”.turės of Spain.

See what those lousy fascists do?'plan sponsored by Eastern colleges, 
I said, taking Minne’s hand in mine, registered at Williams College last

Well, it’s none of our business, week.
she said. The best thing for us to • Walter Kaufman, 17, began clas- 
do is go on minding our own busi- Ses Monday and was welcomed by 
ness. Į the Undergraduate Committee spon-

Well, Goddamit, the Spanish soring the scholarship plan, 
people want their own government. I 
What right have we to stand by and 
let it be taken away from them ? 
It’s like watching a big brute wal
loping a kid and

The loyalists 
said Minnie, and 
munists.

Jesus!, Minnie, 
about the dumbest dame I aver 
seen.

Well, 
Minnie, 
her hat

Aw, cut it out, I said, 
sense in wasting the 
walking out.

She saw the point in that.
On our way home, Minnie wouldn’t 

talk. At her door I tried to kiss 
her goodnight, but she

Well, I guess I won’t 
a couple of days then, 
union’s calling a strike 
on the picket line.

Really, Edward? said 
went into her house.

After that night I felt bad about 
Minnie, but our strike kept my 
mind busy. We really had a picket 
line and the brothers meant busi
ness. We were gonna get what 
wanted and that was that.

On Saturday afternoon, I was 
there walking with my sign in 
hands when I seen Minnie walking 
down the street. She was with a 
guy but I thought what the hell, 
she’s got a right to go around with
out me. When Minnie come close 
by me and saw me I said, hello, 
Minnie, how you doing?

She turned away with 
look on her face and the 
was with kept looking at

not interfering.
are communists,
I don’t like corp-1

I couldn't stand Germany any 
longer,” Kaufman said, explaining 
that he had applied for' admission 
to Williams a year ago but was un
able to leave Germany until Decem_ 
ber. His parents are Gentiles.

held 
next

—P. Purrs.

Dollars and Sense
11 don’t like guys that talk like 

reds, said Minnie, and she’d start 
walking up the street ahead of me.

Aw, wait, I’d say. Stop being like 
that. Forget it. And Minnie would 
flash her eyes a little and say... 
Well... and then I’d grab a hold 
of her hand and we’d go off to
gether.

Whenever we’d go to a movie we 
always had a battle. We just didn’t 
like the same pictures. And when
ever a picture of those prize heels 
Mussolini and Hitler was shown in 
the newsreel I just couldn’t keep 
hissing. I’d think of workers like 
me in Italy and Germany being 
sucked dry of everything, and my 
blood would burn. Minnie always 
jerked my sleeve, 
say, it ain’t polite, 
sing, and then I’d 
for another one of 
about how to be 
public and how the people of Ger
many and Italy were better off now 
that they had somebody to lead 
them and tell them what to do.

Yeah, tell them to bomb hospi
tals and butcher babies. Tell them 
to hate Jews and Christians. Tell 
them how good their country is 
when they know dammed well what 
a rapin' they’re 
would say, Now 
use language like 
lady. And I’d get 
say, for crissakes, your old man is 
a hard worker and can cuss like 
the best of us. You’d think you I was carrying like he wanted to

I think you’re just

Eddie, that’s enough, said 
and she started 
to go.

putting

there’s 
money

on

no 
by

said no.
see you for
I said. Our 
and I’ll be

Stop it, she’d 
I’d keep on his- 
know I was in 

Minnie’s lectures 
a gentleman in

getting... Minnie 
Ed, you oughtn’t 
that in front of a 
real mad then and

Minnie. She

we

out 
my

a funny 
guy she 
the sign

tear it out of my hands.
Well, Minnie, I said, are you still 

mad at me?
Minnie was red right down to 

where her dress came on her breasts. 
She didn’t open her mouth, 
was embarrassed all right.

Do you know this fellow? 
the guy.

No> I don’t, said Minnie, looking 
at him.

I couldn’t say nothing.
Come on, said the guy, pulling her 

along. I’m sure I heard Minnie 
laugh.

Vitamin 
possible, 
juice in 
or two.

She

said

On my way home that night I 
passed by Minnie’s house. There she 
was, sitting on the stoop. I was 
dead tired. I'd been picketing since 
seven in the morning. I didn’t feel 
like talking to Minnie. I passed by. 
She called in a quiet voice, Eddie!

tree and there he was

part of the country 
an accomplished sur-

Keeping the benefits of 
C in fruit juices is now 
even when you store the 
the refrigerator for a day

The U. S. Bureau of Home Eco
nomics reports that canned orange 
juice stored in loosely covered jars 
in the ice box will not lose its 
valuable vitamin C for a couple of 
days. The same applies to tomato 
juice, except that it can be safely 
kept for as long as three days.
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I walked over to her and waited for Į monument was erected on which an 
-----  ' inscription was engraved. It read, 

“He Spoke His Mind with Frank
ness; His Theory We All Believe.” 

Henry Ketur.

her to speak. Eddie, she said, I’m 
sorry about this afternoon, but 
honest, Ed, I can’t get the idea... 
I haven’t got it all straight yet... 
I know you think you were doing 
right... I was a heel to act like 
I did without figuring all the angles 
... maybe you’re right... guess I 
learn slow. So ... I’m sorry ... 
honest.

I kissed her square on the mouth. 
C’mon, Minnie, I said, let’s go for 
walk.-a

(THE END)

New York inventor’s shirt for 
contains openings through

A 
men 
which suspenders, worn under the 
the shirt, are buttoned to trousers.

A Detroit man has invented pro
jection apparatus that shows on 
screens magnified views of metals in 
the process of being electroplated.

Insuring that any of your kitchen
ware made 
means that 
is new by 
treatment.

Before using a new iron uten
sil, scour it thoroughly, rinse and 
dry. Then cover the entire surface 
with tallow grease or cooking oil 
and let it warm in a warm oven. 
Wash it again thoroughly 
using.

Cast iron, because it heats 
is ideal for slow cooking.

of iron doesn’t rust 
you start out when it 
giving it the proper

before

slowly,

a sau-When is a sausage not 
sage ? According to to the U. S. 
Bureau of Animal Industry, it’s not 
sausage if more than 3% per cent 
of it is cereal, vegetable starch, 
vegetable floor or dried milk.

When buying sausage, look for 
the label showing that it has passed 
federal inspection. Then look to see 
if it is labeled “Imitation’’, which it 
must be if it doesn’t come up to 
standard.



Ketvirtas puslapis

(Tąsa)
“O gal todėl, kad Mandžurija per toli nuo jūsų— 

taigi grįžkite namon su manim, čia į Chicagą. Čia, šita
me mieste, šią naktį rasime dešimtį tūkstančių moterį], 
uždarytų purvinose lindynėse, bado priverstų pardavinėt 
savo kūnus, kad galėtų pragyventi. Ir mes žinome apie 
tai ir tik juokus iš to darome! O tosios moterys sutver
tos tokiomis, kaip ir jūsų motinos, gal būt, kad yra jūsų 
seserys, jūsų dukterys; jūsų kūdikis, kurį palikote šią 
naktį namie, kuris rytoj pasveikins jus linksmomis aku
tėmis—gal būt to paties sulauks! Šią naktį Chicagoje 
yra dešimtys tūkstančių žmonių, neturinčių prieglaudos, 
suvargusių, norinčių dirbt ir meldžiančių, kad tik gau
tų ką veikti, vienok jie badą kenčia ir imasi su aštriuoju 
žiemos šalčiu! šią naktį Chicagoje randasi šimtas tūks
tančių vaikų, kurie sunaikino savo pajėgas ir suardė 
savo gyvastį, besistengdami sau duoną uždirbti! Čia yra 
apie šimtas tūkstančių motinų, gyvenančių skurdžiai, 
purvuose, kovojančių, besistengiančių uždirbti ganėti
nai, kad galėtų savb mažyčius pavalgydinti! Čia randasi 
šimtas tūkstančių žmonių, apleistų, nežinančių ko stver
tis, laukiančių mirties, kad išvaduotų juos iš nelaimin
gojo padėjimo! Rasite milijoną žmonių, vyrų, moterų ir 
vaikų, pastojusių vergais už algą, kurie dirba kiekvieną 
valandą, kiek tik gali tesėti, o gauna tik tiek, kad gy
vastį palaikyti galėtų, kurie pasmerkti iki pabaigos savo 
gyvenimo būti nuilsusiais, alkanais, suskurdusiais, kęsti 
karštį ir šaltį, purvus ir ligas, skęsti nežinystėje, gir
tuokliavime bei ištvirkime! O paskui, perverskite lapą 
su manim ir dirstelėkite į kitą vaizdo pusę. Rasite tūks
tančius—dešimtis tūkstančių gal—kurie yra viešpačiais 
vergų, kurie prisisavina jų triūsą. Jie nieko neveikia, 
kad užsipelnyti, ką jie turi; jiems net nereikia klausti 
apie tai—viskas pats pas juos ateina, ir jie tik rūpinasi, 
kur tą viską padėti. Jie gyvena rūmuose tarp smagumų 
ir išdykavimų—tokiuose, kuriuos ir aprašyti sunku, 
apie kuriuos girdint darosi nesmagu. Jie išleidžia šimtus 
dolerių čeverykams, skepetaitėms, ar pančiakoms, pa- 
raišalams; jie išleidžia milijonus arkliams ir automobi
liams, rūmams ir puotoms, mažyčiams blizgantiems ak
menėliams, kuriais savo kūną apkarsto. Savo gyvenime 
jie rūpinasi vien eiti lenktynių, kurie geriau galės pasi
rodyti puikavime ir išlaidume, naikinant naudinguosius 
ir reikalinguosius daiktus, išleidžiant ant niekų darbą 
ir gyvastis tokių pat tvarinių kaip ir jie patys, triūsą 
ir kančias tautų; prakaitą, ašaras bei kraują žmonių 
veislės! Viskas yra jų—viskas jiems tenka; taip kaip 
šaltiniai subėga į upelius, upeliai į upes, upės į jūras,— 
taip visi draugijos lobiai patenka jiems. Farmerys iš
dirba dirvą, angliakasis kasa po žeme, audėjas daboja 
stakles, mūrininkas tašo akmenis; sumanus žmogus iš
randa naujus daiktus, apsukrus veda biznį, protingas* 
tyrinėja, turįs įkvėpimą dainuoja—ir visko išeiga, darbo 
vaisiai, lygiai smagenų taip ir raumenų, susirenka į vie
ną didelę srovę ir toji viską suverčia jiems! Jie savo 
naguose turi visą draugiją, visas pasaulio triūsas pri
klauso nuo jų malonės—o jie, kaip nuožmūs vilkai, dras
ko ir naikina, kaip išalkę vanagai plėšo ir ryja! Visa 
žmonijos galybė priklauso jiems taip, kad sunku prieš 
juos ką padaryti—darykite, ką tiktai galite, stengkitės, 
kaip tiktai norite, žmonija gyvuoja ir miršta tik dėl to, 
kad jų reikalus atlikti! Ne tiktai, kad jie suglemžė vi
suomenės triūsą, bet užgrobė ir valdžią; ir visur jie 
panaudoja savo vagystėmis ir papirkimais įgautą galy
bę, kad dar labiau sudrūtinti savo įtekmę ir savo privi
legijas, dar labiau pagilinti vagas, kuriomis pelno upės 
plaukia prie jų! O jūs, darbo žmonės—darbo žmonės! 
Jus nualino iki paskutinio, jūs velkate jungą kaip gy
vuliai, rūpindamiesi tiktai, kad dieną kaip nors praleisti 
—visgi, ar yra tarp jūsų žmogus, galintis tikėti, kad 
tokia sistema viešpataus visados—ar čia tarp klausytojų 
randasi nors vienas žmogus, taip atbukęs ir taip nusi
žeminęs, kad pasidrąsintų pakilti prieš mane ir pasakyti, 
jog jis tiki, kad tas gali visados viešpatauti; kad visuo
menės triūsas, dalykai, kurie palaiko visą žmonių veislę, 
visados priklausys dykūnams ir tranams ir kad tieji 
išeikvotų viską užganėdinimui savo išdidumo ir savo
gašlumo, kad taptų išeikvota taip, kaip pavienis asmuo 
kad panorės—kad kada nors, kokiu nors būdu žmonijos 
triūsas neprigulėtų visai žmonijai, kad tas viskas nebus 
suvartojamas visos žmonijos reikalams, pagal visų no
rą? Ir jeigu tas kada nors turi įvykti, kokiu būdu įvyks 
—kokia galybė galės tą suteikti? Ar tai bus darbas jū
sų valdonų, gal jums rodosi—gal jie apreikš, kad sutei
kia jums laisvę? Gal jie nukals jums kardą, kąd juom 
galėtumėte išsiliuosuoti, sutaisys jums armiją ir ves 
ją į mūšį? Ar jie panaudos savo turtus tam mieriui— 
ar jie statys kolegijas ir bažnyčias, kad jus pamokintų, 
ar išleidinės laikraščius, kad skelbtų progresą tarp jūsų, 
ar suorganizuos politiškąsias partijas, kad tvarkytų ir 
vestų jūsų kovą? Ar jūs nematote, kad tąjį darbą par 
tyS turite atlikti, patys apsvarstyti, sutvarkyti ir iš
pildyti?" Jeigu kada nors ir prisieis tą atlikti, tai tas 
įvyks, nepaisant įvairiausių priešginybių, kokias turtai 
ir sumanumas prieš jus pataikys surengti—nepaisant iš
juokimo ir apšmeižų, neapykantos ir persekiojimo, lazdų 
ir kalėjimų! Tą įgysite pajėga savo apnuogintų krūti
nių, pastatytų prieš įšėlimą ir priespaudą! Tai bus ju
dėjimas, gimęs tolimoje praeityje, dalykas lengvas iš
juokti, lengvas neapkęsti; dalykas nemeilus, turįs išvaiz-
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dą keršto ir neapykantos—bet jums, darbo žmonės, al- 
giniai vergai, jis šaukia tvirtu ir išdidžiu balsu—balsu, 
niio_ kurio jūs negalite pabėgti, kur šiame pasauly jūs 
nebūtumėt! Balsu visų jūsų negerumų, balsu jūsų troš
kimų; balsu jūsų privalumų ir jūsų vilties—visko, kas 
jums šiame pasauly rūpi! Tai balsas varguolių, reika
laujančių, kad vargas pasiliautų! Tai balsas prispaustų
jų, skelbiančių galą priespaudai! Balsas skriaudžiamojo 
ir niekinamojo darbo milžino, kuris guli ištisas—didelis 
kaip kalnas, bet apjakintas, suvaržytas ir nenuvokiąs 
apie savo pajėgą. Bet dabar jis pradeda sapnuoti apie 
pasipriešinimą, viltis imasi su baime; kol netikėtai jis 
pasikrutins ir pančiai sutruks—virpėjimas apima jį visą, 
iki paskučiausių jų galų jo milžiniškojo kūno ir veikiai 
jis kibs savo sapną įgyvendinti! Jis sukruta, jis keliasi; 
suvaržymai sutraukyti, sunkenybė nusirita nuo jo; jis 
pakyla—didelis, milžiniškas; jis pašoka ant kojų, jis 
šūkauja iš naujai užgimusiojo pas jį džiaugsmo...”

Ir kalbėtojo balsas veikiai apsistojo nuo didelio jaus
mų įtempimo; jis stovėjo ištiesęs rankas aukščiau savęs 
ir jo svajojimas rodėsi pakėlė jį nuo grindų. Klausy
tojai grūdosi artyn jo, šūkaudami; vyrai mosavo ran
komis, garsiai juokdamiesi iš sujudimo. Jurgis taipgi 
buvo tarp jų ir šūkavo, rodėsi net gerklė pliš; šūkavo, 
nes turėjo taip daryti, kadangi jo jausmų įtempimas 
buvo didesnis, negu jis galėjo išlaikyti. Tą padarė ne 
vien žmogaus žodžiai, bet ir jo iškalbumas. Tai jisai 
pats, tai jo balsas: balsas keisto skambėjimo, kuris at
siliepė gilumoje širdies, kaip varpo skambėjimas, kuris 
pagauna klausytoją, kaip milžiniškoji ranka apie jo 
kūną, kuri sukrutino jį visą, išgązdino bei suteikė kokį 
tai jausmą apie dalykus, kurie ne nuo šios žemės paeina, 
apie paslaptis, kurių buvo nepažinojęs! Veikiai jis pasi
juto esąs ne vien paprastuoju žmogumi—jis jautė savy
je pajėgas, apie kurias nei nesapnavo. Tojo žmogaus žo
džiai atsiliepė Jurgio širdyje kaip perkūnijos pyškėji
mas; sujudimas, kaip tvanas, kildamas bangomis aukš
tyn, apėmė jį—jo senoji viltis bei troškimai, jo tužba, 
įnirtimai bei nusiminimai. Ką jis tiktai kada nors at
jautė savo gyvenime, rodėsi grįžta prie jo, suteikia kokį 
tai naują jausmą, kurį sunku ir aprašyti. Kad jam prisi
ėjo nukentėti tokią priespaudą, tokias baisybes, tai bu
vo gana blogai; bet kad tieji dalykai jį įveikė ir sunaiki
no, o jis pasidavė tam, užmiršo viską ir gyveno sau 
ramiai—na, tai iš tikro buvo dalykas, kurį sunku žo
džiais apsakyti, tai dalykas, kokio gyvas sutvėrimas 
negali nukęsti, tai baisybė, tai pašėlimas! “Kas tai yra”, 
klausia pranašas, “užmušimas kūno, palyginant su už
mušimu dvasios?” O Jurgis buvo žmogumi, kuriam dva
sią užmušė, kuris neteko vilties ir noro kovoti,—kuris 
susitaikė su pažeminimu ir nusiminimu; ir dabar veikiai 
nuo vieno smarkaus sujudimo jis aiškiai suprato tą 
pasibjaurėtinąjį dalyką! Rodėsi, kad iš po jo širdies iš? 
lenda visos paramos, kad dangus aukščiau jo prasiskiria 
—jis stovėjo tenai iškėlęs sugniaužtas rankas, akys krau
jais pasisiuvusios, gyslos ant jo veido išrodė tamsiai 
raudonos. Kada jis jau daugiau negalėjo šūkauti, jis vis 
dar stovėjo žiopčiodamas ir pašnabždomis tardamas pats 
sau: “Dėl Dievo! Dėl Dievo! Dėl Dievo!”

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kartais tenka kalbėtis su 

senais ir naujais darbininkų 
spaudos skaitytojais. Darbi
ninkiškų dienraščių skaitytojų 
išsireiškimai labai * nevienodi. 
Vieni sako, kad “Laisvė” la
bai sklandžiai skaitosi, kiti,— 
kad “Vilnis”, treti išsireiškė, 
kad abudu dienraščiai labai 
lengvai skaitosi, ir kas juose 
rašoma,—aišku ir lengva su
prasti todėl, kad juose rašo
ma paprasta lietuvio darbi
ninko kalba. Jei kartais rašy

mūsų gyvenimui, ir kas bloga. 
Mums pradėjus skaityti darbi
ninkiškus laikraščius, pasiro
do, kad jie yra mūsų darbinin
kų aukščiausia apšvietos mo
kykla ir šaltinis žinojimo apie 
visus mūsų reikalus. Tiktai 
juos skaitydami pradedam 
suprasti, kad mūsų gyve
nimo geresnė ateitis priklau
sys nuo mūsų pačių ant tiek, 
kiek mes patys būsime apsi
švietę, kiek mokėsime darbuo
tis savo gerovei.

tojai ir pavartoja aukštesnių 
žodžių arba kitokių kalbų žo
džių, tai trumpai paaiškina, 
ką jie reiškia, kad skaitytojui 
būtų lengva suprasti. Taip pat 
paaiškina ir kaip suprasti plo
tį, aukštį, svorį, skaitlines ir 
taip toliau. Senieji skaityto
jai pasako, kad mums nekurie 
paaiškinimai jau mažai reika
lingi, sako, įneš per eilę metų 
skaitydami savo spaudą daug 
iš jos išmokome, kad ir be pa
aiškinimų galėtume daug ką 
suprasti. Nauji skaitytojai iš- 
sireiškia, kad gerai paaiškini- 
mąi aukštesnių žodžių, kurių 
mums bemoksliams darbinin
kams pirmiau niekada nebu
vo progos nei girdėti, nei var
toti, nei suprasti.

Šiandien, progresui smar
kiai kylant, yra labai naudin
ga mums kiekvienam suprasti 
visi neaiškumai: kas yra gera

Katrie darbininkai pradeda 
skaityti darbininkiškus laik
raščius, tie jau jų negali nus
toti skaitę. Daugelis skaityto
jų sako, kad kas anksčiau 
darbininkiškuose laikraščiuose 
buvo rašoma, tai tas šiandien 
pildosi; o kas šiandien rašo
ma, tai galima pilnai tikėti, 
kad ateityj išsipildys. Tai, kas 
darbininkiškuose laikraščiuo
se laikraščiuose rašoma, yra 
teisinga. Jie yra griežtai nusi
statę prieš išnaudotojus, gina 
mūsų reikalus ir padeda mū
sų visose kovose. Be darbinin
kiškų laikraščių mes nieko tei
singo negalėtume žinoti, kas 
dedasi pasaulyje, ir iš katros 
pusės mums gręsia pavojus, 
ir kaip tam pavojui geriausia 
pastoti kelią ir jį atremti.

Man teko kalbėtis su pora 
skaitytojų, kurie anksčiau bu
vo darbininkiškų laikraščių

Burgos, Ispanija. — Len
kija atsiuntė čia savo dele
gaciją derėtis su generolu 
Franco dėlei prekybos su
tarties.
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skaitytojai, o šiandien ilgas 
nedarbas ir sunkios gyvenimo 
aplinkybės neleidžia jiems lai
kraštį presinumeruoti. Jie be 
darbininkiško laikraščio ne
rimsta, bėga pas tuos draugus, 
katrie skaito, gauna jų per
skaitytus laikraščius, parsine
ša namo ir juos noriai skaito. 
Tas aišku, kad darbininkas, 
pradėjęs skaityti savo teisin
gą spaudą, pradėjęs iš jos su
siprasti, apsišviesti ir pamaty
ti, kas jį išnaudoja, jam sunku 
persiskirti su savo teisinga 
spauda, iš kurios jis semia sau 
klasinį supratimą.

Su katrais darbininkiškų 
laikraščių skaitytojais man 
tenka kalbėtis, tai pasirodo, 
kad visi myli skaityti abudu 
laikraščius, bet nevisiem gyve
nimo aplinkybės leidžia abudu 
užsiprenumeruoti, tai tūli 
skaitytojai pora metų skaito 
dienraštį “Laisvę”, nustoję ją 
skaitę prenumeruoja “Vilnį”. 
Taip ir maino kas porą motų; 
kai kurie ir kas meta.' Katrie v 
skaitytojai netoliese gyvena, 
vieni jų skaito “Laisvę”, kiti 
—“Vilių”. Tie kasdiena apsi
maino dienraščiais. žinoma,' 
yra labai daug skaitytojų, kuL 
rie tą patį laikraštį skaito nuo 
pat jo įsikūrimo ir niekada 
nenori su juo persiskirti.

Man labai nuostabu, kad iš 
mūsų darbininkų randasi ir 
nedrąsių, sarmatlyvų, kur vi
sai nėra reikalo tokiem būti. 
Pora skaitytojų išsireiškė, kad 
labai myli skaityti dienraštį 
“Laisvę,” bet praeitą vasarą 
beveik visai buvę be darbo ir 
dėl tos priežasties negalėję 
atsinaujinti p r e n u m e ratos. 
Nors dienraštį “Laisvę” ir 
siuntinėja, bet, dėl užvilktos 
prenumeratos, sarmata jį atsi
naujinti. . . o be darbininkiš
ko laikraščio nieko . teisingo 
negalima žinoti, tai dabar pri
sieina prenumeruoti “Vilnį”. 
Sako, gaila “Laisvės”, nes ten 
telpa labai daug gerų moks
liškų straipsnių ir tokių svar
bių apysakų, kurios “Laisvėj” 
labai dažnai talpinamos. Gai
la, esą, kad gal neteks pa
baigti skaityti Upton Sinclair 
parašyto “Raistas”, kuris la
bai naudinga skaityti iki pat 
galui. . .

Kiek esu patyręs pats ant 
savęs, tai pasirodo, kad ir kiti, 
katrie pirmiausia pradeda 
skaityti darbininkišką dienraš
tį “Laisvę”, tai su ja sunku 
atsiskirti; o katrie pirmiausia 
pradėjo skaityti “Vilnį,” tai ir 
su ja sunku persiskirti. Todėl 
sunku, kad skaitydamas tą 
laikraštį tampriai susiriši su 
tų rašėjų mintimis, kurie daž
niausia į tą laikraštį rašo. Iš 
to mokiniesi ir pradedi įvertin
ti ir branginti jį, rašė ją, ir vi
są darbininkų klasės darbuo
tojų pasišventimą. '

Man rodosi, kad darbinin
kiškų laikraščių skaitytojam, 
katrie visuomet myli tą patį 
laikraštį skaityti, tai del tru
paus nedarbo ir dėl negalė
jimo tuojaus atsinaujinti pre
numeratos — nereikia sar
matytis ir būti nedrąsiems. 
Darbininkiškų laikraščių re
dakcijos ir administracijos, 
ypač dabartiniu laiku, labai 
gerai supranta darbininkų gy
venimo sunkias problemas. 
Jos per kiek laiko dienraštį 
siuntinėja skaitytojui, ir lau
kia nuo jo atsinaujinant pre
numeratos. Skaitytojas, neno
rėdamas persiskirti su savo 
mylimu laikraščiu, turėtų pa
imti drąsą ir parašyti redak
cijai lajšką, kame dalykas. O 
prie pirmos progos, atsilygin
ti už užvilktą prenumeratą. 
Tikiu, kad redakcija atleis, ir 
nei vienam skaitytojui niekada 
nereikia persiskirti su savo 
mylimu laikraščiu.

A. M. B.

V. MOLOTOVAS
Sovietų Sąjungos premje
ras, nesenai paskelbęs da
vinius apie trečiąjį Penke- 

rių Metų Planą Sovietų 
Sąjungoj.

Newark N. J.
Gražiai Pavyko Masinis 

Mitingas
Vasario 2 d., įvyko minėji

mas žuvusio draugo jaunuolio 
Broniaus Ražansko Ispanijos 
kovoje prieš žiaurųjį fašizmą; 
ir tuom pačiu sykiu buvo pa
gerbimas grįžusių kelių ne- 
warkieciu, tarp kurių grįžo ir 
Al. Rogers (ne brolis velionio 
Broniaus), kurie kartu išvyko 
kovoti ir. . . vargšas Broniukas 
jau negrįžo pas mus... Gai
la tokio jaunuolio, kokiu buvo 
Bronius!

Kalbėjo dd. šolomskas ir V. 
Zablackas. Mūs jaunuoliai 
parūpino irgi du jaunus kovo
tojus, tik ką grįžusius,—tai 
Joe Paroni ir Al. Goldberg. 
Negalėjo kalbėti d. Al. Ro
gers, nes prastai jautėsi, ka
dangi motina serga ir turi eiti 
ant operacijos, o mažai kraujo 
turi; tai sūnus Al. davė moti
nai čielą kvortą savo kraujo, 
kad ji būt stipresnė.

Al. Rogers prieš išvyksiant 
į Ispaniją priklausė Sietyno 
Chore ir Jaunuolių LDS 203 
kuopoj, kur jaunuoliai už jį 
ir mokestis mokėjo iki šioliai. 
Dabar jaunasis draugas Al. 
suvargęs dvasiniai ir medžia
giniai, reikėtų jam pagelbėti.

Atidarius estradą, pasirodė 
Sietyno choras, o virš jo—ve
lionio Broniaus paveikslas, iš
puoštas juoda ir raudona spal
va, parodančia, kas buvo 
draugas Bronius ir už ką ko
vojo. Svetainės šviesos užgęso, 
tik estradą nušvietė liūdna 
šviesa. Pirm. d. Dobinis pa
prašė publiką atsistoti, o cho
ras, vadovaujant d. šalinaitei, 
liūdnai sudainavo: “Nelaisvės 
Sunkios Nukankintas, Garbin
ga Mirtim Tu žuvai.”

Buvo tai liūdnas vaizdas, 
nes didžiuma dainuojančių

choriečių dėvėjo juodas gedu
lo drapanas.

Visi kalbėtojai kalbėjo la
bai gerai, bet jaunasis Vytau
tas,—geriausia patiko visiems; 
jis kalba gražiai lietuviškai ir 
turi labai gilias mintis, kurios 
jam gerai vyksta perduoti 
klausytojams. Vytautas kelis 
tik žodžius prisiminė apie sun
kią padėtį grįžusių draugų- 
kovotojų ir Ispanijos liaudies, 
kaip, širdingai atsiliepė ger
biama publika, sudėdama virš 
50 dol. jų pagelbai. Choras 
dar sudainavo tris labai tin
kamas momentui daineles. 
Kaip smagu, gražu, kad žmo
nės, darbo liaudis, tinkamai - 
įvertina ir pagerbia savo jau
nus kovotojus už jų tikrus 
principus. O, kad mes turė
tume savo eilėse daug tokių 
Vytautų kovotojų, Vytautų 
kalbėtojų, organizatorių jauni
mo ir švietėjų!

šį mitingą surengė Liet. 
Darb. Literatūros 5 kp. ir jau
nuolių LDS 203 kp.

Seka aukotojai: Lenkų Dar
biu. Kliubas — $5.00, Draugų 
Ispanų Būrelis $5.00. Drg. 
Juozas Stanelis —3 dolerius. 
Po $1: Šimkienė, Vilkauskic- 
nė, J. Lepševičia, J. Griciū- 
nas, K. Onuškis, Joe Mikšis, J. 
Paukštaitis, Arbunthan, Bun
dy, Geo. Dulinskas, Labašaus- 
kienė, Rogers; po 75c.: Fred 
Rogers, Kinderas, Andrew Do- 
rial ; po 50c.: Žalienė, W. Že
liu, John Stasiulis, A. Kveda
ras, Joe Sukackas, B. Derži- 
nauskas, V. Milišauskas, J. 
Marcinkevičia, Elinskas, Bc- 
leski ir J. Gasparaitis; po 25c: 
A. Kunickienė, Rudis, Tama
šauskas, A. Janušonis, G. Žu
kauskas, W. Morkus, Bartow, 
Kean, O. D., St. Stasiulis, ir 
Draugas. Draugė Kučinskienė 
30 centų.

Viso kartu $53.10c. Varde 
Ispanijos liaudies ir ją ginan
čių draugų-kovotojų, širdin
giausia padėka gerbiamai pub
likai už taip gausią auką ir 
apsilankymą mitinge.

šiame mitinge buvo ir jau
nuolių nemažai, bet galėjo būt 
daugiau visokių.

Širdinga padėka kalbėto
jams, o ypatingai Sietyno Cho
rui ir jo mokytojai d. šalinai
tei už taip gražiai pritaikin
tas laikui daineles ir sudaina- 
vimą.

G. Albinas.

150 LIAUDIEČIŲ KOVĖ
SI, IKI FAŠISTAI VISUS 

IŠŽUDĖ

Bourg-Madame, Franc.— 
150 liaudiečių Ispanijos mi
licininkų tol kovojo Puig- 
certoj, pasieniniame Kata- 
lonijos miestelyj, iki fašis
tai visus juos išžudė.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbių Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

I I I     I i 1 ‘
g « * «
• į 1 PARAŠE 1 •

I * *1II R. MIZ ARA
Į* ______ Į Į

4* ++
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.

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

1
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Antrad., Vasario 14, 1939
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MUSŲ PAREIŠKIMAS PRIEŠ 
LIETUVYBĖS PRIEŠUS

MONTREAL. — Montrealo mokyklėlėje lankosi mokiniai 
lietuviai per keletą paskutinių ' vogtinai, tėvams nežinant su
metu kenčia nuo lietuvybės' kviesti, 
priešo, vietinės parapijos kle- komunizmo. Ten pat raštinėje 
bono J. Bobino. | ant stalo gulėjo ar policijos

Pradžioje 1934 metų klebo-. viršininko rankose buvo įran.- 
no J. Robino pastangomis kis — klebono J. Bobino rank- 
Montrealo lietuvių tarpe su-1 raščiu parašytas, ant šv. Ka- 
kelti kivirčai, kurie parapijų-' zimiero Parapijos laiškų po
nus privedė iki muštynių. Vė- pierio, francūzų kalboje laiš- 
liau išpirko varentus ir areš-' kas. Mūsų aiškinimų, kad pa- 
tavo nieku nekaltus parapijo- imtieji vadovėliai: “Lietuvių 
nūs. Atėmė iš parapijonų vi-( Kalbos Gramatika”—Damijo- 
sokias teises parapijos reika- naičio, skaitymo knygos “žibu- 
luose. Parapijonus tąsė po rėlis” ir “Krašto Mokslas” yra

ir būk jie mokinami

Juose. Parapijonus tąsė po rėlis” ir “_____________
teismus. Nepamatuotais skun-Į pirkti ir gauti veltui iš Lietu- 
dais trukdė Montrealo lietuvių 
organizacijų veikimą daryda
mas didelius ekonominius ir 
moralius nuostolius visiems lie
tuviams. Ne keno kito, o kle
bono J. Bobino pastangomis 
panaikinta lietuvių kalbos pa
mokos trijose, tai yra visose, 
Montrealo valdiškose pradinė
se mokyklose. Kleb. J. Robi
nas nusistatymą prieš lietuvy
bę parapijonams pareiškė se
kančiai: “Aš jūs tą lietuvybę 
su šaknimis išrausiu ir sunai
kinsiu !. . . ”

Nors virš paduotas pareiški
mas teko girdėti kiek anks
čiau, bet jo nusistatymas prieš 
lietuvybę nepasikeitęs, ką pa
rodys žemiau paduotas įvykis 
pu uždarymu mūsų suorgani
zuotos lietuvių kalbos mokyk
lėlės, dėl mūsų vaikučių. Jis 
seka:

Pabaigoje rugsėjo mėnesio, 
1938 m., mes keliolika Mon
trealo lietuvių tėvų susirinkę 
nutarėme organizuoti mūsų 
vaikučių lavinimui lietuvių 
kalbos mokyklėlę. Ačiū Lie
tuvių Literatūros Draugijos 47 
kuopai, ji suteikė vietą leisda
ma du vakaru į savaitę turė
ti lietuvių kalbos pamokas jos 

. nuomuojamoje salėje, taipgi 
priruošė tinkamus mokiniams 
suolus. Tos pat organizacijos 
narys ir darbuotojas, gerai ži
nantis lietuvių kalbą, jo orga
nizacijai leidžiant ir mums 
prašant, sutiko būti mokytoju.

Spalių mėnesio pradžioj pra
dėta pamokos: pirmas tris 
savaites užsirašė ir lankė 21 
mokinys. Viskas eina gerai. 
Bet spalių 20 d. mūsų vaiku
čiai pareina iš pradinių mo
kyklų (public schools) ir pra
neša, kad ten atsilankęs kleb. 
J. Bobinas ir kaip kuriuos mū
sų vaikučius išsišaukęs pavar
dėmis, kitus privertęs prisipa
žinti, kad jie lanką “komunis
tišką” mokyklą. Visus susi- 
statęs grasino, kad jis išvysiąs 
juos iš pradinės mokyklos, jei 
jie lankysią mūsų organizacijų 
lietuvių • kalbos mokyklėlę. 
Vienam iš mokinių ten pareiš
kus, kad mūsų mokykloje tik 
lietuvių kalba mokinama, tai 
jį visaip grąsino ir neleistinai 
baugino. Bet tuo J. Bobino 
žygis nepasibaigia.

Spalių 21 d., klebono J. Bo
bino įbaugintus mūsų vaiku
čius turėjome daug raginti 
arba vesti į lietuvių mokyklė
lę. Gi įpusėjus to vakaro pa
mokoms, staiga įsiveržė politi
nė policija, kuri iš pergąsdin
tų vaikučių sugriebė vadovė
lius, sąsiuvinius, tik parašytą 
diktantą; patardę mokytoją 
užsirašė jo pavardę ir antra
šą, paėmė mokinių sąrašą ir 
įsakė jam atvykti į policiją 
dėl nuodugnesnio tardymo. 
Tuomet vienas iš policininkų 
francūziškai taręs, kad einąs 
paklausti, ką daryti su jais, 
kas vaikučius, suprantančius 
francūziškai, neleistinai bau
gino. Po valandėlės sugrįžęs 
iš gatvės pareiškė, kad mo
kyklėlė uždaryta, ir davė įsa
kymą vaikučius pasiųsti namo.

Tris dienas iš eilės mūsų 
vaikučių mokytojas K. Kilike- 
vičius ir tėvų komiteto nariai 
turėjome eiti į policijos įstai
gas, kur tardant kaltino, kad

vos, ką liudijo Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos ant- 
spaudos, melagingai informuo
ta policija neklausė. Po tar
dymo pareikalavo Montrealo 
lietuvių parašų, pageidaujan
čių tokios mokyklėlės, kas 
tuoj buvo atlikta, bet ir po to 
nieko neatsakė ir draudė mo
kyklėlę atidaryti. Teko kreip
tis pas advokatus, kur, žino
ma, be išlaidų neapsieisi. Ir 
tik po virš mėnesio pastangų, 
lapkričio 23 d., per mūsų ad-

LAISVI

V. Zablacko Prakalbos 
LLD 12-me Apskrityje

dės savo prakalbų maršrutą 
šiame apskrity j.

12 Apskr. Rast.

Penkta* pnalapii

redaguojamuose laikraščiuose 
žiniai išeivių lietuvių ir mūsų 
brolių Lietuvoje. žinokite, 
broliai ir seserys, kad dar ir 
dabar tarpe lietuvių yra caru- 
kų, Muravjovų, lietuvybės 
priešų, su kuriais reikia 
voti ir toje kovoje vieni 
tiems padėti.

Joe Smetona, 
K. Čekaitis, 
Siman Mozuraitis.

Montrealo Lietuvių 
Mokyklėlės Tėvų 
Komitetas.

ko-

WORCESTER, MASS

Reikale prakalbų rengimo 
šiam apskrityj dėl draugo V. 
Zablacko, apskričio valdyba 
savo susirinkime vienbalsiai 
sutiko ir nutarė. Dėl kuopų 
buvo paskirtos dienos. Pra
kalbos įvyks kuopose ant 
greitųjų. Joms apie tai buvo 
pranešta.

Nors jau gana laiko prabė
go, bet nuo nekuriu kuopų at
sakymo dar neesu gavęs kas 
link rengimo prakalbų. Todėl 
čia reikia kuopoms išnaujo 
pranešt per spaudą, kuriai 
kuopai ir kokia diena paskir
ta.

Vasario 26 d., Scranton, Pa., 
po pietų ;

Vasario 26 dieną, Pitts
ton, Pa., vakare.

Vasario 27 d., Inkerman, 
Pa.;

Vasario 28 
Barre, Pa.;

Kovo
Kovo 
Kovo

Valencia, Ispanija. —, 
Apart premjero Negrino, | 
parskrido iš Francijos dar 
7 kiti ministerial Ispanijos, 
respublikos.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn N.

STREET168 GRAND 
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-717#

Wilkes-

1 d., Plymouth, Pa.;
2 d., Nanticoke, Pa.;

3 d., Binghamton,

Lietuviy Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
IS5 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergrcen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
Minėsim Leniną

Atminčiai Lenino įvyksta 
masinis mitingas vasario (Feb
ruary) 19 d., Eagles Hall, 695 
Main St. Tai bus sekmadienio 
vakare, 8-tą valandą.

Šį mitingą rengia Worces
terio Komunistų Partija. Sakys 
prakalbą drg. Frankfęld, Nau
jos Anglijos Komunistų Parti
jos g.eneralis sekretorius; aiš-

vokatą gavome pranešimą iš kins, kodėl Leninas buvo orga- 
policijos, kad po ištiso mėnesio 
tyrinėjimo mokyklėlės ir egza
minavimo vadovėlių nerado 
nieko komunistinio, taipgi pra
nešė, kad atsiimtų konfiskuo
tus vadovėlius, kas tą pačią 
dieną atlikta ir turėta lietuvių 
kalbos pamokos, dalyvaujant 
apie 20-čiai mokinių.

Nepavykus melagingais 
skundais pakenkti lietuvybei, 
uždaryti lietuvių kalbos mo
kyklėlę, klebonas J. Bobinas 
ir kiti lietuvybės priešai grie
bėsi kito būdo atakavimui lie
tuvių, būtent, skųsti tą orga
nizaciją, kuri gausiai remia 
mokyklėlę. Kokiais būdais 
priėjo prie provincialės polici
jos, kuriai įskundė, kad toje 
salėje, kur mokyklėlės pamo
kos vyksta, kas tai komunisti
nę propagandą skleidžią ir 
kad ta salė, sulyg Quebec’© 
provincialės valdžios išleisto 
taip vadinamo “Spynos Įstaty
mo” (Padlock Law), turinti 
būti uždaryta. Salės nuomuo- 
tojai gavo trijų dienų notą, 
kad išsikraustytų iš tos salės. 
Na, ir vėl nauji keblumai ir 
vėl tenka kreiptis pas advoka
tus, vėl nauji desėtkai dole
rių išlaidų, kad įrodžius skun
dų neteisingumus. . . Ir čia 
baigiasi salės nuomuotojų lai
mėjimu, bet sugaištys, desėt
kai dolerių išlaidų padaryta, 
juos surijo neteisingi lietuvy
bės priešų skundai.

Tai su tokiais ponais ir taip 
Montrealo lietuviams^ reikia 
vesti savo tautinius reikalus.

Talkininkais prieš lietuvybę 
klebonas J. Bobinas naudoja 
“Vilniaus Vadavimo Sąjungą,” 
kuri susirišus su vietinių fa
šistų (National Social Chris
tian Party) partija veikia ne 
tik prieš lietuvybę, bet ir prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.'Jie 
per S. A. V. lietuvių dienraš
tį “Vienybę” ne tik šmeižia 
Montrealo lietuvių visas orga
nizacijas, bet ir bjauriai, ne
teisingai, inkriminuojančiai 
skundžia policijai, kad jas 
Kanados valdžia persekiotų ir 
uždarinėtų, o jei ne, tai nors 
desėtkus ar šimtus dolerių 
nuostolių padarytų.

Mes šį pareiškimą duodame 
varde M on tralo Lietuvių Vai
kučių Mokyklėlės Tėvų, bet 
užgiria visi tie, kuriems teko 
darbuotis ir darbuojasi lietu
vių tautiniame ir kultūriniame 
darbe, šį pareiškimą siunčia
me Kanados lietuvių laikraš
čiui “Liaudies Balsui”; Suv. 
Amerikos Valst. lietuvių dien
raščiams “Vienybei,” “Lais
vei,” “Naujienoms,’\ “Vilniai,’ ’ 
savaitraščiui “Keleiviui” ir 
mūsų tėvynės Lietuvos dien
raščiui “Lietuvos žinioms’, 
prašydami, kad patalpintų jų

nizatorius dirbančiųjų masių į 
Kom. Partiją, ir ką reiškia Ko
munistų Partija.

Taipgi bus rodoma krutami 
paveikslai, daryti Sovietų Są
jungoj, vardu “Petras Didy
sis.” Judis yra kalbinis, su an
gliškais užrašais, tai kas ne
mokat rusiškai, suprasit ang
liškai.

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai yra prašomi skaitlingai 
dalyvauti!

Mūsų Kompartijos lietuvių 
kuopa gyvuoja gerai ir auga 
.nariais. Tarp kitų partijos 
darbų, palaiko lavinimosi mo
kyklą, kuri įvyksta kas penk
tadienio vakarą, 29 Endicott

Kovo 
ty, Pa.

Todėl

4 arba 5, Forest Ci-

visos kuopos, kurios 
čia suminėtos, kitokių dienų 
negausit, nes mainyti pervėlu, 
už tai, kad nekurtos kuopos 
nedavė ilgai atsakymo, ką jos 
tikrai darys prakalbų rengi
me. Bet galima tikėtis, kad 
visose kuopose draugės ir 
draugai pasidarbuos surengt 
prakalbas ir tuomi pačiu sykiu 
čia planas mūsų seniai laukia
mam kalbėtojui, iš kur jis pra-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 
kuopos narių susirinkimas įvyks va
sario 14, vakare, 774 Bank St. Visi 
nariai dalyvauki!, susirinkime. Drau
gai, bandykime šį metą visi pasimo- 
kėti į draugiją metinę duoklę iš pra
džios metų. Tas bus geriau mums 
nariams, geriau bus Centrui draugi-

St., svetainėj. Šią mokyklą gali (jos ir visiems. — Sekr. (35-37)
lankyti kas tik nori—ir ne 
partijos nariai. Iki šiol įvyku
sios pamokos buvo skaitlingos, 
ir yra galimybės būti dar 
skaitlingesnėms. Ką sakot, 
draugės ir draugai ? Kam tik 
laikas pavėlina, tai geriausia 
vieta jį praleisti, toje mokyk
loje.

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kuopos svarbios pra

kalbos įvyks antradienį, vasario 14 
d. O’Donnell Hali, 20 High St. Pra
džia 7 vai. vakaro. Kalbės Vytautas 
Zablackas, jaunuolis, kuris neseniai 
sugrįžo iš Ispanijos. Jis daug įvairių 
dalykų papasakos. Kviečiame vietos 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Įžanga veltui. — Komitetas.

(35-37)

Cliffside, N. J
Sunkiai Serga Drg. M. 

Mažeika

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

S
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417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
• to •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na;

Vasaros

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų

Office Phone 
EVergreen 8-105)0

j

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue

Open Day and Night

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

a.

Russian & Turkish Baths,
29-31 Morrell Street Brooklyn

RHEA

i 6485

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

U »H <

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Sunkias valandas tenka per
gyventi d. M. Mažeikai, kuris 
dabar randasi ligoninėj. Sau- 
sios 31 d. jis buvo išvežtas į 
Engelwood Hospital ir ten iš
gulėjo vieną savaitę, vasario 7 
d. likosi išgabentas į Rosary 
Hill Home, White Plain, N. Y.

Draugas M. Mažeika yra 
pažangus žmogus, skaito “Lai
svę” ir “Vilnį” ir yra nuošir
dus darbininkiškų reikalų 
mėjas.

Kas arčiau gyvenate, tai 
lankykite jį jo sunkiose 
landose.

Nuo savęs linkiu draugui 
Mažeikai greito pasveikimo.

S. Stasiukaitis.

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE

rė-

ap- 
va-

Paskendo Laivas, Bet Išgel
bėti Visi 35 Jūreiviai

New York. — Audros su
daužytas, nuskendo “Light- 
burne,” žibalinis laivas 
Texas kompanijos, ties 
Block sala. Bet Jungtinių 
Valstijų pakraščių sargy
bos laivukai išgelbėjo visus 
35 “Lightburne” įgulos na
rius.

Valencia, Ispanija. — Fa
šistų lėktuvai bombomis 
užgavo dar du Anglijos 
prekinius laivus Valencijos 
prieplaukoj.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Wl—— "II ■II ■ ■■ 1IUI 1

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Člelų kviečių, Čiolų rugių, sen- 
Taipgi 

. ska- 

. neese

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas’ ir už prieinamą kainą.

vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona, 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasine H 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple (T 
'Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Calo , Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls..

Siunčiamo duoną pet paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato, . 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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šeštas puslapis LAISVE Antrad., Vasario 14, 1939

LDS 3-čio Apskričio
Žinios

Vasario 4 d. atsibuvo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo
Trečio Apskričio komiteto po
sėdis, Jersey City, N. J. Da
lyvavo veik visi komiteto na
riai. Labai gerai.

Iš raportų atrodo, kad kuo
pų padėtis randasi neblogame 
stovyje. Tiesa, turime vieną- 
kitą kuopą netaip gerai tvar
kantis, bet tikimės ir į jų kū
ną įleisti “naujo kraujo,” prie 
progos, sustiprinti.

Naujų kuopų organizavimo 
darbas irgi eina į priekį, pro
gresuoja. Viena LDS nauja 
kuopa, Kearny, N. J., jau už
dėta ant mūsų apskričio žem- 
lapio. Labai smagu, kad mū
sų šeima vis randa naujos dir
vos augimui, plėtimuisi. Karš
tai sveikinu mūsų naujus drau
gus, LDS narius!

Parengimų komisija išreiškė 
nepasitenkinimą, kad tūlos 
kuopos nekooperuoja reikale 
parengimo apskričio naudai. 
Jei mum patiem neapeina ap
skričio gerovė, kas tuomi pri
valo rūpintis? Metinė konfe
rencija irgi pasisakė už žiemi
nį parengimą, o mes išeiname 
prieš jį. Ar gerai taip?

Vajus
Vaikų įrašymo į LDS vajus 

prailgintas tikslu, kad visi 
kuopų darbuotojai turėtų pro
gos pasidarbavimui. Deja, ne 
visi tą progą tinkamai įverti
no, išnaudojo. Ir mūsų apskri
čio ribose randasi tokių kuopų, 
kurios neįvertino šios progos, 
dar neįrašė nei po vieną vai
ką į LDS. Ko laukiate? Va
jus nebus visada. Dabar Idi- 
kas pasidarbuoti, kada duota 
lengvatų. Kadangi konferen
cija pasisakė už vaikų vajų, 
todėl visi subruskime ir įra
šykime nors po vieną naują 
narį į LDS, įvykinkime kon
ferencijos obalsį, sutvirtinkime 
Vaikų Skyrių.

Apšvieta
Mūsų organizacija, apart 

apdraudos, rūpinas narių švie
timu. Ji leidžia literatūrą, tu
ri Sveikatos ir Apšvietos Ko
mitetą, kuris paruošia švieti
mui medžiagą. Mes Apšvie
tos Komiteto darbą labai 
aukštai įkainuojame ir pilnai

Bazaro Žinios
“Laisvės” Bazare Gausa Dovanų ir Širdingų Joms Pirkėjų; 

Drauginga Nuotaika ir Priejauta Liaudies Dienraščiui
Šiuos žodžius rašant, ket

virtosios ir paskutinės “Lais
vės“ bazaro dienos, vasario 
13-tos, pasekmių dar neturi
me galimybių atžymėt, tai bus 
padaryta sekamose laidose. 
Tačiau atsižvelgiant į tą gra
žų plačios visuomenės atsilie
pimą, kuris pasireiškė pirmo
mis trimis dienomis, vasario 
10, 11 ir 12-tą, galima pa
reikšt, kad bazaras puikiai 
pavyko.

Kiekviena diena bazaras 
buvo naujoviškas savo išvaiz
da ir programa. Kuomet pir
miausia išstatytas dovanas iš- 
sinešdinėjo ankstybieji lanky
tojai, tai vėlybesnieji ateidinė- 
jo ir vis ką nors naujo atne
šė. Tokiu būdu kiekvienas at
ėjęs, nežiūrint kurią dieną, 
vis galėjo ką nors naujo ma
tyt, įsigyt.

Kaip buvo pasišventusių au
kautojų dovanų bazarui, taip 
pat buvo minios pasirįžusių 
pirkėjų. Publikoje sukinosi 
būriai pardavinėtojų, bet 
kiekvienas rado atbalsio pir
kėjuose . Nors veik pas kiek
vieną matėsi pilna sauja ar 
kišenius bilietukų, tačiau atė
jus pardavinėtojui su nauja 
prekee ir vėl perka, kooperuo
ja su darbininkais, parodo ne
paprastą pasirįžimą padaryt 
bazarą sėkmingu.

“LAISVĖS” BAZARE 
ŠEŠTADIENI

Pereito šeštadienio “L.” ba
zaro vakaras buvo apštus lan
kytojais. Nors Central Palace 
vieta nemaža, bet protarpiais 
išrodė lyg ir ankštoka. Tas 
liudija, kad dienraščio “Lais
vės” rėmėjų skaičius kas me
tą vis didėja.

Kaip ir kas vakarą, buvo 
koncertinė programa duota. 
Brooklyno mišrus oktetas, va
dovybėj B. Šalinaitės, gražiai 
sudainavo keletą dainelių. 
Elizabetho choras Banga ne- 
bepribuvo, nes turėjo daly- 
vaut programoj savo koloni
joj. Paaiškėjus, kad negalės 
suspėt į abi programas, cho
ras pasiliko namie patarnaut 
savo kolonijos lietuviams, su

jant dainuot daugiau. Buvo 
garsinta, kad tai Merginų Ok
tetas, bet, mūsų smagiai nuo
stabai, pamatėm, kad jame 
taip jau yra ir vaikinų.

Šokiams griežė Geo. Kaza
kevičiaus orkestrą.

Su programa vaikams sek
madienį įvyko biskis nemalo
numo, tarp įvairių pundų ir 
pundelių nepavyko surast 
jiems taikytų dovanų. Daly
kams pakitėjus, bazaro gaspa- 
doriai paruošė stalą ir jaunus 
svečius pavaišino.

Su Great Necko, taipgi su 
Philadelphijos menininkais 
buvo daug ir šiaip svečių. 
Taip pat teko sutikt svečių iš 
Port Washington, Lindeno, 
Newarko ir kitų apylinkės ko
lonijų.

Bazaro paskutinėmis dieno
mis gautosios dovanos bus 
skelbiamos sekamose laidose. 
Jų atnešta-atsiųsta daug.

LAIMĖJO;
šeštadienyj ir sekmadienyj 

stambesnieji laimėjimai buvo 
šie:

P. Baranauskas, brooklynie- 
tis (tikieto No. 383)—Ediso
no keturių gabalų setą: ra
dio, lempą, prosą ir toasterį.

M. Panelis iš Bayonnės (ti
kieto No. 10)—gražų rankų 
darbo karinį laivą.

M. Liepa, brooklynietis (ti
kieto No. 81)—Bulovos riešinį 
laikrodėlį.

Anna Papus (No. 792)—ski
landį.

Ažys, broklynietis (No.722) 
—virtinę baravykų.

Balčiūnas (No. 752—skilan
dį.

Helen Jones, brooklynietė 
(No. 844)—“novelty setą.”

J. Rickman, broklynietis 
(No. 22) dėžę medvaisių.

D—s.

Iš “Vienybės” Parengimo
Pereitą sekmadienį, Labor 

Lyceum salėje, Brooklyne, 
įvyko vienybiečių koncertas

Lietuviai Demokratai 
Ruošia Balių

Lietuvių Demokratų Kliubo, 
Ine., moterys, vasario 21-mos

Prakalbos Už Nuėmimą 
<* 

Embargo
Komunistų Partijos 14-to 

Assembly Distrikto 1-ma kuo-
pa ruošia prakalbas, kuriose 
bus aiškinama, dėlko embargo 
turi būt nuimtas ir kaip mes 
galime prisidėt prie jo nuėmi
mo. Įvyks šį vakarą, antra
dienį, vasario 14-tą, “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Įžanga—1 kenas pieno 
Ispanijos vaikams. Kadangi 
ši kuopa susideda iš įvairių 
tautų darbininkų, tad ir va
karas bus vedamas anglų kal
boj.

C. Brooklyno Žinios
Trečiadienį, vasario 8 d., 

ALDLD 24 ir LDS 46 kuopos 
turėjo savo susirinkimus. Na
rių į susirinkimus buvo atsi
lankę mažai.

ALDLD 24 kuopa “Laisvės” 
bazarui paaukojo $3. Kai ku
rie iš kuopiečių jau pirmiau 
bazarui yra paaukoję; nekurie 
pasižadėjo bent kuo prie ba
zaro sėkmingumo prisidėti.

' —o—
LDS 46 kuopos narys drg. 

P. Burneikis dirbtuvėj susižei
dė ranką ir randasi ant ligo
niu listo.

—o—
Arbuckles Bros, cukrinė dar 

vis nedirba; jau išstovėjo su
virs 4 mėnesius ir dar neži
nia, kad pradės dirbti. Cukri
nėje dirbo didokas skaičius 
lietuvių. Visi laukia, kad tik 
cukrinė greičiau pradėtų dirb
ti, nes neturi iš ko pragyven
ti. Kai kurie darbininkai tu
rėjo labai ilgai laukti, kol 
pradėjo gauti nedarbo ap
draudos išmokėjimus. Kurie 
gavo greičiau, tai jau visus 
gautus pinigus pravalgė.

—o—
Vietiniai biznieriai taipgi 

nusiskundžia, kad darbininkai 
už produktus negali užsimokė
ti. Korespondentas.

MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 16-tos vakarą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

vakarą, savo patalpose, 780 
East 150th St., Bronxe, turės 
bankietą su įvairiais valgiais ir 
gėrimais, kuriais kiekvienas ga
lės pasivaišint sulyg savo pa
geidavimo ir ištekliaus. Kvie
čia ir nekliubiečius lietuvius at-silankyt. Rep.

Vaikai Pikietavo Motiną 
Už Šuniuką

Mrs. Fannie I?ishner, 88 
Amboy St., pareiškė vaikams, 
kad vyriausio sūnaus parneš
tas šuniukas turės būt praša
lintas iš namų. Kas liečia ją, 
viskas atrodė baigta. Bet ne
užilgo ji pamatė savo jaunes-' 
nį sūnų, 12-kos metų berniu
ką, taipgi 3 metų dukrelę su ( 
iškabomis prie namų, nuro-1 
dant, kad čia “streikas.” Ma
žytis, ant rankų nešamas šu
niukas,. taipgi turėjo iškabą, 
kad jis norįs čia pasilikti. Vai
kai išėjo laimėtojais, mama 
turėjo pasiduot.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško h 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Suvininkaa

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

SKELBKITĖS “LAISVĖJE’'

pasitenkinę jo pareikštomis 
mintimis “Tiesoje.” Geistina 
daugiau jų.

Labai geistina, kad mūsų 
apskričio ribose kuopos pasi
naudotų siūlomomis paskaito
mis, būtent: ,dr. B. Zubricko 
apie vitaminus ir dr. Šimkaus 
apie reumatizmą. Svarbiais 
klausimais referatai, todėl ne
praleiskite jų, visi išgirskite. 
Apskričio komitetas sutinka 
parūpinti prelegentus aukš
čiau minėtų referatų skaity
mui, jei kuopos to reikalaus. 
Su reikalavimais kreipkitės 
sekretoriaus antrašu.

Parengimas
Kaip jau buvo apskritys pa

sisakęs rengti bendrai spaudos 
naudai parengimą su LLD 2- 
ru ir LMS 3-čiu Apskričiu ir 
“Laisvės” Bendrove, tai ap
skričio komitetas išrinko ko
misiją : A. Kačergienę ir A. 
Skairių darbuotis parengimo 
reikalais su aukščiau minėto
mis įstaigomis. LLD 2-ras 
Apskritys jau yra tą patį pa
daręs. Dabar lieka palaukti, 
ką pasakys LMS 3-čias Ap
skritys.

Aukos
Apskričio komitetas, ap

svarstęs apšvietos įstaigų pa
dėtį ir Ispanijos nepriklauso
mybei pavojų, aukavo seka
mai:

“Laisvės” bazarui $5.;

vilčia palinksmint brooklynie- 
čius kitą kartą.

šokiams grojo Nevins or
kestrą.

Daugelis gėrėjosi bazare 
mūsų rūpestingų gaspadinių 
sutaisytais valgiais. Valgiai 
netik skanūs, bet nebrangiai 
parduodami.

Dalyvavo geroka grupė sve
čių iš Patersono, taipgi iš ki
tų miestų.

“LAISVĖS” BAZARE 
SEKMADIENĮ

Vasario 12-tą bazaras tęsė
si per visą popietį ir vakarą 
iki gerokai po pusiaunakčio. 
Publikos, vietinės ir iš toliau, 
prisirinko labai daug, protar
piais net praeit sunku.

Vakaro programą pildė 
Pirmyn Choras iš Great 
Necko, vadovybėje Geo. Ka- 

i zakevičiaus, ir Oktetas iš 
Philadelphijos, vadovaujamas 
Nelės Statkevičiūtės. Choras 
Pirmyn sutiktas entuziastiš
kai. O tolimiesiem svečiam 
artistam philadelphiečiam su
kelta tikra audrelė, reikalau-

atžymėjimui 21-nų metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakties. Buvo ir kalbų, — 
trumpai kalbėjo Lietuvos kon
sulas p. Jonas Budrys ir “V.” 
redaktorius p. S. Vitaitis. P- 
nas Budrys reiškė “Vienybei” 
savo linkėjimus. Jis sakė, 
būk “Vienybė” esanti seniau
siu lietuvių dienraščiu Ameri
koje. žinantieji “Vienybės” 
kaip dienraščio amželį, stebė
josi p. konsulo pareiškimu.

P-nas S. Vitaitis kalbėjo 
“savais reikalais.” Jis, pa
brėždamas sakė, rūpintis savo 
gyvenimo reikalais. . .

Koncertinėj programoj va
karo įžymybėmis buvo operos 
dainininkė Anna Kaskas-Kat- 
kauskaitė, dainininkas Alex 
Vasiliauskas, talentinga smui
kininkė Margaret Digrys-Di- 
griūtė ir T. Sadler-Sadlaus- 
kas, pianistas.

Sudainavo keletą dainelių 
Operetės Choras, vadovauja- 
p-lės Violetos Tamkiūtės. 
Taipgi dainavo p. !Z. Vitai- 
tienė, sopranas, pianu prita
riant jos dukrelei Genevieve.

Pr. ,

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

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

Manhattan Liquor Store

Brooklyn, N. Y.
Roebling St.)

License No. L. 88G

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Jaunuolių žurnalui “Voice” 
$5;

Ispanijos nepriklausomybes 
gynimui $5.

J. E. Gužas,
Apskričio Sekr.

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

Iš Kataliką Mitingo
Iš lietuvių katalikų Lietu

vos Nepriklausomybei minėt 
mitingo aprašymas tilps ryt 
dienos “Laisvėj.”

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886
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