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Clevelando ir Detroito 
draugai sakė: Mes duosime 
daug ir gerų žinių “Lais
vei”, tik jūs talpinkite.

Jie to savo žodžio gražiai 
laikosi. Clevelando ir Det
roito korespondencijos gau
sios ir turtingos.

Kas labai smagu, tai kad 
k o r espondencijas “Laisvė
je” pradėjo rašinėti kele
tas naujų draugų. Mes tik 
prašome draugus nepavarg
ti.

* * :Įs

O gal šitie Hitlerio na- 
chališki žygiai atidarys akis 
Anglijos ir Francijos stor
žieviams? Kad taip būtų...

Hitleris išsižiojęs kąsti ir 
daugiau. Dar jo kelyje sto
vi Jugoslavija, Vengrija, 
Rumunija, na, pagaliau, 
Lenkija ir visos Pabalti jos 
valstybės. Jų tarpe glūdi ir 
Lietuva.

Dar ne per vėlu toms vi- 
soms tautoms sudaryti ben
drą frontą ir kirsti Hitle
riui atgal. O po vieną jis vi
sas sumėsinės.

Sovietų Sąjunga tokiam 
blokui su mielu noru prita- 
tartų ir prie jo prisidėtų.* ♦ #

Kai visur nerimas ir bai
si isterija, tai Sovietų Są
jungos komunistai laiko sa
vo kongresą ir šaltai jame > 
diskusuoja šalies proble
mas. Jie užsilaiko rimtai. 
Gerina šalies būklę, tvirti- 

* na jos ginkluotą atsparą 
’ prieš fašistinių barbarų 

antplūdį. * * *
Stebisi visi: Kaip taip 

rimtai ir šaltai gali bolševi
kai užsilaikyti?

Gali todėl, kad jie žino, 
kur jie eina, ko jie nori. Fa
šistų žygius ir planus jie 
senai numatė ir jiems tin
kamai prisirengė.

“Nei colio mes nenorime 
svetimos žemės, bet nei co
lio neafiduosime niekam ir 
savosios,” keli metai atgal

9 pasakė bolševikai.
“Tegul fašistinė kiaulė 

neišdrįsta kišti savo purvi
ną snukį į mūsų socialistinį 
daržą,” pagrūmojo bolševi
kai kitu atveju.

“Tegul jie tik pabando 
įkelti koją į mūsų žemę,” jie 
pakartojo vėl, “o mes jiems 
parodysime.”

Ir Hitleris dūksta ir siun
ta, bet kojos Sovietų žemėn 
kelti nedrįsta.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.
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KLAIPĖDOS NAZIAI PRISIEKĖ IŠTIKIMYBE HITLERIUI;
SAUKĖ ATSIMESTI NUO LIETUVOS, 0 “GRĮŽTI NAMO”

ANDREI ŽDANOV, 
Leningrado bolševikų vadas, 

siūle panaikint klasinius 
skirtumus, priimant na- 
• rius j Sovietų Komu

nistu Partiją.

NAZIAI UŽKORĖ PREKYBOS 
IR “DRAUGIŠKUMO” 
SUTARTI RUMUNAM

Bridgewater, Mass.

ORAS
Šį antradienį giedra.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Mirė Konstancija Krance
Kovo 17 d., 3:40 vai. po 

pietų, čia mirė Mrs. Kon
stancija Krance, veikli na
rė Lietuvių Literatūros 
Draugijos Pažangių, Mote
rų Kliubo. Drg. Krance bu
vo 49 metų amžiaus. Jos 
vardas pavardė kaipo mer
ginos—Konstancija šilkaus- 
kaitė. Buvo kilusi iš Veive
rių, Suvalkų guber.

Tony Baicens.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia sutiko pa
sirašyt plačiausią prekybos 
sutartį su Vokietija.

P a s i t v irtina pirmesnis 
pranešimas, kad Vokietijos 
valdžia ne tiek siūlė, kiek 
liepė Rumunijai daryt tokią 
sutartį su naziais.

(Iš pradžios Vokietija 
reikalavo, kad Rumunija 
užleistų savo pramonę ir 
gamintų tik lauko ūkio 
produktus; bet paskui, sa
koma, per derybas naziai 
kiek suminkštinę šitokį sa
vo reikalavimą.)

Rumunijos valdžia, norė
dama suramint žmones, 
skelbia per spaudą, kad 
“Vokietija nori ekonominio 
bendradarbiavimo ir drau
giškų ryšių su Rumunija.”

Cairo, Egiptas. — Pran
cūzas mokslininkas Pierre 
Montet atkasė aukso grabą, 
kuriame buvo palaidotas se- 
novės Egipto karalius 
Psou-sen-Nes, vienas iš uoš
vių žydų karaliaus Salia
mono.

Atidaręs viršutinį aukso 
grabą, prof. Montet rado 
jame dar kitą, sidabrinį 
gr^bą, o šiame — mumiją, 
tai kietai sustingusį lavoną 
to egiptiečių karaliaus. Prie 
lavono buvo daug papuoša
lų iš aukso ir brangakme
nių.

Tas dvigubas grabas bu
vo įdėtas į uoloje iškaltą 
kambarį, ties Tanis, prie 
Nilo upės.

FAŠISTAI PRADĖSIĄ 
ŠTURMUOT MADRIDĄ

VOKIETIJOS KONSULAS TAIP PAT DALYVAVO 
DEMONSTRACIJOJ PRIEŠ LIETUVA, 

“ŠVENTINANT" KAIZERIO PAMINKLĄ
Klaipėda. — Naziai čia 

sekmadienį d e monstruoda- 
mi šaukė: “Mes norime su
grįžt namo į tėvynę” (Vo
kietiją) !

Klaipėdiškių Voki etijos 
Karo Veteranų Sąjunga tą 
dieną iš naujo “pašventė” 
paminklą Vokietijos kaize
rio Wilhelmo Pirmojo. — 
Lietuvos vyriausybė buvo 
nuvertus šį paminklą 16 
metų atgal.

Dabar gi naziai, pamink
lą atstatydami ir vėl “pa- 
švęsdami,” išmargino visą 
Klaipėdą h i 11 e r i š k o m is 
swastikinemis vėliavomis ir 
kėlė ermyderį gatvėse, kad 

i Klaipėdos kraštas būtų su- 
giąžintas Vokietijai.

Paminklo c e r e m onijose 
dalyvavo Klaipėdos ..nazių

vadas Neumannas ir Vo
kietijos generalis konsulas 
von Saucken.

Pirmininkas nazių vete
ranų sąjungos Schwartze, 
sakydamas paminklo “pa
šventimo” kalbą, užreiškė:

“Klaipėdos vokiečiai nie
kada daugiau neleis, kad 
politiniai rubežiai atimtų 
jiem teisę išpažint vokie
čių (nazių) idėjas.”

Ir naziai klaus ovai 
griausmingai sveikino tuos 
žodžius, — kad jie seks Hit
lerio politiką Klaipėdos 
krašte.

Baigiantis ceremonijoms 
prie paminklo, visi susirin
kę naziai prisiekė ištikimy
bę Didžiosios Vokietijos 
“vadui” (Hitleriui) ir Klai- 
pėdijos nazių galvai (arklių 
daktarui Neumannui).

MAKSIM LITVINOV,
Sovietų užsieninis komisaras,
aštriai pasmerkė Vokietijos 

nazius už Čechoslovaki
jos užgrobimą.

SOVIETAI KARČIAI SMERKIA VOKIETIJĄ 
UŽ ČECHOSLOVAKIJOS UŽGROBIMĄ, IR 

NEPRIPAŽĮSTA NAZIAM TO GROBIO

TREČIA PENKMETUKE MILŽINIŠKAI 
PAKELS SOVIETU GELEŽIES GAMYBA
Maskva. — Besvarstant 

Trečios Penkmetės Planą, 
Visos Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos suvažiavi
me, šapošnikov, apsigynimo 
komisariato narys, priminė, 
jog pagal šį planą Sovietai 
1942 m., pasigamins, be kit
ko, jau 22 milionus tonų 
špyžio (čigūno).

0 1917 metais Franci j o j, 
Anglijoj, Vokietijoj ir Ru
sijoj, imant sykiu, tebuvo 
pagaminta tik 25 milionai 
tonų to metalo iš viso.

Per šią penkmetę bus 
pravesta 7,330 mylių naujų 
geležinkelių.

Viačeslav Molotov, pirmi
ninkas Komisarų Tarybos, 
atidengė, kaip pagal Tre-

čiosios Penkmetės Planą 
bus statoma ir vystoma ge
ležies, plieno, elektros ir kt. 
dirbyklos Tolimuose Rytuo
se ir įvairiose kitose šalies 
dalyse. Jis taip pat kreipė 
dėmesį, kad reikės plačiai 
išvystyt aliejaus pramonę 
Baškirijoj.

Yra daug pa siūlymų 
steigt naujas dideles kolo
nijas Tolimuose Rytuose, ir i 
Molotovas tam pritarė.

ždanov, žymusis Kom. 
Partijos organizatorius iš 
Leningrado, pasiūlė nusta
tyt lygų bandymo laikotar
pį norintiems įstot į Parti
ją, nepaisant jų klasinės 
kilmės, ir visi kalbėtojai 
tam pritarė.

MILIONAI ORGANIZUOTU 
PRANCŪZU IŠSTOJA 

PRIEŠ DIKTATŪRĄ
I ----------------

Paryžius. — Francijos 
Socialistų ir K o m u n i s tų 
Partijos ir Generalė Darbi
ninkų Konfederacija išleido 
pareiškimus, kuriais smer
kia ministerį pirmininką 
Daladierą, kad jis seime 
pervarė savo reikalavimą 
duot jam diktatorišką ga
lią įsakymais valdyt šalį iki 
šių metų pabaigos.

Tų organizacijų atsišau
kimai ragina darbo žmones 
prieš intis diktatoriškoms 
užmačioms Daladiero.

E X T R A
KLAIPĖDA KABANTI 
LYG ANT SIŪLO (?)

Burgos, Ispanija. — Pra
nešama, jog pradžioj šios 
savaitės generolas Franco 
šturmuos Madridą, jeigu 
naujoji Madrido “valdžia” 
tuojaus nepasiduos fašis
tam.

500,000 Rumunų Armijos 
Saugoja Savo Rubežius
Bucharest, Rumunija. — 

Bent pusė miliono Rumuni
jos armijos tapo pasiųsta į 
Vengrijos ir Karpatho-Uk- 
rainos pasienius. Rumunų 
valdžia bijo, kad Vengrija 
gali užpult grobt nuo Ru
munijos “vengriškus” plo
tus, kurie teko Rumunijai 
po pasaulinio karo.

Berlin. — Nazių ministe
rial suruošė puošniausia, 
iškilmingiausią pas itikimą 
Hitleriui, atvažiavusiam į 
Berlyną. Sveikino Hitlerį 
už Čechoslovakijos prijun
gimą Vokietijai; vadino jį 
“didžiausiu pergalėtojum”, 
“imperijos budavotojum” ir 
tt.; garbino Hitlerį kaip

Anglijos ir Francijos 
Valdovai Tebesiundą 
Nazius prieš Sovietus
Maskva.— Nėra patvirti

nimo, kad Francija ir An
glija kreipėsi Sovietų pa
galbos prieš Hitlerio grū
mojimą Rumunijai.

M a s k v i e čiai supranta, 
kad Anglijos ir Francijos 

I valdovai, tikrumoj vis tebe
siundo Vokietiją prieš So
vietus.

Berlin, kovo 20. — Lietu
vos užsienių reikalų minis- 
teris Juozas Urbšys atsilan
kė pas Vokietijos užsieninį 
ministerį von Ribbentropą 
ir kalbėjosi apie Klaipėdos 
likimą, kaip rašo Associat
ed Press.

“Aplinkybės rodo, kad 
Klaipėdos prijungimas prie 
Vokietijos tai tik keleto die
nų klausimas. Klaipėdos sei
melio susirinkimas kovo 25 
d. būsiąs sprendžiamoji die
na, kaip spėja politikai.”

Bet sakoma, būk naziai 
“nesieksią” paimt visą Lie
tuvą į savo “globą.”

Maskva. — Sovietų 
junga aštriai pasmerkė Hit
lerį, kad jis pasmaugė Če- 
choslovakiją.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinov įteikė no
tą Vokietijos ambasadoriui, 
grafui Schulenbergui, kad 
Sovietų Sąjunga nepripa
žįsta Vokietijai užgrobtos 
Čechoslovakijos.

Taip Sovietai atsakė į dvi 
Vokietijos notas, kuriomis 
Hitlerio valdžia pranešė, 
kad Čechija jau prijungta 
Vokietijos imperijai ir kad 
V o k i e t i ja lieka Čechijos 
“globėja.”

Sovietai atmetė Hitlerio 
. “aiškinimus,” — būk če
choslovakijos valstybė bu
vus “šaltinis nuolatinių ne
ramumu ir pavojus Euro
pos taikai;” būk čechoslo- 
vakija “neturėjus” gyvybės 
kaipo valstybė ir būk, to
dėl, Vokietija ypatingai tu
rėjus .“rūpintis” Čechoslo- 
vakų reikalais.

Į tai Sovietai atsako, kad 
“tikrumoj č e c hoslovakijos 
respublika buvo viena iš tų 
neskaitlingų Europos vals
tybių, kur vyravo vidujinė 
ramybe ir buvo užtikrinta 
taiki užsieninė politika.”

Sovietai taipgi atmeta 
nazių tvirtinimą, kad Če- 
choslovakija, girdi, “teisė
tai” pervesta į Vokietiios 
žinyba. Mat, Čechoslavijos 
prezidentas Hacha, nuva
žiavęs į Berlyną, kovo 15 d. 
ten pasirašė, kad perleidžia 
Čechoslovakiją Vokietijai.

Sovietų atsakymas Vokie
tijai nurodo, jog Hacha, 
taip pasirašydamas, sulaužė 
Čechoslovakijos konstituci
ją. Jis neturėjo jokios tei
sės be Čechoslovakijos pilie
čių sutikimo pervest jų vai

Anglija Norinti Bendro 
Fronto prieš Hitlerį

Są-.stybę Vokietijai:
“Sunku net pamanyt, kad 

bile tauta laisvu noru su
tiktų, kad jos valstybė bū-
tų sunaikinta... ypač sun
ku įsivaizduot, kad su tuom 
sutiktų tokia tauta (kaip 
čechoslovakų), kuri per 
šimtus metų kovojo už ne
priklausomybę, ir jau per 
20 metų išlaikė nepriklau
somą savo gyvenimą.” Taip 
sako Litvinovas savo notoj 
Vokietijai:

“Pati Vokietijos valdžia 
gana dažnai mini principą 
tautų apsisprendimo; o tai 
būtų leist žmonėms laisvai 
išreikšt savo valią. Bet pa
sirašymas vieno ar dviejų 
asmenų (kaip kad Čechoslo
vakijos prez. Hachos) nega
li pavaduot žmonių valios, 
nežiūrint, kokią aukštą vie
tą tie asmenys užinitų.”

Taigi Vokietija, kariškai 
užimdama čechų kraštą, 
pasielgė “sauvališkai, prie- 
vartingai (smurtiškai) ir 
kaip užpuolike.”

Vokietija taipgi paėmė į 
savo “globą” Slovakiją, ne- 
atsiklausdama, ar su tuom 
sutinka slovakų tauta.

“Taigi Sovietų valdžia 
negali pripažint teisėtu pri
jungimą čechijos ir Slova
kijos prie Vokietijos.

“Tie gi Vokietijos val
džios veiksmai patarnavo 
kaip ženklas Vengrijos ka
riuomenei begėdiškai įsi- 
briaut į Karpatho-Rutheni- 
ją (Rusiniją),” sako Sovie
tų nota ir priduria:

“Vokietijos valdžios žy
giai. .. dar labiau padidino 
pavojų visuotinai taikai, su
laužė politinį pastovumą 
Centralinėj Europoj ir kir
to naują smūgi tautų sau
gumo jausmui.”

“u ž t i k r i n to ją Vokietijai 
saugumo, taikos, garbės ir 
didybės”...

Tarp “svečių” pasitikt 
Hitlerį buvo ir Italijos, Ja
ponijos ir Vengrijos atsto
vai.

London, kov. 20. — Pra
nešama, kad Anglijos mi-. 
nisterių kabinetas nutaręs 
tuoj aus susižinot su Sovie
tų Sąjunga, Lenkija, Ru
munija, Jugoslavija ir Tur
kija kas liečia sudarymą 
vieno fronto apsigynimui 
nuo Vokietijos.

Mussolinio Spauda Vėl 
Plūsta Rooseveltus

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai vėl papliupo vi
sokiomis pliovonėmis prieš 
prezidentą Rooseveltą, jo 
žmoną ir prieš senatorių K. 
Pittmaną, pirmininką sena
to užsieninių reikalų komi
sijos. Jie dergia Pittmaną 
kaip Roosevelto įrankį.

Visa Italijos fašistų spau
da pareiškia, kad Italija 
laikysis tvirtai išvien su 
Vokietija.

SSRS Atstovas Kalbė
josi su Angly Minis

ters apie Nazius
London. — Pas Anglijos 

užsieninį ministerį, lordą 
Halifaxą atsilankė Sovietų 
ambasadorius Ivan Maiski. 
Pranešama, kad jiedu kal
bėjosi apie pavojų tolesnių 
karinių Vokietijos planų, 
pirmoj vietoj prieš Rumu
niją.

London. — Kai Anglijos 
užsieninis ministeris Hali
fax užklausė Sovietų am
basadorių Iv. Maiskį: Ką 
Sovietai darytų, jeigu Hit
leris užpultų Rumuniją'

Maiskis taipgi atsakė klau
simu: O ką Angliją ir 
Franci j a tada darytų?

(Tai priminimas, kaip 
Franci j a ir Anglija Muni- 
che išdavė naziam Čecho- I 
Slovakija.)
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Kolektyvis Taikos Palaikymas 
Nėra Žlugęs

Šiuos žodžius rašant, sakoma, Angli
jos ministerių kabinetas savo nepapras
tam posėdy nutarė tartis su Jungtinė
mis Valstijomis, Francija, Sovietų Są
junga ir mažesnėmis Europos valstybė
mis dėl palaikymo taikos, dėl sulaikymo 
Vokietijos nazių grobikiškų žygių.

Jei tai tiesa, ir jei tas bus stropiai ir 
... apdairiai daroma, tai yra vilties, kad 

Berlyno bestijos bus sulaikyti nuo toli
mesnių grobikiškų žygių.

Mes nuolat ir nuolat sakėme, kad de
mokratiniai pasaulio kraštai, stovėdami 
su mažesnėmis Europos ir kitų kraštų 
valstybėmis, kurioms grūmoja nazių už
puolimas, gali lengvai fašistiškų agreso
rių siutimą sulaikyti, jei tik jos veiktų, 
jei tik imtųsi darbo.

Mes sakėme ir sakome, jog ir Lietuvai 
reikia jieškoti išeities savo nepriklauso
mybei ginti ne Berlyne ir Romoje, bet 
einant išvien su tais kraštais, kurie prie
šingi nazių agresijai, kurie priešingi 
Hitlerio politikai. ‘

Tūli žmonės mums nuolat sakydavo, 
būk mes tuo būdu norį Lietuvą prijungti 
prie Sovietų Sąjungos ir ją pavojun iš
statyti. Bet tie žmonės neturi nieko ge
resnio pasiūlyti, kas Lietuvai padėtų sa
vo nepriklausomybę apginti.

Jei anti-agresoriškos valstybės greit 
- pradėtų kolektyviai ir griežtai veikti, tai 
ir Lietuvos nepriklausomybė būtų išgel
bėta ir, galimas daiktas, būtų išgelbėta 
ir Klaipėdos kraštas.

Turi Pačios Gintis
Vienas N. Y. “Timeso” koresponden

tas Londone praneša, kad Anglijos mi
nisterių kabinetas pabrėžęs: Jei mažo
sios Europos tautos nori gauti pagalbos 
iš taiką mylinčių kraštų, tai jos pirmiau 
privalo pačios priešintis Hitlerio užpuoli
kams.

Aišku, toks nutarimas yra savo vie
toj, bet su viena didele pastaba.

Sakysim, Čechoslovakija tapo Hitlerio 
užimta, galima sakyti, be vieno šūvio. 
Jokio ginkluoto pasipriešinimo, jokios 
atspirties daryta nebuvo. Tokiam atsi
tikime, aišku, nei jokia kita šalis negali 
eiti kraštui j pagalbą, kai jis pats, turė
damas gerą armiją ir ginklų, nieko ne
daro.

Bet Čechoslovakijos tragedijoj Angli
ja su Francija yra tiek pat kaltos, kaip 
ir Hitleris. Jos uždavė tam kraštui baisų 
smūgį Muniche.

Jei šiandien Anglija ir Francija nori, 
taigi, kad mažesnės šalys, kaip Rumuni
ja, Vengrija, Lietuva, Lenkija, priešin
tųsi ginkluotam Hitlerio įsiveržimui, tai 
jos privalo pačios griežtai prieš Hitlerio 
politiką nusistatyti, jos neremti, bet 
prieš ją kovoti.

Pagaliau, Sovietai ir Vėl Stiprūs!
Po Municho išdavystės buržuazinė 

spauda daug plepėjo, būk Sovietų Sąjun
ga labai susilpnėjo po to, kai ji išvalė 
savo Raudonąją Armiją nuo šnipų, tar
naujančių agresoriškoms valstybėms. 
Tai, žinoma, buvo melas ir labai durnas 
melas. Sveiko senso žmogus niekad ne
manys, kad šalis susilpnės, kai ji išvalys 
savo įstaigas nuo Hitleriui bei Japonų 
imperialistams tarnaujančių šnipų. To
kiam atvejui ji tik gali labai greit su
stiprėti. Tai taisyklė, nereikalaujanti 
įrodymų.

Pagaliau, ta pati buržuazinė spauda 
jau pradėjo “šviesą praregėti.” Štai New 
Yorko “Timeso” korespondentas jau ra
šo, kad jo manymu ir manymu Sovietuo
se esančių svetimų kraštų militariniuose 
reikaluose nusimanančių žmonių, eksper
tų, šiandien Sovietų Sąjunga,, yra kur 
kas stipresnė, negu ji kada nors yra 
buvusi!

Ką tai parodo? Tai parodo, kad mes, 
kurie teigėme, jog Sovietai stiprėja, bu
vome teisingi, o tie ablavukai, ką plepė
jo apie Sovietų silpnėjimą, pasiliko dide
liais melagiais!

LAISVI

Prezidentas Rooseveltas kalba Jungtinių Valstijų kongrese 150-metinių kon
greso sukak tuvių proga.

Literatūros Draugijos 
Reikalai

, Negeras Dėlto, Kad Komu
nistai Siūlė

CIO prezidentas Lewisas pasiūlė for- 
‘ mulą suvienijimui Amerikos darbininkų 
judėjimo: CIO, ADF ir Geležinkeliečių 
Brolijas sujungti į vieną organizaciją ir 
ją pavadinti Amerikos Darbo Kongre
sas.

Prieš šį siūlymą dabar vienas ADF 
viršininkas, John P. Frey, išstojo ir skel
bia, kad jis negeras. Kodėl? Nagi todėl, 
kad tokį pasiūlymą buvo padariusi USA 
Komunistų Partija dar 1937 metais.

Vadinasi, dalykas gali būti geriausias, 
bet jei jį siūlo komunistai, tai tam biu- 

s rokratui atrodo tada jau jis ir blogu.
Ponui Frey galima pasakyti, kad ko

munistai daug dalykų siūlė, kurie tam 
tikru laiku neturėjo visuomenėj pritari
mo, bėt vėliau buvo priimti. Sakysim, 
per ilgoką laiką jie karštai' ragino Ame
rikos valdžią pripažinti Sovietų Sąjungą. 
Pagaliau ji ir buvo pripažinta. Jie ilgai 
kovojo už išlaisvinimą Tomo Mooney — 
jis šiandien laisvas; jie ilgai kovojo už 
pramoninių unijų steigimą — šiandien 
tokias ir turime, CIO. Tai tik trys iš 
daugelio pavyzdžių. Jų galima suminėti 
ir daugiau, bet šiuo sykiu pakaks.

Tiek pasakysim: komunistai numatė 
anksčiau, kad tokia Amerikos darbinin- 

, kų vienybė būtinai reikalinga jų pačių 
gerovei, tad jie už ją ir kovojo. Jeigu 

/toji vienybė neįvyks dabar, tai ji įvyks 
vėliau, kadangi tai vienintelis kelias, ku
riuo Amerikos darbininkai eidami gali 
pagerinti savo būvį ir užkirsti kelią fa
šistiniam pavojui.

Pagalbon Lietuvai!
Šiomis dienomis sukako lygiai metai, 

kai Lietuvai grūmojo pavojus iš Lenki
jos pusės, kai jai buvo įteiktas tasai gar
sus ultimatumas, kurį tautininkų val
džia priėmė kovo 19 d., 1938.

Ne apie tai mes norime čia kalbėti. 
Mums svarbu pabrėžti tik tai, kaip 
tuomet, metai laiko atgal, Amerikos lie
tuviai sukruto bendromis jėgomis ginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Daugybėje 
mūsų kolonijų rinkosi į milžiniškus ma
sinius mitingus visokių pažiūrų bei ti
kybų žmonės, o nuo platformų jiems kal
bėjo visų mūsų sriovių kalbėtojai. Ar 
dėlto kurios nors sriovės reikalai nuken
tėjo? Nieko panašaus. O Lietuvos žmo
nėms tatai buvo didelė moralinė pagal
ba!

Šiandien Lietuvai pavojus grūmoja 
kur kas didesnis. Tik jis jau pareina ne 
iš pietų, o iš vakarų, iš Vokietijos nazių 
arba fašistų pusės!

Bile dieną Lietuva gali netekti Klai
pėdos krašto. Bile dieną Hitlerio govėdos 
gali užpulti visą Lietuvą.

Ką mes darome? Kodėl gi mes, Ame
rikos lietuviai, vėl negalime panaujinti 
savo bendro darbo? Kodėl negalime ben
drai stoti Lietuvos žmonėms pagalbon? 
' Skaitytojas, veikiausiai, pastebėjo pir

madienio “Laisvėje” Lietuvių Komunis
tų Centro Biuro atsišaukimą. Jis svar
bus. Jis šaukia visus Amerikos lietu
vius į vienybę ginti Lietuvos nepriklau
somybę. Mes šimtu nuošimčių su pareiš
kimu sutinkame.

Nurodęs likimą Austrijos, Ispanijos ir 
Čechoslovakijos, Centro Biuro sekreto
rius A. Bimba sako:

“Dabar ateina eilė kitų mažųjų ir sil
pnųjų tautų. Jų tarpe randasi mūsų

VAJUS Už NAUJUS 
NARIUS

Tai dar viena nauja Li
teratūros Draugijos kuopa 
susitvėrė. Drg. Leonas Pru- 
seika nuvyko pas lietuvius 
farmerius į La Porte, Ind., 
pasitarė su draugu M. Ba
cevičium ir kitais ir sutvė
rė naują kuopą pradžioj iš 
5 narių. Tai graži pradžia. 
Kuopai davėme 36 numerį 
ir linkime jai augti.

Abelnai, iki 15 d. kovo 
sekamai mes gavome naujų 
narių:
Kp. Miestas Gavo Narių

19—Chicago
ĮS.29—Spring Valley ' 

2—So. Boston
41—Aberdeen 
68—Hartford 

104-r-Chicago
' 136—Harrison

36—La Porte 
111—Butte 
188—Detroit

8—Cambridge 
18—Edmonton 
24—Brooklyn
4—Portland

44—Lowell
86—Chicago 

132—Tacoma 
153—San Francisco 
190—Cleveland

Po vieną naują narį
vo: 1—Brooklyn, 6 — Mon
tello; 25—Baltimore; 52— 
Detroit; 63—B r i d g eport; 
138—Maspeth ir 146 kp., 
Chicago.

“šviesa” Išsiuntinėta
“Šviesos” No. 1, 1939 me

tų, jau išsiuntinėtas visiems 
nariams ir platintojams. 
Jeigu kurie pakeitėte antra
šus, tai prašome pranešti, 
kad sekantį numerį galė
tumėm siųsti nauju antra
šu.

K

ga-

rei- 
mirties. Will 
prisiuntė į 

sveikiname 
gražiu darbu

Auka Centrui
Los Angeles, 145 kuopa 

paaukavo $2 Centro reika
lams ir prisiuntė per kuo
pos sekretorių, drg. M. Pū
kį. Kuopa paaukavo porą 
dolerių, kad prisidėjus prie 
padengimo lėšų knygų siun
tinėjime. Labai pabrango 
knygų išsiuntimas ir tas at
siliepia ant centro siunčiant 
tolimoms kolonijoms.

Gražus Pavyzdys
Draugas Juozas Norkus, 

narys 188 kuopos, Detroit, 
užrašė . a n t L i teratūros 
Draugijos savo turtą, kuris 
pervedamas apšvietos 
kalams po jo 
(testamentą) 
centrą. Mes 
draugą su jo
ir linkime sveikatos. Apsi
rūpinimas gėdos nedaro. 
Labai tankiai daugelis mū
sų draugų susitaupo turto, 
bet nepadaro reikalingus 
dokumentus ir jiems mirus 
būna nesusipratimo. Tan
kiai pinigai tenka miestui, 
vieton paskirti juos prakil
niems reikalams.

Platinkite Knygas
L i t e r a t ū r os Draugija 

skelbia knygų išpardavimą. 
Dabar jos žymiai nupigin
tos. Išparduodame sekamas 
istorijos ir abelno mokslo 
knygas:

Istorija Socializmo Jung
tinėse Valstijose — parašė 
M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo 
istoriją. Ji turi 450
pių. Jqs kaina buvo 
o dabar 50c.

Istorija Klasių 
Amerikoj — parašė A. Bim
ba. Knygoj rasite Amerikos 
istoriją ir aprašymą apie 
darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradi-

mo. Kada atsirado negrai? 
Kodėl buvo Amerikos Re
voliucija? Ir daugelį kitų 
dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kai
na buvo $2.25, o dabar tik 
50 centų.

Amerikos Darbininkė — 
parašė A. Bimba. Istorija 
Amerikos darbininkių gy
venimo ir kovų. Knygoj yra 
220 puslapių. Jos kaina bu
vo $1.25, o dabar tik 50 cen
tų.

Leninas, Jo Gyvenimas ir 
Darbai — parašė E. M. Ja- 
roslavski. Knyga apie Leni
no mokslą. Tikra istorija. 
Turi 432 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50c.

Pasaulio Stebuklai — Pa
rašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Viena iš geriausių mokslo 
knygų. Ji turi 416 puslapių. 
Kaina buvo $2.00, dabar 50 
centų.

Caro Kalėjimuose — pa
rašė Vincas Kapsukas. Tai 
geriausias aprašymas 1905 
metų revoliucijos ir kalėji
mų padėties. Šią knygą iš
leido rusų, ukrainų ir kito
se kalbose. Ji turi 320 pus
lapių. Kaina buvo $1.75, da
bar 50 centų.

Piliečių Karas Francijoj 
—Parašė K. Marksas. Kny
ga turi 360 puslapių. Jos 
kaina buvo $2, dabar 50c.

Karolio Markso Teorijos 
Sistema — parašė L. Bou
din. Knyga turi 336 pus.

Kaina buvo $1.50, o dabar 
50c.

Argentina ir Ten Gyv. 
Lietuviai—parašė M. Raso- 
da-Mizara. Knyga turi 192 
puslapių. Jos kaina buvo 75 
centai, o dabar 25c.

Sovietų Sąjunga—parašė 
R. Mizara. Knyga turi 286 
puslapius. Jos kaina buvo 
$1, dabar tik 50c.

Apie Sovietus ir Revoliu
ciją Lietuvoj—parašė Vin
cas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina bu
vo $1, dabar 50 centų.

Gamta ir žmonės—para
šė M. lljin. — Knyga tik iš 
spaudos. Ji turi 314 pusla
pių. Viena iš geriausių ir 
žingeidžiausių mokslo kny
gų. Kas gi nežino, kaip 
svarbu žinoti apie gamtą? 
Jos kaina yra $1.50, bet šio 
išpardavimo metu tik 50c.

Kelias Į Naują Gyvenimą 
—parašė A. Bimba. Tai 
naujausia ir reikalingiausia 
knyga. Turi 268 puslap. 
Gražiais viršeliais. Paveiks
luota. Kiekvienam reikalin
ga perskaityti. Kaina $1.25. 
Dabar nupiginta iki 50c.

Užsakymus ir čekius 
siųskite: ALDLD vardu, 
antrašuokite:

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

. Apsigavo Lenkija, Piršdama
Vengrijai Rusiniją

Varšava. — Kada prasi
dėjo Čechoslovakijos dras
kymas, Lenkijos valdžia 
reikalavo prijungt Rusini
ją/ arba Karpa tho-Ukrainą 
Vengrijai ir taip suvest 
Lenkijos rubežių su Ven
grijos.—Rusiniją tada buvo 
rytinė Čechoslovakijos pro
vincija.

Dabar gi, Vengrijai už
ėmus Rusiniją, Lenkų val
džia mato, kad tatai neis 
Lenkijos naudai. Hitleris 
laipsniškai ima Vengriją į 
savo “globą”. O tuomi Vo
kietija tik dar labiau stip
rėja prieš Lenkiją.

Valencija, Ispanija. — 
Pulkininkas Casado, “apsi
gynimo” ministeris centra- 
linės Ispanijos, išvyko į Pa
ryžių tartis su generolo 
Franco atstovais apie taiką.

Klausimai ir Atsakymai

i

žmonių 
pusla- 
$1.50,

gimtinė Lietuva. Ir jeigu dar likusių ne
priklausomųjų tautų žmonės neapsijungs 
pastojimui kelio, tai ir jų likimas laukia 
likimo jau sunaikintų nepriklausomybių.

“Fašizmas pasimojęs uždegt pasaulį 
naujo karo gaisru. Valanda 
baisi.

“Šitoje rimtoje ir rūsčioje 
mes vėl kreipiamės į visus
brolius ir seseris lietuvius. Gal niekados 
pirmiau nebuvo taip reikalingas ir svar
bus mūsų susitarimas, vienybė ir bendra 
Veikla, kaip dabar yra. Niekas nebeturė
tų stovėti skersai kelią dėl visų mūsų 
bendros veiklos prieš fašistinius agreso-

rimta ir

valandoje 
Amerikos

Kovos

KLAUSIMAS:
Gerbiamieji: Pagelbekite 

man įtikinti būrį mano kai
mynų katalikų. Aš su jais 
sueinu, mes ginčijamės dėl 
Lietuvių Dienos pasaulinė
je parodoje. Aš sakau, kad 
tą Lietuvių Dienos Komite
tą užgrobė keturi katalikų 
srovės lyderiai ir neprilei
džia prie bendro darbo pa
žangių lietuviškų organiza
cijų. Jie tam netiki. Kaip 
aš galėčiau juos įtikinti?

Simpatikas.

rius ir Lietuvos nepriklausomybės apgy
nimui.

“Ir reikalas greitas. Rytoj, jeigu jau 
nebus per vėlu, tai gal bus jau daug kas 
pralaimėta. Apsivienyt ir veikt reikia 
dabar, tuojau, be jokio atidėliojimo.

“Ir Lietuvos liaudis laukia mūsų bal
so, mūsų talkos ir padrąsinimo. Mes net 
galime būti jiems geru pavyzdžiu, kaip 
apsivienyti ir gelbėti savo krašto nepri
klausomybę nuo pražūties.”

Mūsų nuomone, kiekvienas asmuo, ku
riam rūpi Lietuvos nepriklausomybės li
kimas, šį kvietimą talkon nuoširdžiai 
priims ir vykins gyveniniam

ATSAKYMAS:
Vasario 23 dienos “Lais

vėje” tilpo pareiškimas įga
liotinių net trijų masinių 
organizacijų, būtent, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Meno 
Sąjungos. Tas pareiškimas 
pavadintas “Lietuvių Die
nos Komitetas neatstovauja 
visu lietuviu.” C V

Šiame pareiškime rasite 
faktus ir dokumentus, ku
rie parodo, kad keturi kle
rikalai, kurie sudaro Lietu
vių Dienos Komiteto dau
gumą, užsispyrė ir suskal
dė lietuvių spėkas. Jie bal
savo prieš įsileidimą didžių
jų masinių organizacijų at
stovų į Komitetą. Jie vieni 
nori ten viešpatauti ir nesi
skaito su jokiais plačiųjų 
masių norais.

Parodyk tiems savo kai
mynams tuos dokumentus 
ir jeigu jie ir tam netikės, 
tai jų niekas nebeįtikins. 
Yra ir tokių žmonių, kurie 
užsispyrusiai baltą vadina 
juodu, ir ką tu jiems pada-> 
rysi.

♦
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He 
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there?” 
voice, a warm

4.

Trečias puslapis

PHONE rang and he was 
because he was so lonely 

and the house was so quiet, 
said, “Hello” and 
was calling.

“Hello. Is Jack
It was a girl’s

smooth voice, ąnd it made him feel 
better to hear a girl’s voice.

“Jack? There isn’t any Jack 
here.”

“Oh.”
“There was a second’s silence and 

he wondered what she must look 
like. Then the girl said: “Jack, is 
this you? Please 
me.”

He decided that 
girl.

“My dear young
not knowing whether to kid her 
along or 
a wrong 
body by 
number, 
he said.

don’t joke with

she was a young

very warmth 
a desire in 
see her, to 
to her . . .

knowing that it sounded very stu
pid.

“Jack! Oh, now I know it’s you! 
You can’t hide your voice from me. 
I've been wanting to hear from 
you for so long, that I keep on 
hearing your voice in my thoughts, 
in my dreams. Darling, where have 
you been? Why do you do this to 
me ? I’ve been half crazy wanting 
you . . . waiting for you to call, 
thinking all kinds of things.” Her 
voice was trembling with emotion.

He felt embarrassed and didn’t 
know what to do. The 
of her voice aroused 
him. He wanted to 
touch her, to be kind 
console her.

There was no answer pnd he was 
suddenly afraid that she had hung 
up. He said again: “My name is 
Harry.”

Then she said: “Oh, is that the 
way it’s going to be? Are you going 
to lie again? You always were 
cruel, but I thought. . . . Why can’t 
you come to me and make a clean 
break of things, give me a chance 
to fight, give me a chance to hold 
you?”

“Really,” he began, 
“Instead you sneak 

always do, and 
evade me. Jack, 
done? You can’t 
You don’t know 
past two weeks have been, 
can’t do this 
stand it. I can’t.” She 
and even her sobs 
warmness about them, 
to her crying and he 
it was the first time 
heard a girl who didn’t sound weak 
and whimpering when she cried.

Somehow he thought of her /as a 
very charming girl, the warm type 
—with soft dark skin and full lips 
and dark eyes, and all the rest. He 
said: “Look, you mustn’t cry. I’m 
sorry that I’m not Jack. Honestly, 
I’m not Jack. My name is Harry.” 
He felt that he must sound like a 
young schoolkid.

Still sobbing, she 
. think I could ever 
i voice ? I know it . . . just like I 
' know your eyes, your mouth, your 

Darling, darling 
and come back to me. At least let me 

. I just can’t leave you . . .
___,____ No— ' I can’t forget you. Maybe I did 
they jeered Hitler in Prague the'some thing wrong; I’ll do anything 
other day—while troops marched ' you desire, only don’t leave me. 
upon them. Only the child believes 
the victory was bloodless. More 
blood will be shed. 5,000 were ar
rested by the secret police on the 
first day. Curfew was enforced.

I a nation 
his barrage 
They jeered 
marched.
to be seen, 'arg you?”

He shook his head and looked at 
the telephone and felt like a damn 
fool and wondered what the hell he 
should do now. It might be a good 
idea to tell her to come over; give 
her this address and see her, see 
what she looked like. He might 
even be able to comfort her. No, 
he told himself, that was childish, 
it would only hurt her all the more, 
arousing her hopes and all that. He

lady,” he began,

hang up. ‘‘You must have 
number. There isn’t any- 
the name of Jack at this 
Not a jack in the deck,” 
trying to be clever and

JEERED in theHITLER WAS
streets of Prague last week. Under 
the shadows of machine guns and 
the reflected flash of the bayonets 
thousands gathered in the main 
square of this Czech city and sang 
the national anthem as truckloads 
of German troops poured .into what 
was once a free apd happy country.

Sixteen truckloads of gold from 
the Czechoslovak national bank left 
on their way to Berlin that night. 
A powerful army was demobilized 
and Europe’s most 
tions plants will now 
of Hitler.

The maps are out 
statesmen tell lies, 
wonder at 
conquests.

modern muni
serve the will

“I . . . ” 
off, like you 
you try to 
what have I

now 
dear, 
leave me like this, 
what torture these

You
. I ... I can’t 

began to cry 
had a deep 
He listened 

thought that 
he had ever

said: “Do you 
forget your

of date. The; funny wild hair. 
Men sit

the meaning of these see you. 
Is Hitler God?

“My Gawd,” I told Roberts, “we’ve been living in 
this decayed Florida shack for two winters!”

Art--An Escape from Reality or 
A Search for a Better World?

Clev>, Montreal in the Lead
_______  , E _____ ___________

BROOKLYN, N. Y.—Cleve
land Lyros Chorus and the 
Montreal Jaunimo Chorus are 
now tying in the LMS member- 
shrip drive with 14 new mem
bers gained since the beginning 
of the drive in December. 
Brooklyn Aido Chorus and Sie
tyno of Newark were expected 
to be in the constant lead but 
both have dropped behind the 
pace setters.

to be active in get- 
members but little 
heard from them 
inauguration of the

The choruses in Connecticut 
are known 
ting* new 
has been 
since the 
drive.

If Cleveland and Montreal 
win they will get the first and 
second prizes of a set of beau
tiful embossed song books and 
a pneumatic note book stand. 
The third chorus will win a di
rector’s baton with the 
rus’ name on it.

cho-

Membership
Dec., 1938

Aido Chorus — Montreal, Canada 
Aido Chorus — Worcester, Mass. 
Aido Chorus — Brooklyn, N. Y. .. 
Aido Chorus — Detroit, Mich.......
Balso Chorus —- Lowell, Mass............
Bangos Chorus —■ Elizabeth, N. J. 
Bangos Chorus — Toronto, Can..........

D. L. K. Gedimino — Rochester N. Y. 
Dainos Chorus — New Haven, Conn.
Echo Chorus — Torrington, Conn.
Jaunimo
Jaunimo

Chorus — Bridgewater, Mass.
Chorus — Montreal, Canada

Chorus — Hartford, Conn.
Chorus — Rockford, Ill.........
Chorus — So. Boston, Mass.

Laisve’s 
Laisve’s 
Laisve’s
L. K. M. Chorus — Chicago, Ill...................
Liaudies Chorus — Lawrence, Mass............
Liet. Dailies Chorus — Grand Rapids, Mich. 
L. D. Aido Chorus — Chicago, Ill.................
Liet. Darb. Chorus — Los Angeles, Cal. .. 
Liet. Jaunuolių Chorus — Gary, Ind............
Liuosybes Chorus — Waukegan, Ill...............
L. L. R. Chorus — Norwood, Mass...............

7

34
84
21

37
7

7

29

28

41

7

38

New 
Members 

7

7

11

7

7

7

?
14
5 
?

7

7

7

3

7 •
7

7

Lyros 
Lyros 
Lyros 
Lyros
Lyros

25
31

7

Chorus — Baltimore, Md......
Chorus — Cleveland,Ohio .... 
Chorus — Gardner, Mass. . 
Chorus — Kenosha, Wise. . 
Chorus — Philadelphia, Pa. 7

3
14

7 

? 

?

BROOKLYN, N. Y.—With 
six weeks till the end of the 
membership drive various choruses 
throughout the country have not as 
yet sent in their lists of old 
bers and them lists of 
bers.

Many of the choruses 
atic groups listed in the 
ing diagram are participating in the 
membership drive but no record of 
their activities has been received by 
the LMS secretary.

Each question mark on the list 
means that the chorus or art group 
has not as yet sent in a completed 
list of its present members with 
their names and addresses. If your 
chorus has not done so as yet, have 
your secretary do so immediately.

All lists of new members must be 
in during 
order to 
prizes at 
drive. At 
be sure to send in your list of cur 
rent

only 
LMS

new
mem- 
mem-

dramand 
accompany-

Moterų Kultūros Kliubas — Chicago, Ill.
People’s Players — New Britain, Conn.
Pirmyn Chorus — Great Neck, L. I. ...
Sietyno Chorus — Newark, N. J...........
Vilijos Chorus — Waterbury, Conn. ...

Lith Sandlotter Ups 
In Sporting World

33

26
7

7

7

?

5
?

Rehearsal Followed by 
Party for Aidbalsiai

I WRITE OF ART, art of tomor
row—and what may the differ

ence
1 value
less?

PHILADELPHIA, Pa.—Tom Kavai, 
star right fielder for the South 
Phillies last season, has been signed 
by the St. Louis Cardinals for 
Rochester club, Fritz Lucas, 
representative for the National 
guers, announced last week.

Kavai, who is the youngest 
ther of Joseph Kavaliauskas,
known undertaker of Philadelphia, 
will report to the Redbirds in Or
lando Friday. The former sand- 
lotter is 22 years old, stands 6 feet 
tall and weighs 190 pounds.

gress in the direction of drastic 
change of either nature of physical 
structure is a painful and slow one.

I am neither a scientist nor a 
historian. I want the titles to re
main in their proper and respective 
spheres. I have no desire to seethe 
with the collected impressions of 
the cosmos, the timeless cosmos. I 
am only human at that. I despise 
people who speak with surety of 
tomorrow that follows the immedi
ate future. It is conceit, it is a 
great long laugh filled with the gas 
of undigested conceit. I have no 
patience, therefore, with those poor 
fools who must look for tomorrow 
and forget the importance of 
immediate.

Aid
column telling of 

We are now a 
and 5 fellows under 
of Bunni Shellan. 

participating in va-
affairs for the past year and 
accepted to sing 
bazaar and the

Don’t do that. Please . . . please.” 
Wanting to comfort her he said: 

“Don’t cry. I’m sure things will 
turn out all right. Just

“Ah!” she cut in, 1 , __
and more exciting and alive than 
ever. “I knew you’d never leave 
me. Darling, my sweet, when will 
you come back? Or shall I come to 
you? I’ll come this minute; where

be whether I designate the 
of time to art for art is time- 
It is because genius is tem-

her voice haoov poral and shortlived that WG must nor VO ce «ppy Q vacfnrdnv find nto art a yesterday and agive 
tomorrow.

The fact that I am an artist, by 
inclination mainly, bolsters my con
ceit to the stature of evaluation, 
prediction, by squinting into a 
background of color and line of the 
subtle torture that the soul of every 
artist since time began experienced 
in creating what was to his best 
philosophic judgement, beality.

Or perhaps he didn’t give a damn 
and that was by far the better 
method. Thinking of wherein lies 
reality is the first step toward in
sanity. I defend it. I love it. It 

arousing ner uupes auu an u.au nC j is living an exaggerated life, a life 
suddenly wished that he knew thisĮ unjustifiable. Not giving a damn 
Jack, he would go to him and beat ej i m i n a t e s extravagant torture, 
his damned face in. 1 
girl like that a fellow ought . . 

“Jack. Why don’t you 
me?”

"Listen, you must believe 
simply must. I’m not lying 
I’d like to help you, and I will if I 
can and you’ll let me. But I’m not 
Jack. I’ve never heard your voice 
before. You have the wrong num
ber; really you have.”

She said: “So it’s all over,” and 
her voice was so hard and cold 
that it frightened him.

He felt helpless as he repeated: 
“But I tell you, you have the wrong 
number.”

“I’m sorry. But I guess I was 
a fool and took you a little too se
riously. Well, I can’t quit, Jack, I 
can’t live without you. 
that I 
matics, 
for the 
you to 
see you again, 
something. I’ll even share you with 
her, if you want it that way. Only 
let me see you , let me talk to you. 
Honey, please say that you’ll come 
back.”

The word “honey” seemed to ring i phone rang. He quickly picked up 
in his ears. There was a warm soft- the receiver and said: “Hello. Is this 
ness to her voice that made him you?” And he knew that it sounded 

funny and that it wasn’t what he 
t give a snap what is done, beautiful ... he knew all about wanted to say.

Hitler has conquered 
that has not fallen for 
of propaganda and lies. 
Hitler while the troops

What next occurs is
Lithuania? Holland? Belgium? We | 
shall see. And meanwhile we 
watch the Nazis smile upon their 
powder barrel.

Don’t blame the Czech people, 
they were willing to fight. The 
fault lies with betrayers. We have 
a Konrad Henlein in America. Our 
forces of democracy must be sharp
ened—our efforts redoubled.

Hitler’s head is uneasy. Conquests 
are not butter and cannon are not 
bread. America must therefore use 
its vast economic resources, its 
large financial power, must wield 
them against the aggressors, 
peace and democracy.

for

of 
po-

WHAT IS THE FUNCTION 
art in a world of economic and 
litical struggle? And what of those 
who shut their eyes to the class 
struggle 
Slovakia 
towers ? 
swer all 
but her

and the lesson of Czechq- 
and live in their ivory 
Miss Perri does not an- 
the phases of this problem, 
interpretation ofx its mani

fold aspects is well worth 
in today’s featured article.

the

reading

surprise 
of the 

in con- 
develop-

WE NOTE WITH some 
that not all the choruses 
LMS have been keeping 
tact with the center on
ments of their membership drives. 
We know that this is due not to a 
lack of activity and work but to 
a certain correspondence-lethargy 
which paralyzes the 
whenever letters have 
ten.

Winter cold was a 
but spring is here (ahhh!) and here 
is hoping fingers have thawed out.

their 
local 
Lea-

the last week of April in 
compete for the three 

stake in the membership 
your next chorus meeting

and new members.
—LMS Exec. Comm.
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

bro
well at Citizens

Laisve ban-

long rehear- 
a small par-

Why with a .There is enough.
All I ask for is a subject, a me

dium and the intoxication of self
abstraction. That is mainly art. I 
do not draw the ribbon and /laces 
of yesterday and I would be equally 
impossible if I 
rocketship.

A Art of

answer

me, you 
to you.

were to attempt a

the Future

You know 
don’t go in for cheap dra- 
but ... Oh darling, Jack, 
last time, I’m pleading with 
give me a chance, to let me 

We can work out

Special Youth Courses 
At Workers School

CAMBRIDGE. — Rachel Kesten- 
berg, 21-year-old refugee student 
who learned to speak English by at
tending American movies in Cze
choslovakia, attended her first class 
in Radcliffe College last week. She 
is the first refugee student brought 
to Greater Boston, through the ef
forts of college students.

Escape of Reality ?
I ask th^se honest souls 

cringe before their own impossible 
»excursions into an escapist world 
whether they consider themselves 
alive or whether they are really 
living in a paradise of opium-in
spired dreams. Forgetting is easy 
but despicable. I relegate escapists 
to a 
they 
man 
him.

At 
some 
of activity. Sink into a morass of esty, to be 
forgetfulness and

lower stratum than the 
sneer at with sophistry, 
who swallows all that is

is told him

who

A sensitive meter that measures 
_  the amount of static electricity in 

man Į various materials has been invented 
the by a resident of Staten Island, N. 

told Y.

NEW YORK, N. Y.—Young peo
ple of New York will have chance 
to coordinate theory and action with 
knowledge gained at special 
“Youth Courses” to be held during 
the spring term at Workers School 
in New York.

refreshments. 
Helen Čepas, 

birthday cake

hasleast what 
bearing on the present scene' Be, at the

BROOKLYN, N. Y.—It seems to 
me that it’s about time the 
balsiai” had a 
their activities, 
group of 5 girls 
the leadership 
We have been 
rious 
have 
Club 
quet.

Last Monday after a 
sal we decided to hold
ty in celebration of George Kaza
kevich’s birthday. So we ventured 
to Melvina’s home where we held 
it. Each member brought some 
item and here’s some good ex
am pies: John Gribas and Tony 
brought the liquid 
Our new member, 
brought a Shrafft
(with only one candle). Jelly beans 
by B. Kaylock and pretzels sup
plied by A. Žilinskas. Mary Brown 
came with a walnut layer cake and 
Feliz Janis brought a large and 
scrumptious box of crackers. Last 
but not least Bunni and her hus
band brought 2 Italian breads and 
cream cheese. Melvina supplied the 
coffee and knick-knacks. We sang 
(so we say), drank and ate till mid
night. Then we decided to go home 
as we have an anti-noise mayor in 
our town.

Among the six courses being of
fered for the Spring Term, April 
17 to June 23rd, is a “History of 
the American People” which will 
deal with the development and con
solidation of capitalism in America. 
Other courses will be “The History 
of the American Youth Movement,” 
“Community Organization” and 
“Group Organization”. The latter 
two are open only to YCL members.

The Workers School is located at 
35 East 12th Street and offers a 
complete line of courses in Marxist 
and labor education.

very least, honest. Hon- 
unbearably trite, is thelies my justificationHEREIN

to forecast the external na
ture of the tomorrow which I shall 
never experience? I can only gauge 
and muse on it. I can only remem
ber that we are human and pro-

hung up and he was afraid that 
she might not call back. But if 
she does call back, he thought, then 
what can I say to her? I must find 
out who she is and try to help her. 
I must know her, see her. First, of 
course, I’ll apologize for not hang
ing up immediately, although it 
would have been worse if I had. 
Then I’ll say something about, now 
that I know her problem, she must 
let me help her. I might be able 

Į to advise her. I might. . . . The

forgetfulness and cease to evaluate best policy, 
in terms of the living and breath
ing bone and fibre of today—but ■ 
stop claiming that you do more I 
than exist! We don’t worship the1 
pitiful. Therefore you are not to 
worshipped.

Art and Reality of Living
I do not condemn progress. I 

not condemn that which strives and press refuses to print well-written, 
i strives and in the end is called well calculated stuff, the hell with 
progress. I support the exploration it! 
of the unknown, the beautiful Ere- 
whon of what is yet ahead. But I 
ask and beg for reason, for some 
solid basis of exploration, not the 
complexity of threads woven into a

The Choice
HE CHOICE lies now between 
escapist literature and realist 

be literature. In short, are we to be
1 mice or men? Are we going to 
I take lying down the pap sold us by 
Į editors with horse-blinkers for spec
tacles ? Why should we ? If the

We all wished and still wish 
George a happy birthday and many 
more of them.

—One of the Aidbalsiai.

do

KALAMAZOO, Mich.—Frank Ru- 
soti, paper-mill worker, renounced 
an Italian fortune rather than for
feit his American citizenship. “I 
would rather be a mill worker here 
than King of Italy,” Rusoti said. 
“My American citizenship means 

! more to me than any possession. I 
am relinquishing my claim tp the 
money.”

Students End a Two 
Day School Strike

good excuse

feel certain that she must be very endless
there was no ans-

ui auHCfca Lxvii unnc vestai ny iviaiu- < 
ing humiliation. I call it the pulse /\ 
of life, the life that flows through *• *■

—-------------------------- <=»------ ------------- ---------- ' - ’
worship her, do anything to please! sharp click and

ask

—L. Perri.

finger tips 
to be writ-

sees the end of the 
heavens beyond the

her because he had often dreamt 
of just such a girl, had seen her 
many times in his day dreaming.

might
Amer-

the 
till 
and 
ens.

A portable dark room to enable 
negatives to be - developed and en
larged where they are made has 
been invented by an Oklahoma City 
news photographer.

Art IS Reality 
you to be proud of 
and to realize your

For a moment 
wer, then: “Oh. 
number. I’m so

SAN FRANCISCO.—The

the 
and 
the 
dering the faculty dismissals.”

The students went op strike Tues
day, Officials said a majority of 
the students body participated.

to . 
cry.

veins of( humanity and will flow 
time
the

sweat and all the 
for solution and solution.
give it a political touqh, 
give it a religious . flavor 

, of abnegation unnecessarily retard-

“All right.” 
—WALTER KUBILIUS. There was a sharp click as she

WHETHER PEOPLE choose to 
have beards or moustaches is not 
the business of this writer and he 
doesn’ 
about the matter. But an interest
ing item appeared in Mike Gold’s 
“Change the World” column in the 
Daily Worker. There is a beard- Why if he had a girl like that, he’d forgive my . 
raising fad out west (California' i 
readers, please check) and psychiat-Į her. But the coldness of her voice’wait! . . 
rists deprecate it away by saying 
that it is a manifestation of atten
tion-starved people who want some 
attention. For once this column has 
no moral to offer. We are telling 
you of this item with no desire to 
make a crack, comment or criti
cism. Take it or leave it. Mike 
Gold leaves it with the statement 
that instead of raising beards the 
men should raise a few brains and 
a little hell when they want at
tention centered upon their pro- number. Will you do that?” 
blems.

when she had said that it was all 
over still frightened him and he 
said: “Listen, will you do me a 
favor?”

“You know I’ll do anything for 
you, Jack.”

"But I’m not Jack. I don’t know 
what number you want, but this 
number is Stevenson 9-2587. Hang 
up and call this number back, ST- 
9-2587. When I answer, that will 
show you that you have the wrong

It was the wrong! j- do not 
sorry. You must

There was another 
he said: "Listen! 

. Wait!” The room was 
very still and he realized that he 
was shouting.

He stared at the receiver and 
then the operator’s impersonal voice 
said: “Number, please?”

He said: “And her voice was so 
warm and she must have been so 
. . . beautiful. So very beautiful. 
And now she’s gone.”

“What number, please?” The ope
rator’s voice sounded very sharp 
and cold and loud in the silent 
room . . . and he suddenly slammed 
the receiver down and Jjegan 
• began to curse . . . and

! Let it cater to the puerile 
minds of the grown-up children who 
more than half believe in the stork 
and santa claus.

The ultimate end of culture is 
merely the fulfillment of the keen-

fragile cloth that no one bearing. est, possible sharpening of our sens- 
earth dares stick his foot on fores toward the end that our per
fear of offending the mortally aes-, ception of life will_be enhanced to 
thetic. I 
of today.

This is 
tears and 
screaming 
I do not

ask for art that is part the nth degree. Culture itself is 
i merely an aid, an invisible, directive 

today, that is all of the and potentially cooperative struc
ture through which flows the 
stream of incisive, introspective 
thought.

Art the Mirror of Life
RT IS THE chief expression 

.of philosophy. In itself it is a 
perfect barometer of the 'ebb and 

stars'flow of ad events. Artists do not 
heav- hy themselves change the course of 

i history. They are its helpless pup- 
i pets. The individual artist who 
1 strives to create must bend his 

your' talents to accord with the spirit of 
herb the time interpreted in the' light of

I
heritage
tage. Escape is a wonderful pana-' the unborn future. He may create
cea for thinking. Realize the world new forms of art but his themes
you are living In and all the endless must remain in harmony with the
concentric circles that revolve about < overlapping themes of universal his-
today. Tell the story of today in1 tory. Inevitably and inexorably they 
the language of today and don’t will follow the themes of his own 
skip or make up for the errors class.

you Would have had time to correct.

ALDEN, N. ¥.—More than 150 
Alden high school students returned 
to their classrooms "in the interests 
of education” Thursday after sta
ging a two-day strike in protest 
against the dismissal of Principal 
Carol Johnson and six teachers.

student committee announced 
strike was ended “temporarily 
voluntarily, pending action of 

Board of Education in reconsi-

PHILADELPHIA. — Anti-Nazi 
Germans in the United States pro
tested against American employers 
who discriminate against Germans 
living in the U. S. because of their 
nationality and because of the mis
taken notion that all Germans are 
Nazis.

NEW YORK.—Admitting refugee 
children and elderly persons might 
help rather than injure the em
ployment situation in the U. S., 
Louis Adamic states in “America 
and the Refugees,” a pamphlet pub
lished by the Public Affairs Com
mittee. The bringing in of consum
ers with purchasing power should 
aid somewhat in disposing of our 
food surpluses and thus help the 
American farmer, Adamic points 
out. “Many of the group will have 
to be supported in any case by 
American money,” he states, “either 
in Germany or elsewhere. It 
better be spent here where 
ican business can profit."

hoary 
fable that aliens constitute a large 
portion of the relief recipients was 
blasted here by a report filed, by 
Dr. Dewey Anderson,i California Di
rector of Relief. Only 5.9% of the 
relief funds distributed was received 
by non-citizens. Of the 213,000 Cal
ifornians on relief, 3,100 were non
citizens.
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Paterson, N. J.
Kunigy Pasakos, kad Religija

(Tąsa)
Iš eglyno pasipylė būriai žmonių. Ne

simatė nei šautuvų, nei armotų, nei ark
lių: vertėsi, kaip tas šaltinis, juoda sro
vė. Mes žinojom, kad tai žmonės. Mes 
žinojom, kad jie nepaprasti žmonės, jie 
kareiviai. Ta žmonių banga skubėjo, 
sklaidėsi daubose ir pelkėse, nelipo į kal
nus—kalnų vengė, už jų slėpės. Aš prisi
miniau mamą. Ligtol buvau ją lyg pa
miršęs. Ach, kodėl aš nešliaužiau į kal
ną? ! Nepasijutau, kaip pradėjau žliumb
ti, pravirko ir Jonukas. Aš žinau, ko 

s verkiau, bet ko verkė Jonukas—aš ir da
bar nesuprantu: mamos jis juk neturė
jo. Gal todėl, kad Petras drebėdamas 
šnibždėjo: Matot, vokiečiai, va, ir dar, ir 
vėl!...

Nežinau, ar Petro Kirvelio tokia dalia, 
ar kitas galas—jam tenka nukentėti pir
mam. Jis ir pats žinosi esąs bedalis. 
Apie save jis sako: “Jei aš esu turguje, 
žmonių minioje, ir jei iš darbininkų ran
kų, kurie baigia st\tytimiestely baž
nyčios bokštą, išslysta plyta—aš žinau, 
kad klius man. Todėl aš iš anksto ir pa
silenkiu.”

Tikrai jis kaktoje turi randą, kur pra
mušė plyta pašventorėj Antalamiesty. Ji 
krito nuo bokšto.

Ir šį kartą kareiviai pirmąjį surado 
Petrą. Sakau — Petrą, nes į mudu ka
reiviai nė nepažiūrėjo, o Petrą išsitempė 
iš po kriaušio, apkrovė kaip asilą šautu
vais ir... nusivarė. Mudu nebežinojom, 
ar mums beverkti ar ne, nors likom vie
ni du: kareiviai buvo rusai, o mudu ži
nojom, kad rusai — “savi.”

Po valandėlės mudu vistik išlindom: 
baisu požemy, viršuj dunka. Išlindę nu- 
rėplenom į kalną, kur duobėse tysojo mo
terys ir vyrai. Mus pamatę, vyresnieji 
už skvernų įtraukė į duobes ir patys pra
drįso iškišti galvas. Pradrįsę iškišti gal
vas, pradrįso ir išlipti. Bet Petro nebe
buvo. Petras buvo dingęs — seniai tik iš 
mūsų sužinojo paskutines žinias apie jį. 
Rusų nebesimatė: žmonės aprimo, sukle
go, sučirškė vaikai. Niekur nieko, tik 
Normančių laukų vidury, už Vidurkinio 
dirvų, juodavo kažkokia krūva. Nuo tos 
krūvos ligi linmarkos pelkėje „lygiojo 
žmogus ir kažką tempė. Drąseika, Vit
kus, Džiūgys leidosi atsargiai nuo kalno' 
į žmogų: gal kokią naujieną pasakys, ar 
toli vokiečiai, gal ką apie Noreikus ži
no... Paskui vyrų ištempęs ilgą, lyg 
gervės kaklą — ėjo Jonukas, o visų pas
kiausia — aš. Kai priėjom krūvą — iš
vydom šautuvus. Kai nuo linmarkos per 
krūmus į skardį užlipo žmogus — mes 
išvydom liūdnas Petro akis. Tai buvo jis 
pats.

—Padėkit, vyrai!...
—Ką tu čia darai? Kam tuos šautu

vus į vandenį meti?
Petras nebeatsakė nieko, vėl užsivertė 

glėbį ginklų ant nugaros ir leidosi pa
kalnėn. Vyrai šyptelėjo, pasižūrėjo vie
nas į kitą: ką, Kirvelis gal iš proto išsi
kraustė?

—Jūs išsikraustėt! — atrėžė sustojęs; 
atsisukdamas giliai atsiduso: “Ateis vo
kiečiai; sakys dar kad tie šautuvai mū
sų ! Pamatysit, kas bus už šautuvus!...

Du kartu vyrams sakyti nereikėjo: 
glėbiais nešė ir vertė linmarkon ir šau
tuvus ir šovinius. Eglyne vėl sudrioksėjo 
šūviai. Petras pasistiepė ant pirštų ir 
suriko: “Bėkim!” Ir čia būriui nereikė
jo antrą kartą sakyti: palikę ginklus lei
dosi tekini į Vidurkinio sodybą. Mu
dviem su Jonuku sunku buvo bėgti per 
suartas dirvas paskui vyrus: mudviejų 
kišenės buvo pilnos šovinių. Bet netoli 
sodybos Petras atsisuko, iškratė mums 
kišenes ir visus šovinius susvaidė į šal
tinį.

> Sodyboj moterys žindė vaikus, Vaičiu
lienės vyresnysis sirgo: kosėjo pamėly
nuodamas. Mudu su Jonuku iš dilgėlių 
išsitraukėm kardus, užsidėjom blizgan
čias kepures: mat, Vidurkinio Kazys, 
prieš pat* išvažiuodamas, Velykų naktį 
stovėjo prie Kristaus grabo. Taigi, mu
du ir suradom ant svirno jo paliktus 
kardus ir blizgančias kepures. Mudu 
tuojau nugalėjom kitus vaikus ir priver
tėm juos nešti šautuvus. Vietoj šautuvų 

prikrovėm jiems naštas gontų iš Vidur
kinio pastogės. Bet tuojau pripuolė Pet
ras — mūsų kepures sudraskė, kardus 
sulaužė. Mano mamai pradėjus bartis, 
Petras pagrūmojo:

—Tylėk, kad nesupranti! Ateis vo
kiečiai, sakys: acha, ir vaikus mokote 
kariauti! Pamatysi, kas bus!

Mama iškarto nutilo ir apsižvalgė.
Petras, atsisėdęs and gontų, pasikasė 

pakaušį.
—Nepabaigiau tų šautuvų į vandenį 

mesti... Dabar rusai nušaus ...
Senis Džiūgys numojo ranka: “Kur 

benušaus, patys bėga...”
—Je, o kai sugrįš?... Bet jei vokie

čiai ras bemetant — vėl nušaus!
Petras žiūrėjo į žemę. Jo akyse spin

dėjo ašaros. Atsmaukęs kelnių blauzdą 
parodė Vitkui raudoną dryžę.

—Tai nuo nagaikos... Kad šautuvus 
greičiau į vandenį...

Artinos iš pelkių vokiečiai. Vidurki
nio sodyboje viešpatavo mirties tyla — 
duobėse niekas nedrįso nė pakrutėti. 
Duobėse nebuvo tik Petro Kirvelio. Jis 
buvo pasislėpęs atskirai, kaž kur kitur, 
bet — kur? — Niekas nežinojo, niekas 
ir nesirūpino. Pirmieji vokiečiai pasiro
dė ties jauja, apėjo ją aplink, lipo iš pa
kalnės trobų link, laikydami rankose 
šautuvus. Norėjau pažvelgti, kyštelėjau 
iš duobės galvą, bet mama sučiupo ma
ne už kojų, patraukė žemyn: dvi kulkos 
virš mano galvos ištaškė smėlį ir apibė
rė Vaičiulienę. Kai ties duobėmis suri
ko vokiečiai, žmonės vaitodami lipo lau
kan — vieni tingiai, kiti skubiai, lipo ir 
griuvo atgal. Išlipę sustojo būriu ir su
stingo, kaip stirna staiga už dviejų žing
snių išvydus medžiotoją. Vokiečiai laikė 
ištiesę šautuvus, kaž ką jie rėkė: Nesu
prato nė Džiūgys, kuris seniau skaity
davo laikraščius, nė Vaičiulienė, kuri iš
sigandus suprasdavo viską. Vokiečiai, 
pagaliau, parodė iškelti rankas.

Vienu akimirksniu iškilo oran rankos: 
didelės ir mažos. Pirmas būtų pakėlęs 
Petras, bet nepakėlė: visame būryje jo 
nebuvo. Vokiečiai iškratė būrį — apčiu
pinėjo vyrus ir moteris, vaikus nustūmė 
į šalį. Drąsiausias pasirodė Vidurkinio 
margis — žmonių jis nelojo; grandine 
barškindamas puolė vokiečius. Vokiečiai 
apsiautė tvartą, trobas, svirną, vienas 
įsilipo į gandralizdį ir kaž ką prie akių 
prisidėjęs žiūrėjo į rytus. Su žmonėmis 
vokiečiai nesusikalbėjo, su margiu dar 
mažiau. Margio balso buvo pilna sodyba, 
nesutilpęs'sodyboj lakstė laukuose: visas 
pusvalandis margis lojo be poilsio. Au
galotas vokietys nusikabino šautuvą: 
ugnis, dūmai, pragariškas sprogimas ir 
margis krito. Kai išsisklaidė dūmai — 
greta margio išdygo Petras Kirvelis.

Jis išdygo iš lėto, kaip grybas. Lysda- 
mas iš margio būdos raivėsi, raukėsi, 
čiaudėjo, kosėjo... Margio būda buvo 
didelė, bet anga mažiukė. Išlindęs atsi
stojo, dar kartą sučiaudėjo, išsitiesė il
gas, ilgas pusbernis ir pakėlęs rankas 
ėmė drebėti. Žmonės nė nešyptelėjo — 
laiko nebebuvo: kas meldėsi, kas nieko 
nebegalvojo. Senis Džiūgys barė tylom 
save, kam palikęs Noreikius nepririštą 
veršį, o Vitkus mąstė: “Ką čia prieš 
mirtį beišgalvosi!... ” ,

.Kvatojo tik vokiečiai.
Kareiviai iškratė sodybą, apžiūrėjo ar

klius, išstatė kulkosvaidžius — kitus su
krovė į vežimą. Vidurkinio seklyčioj pie
tavo karininkai. Žmonės kieme nejudėjo, 
o kurie judėdavo — tik ligi šulinio: kaž 
kodėl gerdavo labai daug vandens. Tris 
kart atsigėrė ir Jonukas. “Kam tu ge
ri?” — klausiu patylom. “Juk matai, 
kad visi geria... Lengviau bus...” — 
paaiškino Jonis. Tad ir aš atsigėriau. 
Petras Kirvelis negėrė — jis tebelaikė 
iškėlęs rankas.

Vokiečiai susiruošė: dar į porą veži
mų sukrovė kulkosvaidžius, iš svirno iš
nešę virš kulkosvaidžių sukrovė mėsą, 
duoną, miltus. Pupų maišelio nesuspėjo 
įkrauti — jos išbiro. •

(Bus daugiau)

Sulaiko Žmones nuo Piktada
rysčių, Neatatinka Teisybei

Šiomis dienomis policija 
areštavo penkius jaunuolius 
dėlei padarytų vagysčių. Tarp 
jų yra du lietuviai. Visi jau
nuoliai nuo 15 iki 18 metų. 
Keturi iš jų yra išauklėti re
liginiai. Tik Frank Barriezas 
(Bareišis) yra žinomo laisva
manio sūnus.

Kiti: Frank Yornik (lietu
vis), 18 metų, 57 Graham 
Ave.; Alfred Batelli, 15 m., 
1.05 Lafayette St.; John Tie- 
rison, 15 m., 87 Highland St.; 
Carmine Cerulli, 15 m., 39 
Highland,—yra visi religinių 
tėvų vaikai. Visi kaltinami 

’ yra apiplėšinėjime m a ž ų 
krautuvių.

šiuo tarpu Patersone ant 
gatvių pradėjo moterim ati
minėti rankinius krepšius. De
tektyvai mano, kad tai bus 
šių jaunuolių darbas ir eina 
dėlei to tyrinėjimas.

Ar galima tiesioginiai pa
smerkti Amerikos jaunuolius 
už jų papildytas piktadarys
tes? Taip, ir ne. žinoma, pik
tadarysčių užgirt negalima, 
kokios jos nebūtų. Tačiau rei
kia atkreipti atydą, kodėl tos 
kriminalystės įvyksta? Ir kas 
prie jų papildymo priveda?

Imant kad ir šiuos jaunuo
lius, jie visi yra bedarbiai. 
Darbo gaut niekur negali.

Jaunas kraujas pilnas am
bicijų. Jie mato, kad turtin
gesni jaunuoliai turi gerus lai
kus, tad ir bedarbiai jaunuo
liai nori turėti gerus laikus.

Bet kaip ? Darbo negauna, 
pinigų nėra, tai ir griebiasi 
tokio negarbingo amato, dėlei 
kurio trotina savo garbę ir 
užsitraukia visuomenės paže
minimą, o teismu rankos ko- 
ronę, tik todėl, kad klasinis 
neteisėtumas priveda ne tik 
šiuos, bet milionus jaunuoliu 
prie įvairių kriminalybių.

Todėl, jeigu smerkt jau
nuolių panašias aferas, tai 
pirmučiausia reikia pasmerkt 
priežastis, kurios puldo jau
nuolių dorą ir ateitį. Išpjauk 
skaudulį ir skausmas sustos. 
Bet gydyt pirma skausmą, 
neišpjovus skaudulio, būtų 
bergždžias darbas. Tad pa
smerkt jaunuolius už prasi
žengimus, o nepasmerkt prie
žasčių, kas prie piktadarysčių 
priveda, nežiūrint kaip mes su 
tom piktadarystėm nesutin
kam, tų blogybių neprašalin
sime.

Todėl mes ir sakom, kad 
mes neužgiriam panašių jau
nuolių aferų, bet tuom pačiu 
tarpu atžymim, kad norint pa
naikint prasižengimus, pirmu
čiausia panaikinkime priežas
tis, kurios prie prasižengimų 
veda.

—o—
Kovo 5 d. Komunistų Parti

jos Davo Rise kuopos vardu 
surengė spektaklį paminėji
mui d. Dave Rise vienų me-1 
tų žuvimo Ispanijoj, kovose su 
fašistais.

Spektaklis buvo įdomus. 
Kalbėtojai, kurių buvo net de
vyni, kuriems teko su d. D. 
R. veikt čia Amerikoj, taipgi 
ir Ispanijoj karo fronte, di
džiai įvertino d. D. R. nuopel
nus, kaipo nuoširdaus kovoto
jo už darbininkų reikalus.

Paskui buvo atvaizduotas 
vaizdas Lincoln Brigade ka
rių kovos Ispanijoj, ir d. D. R. 
išvažiavimas į Ispaniją ka
riaut prieš fašistus. 1

Išvažiuodamas d. D. R. pa
reiškė, kad mum komunistam 
neužtenka gint darbininkų 
reikalus laisvoj šalyj ant vie
tos, bet mum reikia gint dar
bininkų reikalus ir su šautuvu 
rankoje, jei tam ir gyvybę 
reikėtų padėt.

Taip d. D. R. išpildė savo 
žodį, už darbininkus gyvybę 
paaukavo. Jis žuvo, bet jo 
nuveikti darbai ilgai pasiliks 
darbo žmonių įvertinami.

® J. Bimba.

SULYG HITLERIO DŪDELĖS

Chamberlainas “taikos angels,” 
Tikras nacis pasirodė
Į Čekijos liaudies namus 
Su buože jis įsibriovė.

Jam jo žodis yr’ bereikšmis 
Ir pigesnis dar už juoką 
Ant Čekijos nazių pančius

Į tris dienas jie užmovė 
Jų Muncheno sutikimas 
Niekam ramybės neduoda 
Su fašistais taikingumas 
Tik gruobimų užgyrimas

(Iš “Ruskyj Golos”)

BRIDGEWATER, MASS
VISKO PO BISKĮ 

Prakalbos
Kovo 6 d. kalbėjo Jonikie

nė iš Chicagos. Kalba daugiau 
buvo kreipta dėl moterų, kas 
link suorganizavimo kultūros 
kliubo. Bet kadangi mūsų 
mažas miestas, o draugijų tu
rim kelias, tai nepasisekė su
organizuoti kliubą.

žmonių buvo pusėtinai. Au
kų dėl padengimo išlaidų su
rinkom $5.15.

Ligoniai
šiuom laiku daug žmonių 

serga, bet nelabai sunkiai.
“Laisvės” skaitytojas P. 

Krukonis sunkiai serga, ran
das ligonbutyj.

—0—0—
Dėl drg. Janausko yra ren

giamos prakalbos 31 d. kovo 
Piliečių Kliube. Rengiamos 
pilnai, kad turėtum pasek
mes, nes tikimės turėti jau
ną ir energingą kalbėtoją.

—0—0—
Dabar plačiau apie Piliečių 

Kliubą, kuris baigia statyti 
didelį namą. Tai bus didelė ' 
įstaiga, pagal mažą miestuką.

Kaip pasilaikys ši didelė 
įstaiga? Kadangi dabar “ma
da” laikyti svaiginami gėri
mai, tai ir ši įstaiga laiko. 
Dabar kaip stovi šis Kliubas, 
tai yra 90 nuoš. lietuvių. Bet 
keli ir, svetimtaučiai maišytų 
tautų priklauso.

Šis kliubas buvo organizuo
jamas kaipo politikos kliubas 
ir užvardytas “Bridgwater 

Citizen’s Club, Inc.”
Tai daug reiškianti įstaiga 

politikoj, nes tokia didelė 
grupė piliečių daug nusvers, 
ypač dėl lietuvių naudos, kad 
tik veiks sutartinai.

Bet namas dar nebaigtas, o 
jau pasirodė ardytojų. Tai 
kai rengėm Jonikienei prakal
bas, atsirado “gudragalvis,” 
kuris iškilto šposą, tai įkišo 
nikelį į automatišką muziką, 
kad darytų- trukšmą ir truk
dytų kalbėti.

Tai, žinoma, labai pigus bū
das kovoti prieš sau nepatin
kamus žmones.

Bet turiu dadūrti, kad taip 
darė ne tokie žmonės, kurie 
jaučias mažais “džekiais”, bet

tie, kurie nosis riečia labai 
aukštai. Tai, vyrai, patys la
bai susikompromituosite taip 
darydami. Juokai (fonės) turi 
savo vietą, bet erzinimas vieni 
kitų, niekam naudos neneš, o 
namui palaikyti daug už
kenks. Kaimynas.

Amerikos valstybės mi
nisterija ruošiasi pasiųst 
oficialį protestą Hitleriui 
prieš Čechoslovakijos už
grobimą.

*•——

Griša K.

Dr. Herman Mendlowitz
8S Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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. 28rd Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

BAN KIETAS
Sekmadienį, 23 d. Balandžio

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

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

Dienraščio “Laisvės”

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

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

Šokiams įžanga 40c. IfADTIl
Vakarienei 85c. RAKIU $1.43
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Unijistai (CIO nariai) eina kalėti del dalyvavimo sėdėjimo streike Waukeegan, Ill. 
Kaip žinia, aukščiausias šalies teismas pripažino sėdėjimo streiką nelegaliu.

Naujo WPA Administratoriaus
Pareiškimas

Jo pirmoje kalboje per radio, i 
pulkininkas Francis C. Har
rington, naujas WPA adminis
tratorius, pareiškė, kad nema-i 
no daryti kokių nors permainų' 
jam pildant programą. Jis seks 
administracijos linijas jo buvu
sio pirmtakūno, Harry L. Hop
kins, nustatytas.

Jis pareiškė, kad nenori “ap
versti obuolių vežimą,” daryda
mas varžingų permainų. Page
rinimai turės logiškai išsivys
tyti iš program© aktuališkų 
darbų. Nekonstrukcijinis ir 
konstrukcijinis darbas bus ap
rūpintas biedniems darbinin
kams.

Administratorius nurodė, 
kad jis bandys atsiekti neku
rtuos svarbiuosius tikslus — 
čie jie trumpai paduoti.

Duoti darbo tiems, kuriems 
labiausia reikalingas — praša
linant nuo surašų tuos, kurie 
darbo būtinai nereikalauja.

Užlaikyti kuoaugščiausią vei
kiančių pajėgų laipsnį, vedant 
šitos proporcijos organizaciją.

Išvystyti ir pagerinti progra
mą pagal dabartinių veikimo 
planų.

Matyti, jog WPA darbinin
kai atliks teisingą dienos dar
bą už dienos algą.

Ir kiek galėdamas priversti 
užlaikymą naujų aprūpinimų 
įvestų tikslui sulaikyti politiš
kus prispaudimus darbininkų, 
ir kitas nelegales politiškas 
praktikas.

Pulkininkas Harrington nu
rodė, kad jis gerai yra apsipa
žinęs su programų, nes tarna
vęs kaipo vyriausiu inžinierium 
ir administratoriaus pagelbi- 
ninku nuo 1935 m. rudenio.

“Ilgiaus tris metus aš ma
čiau, kaip p. Hopkins vedė or
ganizacijos įvairias*ir sunkiau
sias problemas,” jis sakė. “Ti
kiu, kad jis niekuomet netikė
jo, kaip aš ir netikiu, kad šitas 
programas reprezentuoja idea
lišką ir galutiną kelią aprūpi
nimui viešų darbų sveikiems 
amerikiečiams, kurie darbo rei
kalauja. Mes niekad netikėjo
me, ^og šis yra nustatytas pro
gramas su nustatytais būdais. 
Yra faktas, jog jis pamainytas 
ir pagerintas kasmet. Ir bėgy
je jo naturališko išsivystymo 
vis reikalauja tolesnių permai
nų ir pagerinimų.

“Norėčiau, kaipo administra
torius, padaryti tikrą kontribu
ciją įvesdamas augščiausią dar
bo standardą. Bet reikalinga 
pagalba ne tik viso adminis- 
tratyvio štabo, bet kiekvieno 
dirbančio WPA darbininko.

“Mes norime, kad šituos dar
bus gautų tie, kurie jų reika
lauja žmonės, kuriems Kon
gresas įvedė šitą visą ju

dėjimą.
“Mes norime, kad projektai, 

prie kurių mes prisidedame su 
vietinėms apielinkėms, būtų ge
rai išplanuoti, ir kuopilniausia 
apielinkių įvertinti. Tikiu, .kad 
to galime reikalauti ir pasitikė
ti.

“Teisė nedirbančių vyrų ir 
j moterų gauti viešą darbą yra 
teisė, kuri ką tik įsteigta Ame
rikoj. Užlaikyti tą teisę ir ant 
toliaus, noriu kiekviena WPA i ’

į darbininką raginti, dabar ir 
j ateityje, . duoti geros dienos 
darbą už dienos algą.”

Administratorius Harrington 
paminėjo faktą, jog programas 
įima platų įvairumą projektų, 
konstrukcijos projektai sudaro 
nuo 78 iki 80% visų projektų. 
Bet jis patikrina balto kalnie- 
riaus arba nekonstr ūkei jos dar
bininkus, kurie gali manyti, jog 
inžinierius nesimpatiškai atsi
lieps į jų darbo rūšį — liuos- 
laikio, apšvietos, dailės ir mo
terų darbo — “kad nors kon- 
strukcijinė dalis pograme suda
ro didžiausią dalį” jis sako, 
“gerai žinau, jog yra daug 
tinkamų žmonių ant pašalpos 
surašų, kurie nėr konstrukciji- 
niai darbininkai, bet balto kal- 
nieriaus darbininkai. Ir pagal 
mūsų fondų tie darbininkai bus 
tinkamai aprūpinti.

W.P.A.I.S.

prieš reakcionierių gubernato
rių Martiną ir reakcinį sei
melį, kurie pasirįžę badu ma
rinti bedarbius, sumažindami 
pašalpas ir senelių pensijas. 
Jš visos valstijos, nuo visokių 
organizacijų ir unijų suvažia
vo delegatai į sostinę Olym
pia pakelt protestą prieš re
akcionierius.

Delegatų suvažiavo 2,500. 
Kalbėtojai kalbėjo nuo orga
nizacijų ir unijų. Visi smerkė 
reakcionierius ir šaukė prie 
vienybės ir bendro fronto, kad 
sekančiais rinkimais išrinktu
me Naujosios Dalybos žmo
nes, kurie gins darbininkų 
reikalus.

Taipgi kalbėjo ir keli sei
melio atstovai nuo Common
wealth Federation. Jie nuro
dė reakcionierių darbus. Bet 
jie nieko negalį padaryt, nes 
jų yra mažuma. Ir priminė 
darbininkam, kad nedarytų

klaidų sekančiais rinkimais, o 
rinktų tik tokius atstovus, ku
rie gina darbininkų reikalus.

Buvo perskaitytos kelios 
protesto rezoliucijos; priimtos 
vienbalsiai ir priduotos seime
lio komisijai.

Bet gubernatorius Martinas 
atsakė, kad jis nekreips aty
dos į jokius protestus, nes jis 
turi didžiumą seimelio atsto
vų.

—o—
3 dieną kovo vakare buvo 

sušauktas masinis mitingas 
CIO svetainėj, International 
Woodworkers ir Longshore
men unijų. Kalbėtojai buvo 
du, vienas nuo International 
Woodworkers, ir H. Bridges 
nuo Longshoremen. Pirmuti
nis kalbėtojas nurodė, ką nu
veikė CIO unija ir kiek dar
bininkai laimėjo prigulėdami 
prie CIO. Ir ragino darbinin
kus prie vienybės bendrai 
dirbti dėl savo būklės page
rinimo.

H. Bridges kalba buvo pa
švęsta Longshoremen reika
lams. Mat, Tacomos Long- 
shoremenai priklauso ADF, 
tai Bridges nurodė jų klaidas, 
kad jie dirba pigiau 30' centų 
ant valandos ir nurodė jų vir
šininkų visokias šunybes, ir 
kokias jie pasiima mokestis 
ant mėnesio, o ular padaro 
extra bilas. Jie pasiima net 
po $85 ant mėnesio tik už 
gezoliną dėl pasivažinėjimo, 
žinoma, viršininkai ir jų klap- 
kai Bridges tokia kalba labai 
užsigavo ir pradėjo kelt 
triukšmą ir statyt jam nerim
tus klausimus. Bet Bridges 
juos nuramino, atsakinėjo j jų 
klausimus ir padarė daug pu
blikai juokų.

Prakalbos užsibaigė ramiai.
įteikia atiduot Bridges di

delį kreditą už jo tokį gabu
mą. ■

—o—
5 dieną kovo buvo sušauktas 

mitingas Workers Alliance

svetainėj dėl žuvusio Ispani
joj už demokratiją drg. Ch. 
Clark pagerbimo. Perskai
tyta jo keli laiškai, kuriuose 
rašė savo mylimai ir savo mo
tinai, nurodydamas jų sunkias 
kovas su barbarais fašistais. 
Buvo ir keletas kalbėtojų, ku
rie nurodė, kad Ispanijos ka
ras nebuvo civilis karas, bet 
pasaulinio kapitalo prieš de
mokratiją ir darbininkų klasę. 
Nurodė, kad ir demokrati
nių valstybių viršininkai, fa
šistų ir bankierių tarnai, tar
nauja fašistams.

Gaila, kad publikos labai 
mažai dalyvavo mitinge, ne
atjaučia kovotojų, kurie pa
aukavo ir savo gyvybę dėl 
mūsų darbininkų reikalų.

ALDLD 132 Kp. Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

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

NEWARK, N. J.
Pasiranduoja gera vieta saliūnui 

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

WORCESTER, MASS.
ALK skyriaus susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Visi atstovai dalyvaukite.

(65-66)

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, 22 d. kovo, 7 vai. vak. 

57 Park St., kalbės drg. Z. Janaus- 
kas, iš Kanados. Kviečia visus skait
lingai dalyvauti. 3-čio Apskr. Kuo
pos. (65-67)
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Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

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

Open Day and Night
f

RHEA
Managed by “

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM S

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

yra

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

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

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

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

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

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
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Tacoma, Wash.
Iš ALDLD 132-ros Kuopos 

Susirinkimo
Kuopa laikė savo mėnesinį 

susirinkimą 12 d. kovo. Na
rių susirinkime mažai dalyva
vo, tik tie patys, kri visada 
dalyvauja. Dauguma visai 
nekreipia atydos į susirinki
mus.

Iš komiteto raportų pasiro
dė, kad pasilinksminimo va
karas nebus galima surengti, 
nes bus daugiau išlaidų, negu 
naudos. Todėl tapo atšauk
tas.

Paskui buvo svarstyta apie 
rengimą šią vasarą pikniko. 
Nutarė rengti, tiktai su ALD
LD 161 kuopa, Seattle.

Ant užbaigos' buvo pakeltas 
klausimas kas link unijų. Ka
dangi draugai priklauso prie 
skirtingų unijų, prie ADF, 
CIO ir gelžkelių brolijos, tai 
visi išsireiškė ir nurodė, kad 
į unijas prilindę visokių šni
pų ir griauna jas iš vidaus. 
Pasirodo, kad dar daugumas 
unijistų tų šnipų žalingų dar
bų nesupranta ir lengvai jiem 
pasiduoda griauti, ardyti vie
nybę ir skaldyti darbininkų 
spėkas. Tai labai blogai.

—o—
Kovo 3 dieną buvo Wsh- 

jngtono valstijos darbininkų 
demonstracijos ir protestas

Į K Vapor Room,
\ V Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber • Lt 
Shop, Sleeping Accomodations. Ummi

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

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis a t d a r a s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

&
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen &-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6111

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Iš Žmonių Gerovės 
Konferencijos

SVARBUS PRANEŠIMAS
KRIAUČIAMS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
STYGŲ MUZIKANTAM

Iš Ispanų Pabėgėliams 
Gelbėt Koncerto

kailiasiu-

daktaras 
kad šio-

Lietuvių Kriaučių 54-to 
Skyriaus A. C. W. of A. mė
nesinis susirinkimas pripuolė 
sekantį trečiadienį, kovo 22, 
bet Pild. Tarybos tarimu ta
po nukeltas į sekančios sa
vaitės trečiadienį, kovo 29 d.

Tad, draugai kriaučiai,. nei 
vienas nepamirškite virš pa
žymėtos dienos ir skaitlingai 
dalyvaukite susirinkime. At
sibus Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., 7:30 vakare.

Delegatas V. Michelsonas.

Aido Choro Nariams 
ir Rėmėjams

Stygų orkestros pirmas su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
23 kovo, 8 vai. vakare, “Lais
vės” salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visi, kurie esate 
užsiregistravę, ir kurie dar 
neužsiregistravę, bet norėtu
mėt būti Lietuvių Stygų Or
kestro), prašomi ateiti ir at
sinešti savo muzikalius in
strumentus, nes bus ir moky
tojas, jaunas, jugoslavų tau
tybės. Tad kurie tik intere- 
suojatės, prašome ateiti.

---o---
LMS 3-Čias Apskritys ren- 

i gia liaudies dainų vakarą. 
! Įvyks balandžio (April) 15- 
' tos vakarą,
419

tik 
išs

tos 
lo-

Reikia 
Wil-

labai 
svarbų susirinkimą šį penkta
dienį,. kovo 24-tą, “Laisves” 
svetainėj. Prasidės 8-tą vai. 
vakare. Prašom visus narius 
ir rėmėjus atsilankyti.

Aido Choras turės

‘‘Laisvės” salėj, 
Lorimer St., Brooklyne.

G. Klimas,
LMS 3 Apskr. Pirm.

Sekmadienio vakarą, Mec
ca Temple, įvyko koncertas, 
surengtas Medikališko Biuro 
ir šiaurių Am. Komiteto Is
panijos Demokratijai Gelbėt.

Vakaro programoj buvo 
gausa profesionalų artistų, 
šokėjų, dainininkų, taipgi gru
pės Ispanų Bendro Fronto 
dainininkų, šokikų, muzikan
tų, tad programa, nežiūrint 
jos įspūdingumo ir žavingo 
gyvumo, susidarė perilga, už
sitęsė gerokai po 11.

Įdomiausia tas, kad tie na- 
cionaliai ir tarptautiniai gar
sūs ispanai artistai dainavo ir 
šoko pramogoj 
Franco agentai 
kad dalyvumas 
remt pramogoj
ištrėmimą iš Ispanijos 
fiskavimą Ispanijoj 
turto. Kai kas iš jų 
kęs: “Pasakykit Frankui eit.
į peklą! Pramoga įvyks.” Ir 
ji įvyko.

Nepaprastą įspūdį darė gar
sioji dainininkė ir šokikė Con
suelo Moreno, gedulingos pe
teliškės kostiume nepaprastai 
jautriai apdainuodama “Is
panijos, tėvynės” grožę ir 
skausmus. Nejučiomis matai 
su ja raudant visą liaudišką 
Ispaniją, žaviai dainavo Ju- 
anito Lopez, jaunas . tenoras, 
taipgi Vicente Cordellate, ba
ritonas. Taipgi nepaprastai 
puikūs šokėjai Juan Martinez 
ir Antonita, LaTrianita ir ki
ti.

Iki 
juoke 
mon
(pamėgdžiotojui), kuris 
vaizdavo kelių pirmesnių ar
tistų judesius ir balsą, taipgi 
Hitlerį ir Mussolinį.

Pertraukoj rinko aukas pa
bėgėliams gelbėt. Gauta po
ra šimtinių dovanų ir gausa 
smulkesnių, nors įžanga buvo 
nuo 55c iki $2.10. Mecca 
Temple, talpinanti 6,000 pu
blikos, buvo artipilnė.

Rep.

Sekantį šeštadienį, kovo 
25 d., įvyksta nepaprastai 
įdomus vaikų balius. Balius 
arba koncertas bus todėl įdo
mus, kad patys vaikai pildys 
to vakaro programą. Visą ei
lė gabių Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės mokinių sakys 
eiles. Mergaitės skambins pi
anu. Taipgi visos mokyklos 
mokiniai dainuos kartu.

Įžang'a nedidelė, tik 25c.
Taipgi turėsime ir orkes

trą, vadovaujant G. Kazake
vičiui.

Vietiniai ir iš apielinkės lie
tuviai įsitėmykite šį gražų pa
rengimą.

Koncertas bus “Laisvės” 
svetainėj; durys atsidarys 6 
vai. vakaro.

Ann Janulevičius,
Sekretorė.

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

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

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

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

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

ir

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite Sj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

po to, kaip 
juos įspėjo, 
liaudiečiams 

reikš

Williamsburgo ir Green- 
pointės organizacijų konfe
rencija įvyko sekmadienį, ko
vo 19, 1 vai. po pietų, 98 
Flatbush Ave. Pirmininkavo 
Dominick Flaiani, 
vių unijos atstovas.

Pirmiausia kalbėjo 
Albert. Jis nurodė,
se dalyse miesto žmonės gy
vena labai prastose stubose, 
neturinčiose patogumų, saulės 
spindulių ir tyro oro. Apie 
40 nuošimtis sergančiųjų ne
turi tinkamo aprūpinimo gy
dymu. Iš bedarbių, gaunan
čių pašalpą, sergančių yra 58 
nuošimčiai, o iš WPA dar
bininkų — 50 nuošimčių. 
Greenpoint ligoninėj yra 
400 lovų. Vienas ligonis 
eina, o apie 3 ar 4 laukia 
lovos. Keturi tūkstančiai 
vų nebūtų perdaug, 
įsteigt daugiau klinikų,
liamsburge ir Greenpointėj 
yra 3 ar 4 klinikos ir jos visa
da prisigrūdusios. žmonės 
laukia ir nesulaukę turi, grįž
ti namo, o ant rytojaus vėl 
ateiti ir laukti. Kartais pa
sitaiko, kad liga būna pavo
jinga ir belaukdamas žmogus 
sunkiai apserga, būna sunku 
bepasigydyti. Vaikam mokyk
lose yra reikalinga daktaras, 
slaugės ir dentistai, kad pri
žiūrėtų vaiko sveikatą. Daug 
serga džiova ir kitomis ligo
mis. Iš kiekvieno tūkstančio 
kasmet miršta 30. Bet saužu- 
dysčių šiose miesto dalyse yra 
mažiausiai (delegatai pradėjo 
juoktis).

Namų savininkų komiteto 
atstovas pareiškė pageidavi
mą, kad visi maži, supuvę na
mai būtų išpirkti ir į jų vietas 
išbudavoti gražūs, moderniški 
gyvenimui namai, kuriuose 
kambario kaina turi būti ne 
daugiau, kaip $5 į mėnesį.

Transporto Unijos delega
tas pažymėjo, kad New Yor
ke nuo WPA darbu paleido 
75,000 darbininkų; Williams- 
burge ir Greenpointėj paleis
ta 4,000. Jie nustojo galimy
bių pragyventi. Dėl tų darbi-' 
ninku paleidimo namų savi-; 
ninkai nustoja kas mėnuo apie 
$25,000 rendomis, grosemin- 
kai — daugiau $25,000 ant 
maisto produktų kas savaitė, 
daktarai ir dentistai nustoja 
apie $7,000. Todėl mes turi
me neatlaidžiai kovoti už

Fred Meyers, išmestas iš 
Workers’ Alliance Lokalo 66-to, 
pašauktas teisman kaltinimu 
pasisavinus lokalo nuosavybes.

amžiną 
ir kon- 
turimo 
p arei š-

Jūrininkų Unija Pagerbs 
Pasižymėjusius Narius

Mobilizuojasi Paradui 
Prieš Hitlerį

Jūrininkų Unijos Naciona- 
Taryba nutarė įsteigt savo 

buveinėj garbės narių sąrašą, 
kurin bus įtraukiama vardai 
visų didvyriškai atsižymėjusių 
gelbėjime gyvasčių ant jūrų
ištikus nelaimėms. Prie to,
bus duodami garbės požymiai- 
medaliai daugiausia užsitar
navusiems jūrininkams.

Paskelbdamas tarimą, Jos. 
Curran, National Maritime 
Unijos prezidentas, nurodė 
kelis tokius jūrininkų didvy
riško atsižymėjimo nuotikius 
pastaraisiais laikais. Tarpe 
pažymėtų yra laivų American 
Banker, Uruguay, American 
Farmer, Schodack ir 
Baytown įgulų nariai.

lė

Esso

kovoPirmadienio vakarą,
20, 8 vai. vak., Nat. Hali, 323 
E. 73rd St., sušaukta organi
zacijų atstovų ir veikėjų mi
tingas mobilizacijai 
prieš Hitlerio nazių 
rius.

Paradas ruošiama
dienį. Apie jį platesnių ži
nių tėmykite vėlesnėse “Lais
vės” laidose.

paradui
agreso-

šį šešta-

Du 
kada 
dejas

banditai leidosi bėgti, 
užpultos krautuvės ve-
Kelly, 178 9th Avė., 

pagrąsino mest pro lan-
kenu “tomeičių.”

Svečiai Išvyko
Matas šolomskas, veiklus 

chicagietis jaunuolis, “Vil
nies” angliško skyriaus redak
torius, pabuvojęs čion apie 
savaitę laiko, išvyko pas tė
vus Philadelphijon. 

—o—
S. Ormanienė, Jono Orma-

praplėtimą WPA darbų ir už j no motina, paviešėjus pas sū- 
bedarbių pašalpą, šis baisus nų ir marčią savaitę laiko, ap- 
krizis neša mirtiną smūgį vi- lankius “Laisvės” ir LDS 
sai šaliai, tad mūsų pareiga, įstaigas, taipgi pamačius kai 
kovoti už geresnę ateitį.

Unijos delegatas taip 
nurodė, kad miestas turi 
daręs planus budavoti

Parko į Bbooklyną 
išmušti - išbudavoti 

automobi-

pat 
pa- 
nuo

kurias miesto įdomybes, išvy
ko namo pereitą šeštadienį.

R.

Iš LED 1 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas, įvykęs 9 d. 

kovo, buvo labai įdomus. Iš 
Ateivių Gynimo konferenci
jos, vasario 26, ir iš paminė
jimo draugo D. C. Morgano 
susirinkimo raportavo A. Mu
reika.

Nutarta sekantį susirinkimą, 
13 balandžio, rodyt judomus 
paveikslus, o 16-tą balan
džio turėti pasilnksminimo va-' 
karėlį.

“Liaudies Balsui” kuopa pa
aukavo iš iždo $5. Po susi
rinkimo kalbėjo draugas Z. 
Janauskas, “Liaudies Balso” 
gaspadorius. Pasisakė atva
žiavęs laikraščiui piniginės 
paramos. Laikraštis Kanados 
lietuviams labai reikalingas, o 
finansų jo palaikymui ant vie
tos sukelti pakankamai nega
lima, tai amerikiečiai, kiek 
galėdami, prašomi paremti.

D. M. šolomskas kalbėjo 
apie reikalingumą stoti į LLD, 
tą apšvietos organizaciją, ku
ri neša neapsakomą naudą lie
tuviams darbininkams. Ragi
no įsigyti “Laisvės” bankieto 
tikietus.

Pirmos Kuopos Koresp.

Mezgėjų Unijos Lokalas 155 
turės savo rinkimus'šį ketvir
tadienį. Eilinių narių sleito 
priešakyje yra Joe Rappaport, 
J. H. Cohen, Alex Kalkių, 
Irene Mason ir Sol Reeve.

Eilinių programoj numato
ma apvienyt narius ir vest or
ganizavimą neorganizuotų; 
įvest vienodas mokestis visose 
kontraktinėse; įvest griežtai 
unijines sąlygas ir eilė kitų 
darbininkams svarbių dalykų.

šonų skaudėjimo • prisi- 
publika išėjus progra- 
tūlam impersonatoriui 

at-

Grąsina Pikietuoti

. Battery 
tiltą, ir 
dar vieną tunelį 
liams. Mes priversti miesto 
valdžią greitai pradėti tą dar
bą. Tada bedarbiai ir WPA 
darbininkai gaus užsiėmimą.

Rezoliucijų įvairiais klausi
mais buvo priimta 27.

Delegatų nuo įvairių unijų, 
religinių ir įvairių organiza
cijų dalyvavo 49; atstovavo 
26,840 narių. Išrinkta pasto
vus komitetas praplėsti tą vei
kimą. Nuo lietuvių į komite
tą įėjo Antanas Linkus.

A. Mureika.

Važiuoti Pavasarį
Sulaukę pavasario’, automo

bilių savininkai išims iš sandė
lių buvusias padėtas žiemavot 
mašinas. Nevartojamos ma
šinos ne pagerėja, bet pablo
gėja; Dėlto kiekvienas moto
ristas, prieš pradėdamas vai
ruot, turi būt užtikrintas, kad 
galės mašiną sustabdyt. Tas 
reiškia, turi patikrint “brei- 
kius,” nes jie būna priežasti
mi daugelio nelaimių. Kada 
mašina yra visapusiškai ap
žiūrėta, mechaniški trūku
mai prašalinta, tada vairuo-

MIRĖ
Teresė Partulienė, 59 

amž., 1180 Putnam Ave., mi
rė kovo 18 d;, Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidota ko
vo 21 d., Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

m.

Streikuojanti vandens su va
dų darbininkai nusitarė pi- 
kietuot visus statybos darbus, 
tame skaičiuje ir Pasaulinę 
Parodą, kur darbus veda už- 
streikuoti 'kontraktoriai.

Jei su “plumberiais” nebus 
greitu laiku susitarta, tiki
masi, kad ir kiti statybos dar
bininkai atsisakys dirbti, ka
dangi jie neis pro pikietų li
nijas.

Vandens suvedėjai sustrei
kavo pereitą penktadienį, ka
da bosai paskelbė, jog darbo 
valandos prailginama nuo 6 
iki 7 ir algos nukapojama 
nuo $2 iki $1.80 į valandą.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

M-----------------
PATAISA

Kovo 13-tą, “Laisvės” salėj,, 
renkant aukas “Liaudies Bal
sui/* praleista nepaskelbta P. 
Buknio auka 50c. A. Balčiū
nas aukavo $1, o buvo pa
skelbta aukojus 25c. Atsi
prašome.

Prak. Reng. Komisija.

Tėvams Kursai
Supažindint tėvus su mokyk

lų sistema ir mokyklų viršinin
kus su tėvų pažvalgomis, įsteig
ta kursas temoj: “Mokyklos 

__  I________ , ___  ____  New Yorko Mieste.” Jis tęsis 
tojui belieka rūpintis tik pa- Į iki gegužės 23. Susirenka va- 
čiu vairavimu ir tas gelbsti karais, Manhattan High School 
sumažint nelaimes.

Trafiko Stotis
patalpose, N. Y.

Kunigas Herman F. Reissig,I iiuiugao iicinian o. .

■ Ateivių Gynimo Komiteto pir- 
skyri-' mininkas, pasiuntė telegramą 
virsi- kongresmanui Dickstein, pra-

Pirmu kartu istorijoj 
me Brooklyn© Kolegijos 
ninko dalyvauja fakulteto na- šant jį darbuotis už atmetimą 
riai greta su švietimo Tary- biliaus H. R. 4860, taikomo 
bos komisija. | prieš ateivius.
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Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūsių Gėrimų

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Manhattan

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

$1975

Puikiai įrengtoi dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Tik Apribotam 
Laikui

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 kambarių fornišiai 

(namų rakandai). Turiu apleisti 
miestą, tai parduosiu greit ir pigiai.' 
18 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y. 
Ant antrų lubų. Matyti galima tik 
6 vai. vakarais. (67-69)

REIKALAVIMAI
Reikalinga poros prižiūrėti Dak

taro ofisą. Viršui yra 4 kambariai, 
kur bus galima gyventi. Vieta ran
dasi 201 Bedford Ave., Brooklyne. 
Pageidaujama, kad būtų lietuviai 
arba lenkai, mokant kalbėt angliš
kai. Prašome rašyti: Dr. M. N. Rat- 
zan, 427 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

IŠRANDAV0JIMA1
Pasirandavoja Bar ir Grill po ant

rašu: 1083 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Prašome kreiptis.

(66-68)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti ant 

ūkės. Turi mokėt kaip karves melžt. 
Reikalingas bus žiemą ir vasarą. 
Prašau rašyt. Joe Shabas, 3881 
Green Lake R., Walled Lake, Mich.

(65-67)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND
Brooklyn,

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

STREET 
N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

Ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kafitom 
krautuve Williamsburgh’e

Perkant Sau Vynus ir

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

Nepaprastas Pasiūlymas

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

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

206 WEST FRONT STREET




