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KRISLAI
Nesąžiniška Priekabe. 
Piktas Įstatymas. 
Nepavyko.
Mojasi 1940 Metams.

Rašo A. B.

Chicagos “Draugas” (ko-
vo 23 d.) posmuoja:

“Jei Rusija būtų stipri 
—ji nelauktų, kol Hitleris 
ateis į Ukrainą ar Gudi
ją, kur jis gi tiesiog eina, 
bet būtų pastojus kelią, 
pastikusi Hitlerį Sude
tuose ar Klaipėdos kraš
te. Juk jai būtų geriau 
kovoti svetimam krašte, 
būti saugotoja mažų tau
tų nuo fašizmo, būtų įsi
gijusi skriaudžiamųjų gy
nėjos vardą...”* * *
Bet jeigu Sovietų valdžia 

būtų nors vieną Raudono
sios Armijos diviziją at
siuntus Lietuvon mušti Vo
kiečius, tai tas pats “Drau
go” redaktorius būtų kaip 
už liežuvio pakartas rėkęs 
prieš bolševikus. Būtų kal
tinęs juos įsiveržime Lie
tuvon.

t

* * *
Šis “Draugo” kabinėji

masis prie Sovietų Sąjun
gos yra piktas ir nesąžiniš- 
kas. Jis nė vienos šimtinės 
dalies tiek tulžies neišlieja 
prieš nazių Vokietiją, kuri 
jau užgrobė Klaipėdą ir 
padarė Lietuvą savo vassa- 
lu, kiek prieš Sovietus.

Jis ugnim spjaudo prieš 
Lietuvos draugus, o barz- 
don bučiuoja mirtiniems 
Lietuvos priešams, hitleri
niams barbarams.

Tas tik parodo, kad “D.” 
redaktoriams visai nerūpi 
Lietuvos nepriklausomybės 
išgelbėjimas.* * *

Amerikos Kongreso At
stovų Butas jau priėmė taip 
vadinamą “Dempsey Bill”. 
Tai bjaurus sumanymas 
prieš ateivius. Jis reikalau
ja deportuoti ateivius, ku
rie kalbės už pakeitimą 
Amerikos valdžios. Reiškia, 
kas tiktai drįs valdžią kri
tikuoti, nors ir už pikčiau
sius jos žygius, tas sulaužys 
tą Dempsey įstatymą.

Neužilgo Senatas svars
tys šitą Dempsey Bilių. Re: 
kia protestuoti. Reikia rei
kalauti Senato, kad jo ne
priimtų.

L i e t u v ių organizacijos 
turėtų netylėti. Siųskite 
reikalavimus savo valstijos 
senatoriams, kad jie bal
suotų prieš “Dempsey Bill.” ♦ * *

Reakcionieriai buvo n- 
dę sufrėmuoti pažangią 
Amerikos darbo sekr rę 
panelę Perkins. Bet nepavy
ko. Gerai, kad 
komisija Perkins 
ir nušluostė nosį 
akcionieriams.

Kuom Perkins jiems nu
sidėjo? Ogi tuomi, kad ji 
atsisakė nelegališkai išde- 
portuoti Harry Bridges, 
Califomijos darbininkų va
dą.

Kongreso 

 

išteisino 
tiems re-

♦ * *
Nemanykite, kad 

ciniai respublikonai 
gražiai miega. Jie jau ir 
galvoja ir sapnuoja apie 
1940 m. prezidentinius rinki
mus. Gudriausios jų galvos 
jau kalą obalsius, kuriais 
tikisi apgauti ir pasigauti 
piliečių mases.

Vienas tokių galvočių 
yra ponas Barton. Jis jau 
iškepė ve kokį obalsį: “The

reak-
sau
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NAZIŲ TERORAS PRIEŠ LIETUVIUS KLAIPĖDOS KRAŠTE
Hitler Sulaužė Pri 
žadą Nepersekiot 
Lietuvos Rėmėjų

Hitleriui Užėmus Klaipėdą, Tuojaus Pritrūko Ten Maisto; 
Prasidėjęs Alkis Susmukdė Klaipėdiškių Narių Džiaugsmą

Klaipeda, kov. 24.—Ryšy 
su pastaraisiais įvykiais 
Klaipėdoje suimta per 150 
lietuvių.

(Hitleris buvo prižadėjęs 

Hitleris kuo greičiausiai 
užimtų Klaipėdos kraštą. 
Galop, Hitleris jau užėmė 
Klaipėdą, ir tuojaus pri
trūko maisto Klaipėdijoje.

„ _ t Tai daugelis “vokietinin- 
Lietuvos valdžiai neperse-|kų” jau nerodo džiaugsmo,
kiot lietuvių, kurie stovėjo 
už Klaipėdos krašto palai
kymą Lietuvai. Bet daug- 
meniški lietuvių areštai ir 
nazių smurtas prieš juos 
parodo, jog Hitleris čia 
taipgi sulaužė savo žodį, 
kaip ir visuomet.)
Hitleris Atnešė Alkį į Klai

pėdos Kraštą
Klaipėda.— Klaipėdiškiai 

vokietininkai naziai pir
miau trokšte troško, kad

Japonai Užėmė Cliinijos 
Miestą Nanchangą

Shanghai, kov. 27. — Ja
ponai praneša, kad jie jau 
atėmę iš chinų Nanchangą, 
geležinkelių centrą, turėjusi 
500,000 gyventojų, Kiangsi 
provincijoj.

(Pagal kitus pranešimus, 
china i dar tebegina Nan- 
chango sienas. Japonai sa
ko, kad per penkias dienas 
jie nukovę daugiau kaip 
8,000 to miesto gynėjų).

Pavargėlių Prieglaudos įna
mė Gaus Milionus Turto
Hartford, Conn. — Pa

vargėlių prieglaudos įnamė, 
airė Mary O’Day, 77 metų 
amžiaus, bus milionierė, sa
ko jos advokatas.

•Neseniai mirė Pasade- 
noj, Calif., jos pusbrolis 
Michael Francis O’Day, ad
vokatas ir žibalo-aliejaus 
milionierius, 90 metų am
žiaus, nevedęs ir be jokio 
testamento. Jis paliko 12 
milionų dolerių turto.

Iš Airijos atsišaukė ke
turi jo pusbroliai bei pus
seserės; tai pavargėlė Ms- 
ry O’Day būtų viena iš 
penkių; ale ir taip Jai turė
tų tekt du milionai ir penki 
šimtai tūkstančių dolerių, 
kaipo vienai iš artimiausių 
jo giminių.

New Deal kept us out of 
work.” Vadinasi, balsuokite 
už republikonų kandidatą ir 
kiekvienas turėsite po dar- 
bą.

Ar manote, kad toks 
obalsis neras pasekėjų, ne
apgaus ir nesuvedžios mi
lionų piliečių?

kad tas kraštas perleistas į 
Vokietijos rankas.

Įstaigų Perdavimas
4

Vokietijai užėmus Klai
pėdą, prasidėjo įvairių 
įstaigų perdavimas na
ziams. Iš Lietuvos pusės 
perdavimą vykdo Norkai- 
tis, kurį Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija paskyrė 
lietuvių komisaru, o iš vo
kiečių pusės — Bertulaitis, 
klaipėdiškis vokietininkas.

Lenkija Priversta Da
ryt Naziams Nuolaidą 

Danzigo Krašte
Varšava. — Vokietija pa

siūlė Lenkijai derybas dėlei 
“dalykų pertvarkymo” 
Danzigo krašte ir vadina
mame “Lenkiškame Korido
riuje” abelnai. — Tas “ko
ridorius” į jūrą skiria Rytų 
Prūsiją nuo “didžiosios” 
Vokietijos. .

Lenkijos valdžia iš pra
džių ^mandagiai atsisakė” 
eiti į bet kokias derybas 
dėlei Danzigo. Lenkų val
džia teigė, kad santikiai 
ten tarp lenkų ir vokiečių 
pasiliktų tokie, kaip nusta
tyta Tautų Lygos.

London, kov. 27. — Len
kija, bijodama Vokietijos, 
jau sutiko eit į derybas su 
Hitleriu dėlei dalykų per
tvarkymo Danzigo krašte.

Berlin, kov. 27. — Vokie
tijos laikraščiai (pagal nax 
zių valdžios įsakymą) atvi
rai šaukia, kad tariamas 
“laisvas” Danzigo kraštas 
ir “Lenkiškas Koridorius” 
turi būt prijungti prie “Vo
kietijos. Nazių spauda įro
dinėja, kad Lenkija nemo
kanti palaikyt “tvarkos” 
tame ruože.

(Dabartiniai hitlerininkų 
riksmai per laikraščius 
atidengia nazių planą užimt 
Danzigo kraštą ir “Lenkiš
kąjį Koridorių” — Pomor- 
ze, panašiai kaip nazių 
spauda parodė Hitlerio pla
nus užimt Čechoslovakiją 
ir Klaipėdą.)

ORAS

Giedra ir šilta.

Lėktuvo Nelaimėje Sudegė 
Septyni Žmonės

Oklahoma City, Okla. — 
Vos 300 pėdų pakilęs nuo 
orlaivių aikštės, nukrito 
Braniff orlaivių kompani
jos lėktuvas, ir sudegė 7 jo 
keleiviai ir mergina lėktu
vo šeimininkė. Keturi kiti, 
tarp jų du lakūnai, pavojin
gai apdegė.

NAZIŲ SPAUDA SPIE
GIA PRIEŠ LENKUS

Berlin, kov. 27. — Nazių 
laikraščiai staugia prieš 
Lenkiją; rėkauja, būk len
kai “žaginą” vokietes ir 
mušą vokietukus “Lenkiš
kame Koridoriuje.” Reika
lauja, kad Hitleris tuojaus 
užimtų “laisvąjį” Danzigo 
kraštą ir visą “Lenkų Ko
ridorių.”

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Šiomis dieno

mis išsiųsta keli tūkstančiai 
lietuviškų knygų pardavi- 
nėt New Ybrko Pasaulinė
je Parodoje, Lietuvos sky
riuje.

Karinis Stovis.
Kaunas. •— Visoje Lietu

voje paskelbtas sustiprintas 
apsaugos (karinis) stovis.

(Karinis stovis įvestas 
akivaizdoje žmonių subruz
dimo dėl Klaipėdos perlei
dimo Vokietijai.)

Lietuvos Ūkininkam Dova
nojama Dalis Skolų

Paryžius, kov. 27.—Fran
cijos valdovai sako, kad 
Mussolinio kalba, reikalau
janti Italijai Francijos že
mi ą, buvus “gana švelni.” 
Mussolinis tikrumoj norėjęs 

Kaunas. — Lietuvos vai-' tik “derėtis” su Francija, 
džia nutarė visas Žemės idant gaut Italijai daugiau 
Banko iki gruodžio 31 d. iš-1 “teisių” _Suezo Kanale, Tu- 
duotas paskolas sumažint 
penktadaliu, išperkamuo
sius mokesčius už gautą že
mę numušt pusiau; melio
racijos skolas sumažint 
apie trečdaliu ir palūkanas 
už tas skolas — penktada
liu.

Naziai į Talką Italijai prieš 
Fra nei jos Tunisiją

Berne, Šveicarija, kovo 
27. — Daugiai Vokietijos 
kariuomenės perėjo per 
Brenner tarpkalnę, iš Aus- 
tri jos-Vokieti jos į šiaurinę 
Italiją. Suprantama, kad 
nazių armija vyksta į šiau
rinę Afriką, galimas daik
tas, į Italijos koloniją Libi
ją karui prieš Francijos ko
loniją Tunisiją.

Burgos, Ispanija, ko v. 27. 
—Fašistai pralaužė centra- 
linės Ispanijos linijas Tole
do fronte.

Berne, kov. 27. — Vokie
tija sutelkė desėtkus tūks
tančių armijos į Šveicarijos 
pasienį.

Mussolinis Išvien su Naziais
Grūmoja Demokratinėm Šalim;

Reikalauja Francijos Žemių
Mussolinis Prakeikia “Amžiną Taiką”, Vadina “Benkartu” 

Tarptautinę Brolybę, ir Pasitiki Tiktai Ginklų Jėga
Roma. — Sekmadienį 

Mussolinis pasakė piktą 
kalbą, aštriai grūmojančią 
demokratinėms šalims, la
biausia Francijai. Jis kalbė
jo dvidešimties metų sukak
tyje nuo sudarymo pirmo 
ginkluoto fašistų būrio Ita
lijoj; užreiškė, kad “amži
na taika tai būtų pragaiš
tis žmonių civilizacijai,” ir 
pabrėžė, kad “Italija nepra
šinės,” bet, girdi, pasiims, 
kas “jai priklauso.”

Mu.ssolinis didžiavosi 
“galybe Romos - Berlyno 
ašies” ir apšaukė “vaikiš
komis” tas šalies, kurios no
rėtų sudaužyt tą fašistų 
“ašį”. Jis grasino išvien su 
Hitleriu šturmuot demo
kratines šalis, jeigu jos su
darytų karinę sąjungą prieš 
fašistų kraštus.

Francijos Valdžia Nuo- 
laidauja Mussoliniui 
Tunisijoj ir Džibutyj

nisi j o j, Džibuti (Francijos 
prieplaukoj rytinėje Afri
koje) ir francūzų geležin
kelyje, einančiame per 
Ethiopiją į Džibuti).

Francijos ministerio pir
mininko Daladiero valdžia 
sutinka derėtis su Musso
liniu; bijo jo karo išvien su 
Hitleriu. Sako, kad Franci- 
ja galėtų prisiimti porą Ita
lijos direktorių į Džibutį 
geležinkelio kompaniją ir 
duot Italijai balsą Suezo 
Kanale.

Pasak Francijos valdovų, 
tai jie sutiktų “pataisyt” 
ir sieną tarp Italijos kolo
nijos Libijos, ir Francijos 
kolonijos Tunisijos, Afri
koje; bet Francijos valdžia 
nesiskubinsianti į nuolaidų 
derybas su Mussoliniu: ji
nai lauksianti, iki baigsis 
“naminis” karas Ispanijoj; 
Be to, Franci ja nesutik
sianti pripažint Italijai 
viešpatavimą Viduržemio 
Jūroje.

Pranešama, kad Franci
jos valdžia sutiktų duot 
italams kaipo “mažumai sa
vivaldybės” teises Tunisijoj.

Ko Italijos Fašistai Reika
lauja iš Francijos

“Italija turi klausimų 
Francijai dėlei kolonijų,” 
sakė Mussolinis: “Tie klau
simai tai Tunisiją, Džibuti 
ir Suezo Kanalas.”

Čia 72,000 fašistų minia 
pasileido rėkti pridurdama: 
“Korsika! Nice! Savoy!”

(Korsika yra Francijos 
valdoma sala Viduržemio 
Jūroj. Nice yra didmiestis 
pietinėje Francijoje, o Sa
voy—Francijos sklypas, ku
ris rubežiuojasi su šiaurine

Mussolinis priminė, kad 
Italija jau ne kartą reikala
vo sau “teisių,” kas liečia 
Francijos afrikinę koloniją 
Tunisiją, Suezo kanalą ir 
Džibutį prieplauką rytinėje

Lenkų Darbininkai Pasiryžę 
Gint Šalį nuo Nazių

Varšava. — Visoj šalyj 
įvyko masiniai žmonių susi
rinkimai, kaip atsiliepimas 
į pavojų Lenkijai iš Hitle
rio pusės. Socialistų Parti
ja priėmė rezoliuciją, kurioj 
sako, kad darbininkai pasi
ryžę į žūt-būtinę kovą ginti 
Lenkiją nuo nazių impe
rializmo.

Pirmas Amerikos “Clipper” 
Lėktuvas j Europą

Baltimore, Md. — Di
džiausias pasaulyje, kelei
vinis Amerikos lėktuvas, 
“Yankee Clipper” išlėkė į 
Europą. Tai pirmas ameri
kinis tos rūšies keleivinis 
orlaivis į Europą. Jis nu
tūps Azorų salose, už 18 
valandų po išskridimo iš 
Amerikos. Nuo Baltimorės 
iki Azorų yra 1,880 mylių. 
“Yankee Clipper” neša 21 
keleivį, apart kelių įgulos 
narių. Jis skrenda į Lisbo- 
ną, Portugaliją.

“Yankee Clipperio” mo
torai turi 1,500 arklių jė
gų. Jis sveria 41 toną be 
keleivių ir įgulos.

Lietuva Iškrausto Savo 
įstaigas iš Klaipėdos

Klaipėda, kov. 24. — Lie
tuvos Pedagoginis (moky
tojų) Institutas jau perkel
tas iš Klaipėdos į Panevėžį, 
o Lietuvos valstybinis teat
ras iš Klaipėdos į Šiaulius.

Lietuvos konsulatas iš 
Tilžės perkraustytas į Klai
pėdą.

Ruoškimės “Laisvas0 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Afrikoj (kur baigiasi ei
nantis per Ethiopiją į Dži
butį geležinkelis, priklau
santis f ra n cū z a m). Bet 
Franci j a vis atsisakė net 
derėtis dėlei to su Italija. 
Todėl Mussolinis perspėjo 
Franci ją, kad jeigu jinai ir 
toliau nepadarys nuolaidų 
Italijai, tai galėsią būt jau 
“pervėlu.”

Plūsta Tarptautinį 
Draugiškumą

“Mes nenorime daugiau 
girdėt apie brolystę, sese- 
rystę ir kitokias benkartiš- 
kas giminystes!” suriko 
Mussolinis, a d r e suodamas 
Francijai: “Nes santikiai 
tarp valstybių yra jėga.. ir 
tai jėga nustato jų politi-

v 
Mussolinis Savinasi Viešpa
tavimą Viduržemio Jūroj
Italijos reikalai turi vy

rant Viduržemio ir Adria- 
tiko Jūrose, tvirtino Musso
linis, nors, girdi, Italija 
“neišstumia” iš ten slavų 
(Jugoslavijos) reikalų.

Ginkluosis iki Pasiutimo
“Mes turime ginkluotis!” 

šaukė Mussolinis: “Mūsų 
obalsis yra šitoks: Daugiau 
kanuolių, daugiau laivų, 
daugiau lėktuvų, nežiūrint, 
kiek tatai kaštuotų, nepai
sant, kokiomis lėšomis, net 
jeigu tatai reikštų nušluot 
šalin visą vadinamą civilį 
(arba civilizuotą) gyveni? 
mą!”

Mussolinis pilnai užgyrė 
Hitlerio žygius prieš Oe- 
choslovakiją ir Klaipėdą, 
pareikšdamas, jog “kas at
sitiko Centralinėje Europo
je, tai turėjo atsitikti.”

Jis didžiavosi fašistų lai
mėjimais Ispanijoj; užreiš- 
kė, kad fašistai jau greitai 
paimsią Madridą, o tada 
Franci j a geriau pamaty- 
sianti reikalą padaryt nu
sileidimų Italijai.

Pasak Mussolinio, dabar4 
Italija pageidaujanti “ilgo
kos taikos,” nors jinai “nie
kina amžiną taiką.”

Į Hitlerio sveikinimo te
legramą Mussolinis atsakė, 
kad jųdviejų (neva) “revo
liuciniai judėjimai sukriu- 
šinsią ‘reakcines ir nepa- 
žangias’ (suprask, demo
kratines) pozicijas Senojo 
Pasaulio ir tuo pačiu laiku 
panaikinsią pavojų bolševi
kų idėjų.”

Hitleris gi savo sveikini
me prižadėjo išvien veikt 
su Mussoliniu bet kokiuose 
Italijos žygiuose (pirmoj 
vietoj prieš Franci] ą).
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Melagis, Kuris Melagina Kitas
“Naujienų” redaktorius andai ap

šmeižė Lenino našlę, Krupskają, pa
skelbdamas, būk, girdi, ji deginusi Tols
tojaus raštus. Esą, iš Leninienės pavyz
dį pasiėmė Hitleris, ir tt., ir tt. Aišku, 
tuo būdu Grigaitis pasirįžo dar kartą 
nusispjauti ant moters, kuri visą savo 
gyvenimą paaukojo darbo žmonių lais
vės reikalams, kurios šviesūs darbai da
rė pasaulį šviesesniu tiems, kurie dirba.

Neįstabu, kad Grigaitis panašiai rašė: 
jam tikslas pateisina priemones, nepai
sant, kaip tos priemonės būtų purvinos. 
O jo tikslas—purvinti komunistus.

“Laisvėje” buvo nurodyta, jog to, ką 
Grigaitis rašo, nėra buvę ir ten pat bu
vo pasakyta, kad Leninas Tolstojų visuo
met gerbė.

Atsakydamas į tai, Grigaitis griebia
si kitų šmeižtų ir melų, bandydamas 
padaryti kitus melagiais ir tuomi savo 
negražų darbą “apibaltinti.” Štai Grigai
čio perlai:

“Leninas visai ne ‘vertino’ Leoną Tol
stojų, kaip tauzija melagis Mizara, bet 
jį laikė kenksmingos, ‘kontr-revoliu- 
cinės’ filosofijos (“Nesipriešink piktam’) 
skleidėju. Jisai buvo įsitikinęs, kad dar
bininkai, skaitydami Tolstojaus veika
lus, gali užsikrėsti ‘kontr-revoliucine’ 
dvasia.”

Pažiūrėkim, kuris melagis: Mizara ar 
Grigaitis? Kuris sako tiesą, o kuris tau
zija niekus?

Dar 1908 metais, minint 80 metų su
kakties nuo Tolstojaus gimimo, straips
ny: “Levas Tolstojus, Kaipo Veidrodis 
Rusų Revoliucijos,” Leninas šitaip api
būdino tą žymų rašytoją:

“Tolstojus didelis, kaipo išreiškėjas tų 
idėjų ir to nusistatymo, kuris susidarė 
pas milionus rusų valstiečių laike pir
myn ėjimo buržuazinės revoliucijos Ru
sijoj. Tolstojus originalus, nes jo pažval- 
gos, netinkamos bendrai, tuo sykiu iš
reiškia ypatybes rusų revoliucijos, kaipo 
valstietiškos buržuazinės revoliucijos.” 
(Leųino Raštai, Tomas XII, 332-333 pp.)

O 1910. metais Leninas šitaip rašė apie 
Tolstojų:

“Tolstojus ne tiktai davė dailiosios li
teratūros kūrinius, kurie visada bus 
branginami ir masių skaitomi, kada ma
sės sudarys sau žmoniškas gyvenimo są
lygas, nuvers kapitalistų ir dvarponių 
jungą,—jis sugebėjo su neapsakoma jė
ga perduoti nusistatymą masių, paverg
tų dabartinėj santvarkoj, nupiešti jų pa
dėtį, išreikšti jų gaivalinį jausmą, pro
testą ir nepasitenkinimą.” (Lenino Raš-

- tai, Tomas XIV, 400 puslp.)
Taigi dabar tegu skaitytojas mato, 

kad melagis ir niekų laužytojas yra ne 
Mizara, o Grigaitis, kuris tauškia, kas 
jam ant seilės užeina, bile tik pašmęižti, 
paniekinti skirtingų pažvalgų žmones.

Tiesiog reikia stebėtis, kad žmogus, 
nešiojąs daktaro titulą, tiek mažai teži
no, o tiek daug turi drąsos drabstyti 
purvais kitus!

fcSiuhb < , . ...————
f : , .

Sako, Liaudininkai ir Krik-Demai 
Atsimetę Nuo Voldemarininkų
Skaitytojas, kuris skaitė “Atvirą Laiš

ką Lietuvos Draugams, Gyvenantiems 
O Užsienyj” (tilpo kovo 23 d. “L.” laidoj) 

galėj’o pastebėti sekantį reikšmingą pa
ragrafą:

“Šitose Lietuvos gyvybei pavojingo
se sąlygose mūsų partija buvo vieninte
lė, griežtai išstojusi prieš visas jėgas, ve
dančias Lietuvą į pražūtį, arba sąmo
ningai ar nesąmoningai tam padedan
čias. Mūsų partija paskelbė kovą volde
marininkų vadovaujamam sąmokslui, 
kaip svarbiausiam Lietuvos priešui šią 
dieną. Ji taipgi stengėsi atplėšti nuo vol
demarininkų sąmokslo ir tuos liaudinin
kus ir krikščionis demokratus, kurie bu
vo prie jo prisidėję. Ir mūsų kova su
silaukė rezultatų. Liaudininkų ir katali
kiškų organizacijų apačios pasmerkė sa
vo kažkurių vadų susidėjimą su volde- 
marininkais. Šito rezultate jau girdimos 
žinios, kad ir liaudininkų bei katalikų 
vadovybės atsimetusios nuo voldemari
ninkų.

“Tai didelis laimėjimas,” sako LKP 
Centro Komitetas, “tačiau jis dar jokiu 
būdu nepašalina pavojaus Lietuvos ne
priklausomybės gynimui. Nors volde
marininkų sąmokslas palaužtas, bet jis 
dar nepašalintas. Nežiūrint to, kad liau
dininkų ir katalikų vadovybės kaip ii 
atsimetusios nuo bloko su voldemarinin- 
kais, tačiaus tikros kovos iš jų pusės dar 
nematom, o kai kas slaptai po senovei 
remia voldemarininkus...”

Nereikia nei sakyti, kad prie pralai
mėjimo Klaipėdos labai daug prisidėjo 
voldemarininkų sąmokslas, kurį tūlą lai
ką rėmė liaudininkų ir krik-demų reak
ciniai vadai.

Dabar, kai Klaipėdos kraštą užgrobė 
Hitleris, kai voldemarininkai jau pirmą 
aktą Lietuvos nepriklausomybės laidoji
me suvaidino, liaudininkų ir krik-demų 
vadai turėtų tučtuojau visiškai atsipa
laiduoti nuo voldemarininkų.

Šiandien tiek Lietuvoj, tiek užsieniuo
se reikia visos mūsų tautos jėgos jungti 
į vieną vietą vienam vyriausiam tikslui: 
gynimui Lietuvos nepriklausomybės, ku
riai pavojus grūmoja didelis; pavojus iš 
nazių pusės.

Sulaikyti Hitlerį, tai šūkis, kuris ypa
čiai Lietuvai yra svarbus. Dėlto ji turi 
orijentuotis į tas šalis, kurios daro žy
gius Hitlerio puolimams sulaikyti.

Ginti Lietuvos nepriklausomybe! Ki
tas obalsis, kuris privalo pasiekti kiek
vieną lietuvį, nepaisant kur jis gyvena!

Su tuo, žinoma, eina ir klausimas dėl 
demokratinių laisvių atsteigimo Lietu
voj.

Lietuvos nepriklausomybė pavojuj — 
tą turi žinoti kiekvienas mūsų tautos 
sūnus ir dukra ir jis bei ji privalo šiuo 
tuo prisidėti tąjį pavojų atmušti.

Jugoslavija

Amerikos Žmonių Sentimentas 
Prieš Hitlerį

Net New Yorko “Times” pripažįsta, 
kad pereitą šeštadienį šiame didmiesty 
“Stop Hitler” demonstracijoj dalyvavo 
20,000 demonstrantų ir nemažiau pusės 
miliono stebėtojų. Aišku, tai žymiai su
mažintas skaičius. Mes, kurie dalyvavom 
demonstracijoj, kurie atydžiai ją stebė
jome, greičiau sutiksime su “Sunday 
Workerio” paduota skaitline, kad de
monstracijoj dalyvavo apie 60,000 žmo
nių.

Tai buvo didelė jėga. Tai gražus de
mokratijos ir mažųjų tautų šalininkų 
pasirodymas. Nors lietuvių demonstra
cijoj nebuvo tiek, kiek turėjo būti, tačiau 
ir jie pasirodė gražiai, nešą iškabas, pro
testuojančias prieš Hitlerio užgrobimą 
Klaipėdos krašto, prieš nazių agresijas, 
už Lietuvos nepriklausomybės gynimą.

Tokios demonstracijos—brangus daly
kas. Tai apvienijimas Amerikos žmonių 
prieš fašistinius agresorius. Tai parody
mas pavergtom Hitlęrio tautom ir pri
spaustiems Vokietijos žmonėms, kad 
Amerikos žmonės su jais, kad jie prie
šingi tiems baisiems žygiams, kuriuos 
atlieka Hitleris.

Miesto majoras La Guardia, kalbėda
mas šitoj istorinėj demonstracijoj, tei
singai pasakė: Hitleris užgrobė čecho- 
slovakiją, bet čechoslovakijos žmonės 
gyvuos, kai Hitlerio režimas pasiliks tik 
juodas taškas pasaulio istorijoj!

Juo greičiau ir daugiau mūsų ir kitų 
kraštų žmonės jungs savo jėgas prieš 
agresorius, tuo greičiau šis majoro po
sakis pataps realybe!

i 
į, -

Jugoslavija — šis vardas 
atsirado po pereito Pasauli
nio Karo. Jugoslavija reiš
kia—Pietų Slaviją, arba 
pietų slavų valstybę. Jugo
slavija susidarė iš prieš 
karą buvusių laisvų Serbi
jos ir Juodkalnijos valsty
bių ir iš buvusių po Austri
ja slavų kraštų: Bosnijos, 
Gercogo vinos, Dalmacijos 
ir kitų.

Jugoslavija yra Pietinė
je Europoj—Balkanuose. Ji 
pusėtinai stambi valstybė, 
užima 96,018 ketvirtainiš- 
kų mylių žemės plotą ir 
turi 14,936,000 gyventojų. 
Jos kaimynais yra sekamos 
valstybės: pietuose Albani
ja, kuri randasi veik visiš- 

| ko j Mussolinio kontrolėje.
Albanijos ir Jugoslavijos 
siena turi 340 kilometrų il
gio, tai bus arti 200 ameri
koniškų mylių. Taip pat 
pietuose ji rubežiuojasi ant 
240 kilometrų ilgio su Grai
kija; rytų pusėje jos sienos 
tęsiasi ant 524 kilometrų su 
Bulgarija ir ant 267 kilo
metrų su Rumunija; šiau
rėje ji rubežiuojasi ant 402 
kilometrų su Vengrija ir 
245 kilometrų ilgio su buvu
sia Austrija, o dabar fašis
tine Vokietija; vakaruose, į 
šiaurius nuo Adriatiko Jū
ros, Jugoslavija rubežiuoja
si ant 279 kilometrų su Ita
lija ir taip pat vakarų pu
sėj ant 1,590 kilometrų il
gio ji prieina prie Adriati
ko Jūros, kur turi puikiau
sias prieplaukas, daugybę 
įvairiausių ir kariniai stra
teginių salų. Kitoj pusėj 
jūros yra fašistinė Italija. 
Taigi, Jugoslavija turi sep
tynis kaimynus ir jų tarpe 
abi. kariniai agresyves fa
šistines valstybes — Italiją 
ir Vokietiją, taipgi fašis
tams paklusnias valstybes- 
V engri j ą ir Albani j ą.

Jugoslavija yra daug 
maž lygumų šalis, nėra di
delių kalnų.1 Per jos žemę 
plaukia Dunojus, Drina, 
Morava, Verdar, Save ir 
dar kelios kitos galingos 
upės.

Jugoslavija yra žemdir
bystės šalis. Jos laukai der
lingi. 1937 metais ji suė
mė 107,421,000 bušelius 
kviečių; 19,421,000 buš. mie
žių; 8,002,000 buš. rugių; 
22,942,000 buš. avižų; 200,- 
992,000 buš. kukuruzų ir 
49,656,000 buš. bulvių. Ji 
duonos nemažai parduoda į 
užsienį.

Tais pat metais Jugosla
vija turėjo: 1,200,831 ark
lius; 139,356 mulus ir asi
lus; 3,982,359 raguočius gy
vulius; 9,211,101 avis; 1,- 
895,905 ožkas ir 2,931,900 
kiaulių. Gyvulių srity j ji 
turtinga ir nemažai par
duoda mėsos.

Bet ir industrija vysto
ma. 1936 metais, ji pasiga
mino : 4,476,000 tonų ang
lies; 450,000 tonų geležies 
rūdos; 39,000 tonų kaparo; 
54,000 tonų kromijo; 6,000 
tonų švino; 43,000 tonų 
druskos ir 292,000 tonų bas- 
kitų.

Gelžkeliai sudaro 5,812 
mylias. Vystoma elektros 
jėga, ypatingai naudojant 
vandens jėgą. 1937 metais 
ji turėjo 163 prekybos ir 
keliauninkų laivus su 376,- 
445 tonų įtalpa ir 13 žiba
lu kūrenamų laivų.

Vyriausias išvežimas—ja
vai, ’gyvuliai, medžiai ir 

daržovės. Įvežimas — audi
niai, medvilnė, mašinerija, 
chemikalai. Miškai užima 
19,068,637 akrus žemės plo
ta. Apdirbamos žemės yra
27.181.500 akrų.

Jugoslavijos gyventojus 
sudaro kelios slavų tautos: 
6,500,000 serbų, 4,300,000 
kroatų; 500,000 juodkalnie- 
čių, apie 1,200,000 gercogo- 
viniečių ir 134,000 rumunų; 
495,000 vokiečių; 465,000 
vengrų; 470,000 albanų ir
3.500 italų. Taigi, matome, 
greta slavų tautų, yra ir 
kitų tautų žmonių.

Valdžia ir Politika
Spalių 9 dieną, 1934 me

tais, Marseilles mieste, 
Franci j o j, vokiškų fašistų 
agentai nušovė Franci jos 
ministerį Barthou ir ten 
pat nužudė Jugoslavijos ka
ralių Aleksandrą I, kuris 
buvo • Vokietijos fašistų 
priešas. Karaliaus vietą už
ėmė vaikas Petras II, ku
ris gimęs 1923 metais, da
bar yra 16 metų. Faktiškai 
šalį valdo buvusio karaliaus 
brolis Povilas. Jugoslavi
joj viešpatauja kariniai-fa- 
šistinė diktatūra. Į Jugos
lavijos valdžios vidaus ir 
užsienio politiką labai daug 
turi įtakos visoki rusai bal
tagvardiečiai, kurie pabėgo 
po bolševikų revoliucijos 
Rusijoj. Jugoslavijoj viso 
jų yra apie 100,000; daug 
visokių grafų, generolų, po
nų ir paprastų baltagvar
diečių kareivių. Tie gaiva
lai yra nelaimė Jugoslavi
jos žmonėms ir jos politi
kai.

Jau nuo senai tarpe Ju
goslavijos ir Italijos yra 
įtempti santikiai. Italijos 
fašistai nori Adriatiko Jū
ras paversti į savo ežerą, 
todėl turi tikslu pavergti 
Jugoslaviją. Dar 1919 me
tais italai fašistai pačiupo 
Jugoslavij os prieplauką 
Fiume su jos apylinke. 
Daug kartų tarpe šių šalių 
vos nekilo karas. Bet dabar 
Jugoslavijos valdonai susi
taikė su Mussoliniu, pasira
šę įvairias sutartis. Tuo 
kartu Mussolinis ruošiasi 
užnerti Jugoslavijai kilpą 
ant kaklo ir jos tautinę 
laisvę pasmaugti. Mussoli
nis su Hitleriu susitarė ir 
pasidalino Balkanus, kur 
kuris turi veikti. Jugosla
vija, Albanija ir Graikija 
pavesta Mussoliniui.
Jugoslavijos Karo Jėgos
Jugoslavija karo srityj 

stipri valstybė. Taikos me
tu jos armiją sudaro 20,- 
000 oficierių ir 190,000 ei
linių karių. Orlaivyne yra 
8,000 lakūnų ir 17,000 jų 
pagelbininkų. Armija suda
ro 16 pėstininkų divizijų, 
kelias divizijas raitarijos ir 
artilerijos. Ji turi 180 sun
kių kanuolių, 832 Jauko ka- 
nuolių, 120 tankų, nemažai 
šarvuotų automobilių ir 600 
karo lėktuvų. Išlavinti re
zervai siekia 1,700,000 vyrų. 
Abelnai, karo metu gali pa
statyti 3,500,000 arba ir 
daugiau žmonių po ginklu. 
Turėdama savo šalyj meta
lo, vario, alumino ir kitų 
reikmenų, vysto karinę in
dustriją. Aviacijos industri
ja yra vidutinė.

Jugoslavija turi ir jūrų 
laivyną. 1937 metais1 jos 
laivynas turėjo: 2 kruse- 
rius; 8 naikintojus; 4 sub-
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Sir Nevile Henderson (kairėj) ir Robert Coulondre, 
Anglijos ir Francijos ambasadoriai Berlyne, atšauk
ti neribotam laikui po to, kai Vokietijos nazial- su
naikino Čechoslovakiją.

marinus; 12 minų šlavikų, 
4 monitorus, ir apie 20 
greitų katerų ir 62 jūrinius 
lėktuvus. Dabartiniu laiku 
būdavo j a kelis karo laivus 
Anglijoj ir tvirtina savo 
pakraščius.

Ar Yra Jugoslavijai 
Pavojus?

Jugoslavija turėjo bend
rus karinius planus su Če- 
choslovakija, Rumunija ir 
Lenkija. Tai buvo suokalbis 
vadovystėje Francijos^krei
piamas prieš Sovietų Są
jungą. Bet jis susilpnėjo, 
kada Jugoslavija neatėjo 
Čechoslovakijai į pagelbą. 
Kitą sutartį ji turi su Bal
kanų šalimis — Graikija, 
Bulgarija, Rumunija ir

LIETUVOS ŽINIOS
MERKINĖ

Išaiškino Pinigų Dirbėjus
Išaiškino netikrų pinigų dir

bėją ir platintojus.
1939 m. sausio mėn. pa

baigoje Merkinės miestelyj 
Tado Kvaraciejaus restorane 
nežinomi asmenys šeiminin
kei įdavė 3 po penkis litus 
netikras monetas.

Merkinės policijos nuovados 
viršininkas Petras Barzda iš
aiškino, kad netikrus pinigus 
dirbo Bolius Paliūtis, gyv. 
Smališkių km., Leipalingio 
valse., Seinų apskr. Juos pla
tino Zosė Jančiulevičienė, Pe
tras Kauzonas, Stasys Kauzo- 
nas iš Ulčičių km. ir Juozas 
Volungevičius iš Puvočių km., 
visi' Merkinės valse., Alytaus 
apskr.

Paliūtis pinigų dirbime kal
tu prisipažino ir pinigams 
dirbti įrankius nuovados virši
ninkui atidavė. Taip pat pri
sipažino Jančiulevičienė neti
krų pinigų platinime ir net 
kelias netikras monetas pati 
patiekė.

Kiti gynėsi nekalti esą, ta
čiau jų kaltė įrodyta.

Monetos buvo platinamos 
nuo 1937 metų Leipalingio m. 
ir valsčiuje, Kauno miesto 
įvairiose vietose ir net įstai
gose, Šventežerio miest. ir 
Merkinės mieste, kur platin
tojai sučiupti ir galutinai ne
tikrų pinigų dirbimas ir pla
tinimas likviduotas.

—o—
Mirė Šimtametis Senis

Daugai (Alytaus apskr.) — 
Tamašavos kaime mirė 

šimtametis senis S. Stumbras, 
kuris dar atsiminė baudžiavos 
laikus.

—o—
Streikas Bažnyčioje

Žarėnai, Telšių apskr.—Pa
rapijiečiai pastebėjo, kad tarp 
klebono ir vikaro eina kaž
koks trynimasis, tačiau prie 
didesnių ekscesų vis nepriei
ta. Streikas įvyko dėl vika
ro iškėlimo iš Žarėnų į Kar
teną. Mat, vikaras buvęs 
žmonėms prieinamesnis. Va
sario 19 d. susirinko labai 

I

Turkija bendram apsigyni
mui. Jeigu ji būtų tvirtai 
susirišus, tai sudarytų stip
rią jėgą Balkanų šalių ap
sigynimui. Bet ta sąjunga 
labai silpna.

Jugoslavijai didžiausias 
pavojus iš Mussolinio pusės. 
Italijos fašistai siekia Ju
goslaviją pavergti tuo pat 
keliu, kaip Hitleris paver
gė Čechoslovakiją. Jie kur
sto per savo agentus atski- * 
ras slavų tautas už “lais
vę.” Kroatai jau iškėlė rei
kalavimą atsiskirti nuo Ju
goslavijos. Tam tikslui jie 
surado kroatų partijos va
dą Vladeką Matcheką, ku
ris vaidina Henleino rolę.

š.

daug žmonių, užstojo bažny
čios duris ir neįleido klebono 
mišių laikyti. Zakristijonas* 
įlindo per šoninį bažnyčios 
langą, atrakino bažnyčią, kle
bonas įspruko į vidų ir pra
dėjo laikyti pamaldas. Po pa
maldų vėl prasidėjo triukš
mas.

Vasario 20 d., nors ir labai 
blogu keliu, žarėniškiai pa
siuntė iš 20 žmonių delegaci
ją pas Telšių vyskupą, prašy
dami, kad jei iškėlė vikarą, 
tai kad iškeltų ir kleboną.

—o—
Muštynės ir Muštynės

Pažėrai. — Nesenai M. B. 
taip sumušė pasigėrusį pil. 
Jankų, kad pastarajam gręsia 
mirtis. Vien tiktai pil. Jan
kaus galvoj M. B. padarė 18 
gilių žaizdų, suspardė vidu
rius, sudaužė visa kūną.

Vasario 19 d. viename res
torane įvyko taip pat labai 
žiaurios muštynės, kuriose 
nukentėjo keletas žmonių.

Klausimai ir Atsakymai
Kaip Parsitraukti Gimines 

Ir Draugus

KLAUSIMAS: Koki doku
mentai reikalaujami nuo as- 
menio, kuris prašos imigraci
jos vizos? Ir kokios Amerikos 
piliečio giminės gauna pirme
nybę? Kokius afideivitus 
žmogus turi išpildyti, kuris 
nori parsitraukti giminę iš 
Europos ?

ATSAKYMAS: Sunku tam
stai pilnai apie tai pranešti 
čia. Kaip parsitraukti drau-* 
gus ar gimines yra pilnai ap
rašyta 9 puslapių pamflete, 
kurią Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City, pa
gamino. Galima gauti kopijas 
šito pamfleto pasiunčiant 10 
centų (pinigais ar stampom) 
viršminėtu adresu. Tie pinigai 
tik užmoka atspausdinimo ir 
išleidimo išlaidas.

F. L L S.
r
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T
he chief obstacle to this 
change is a single class, the 
bourgeoisie, or rather the mental 

attitude of the bourgeoisie which 
may be defined as the bourgeois 
weltanschung. The world, its des
tiny, the direction of world events, 
the world’s outlook, its tastes, lies 
in the hands of this class at the 
present time. At any rate, five 
sixth’s of it does. Upon the action 
of the bourgeoisie depends the re
action of the proletariat to the 
changed conditions. As the action 
has been in the past and will be in 
the future, repression, it is clear 
that this class stands in the way 
of progress, that it and it alone 
is responsible for the halting of 
progress and the precipitation of 
the grave crisis which now con
fronts the whole of mankind.

ROTTING CULTURE
For the bourgeoisie the creative 

art of great modern and visionary 
painters is wasted brush-wipings, 
the literary masterpieces of con
temporary and historical geniuses 
blurred lines of black on white 
paper, the futurian attempts to 
pierce the veil of mystery surround
ing the purpose and the goal of 
life, mere pointless gestures, an 
hour of contemplative thought un
der the stars, time and money 
wasted.

They are docile nogs before which 
it is useless to cast offal for they 
are perfectly content to wallow in 
the brand of their own making. 
They are history’s greatest failure, 
a two-bit program drama on the 
nickelodeon stage of creation, full- 
grown giant without sense enough 
to provide sanitary plumbing to car
ry away the excreta of its growth 
and life. They are the class to be 
condemned, theirs is the class atti
tude to be avoided, to be broken 
away from. They are the class 
from \vhom it is necessary to wrest 
power. Coll ectively, throughout 
their entire career they have not 
been able to muster enough cul
tural energy to make a dent the 
size of a microbe’s belly-button on 
the eternal sands of time.

Let us say, all of us, farewell 
to the bourgeoisie, to the bourgeois 
outlook, to bourgeois culture. They 
will be forgotten. They will pass 
into eternal darkness with their cash 
registers and hypocrisy and their 
mediocrity, unwept, unsung and dis
honored.

WHAT INTELLECTUAL wishes 
to be buried with them? The 

answer is: no intellectual of breath, 
of experience, of hope and ambition. 
He will cut loose from this doomed, 
decaying class and attach his in
terests, his work and his aspirations 
to the service of the proletariat, of 
humanity, of science and reason.

We can speak through no loud 
speaker too big to shout that to 
the world.

We say to the intellectuals: look 
about you. What has capitalism 
done to salvage culture?

The bourgeoisie, its High Priests, 
started their final peregrinations 
some years ago, just after the Big 
Smash.

Like Merlin, the faker of the 
court of Arthur, they writhe, twist, 
raise great clouds of dust and 
smoke, scream, gibber, slobber and 
rant. They have tried about every 
magical incantation they could cook

Sports Chatter
With TOM YERMAL

Vito Tamulis, Brook. Dodgers’ 
crack portside flipper, topped the 
hard clouting Boston Red Sox Sun
day before last for his second vic
tory over the same team within 
a week.

Tammy also came through with a 
timely bingle with a man on base 
to keep the 8th inning rally alive. 
He scored himself later on a double 
off Tuck Stainback’s bat. The final 
score was 6-4.

Ed Cole, Lithuanian youngster of 
the St. Louis’ Browns, also seems to 
be headed for a big season. Ed 
notched his second win in two 
starts when he pitched scoreless 
ball for 5 innings against the lowly 
Phillies of the National League.

George Weaskus, Lith youth of 
Chi. Loyola College, played a bril
liant defensive brand of basketball 
besides scoring 4 points to aid his 
team greatly in defeating St. John’s 
College last Monday evening by the 
close score of 51 to 46.

Men and women prominent in the 
social, financial, political, sports and 
amusement worlds will be among 
those honoring Jack Dempsey at his 
testimonial dinner in the Waldorf- 
Astoria Hotel on Easter Sunday 
evening, April 9th.

Harry Hershfield, who will act as 
toastmaster, will present Dempsey 
with a bronze plaque, a replica of 
which will be sent to Los Angeles 
Sanatorium for tubercular patients 
from the New York area.

up and are now ready to give up 
the job, admit the inevitable truth 
that they are a bankrupt, thieving 
lot and clamp on the military, re
pressive screws.

It is the end. A class, a whole 
historical epoch, an idea, a once 
mighty force is about to die, but 
not decently with its hands folded 
on its breast and embalmed. This 
is one funeral that is going to re
semble an Irish wake.

The corpse of capitalism will rise 
from its coffin, bleeding profusely 
from the many stab wounds it has 
itself inflicted. Like a chicken with 
its head cut off it will not know 
it is dead and will probably insist 
violently on running about the front 
yard. But the international working, 
class will not stand for this viola
tion of the laws of nature. It has 
been hamstrung, kicked, spat-at and 
cordially despised for hundreds of 
years and it is fed up to the neck.

Fascism

HOWEVER, the decayed cadaver 
will raise simple hell for a 

while. Though dead, its old muscles 
still have a lot of bounce in them. 
In erratic convulsions the crude, 
iron arms will blindly crush the 
workers by thousands and millions. 
The carnage will resemble nothing 
seen on this earth before. The blood 
of the toilers will flow and fill the 
gutters of the cities and stain the 
green grasses of the fields and mea
dows. In their last insane frenzies 
they will turn on their own fol
lowers and drench their cities, their 
towns and countrysides with poison 
gas, disease germs, bombs, bullets 
and high, explosives. Anything will 
go. Anarchy will be the order of 
the day.

But when the earth marches 
against them at last the bourgeoisie 
will collapse. And the whole effect 
will be as though humanity had 
swallowed a powerful purgative
and was eminently successful in the 
hundred-yard dash to the bathroom 
door. A debt as old as history it
self will be marked paid off in one 
awful burst of fury.

Socialism Inevitable
We call upon all intellectuals to 

repudiate the bourgeoisie, to ban- 
don capitalism, to come out openly 
for socialism and science. As Ro
bert Forsythe says in a recent book, 
“No odds could be long enough 
to put on Communism. It is es
tablished, it is a i success, it belongs 
to the future.”

There can be no doubt of this 
fundamental truth. The old model 
T of the capitalist system must 
inevitably fall behind in the eco
nomic race with the streamlined, 
powerful socialist racer. Before the 
contest is over the loser will try 
all the dirty tricks known to the 
trade but it cannot stop the on
rushing juggernaut of science hurl
ing mankind into the future.

The Armies of Progress are 
marching. The earth shakes be
neath the feet of the advancing 
wave. It is VICTORY beyond the 
faintest shadow of a doubt. Look 
at the battleranks as they swing in
to view:

Science
Reason 1
Truth
Knowledge
Economic Superiority
Certainty of Victory
Nine-tenths of the Human Race

EPILOGUE
The Fascist barbarians are high 

aloft, drenching the earth with their 
poison-gas clouds of propaganda. 
They have taken possession of Cen
tral Europe, their guns point east 
toward the rich Ukraine, they have 
flooded Spain and China with mer
cenary troops and machines of 
war. They have spread themselves 
like the tentacles of an octopus over 
the face of the democracies.

But the fuel for their tin-can 
bomber is running out. Their badly 
cracked system has stood a terrific 
economic strain too long. It will 
fall and the crash will be heard 
round the world.

They have lied and deceived.
They have slain and bombed and 

tortured.
The fumes rising from the stink

ing carcass of their mother, capi
talism, is choking all Europe and 
threatens to suffocate the world.

They have trailed the soaring 
banner of civilization in the mud of 
reaction and medieval darkness.

They are themselves a stench in 
the nostrils of humanity.

IT IS THE END! The age-long 
night is drawing to its close. For 
the human race the zero hour is 
about to strike, hailing the Day 
of Liberation’s dawn; the day when 
the sickened soul of civilization will 
retch and spew forth the muck 
and corruption of the centuries of 
darkness, when the torch of revolt 
cuts the bonds of slavery as the 
mighty sword of the United Front 
flames out against reaction and 
war, when' the trumpets of triumph 
blow, whipping the air to tattered 
shreds, shaking the planet from pole 
to pole, thundering this battlecry 
to all the world:

Arise! Ye Prisoners of Starvation!
A Better World’s In Birth!

(END)

“He’s been going to the dogs ever since Fifi gave him 
the air.”

“Give ’em the Other One. . .”

By MARION GROZAN

TOM ' WAS a machinist, an ex
pert. That is why, when work 
became scarce in the machine shop, 

! instead of letting him go, the boss 
made a place for him out in the 
warehouse. Business might pick up, 
then he would be put back at his 
former trade. Tom was no longer 
young. The job at the warehouse 
was hard but it did enable him to 
provide for his family and to keep 
his two youngsters in school. He 
wanted above all else to see them 
through their last years of High 
School. A diploma would make it 
a little easier for them to apply 
for a better position, tho he knew 
that even this could not work mi
racles. These days college gradu
ates went begging for work. Still, 
he wanted to stand by them to the

WORK OF DISTRICTS 
IN THE LMS 
MEMBERSHIP DRIVE 

BROOKLYN, N. Y.—Last week 
the Lithuanian' Art League released 
its data on the new members gained 
by various choruses throughout the 
country" in the current LMS mem
bership drive.

This week the LMS compares 
the work of foui’ districts in the 
drive:

First District: Chicago and envi
rons. Practically dead as a doornail 
as far as news is concerned. LKM 
and district committee should im
mediately get in touch with the 
center on what is being done in 
the membership drive. One month 
still remains and Chicago has a 
large enough field for Lithuanian- 

| American members. That field 
should be used.

Second District: Conference will 
be held in So. Boston on April 23 
to discuss ways and means of build
ing up the district. P. Yesikenas, 
chairman, is in charge of the or
ganizational contacting for this con
ference which will strive to correct 
the difficulty of getting teachers.

Third District: New York and 
New Jersey. A District Class which 
is training future choral directors 
is in operation and working well. 
At present a String Group is in the 

j process of formation and this or
chestral group will soon be ready.

Fourth District: Three new units 
have been formed since the begin
ning of the drive: 1) Peoples’ Play
ers of New Britain, Conn. 2) Tor
rington, Conn. Echo Chorus and 
3) Hartford, Conn. Laisve’s String 
Orchestra. It must be remembered 
groups during the membership drive 
gets $5.00 for every group formed.

Of the four groups the Connecti
cut District seems to be the most 
active. All these districts should 
get in touch with the center and 
let us know what work you are 
doing.

Lithuanian Art League
419 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

best of his ability, one can do no 
more.

Tne warehouse gang consisted of 
five men including Tom. Their job 
was to transfer heavy machinery 
from incoming trucks to the ware
house. There was no crane or any 
kind of mechanical lifting device, 
all moving had to be accomplished 
by hand. Teitel, the owner, con
sidered a crane an extravagence 
which he could not well afford. 
Sometimes even with the five men 
it would be a matter of hard pul
ling and sweating to get the huge 
monsters unloaded. The men often 
swore, often kicked, but that' didn’t 
help. If they didn’t like it, Teitel 
could always find someone to fill 
their places, too willingly.

The time came when there were 
fewer machines to unload. Tom 
and the gang did not mind those 
intervals of rest, they filled the 
time in by doing odd jobs around 
the place. That was not exactly 
lining Teitel pockets with bank
notes and the next pay day Bill, 
one of the gang, received his little 
pink slip of dismissal. Bill had 
been a grand person, strong of arm 
as well as spirit, loud in his dis
approval of the method used to 
get the work done around the 
yard. Perhaps that is why they 
were paying him off first.

He would be missed, but the ef
ficiency expert fellow had figured 
out that four men could handle 
the work and Teitel could use the 
weekly saving. His recently ac
quired blonde item had greatly de
pleted his huge store of profits, 
“must make it up somehow.” Yes, 
let Bill go. What if his wife was 
frail and the baby was coming, so 
what—that was none of his con
cern. .

When Bill was gone, the ma
chines that came in were no lighter 
and with one man less to share the 
load—somehow it was done but at 
the end of the day each man went 
wearily home in much doubt that 
he could return in the morning. 
Or returning, in doubt that the 
flame of rebellion could be held 
in any longer. The flame that has 
been smothered by fear, clamoring 
to be unleashed,, to engulf and des
troy the cause of injustice borne 
too long.

Several days following Bill’s lay
off, a truck came in shortly before 
lunch. As the rain "came down in 
buckets just then, the men coaxed 
the driver to wait till after lunch 
to unload the machine but the 
driver refused to do that, he was 
afraid that he „would be docked for 
every minute he was behind his 
schedule.

Finally the men agreed, for the 
driver’s sake to work extra fast so 
he could start back by lunch time.

Thėy fell to work, Tom and Jack 
on the bottom, the other two at 
the top. The blinding rain did not 
help to lighten their task any. As 
the pondeorus machine teetered 
over the end of the truck on to the 
slide, one of the top men slipped 
on the węt flooring, the other 
could not hold his end and gave a 
despairing yell as it careened down
ward.

Review of the Week:—

THE FALL OF MEMEL
Challenge to Brooklyn 

From Newark LDS
NEWARK, N. J.—Last Thursday, 

after much deliberation and thought, 
the Newark ’LoDeStars decided to 
give lowly Brooklyn another chance 
in a bowling game.

Brooklynites, this is a formal 
challenge to meet on any B’klyn 
bowling alley during the afternoon 
of April 23, the date of “Laisve’s” 
Banquet. Let us know if you ac
cept, via LYS.

—A. NEWARKITE.

Elizabeth Party, Dance 
On Fools’ Day

ELIZABETH, N. J.—The Eliza
beth LDS Vanguards have united 
with the LDP Club to present a 
card party and dance, Saturday, 
April 1, 1939.

Admission to both card party 
and dance will be twenty-five cents. 
The admission automatically makes 
everyone eligible to many valuable 
prizes which will be given.

Don’t forget! Saturday, April 1, 
1939; card party at 6:00 p.m. and 
dancing at 8:00 p. m. The place— 
L.D.P. Club, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J.

We cordially invite our friends, 
past, present, and future, to attend 
this card party and dance.

AIR and
SCREEN

SCREEN: “Yes, My Darling 
Daughter” still is having bluenose 
censor trouble. They banned it in 
Omaha and approved it for “Adults 
Only” in Chicago. Producers like 
that sort of thing tho, because it 
packs 'em in cities where it is al
lowed—more than making up for 
losses elsewhere . . .

AIR: Why do radio programs pull 
punches when they speak of re
fugees? They say “a European 
country” instead of “Nazi Germa
ny” ...

SCREEN: Your favorite, Paul 
Muni, will appear soon in a new 
picture following “Juarez”. He will 
play the part of Beethoven in a 
film on the immortal composer’s 
life which Warners will produce . . . 
Myron McCormick who plays Sam 
Moon in “ . . . one third of a 
nation” appeared in seven plays in 

I some season on Broadway, the last 
|?one was the social significant 
“Winterset” which had a long run...

"John Paul Jones” is the name 
of the new picture planned for 

' James Cagney. J. P. Jones, you 
will remember, is the naval hero 
of the American Revolution . . . 
Cagney, by the way, has been made 
an “Oklahoma Colonel” on the staff 
of the Gov. of the State of Okla, 
for his role in “Oklahoma Kid”.

“20,000 Years in Sing Sing” by 
Warden E. Lawes, a wire from the 
west coast says, will be filmed soon 
by Warner Studios.

Vitaphone plans “ to make four 
more “Cavalcade of America” films 
in 1939-40. They will be: “Nathan 
Hale”, “The Father of His Country,” 
“The Monroe Doctrine” and "Free
dom of the Press” . . .

“Waterfront” will be ia new “hit” 
picture and will star Gloria Dick
son, Dennis Morgan and Chas. Tow
bridge. —J. C.

Below, Ted, whose side was clear, 
managed to throw himself out of 
the way but Tom’s side was blocked 
off from escape by a pile of packing 
boxes. The machine landed. Tom’s 
leg was pinned under it. The force 
of the impact was so great that at 
first he felt no pain; it would have 
been less cruel had the darkness of 
oblivion shut out the pain when 
finally many anxious hands removed 
the machine from his leg and Tom 
was rushed to the hospital.

To save Tom’s life, it was found 
imperative to amputate the crushed 
leg.

Tom wondered bitterly how he 
was going to get along without 
something he had so intimately 
lived with for fifty years. When 
his family came to see him just 
before the operation he grimly re
marked, “Better get in touch with 
my friend Joe, the one in the Ar
tificial Limb business, he might be 
able to get it for wholesale. Oh, 
and by the way, I woul like you to 
send Teitel the old one with my 
compliments ...”

(END)

Memel is no longer a part of Lithuania.
All the maps will show; this—but there is one thing the 

maps will not show, and that is that the faIV of Memel to the 
Nazi troops means the gradual strengthening of fascism and 
terror in this little Baltic country.

Left without a port, forced to sign treaties in which she 
becomes only another vassal state, forced to face the over
quickening danger of becoming another Czechoslovakia with
in a few months, Lithuania stands now as an object lesson 
on the meaning of fascism and “appeasement.”

Lithuanians in America have something to learn from the 
native land.

Surrender of Memel

Immediately following the succes
sfull rape of Czechoslovakia last 
week Adolph Hitler began his saber
rattling for control of Memel on the 
Baltic Sea.

For months previous to this the 
Nazis within Memel had been mak
ing plans for the final coup. By 
using terroristic methods they had 
seized control of the Memel Diet 
and began their false cry of "self- 
determination” and “autonomy” for 
Memel and the hinterland.

Immediately after the seizure of 
Czechoslovakia an ultimatum was 
sent to the Lithuanian government 
with the implied warning that if it 
was not accepted the entire country 
would be seized by Hitler.

The Smetona government accepted 
the ultimatum with only the feeb
lest objection.

At the same time Great Britain 
and France were on the verge of 
aligning with the Soviet Union and 
other countries in a “Stop Hitler” 
move to halt the barbaric marches 
of Nazism. A determined attitude 
on the part of Lithuania would have 
forced the issue to a head and the 
fascist-aiding policy of “non-inter
vention” could have Deen replaced 
by a unified stand.

What Lithuania Received 
For Klaipeda

The Lithuanian government acT 
cepted Hitler’s ultimatum and in 
exchange Litthuania “received” cer
tain harbor rights in Memel and 
a treaty which binded Lithuania; 
politically and economically, to tho 
German Reich.

Hitler, of course, has promised to 
respect Lithuania’s present borders. 
He has also promised to respect 
Austria’s and Czechoslovakia’s bor
ders. There are yet 35,000 Ger
mans within Lithuania and it is 
expected that. this “oppressed mino
rity” will be the road by which the 
rest of the Lithuanian nation might 
be seized by Germany.

“Triumphal Entry”

Hitler entered Memel with the 
aid of tanks and troops and the 
population turned out to great the

Great Neck Digs Up 
Uncovered Talent

GREAT NECK, L. I.—On Satur
day, March 19, a successful “Nite 
of Fun” was held in Great Neck. 
From all reports a good time was 
had by all.

It seems that under some of 
Great Neck’s personalities there is 
a great deal of hidden talent, Mrs. 
Skidmore’s version of a dissatisfied 
wife was very amusing. It seems 
too, that little “Collie” Adomėnas, 
who played the “little boy” part, 
will be a good actor some day. The 
solo by our star soprano, Albina 
Smaidjas, was also something that 
we Great Neckers can brag about.

Perhaps in the future more cho
rus members will reveal their hid
den talents. Apart from thanking 
all others who participated in the 
entertainment of the evening, we 
thank all the folks who gathered 
in Great Neck to support the dance.

There is a buzz that the ensemble 
will have to know how to sew be
fore long. That is another thing 
for you gals to think about now;' 
and if you have any pictures of au
thentic national costumes, bring 
them along.

Now that formalities have been 
taken care of, let’s get down to 
facts. The March 21 issue of the 
Youth Section had an article on 
the LMS membership drive. It did 
not list the number of members 
which the Pirmyn Chorus of Great 
Neck has recruited during the 
course of the membership drive. 
LMS please note:

Pirmyn Chorus obtained nine new 
members dūrinę the drive, making 
a total of twenty-five members.

With a lack of nonsense for the 
brain, until another time, I’ll just 
say . . . —Cheerio 

new conquerer. For days previous 
the roads from Memel to Lithuania 
were crowded with refugees seek
ing to escape the city before Nazi 
occupation.

U. S. Rejected Memel Grab

On Friday Sumner Welles, Act
ing Secretary of State, Indicated 
that the seizure of Memel is not 
recognized by the United States. 
The application of import duty 
rates against goods from Memel as 
against all goods from Germany is 
expected.

ANHEDONIA
“Heh, heh,” he snickered.
“And what is there to ‘heh heh* 

about?” I asked angrily.
“Wa-a-al,” Sceptic drawled, 

“Memel is now part of the Reich.”
“Yes, I know.”

. “Well, I think we Lithuanian- 
Americans should mind our own 
business. If Memel wanted to be 
German, let it.”

“But who said Memel wanted to 
be part of Germany?”

"Well the Diet is about 98% 
Nazi.”

“99 and 44-100 pure I suppose?”
“Not exactly”.
“Listen, Sceptic,” I said, “about 

half of the people of Memel are 
peace-loving Lithuanians. There was 
a minority of Nazis, financed by 
Hitler, who conducted a propagan
da campaign and used the same 
terroristic tactics that gave the 
Nazis 99% majorities In their other 
‘elections’.”

“Now that’s not the point,” Scep
tic Spit out as he put his foot on 
my chair, “what I mean is this. If 
Memel has fallen and even if .Lith
uania falls. So what? Where do 
we come in? What’s it to us?”

“What’s it to us? Well, for cry
ing out loud ...”

“Yeah, that’s what I said. What’s 
it to us?”

“Now, look, Sceptic, six armies 
massed just because Hitler took 
Memel, and you have the nerve to 
ask what’s it to us?”

“Well, yes.”
“The largest arms plant in the 

world is taken by the Nazis and 
Central Europe is under the domi
nation of a crack-pot and you ask 
what’s it to us?”

“Well, even if there is war. 
America can stay out.”

“You think so?”
“Well, yeah.”
“Nazi propaganda everyday in 

South America. Japanese air bases 
in Central America. Miniature fas
cist bund armies in America. Our • 
own industrialists who wouldn’t 
think it amiss to clamp down a 
reign of terror in the United 
States. And you think America 
wouldn’t be affected if the fascists 
started a world war?”

“Maybe ...”
“Manchuria, Ethiopia, Spain, Chi

na, Austria, Sudetenland, Czecho
slovakia and now Lithuania. You 
think that’s enough for them?”

“Well, we can be neutral.”
“Lithuania tried to be ‘neutral.’ 
There’s no more neutrality, Scep

tic. It’s a case of yes or no. If 
you want to live in a country .that 
is half-way decent and democratic 
—vote NO when fascism comes 
a’knocking for some more appease
ment slices of your liberty that do 
not appease.”

Sceptic glared at me for a mo
ment and then picked up a copy 
of his “Gruesome Murder Tales” 
and walked out. I’m surprised that 
he stjjl reads those "Gruesome 
Murder Tales”. I hoped that the 
daily papers would give him enough 
to read about Hitler.

—Walter Kubilius.
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Skaitykite Apysakas
Kaip kurie draugai ar

ba draugės mano, kad apy
sakų s k a i t y m as, tai yra 
tuščias darbas arba veltui 
laiko eikvoji mas. Tokia 
mintis visiškai klaidinga, 
turint mintyj mūsą apysa
kas, kurios paremtos tikru 
gyvenimu.

Žinoma, apysakos, apie 
“Paparčio Žiedą,” kuris 
“tarnauja” praturtėjimui, 
arba panašūs nebūti daly
kai, išsvajoti, išgalvoti apie 
“Gražias Požemines Kara
laites”, tai nėra jokios apy
sakos, tai fantazija, tai ku
riniai, kurie nieko bendro 
neturi su gyvenimu.

Visai kas kita yra su 
mūsų apysakomis. Paimki
me, kad ir vėliausi ALDLD 
leidinį “Ūkanas,” draugo 
Miko Rasodos — R. Miza- 
ros veikalą. Ar gi tai yra 
kokia pasaka? Nieko pana
šaus, tai gyvenimo veidro
dis, kuris parodo, kaip tam, 
tikri žmonės gyvena, kaip j 
jie mąsto, protauja, ką vei-| 
kia, ko siekia, kaip į jų gy
venimą veikia aplinkuma. 
“Ūkanose” atvaizduoti cha
rakteriai nėra kokia išim
tis, koki pavieniai atsitiki
mai. Panašių charakterių 
mes rasime ne vieną ir ne 
du.

Bet jeigu mes paimsime 
platesnę dirvą, ne profesio
nalus, kurių kiekis yra ma
žas lyginant juos su darbo 
žmonėmis, jeigu pažvelgsi
me į “Povilą Jurką”, tai 
mes daug daugiau rasime 
Povilų, negu Rudžių.

Mūsų apysakas skaitant 
galima pasirinkt kelią, nau
dingą žmonijai, progresui, 
laisvei, pramokti iš piešia
mų charakterių gražaus, 
naudingo, sveiko apsėjimo, 
ir atmesti iš neigiamų cha
rakterių tą, kas yra žalin
ga ir pačiam ir visuomenei.

Paimkime francūzą rašy
toją Beranger, kurio veika
le “Man 20 Metų” didvyris 
Joan River sako:

“P as akius po teisybei, 
mūs du šiame kambary: aš 
ir mano vargas . . . Dėl ma
nęs, mano vaidentuvei jis 
turi aišky. apibudinimą. Jis 
vaikštinėja su manimi, jis 
dirba kartu su manimi ir 
taip mes visada kartu su 
juomi . . . ”

Na, lai tik pagalvoja 
kiekvienas darbo žmogus ir 
ar šis išsireiškimas nepri
tiks ir jam, jo gyvenimui?

Argi negyvena kartu su mu
mis mūsų vargas? Argi tai 
išsvajojimas autoriaus? Ne, 
tai parodymas mūsų gyve
nimo dailės kūrinyje, kaip 
veidrodyje.

Mes turime apščiai apy
sakų, kurios parodo mūsų 
gyvenimą, atskleidžia tas 
u ž d a n gas, kurios tartum 
mūsų gyvenimą nuo mūs 
pačių paslėpė. Dabar Lite
ratūros Draugija skelbia 
sekamų apysakų išpardavi- 
ma:

ALIEJUS — parašė U. 
Sinclair. Viena iš žingei- 
džiausių apysakų. Turi 800 
puslapių. Jos kaina buvo 
$2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APY
SAKOS — parašė Jakov
lev. Knygoj yra 288 pusla
pių. Rusijos revoliucijos is
torija. Jos kaina buvo $1, 
dabar 50 centu.

POVILAS JURKA—pa
rašė Rasoda—Mizara. Vie
na geriausių apysakų iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Knyga turi 318 pusla
pių. Jos kaina buvo $1.50, 
dabar 50 centu.

KARAS LIETUVOJ — 
parašė M. Gromov. Knyga 
aprašo rusų-vokiečių karą. 
Viena iš įdomiausių apysa
kų. Knyga turi 224 pusla
pius. Kaina buvo 75 centai, 
o dabar 40 centu.

UGNYJE — parašė JI. 
Barbusse. Knygoje aprašo
mas pereitas karas. Viena 
iš geriausių apysakų. Ji tu
ri 432 puslapinių. Kaina bu
vo $1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO 
KARO ATSIMINIMAI — 
Aprašomas Vokietijos už
puolimas ant Belgijos ir 
Francijos 1914 metais. Bai
sūs karo lauko vaizdai. Kny
goje yra 178 puslapiai. Da
bar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI 
— telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. 
Jos kaina buvo $2.00, o da
bar tik 50 centų.

“ŪKANO S,” apysaka, 
kuri tik iš spaudos. Ji turi 
342 puslapių. Labai įdomi. 
Minkštais viršeliais kaina 
$1.25; kietais—$1.50.

Kaip matote, jas parduo
dame labai pigiai. Užsisa
kykite. Užsakymus ir če
kius siųskite:

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

Kas pirks virš $3 vertės,

tas gaus dar ant 50 centų 
n u p iginimą. Persiuntimą 
mes apmokame.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Montello, Mass.
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Cleveland© Kronika
Gegužės Pirmai Prirengimo 

Konferencija
jaunystėje turėjo apleisti Lie-

Hitleris Išduoda Slovakiją 
Vengrijai

Hitleris Spausdina Daugybę 
“Piniginių” Popierėlių

Nepaprastai Įdomi Apysaka
Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasaulį ii* iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

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

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 
iki balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Dar Apie Jonikienės 
Prakalbas

Kovo 7 d., įvyko A. Jonikie
nės iš Chicagos prakalbos, ku
rias rengė Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis. Komisija iš
rinkta buvo prakalbų rengimui 
iš Birutės Pašalpinės Moterų 
Draugijos ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos. Komisija gerai 
išgarsino prakalbas, todėl ir 
žmonių susirinko apie 200, dau
giausiai moterys.

Drg. Jonikienės prakalba vi
siems patiko, labiausiai mote
rims, nes kalbėjo moterų gy
venimo klausimu. Kalbėtoja 
faktais įrodė vargingą darbi
ninkės gyvenimą, kiek moterų 
miršta kas metas prie gimdymo 
iš priežasties skurdo ir neda- 
tekliaus, nes jos neturėjo nei 
daktaro, nei slaugės už ką pa
sisamdyti. Ragino moteris or
ganizuotis, nes tik organizuotos 
galėsime reikalauti ir iškovoti 
sau geresnes gyvenimo sąlygas.

Po prakalbų kilo mintis pas 
moteris sutvert moterų kliubą. 
Po trumpų diskusijų apie 25 
moterys padavė vardus ir nu
tarė kitą sykį susirinkti, nes 
tą vakarą buvo pervėlu viską 
įvykinti.

Kadangi į prakalbas įžangos 
nebuvo, tad lėšų padengimui 
daryta kolekta. Suaukavo 12 
dolerių ir 32 centus.

Iš Moterų Susirinkimo

Kovo 20 įvyko 'Birutės Mo
terų Pašalpinės Draugijos mė
nesinis susirinkimas. Narių at
silankė skaitlingai.

Po susirinkimui pakeltas 
klausimas, ar reikalingas mote
rims atskiras nuo šios 
draugijos kliubas tverti. Did
žiuma išsireiškė, kad reikalin
gas. Mat, draugijos susirinki
muose visas vakaras praeina 
syarstant draugijos reikalus, 
kitiems dalykams nebelieka lai
ko. O moterys nori lavintis, ži
noti, ką nors daugiau, negu na
mų ruošą ir dirbtuvėj dirbti. 
Turėdamos atskirą organizaci
ją galėsime turėti naudingas 
paskaitas sveikatos ir kitokiais 
naudingais klausimais.

šiame susirinkime daug mo
terų prisirašė ir- nutarė turėti 
susirinkimą trečiadienį, 29 ko
vo 7 valandą vakare. L.T.N. 
mokyklos kambaryje. Tą vaka
rą bus duotas minėtam kliubui 
vardas ir išrinkta valdyba.

Todėl draugės moterys, be 
|skirtumo pažiūrų ir tikėjimo, 
kviečiamos tą vakarą ateiti, 
kurios nori prigulėti, ar kurios 
dar nenori, gali ateit pasiklau
syti ir pasikalbėti, sueiti į pa-

Ketvirtadienį, kovo 30 d., 
yra šaukiama plati konferen
cija dėl prirengimo masinio 
mitingo gegužės pirmą dieną. 
Cleveland© darbininkai kiek
vieną metą sušaukia masinius 
mitingus arba surengia didelę 
demonstraciją paminė j i m u i 
Gegužės Pirmos, kaipo darbi
ninkų tradicinės šventės, su
traukdami tūkstančius darbi
ninkų tą dieną.

Šį metą Gegužės Pirmą rei
kia dar didesnį, masinį mi
tingą turėti, kaipo išraišką 
darbininkų solidarumo prieš 
dabar gręsiantį pavojų reak
cijos iš fašistų pusės.

“May Day” konferencija 
bus 1524 Prospect Ave., 8 
vai. vakare. Delegatus reik 
rinkti nuo kiekvienos draugi
jos po 3; jei jūsų mitingas 
būtų praėjęs, tai draugijos 
valdyba privalo dalyvauti, ar
ba paskirkite draugijos narį, 
kuris galėtų dalyvauti. Todėl 
draugijų valdybos pasirūpin
kite, būkite konferencijoj.

—o—
Mirė Augustas Samulaitis

Kovo 22 d. su religinėm 
pareigom palaidojo Augustą 
Samulaitį. Senukas buvo 
apie 75 metų amžiaus, našlys. 
Iš Lietuvos paėjo Kaimelių 
parapijos, Kidulių dvaro bu
vęs darbininkas-kumetis. Ar
timiausias gimines paliko 
dukterį Katrę Samulaitytę ir 
sūnų Juozą Samulaitį. Ameri
koj velionis paliko brolį Kazį 
Samulaitį ir seserį O n ą 
Venskūnienę.

Arti penkios dešimtys metų 
atgal velionis, nenorėdamas 
tarnaut caro armijoj, pačioje

tuvą ir atvyko Amerikon.
—o—

Iš Tarptautiško Koncerto
Kovo 19 d. buvo surengtas 

tarptautiškas koncertas Lie
tuvių Svetainėj. Programoj 
dalyvavo rusų choras ir nuo 
lietuvių Lyros Choras. Kaip 
vienas, taip ir kitas chorai la
bai gerai dainavo. Studentų 
muzikos mokyklos grupė ge
rai išpildė dalį programos. 
Slavų šokikų grupė, vai
kai, apsirengę tautiniais kos
tiumais, gražiai šoko. Vienas 
jaunuolis iš 1WO dalyvavo 
programoj su “džiaz” daina.

Iš Lincolno Brigados buvo 
vienas kalbėtojas, Jack Coo
per, nesenai sugrįžęs iš Ispa
nijos. Kalbėtojas prašė pa
remti sugrįžusius veteranus iš 
Ispanijos, kuriems dabar rei-i 
kalinga medikalinė pagelba, 
kitiem veteranam reikalinga 
pagelba kaipo bedarbiams. 
Taip pat kalbėtojas pasakė, 
kad dabar Ispanijoj kova 

! prieš užpuolikus fašistus ne
užsibaigia. Todėl kalbėtojas 
ragino remti Ispanijos kovo
tojus prieš fašistus, kurie ir 
dabar griežtai laikosi prieš 
Mussolinio-Hitlerio plėšikus.

Šiam parengimui maistą 
prirengė labai gerai O. Gen-j 
drėnienė ir A. Paltanavičienė. 
Pagelbininkės buvo M. Naun- 
čikienė, A. Baužienė, I. Ka- i 
ralienė ir Stripeikienė. Prie, 
baro buvo V. Jankauskas ir 
Gendrėnas. Šie draugai visi 
dirbo labai gerai, todėl už’, 
pagelbėjimą šiame parengime 
tariu širdingai ačiū.

Parengime publikos nedaug 
buvo, rodos, turėjo būti daug 
daugiau.

I. A. Vaupšas.

Bratislava, Slovakija. — 
Slovakų lėktuvai bombarda
vo įsibriovusią Vengrijos 
kariuomenę ir tankus ties 
Sobrance, 7 mylios nuo 
Vengrijos rubežiaus. Slova
kijos vyriausybė sako, kad 
vengrai buvo atstumti at
gal.

Oficialė Slovakų spauda 
rašo, kad pati Vokietija lei
do Vengrijai atplėšti Slova
kijos ruožą keliolikos iki 20 
mylių pločio.

Berlin. — Hitlerio val
džia “reikalauja Vengrijos 
pasiaiškint,” kodėl jinai ka
riškai užpuolė Slovakiją.

Berlin. — Hitlerio val- 
džia leidžia bilio‘nus 
markių-certifikatų, paleng
vint piniginėms savo sunke
nybėms. Pramonininkai ir 
kiti biznieriai yra verčiami 
priimt 40 procentų visų ap
mokėjimų tais certifikatais. 
Valdžia ketina imt tuos cer- 
tifikatus ir kaip taksų mo
kesčius. (O prispausdint 
begales tokių certifikatų 
juk naziam nesunku).

IŠMETĖ TEISĖJĄ 
RAKETIERIŲ

Brooklyn, N. Y. — Vals
tijos apeliacijų teismas 
vienbalsiai išmetė iš tarny
bos magistratą teisėją Mar
kų Rudichą kaipo “bėlų”- 
parankų, arba kaucijų ra- 
ketierių.

Gibraltar. — Anglija ati
davė generolui Franco’ui 
Ispanijos respublikos šar
vuotlaivį “J. L. Diezai

Lawrence, Mass.
Darbininkai, Organizuokites!

Arlingtono dirbtuvės darbi
ninkai, pabuskite iš miego, 
greičiau organizuokites. Ne
laukite, kada jus visu$ prira
kins prie mašinų ir tuo patim 
laiku čiulps jūsų kraują ir 
spėkas. Nesiduokite bosams 
varginti. Nesiduokite taip be
gėdiškai išnaudoti save ir sa
vo šeimynas.

Nepirkite bosams dovanų už 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus, nes jūs ir taip jiems už
dirbate stambias algas, o jie 
jus išnaudoja visokiais būdais.

Greitai galite Arlingtono 
bosams duoti lietuvišką dūlią, 
vietoje cigarų ir degtinės. Ei
kite Wool ir Ayer dirbtuvės 
darbininkų pėdomis, stokite į 
tekstilės darbininkų CIO uni
ją. Katrie dar neišpildėte 
įstojimo aplikacijų, tai atei
kite į unijos raštinę po num. 
588 • Essex St. ir išpildykite. 
Nelaukite kitos dienos, o pa-

Nelaukite, 'kad kas jums iš
kovotų geresnes sąlygas. Jūs 
turite patys tai padaryti, kaip 
kad padarė American Woolen 
kompanijos darbininkai. CIO 
komitetas yra pasirengęs su
teikti jums visokią pagelbą, 
kad tik greičiau būtumėte su
organizuoti, kad tik greičiau 
jums užtekėtų šviesesnė gyve
nimo saulutė.

Taigi, darbininkai ir darbi
ninkės, pabuskite iš-miego ant 
visados.

—o—
Jaunimas Pradeda Bruzdėti

Teko patirti, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nuoliai darbuojasi. Gerai dar
buojasi jaunuoliai A. -Dvarac- 
ka ir L. čulada. Jie stengia
si sutverti jaunuolių kuopą. 
Tai labai geras ir kilnus dar
bas. Girdėjau, kad jau esą 
apie 20 jaunuolių susirašę.

- Tai be galo linksma nau
jiena. Laimingai jaunuoliams 
darbuotis! >

Bet ir seniai turėtumėme

žintį ir draugiškumą. Tas mo
terims ne tik reikalinga, bet ir 
naudinga, ypatingai šiuo svar- darykite tuojau, 
biu momentu.

J. Stigienė.

Madridas Greit Būsiąs Per
leistas Fašistams

Hendaye, F r a n c i j a.— 
Pranešama, kad Madrido | 
neva “gynimo” taryba, nu
vertus respublikos valdžią 
centralinėje Ispanijoje, jau 
baigia derybas su generolu 
Franco, ir greitu laiku bus 
perleistas jam likęs ketvir
tadalis buvusios Ispanų res
publikos. Sakoma, kad toj 
Ispanijos dalyj “skaudžiai” 
Stingą maisto, gazolino ir 
kitų reikmenų.

London. — Pagal “preky
bos” sutartį tarp Rumuni
jos ir Vokietijos, Rumuni
ja papuola į lygią nazių ne
valią, kaip buvusioji Čecho- 

slovakija.

jiems pagelbeti ir patys ' tu- I 
rime nemiegoti. Yra daug 
lietuvių, kurie nori stoti į 
LDS. O dabar kaip tik ge
ra proga prisirašyti, nes nėra 
jokio įstatymo mokesčio nuo 3 
iki 30 metų amžiaus. Taipgi 
ir senesniems nupigintas įsto
jimas. Tokios progos gal nie
kad neturėsite. Todėl ateiki
te ir prisirašykite.

LDS kuopos susirinkimai 
Įvyksta kas pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, L. ū. Kliu- 
bo svetainėj. Arba matykite 
S. Penkauską, LDS 125 kuo
pos pirmininką.

Kaip jauni, taip ir suau
gę, apsidrauskite nuo nelai
mės ir ligos. LDS galite ap
sidrausti nuo $150 iki $1,000, 
pašalpos skyriai yra trys: $6, 
$12, $15. 

—o—
Suėjo jau lygiai metai, kaip 

Lawrence lietuviai stoja ben
drai ginti Lietuvos nepriklau-. 
somybę. Buvo masinis mitin
gas visų Lawrence draugijų. 
Buvo pasiųsta rezoliucijos vi
soms demokratinėms šalims.

Buvo perėjęs Lietuvai pavo
jus tam laikui. Bet dabar ir 
vėl užpuolė Lietuvą kitas bar
baras, tai Hitleris. Tas krau- 
geris su Lietuvos išdavikais 
jau prarijo Klaipėdą ir nori 
praryti visą Lietuvą. Mūsų ko
mitetas turėtų šaukti specia- 
lį susirinkimą ir apsvarstyti 
tokius svarbius klausimus.

Sukruskite greičiau, nelau
kite, kad atsitiktų su Lietuva 
tas, kas atsitiko su čechoslo- 
vakija, kurią hitleriniai bar
barai sudraskė.

—o—
Nuo Andora trokų unijos 

sugrąžino vieną troką Lowell 
ir Boston Express linijos, ne
leido pervažiuoti. Tymsterių 
ir šoferių lokalas išėjo į strei
ką. Mat, kompanija nenori 
pasirašyti kontraktą ant algų 
pakėlimo. Trokų kėravotojai 
gerai pikietuoja.

Darbininkai, laikykitės sti
priai ir vienybėj, tai ir lai
mėsite. L. K. Biuras.

BERLIN. — Vokietijos 
valdžia pašaukė į karinį la
vinimą pusę miliono atsar
gos kareivių, jau atsitarna
vusių armijoje; prie “ko 
tai” rengiasi.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Dienraščio “Laisves” *

BAN KIETAS$

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

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

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

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

Šokiams įžanga 40c. IZADTII Cl 9C 
Vakarienei 85c. KAK1U $LZ3

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.
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Antradienis, Kovo 28, 1939

SOVIETŲ VAIKŲ LITERATŪROS IR 
PIEŠINIU PARODA KAUNE

Sovietų Vaikų Literatūros 
Ir Piešinių Paroda

Sausio 3—13 d. Kaune 
buvo surengta Sovietų vai
kų literatūros ir piešinių 
paroda. Toji paroda paliko 
neišdildomą įspūdį visiems 
tiems, kurie ją lankė. Bet 
ypač paroda patiko jauni
mui. Neveltui kiekvieną 
kartą parodos salėje užtik
davai ne tik gimnazijų bet 
ir pradžios mokyklų moki
nių, kurie versdami nežino
momis kalbomis atspaus
dintas knygas, garsiai da
lindavos savo įspūdžiais. 
Meniškai išleisti klasikų 
Puškino, Lermontovo, Tols
tojaus veikalai, dabartinių 
Sovietų rašytojų veikalai, 
vaikams technikos, geogra
fijos, fizikos ir bendrai 
mokslo veikalai, vaikam ke
lionių aprašymai, Žul Ver
no, Kaperio vertimai. Kny
gos parodo, kiek dėmesio 
kreipia Sovietų visuomenė, 
rašytojai ir vyriausybė jau
nam piliečiui. Sovietų jau
noji karta apsupta meile ir 
rūpestingumu ir ji atlygina 
savo šaliai tais pačiais jau
smais. Išstatyti 11—13 me
tų vaikų piešiniai rodo jų 
aukštą išsilavinimo laipsnį, 
jų supratimą viso
vyksta šalyj. Jų. piešiniai 
vaizduoja ašigalio užkaria
vimą, Sovietų rubežių rau
donarmiečius, kolchozų ir

žiop- 
prari-

šiose 
daug 

ku- 
vieni

to, kas

SCRANTON, PA

korespon- 
tas neduos 
dapildysiu

Korespondentų Domei
Kad Scrantono korespon

dentai mažai rašo, tai tas jau 
serantoniečiams nenaujiena. 
Bet kad rašydami svarbiau
sius klausimus apleidžia, tai 
jau daug reiškia. Pavyzd,jįjį 
“Laisvės” No. 38, kur po ko
respondencija pasirašo Dar
bininkas, apleista labai svar
bus nuotikis apie Lenino mir
ties minėjimą.

Tam straipsnelyj, suside
dančiam iš apie 35 žodžių, 
pasakyta, kad buvo du vieti
niai kalbėtojai, vienas iš 
Wilkes-Barre, ir viena iš Phi-. 
ladelphijos ir kad kalbėtojų 
kalbos klausovams patiko. Bet 
kas tas prakalbas surengė, ir 
kaip jos norėta suardyt, tai 
nė žodelio.

čia nepradėsiu 
dentą barti, nes 
naudos; verčiaus 
jo apleistas dalis.

Lenino mirties apvaikščioji- 
mą surengė vietinė Komunis
tų Partijos kuopa. Lacca 
Countės organizatorius Robert 
Jeffe, žinodamas Scrantono 
valdžios ‘žiaurumus kas link 
progresyvių žmonių, iš anksto 
pasirūpino raštišką leidimą— 
“permitą”,. ir tik pasirodžius 
pirmai žiniai kapitalistiniuose 
laikraščiuose, kad komunistai 
rengia Lenino mirties apvaikš- 
čiojimą, tuojaus pasipylė pro
testai ir bombardavimas mies
to valdžios už davimą permi- 
to. Kiti reikalavo, kad per- 
mitas būtų panaikintas, o ko
munistai padėti, kur jie prigu
li (supraskit, kad nurodė de
portavimą vienų, o kitų užda
rymą į kalėjimus). Bet mies
to valdžia šį kartą pasielgė 
džentelmoniškai ir leido pra
kalboms įvykti.

Atėjus paskirtai dienai, 
tai yra sausio 29-tai, kada tu
ri įvykt prakalbos, sužinota, 
kad legijonieriai laiko savo 
susirinkimą ir tariasi prakal
bas išvaikyt, o kiti stoja, kad 
visai uždaryt svetainės duris 
ir neleist publikos. Galų gale 
jie padarė išvadą, kad eit vi
siems į vidų ir ten klausytis,

EAISV® Penktai poslapi!

šių tolimų^ 
atsilikusių 

gauna savo 
pasemti iš 

kultūros

praeityje 
vaikai
kalboj

žmonijos
Daugelis lankytojų
savo įspūdžius lan- 
knygoj. Tarp visų

fabrikų gyvenimą. Bet kas 
daugiausia stebino ir džiu
gino, tai kalbų gausumas: 
Mongolų, totorių, tarų, na- 
uajų kalbos! Mes visai ne
girdėjom apie tas tautas. 
Paimi kokią knygą į ran
kas: Brūkšniai, gijos, rutu
liukai—tik pagal iliustraci
jas supranti, kad čia Puš
kino pasaka apie auksinę 
žuvelę. Ir visų 
jų, 
tautų
gimtoj 
bendro 
lobyno, 
parašę 
kytojų
inteligentiškų, darbininkiš
kai koverzuojančių rašyse
nų yra daug vaikiškių dar 
nenusistovėjusių rašysenų, 
kurių savininkai išreiškia 
savo pasigėrėjimą paroda 
ir pageidavimą turėti to
kias pat gyvenimo ir augi
mo sąlygas, kaip Sovietų 
jaunimas. Šitie jaunuoliai 
išreiškė Lietuvos jaunimo 
daugumos mintį: turėti to
kias gyvenimo sąlygas, kad 
Lietuvos jaunoji karta ga
lėtų išvystyti savo gabu
mus, galėtų išaugt visapu
siškai išsilavinusiais žmo
nėmis. Tokias sąlygas mes 
Lietuvos jaunimas išsikovo- 
sim nuversdami fašistų val
džią.
(Iš “Darb. Valst. Jaunimas”)

o pagavus kokį žodelį prieš- 
valdišką, kalbėtojus suareš- 
tuot, o publiką išvaikyt. Taip 
ir padarė.

Atėjus paskirtam laikui, 8 
vai. vakare, į didžiulę Eagles 
Hali pradėjo kimštis publika. 
Bet daug skirtingesnė negu 
visada — stori kaklai, dideli 
pilvai ir šiaip labai išdidūs.

Mūsų komitetas juos pasiti
ko lygiai kaip ir kitus ir pa
reikalavo po 25c įžangos. 
Nors tie politikieriai gana ga
būs, bet to dalyko, matyt, ne
buvo apsvarstę — ar mokėt 
įžangą, ar ne.

Vieni užsimokėjo greit, be 
jokių ginčų, bet tūlas ponas, 
kuris pasivadino, kad jis yra 
“Robert O’Brien, New York 
City, Executive Secretary of 
the Constitutional Education
al League Fighting Commun
ism,” atsisakė įžangą mokėt. 
Na, ir kas iš to išėjo? Ren
gimo komitetas jį grąžina at
gal, o jo kolegos, kurie jau 
buvo įėję, pradėjo juoktis. 
Tada ponas O’Brien susigėdi
jo ir užsimokėjo reikalingą 
įžangą—25c. •

Organizatorius R. Jeffe, ati
darydamas prakalbas, arba, 
geriaus sakant, Lenino mirties 
15 metų sukaktuves, papra
šė, kad publika sudainuotų 
“The Star Spangled Banner,” 
kuri labai gerai išėjo, nes mū
sų svečiai storkakliai labai 
gražiai pasirodė, i

Kalbėtojams kalbant, veik 
kas 10 minutų ėmė jų pa
veikslus (nežinau, kokiu tai 
tikslu), taip pat atsisukdami 
ėmė paveikslus ir publikos, o 
labiausia taikė tų gražių sve
čių, kurių, kaip jie sako, bu
vę apie 60.

Kadangi rengimo komitetas 
žinojo jų tikslą, todėl instruk
tavo kalbėtojus, kad neprasi
tartų inkriminuojančių žo
džių, kas' ir buvo išvengta.

Pabaigus visiems kalbėto
jams kalbėti, pirmininkas pa
prašė, kad uždarant šį susi
rinkimą sudainuot “Internaci
onalą.” Vos tik pradėjus dai
nuot, ponas O’Brien pradėjo 
rėkt, kad vėl dainuot “The 
Star Spangled Banner.” Bet 
jo ’balsas likos užglūšytas

“Internacionalu,” ir jis 
sojo, kaip tas...musę 
jęs.

Turiu pridurti, kad 
prakalbose išparduota 
komunistinės literatūros, 
rią išpirko-' beveik tik
“distrikatornai.” Tai taip šie
met Scrantono buvo apvaikš
čiota Lenino 15 metų mirties 
sukaktuvės.

(Korespondento buvo trum
pai pažymėta apie legionie
rius, bet mes korespondenci
ją trumpindami išėmėme. — 
Redakcija.)

—o—
Arba paimkim “Garso” 

korespondentą, kuris aprašo 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
apvaikščiojimą, No. 8 -1 a m . 
Ten skaitome :

“šiemet vasario 16-toji dau
gelyje kolonijų paminėta la
bai šauniai. Įdomu, kad vie
tomis ir komunistai plakėsi 
prie kitų srovių ir dalyvavo 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
dienos paminėjime. Prisime
nant netolimą praeitį, kyla 
klausimas, kokiais sumetimais 
komunistai tą daro? Kol ko
munistai savo darbais neįro
dys, kad jie savo tautą myli 
daugiau negu maskolius, Lie
tuvą myli daugiau negu Ma- 
tušką Rusiją, tol jie susipratu
sių lietuvių neįtikins savo at
sivertimu. Kol kas išrodo, kad 
jie pakeitė tik savo taktiką, 
kad arčiau prisiplakti prie 
platesnių masių ir pasižvejoti 
sau daugiau šalininkų.”

Tai parašyta tikra begėdys
tė. Juk lietuviai komunistai 
niekad neišėjo prieš Lietuvos 
savivaldybę, ir visados stojo 
už bendrą frontą prieš visus 
Lietuvos kaip išlaukinius, taip 
ir vidujinius priešus. O ką da
ro klerikalai? Rodos, pame
name gana gerai, kaip jie 
pernai prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščio- 
jimo, kuris atsibuvo vasario 
20-tą, Hotel Germyn salėje. 
Jie visai darė atskirą apvaikš
čiojimą Junior High School 
svetainėj ir susikvietė airius 
kalbėtojus, kur ir publika bu
vo daugiau svetimtaučių negu 
lietuvių, nes daugumas ėjo 
pamatyt tik naujo vyskupo, o 
kiti gubernatoriaus. Ar tai 
jiems rūpėjo nepriklausoma 
ir laisva Lietuva?

Toliaus tam pačiam “Gar
so” numeryj paminėti visi kal
bėtojai ir dalyvavę koncerti
nėj programoj, rašoma:

“Dainų ir muzikos progra
ma buvo tokia: Sesutės Bug- Strumskis, L Yarmolovich, A.

tautiniai I Galgauskienė, O. Dovidoniutė, 
A. Galgauskaitė, O. Vaitekunie- 
nė. Viso surinkta $14.56. Išė
mus prakalbų išlaidas $6, au
kos perduotos draugui Vytautui 
Zablackui.

dosukė grojo smuiką, bet kad 
yra brūkšnelis, tai išeina, kad 
smuiką grojo viena, be jokio 
valdytojo. Man žinant, kad 
tą smuiką valdė Birūta In- 
driuliukė, taip, kad smuiką 
žavėjo publiką, kyla klausi
mas, kodėl nepaminėtas In- 
driuliukės vardas? Atsaky
mas, manau, bus lengva su
rasti. Mat, korespondentas 
yra fašistuojantis gaivalas, o 
Indriuliukės tėvai yra progre
syviai žmonės. Jie ir savo du
krelę išauklėjo tokioje pat 
dvasioje. Ot tai ir neminėjo 
jos vardo.

Mano nuomone, rašant ko
respondenciją, reikia laikytis 
teisybės. Jei kartais ir kitos 
srovės žmogus 
atliko, kodėl 
kreditas ?

turėtas pasikalbėjimas su Mo- v 
terų Kliubo narėmis sukėlė 
Norwoodo moterų ūpą ir tuo-( 
jaus pradėjo gyvai darbuotis.1 
Rengiasi pasiųsti delegates šią 
vasarą į Moterų suvažiavimą, 
Brooklyne, N. Y. Buvęs 
“Beano”, kovo 20 d. Lietuvių 
Svetainėje, pavyko taip puikiai/ 
kad pelno davė apie $30. Mote-! 
rys žada dalį pelno pasiųsti 
šaukimo suvažiavimo komitetui 
dėl suvažiavimo išlaidų paden-j 
gimo. O kitus pasilaikys dėl 
delegačių pasiuntimo.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas

c

VELYKOM SPECIALAI :
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 

Stebukliniai Medaliai nuo....
Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo

$6.75

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00
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ką naudingo 
neduot jam

B. š.

Norwood, Mass
Da-Silkių Vakarienė, Kurioje 

lyvaus Svečias iš Kanados 
Drg. Janauskas

Antradienį, kovo 28 d., Lietu
vių Svetainėje Literatūros 
Draugijos 9 kp. rengia silkių 
vakarienę, kad pagelbėt Kana
dos “Liaudies Balsui” finansi
niai. Ta proga atvažiavo ir 
draugas Janauskas, “Liaudies 
Balso” administratorius, kuris 
pasakys daug naujienų iš Ka
nados lietuvių gyvenimo, taipgi 
ir kitais klausimais.

Todėl visi Norwoodo pažan
gūs ir demokratiniai nusistatę 
lietuviai skaitlingai susirinkim. 
Tikiętas tik, 25c. Pradžia 7:30 
vakare.

ALK vietinis skyrius buvo 
suruošęs prakalbas. Kalbėtojais 
buvo draugas Jonas M. Karso- 
nas ir adv. F. J. Bagočius. Pra
kalbos pavyko gerai. Vietos pa
žangieji šiuo tarpu veikia gra
žiai — draugiškai. Į Stilsonų- 
Strazdų ardymo darbą nieks 
nekreipia domės.

“Laisvės” Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME jSITĖMYTI!

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

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

PITTSBURGH, PA.
Liet. Komunistą Partija rengia 

prakalbas ir diskusijas, 30 d. kovo, į 
8 vai. vakare. Bus kalbėtojas iš 
Detroito ir taip pat turėsime ir vie
tinį kalbėtoją. Kviečiame visus da
lyvauti. (72-73)

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųJūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

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

206 WEST FRONT STREET

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

* :i: *

Praleista, bet verta paminėti 
kovotojo jaunuolio Vytauto Za- 
blacko prakalba, kurią jis čia 
sakė vasario 6 d.. Prakalba bu
vo labai įspūdinga,, ir net prie
šai pripažįsta, kad Vytautas 
Zablackas yra ne tik geras ko
votojas prieš fašizmą, bet ener
gingas ir puikus kalbėtojas.

Vytautą prakalbose aukavo 
sugrįžusių iš Ispanijos kovoto
jų parėmimui: po $1: J. Kra
sauskas, J. Grybas ir M. Traki- 
mavičienė; po 50c: P. Sarapie- 
nė, M. Krasauskienė, N. Gry
bienė, A. Jakubickas, J. Budre- 
vičius, S. Karol, S. Družas, L. 
Trakimavičius, P. Blažys ir J. 
Galgauskas; 30c M. Dulkė; po 
25c: K. Blažionis, E. Karalie
nė, T. Sarapas, P. Kasteckienė, 
J. Pakarklis, J. Trečiokas, J. 
Valma, P. Veta, P. Krulis, Mr.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Kongreso vietinio sky

riaus šaukiama specialis susirinki
mas antradienio vakare, kovo 28 d., 
7:30 vai., svetainėj 29 
Visi draugijų atstovai 
nes labai svarbu.

J. J. žalimas,

Endicott St. 
dalyvaukite,

Org. (72-73)

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
» Taikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

Kurie nenorite šerm nis laikyt 
namuose, laikykite šio, e 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, ku. tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Plymouth 
padainavo liaudies 
Regina Mordosiukė 
paskambino pianu,

niūtės iš 
pasirėdę 
dainelę, 
šauniai
porą dalykėlių pagrojo smui
ką”, ir tt.

Na, ir suprask, kad nori, 
kas ta smuiką grojo. Jei ne
būtų brūkšnelio po žodžiu 
“pianu,” tai išeitų, kad Mor-

* sh *

A. Jonikienės atsi- 
Norwooda ir pasa-

Draugės 
lankymas j 
kyta jos prakalba, ant rytojaus

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 atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

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
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Vincas <J. Daunora
------------------------- APTIEKORIUS -

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

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

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

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

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

Mitingas Prieš Klaipėdos 
Pagrobimą

“Ateities Žiedo” Vakarėlis

ceremonijų ir 
pirmininko 

iššauktas pakal- 
ž m ogus, 

tautai 
valan-

Jis smerkė 
išdavikišką 
Vokietijos 

su Lietuva

Sekmadienio popietį, Mc- 
Caddin svetainėje įvyko . lie
tuvių mitingas protestui prieš 
Klaipėdos pagrobimą. Pirmi
ninkavo p. Laučka, “Ameri
kos” redaktorius. Jis sakė, 
kad tą mitingą sušaukė “Lai
kinas Komitetas Amerikos 
Lietuvių Tarybos.” Kas komi
tetą sudaro, nepaaiškino.

Liet. Aero Dariaus-Girėno 
postas, bendrai su “Angelų 
Karalienės” jaunuolių benn, 
demonstravo patriotinį ūpą: 
išskleistos Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos ir sugiedoti abie
jų tautų himnai. Parapijos 
uniformuoti jaunuoliai triū- 
bomis ir būgnais kėlė “kari
nį ūpą.”

Po įžanginių 
paties mitingo 
prakalbos
bėt latvių tautybės 
kuris reiškė lietuvių 
užuojautos šio krizio 
d oje.

Be jokių ilgesnių introduk
cijų, pirmininkas iššaukinėjo 
estradoje buvusius kalbėto
jus.

Iššauktas kalbėt J. Stilsonas. 
Jis sakė kalbąs, kaip “Naujo
sios Gadynės” redaktorius ir 
reiškiąs to laikraščio pakraipos 
nuomonę. Smerkė Hitlerį ir pa
tį fašizmą. Jo supratimu, ge
riausia priemonė šiuom mo
mentu prieš Vokietijos nazių 
banditizmą, tai sudarymas “vi
so pasaulio viešosios opinijos” 
•už Lietuvą ir — prieš Hitlerį.

Seka St. Vitaitis. 
Anglijos-F rancijos 
politiką. Aiškino 
ginkluotą “sutartį”
Klaipėdos reikale. Kaltino Ma
žosios Lietuvos lietuvius, .kurie 
nuėjo su Hitleriu. Jo nuomone, 
jeigu Hitleris bandys pulti pa
čią Lietuvą, tai jis sutiks gink
luotą pasipriešinimą.

Kalba poetas Tysliava. Pra
deda su poezija—“Eina garsas 
nuo rubežiaus.” Jo kalba gausi 
retorika. Daug gražaus ūpo. 
“Jei savo kalbą galėčiau pa
versti į kanuolę, o žodžius—į 
kulkas, tai nuskrisčiau ten ‘pas 
jo ekselenciją’ Vokietijos kanc
lerį ir pakalbėtume’...” Sulyg 
jo vizijos, “pasaulinis karas at
ūžia visu pasiutimu.” O tame 
jo numatomame kare, esą, Lie
tuva galėsianti atgaut netik 
Klaipėdą, bet ir Vilnių, ir net 
Tilžę, žmonės myli entuziazmą, 
tai jie p. Tysliavai smarkokai 
plojo delnais.

Pertrauka ir aukų rinkimas 
“Lietuvos apginklavimui.”

Paskutinis kalbėtojas—kun.
Balkūnas. Jo kalba objektinges- 
nė, negu kitų kalbėtojų. Jis 
griežtai pasisakė už tai, kad 
Lietuva nuo Hitlerio ginklu 
gintųsi. Jo nuomone, geriaus 
žūt, negu pasiduot. Jeigu lietu
viai ginklu ginsis, tai jis pats 
važiuosiąs jiems į talką, 
jeigu, ne—juos 
nevadinsiąs. Jis 
choslovakiją už
Hitleriui. Tas, esą, gėda ir bai
sus pasižeminimas. Jeigu Lietu
va tokio dalyko dasileistų, tai 
jis, kun. Balkūnas, tą dieną 
gyvent nenorėtų. Jis smarkiai 
smerkė Klaipėdos krašto lietu
vius, kaip “išgamas ir išdavi
kus,” nuėjusius su Hitleriu. To
kių išgamų bsą ir Amerikos lie
tuvių tarpe. “Su tokiais turime 
vesti kovą, turime jų neapkęsti, 
kaip lenko ar rusiško komunis- 

' to!”, šaukė įsikarščiavęs kuni
gas.

Pirmininkas pranešė, jog bus 
skaitoma rezoliucija, kurią pa
rašė advokatai —Jurgėla, Dra
gūnas ir Kl. Jurgelionis.

Rezoliucijos skaitymas. Skai
to adv. Dragūnas. Susirinkimas 
ją priėmė vienbalsiai. Rezoliu
cijoje išdėstoma Vokietijos ne-

Vaikų mokyklėlės “Ateities 
žiedas” komiteto rūpesčiu, per
eito šeštadienio vakare “Lais
vės” svetainėje įvyko jaukus 
vakarėlis. Suėjo nemažai vaiku
čių, jų tėvai ir šiaip simpati
zuojanti žmonės.

Vakaras atidarytas su šo
kiais, duodant vaikučiams pasi
šokti prie tinkamos Geo. Kaza
kevičiaus orkestros; o jų tėvai 
ir svečiai džiaugėsi jaunuolių 
besilinksminimu.

Buvo ir programėlė, kurią 
pildė “Ateities žiedo” nariai- 
mergaitės ir barniukai.

Su sakymu eilučių (deklama
cijomis) pasirodė šie jaunuo
liai: Alfred Cilcius, Eleanor 
Bredes, Albert Kavoliunas, Bil
ly Shookster, Lilija Lazauskai
tė, Lilian Bredes, Arthuras 
Baltrušaitis, Alekas šukaitis, 
F. Adomavičius, Albertas Ra
džiūnas, Janė Adams, Marytė 
Plevokaitė, Adeline Giedraitė, 
Fred Kabosuck, Rūta Balčiū
naitė, Dolores Vaitkiūtė ir He
len Judžentavičiutė.

Piano solo skambino: Rūta 
Balčiūnaitė, Marytė Plevokaitė 
ir Silvia Pužauskaitė.

Marytė Plevokaitė ir Malvi
na Gieraitė dainavo duetą.

Bendrai visa vaikučių grupė 
sudainavo šias daineles: “My
liu,” “Gano aveles” ir “Noriu 
miego.”

Už dainelių sumokinimą turi
me būt dėkingi M. Ramoškai
tei, “Ateities žiedo” dainų mo
kytojai. Ji vaikučių netik dainų 
mokytoja, bet ir draugas. Jie 
ją myli.

Deklamavimo sumokino d. 
Petras Baranauskas, kuris vai
kučiams duoda lekcijas lietu
vių kalbos. Nors jis su savo 
studentais labai švelniai apsiei
na, bet jie jo klauso, kaip tė
vo. . .

Programos pirmininku (per
statinėtoj um) buvo Albertas 
Navikutis, narys ‘ “Ateities žie
do.” Jis pirmininkavo taip ge
rai, kad daugelis “senių” nuo 
jo turėtų pasimokyti. Bravo 
Albert!

Susirinkusiųjų nuotaika bū
va labai puiki. Drg. Kazimieras 
Mockus paaukavo $5.00 šios 
mokyklėlės naudai. “L.” Rep.

Ne Privilegija, o Teisė
New Yorko miesto Visuo

meniškos šalpos komisionie- 
rius William Hudson stipriais 
žodžiais pėrė kailį kietakak
čiams visuomeninio progreso 
trukdytojams.

“Turėjimas užtikrinto gyve
nimo,, nėra jokia privilegija, 
o tik teisė kiekvieno šioje ša
lyje gyvenančio žmogaus,” 
pareiškė komisionierius, kal
bėdamas pereito sekmadienio 
vakare Amerikos Darbo Par
tijos sušauktoj konferencijoj, 
Bronx’e.

Milžiniška New Yorko De
monstracija Prieš Hitlerį

. Vargiai , kada nors New Yor
ko miestas yra matęs tokią mil
žinišką ir su taip aukštai paki
lusiu neapykantos ūpu prieš fa
šizmą demonstraciją, .kokia bu
vo pereitą šeštadienio popietį. 
Tai buvo istoriškas minių pro
testo maršas prieš bestiją Hit
lerį ir fašizmą abelnai.

Kaip skaitoma, vien tik aktu
aliame maršavime galėjo būt 
apie 60 tūkstančių dalyvių. Gi 
šaligatviuose, apie 40 kvartalų 
ilgio, minios entuziastiškai ir 
su pagarba sveikino martuo
jančius.

Tai buvo galingas tarptauti
nis balsas tikrąja to žodžio 
prasme. Jis aidėjo iš krūtinių 
žmonių įvairiausių tautybių, 
įvairių tikybų ir politinių įsi
tikinimų ; panieką ir pagiežą 
reiškė piktam fašizmui vyrai, 
moterys, maži vaikučiai ir žili 
seneliai. Savo sudėčia ta žmo
niškumo demonstracija irgi 
buvo labai mišri: martavo 
unijų darbininkai, aktorių ir 
artistų grupės, rašytojai, auk
štesnių mokyklų ir universite
tų studentai, gydytojai ir 
slaugių grupės, pradinių mo
kyklų vaikučiai, karo vetera
nai, ir net suvargę bedarbiai, 
kurie ėjo po Workers Allian
ce vėluku.

Labiausia akį ir širdį verian
čiu dalyku buvo, tai čechoslo- 
vakų eisena. Juose matėsi ne
tik audringas protestas prieš 
Hitlerį, bet sykiu ir gili gedu
lą, dėl netekimo Čechoslovaki- 
kijos savo tautinės nepriklau
somybės. žiūrovuose sukėlė 
nemažo sąjūdžio jų vaikučių 
eisenos sudarytas skyrius, ku
rie buvo pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Ta jaunučių eise
na, tarytum simbolizavo jų 
tautos ateities žiedus, jaunas 
atžalas to medžio, kurį hitle- 
rizmas, su pagelba Anglijos ir 
Francijos torių, nukirto. če- 
c h o s 1 o vakams demonstruo
jant, minios juos netik sveiki
no, bet ir ašaras sau braukė...

Bendri Bruožai

Dėkui!
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo gaspadorius J. Karpus 
ir jo darbininkas J. Zakaraus
kas dėkuoja visiems už tokį šir
dingą ir draugišką parėmimą 
Juozų puotos, kuri įvyko sek
madienį,- kovo 19-tą, Kliubo pa
talpoje.

Juozinės praėjo smagiai ir 
draugiškai. Juozai ir Juzės už
ėmė visus stalus laike 
nes, kas parodo, jog 
myli linksmintis ir 
Kliubo parengimus.

Dėkui Veličkai ir kitom gas- 
padinėm už pagamintus gerus 
valgius. Taipgi ir stalų patar
nautojoms, kurios nešė ir val
gydino susirinkusius svečius.

Bijausi, kad nebūtų perdaug 
“dėkui”, “dėkui”, bet vistiek 
dėkui A. Zizui, V. Paškevičiui 
ir F. Stanaičiui už pasidarbavi
mą prie vakarienės ir J. Sta
naičiui už gerą platinimą ti
lt ietų.

19 metų jaunuolis Louis La- 
magna, gyvenantis 63 Van 
Cortland Park Ave., Yonkers, 
pripažintas kaip “cigaretų 
nevidonas.” Jis keturis syk 
buvo sugautas vagišiaujant, 
bet kiekvieną syk jis vogė ar
ba kėsinosi vogt tik cigaretus.

be piano 
dainos iš- 

dėkui pasi-

Draugeliui

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

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

vakarie- 
žmonės 

paremti

Laike programos dainavo Ve
lička ir Grabauskas, ir K. 
Kriaučiūnas. Nors 
akompanacijos, bet 
ėjo gerai ir jiems 
sako pats savaime.

Vakarienės pirm,
ir kalbų sakytojams taip pat 
dėkui. O jeigu ką aplenkiau ne
pasakęs dėkui, tai išsiimkite 
vieną “dėkui” iš vidaus rašinio 
in dėkui užteks visiems.

Juozinių pelnas nėjo į nieke
lio privatinį kišenių, bet į pa
ties Kliubo iždą. Tas yra tik 
ra tiesa!

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Suh. all day and night

Lietuviai.

Lietuvių maršuotojų grupė 
buvo nedidelė. Jai vadovavo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno skyrius. Jie turėjo 
savo iškabas. Kiek lietuvių 
abelnai buvo demonstracijoje, 
sunku pasakyti: girioje me
džių nesuskaitysi. Vienas da
lykas, ko negalima nuslėpti, 
tai lietuvių didelis nerangu
mas. Jie labai paslankūs ne- 
praleist progos nedalyvavus 
menkos vertės pramogėlėse, 
įvairiuose varduvių atžymėji- 
muose, bet, kur rimtas daly
kas juos šaukia, — jie “ne
paslenka.” Kaikurie dargi “fi
losofuoja,” girdi, “ką mačys, 
juk jau Hitleris Klaipėdą vis- 
tiek pagrobė...”

Jeigu tų mūsų brolių kalba 
būtų ko nors verta, tai Ameri
kos čechoslovakai visai nie
ko neturėtų daryti, nes jų jau 
visa čechoslovakija pagro
bta. šitokiu savo keistu nusi
teikimu, lietuviai save tik že
mina kitų tautų akyse ! P.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 j mėnesį. Iš New Yorko gali
ma privažiuoti 14 St.-Canarsie lini
ja, išlipant ant Graham Ave. sto
ties. Vieta vienas blokas nuo sto
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (72-77)

PARDAVIMAI
Bar-Grill, Restaurantas, Rankio

tam Sale, gyvenimui kambariai. Tik 
5 minutės nuo Pasaulinės Parodos. 
Parduodam iš priežasties nesveika
tos. Kaina $4,500—įmokėti cash 
$3,000. Lease ir žema renda. Tik 
Principalai. Box S, 1323—3rd Avė., 
New York, N. Y. (72-74)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui drauges, 

merginos arba našlės be vaikų, nuo 
45 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ir romantiš
ką gyvenimą. Pageidaujama, kad 
būtų blaivų ir laisvų minčių ir kuri 
supranta klasių kovą. Su pirmu laiš
ku prisiųskite ir savo paveikslą, ku- 

sugrąžinsiu.
P. O. Box 

(70-75)

rį ant pareikalavimo 
Rašykite: Chas. Strauss, 
414, Thomas, W. Va.

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

(69-74)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Žmonės, Geros Naujienos
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam pare- 

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

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

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

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

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 š| ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Bet 
nei lietuviais 

nupeikė Če- 
pasidavimą

šoferis,
2023 86th St., 
važiuodamas au- 

su tūla Dorothy

Pateko Bėdon per Merginą
Arthur Goldberg, 

gyvenantis 
Brooklyne, 
tomobiliu
Brown, leido jai vairuoti, nors 
ji tam neprityrusi ir neturi lei
dimo. Mergina, reversuodama 
automobilį, per neapsižiūrėji
mą pavojingai sužeidė ant 
šaligatvio krašto stovintį An
drew Labas (gal lietuvis?), 
gyvenantį 312 W. 27th St.

Važiuotojai abu sulaikyti 
po $2000 kaucijos.
teisėtumas Klaipėdos užgrobi
me, i
bių to užgrobimo nepripažint. 
Rez. bus pasiųsta Jungt. Valsti
jų sekretoriui, Anglijai, Fran-

Trūbų garsai. Ore plevė
suoja vėliavos. Jas seka įvai
rių unijų, civilių organizacijų 
ir religinių sektų ženklai-ka- 
rūnos. žemiau mirga iška- 
bos-plakatai, su užrašais: 
“Stop Hitler Now!” ir kito
kiais skaudžiais šūkiais. Jų 
nešėjai apsiblausę, pasiryžu
siai kartojo jų nešamus šū
kius, pritariant jiems šalia 
einantiems dalyviams. Senes-' 
nieji tai darė su paniurusiais 
veidais, o jaunesniuose matė
si kokia tai šypsena, nepana
ši į šypseną' . .

Taip tai praėjo pro mano 
akis tas 40 kvartalų minių i 
grandinys, šaukdamas “Stop | 
Hitler now!” ir mesdamas 
įvairius 1 paniekos ir pagiežos 
žodžius fašizmo

REIKALAVIMAI
Atydai auklėtojoms, virėjoms, na
mų prižiūrėtojoms ir tt. Dabar gali
ma gauti darbą namuose su kamba
riu ir be kambario. Geras atlygini
mas. Ateikite pamatyt mus šian
dien. Livingston Agency, 118 Li
vingston St., Brooklyn, N. Y. Tele
phone: Tr. 5-8980. (73-75)

Reikalinga auklėtojų, virėjų, na
mų prižiūrėtojų. Geros vietos. Gera 
alga. Gali būti patyrusios ir nepaty- 
rusios. Prašome kreiptis pas: Miss 
Falk’s Agency, 161 Livingston St., 
kampas Smith St. B’klyn. Telefo
nas: Tr. 5-7162. (73-75) '

Paskutinis

adresu.
Punktas

demonstraci-
Columbus

Paskutiniuoju 
jos punktu buvo 
Circle, kur suėjo visas demon
stracijos grandinys. Ryšy su 
demonstracija ir jos tikslais, 
sakė 
miesto 
miesto 
Quill, 
torius
yra vokiečių kilmės), 

čechoslovakė

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

Clement Vokietaitis

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N$ Y.

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam*vi 
tnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ir prašoma didžiųjų valsty-1 ^Winie
. . . . Ire Klan

kalbas: New Yorko 
majoras LaGuardia, 

tarybos narys Michael 
žymus radio komenta- 
K. V. Kaltenborn (jis 

žymi 
akto

rė Blanche Yurka, New Yor
ko valstijos CIO direktorius 
Allan Haywood; nuo Ameri
kos žydų Kongreso kalbėjo

cijai ir kitom demokratiškom : Dj. stephen wise. Nuo lietu. 
valstybėms, tarp kurių minima , - - --
ir kun. Balkūno neapkenčiamo kiltis Michelsonas (jo 
“rusiško komunisto” Sovietų 
Sąjunga.

Aukų ginklams surinkta 
$201.85.

vių trumpą kalbą pasakė Kei- 
► pasa

kyta kalba, manau, tilps 
“Laisvėje”). Buvo ir daugiau 
kalbėtojų, tačiau dėl vietos 

“L.” 7?ep. stokos jų čia neminėsiu.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) ,

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus irTikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiąusia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

yra

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

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

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

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

Sportifiko 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. EsL since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

sfi




