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1 Brooklyn© ir Apylinkės Lietuviai! Dalyvaukite Masiniame Mitinge Lietuvos Nepriklausomybei Ginti, Kuris Įvyks Kovo 21 Dieną, Pirmadienį, Grand 
Paradise Svetainėje, Brooklyne, 7:30 Vai. Vakare. Ruošia IDS, ALDLD ir Centro Biuras. Kalbės J. Siurba, D. M. Šolomskas ir R. Mizara.

Krislai
Irgi “Suvažiavimas”.
Graži “L. B.” Parama.
Draugu Spėkos Auga.
Ką Daryti su Smetonos 

Kavalieriais?
Ar Žinote?

Rašo A. B.

Taigi, ir skloka atlaikė sa
vo suvažiavimą. Kas jame da-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

lyvavo? Tegul atsako “N. G.”: 
“sekamos kolonijos: So. Bos
ton, Brooklyn, Bridgeport, Pa
terson ir Cliffside.” Gi So. 
Bostone ir- Bridgeporte LDD 
kuopų visai nėra. Vadinasi, 
tasai “suvažiavimas” susidėjo 
iš dviejų kuopų atstovų.

Beje, “suvažiavimo” pirmi
ninku buvęs Stanisloyaitis iš 
Wilkes-Barre, kuris visai ne
buvo delegatu, nes atstovauja
mų kuopų surašė Wilkes-Bar
re visai nefiguruoja. Tai tokią 
pelę pagimdė sklokiškas kal
nas !
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Drg. Guoba išdavė atskaitą 
iš savo maršruto Jungtinėse 
Valstijose “Liaudies Balso” 

O naudai. Prenumeratomis jis 
sukėlė $310 ir aukomis $340 
—viso labo $650. Atsižiūrint 
j tai, kad pas mus siaučia di- 

k delis nedarbas, drg. Guobos 
mąrsrūtą reikia skaityti gerai 
pavykusiu.

So. Bostono komunistai ir 
vėl puikiai pasirodė. Komu
nistų Partijos Lietuvių Kuo
pos organizatorius drg. A. M. 
D. rašo, kad kovo 15 dienos 
susirinkime jie vėl gavo kuo
pai penkius naujus narius. 
Drg. D. pranašauja, kad pra
eis keli mėnesiai ir lietuviška 
kuopa didžiuosis visu šimtu 
narių.

Geriausio pasisekimo, jums, 
draugai. Veikite sutartinai, 
veskite kuopos reikalus išmin
tingai, kuopos vardu veikite 
energingai ir, be abejonės, tą 
aukštą tikslą pasieksite be di
delio vargo.

žodis visiems brooklynie- 
čiams. šį vakarą “Laisvės” 
svetainėje įvyks Lietuvių Ko
miteto Ispanijos Demokratijai 
Gelbėti parengimas. Ateikite ir 
paremkite šį svarbų darbą.

A Pirmadienį Grand Paradise 
Svetainėj, LDS, ALDLD Cent
rai ir K. P. L. C. Biuras rengia 
prakalbas išryškinimui Austri
jos ir Lietuvos padėties.

Taigi, SLA Pild. Taryboje 
t atsirado du ordinuoti Smeto

nos kavalieriai-Vinikas ir Moc
kus. Medalį gavo taip pat ir 
“Tėvynės” redaktorius Vitai- 
tis. Be pasitarnavimo tautinin- 
kų diktatūrai Smetona jiems 
ordinų nedavė, tai aišku, kaip 
diena.

Ką dabar SLA. turėtų da
ryti su tais Smetonos agen
tais ?

Viena, SLA nariai neturėtų 
už juos balsuoti rinkimuose.

Antra, pasak “K.”, “jeigu 
pp. Vinikas ir Vitaitis (taipgi 
ponas Mockus.—A. B.), viešai 
tų medalių neatmes, tai Pild. 
Taryba turėtų pareikalauti, 

t kad jie tuoj iš SLA centro 
I rezignuotų.” Sumanymas ge- 
1 > ras. Turėtų nesnausti ir SLA 

nariai ir reikalaut Viniko, Vi- 
taičio ir Mockaus pasitrauki
mo.

ALDLD Telegrama į 
Amerikos Valdžiai, 
Kad Užtart Lietuvą
Brooklyn, N. Y., Kovo 18 d. 
Jungt. Valstijų Valstybės 
Sekretoriui Hull, 
Washington, D. C.

Amerikos Lietuvių Dar
bininku Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas var
de šimtų tūkstančių lietu
vių Amerikoj prašo jus pa
smerkti Lenkijos agresijas 
prieš Lietuvą ir tuomi padė
ti išgelbėti jos nepriklauso
mybę.
ALDLD Centro Komitetas.

Išsibaigia Lenkijos Ultimatu
mo Laikas Lietuvai

KAUNAS, kovo 18. — 
Laikas skirtas Lietuvai iš
pildyt Lenkijos ultimatumo 
reikalavimus - grūmojimus 
išsibaigia šeštadienį 3 vai. 
po pietų.

Lenkija grasino tuoj da
ryt veiklius žygius prieš 
Lietuvą, kaip tįk praeis ul
timatumo paskutinė valan
da.

Lietuvos valdžia šaukia 
savo seimą kovo 19 d. nus
pręst, kokį atsakymą duot 
Lenkijai. Lenkijos ultima
tumas yra “labai rimtas” 
(griežtas, pavojingas).

Lenkijos Karinis Diktatorius 
Jau Vilniuje

VARŠAVA, kovo 18. — 
Jau nuvažiavo į Vilnių Len
kų maršalas Smigly - Rydz 
(faktinasai Lenkijos dikta
torius) prižiūrėt karinius 
prisirengimus prieš Lietu
vą.

Vilniaus fašistai trukš- 
mingai demonstruoja su gil
tinių galvų pavidalais, šau
kdami : “M a r š a lai, vesk 
mus į Kauną!”

Šiandien bus šalčiau ir 
giedra. — N. Y. Oro Biu
ras.

Sklokiškoj ir menševikiškoj 
spaudoje skaitau antgalvį; 
“Stalino teismas pasmerkė su
šaudyti 18 senų bolševikų.” 
Jau mūsų buvo aiškinta, kas 
per vieni tie “seni bolševikai”, 
kaip Bucharinas, Rykovas, Ja- 
goda ir kiti išsigimėliai. Bet 
ar žinote, kad tų laikraščių 

,, redaktoriai dėl geresnio ap- 
mulkinimo savo skaitytojų,

“senais bolševikais” skaito ir 
sekamus niekšus:

Šarangovičių, kuris 1921 
metais buvo Lenkijos žvalgy
bos atsiųstas Sovietų Sąjungon 
šnipinėti ir darbuotis Lenkijos 
naudai;

Zelenskį, kuris nuo 1911 
metų buvo caro kruvinosios 
žvalgybos apmokafnas agen
tas—provokatorius ir ne vieną 
bolševiką pasiuntė į Sibirą bei 
ant kartuvių;

Ivanovą, kuris nuo 1911 me
tų buvo caro žvalgybos apmo
kamas agentas-provokatorius;

Zubarevą, kuris nuo 1908 
metų buvo caro žvalgybos ap
mokamas agentas-provokato^ 
rius.

Vyrai, ar matote, kokion 
balon jūs įklampojote?

Hitleris Lenkijos imperialistams: “Kusi, Kusi!. . .

Amerikos Lietuviai, Ginkime 
Lietuvos Nepriklausomybę!

—..n . III — ...................................j................................................................................ ................

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos lietuvių Centro Biuro Pareiškimas

Lenkija Pasiuntė Dideles Armijas su Pul
kais Šarvuotų Automobilių, Tankų ir Bom

binių Lėktuvų j Lietuvos Pasienius
kad mechanizuota jų armija 
galėtų “per dvi tris valan
das” pasiekt Kauną, esantį 
už penketo desėtkų mylių 
nuo Lenkijos rubežiaus. 
Lenkijos lėktuvai taipgi nu
leistų šimtus savo kariuo
menės į Kauno orlaivių 
aikšte.

Latvija ir Estoniją 
Ragina Lietuvą Nu

sileist Lenkijai

Lenkijos imperialistai, siundomi kru*- 
vipojo Hitlerio, pasirįžo pasigrobti Lie
tuvą ir padaryti savo provincija. Jie pa
dalė ant Lietuvos-Lenkijos sienos pro
vokaciją ir dabar mobilizuojasi veržtis 
Lietuvon ir sunaikinti josios nepriklau
somybę, pavergti žmones, padaryti su 
Lietuva taip, kaip Mussolinis padarė su 
Ethiopija, o Hitleriu su Austrija. *

Lietuvai gręsia mirtinas pavojus!
Amerikos lietuviai, darbininkai, inte

lektualai, biznieriai', visų srovių ir įsiti
kinimų! Gelbėkite Lietuvos žmonėms 
gintis nuo neprieteliaus.

Šaukite masinius mitingus, ruoškite 
demonstracijas prie Lenkijos konsulatų, 
priimdinėkite rezoliucijas, smerk ian- 
čias Lenkijos imperialistus ir teikiančias 
užuojautą, padrąsinimą ir paramą Lie
tuvos žmonėms kovoti su užpuolikais-įsi- 
veržėliais.

Tegul Lenkijos imperialistiniai plėši
kai nepraeis!

Šalin Hitlerio rankas nuo Klaipėdos!
Šitoje mirtino Lietuvos nepriklauso

mybei pavojaus valandoje reikia nepa
laužiamos Lietuvos žmonių vienybės. Ta
čiau tokia vienybė bus pilnai pasiekta 
tiktai laisvoje Lietuvoje. Todėl mes, Am
erikos lietuviai, dar kartą turime reika
lauti Lietuvos žmonėms demokratinių 
teisių, paliuosavimo visų anti-fašistų po
litinių kalinių, idant visi jie vieningai 
galėtų sėkmingai atmušti užsienio prie
šus—iš vienos pusės Lenkijos imperia

listus, iš kitos pusės, Vokietijos hitleri
ninkus.

Mes šaukiame ir raginame Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius tuojaus mes- 

i tis į darbą sumobilizuoti visus Amerikos 
,rlietuvius rėmimui Lietuvos ir Lietuvos 

žmonių šioje sunkioje,, kritiškoje valan
doje.

Mes smerkiame Lenkijos imperialis
tus, bandančius praryti Lietuvą. Po
draug mes žinome, kad Lenkijos liaudis 
nepritaria esamiems savo viešpačiams ir 
jų grobikiškai politikai. O Lenkijos ko
munistai, taip lygiai, kaip ir Lietuvos 
komunistai, anapus Lietuvos sienos ko
voja prieš savo imperialistus ir gina Lie
tuvos nepriklausomybę.

Draugai lietuviai komunistai! Jūsų 
pareiga stovėti pirmose šių darbų eilėse. 
Atsiminkite, kad mūsų draugai komu
nistai Lietuvoje taip pat bus pirmutinė
se eilėse, kovotojų už Lietuvos nepriklau
somybės apgynimą nuo įsiveržėlių ir ag
resorių.

Mūsų obalsiai turi būti:
Šalin Lenkijos imperialistai!
Šalin Vokietijos hitlerininkai!
Tegul gyvuoja laisva, nepriklausoma 

Lietuva!
Tegul gyvuoja apvienyta Amerikos 

lietuvių parama Lietuvos žmonėms!
Jungt. Valst. Komunistų Partijos 
LIETUVIŲ CENTRO BIURAS

Sekr. A. Bimba,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

lietuves Valdžia Tikisi 
‘Teisėtai” Išrišt Kivir

čus su Lenkija
KAUNAS. — Gavus nuo 

Lenki jos ultimatumą — 
griežtus reikalavimus, pul
kininkas Stasys Dirmantas, 
Lietuvos apsigynimo minis- 
teris, pareiškė “seimui,”, 
kad Lietuvos valdžia ren
giasi “teisėtais pagrindais” 
išspręst ginčus su Lenkija.

Associated Press iš to su
pranta, jog Lietuvos* valdžia 
ruošiasi nusileist Lenkijai.

Specialė “Laisvės” Laida 
Ši Šeštadienį apie Karo 

Pavojų Lietuvai

Šį šeštadienį, kovo 19 
d., „ išleidžiama spečįalė 
“Laisvės” laida su grei- 
čiausiomis žiniomis apie 
Lietuvos-Lenkijos karo 
pavojų. Brooklyne ir apy
linkėj specialė laida pasi
rodys ant “standų” 10 y. 
iš ryto, gąl kiek ir anks
čiau.

Franci ja Eitą į Sovietų 
Šaukiamą Konferenciją 

prieš Fašistus
MASKVA.—Visos demo

kratinės ir taikos šalys tu
rėtų su važiuot į tarptautinę 
konferenciją prieš fašisti
nius grobikus, — pareiškė 
M. Litvinov, Sovietų Sąjun
gos užsieninis komisaras sa- 
vo notoj, kuri pasiųsta Ame
rikai, Anglijai, Franci jai ir 
kitoms šalim, apart Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos.

Sykiu su tuo pakvietimu

VARŠAVA. — Lenkija 
sutelkė desėtkus tūkstančių 
savo armijos prie Lietuvos 
rubežių ir grąsina “mar- 
šuot ant Kauno,” jeigu Lie
tuva tuoj nepatenkins Len
kijos ultimatumo reikalavi
mų. Tuos reikalavimus Len
kija atsiuntė Lietuvai per 
Estoniją ir davė tik 48 va
landas laiko, iki kovo 19 d. 
popiečio, į juos atsakyt. 
Lenkijos ultimatumo reika
lavimai yra šitokie:

1. Lietuva turi įsteigt 
normalius diplomatinius ir 
konsulinius santikius su 
Lenkija.'

2. Lietuva turi atidaryt 
savo sienas normaliams su
sisiekimams su Lenkija ke
liais in ^geležinkeliais ir 
įvest tiesioginius telefonų ir 
telegrafo ryšius su Lenkija.

3. Lietuva turi pakeist 
tas savo konstitucijos vie
tas, kurios skelbia, kad Vil
nius yra Lietuvos sostinė.

4. Lietuva turi padaryt 
su Lenkija sutartį, ‘ pagal 
kurią užtikrintų pilnas tau
tines teises gyvenančių Lie
tuvoj lenkų, o Lenkija ža
dėtu “apsaugot” teises lie
tuvių mažumų, gyvenančių 
Lenkijos ribose.

5. Lietuva turi padaryt 
prekybos ir muitų sutartį 
su Lenkija.

6. Lietuva turi atsiprašyt 
ir pilnai atlygint už Lenki
jos kareivį, kurį nušovė Lie
tuvos sienos sargyba (nors 
jis gana toli buvo perbėgęs 
Lietuvos pusėn).

(Kauno žiniomis, Lietu
vos pasienio sargas liepė 
tam Lenkų kareiviui sustot, 
bet pastarasis neklausė ir 
dar paleido šūvį į Lietuvos 
sargą; tik tada tas lenkas 
buvo mirtinai peršautas.)

Priverst Lietuvą išpildyt 
tuos reikalavimus išanksto 
tapo pasiųstą pulkai Lenki
jos šarvuotų automobilių, 
tankų, pėstininkų ir artile
rijos divizijos ir būriai di
delių bombinių orlaivių 'į 
Lietuvos pasienius.
Grąsina per “Dvi Tris Va

landas” Užimt Kauną
Lenkų karininkai sako,

Sovietai nurodo, kaip jie 
darbavosi ir darbuojasi per 
Tautų Lygą' ir kitais būdais 
palaikyt tarptautinę santai
ką.

PARYŽIUS.—Francijos 
užsieninė ministerija mielu 
noru priima Sovietų pakvie
timą į tarptautinę konfer
enciją prieš karinius grobi- 
kus-fašistines šalis.

VARŠAVA. — Praneša
ma, kad Latvija ir Estoniją 
ragina Lietuvą priimt Len
kijos ultimatumo reikalavi
mus.
Lietuva Atsideda ant Tau- 

v tą Lygos
GENEVA. — Nuolatinis 

Lietuvos atstovas Tautų 
Lygoj, Škirpa atsilankė pas 
Lygos vice-sekretorių anglą 
Fr. Waltersą ir pranešė, ko
kį pasiūlymą Kaunas davė 
Varšavai ramiu būdu iš
spręst kivirčus su Lenkija. 
Jeigu negalima bus susitai
kyt, tai Lietuva pasilaiko 
teisę kreiptis į Tautų Lygą.

Škirpa pareiškė spaudos z 
atstovams, kad Lietuva “vi
somis savo jėgomis” prie
šinsis ultimatiškiem Lenki
jos reikalavimam. Kiti Tau
tų Lygos nariai bijo, kad 
gręsia karas; bet Škirpa 
tikisi, kad galima būsią su
sitaikyt su Lenkija.

Lietuvos delegatas Tautų 
Lygai, p. Škirpa aiškino, 
kad Lietuva neturi karinio 
apsigynimo sutarčių su jo
kia šalim ir atsideda tik 
ant Tautų Lygos paramos. 
(O Amerikoj buvo manoma, 
kad Lietuva turi tokias su
tartis su Latvija ir Estoni- 
ja.) Sovietų užsieninio ko
misaro Litvinovo pareiški
mą Škirpa suprato kaipo 
taikomą Lietuvos apgyni- J 
mui.

LDS Telegrama USA Valsty
bės Sekretoriui, Kad 
Pasmerktą Lenkiją 

March 18, 1988 
Secretary of State 
Cordell Hull, 
Washington, D. C. . ‘

In the name of 8,000 
members of the Association 
of Lithuanian Workers we 
ask the United States gov
ernment to condemn Polish 
aggression against Lithu
ania and help save its in
dependence.

Roy Mizara, President ;
John Siurba, Secretary



Antras Puslapis
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menąm, jis ten aiškino, jog reikalingą 
karo ruošėjus suvaldyti, reikalinga juos 
padėti į karantiną. Bet kaip?

Mes^manome, kad šis Sovietų Sąjun
gos pasiūlymas bus vienu iš puikiausių 
progų Amerikai ir kitom demokratinėm 
šalim prisidėti su konkrečiais darbais 
prie pasaulinės taikos išląįkymo.

“EAis'va” ŠeŠtądienis, Kovo Į9, 1938

PASAULIS ANT 
KARO KRANTO

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............

Brooklyn, N. Y., per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at 
under the

Kadel Prisipažino Richard 
Whitney?

Kaip žinia, nesenai New Yorke su
bankrutavo stambi meklerio (brokerio) 
Richard Whitney firma. Ji subankruta
vo, nes pats Whitney švaistė saviems rei
kalams kitų žmonių sudėtus pinigus.

Kai valdžiai pavyko tai susekti, tuo
jau Whitney buvo atiduotas grand džu- 
rei, kur jis ir prisipažino prie savo tūty 
šelmysčią. Dąbar neužilgo įvyks to kapi? 
talisto teismas.

Dėl to žymus savaitraščio “New Mas
ses” bendradarbis Robert Forsythe, tuo 
klausimu parašo gerą šmotą satyros. Jis 
nurodo, kad šito kapitalisto prisi
pažinimas visai panašus į Bucharino ir 
kitų nenaudėlių prisipažinimą: savano
riškas, pirm teismo padarytas prisipaži
nimas. Rašytojas dabar mano, kad tūli 
žmonės pradės skelbti, būk veikiausiai 
Whitney prisipažinti bus privertęs Sta
linas, ar koks nors kitas bolševikas. Nes, 
juokiasi rašytojas, Amerikos buržuazinė 
ir trockistinė spauda rašo, būk netinka 
žmogaus charakteriui prisipažinti prie 
kriminalystės.

Kažin, kaip tą išaiškins Chicagos mok
slinčius?

Rriišinskas Atmeta Smetonišką
* Ordiną

“Amerika“ praneša, kad Kazimieras 
J. Krušinskas, “žinomas visuomeninin
kas, Kat. Susitnenymo ir K. Federacijos 
garbės narys,” nepriėmė smetoniško Ge
dimino ordino, kurį Smetona jam buvo 
prisiuntęs. Kodėl jis tai padarė? Ogi to
dėl, kad, pasak “Amerikos”, “dabartinė 
Lietuvos vyriausybė yra paneigusi Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo dės
nius, kadangi ji varžo Lietuvoje patrio- 
tingos spaudos ir patriotingų organizaci
jų laisvę,” ir tt. Dėl tų priežasčių p. 
Krušinskas atsisakė medalį priimti.

Tai išmintingas pasielgimas. Už tai 
p. Krušinskas vertas pagarbos.

Kaip žinia, panašius ordinūs Smetona 
prisiuntė, be kitų, kunigams J. Skrįpkai, 
J. Vaičiūnui ir A. Linkui. Pažiūrėsim, 
ar tie jagamasčiai pasimokins iš p. Kru- 
šinsko. ,

Visa eilė sandariečių jau apkarstyti 
ordinais.

Sovietų ^emės,Balsas
Nepaprastai garsiai nuskambėjo per 

pasaulį Sovietų Sąjungos vyriausybės 
surnąnymas sušaukti visų taiką mylin
čių kraštų atstovų kongresą taikos išląi- 
kymo įr fašizmo suvaldymo klausimui 
apsvarstyti.

Tvirtai kovodama už taiką, Sovietų 
vyriausybė mato, kad reikalinga tuojau 
išdirbti praktiški būdai, kuriais tarptau- 
tiški banditai galima būtų suvaldyti.

Niekad po pasaulinio karo nebuvo to
kio pavojingo laikotarpio, kaip dabarti
nis. Todėl Sovietų vyriausybės pasiūly
mas yra labai tinkamas.

* f Rytoj gali būti pervėlu,” sako Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų komisaras 
Litvinovas, “bet šiandien dar ne. Jei tik 
visos tautos, ypatingai didžiosios, nusi
tars imtis griežto ir nedvejojančio darbo 
bendram išsigelbėjimui nuo karo.”

Ką^angi Italija, Japonija ir Vokietija 
'■ V įsįmaknpjo į kruvinąsias karo avan- 
| tfeęąą, kadangi tos šalys turi būti sųval- 

dytoinią, tai Sovietų Sąjunga konferenci
joj jų nęi nekviečia.

Dabar svarbu, ką į pakvietimą atsa
kys kiti kraštai? Ką atsakys rpūsų kraš
tas, Amerika?

Jei visi demokratiniai didieji kraštai 
dalyvauti konferencijoj sutiks, tai reikia 
manyti, kad ji atneš gausių’ rezultatų. 
Ji galėtų suvaldyti fašistinius kraštus, 
ji galėtų atstumti pasaulinį karą ilgam

Pereitą ketvirtadienį sakė kalbą p.
Hull, USA valstybės sekretorius. Jo kal- 

L^ ba. nęrodo, kad Amerika dalyvautų šau
kiamo j konferencijoj. Jo kalba tiesia ka
žin kokiu tai “aukso vidurio” keliu gai
res. Ponas Hull nepasisąko griežtai prieš 
dėjimąsi į bendrą darbą su kitojnis pa
saulio Šalimis taikai išlaikyti, bet jis ne? 
pasako nei už. Girdi, Ameriką turi būti 
draugiška su visomis šalimis ir nesusi
jungusį jokiomis politinėmis bei milita- 
rinėmis sutartimis.

Jeigu Amerika atsisakys Spvietų Są-

M.
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jungos šaukiamon taikos koųferęncijon

Litvinovas ir Lietuva
Associated Press korespondentas pra

neša iš Maskvos, kad Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų liaudies komisaras Lit
vinovas,

kviečia didžiąsias valstybes bendram dar
bui per kųrj būtų galima išgelbeti Čecho- 
slovakiją nuo Vokietijos ir Lietuvą nuo 
Lenkijos puolimų.

Kiti pranešimai skelbia, būk Lietuva 
jau yra gavusi iš Sovietų Sąjungos or
laivių gynimuisi nuo Lenkijos imperia
listų.

Galimas daiktas, kad Sovietų vyriau? 
sybė tatai daro. Jos1 tikslas, mat, ginti 
mažąsias vąlstybėles. Su, Čechoslovakija 
Sovietų Sąjunga turi padariusi tarpusa
vio apsigynimo sutartį, kurios Sovietai 
laikėsi ir laikysis; užpultai Čechoslovaki- 
jai jie duos pagelbą. (Kai vįepas kores
pondentas užklausė Litvinovo, kaip So
vietų Sąjunga gali duoti pagelbos Če- 
chosĮovakijai, jeigu jiedvi nesiribuoja, 
tai Litvinovas atsakė: “Kai yra noras, 
tai surandama ir būdas” (“Where there 
is a will, there is a way”.)

Lietuvai Sovietų Sąjunga gelbsti tik
tai kaipo kaimyninei mažai valstybei, 
kurią fašistiniai vijkai pasirįžo praryti.

Ameiąkos lietuviai fašistai ir jų talki- 
ninkąį kiek drūti niekina Sovietų Są
jungą, spjaudo ant jos. Purvina tą šalį, 
kuri visuomet buvo mažųjų tautų (jų 
tąrpe ir Lietuvos) užtarėja, jų reikalų 
gynėją. Bjąuripdąmi Sovietų vyriausy
bę, tie žmonės ąpverkią Hitlerio ir Lenki
jos ponų agentus-šnipus, kuriuos prole
tarinė vyriausybė sučiupo ir sušaudė!

Aišku, kam tie žmonės tarnaują!
.4 i ............................r

Gal Pakeis
Šiuos žodžius rašant, Anglijos valdžios 

viršūnėse einą kovą. Pažangesnieji 
Chąmberląino ministerial didžiai nepąsį- 
tenkinę jo reakcine politiką. Jįe reika
laują daryti pakaitąs užsienio politikoj 
arba Chąmberląinas tupįs atsistatydinti, 
užleidžiant vietą koalicinei vąldžiaį.

Yra gandų, kad Hitleris užėmė Aus? 
triją su Chąmberląino pritarimų. Su jo 
pritarimu, sakoma, Mušsolinįs su Hitler 
piu nįokįoja Ispaniją ir pąsirįžę ją pa
sigrobti.

Gąlipias daiktas, kad SU Chąmberląino 
pritarimu ir Lenkijos poųąi dūkstą prieš 
Lietuvą. j

Chąmberlainąs, lordas ĮĮąlifąx ir kiti 
reakcininkai, matyti, ąnt tiek yrą tpųm- 
pąpegiai, kąd jie savo peąkčine politiką 
gali prarasti “įtaką” Viduržemiuose jū
rose ir visoj Centralize j Europoj. Prp- 
gręąyvįškęspi konservatoriai tai ipiątp įr 
dėlto jįę pradėjo bombarduoti tąjį sure? 
ąkciopėjusį sępį reikalaudami reformų.

Būtų gerai, kad tos Anglijos valdžio
je permainos kuoveikiausiai įvyktų.

Pavojus Lietuvai 1
Jau kelį metai, kaip mes 

nurodinėjąme, kad Lietuvos 
nepriklausomybei yra dide
lis pąvojus. Viešpataujantis 
Smetonos fašizmas dar dau- 
giau sudaro Lietuvos tau
tinei laisvei pavojaus.

Hitleris be šūvio užka
riavo Austriją. Lenkijos fa
šistai išprovokavo pasienio 
sargų susirėmimą ant Lie
tuvos-Lenkijos sienos prie 
Marcinkonių. Tai tiksli ka
ro provokacija. Tuojau po 
to Lenkijoj senato narys su
šuko: “ M ar suokime į Kau- 

! ną!” Kiti senatoriai jam 
karštai plojo. Lietuvos pa
sienyj ir Lenkijos miestuo
se suruoštos demonstracijos 
prieš lietuvą, kur reikalau
jama užimti Lietuvą. Len
kų laikraštis “Gloss Liu- 
benski” rašo kritikuodamas 
Lenkijos armijos vadą ge
nerolą Smigly-Rydz, kad jis 
tuojaus tą pat dieną ne- 
maršavo į Kauną. Rašo, 
kad Antanas Smetona buvo 

1 pasirengęs rezignuoti iš. 
prezidento vietos taip, kaip 
rezignavo Austrijos prezi
dentas Miklas. Sako, kad 
lenkai jau iki šiol būtų bu
vę Kaune.

Kas bus'toliau? Rašant 
šias eilutes atėjo žinia, kad 
Lenkijos fašistai reikalau
ja, kad Lietuva atsteigtą 
normalius ryšius su Lenki
ja, kad atsižadėtą Vilniaus, 
išmestą iš savo konstituci
jos pažymėjimą, kad Lietu
vos sostinė yra Vilnius, kad 
pripąžiątą Lęąįcįjai Vilni
jos kraštą, kad ... sulaiky tą 
agitaciją'už to krašto atva-. 
davimą ir daugelį kitą rei
kalavimą stato Lietuvai.

Ar gali Lietuva tuos rei
kalavimus priimti? Jeigu 
Lietuva priims, tai ji atsi
klaups prieš Lenkiją, jeigu 
ji nepriims, tai > kas tada 
bus?
Hitlerio-Lenkijos Suokalbis

Tarpe Vokietijos fašistų 
ir Lenkijos fašistų jau nuo 
senai prieš Lietuvą yra 
suokalbis. Po pereito karo, 
kada Lenkija atgavo nepri? 
gulmybę, tai jai išėjimą į 
Baltijos Jūras padarė va
karine Višloš upės puse per 
Vokietiją. Tas perkirto Vo
kietiją į dvi dalis—atski
riant Rytų Prūsus% nuo 
abelnos Vokietijos. Lenkijos 
ir Vokietijos fašistai susi
tarė, kad tą Lenkų Korido
rių jie grąžina atgal Vokie
tijai, o Lenkija išėjimą į 
Baltijos Jūras gauną per 
Lietuvąį Grąžinimas to ko
ridoriaus Vokietijai pakeltų 
Hitlerio vardą tarpe vokie
čių, sustiprintų jį. Gi Len
kija ne tik nieko nenustoja 
užimdama Lietuvą, bet dar 
geresnį išėjimą į jūras atsi
darą ir didesnį kraštą, už
valdo. Nemuno vandens ke
lią pąąįįmą vįsą į sąvo na
gus. v

Dabar’ Lenkijos užsienio 
ministeris Beck sako: “Vo
kietija yrą ant tiek stipri, 

'kad ji jėga gali koridorią 
atsiimti nuo Lenkijos, *tai 
geriau tą klausimą išrišti 
geruoju” Išrišti Lietuvos 
lėšoiųis.

Pąsąulyję yrą tpkia pa
dėtis, prie kurios Vokieti
jos ir Lenkijos fąšįstai ma
to gaįimu- pravesti savo plą- 
ųus. Lietuvoj Smetonos fa
šistai įkirėjo liaudžiai ir

didvyriška liaudis sulaikys 
fašistų maršavimą.

C/linija Stiprėja
Chinijoj Japonijos impe

rialistai jau- kelintas mėne- 
sis mušasi tikslu, kad užim
ti Suchow miestą, kad ap
jungus Shanghajaus ir 
šiaurių fronto savo armi- 

Bet kovingi chinie- 
paverčia vi- 
armijos pa-

pakirto jos apsigynimo jė
gas. Galima manyti, kad 
veikiausiai paruošė šalies 
išdavystę. Smetona gal pa
sitraukti, užleisti vietą hit
lerininkams ir atlikti tokią 
pat išdavystę, kaip Austri
joj atliko Miklas. Lietuvos 
tautinė laisvė yra didžiau
siame pavojuje. Ją gali iš
gelbėti tik tas, jeigu Sovietų 
Sąjunga, Franci j a, Čechos
lovakija ir kitos demokrati
nės šalys padarys didesnį 
spaudimą prieš fašistų val
stybes. .
Ispanijos Liaudies Kovos

Ispanijos liaudis laimėjo 
didžiausią pergalę ant. jū
rų, kada kovo 6 dieną, liau
diečiai jūrų, mūšy j nuskan
dino geriausią fašistų krui- fronte' ir uždavė kelis japo- 
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siais komandieriais ir apie laivynas stiprėja. Chinijos 
ir i liaudies didvyriškumas, pa- 

i sišventimas, drąsa sugriovė 
riai blokadavo liaudiečių 1 Japonijos imperialistų pla- 
prieplaukas. Jie abu buvo nus< 
po 10,000 tonų įtalpos, da
rė apie 35 mylias į valan-i 
dą, turėjo po 8-nių colių 
gerklėmis kanuoles. Fašistų 
kruizeriai toliau nušąuda- joj. Milionai žmonių kau
davo, kaip liaudiečių. j naši. Austrija pavergta be

neteko' šūvio. Hitlerio šnipai ir Au- 
“Cana- s^rB0.s naziai atliko tą dar- 

ba su Hitlerio armijos ir

zerį “Bąleares”

imperialistai 
apie milioną

jas. 
čiai į niekus 
sas Japonijos 
stangas.

Japonijos 
Chinijoj turi
kareivių, daug tankų, lėk
tuvų ir jiems galbėja karo 
laivynas. Japonai dėjo pa
stangas apsupti chiniečių 
armiją Kaifeng—Suchow
srity j’ ir sunaikinti, bet 
jiems tas nepavyko.

Chinijos didvyriški par
tizanai daro daug žalos Ja
ponijos armijos užfrontėj. 
Viduryj kovo chiniečiai per
ėjo į užpuolimą ir šiaurių

Amerikos Ministeris 
Smerkia Fašistines

Grobikų Šalis
WASHINGTON. — “Tu- 

los šalys” (Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos ir kt. fa
šistai) skleidžia savo grobi
mo karus kaip marą ir grą- 
sina pražūcia pačiai civili
zacijai,—pareiškė Amerikos / 
valstybės ministeris C. Hull.

Jungtinės Valstijos dar
bavosi ir darbuosis dėlei tai
kos, bet ši šalis turi būt tin
kamai apsiginklavus nuo tų 
plėšikų, sakė Hull.

LENKAI RĖKIA: “PRIJUNGTI 
LIETUVĄ! VESKIT MUS 

. Į KAUNĄ!”

su vyriau- nams smūgius. Chinijos or-1 siektų.

600 jūreivių. “Baleares” L 
“Canarias” fašistų kruize- Į

Ar Išvengsime Pasaulinio 
Karo?

Karas Ispanijoj ir Chini-

Kada fašistai 
“Baleares”, tai su 
rias” kruizeriu jie
žalos gali padaryti liaudie- O1ūaivyno pagelba.
čiams. Liaudiečiai, 
m i šarvuotį “Jaime I

tureda-
”, tris'

Čechoslovakija pareiškė, 
kad ji iki mirties mušis gin-

kruizerius, 12 naikintojų, 16 dama savo tautinę laisvę.
torpedinių "laivų, apie 8 sub- 
marinus ir nemažai mažes-

V A R š AVA. — Kaikas ’ 
pranašauja, kad jeigu Len
kijos armija ir užimtų Kau
ną, tai būk Lietuvoj “nepa- 

Lenkų kariuome
nė, girdi, Lietuvoj pabūtų 
tik tol, kol liktų sudaryta . 
nauja ten valdžią, kuri pa
darytų pastovią taiką su 
Lenkija.

Tuo pačiu laiku 100 tūks
tančių Lenkijos karinių pa
triotų maršavo Varšavos 
gatvėmis, šaukdami: “Pri
jungt Lietuvą Lenkijai!” 
“Veskite mus į Kauną!”

Tokias demon straci jas 
prieš Lietuvą stebėjo Len- ... 
kijos generolai, ministerial 
ir kiti valdininkai Varša- 
voj, Krakove, Vilniuj, Lvo- •••• 
ve ir Lodziuje, ir niekur ne
bandė apribot kurstančių 
ir plūstančių išstojimų - 
prieš Lietuvą.

Ji greitai gali pastatyti 
apie 2,000,000 kareivių, tu- 
..............................

didelių kanuolių, karo lėk
tuvų ir kitų ginklų.

Francijos liaudis daro di
desnį spaudimą į savo val
džią, kad sulaikytų Italijos 
ir Vokietijos armijų ir gin
klų siuntimą , prieš Ispani
jos liaudį. Ji reikalauja 
teikti ginkluotą pagelbą Is
panijos liaudžiai.

Anglijoj darbo žmonės 
vis daugiau piktinasi savo 
pardavikiška valdžia, kuri 
pataikauja Italijos ir Vo
kietijos fašistams. Anglijos 
valdžioj krizis.

Balkanų šalyse tyla. Ju
goslavija ir Rumunija turi 
bendro apsigynimo sutartį 
su Čechoslovakija ir turėtų 
ateiti pastarajai į pagelbą. 
Bet ten valdžiose įsigalėję 
fašistai. Bulgarija, Graiki
ja ir Turkija tyli, bet jos 
veikiausiai prisibijo Vokie
tijos fašistų pe<didelio įsi
galėjimo. Vengrija parsida- 
vus Italijos fašistams.

Sovietų Sąjunga kovoja 
už taiką. Ji sunaikino Hit
lerio, Japonijos ir Anglijos 
šnipų gaują. Ji reikalauja 
iš demokratinių šalių imtis 
griežtesnių žingsnių pries 
fašistų karo agresijas, kol 
dar nėra pervėlu. Sovietų 
Sąjunga tvirtina, kad jei
gu bendrai stotų SSRS., 
Franci ją, Jungtinės Valsti
jos, Čechoslovakija, Angli
ją ir kitos demokratinės ša
lys, tai pasaulinis karas bū
tų išvengtas, fašistai, agre
soriai būtų priversti nusira
minti. Kuo daugiau demo
kratinės šalys fašistams nu
sileidžia, tuo didesnis susi
daro pasaulinio karo pavo
jus.

nių pasidaro tvirtesni ant 1 į Stingą karo industriją
jūrą. Jie galį priversti fa
šistų laivyną muštis ir su
naikinti “ČanAriasą”. Tada- 
liaudiečiai ne tik pątys len- 
viau galėtų gauti reikmenų 
iš užsienio, bet ir Italijos ir 
Vokietijos fašistus nepri
leisti laisvai armiją vežti 
generolui Franco į pagelbą.

Kada liaudiečiai laimėjo 
tokią didelę pergalę ant jū
rų, kada pasaulio demokra
tiniai nusistatę žmonės nu
sidžiaugė, tai apie tą pat 
laiką Italijos ir Vokietijos 
naujos jėgos uždavė skaudų 
smūgį liaudiečiams ant 
saųsžemio—Aragonų fron
te. Fašistai pradėjo ant 70 
mylių baisų puolimą. Jiems 
gelbėjo 25,000 naujai at
vežtų vokiečių ir apie 30,- 
000 italų. Fašistai prieš 
liaudiečius sutraukė apie 
200,000 kareivių ant 70 
mylių fronto, šimtus tan
kų, šimtus didelių kanuolių 
įr apie 700 karo lėktuvų.

Fašistai pralaužė liaudie- 
čįų frontą tarpe Montalban 
ir Saragossa1. Jie giliai įsi
veržė į liaudiečių teritoriją, 
nukirto kelis strateginius 
kelius ir dasiįrė net iki Rai
mundo ir Capse. Čia ant 
kalnų liaudiečiai sulaikė 
fašistus. Liaudiečiai panešė 
didelius nuostolius. Fašistai 
užėmė svarbias pozicijas. 
Liaudiečiai traukia jėgas ir 
atakuoja fašistų sparnus. 
Jeigu jie tųrętų užtektinai 
jėgų ir ginklų, tai galėtų 
skaudžiai apkulti fašistus, 
tūlas jų dalis apsupti. Fa
šistai turi tikslą perkirsti 
liaudiečių teritoriją, atkirs
ti Kataloniją nuo Madrido. 
Jeigu jiems tas 
tai liaudiečiams 
duotas mirtinas 
Dabar Ispanijoj 
pavojinga padėtis, kaip ru
denį 1936 metais. Męs tu
rime viltį, kad Ispanijos

Kaip Lenkai Apskaitliuoja 
Lietuvos Karo Pajėgas

VARŠAVA. — Lenkijos 
karininkai žemina Lietuvos 
apsigynimo jėgas. Sako, 
kad ramiais laikais Lietuva 
turi tik 24,000 pastovios ar
mijos, tame skaičiuje du •• 
pulkus raitelių, tris pulkus 
artilerijos ir kelis motori
zuotus batalionus. Prie to 
Lietuva gali sumobilizuot 
50,000 šaulių, pusiau-kariš- 
kai išlavintų.

Lenkų ekspertam atrodo, 
kad Lietuvos armijos įren
gimas esąs nekoks. Lietuva 
neturi savo karinės pramo
nės ; sako, kad Lietuvos gin
klai ir amunicija daugumoj 
esą nusenę ir maišyti, iš 
įvairių šalių gauti.

Lenkijos karo vadai abe
joja, ąr Sovietai dėl Lietu
vos išstotų į atvirą karą 
su Lenkija.

Fašistu Bombininkai Išžudė 
1,500 Barcelonoj

BARCELONA, Ispanija, 
kovo 18.---Generolo Franco 
ląkūnai, naziai ir Mussoli- 
nio j u o d m arškiniai, per 
tris paskutines paras dieną 
ir naktį bombomis žudė 
žmones, ardė ir degino na
mus. Užmušė apie 1,500 ųe- 
kąriškių gyventojų, daugu
moj moterų ir vaikų, ir su
žeidė apie 4,000; sunaiki
no 50 namų.,

Pagaliaus, fašistai pasėjo 
ir lapelius, kur šaukia: 
“Visi pražūsite, jeigu ne
pasiduosite !”

pavyktų, 
būtų už- 

srpūgis. 
yrą taip

Anglijąs gydytojai taipgi 
patikrinį, kad sųĮfąniląmįde 
yra stebėtinas vaistas nų6 
“banguojančių” raupų ir kt. 
ligų-

VARŠAVA. — Lenkijos 
vyrįaųsias karinis vadas 
Smigly-Rydz pareiškė de- 
mppstruojantiem prieš Lie
tuvą fąšištąm: “Aš jus ne- 
sųvilsiu.”
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I I I t I III I i ir Ū E N AS
Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

JONAS VALENTIS
Rusijos teatro istorija yra labai įdomi. Ji 

daug skirtingesnė nuo Vakarų Europos teatro 
istorijos.

Sulyginus vakarinių valstybių teatro amžių 
su rusų teatro amžiumi, tai atrodo, kad rusų 
teatras dar tik vakar užgimęs. Jis nėra senes
nis, kaip du šimtai ir penkiosdešimts metų, 
kuomet graikų ir romėnų teatrų amžiai siekia 
tūkstančius metų; kuomet Anglijos, Francijos 
ir Italijos teatrai, jų dramos ir vaidyba buvo 
jau toli pažengusios; kuomet ir Vokietijos 
dramatinė literatūra jau buvo pradėjus žymiai 
bujoti ne tik savam .krašte, bet ir užsieny jau 
buvo žinoma. Rusijoj tuo laiku teatras dar 
neturėjo jokios žymės, apie ką būtų verta ra
šyti.

Toj senovėj Rusijos aristokratija ir viduri
nis luomas tenkinosi meškų ir mužikų rung
tynėmis, kurias rengdavo dėl visokių iškilmių. 
Carai ir jų dvariškiai tenkindavosi savais 
juokdariais, kurie palociuose linksmindavo sa
vo valdovus ir jų tarnus. Gi kaimiečiai, kaip 
ir šiandien, turėjo visai skirtingą kultūrą; 
ir jiems tais laikais teatras nerūpėjo. Inte- 
lektualės kultūros pradai pas Rusijos poniją 
buvo irgi dar neaiškūs.

Pirmas Rusijos dramatinio meno reiškinys 
buvo galima rasti, tik apie vidurį septyniolik
to šimtmečio. Pietų Rusijos miestas Kijevas 
buvo tuo centru, per kurį sunkdavosi į rusų 
tautą Vakarų Europos civilizacija. Ir ten tūlas 
minykas parašė šventą-mistišką veikalą; jis 
buvo blogai parašytas, kaip rusai sako, “kir
viu nutašytas.” To kūrinio vaidinimas rusų 
scenoj žmonėm nedavė jokios naudos, nes jis 
nebuvo rusų originalas — jo sudėtis buvo at
gabenta iš Vakarų Europos.

Caras Aleksiejus Michailovičius buvo pir
mu, kuris pastebėj'o tų šventų veikalų vaidi
nimo reikšmę, ir jis pakalėte grupę iš Kijevo 
į Maskvą, kad jo palociuj suvaidintų to mjny- 
ko veikalą.

1671 metais buvo, žymiausias įvykis, kuomet 
caro vestuvių puotoj buvo suvaidinta kome
dija “-Baba-Jaga.” Carui ši komedija labai 
patiko, ir jis tuoj davė įsakymą savo bajorui 
Matvejevui, kad jis pasirūpintų ir įsteigtų 
Preobražensko Kaime teatrą, ir tas buvo pa
daryta.

Po trumpo laiko carui nusibodo rusai .vai
dintojai, ir jis tam pačiam Matvejevui. įsakė 
pakviest į jo teatrą aktorius iš užrubežio, ir 
tas buvo padaryta. %

Tuoj atvyko į Maskvą vokiečių keliaujanti 
aktorių grupė vadovybėj tūlo Jagan. Ji vai
dino vokiečių veikalus ir vokiečių kalboj. Ji 
pirmu syk perstatė veikalą su muzikaliu akom
panimentu, kurio orkestrą susidėjo iš vėjinių 
dumplių, piemenų dūdelių ir mažyčių varpe
lių. Perstatymas carui labai patiko ir jis net 
.kelis sykius buvo pakartotas.

Nors ši grupė ir gerai vaidino, bet caras 
■buvo jau pabūgęs savų bajorų ir cerkvinio 
elemento žmonių, kurie protestavo prieš išviji
mą iš caro teatro rusų vaidintojų, o labiausia 
prieš nuėmimą nuo scenos šventųjų veikalų. 
Bet caro dvąro cerkvės vyriausias popas buvo 
gana gudrus diplomatas. Jis carui užgyrė 
Jagano grupę, bet sykiu perspėjo carą, kad 
ši grupė vaidintų ir šventuosius veikalus, jei 
nori ramybės. Caras jo paklausė. Tuoj im
tasi darbo, ir Jaganas pastatė scenoj šventą 
veikalą “Kaip Judita Nukirto Galvą Holofer- 
niui.” šis kūrinys savo turiniu panašus į se
nuosius šventus-mistiškus veikalus, tik jis yra 
vokiško styliaus. Ši drama turėjo gero pasi
sekimo caro teatre. Ją suvaidinus, visa ba
jorija ir cerkvinė diduomenė buvo vėl po ca
ro įtaka. Caras, pasinaudodamas proga, per
gale, vėl įsakė Matvejevui pabudavot didesnį 
teatrą, kad jame daugiau piliečių tilptų, nes 
jis žinojo, kad jam bus daug daugiau pase
kėjų.

Ir tas naujas teatras buvo kopija francū- 
zų Louis’o XIV teatro Comedie Francaise. Bet 
šių dviejų valdovų teatrai buvo skirtingi tik 
tuo, kad Comedie Francaise 1673 jau vaidino 
Moliero veikalus “Tartuffe,” “Le Malade Ima- 
ginaire” (“Tariamasis Ligonis”), o rusų caro 
teatre — tuščios vertės veikalus.

Po caro Aleksiejaus Michailovičiaus mirties 
tie palocių teatrai buvo veik visai pranykę. 
Ir tik tada jie pradėjo vėl atgyti, kada Feodo
ras Aleksejevičius užėmė sostą. Nors jis ir 
mažai domėjosi teatru, bet po įtaka jo sesers 
Sofijos Aleksėjevnos carų teatras vėl pradėjo 
veikt, nes Sofija Aleksejevna buvo entuzias

tinga scenos rėmėja. Ji ne tik teatre, bet 
ir savo palociaus kambariuose rengdavo vaidi
nimus, kuriuose tik bajorų vaikai dalyvauda
vo. Ji taipgi parašė vieną dramą eilėmis, 
vardu “Katrina Kankinė”; ir ji daug išvertė 
scenos veikalų iš francūzų kalbos į rusų kalbą. 
Tie veikalai davė rusų diduomenei progos su
sipažinti su aukštai išsivysčiusia francūzų 
dramatine literatūra.

Kada Petras Didysis užėmė sostą, Rusijoj 
padėtis buvo tokia, kad ji turėjo nusispręsti 
dėl savo tautinio manerizmo*) ir papročių liki
mo ; klausimas buvo toks: ar jai priimti Azijos 
manerizmą ir jos papročius, ar eiti Vakarų 
Europos civilizacijos taku? Petras Didysis 
pasirinko Vakarų Europos kultūros kelią. Jis 
sakė, kad šis kelias bus sunkesnis jo piliečiam, 
kad bus daug vargo pasivyti europiečius kul
tūroj, bet jis pasirįžęs jiems tame padėt. Kad 
greičiau prisitaikyt prie vakarinių europiečių 
papročių, jis įsakė barzdų fanatikam nusi
skusti barzdas.

1702 metais Petras Didysis išsiuntė savo 
agentą Splavskį į Danzigą, kad jis iš ten į Ru
siją parvežtų teatralę grupę. Petras supra
to teatro reikšmę; jis žinojo, kad su teatro 
pagelba savo piliečius greičiau supažindins su 

'Vakarų apšvieta.
Splavskiui, bemedžiojant aktorius po Danzi- 

go miestą, pavyko surinkti tik devynis vokiš
kus aktorius iš įvairių keliaujančių grupių; 
taip pat jam pavyko gaut ir vadovą tiem akto
riam, vardu Johann Kunst, kuris buvo ne tik 
geras vaidintojas, bet sykiu ir neblogas ra- 
šėjas. Kunstas parašė keletą dramų ir kome- . 
dijų, kurios vėliau buvo popųliarės Maskvos 
teatre.

Petras Didysis tuoj specialiai dėl tos naujos 
aktorių grupės pabudavojo teatrą Maskvoj, 
ant Raudonosios Aikštės.

Vėliau Kunstas turėjo dramos mokyklą, ku
rioj buvo dvylika jaunų rusų, bajorų vaikų. 
Kunstas mokino tuos jaunus aktorius dra
mos vaidybos ir jos meno. Ir tuo pačiu lai
ku Petras įsakė Surkarevo vaikų mokyklos 
direkcijai, kad ji mokintų savo mokinius vai
dybos meno (toj mokykloj visi vaikai buvo di
duomenės) ir kad mokiniai savo mokykloj 
vaidintų veikalus reguliariai, kas savaitę.

Kunstas su savo grupe caro teatre vaidinda
vo reguliariai, du kartu į savaitę. Ir 1704 
metų balandžio 1 dieną jis iškirto publikai 
šposą, dėl kurio jis caro teatre neteko tarnys
tės. Buvo taip. Kuomet publika susirinko 
veikalo pažiūrėt, uždangai pakilus, ant sce
nos nebuvo nieko daugiau, kaip tik juoda len
ta su užrašu: “Šiandien pirma diena balan
džio (April fool). Tūlą laiką palaukus, žmo
nės pradėjo garsiai kvatoti, žinoma, ten bu
vo ir Petras Didysis. Jis baisiai įsižeidė tuo 
šposu, ir, aišku, Kunstas turėjo apleisti šalį.

1705 metais buvo pargabentas naujas teatro 
direktorius, vėl iš Vokietijos, Otto Fiist. Jis 
savo repertuare turėjo tik tryliką veikalų, ir 
jie buvo mažos vertės literatiniai.

Po Rusijos laimėjimo karo su švedų kara
lium Karolium ties Poltava, Petras Didysis su 
visais savo dvariškiais nusikraustė gyventi į 
St. Peterburgą (dabartinį Leningradą).

1724 metais St. Peterburgo teatras buvo 
pabaigtas statyti, ir jame reguliaris dramų 
ir komedijų vaidinimas prasidėjo.

Po mirties Petro Didžiojo, teatras Rusijoj 
buvo apmiręs, ir tik atėjus jam į pagelbą ku
nigaikštienei Annai teatras vėl atgijo ir įgavo 
naujos atmosferos; jis buvo jau1 ne vokiško, 
bet itališko styliaus, nes tuo laiku Italijos te
atro ir dramos menas buvo aukštai išsivystęs. 
Su Carhi' Goldoni priešakyj, į Rusiją buvo 
pargabenta italų aktorių grupė, ir ji rusams 
patiko geriau negu buvusi vokiečių grupė.

Augusto Antrojo iš Saksonijos buvo atsiųsta 
antra italų aktorių grupė, ir ji pasirodė daug 
geresne už pirmąją; ji vaidino garbei Annos 
Ivanovnos, jos karūnacijos dienoj. Ši grupė 
turėjo didelio pasisekimo rusų teatre.

1735 m. carienė Anna parsikvietė italų 
operos kompanija, su -kompozitorium Fran
cisco Araja priešakyj, kurio opera “Berenice” . 
tapo pastatyta rusų scenoj. Toj operoj pirma 
balerina buvo Casanovos motina ir piešėjas 
Giralimo Bono. - i

Po mirties Annos Ivanovnos, trumpam lai
kui Annos karūna buvo patekusi kunigaikštei 
Annai iš Brunsvick, ir ji buvo užkvietusi 
francūzų aktorių grupę, su aktorium Serigny 
priešakyj. Bet, pirma negu ta aktorių gru
pė pasiekė St. Peterburgą, Petro Didžiojo duk
tė Elzbieta užėmė Annos sostą, bet ji vistiek 
priėmė Serigny ir jo grupę į savo teatrą.

■' z

♦Manerizmas, nuo angliško žodžio “manner”—aukš
tas, perdėtas, diduomeniškas apsiėjimas; paprotinis, 
tradicinis apsiėjimas. t

Dėka savo dideliam sumanumui teatriniam 
mene, Elzbieta buvo įsteigus savam teatre 
trijų tautų aktorių grupes: pirma Serigny’o 
francūzų grupė; antra vokiečių grupė, vado
vybėj garsiojo vokiečių scenos komedijanto 
Ackermann (jis buvo garsaus vokiečių rašyto
jo Lessingo bendradarbis) ; trečia grupė buvo 
italų, kurioj buvo geriausi aktoriai ant italų 
scenos. Bet karalienė Elzbieta geriausia mė
go francūzų Serigny’o grupę.

(Bus daugiau)

RAPORTAS
Lietuvių Meno Sąjungos 3-Čio Apskričio' Ko
miteto Metinei Konf erencijai, Įvykusiai Vasa

rio 27 d., 1938 m., Ukrainą Svetainėj, 
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Gerb. Draugės ir Draugai,
Lietuvių Meno Sąjungos
Trečiojo Apskričio Delegatai:

LMS III Apskričio komiteto nariai atskirų 
raportų neturės, todėl, kad norime sutaupyt 
laiko referatams ir kitų klausimų gvildeni
mui. Todėl ir 'nusprendėme padaryt kuo 
trumpiausią III Apskričio komiteto visų metų 
darbuotės peržvalgą, atžymėdami tik būti
niausius dalykus.

Visų pirma, norime atžymėt draugus, kurie 
įėjo į Liet. Meno Sąjungos III Apskričio ko
mitetą. Jais yra šie draugai ir draugės: G. 
Klimas, pirm.; N. Pakalniškis, sekr.; A. Ži
linskaitė, finansų sekr.; A. Kvedaras, ižd. Na
riais be laipsnių: A. Klimaitė, M. Ramoškai
tė, S. Rimgaula. žymėtina, kad šį komitetą, 
su mažomis išimtimis, sudarė jauni žmonės.

Per ištisus metus turėjome keturis posė
džius. Vieną iš jų turėjome praplėstą, tai 
yra, dalyvavo chorų atstovai ir Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Valdybos nariai. Mini
mas praplėstasis posėdis žymėtinas tuo, kad 
jame kilo mintis rengtis prie tokio suvažiavi
mo (konferencijos), kokio dar nėra buvę iki 
šiol Amerikos Lietuvių Menininkų istorijoj. 
Ten buvo sudaryta planai kreiptis į atatinka
mus asmenis, kviečiant juos paruošt paskai
tas mūsų metinei konferencijai įvairiais meno 
klausimais. Tai buvo nelengvas darbas, bet 
kad draugai paskaitų ruošėjai draugiškai atsi- 
lįepė į iškeltus klusimus ir pasižadėjo paskai
tas parašyt, tad, suprantama, šis sunkus dar
bas gulė ne ant mūsų komiteto, bet ant tų as
menų, kurie ruošė paskaitas. Tai tiek pavir
šutiniai apie prisirengimą suvažiavimui.

Kaip žinia, III Apskričio komitetas ant sa
vo pečių pasiėmė visą eilę svarbių darbų. Ar 
mes juos pravedėme gyveniman, pakalbėsime 
apie tai vėliau.

Kelkis iš Miego
Kelkis iš miego, 
Kelkis, o broli,— 
Aušra jau aušta, 
Rytas netoli!
Užduotis laukia 
Savęs apginti, 
Pareiga šaukia
Skriaudas naikinti . ..
Vargas ir skurdas 
Vis dar kankina, 
O kapitalas— 
Laimę sau pina.
Laikas jau verčia
Į būrį stoti. .. x
Esi darbietis— 
Turi'kovoti!

Antanas Karis.

Prabėgoms

LMS 1-mas Apskritys ruo
šiasi turiningam vakarui, ku
ris įvyks kovo 26 d., Holly
wood (Juškos) salėj, 2417 W. 
43rd St., Chicago, Ill.

Žadama duoti gera progra
ma: bus dainų, turiningų pa
skaitų, muzikos ir šokių.

Linkime LMS Pirmam Ap
skričiui geriausių pasekmių.

* * *
Lietuvių Meno Sąjunga tik 

ką paruošė .dainų rinkinį, ku
riame telpa Maug gražių dainų 
duetams, kvartetams, sekste
tams ir chorams. Mūsų chorai 
ir šiaip dąinininkai tą šių metų
LMS leidinį turėtų nevilkinant

(įsigyti! Telpa nemažai dainų, 
o kaina TIK 50 centų. 

* * *
Vaidybos mėgėjams žinotina, 

kad LMS yra išleidusi šiuos 
prieinamus suvaidinimui, tu
rinčius aktualės vertės ir labai 
komiškus scenos veikalus:

GYVIEJI NABAŠNINKAL- 
Trijų'veiksmų juokai. Suvai
dinimui reikia 3 asmenų. De
koracijos visai paprastos. Kai
na 50 c.

PUSSESERĖ SALOMĖJA.— 
Trijų veiksmų komedija. La
bai lengvai vaidinasi. Reika
lingi tik 6 asmenys. Scenerijos 
visai nekomplikuotos. Veikalas 
turi savyje daug’humoro. Kai
na 50c.

KOMETOS LAUKIMAS. — ’ 
Farsas - Vodevilis viename 
veiksme. Veikalas netrumpas. 
Reikia 6 personažų. Daug juo
kingų triukų. Yra ilgokas nu
rodymas režisūrai apie perso
nažų charakterius ir kitus da
lykus.- Kaina tik 35c.

GAILA ŪSŲ.—Vieno veiks
mo komedija. Parašė L. A. 
Dmuševskis. Suvaidinimui rei
kalingi tik 5 asmenys: 3 vyrai 
ir 2 moterys. Kaina 40c. 

* .* *
Jeigu norite komiškų dainų 

duetams (vyrams), tai galite 
jų gauti LMS Centre, v Štai va, 
tik vienos dainuškos ištrauku- 
tė:

—Man pasakė gaspadinė, 
'. Kad slaptai geri degtinę, 

Naktimis kliubus lankai

Pirmuoju ir svarbiausiu darbu komitetas 
laikė tęsimą chorvedžių mokyklėlės.’ Jos pa
laikymui dėjome visas galimas pastangas, ir 
manome, kad šis klausimas dalinai išrištas. 
Dabartiniu laiku mokyklėlę lanko trys nariai: 
Jurgis Kazakevičius, A. Žilinskaitė ir M. Ja- 
misoniūtė.

Antras klausimas, apie kurį buvo daug 
kalbėta ir spaudoj rašyta, iškilo prieš mūsų 
akis visu griežtumu—tai režisūros klausimas. 
Šis klausimas turi didelės reikšmės visam mū
sų apskričiui. Į režisūros mokyklą ne bile ką 
gali pasiųst, o prie to ne visi ir domisi šiuo 
klausimu. Bet ir šioj srityj padarėme pra
dus. Režisūros mokyklon pirmąja studente 
apskričio komitetas išrinko A. Jeskevįčiūtę. 
šio kurso išlaidų padengimui prisidėjo Lietu
vių Liaudies Teatras su $25.00, Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Komitetas su. $15.00, o 
likusi dalis išlaidų prisieis sukelti apskričiui. 
Kursas lėšuoja $75.00.

Ilgai galvojome apie atgaivinimą choro 
Patersone, bet choro suorganizuot nebuvo ga
lima. »

Apie chorų veiklą čia nežymėsime, nes jų 
pačių atstovai apie tai raportuos.

Tai tiek, daug maž, apie komiteto veiklą. 
Iš virš pažymėtų darbelių, atrodytų, kad mū
sų komitetas daugiau nieko ir nedarė, bet ti
krenybėj ir posėdžių sušaukimas būdavo ne
lengvu darbu.

Mūsų apskritys susideda iš keturių chorų, 
Lietuvių Liaudies Teatro ir Aidbalsių, Viso 
turime šešetą vienetų. Jeigu susiorganizuo
tume, turiu omenyj, jei turėtume gerą, suma
nų apskričio komitetą ir jei turėtume pakan
kamai spėkų, tad mūsų apskritys galima būtų 
sUaktyvizuoti. Bet tas darbas priklauso ne 
vien tik komitetui. Suaktyvizavimu mūsų vie
netų turėtų rūpintis ir patys vienetai. O tas 
nelengva įvykdyt gyveniman. Pavyzdžiui, 
mes, su pagelba Lietuvių Meno Sąjungos, ga
lėjome patiekti chorams keletą paskaitų’ per
eitais metais. Bet pasirodė, kad tuo klausimu 
mūsų vienetai nesirūpino. Todėl ir paskaitos 
negalėjo įvykt. Tik Sietyno Choras buvo su
rengęs B. šalinaitei dainų paskaitą Newarke.

Ateities veikimui svarstyti siūlytume šiuos 
klausimus: Organizavimą šokikių grupių, 
praplėtimą ■ režisūros mokyklos ir būtinu rei
kalu skaitome įgyvendint mūsų apskrityje 
rengimą paskaitų įvairiais klausimais; Bet 
šių ir visų kitų sumanymų pravedimas gy
veniman priklausys nuo busimojo apskričio 
komiteto ir nuo pačių apskričio vienetų.

Su šiuo ir baigiame savo trumputį raportą.
LMS III APSKR. KOMITETAS.

N. Pakalniškis, Sekr.

ginam meną ir žinom jo svarbą, 
suaukojom penkis dolerius, ku
riuos siunčiam su šiuo laišku; 
taip pat ir aukų sąrašą.

Draugiškai,
J. Naruševičius,

Red Lake, Ont.”
ALDLD 167 kp., Shevoygan, 

Wis., per savo sekretorę S. Pe
čiulienę prisiuntė auką LMS 
$1.50. ,

Jeigu visos mūsų organizaci
jos rūpintųsi lygiai taip, kaip 
viršminėtos —- Lietuvių Meno 
Sąjunga lengvai galėtų pasimot 
daug didesniems darbams negu 
ligi šiol.

Aukavusiems ir rinkusiems 
aukas LMS CK nariai taria 
širdingą ačiū. ,

Pr. P.

REZOLIUCIJA AMER. LIĘT. . 
JAUNIMO ŽURNALO “THE 

c VOICE OF LITHUANIAN 
AMERICANS” KLAUSIMU

REZOLIUCIJA VELIONIO
KOMPOZITORIAUS
MIKO PETRAUSKO
PAMINKLO KLAUSIMU

ši konferencija LMS Trečio-', 
jo Apskričio ragina visas LMS 
vienetas remti aukščiau minė
tą žurnalą visais galimais bū
dais, kaip tai: prenumeruojant 
jį, platinant ir finansuojant.

Tegul nepasilieka nei viena 
šeimyna be šio taip svarbaus' 
mūsų jaunuoliams žurnalo. Lai 
gyvuoja jaunuolių žurnalas — 
“The Voice of Lithuanian 
Americans” I

Rezoliucijų Komisija.

Lietuvių Meno Sąjungos Tre
čiojo Apskričio laikyta metinė 
konferencija, vasario 27-tą d., 
1938 m., Ukrainų Svetainėj, 
Brooklyn, N. Y., vardu 40 de
legatų, matome reikalą ir už
duotį pareikšti bendrą nuomo
nę kompozitoriaus Miko Pe
trausko kapinio paminklo klau
simu, kuriuo susirūpino pati 
Lietuvos valdžia ir bando rink-, 
ti pinigus amerikiečių lietuvių 
tarpe tam tikslui.

Ir perdaug dažnai rūkai! 
—Bernužėli, ko tu nori? 
Aš merga labai padori . . . 
O geriu ir daug rūkau 
Tik dėl to, kad nutukau!
Mano patarimas: kada ne

verkiate—juokitės!
* * *

Visi LMS vienetai ir šiaip 
žmonės, su visokiais užsaky
mais ir reikalais kreipkitės 
LMS Centro Sekretorės vardu 
ir adresu:

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

PRONCĖ.

Kas Remia Lietuvių
Meno Sąjungą

ALDLD 6 kp., Montello, 
Mass, (duoklės), $5.

ALDLD 14 kp., Minersville, 
Pa., per virš minėtos kuopos 
sekr. O. Šemberienę, $2.-•

Iš Toronto, Canada, gavome 
auką (surinkta ant blankos) 
per' drg. J. Goberį, $5. Aukas 
surinko drg. A. Byra.

Drg. I. Urmonas iš Chicago, 
Ill., atpyškino net $13.05. $5 
metinė duoklė; auka nuo L. D. 
Aido Choro, $5; surinkta ant 
blankos' $3.05.
“Gerb. Drauge!

Jūsų laišką jau senokai esam 
gavę, kuriame kviečiate drau
gus aukoti Lietuvių Meno Są
jungai.

Taigi mes, kurie labai bran-

Mes pilnai užginame LMS 
Centro mintį, kad pastatymu . 
kapinio paminklo Mikui Pe
trauskui tegul rūpinasi pati 
Lietuvos valdžia, o meš, Ameri
kos lietuviai menininkai, vado
vybėj LMS Centro, dėsime vi
sas pastangas išleidimui Miko 
Petrausko žymiausių kūrinių. 
Tai bus įamžinimas ant visados 
jo meniško ir kultūrinio darbo 
visuose lietuviuose, nepaisant 
kokioj dalyj pasaulio jie gyven
tų.

Tokiu būdu mes atsikreipia
me prie visų organizacijų ir 
šiaip geros valios žmonių remti 
šį užbrėžtą darbą, kaip mora
liai, taip ir medžiaginiai, siun
čiant aukas į LMS Centrą.

Rezoliucijų Komisija.

Japonai Sumušę Chinus 
Shantungo Provincijoj

Peiping. — Japonai pra
neša, kad jie sumušę chinus 
trijose vietose į pietus nuo 
Tenchow, Shantung provin
cijoj.

Japonų artilerija iš šiau
rines puses Geltonosios upės 
bombarduoja chinų geležin- • 
kelio^. stotis pietinėje tos 
upė^pusėje.
^ratys japonai pripažįsta, 

kad jiem labai sunku atsi- 
laikyt prieš chinus partiza* 
nųs Shansi provincijoj.
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mą ir ... dieve sergėk, išlaimė- 
si radio. Jonas.

* * *

i

Epizodai iš Mano Gyvenimo PITTSBURGH, PA

(Tąsa)
I Einam mes dieną, antrą, trečią, ir štai 

eiliniam^ etapo punkte į mane kreipias 
sargybos viršininkas, trokštąs žinių mu- 
žikėlis-buožė. Jis labai norėtų išmokti al
gebros ir geometrijos ir prašo ko nors iš 

i mūsų mokytis su juo šių dalykų.
Aš pasitariau su draugais, ir mes nu

tarėm—kodėl nemokyti? Atsilygindamas 
už tai, jis davė mums kai kurias lengva
tas: nuėmė mums kelyje pančius, duo

bdavo galimybės pirkti produktų ir pana- 
’7 šiai. Žodžiu, elgėsi su mumis liberaliai, 
f Mokyti jį draugai pavedė man, ir kiek

vienam etapo punkte aš mokiau jį algeb
ros ir geometrijos.

Praėję ctu šimtu kilometrų nuo Kras
nojarsko; kovo 6 dieną mes atėjom j kur- 

• cią kaimą, kur nebuvo nei pašto, nei te
legrafo, nei valdžios, nei tremtinių. Mes 

/ įsitaisėm etapo punkte, ir, kaip visuomet, 
tuojau prasidėjo pasilinksminimas, poil- 

f sis, arbata, užkandžiai, kalbos, anekdo
tai, juokeliai ir kita. Mūsų politinių buvo 
aštuoni žmonės: trys iš mūsų bylos, o 
kiti iš kitų bylų. Kriminalistų buvo pen
kiolika žmonių. Etapo punkte mes visa
da p&siskirstydavom taip: ant vienų na
rų politiniai, o ant kitų—kriminalistai. 
Mes, politiniai, triumfuojam. Mus išra
kino, mes geriam arbatą, valgom dešrą, 
vienas mus juokina-linksma. Staiga prie 
manęs prieina sargybos kareivis:

—Ponas Kuibyševai, jūsų reikalauja 
' sargybos viršininkas.

Aš pamaniau, kad tai dėl mano užsi
ėmimų su juo, ir sakau:

—Štai išgersiu arbatos ir ateisiu.
Praėjo keletas minučių. Mes geriam ar

batą, džiaugiamės. Vėl sugrįžta sargy
binis ir sako:

—Sargybos viršininkas reikalauja jū
sų tučtuojau.

Aš supykau: ką, aš priverstas užsiimi
nėti, ar ką,—noriu užsiiminėju, noriu ne.

—Pasakykite, kad aš neparsisamdžiau 
užsiiminėti su juo. Baigsiu arbatą gerti 
ir ateisiu. \

Kareivis vėl išeina, o po pusės minutės 
grįžta ir sako:

—Ponas Kuibyševai, jūs ponas virši
ninkas prašo ne dėl užsiėmimų tučtuo
jau ateiti. z

Nesuprasdamas, koks reikalas, einu 
sargybos bustynėn. Ilgas stalas, prieša
kyje sėdi sargybos viršininkas, kareiviai 
susėdę aplink stalą. Sargybos viršininkas 
laiko kažkokį ilgą popierėlį, tarsi prane
šimą apie karą, ir sako man:

; —Perskaitykite ir paaiškinkite.
Aš imu tą popierėlį į rankas ir prade

du skaityti. Staiga matau: “Laikinoji vy
riausybė,n “teisingumo ministeris Ke- 
renskis,” “amnestija politiniams”...

Aš metu popierėlį ir noriu bėgti, kad 
pranešti draugams, bet mane iš užpa
kalio sugriebia už rankų ir šaukia:

—Paaiškink!
. Aš sakau:

—Draugai, ką gi paaiškinti? Įvyko re
voliucija, mes laisvi. Mes amnestuoti. Ką 
gi dar aiškinti?

—Ne, tu perskaityk ir paaiškink, be 
šito mes tavęs iš Čia neišleisim.

Man pačiam buvo įdomu perskaityti 
visą’lapelį. Aš perskaičiau jį ir sakau:

—Štai matote, mes laisvi.
Sargybos viršininkas, su kuriuo aš už

siiminėjau ir kuris mokėsi, tik dėl . to, 
kad likti'dar didesniu buože, sako man:

—Na, gerai, tu eik, tik niekam nieko 
nesakyk.

Aš nusijuokiau ir klausiu:
—Ką jūs, iš proto išsikraustėte?
—Papasakosi ?
—Žinoma, papasakosiu.
—Na, gerai, bet tik turėk omenyje, kad 

jeigu jūs pamėginsite imtis kokių nors 
priemonių pabėgti, aš pavartosiu ginklą.

—Kuo remiantis? Kokią tu turi teisę?
—Aš prisiekiau carui ir, kol nebūsiu 

įsitikinęs, kad caras tikrai nuverstas, to
lei aš jūsų nepaleisiu, o jeigu mėginsitė 
bėgti) aš pavartosiu ginkluotą jėgą.

imas į lapelį:

būt, tai proklamacija.
gi proklamacija? Žiūrėk >at-—Kokia 

spausdinta Enisiejaus gubernatoriaus 
spaustuvėj.

—Kolei aš galutinai nebūsiu įsitikinęs, 
kad valdžia nuversta, tolei aš jūsų ne
paleisiu. Aš prisiekiau carui.

—Kaip nori,—sakau ir bėgu pas drau
gus.

Kareiviai buvo kitaip nusiteikę, žiūrė
jo į mane kažkaip laukiamai. Velniai juos 
žino, gal būt jie dargi nešautų, bet sun-” 
ku buvo tai nuspręsti.

Aš bėgu pas save. Vyrukai po senovei 
ramiausiai sėdi ir geria arbatą. Aš šau
kiu jiems:

—Draugai, revoliucija!
Jie į mane pasižiūrėjo, o paskui pa

sigirdo bendras juokas.
—Na ir puikiai tu antis leidžioji.
—Taip, draugai, revoliucija!
Vėl kilo juokas.
—Na, kaip tu panašiai į tiesą moki 

meluoti.
Pagaliau, aš su ašaromis balse šaukiu:
—Draugai, įvyko revoliucija!
Ir štai visi patikėjo. Tai buvo nepa

kartojamas momentas. Visi sustojo ir iš
kilmingai uždainavo “Marselietę,” o pas
kui vienas politinių pasakė kalbą. Jis kal
bėjo vos tris minutes, bet ši kalba, bai
siai karšta, liejosi nuo širdies, iš gilumos. 
Po kalbos jis klausia, kame dalykas.

Aš papasakojau apie telegramą:
Mūsų dainavimo metu įėjo sargybos 

kareiviai. Paprastai dainuoti buvo drau
džiama, bet dabar jie netrukdė mums.

Mes pradedam svarstyti,"'kąs daryti. 
Mes laisvi, mes amnestuoti. Gar būt/ tai 
neliečia kriminalinių, bet mes, adminis- 
tratyviai ištremtieji, mes tikrai laisvi.

Iššaukiam sargybos viršininką—aiški
nam. Jis spiriasi:

—Aš nežinau, gal būt: valdžia pasi
keitė. Aš tarnausiu bet kokiai valdžiai, 
bet aš prisiekiau1 carui ir, kol nebūsiu 
galutinai įsitikinęs, kad caras nuverstas, 
negaliu jūsų paliuosuoti, o jeigu jūs pa
mėginsite pabėgti, aš imsiuos ginkluoto 
veikimo priemonių.

Mes sakom:
—Eikit

CO’ ’H '

o mes patys svarstysiu!

telcgr 
reikia

~ ?m tokiam kurčiam 
kaimo, kur yra

• valsčiaus viršaitis, 
jas, tai yra penkias- 
daryti? Jeigu mes pa-

CJ (J 
dešimt verstų 
mėginsim jėga pasiliuosuoti, tai gal būt 
pusė mūsų bus užmušta, o tuo tarpu po 
dviejų dienų ir taip mes būsim laisvi.

, . Ir štai, žinodami, kad mes jau laisvi, 
mes kitą rytą leidom save sukaustyti į 
pančius ir iškeliavom. Nakvynė dar vie
nam etapo punkte. Tai jau nebuvo links
ma nakvynė, pas visus buvo blogas ūpas.

Prieidami prie Kalačinsko kaimo, du 
verstai iki / sodžiaus, mes pamatėm de
monstraciją, einančią į mus su raudono-, 
mis vėliavomip. Priešakyje eina Klaudija 
Nikolajevą. Dešinėje rankoje ji laiko rau
doną vėliavą, o kairėje—kūdikį.

Demonstrantai ėjo mūsų paliuosuoti. 
Bet sargybos viršininkas pareiškia, kad 
nors mažiausia pamėginus mus paliuo
suoti, jis šaus.

Norėjosi kirsti jam į snukį, bet tai ne
buvo klausimo išrišimas, nes kas nors 
būtų užmuštas. Sargybinis vėl uždarė 
mus etapo punkte, užkabino didelę spy
ną ir nuėjo sužinoti, ar tikrai caro val
džia nuversta ir ar atėjo nauja valdžia. 
Užeina jis į valsčiaus valdybą ir mato, 
kad virš valsčiaus viršaičio stalo kabo 
ne caro paveikslas, o kažkokio plaukuo
to vyro portretas,—tai buvo Karolio 

' Markso portretas. Už stalo sėdi jaunas 
vaikinas su raudona juosta, o ne senas 
barzdotas dėdė. Pasižiūrėjęs į visa tai, 
jis nusispjovė, numetė raktą ant grindų 
ir išėjo.

(Bus daugiau)

Hong Kong. — 22 japonų 
. lėktuvai bombardavo prie

miesčius Kantono, pietinio . Chinų prieš-orlaivinės ka- 
Chinijos didmiesčio, ir gele- _ ____ L_ t

žinkėlių stotis Kwangtungo japonų orlaivius; todėl jie

provincijoj, bet mažai nuo
stolių tepadarė.

nuolės vis geriau pataiko į

Įvairios Naujienos
Kovo 6 dieną savo laikytam 

mėnesiniame susirinkime SLA 
40 kuopa nutarė pakviesti Soho 
dalyje gyvuojančias didesnes 
draugijas, kaip tai, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 145 
kp., Lietuvių Mokslo Draugys
tę, kad surengus bendrom spė
kom didelį pikniką. Aukščiau 
minėtos draugijos išrinko savo 
komisijas ir prisiuntė į bendrą 
pasitarimą pikniko reikale. Po
sėdis įvyko kovo 13 d. LMD 
name, 142 Orr St. Prieš atida
rant posėdį da'r atsilankė dvie
jų vietinių organizacijų delega
tai, būtent, nuo Lietuvių Tau
tinės Sandaros ir
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 33 kp. Delegatai 
tapo priimti.

Pasitarime nutarė rengti pi
kniką, kuris bus užvardytas 
“Soho Lietuvių Diena/’ Dar ne
žinia, kada šis piknikas įvyks, 
nes dar neturime nusamdę dar
žo arba farmos. Išrinkta komi
sija darbuojasi dėl suradimo 
piknikui vietos.

leidžiamas, $100 vertės puikus 
radio aparatas. Jau kam teks, 
tai dzievaži pasidžiaugs. Aš tu
riu radio, mano Čilės asmeny, 
bet šitą mylėčiau laimėti. Taęla, 
bral, gulėk, spjaudyk, gaudyk 
ir muzikės klausykis.

Taigi, taigi . .. Nepamirškit 
kovo (March) 27 d. vakaro. 
Už 40 penų įžengsi į parengi-

SLA. 188 kuopa rengia visą 
eilę paskaitų sveikatos ir kitais 
klausimais. Jau įvyko 
tė dr. Pilka. Kovo 13 
tą gražiai pamargino 
choro vyrų grupė, 
būna L. M. žinyčioje.

dvi. Skai- 
d. paskai- 
“Laisvės” 
Paskaitos

CHINAI SKUBIAI TIESIA 
KARINĮ VIEŠKELĮ Į 

BURMĄ
Lashio, Burma. — 175,000 

chinų darbininkų įkaitusiai 
tiesią vieškelį į Burma, per 
kurią galėtų gaut karo reik
menų, nežiūrint japonų blo
kados.

DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS

Amerikos

“Laisvės” No. 60-tam, kovo 
12 d., tilpo korespondencija iš 
Pittsburgho apie draugijų są

ryšio suvažiavimą ir todėl nėra 
reikalo daugiau rašyti apie tai. 
Beveik visiems yra žinoma, kad 
ten buvo susirinkę delegatai, 
prisiųsti įvairių draugijų, kuo
pų, kliubų ir tt. Lietuvių Moks
lo Draugystė taipgi turėjo pa
siuntus delegatus. Kovo 13 d. 
L.M.D. mėnesiniam susirinki
me delegatas V. Rūkas išdavė 
“raportą” iš to suvažiavimo. 
Tai nebuvo raportas, bet skun
das L. M. Draugystei ant to su
važiavimo.

Ponas Rūkas nupasakojo, 
kad ten buvę daugiausia kalba
ma apie fašizmą ir fašistus, 
kas, Ruko supratimu, neturėjo 
būti kalbama. Ir sakė, kad kas 
tai net poną Pivoriūną priskai- 
tę prie fašistų ir tokiu būdu 
įžeidę ir apšmeižę L. M. D. 
Daugiau jis nieko nepasakė, 
nes kilo pasipriešinimas, ka
dangi kiti delegatai, dalyvavę 
tame suvažiavime, užprotesta
vo, paaiškindami, kad ten ne
buvo įvardyta n^i ypatos, nei 
draugijos. Šakietis.

So. Boston, Mass.
. ------ c—
PRANEŠIMAS .

šį sekmadienį, kovo (March) 
20 d., 7 vai. vak. Lietuvių Sve
tainėj, E ir Silver Sts, “Lais
vės” choras rengia puikų kont- 
certą su vaidinimu. Dainuos 
mišrus choras, vyrų grupė, mo
terų kvartetas, Isabela Kugel, 
solo. Bus suvaidinta 3-jų aktų 
komedija “Pusseserė Salomė
ja.” Režisuoja ir Vaidina: M. 
K. Bolys, J. Reinardienė, J. 
Krukonis, S. Zaviša, J. Matu
levičius, N. Kirkliauskaitė.

Po labai ilgų metų, pirmu 
syk suskambės stygų orkestrą 
“Vyturėlis” vadovaujant R. ži- 
džiunui.

Įžanga tik 40c.
I Bukim visi, kas tik gyvas!

bet ne

fiorit iŠ-
nepamirš-

* « *
Kas Laimes?

Visi nori būt laimingi. Visi 
nori ką nors laimėti, 
pralaimėti.
✓ Well, well.. . kas 
bandyti savo laimę,
kite kovo 27 d. vakaro.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliūbas, savo salėj, 376 Broad
way, kaip Ę vakare, rengia pa
šėlusiai įdomų vakarą. Apart' 
kitų įdomumų, tą vakarą bus

RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

. . Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

“Laisves” Bendroves Konvencija prasidės 10 vai. ryto, 
o banketas bus 7-tą valandą vakaro.

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

DOROTHY BUBNIUTft 
šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei
J

dainuos gražiausias 
liaudies dainas

BUS GRAND PARADISE SALEJE
318 GRAND ST., kampas Havemeyer St., BROOKLYN

Konvencija bus šioje pačioje salėje. Prasidės 10 valandą ryto ir baigsis apie 5 vai. 
vakare. Bus daug svečių “Laisvės” bendrovės dalininkų iš kitų miestų. Tad ir vie
tiniai yra prašomi skaitlingai dalyvauti konvencijoje. Taipgi bus priimami ir sve

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos.

Vakariene Bus Duodama 7-tą Vai. Vakare
Šokiai prasidės 6-tą vai. vakare. Programa bus 9-tą vai vakare.

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
Įžanga Banketui ir Šokiam $1.25. Vien tik Šokiam 40c.

Dr. Herman Mendlowitz
33 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 St.

> Telephone Stafgg 2-4409 <
A. Radzevičius 

GRABORIUS 
į (Undertaker)
i Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
| karnai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu- 
I včm, parėm, krikštynom ir 
| kitokiem reikalam
I 402 Metropolitan Avė. 
į (Arti Marcy Avenue) 
I BROOKLYN, N. Y.

priversti nepaprastai aukš
tai skraidyt; o iš tokių 
aukščių jų bombos retai ka
da nukrinka į tas vietas, kur 
taiko.

Telephone: EVer green 8-9770
J. GARŠVA 

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi- 
rušius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir .6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

------ —;——-- •--------—____ .. -

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

I Reumatizmas Sulaiko- MILIJONAI ŽMONIŲ
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

KANKINASI REUMATIŠ- 
KUOSE SKAUSMUOSE

Deksnio Galinga Mostis turi savyje 
galingą šilumą—šildydama kaipo sau
lės spinduliais savo galybe sunkiasi 
p^r odą į gyslas ir dirbasi į kraują; 
tai tokiu būdu. išskirsto kraują ir 
išvaro lauk visokius skaudėjimus, 
kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠAL
TI, NUVARGIMĄ, ATŠALUSĮ 
KRAUJA, NUTIRPIMĄ RANKŲ, 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKU
LUS, NIKSTELĖJIMĄ, ir kitus sau
sus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš 
skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo
nių, kuriems pagelbėjo, ir tau, bro
li ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstan
čiams pagelbėjo, GARANTUOJAM 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų ar
ba pinigus grąžinant. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą” ir ją brangi
ni, tai tuojaus reikalauk Deksnio 

- , ......... 'Galingos Mosties, klausk taip: DE-
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų. ĮkEN’S OINTMENT, tai tik tada ap- 

(Laisvė) laikysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk
_______  nei jokių kitu pasiūlymų, reikalauk 
_____ ----------------------------------------... tik DEKEN’S OINTMENT. Kaina 

75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda 
aptiekose, krautuvėse ir per agentus. 
O jeigu negalėtumėt gauti savo mies
te, tai reikalaukite tiesiog iš labora
torijos minėtu antrašu DEKEN’S 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, 
Hartford. Conn,, U» S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.

Nuodai jūsų krauju je sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištiniipus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš' savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadindma BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die-'

(Laisvė)

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.
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Pittsburgh, Pa.
ir 

kad
Ar jau visi Pittsburgh 

apielinkės lietuviai žino, 
kovo 27 d. bus suvaidinta vie
no veiksmo komedija “Du Pro
fesoriai.” Kadangi veikalas ne
užims visą vakarą, tai bus ir 
kitokių pamarginimų. Visiems 
Pittsburgho lietuviams gerai 
žinoma šokikė ir smuikininkė 
"panelė Baranauskaitė taipgi 
dalyvaus. Kurie matė šokant 
panelę Baranauskaitę, tai vi
siems labai patiko. Na, kovo 27 
d. ir vėl turėsit progą pamatyt 
tą gražią šokikę. Taipgi bus ir 
daugiau gražių kavalkų. Pati 
komedija labai juokinga. O 
juokus, tai jau kiekvienas my
li. Gardžiai pasijuokt 
nam ant sveikatos.

respondencija taip nesvietiškai 
tapo suvėluota. Mat, ant voko 
nebuvo pažymėta, kad laiškas 
redakcijai, tai jį atplėšė admi
nistracija ir kažin kaip 
klaidą pas ją buvo iki šiol 
s i metęs.

Minersville, Pa

kiekvie-

rengia
Dramos

Šį gražų parengimą 
Pittsburgho Lietuvių 
grupė. Parengimas atsibus L. 
M. D. Svetainėj, 142 Orr St. 
Įžanga taipgi labai pigi: iš- 
anksto perkant tikietus tik 25c, 
o prie durų — 35c. Norėdami 
sutaupyt 10 centų, tai nusipir- 
kit išanksto. Tikietus galima 
gaut kiekvienoj kolonijoj Pitts
burgho apielinkėj: Soho daly 
pas L. M. D. Kliubo gaspadorių 
P. Slieką; North Sidėj — pas 
D. 
pas 
pas 
pas
ne pas K. Stašinską ir J. Chup- 
lį; McKees Rocks pas J. Mi
liauską; Cuddy pas U. Načajie- 
nę. Kurie parduos 10 tikietų, 
tai gaus vieną 
vimą. O jeigu 
tikietu.

Na, tikietų
turite gerą progą pamatyt gra
žų parengimą veltui.

Rengimo Komisijos narė
E. K. Sliekienė.

Lekavičių, A. Norkėną ir 
kitus draugus; Braddocke, 
G. Urboną; Washingtone, 
P. Alską; New Kensingto-

veltui už parda-
20, tai gaus 2

pardavinėtojai,

Worcester, Mass
Vasario 20 d. atsibuvo pra

kalbos paminėjimui Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės, rengia
mos Lietuvių Kongreso Mass. 
Apskričio. Prakalbų surengimu 
pasidarbavo Worcesterio Drau
gijų Komitetas. Kalbėtojas bu
vo A. Bimba, “Laisvės” redak
torius. Kalbėtojas pasakė wor- 
cesteriečiams daug dalykų apie 
Lietuvą, katrų jie nežinojo, 
žmonių buvo daug, pilna sve
tainė, net sėdynių pritrūko, bu
vo žingeidu žiūrint į publiką, 
kadangi buvo daug žmonių, ka
trie niekados prakalbose neda- 

< lyvauja. Kelios ypatos apleido 
prakalbas, nes joms nepatiko, 
kad' kalbėtojas nurodinėjo kle
rikalų ir tautininkų darbelius 
Lietuvoj.

Šios prakalbos žmonėm pati
ko gerai ir daugiau tokių pra
kalbų turėtų vvorcesteriečiai 
rengti.

Po prakalbų buvo išnešta 
zoliucija vienbalsiai. Taipgi
v o ir aukos renkamos Lietuvos 
politiškiem kaliniam. Surinkta 
aukų $20.15. Padengus išlaidas, 
bus pasiųsta Centraliniam Ko
mitetui.

Čionai telpa aukavusių 
dai: F. Petrauskas 
po 50c aukavo: P. 
M. Senkunienė, K. 
čius, K. Daugiela, 
A. Pilkauskas, A.
M. žukienė, J. Lukas, O. Dva- 
reckienė, B. Pakentis, J. Špa- 
kauskas, E. Vasilienė; po 25c 
aukavo: J. Valentinas, J. Bal
čiūnas, J. Petkunas, J. Skeltis, 
A. Vilčauskas, M. Sukackienė, 
M. Stankūnienė, S. Yeskis, D. 
Yeskienė, L. Ausiejienė, J. Gir- 
dauskas, J. Palionis, A. Kat- 
kaųskienė, P. Praslauskas, P. 
Bacevičius, P. Vizbaras, F. Ma
zurka, E. Trasikienė, J. Davi- 
donis, P. Jeseliunas, K. Klepa- 
viČius, V. Kielienė, Sakevičius, 
M. Stalauskienė, L. Valančaus- 
kas, J. Palevičius, M. Jelskienė, 
V. Valentina; F. Balčiūnas 35c.

Visiems aukautojams varde 
Lietuvos politiškų kalinių tariu 
širdingai ačiū. J. J.

* NUO RED. Labai atsiprašo
me korespondento, kad ši ko-

su

re- 
bu-

var- 
aukavo $1; 
Butkevičius, 
Valantikevi- 
F. Kalanta, 
Balčiūnienė,

per 
už-

Nep rigulming ų M ainiervą 
Streikas

I ...............................     — ................................

CLEVELAND, OHIO

Svarbus susirinkimas “Vilnies” rei
kalais įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d., 
Lietuvių Svet., 6835 Superior Ave., 
8 v. v. Šiame susirinkime bus drg. 
M. Zald, “Vilnies” Administratorius 
kuris paaiškins svarbesnius reikalus 
laikraščio naudai. Drg-. Zaldui būnant 
Clevelande, bus proga ir Korespon
dentų reikalai apkalbėti. Todėl, visi 
vajininkai ir veikėjai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes vi
siem svarbu sustiprint veikimą Cleve
lande. Pasistengkite paraginti kitus 
draugus, kad šis susirinkimas būtų 
pasekmingas ir atneštii naudą atei
tyje. I. A. V.

(64-67)Kovo 15 šioj apylinkėj 1,500 
neprigulmingų mainierių išėjo 
į streiką prieš brekerukų ope- 
ruotojus. Mainieriai kaltina 
brekermanus, kad jie jau nesi
laiko pernai birželio mėn. pa
daryto kontrakto mokėti 8c už 
kubišką pėdą anglies ir laikytis 
teisingos mieros trekuose. Dar 
kurie mainieriai mėgina dirbti, 
tai streikieriai grasina užšau- 
dyt jų skyles — mainas.

Nuo Pottsvillės į vakarus 
Schuylkill County, 25 brėkeru- 
kai stovi — nedirba. O daugelis 
didžiųjų trokų iš tolimų miestų 
atvažiuoja ir 
Todėl 
trotyt

Šių 
Unija
mitingus laike. Streikas plečias. 
Unijos pręs. Joseph Brennan, 
griežtus pareiškimus padarė, 
kad tie anglių kasėjai laikysis, 
kol laimės. A-kas.

NEW HAVEN, CONN.

Teatras, Koncertas ir Šokiai —- 
rengia LDS 207 Jaunuolių kuopa. 
Įvyks sekmadienį kovo 20 d., 2:30 
po pietų. Lietuvių Svet., 243 Front 
St. Lošėjai iš Bridgeport, suloš juo
kingą Žemaitės 3-jų aktų komedija. 
“Trys Mylimos,” kuri atvaizdina at
sitikimą Lietuvoje, kad vaikinas ap- 
gavingai turėjo tris mylimas ir kaip 
tas viskas ¥ užsibaigė. New Havcno 
Choras Daina, vadovybėje J. P. Lat
vio ir Jaunų Vyrų Sekstetas dainuos 
linksmas liaudies dainas. Po dainų 
ir dainavimo bus smagūs šokiai. 
Kviečiame visus dalyvauti ir pa
remti mūsų Jaunimą. — Rengėjai.

(65-66)
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WORCESTER, MASS.DIDELIS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

Sekmadienį 20 d. Kovo-March
Lietu vi ų Svet a Ine j e

2!) Endicott Street Worcester, Mass.

PRADŽIA LYGIAI 3-čią VALANDĄ PO PIETŲ /
PRAŠOME NESIVĖLINTI

negauna anglių, 
bijomasi, kad gales pa- 
kostumerius (pirkikus). 
Neprigulmingų Mainierių 
tais reikalais jau kelis

ELIZABETH. N. J.
Sekmadienį, kovo 20-tą, LDP Kliu- 

be. 7:30 vai. vakaro, Bangos Choras 
ruošia šokius — “draugišką vakarė
lį.” Šokiams grieš gerai žinoma Ed
vardo Pociūno orkestrą, taipgi turė
sime įvairių gėrimų ir užkandžių. 
Atsilankykite į šį vakarėlį — būsite 
pilnai patenkinti, draugiškai priimti. 
— S. Rimgaila, org. (65-66)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Filipinai Bijo Japonijos; 
Nori Amerikos Globos

Manila, Filipinai. — Da
bartinis Filipinų prezidentas 
,M. Quezon per 30 metų rei
kalavo Filipinų saloms ne
priklausomybės nuo Jungti
nių Valstijų. Bet dabar jis 
bijo, kad jeigu Amerika pa
sitrauks iš Filipinų, tai juos 
grobs Japonija.

jungtinių Valstijų kon
gresas yra nutaręs, kad ši 
šalis visiškai pasitrauks iš 
Filipinų 1946 m. JBet žymūs 
filipinų vadai dabar jau to 
nenorį.

Sovietuose budavoja as
tronomijos observatorija su 
118 colių pločio-ilgio teles
kopiniu “veidrodžiu,” di
džiausiu pasaulyj po Ame
rikos naujo Palomar teles
kopo.

PRANEŠIMAI IS KITUR
IIILLSIDE, N. J.

Newarko ir Hillsides draugai Ko
munistai rengia draugišką pažmonį, 
“Bingo Party’’ ir kitokius žaislus. 
Įvyks sekmadienį. 20 d. kovo, 2-rą 
vai. po pietų, Barcay Hali, 400 Bloy 
St., Hillside, N. J. Už Bingo lošimą 
bus duodamos geros dovanos, kurie 
mylite šį žaislą, kurie norite sma
giai laiką praleisti ir tuo pačiu kar
tu paremti gerą darbą, kurį varoma 
pirmyn už geresnį, linksmesnį ryto
jų, ateikite visi būriais. Išgirsite 
prakalbėles, diskusijas ir daugiau 
įvairių reiškinių. Draugiškai, kvie
čia Liet Kom. Sekcija. (65-66)

WILKES-BARRE, PA.
Balandžio 3-čią d., ALDLD 12-tas 

Apskritys rengia labai puikią vaka
rienę su labai gera programa. Bus 
įvairių dainų ir spcciališkų šokikų 
tą vakarą. Draugai, ši vakarienė yra 
rengiama dėl labai svarbaus tikslo, 
paremt Agitacijos fondą ir kitiems 
svarbiems reikalams. Todėl, draugai 
esantieji šiame Apskrityje pasidar- 
buokim, kad turėtume pasekmių. 
Dalyvaukime patys, nepaliekant ir 
kitus lietuvius darbininkus. Vaka
rienė bus Crystal Ball Room Svet., 
325 E. Market St. Pradžia 5 v. v. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Valdyba. ' (65-66)

JERSEY CITY, N. J.
19 d. kovo, Ukrainų Svetainėje, 

158-60 Mercer St., įvyks puiki vaka
rienė. Rengia Laisvės Draugija 20 
metų, proga. Kviečiame ir kitų kolo
nijų progresyvę visuomenę atsilan
kyti. Užtikriname, kad būsite pilnai 
patenkinti, 
vėluokite, 
Įžanga $1.

Pradžia 7:30 v. v. Nesi- 
bus pradedama laiku.
— Kviečia Rengėjai.

(65-66)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių su Rusais bendrai ren

giamos prakalbos įvyks 20 d. kovo, 
sekmadienį, 2:30 vai. po pietų, Kas- 
močių Svet., 91 Steamboat Rd. Nuo 
rusų kalbės garsus rusų generolas 
Viktor Johatnow, o nuo liet, kalbės 
drg. M. Paukštienė. Įžanga 15c as
meniui. Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti įdomias pra
kalbas. — Kom. (65-66)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. 

rengia parę, įvyks šeštadienio vaka
re, kovo 19 d. Pas W. Zinkevičius, 
12922 Watterson Ave., tarpe Miles ip 
Union Ave., 131st St. Lošėjam bus 
duodamos dovanos. Bus gėrimų ir 
užkandžių ir muzika.. Auka 25c. Gau
site 5 barčekius. Kom.

(64-67)

PHILADELPHIA, PA.
Extra svarbus susirinkimas! Ko

vo 20 d., sekmadienį, įvyks visų dar
bininkiškų organizacijų platus susi
rinkimas reikalais: “Laisvės” pikni
ko Baltimorės ir Philadephijos; 
“Laisvės” bankieto ir Ispanijos Gel
bėjimas. Veik. Kom. Valdyba.

(64-66)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Ave., Bflrough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the I 
premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc.
34 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
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Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

S
 LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNSS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškintą.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas*Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj

9 A. M. iki 3 P. M.

EMILIJA MICKŪNAITĖ 
garsioji operos dainininkė, iš Philadelphia, Pa.

AIDO CHORAS, vadovybėje naujos mokytojos drg. J. 
Karsokienės dainuos vėliausias, gražiausias dainas

• 0 •

Kiti Programos Dalyviai: Aido Vyrų Choras, Merginų 
Oktetas; J. Sabaliauskas ir V. Tumanis dainuos solus ir 
duetus; E. Kudarauskas, piano solo, drg. Latviutė dai
nuos solo. Turėsime smuiko trio su V. Mickevičiūte ir E. 
Kudarausku. Išgirsime ir E. Mickūnaitę, kuri per tūlą 
laiką dainavo Lietuvos Operoj, Kaune.

Kaip matote', gerbiamieji, koncertas bus vienas iš ge
riausių, todėl prašome nepraleisti progą neišgirdę. Aido 
Choras širdingai kviečia visus jo rėmėjus skaitlingai da
lyvauti. KOMISIJA.

NAUJOJE VIETOJE

; Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-

I niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
į Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
; Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato/ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir ’.‘įves. z

; Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

MZ urano M., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūstį 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. JI ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, Į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Kaip Patapti J. V. Piliečiu
Susideda iš panašiai dešimčiai pilnų lekcijų, klausimai 

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar liiką ir pas
tangas. Taip lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškanešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU
112 Maple, North Little Rock, Ark.

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, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę ofui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Karkiančius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės Į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą ąaro 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



šeštadienis, Kovo 19, 1938

SUSIRINKIMAI Telefonas FOxcroft 9-6901

PARDAVIMAI
Centro Biuras šaukia

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

18 Grand St., 
* f GARSINKITE^ “LAISVĖJE

MIRTYS—LAIDOTUVES
pa-

(lement Vokietaitis

Visiems Veikėjams ir Lietuvos Nepriklausomybės Draugams Sugavo Išsilavinusį Vagį

f

so-
Po

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

• Tel. Evergreen 8-7179

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

7:30 vakaro, Grand

Apie pilną šių prakalbų pro- 
plačiau bus pranešta 

Laisvėje” rytdienos laidoje.

apeigomis rūpino-
Bal-

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO x

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Parsiduoda Bar & Grill <>u pilnais 
License. Vieta randasi tarpe dirb
tuvių ir Long Island Freight Sta
tion. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju į Lietuvą. Devynis ir pusę’ metų 
išbizniavojau ant vienos vietos. Grei
tam pirkėjui yra gera proga. Kreip
kitės po numeriu 148 Grattan St:, 
kampas Varick Ave.,. Brooklyn, N. 
Y. Telefonas Evergreen 4-8792.

K. Degutis, Savininkas 
Gerai Patyrę Barberiai .

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

kuopos darbusi 
parašys Moterų 

zV.

BROOKLYN, N. Y.
Sąryšio susirinkimas įvyks sekma

dienį, kovo 20-tą d., “Laisvės” Svet., 
419 Lorimer St. Pradžia 10 v. ryto. 
Prašome draugų ir išrinktų delegatų 
dalyvauti, nes turime daug naujų 
dalykų aptarti. • Prot. Sekr. C. 
Reinis. (65,66)

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tci. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP'

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

protesto mitingas a----------------------------------------
įvyks šį pirmadienį, 21 d. kovo, raštais jau senai įspėjo lietu- 

Paradise vių visuomenę apie besiartinan- 
Salėj, 318 Grand St., .Brookly- ų Lietuvai kritišką momentą,

Šeštas Puslauis
i

LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CE NTRAI ŠAUKIA BROOKLYNO 
LIETUVIUS TART ŽODĮ LIETUVOS REIKALAIS

‘laisvės” Salėj Rengtasis Mitingas Pirmadienį Perkeliamas 
• I Grand Paradise Salę, 318 Grand St. Visi Dalyvaukite!

Didžiųjų lietuvių organizacijų centrai, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, Am. Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija 
ir Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių 
visus Brooklyno ir apylinkės lietuvius i masinę demonstraciją 
prieš Lenkijos imperialistų ginkluotą kėsinimąsi ant Lietuvos 
nepriklausomybės.

Masinis

ne. Kalbės šių didžiųjų TO kuomet toki Lenkijos ir Hitle- 
nizacijų atstovai, J. Siurba LD ša|ininkai) kaip Tysliava ir 
S Centro sekretorius; D. M. so- TZ ,, n . _. ..., . \ i Ko. atkalbinėjo lietuvius nuolomskas, ALDLD Centro Sekre- ... , . ...
x ~ l i veiklos, nuo bendro susitarimotorius, ir R. Mizara, Centro T . . .. . .2 , .. Lietuvos reikalais.Biuro atstovas. Jie visi yra lie
tuvių visuomenei žinomi kaipo 
puikūs kalbėtojai ir Lietuvos j gramą 
padėties žinovai, kurie savo

Ruošiama Demonstracija Prie Lenkijos Konsulato
Virs minėtu organizacijų cen

trai taipgi daro planus didžiu
lei demostracijai prie Lenkijos 
konszdato. Apie tai platesnių 
žinių rasite sekamose “Laisvės” 
laidose. Nepraleiskite nei vie
nos laidos. Tėmykite! Šiuo kri
tišku Lietuvai momentu jūs ne
išgalite praleist nei vienos ži-

nios, kurias pilnai nušviečia tik 
dienraštis “Laisvė”.

Sekite pranešimus ir mobili
zuokite spėkas sekamiems žy
giams pagelbėt Lietuvai ir nu
stumt Pasaulinio Karo pavojų, 
kuris gali užsižiebt iš Lenkijos- 
Hitlerio užpuolimo ant Lietu
vos! Svarbiais nuotikiais bus 
ekstra laidos.

nį, 20 kovo, 10-tą valandą ryto. 
Čion jūsų laukia tūkstančiai la
pelių, kuriuos reikia išnešioti 
po lietuvių įstaigas, pramogas 
ir stubas tą dieną, 
siekti mases lietuvių 
se pirmadienį.

Visi į darbą už

Garsinimui virš minėto ma
sinio mitingo ir demonstraci
jos, taipgi visais kitais Lietuvą 
liečiančiais klausimais supa- 
žindint lietuvių mases reikalin- 
gft visų pagelba. Dėlto visi lie- 

zviai komunistai, ALDLD ir 
DS nariai, taipgi visi kiti no

rinti prisidėt prie to didelio 
darbo šaukiami susirinkt į Lietuvos nepriklausomybės i 
“Laisvės” raštinę šį sekmadie- pasaulinės taikos!

taipgi pa
savo šapo-

apgynimą 
ir

11
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Kom. Partijos Telegrama 
Valstijos Seimeliui

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos sekretorius d. 
Chas. Krumbein pasiuntė N. Y. 
Valstijos seimeliui, senatui ir 
gubernatoriui Lehmanui, Alba
ny, sekamą telegramą:

“Legislatures atsisakymas 
sugrąžint New Yorko Miestui 
2% nuo “utility” taksų arba 
pakelt valstijos paskyras šal
pos reikalams privertė nukirst 
pašalpą 10%. Tai reiškia aktu
ali badavimą. Jstatymdavystės 
pareiga priimt New Yorko 
Miesto viršininkų pasiūlymą 
arba padaryt jį pavaduojančius 
pasiūlymus. Paleidimas sesijos 
be veiklos išrišt pašalpos padė
tį yra stofžievišku nepaisymu 
visuomenės gerovės ir 
davystės paneigimas 
mandato..”

įstatym- 
liaudies

seimelis 
be

Tęsia Protestą Prieš 
Šalpos Kapojimą

Po gubernatoriaus Lehmano 
ir valstijos jstatymdavystės 
griežto atsisakymo pakelt New 
Yorko miesto šalpos- reikalams 
paskyras, Workers -'Alliance ir 
10 unijų tuojau atsišaukė į.^ma- 
ses skelbt protestą^' » • . » • »

^Yorkers Alliance ..delegąciją 
ir virš 2,000 narių 1-mo Loka- 
lo, kuris susideda iš buvusių 
valstijos, apskričio ir miesto 
tarnautojų, specialiu traukiniu 
buvo nuvykę į Albany, kur 
bandė įtikint gubernatorių ir 
valstijos įstatymdavystę, kad 
nukapojimas 10-čia nuošimčių 
šalpos šiuo kritišku momentu 
yra neleistinas.

Weismanas, 
rius, sugrįžęs 
kė:

“Dešimčia
pojimas pašalpos tai ne 
rišt šią kritišką padėtį, 
ras turėjo daryt tą, ką mes da
rome dabar — sukelt kiekvieną rengia balių^ ir perstatymą. ~ Įvyks 
New Yorko pilietį prieš tokią 
begėdystę, su kokia jų pačių 
assembly manai ignoruoja rei
kalus 700,000 newyorkiečių, 
esančių ant pašalpos.”

Alliance sekreto- 
iš Albany pareiš-

nuošimčių

Šį Vakarą Ispanijos 
Judis “L” Salėj

ALDLD Motery Kuopa
Perka “L” Šerą

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Kaip žinia, valstijos 
rengiasi pertraukti sesiją 
atsižvelgimo į bedarbių reika
lus.

. Pikietavo Naziu Atstovybę
Virš 1,000 žmonių susirinko 

praeitą šeštadienį ties Vokie
tijos fašistų atstovo buveine, 
17 Battery PL, New Yorke, ir 
pikietavo pasmerkdami Hitle
rio jsiveržimą į Austriją 
ruošimą baisaus pasaulinid 
ro.

ir 
k a-

Nubaudė 497 Automobilistus
I dvi savaites laiko New 

Yorko valstijoj atimta ir su
spenduota 497 automobiliais 
važinėjimo teisės. Daugiausiai 
už bandymą pabėgti iš nelaimės 

’ vietos.

St. Patrick’o dienos parade 
maršavo 10,000 airių. Trans
portininkai unij.istai sudarė sa
vo būrį, išdidžiai rodydami sa
vo CIO ženklus ir sveikindami 
pakelėj sutiktus streikierių pi- 

>• Įdėtus.

nuka- 
būdas 
Majo-

Visi Ispanijos liaudies drau
gai ir brangintojai demokrati
jos ir jos gynėjų, taipgi visi 
mėgstantieji gražias ir naudin
gas pramogas kviečiami pribūt 
į “Laisvės” Salę, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, šeštadienį, 19 
kovo, 7 :30 vakaro.

Čionai pamatysite įspūdingą 
judį “Viena Diena Su Lincolno 
Batalionu,” kuriame parodoma 
istoriška Ispanijos liaudies ko
va prieš fašizmą ir didvyriški 
demokratijos gynėjai. Scenas 
aiškins kovotojas Bunny So
vetskas,' buvęs bataliono kariu 
laike judyje rodomų įvykių ir 
nesenai sugrįžęs iš Ispanijos.

Šios pramogos pelnas skiria
mas amerikonams Ispanijos 
Demokratijos gynėjams pa- 
remt, tad jūsų atsilankymas 
neš dvigubą naudą — jums 
tiems ir demokratijai.

Dainuos A. Klimaitė ir 
Kavaliauskaitė. Klasikinius 
kiusz šoks ispanės šokikes,
programos šokiai. Vakarą ren
gia Komitetas Gelbėti Ispanijos 
Savanoriams.

Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa savo susirinkime perei
to ketvirtadienio vakarą nuta
rė pasipirkt “Laisvės” Šerą už 
$10 ir šiame “Laisves” suvažia
vime jau. dalyvauti kaipo dali
ninkė. Mūsų delegatė išrinkta 
d. Ona Titanjs. Pereitais metais i 
mes pasveikinom suvažiavimą 
su penkine ir dalyvavom tik 
kaipo tėmytojos.

Suvažiavimas įvyks 3 balau-! 
džio, 10 vai. ryto, Grand Para
dise Ballroom 
Brooklyne.

Apie kitus 
korespondentė 
Skyriuje.

Irene Rimkiūtė, 24 m. amž., 
54 Harrison Ave., mire kovo 16 
d., Beth Moses Ligoninėj. Kū
nas buvo pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Palaidota 
kovo 18 d., ŠV. Jono kapinėse. 
Paliko dideliame nuliūdime sa
vo mamytę ir tėvelį, taipgi dau
gelį giminių ir pažįstamų.

Laidotuvių
si graborius Matthew 
las (Bieliauskas).Policijai areštavo K. McGee, 

23 metų amžiaus žmogų, kuris 
sako buvo išsispecializavęs va
gis. Du metai atgal jis kelių 
tūkstančių dolerių vertės pa
vogė auksais, laikrodėliais ir 
daug pinigų. Jis sako, pinigus 
praleisdavo ant arklių lenkty
nių ir merginų. Apvogdavo ir 
namus. Policija sako, kad jis 
prisipažino, kad pridabodavo, 
kada žmonės susėda valgyti, ta
da jis įsikrausto į namus ir ap
vagia. ■ /

$1,000 Pavogė Iš Sinagogos
Vagys įsigavo į žydų bažny

čią (sinagogą) ir pavogė apie 
$1,000 vertės auksinių ir sida
brinių religijos indų ir dvyliką 
dėžučių su pinigais. Sinagoga 
yra 12-16 Eldridge St. Vagystę 
atidengė prižiūrėtojas, kada ra
do atplėštas apsaugos spintos 
duris.

burner
JNVEHTED

Jaunuoliai Stoja Armijon
Paskelbta, kad 30 jaunuo

lių, tarpe 20 ir 26 metų am
žiaus, stojo j orlaivyno mo
kyklą ant Governors salos. 
Daugelis iš jų stojo karo or- 
laivynAn tik todėl, kad užbai
gus mokyklą niekur negalėjo 
susirasti sau kitokio darbo.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
jbakery and food products of every, 
description. (49-66)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA

Orlaivyno Manevrai
Sekmadienį po pietų, nuo 

Mitchel Orlaivių Lauko, paki
lo galingi “B-10” karo lėktu
vai — bomberiai ir išskrido į 
Floridą. Viso jų buvo 25. Ant 
šių milžinų išlėkė 40 oro ofi- 
cierių ir 230 lakūnų. Jie be 
apsistojimo atliks 1,400 mylių.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Williamsburgh’o ir r Greenpointės 
Lenkų darbininkiška organizacija, i 
kartu su Ukrainų darb. organizacija

Tirs Taksiu Industriją

sekmadienį, 20 d. kovo, W. Tempei 
Svet., 101 Grand St. Bus suvaidinta 
du veikalai: “Wlamywacz,” lenkų 
kalboj ir “Geniusz”, Ukrainų kalboj. 
Po vaidinimų bus šokiai iki ryto 
prie geros orkestros. Vaidinimo pra
džia 4 vai. po pietų. Įžanga 40c as
meniui. Pelnas skiriamas dėl darbi
ninkiškos spaudos. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom.

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave. I
Tel.: STagg 3847

Miesto Tarybos komitetas 
pradės tyrinėt padėtį taxicab 
industrijoj. Komitetan įeina 
Baldwin, Strauss ir Quill, pa
žangiųjų bloko, ir Nugent, 
Schiek ir Deering, demokratų. 
Tarybos pirmininkas Morris 
•sako, kad turės įvykt “didelės 
reformos dabartinėse taisyklė
se.”

Karštai Išbudino
Mrs. Th. Nielsen, 8918 Third 

Ave., apsiskundė teisėjui, kad 
jos vyras ją prikėlė su karštu 
vandeniu už nepadarymą jam 
kavos. Ji sako, kad ji dirba ir 
vyrą maitina, o jis tik grindis 
kartą į savaitę išplaunąs, ta
čiau norįs gatavų pusryčių tur
būt dėl savo vyriškumo.

PAJIEŠKOJIMAI
Dėmesio!

Pajieškau savo pusbrolio Vaitie
kaus Yakubausko, kilęs iš Užbalių 
k., Pajevonio valsč., Vilkaviškio aps., 
Lietuva. Girdėjau, kad gyvena kur 
nors Connecticut Valstijoj: Kas ži
no kur jis gyvena, malonėkite -pra
nešti man, arba tegul pats atsišau
kia. Būsiu labai dėkingas. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos jam pra
nešti, nes nesenai sugrįžau iš Lietu
vos. Prašau rašyti sekančiu antrašu: 
Jonas Sawkaitis, 125 Wharton St., 
Philadelphia, Pa. / (65-67)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 dideli kambariai 

su maudyne. Vieta, 765 Cleveland 
St., East New Yorke. Renda $22.00 
į mėnesį: Norintieji pamatyt kam
barius,* ateikite nuo 10 vai., ryto iki 
6 vai. vakaro, vien tik šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Kitom dienom pra
šome rašyti sekančiu antrašu. J. 
Evanauskas, East Setauket, Long 
Island, N. Y. (65-67)

COOK and HEAT Without.Co#
In Your Preoent 
Stovo or Furnaca—- į1 < 
HOTTER - CHEAP- -r.j 
ER —No Ashen or Dirt 
— Twice tlie Kent Quick — 
«t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAI
FOR JUESS

Be»to auy oil burner ever gotten 
out for low qosl, perfect per
formance. Bures cheap oil a new i;pa'into 
way, without pre-generating gnysrovi 
or clogging tip. Quick intense range or 
heat by Simple Turn of Valve. *u«n*c» 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
cool or wood; cuts fuel bills In Turn of Vulva! 
half, pays for Itself Quickly by what IT SAVES. 

PHONE ^EMONsTrATION
No Obligation

interested in gettinir MORE 
AT LESS COST should phone 

below for demonstration and

Anyone
II EAT 
number ___ _________  ___
full explanation of this amazhur "HEAT 
KING" " ~

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

*8-82 72nd PLACM

Burner.

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Lietuvos Žydų Susivienijimas Amerikoje 

Sekmadienį, Kovo-March 20 
MANHATTAN OPEROS SALĖJE

34th St. ir 8th Avenue New York City, N. Y.

1. M. Oišer—Radio
2. AI. Herrys
3. Florence Weiss

John Pears,

PROGRAMOJ DALYVAUJA: 
artistas 4. Debora Lapson 

5. Sal Matusevitz 
. 6. Boris Matusevitz

žymus Radio Artistas 
ir

LIETUVIŲ BROOKLYNO AIDO CHORAS 
ŠOKIAMS GRIEŠ DIDELE ORKESTRĄ

Koncerto pradžia 4 vai. po pietų, šokiai 8 vai. vakare 

Įžanga $1.00 UŽKVIEtflAM VISUS DALYVAUTI

DABAR RODOMA
Pirmu kartu Amerikoje Perstatoma Amkino gražusis 
paveikslas apie TOIVO ANTIKAINEN, tą heroišką 
vadą ir jo garsiuosius studentus, liuosnorius kovotojus 

už Finlandijos laisvę.

"Shi Battalion''
Pirmu kartu čia rodoma kaip baltųjų plėšikų gaujos buvo iš

vytos lauk iš Sovietų Karelijos ant visados!CAM F, (J 42nd streetVA Z M. V_r East of Broadway

25 cęntai iki 1-mai vai. po pietų kiekvieną dieną

nuo 1 valandos 
Ag dieną iki vėlai.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras

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

18 senų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javua sudarau au ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
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. 
Tek: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų piety.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.
Iki

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
j

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

PHO^NE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29 31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

t.
£

SPECIAL RATES

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




