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grūmoja mirtinas pavojus. Kai 
šis dienraščio numeris skaityto
ją pasieks, nežinia, kaip su Lie
tuva bus.

Brooklyno ir apielinkės lietu
viai ! Stokite Lietuvos pagel- 
bon! Visi prieš Lenkijos impe
rialistus! Visi prieš barbarą- 
banditą Hitlerį ir jo imperia- 
listišką politiką!

Kovo 21 d., pirmadienį, įvyk
sta milžiniškas masinis mitin
gas Lietuvos nepriklausomybei 
ginti.

Vieta: Grand Paradise Sve
tainėj, Brooklyne. Laikas’. 7:30 
vai. vakąre.

Jį ruošia: Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija, Lietuvių Centro 
Biuras.

Smetoniškas kavalierius P. 
Jurgėla sako Lietuvai pavojaus 
iš lenkų dabar nesą.

Juozas Tysliava sako tą patį.
Nežinau, kas tiem vyram 

įsakė šitaip rašyti, bet jie pa
rašė didžiausią netiesą; jie pa
rašė kvailybę.

Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus šiandien didesnis, negu 
kada nors buvo.

Sakysim, tegu Smetonos val
džia nusilenks Varšavai ir tuo 
būdu išvengs karo.

Kaip bus tuomet su Vilnija? 
Vilnijos ir Vilniaus prisieis iš
sižadėti.

Ką tai reikš? Kaip bus su 
tais tūlų žmonių šūkavimais, 
“Ei pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim!”?

Taigi nei vienas mąstąs 
žmogus, kuriam rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymas, 
kuriam rūpi neduoti Lenkijos 
imperialistams laimėti Lietuvos 
iškaščiais, privalo neklausyti 
fašistų rašytojų.

Jūsų pareiga padėti savo 
broliams užjūry j kovoti prieš 
lenkiškąjį ir hitleriškąjį siau
būnus.

Ar atsimenat, kiek Strazdas 
su Stilsonu šūkalojo, būk, girdi, 
komunistai dalyvausią jų šėri- 
ninkų suvažiavime ir ten pra
dėsią prieš trockistus karą.

Mes sakėme, kad tai Strazdo 
blofas. Komunistai ten visai 
nedalyvaus; Strazdas meluoja.

Dabar kiekvienam aišku, kad 
buvo taip, kaip mes rašėme.

Iš Kauno ateina liūdTios ži
nios. Sako, Smetonos valdžia 
uždraudė Lietuvos žmonėms 
rinktis į būrius ir protestuoti 
prieš Lenkijos imperialistų pa
stangas sunaikinti Lietuvą.

Jeigu tai tiesa, tai Smetonos 
valdžia tarnauja ne Lietuvos 
reikalams.

Kitos žinios skelbia, kad 
Smetonos valdžia jau sutikusi 
priimti Lenkijos ponų plėšikiš
kus reikalavimus.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad ji eina šu- 

šnigo pėdomis.

Šiandien Lenkijos imperialis
tai, padarę provokaciją ant sie
nos, padiktavo Kaunui plėšikiš
kas išlygas ir Kaunas jas nuo
lankiai priima.
. Rytoj tie patys plėšikai iš
kirs kitą provokaciją ir vėl jie 
pareikalaus kitų koncesijų. Vėl 
reikės išpildyti. Užporyt tie pa
tys plėšikai suras kitokią pre

LIETUVOS VALDŽIA PRIĖMĖ LENKU ULTIMATUMĄ
LIETUVOS V A L D ŽIA UŽ
GNIAUŽĖ ŽMONIŲ SUJUDI

MUS PRIEŠ LENKIJĄ
Kaunas. — Pats Lietuvos 

ministeris pirmininko pa
vaduotojas Stanišauskis pri
pažįsta, kad gyventojai bu
vo “rimtai” susijaudinę ir 
subruzdę išstot prieš Lenki
ją. Bet visokius žmonių iš
stojimus “ramino” valdžia.

Šaulių Sąjunga įteikė pre
zidentui Smetonai reikala
vimą tvirtai laikytis, nepasi
duoti Lenkijai. Į tai atsa
kydama, valdžia liepė ra
miai “laikytis griežtos dis
ciplinos.”

Buvo uždrausta bet kokie 
masiniai susirinkimai ar de
monstracijos prieš Lenkiją; 
nuo 8 vai. vakaro įsakyta 
uždaryti ir visus saliūnus. 
Lenkų namus ir šiaip nuosa
vybę saugot Kaune buvo pa
statyta specialiai policijos 
būriai.

Lietuva Išaugino Ragus 
Lenkų Fašistam

Lietuvoj lenkų esą 200,- 
000. Lenkijos imperialistai 
veidmainingai rėkauja, būk 
Lietuva persekiojanti tuos 
lenkus.

Bet nors Lenkija uždarė 
visas lietuvių draugijas ir 
mokyklas, Lietuvos valdžia 
vis leidžia lenkams palaiky
ti jų organizacijas ir mo
kyklas Lietuvoj, o dabar jų 
vadai net Vilniun važiuoja 
reikalaut panaikint Lietuvą.

Žuvo Naziy Laivas su Amuni
cija Ispanų Fašistams

■ Kopenhagen. — Paskendo 
Vokietijos laivas “Huelva” 
šiaurinėj Juroj. Jis vežė 
reikmenis Ispanijos fašis
tam. “Huelva” buvo 2,340 
tonų įtalpos.

Švedų garlaivis išgelbėjo 
visus 21 jūrininką, bet, sa
koma, žuvęs “Huelvos” ka
pitonas.

Geras N. Y. Valstijos Seime
lio Tarimas Džianitoriams
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimelis nu
tarė ir pasiuntė gubernato
riui Lehmanui pasirašyt, 
kad būtų duota viena visiš
kai laisva diena kas savaitė 
apartmentinių namų prižiū- 
rėtojams-“džianitoriams.”

tenziją ir Lietuvą užgrobs!

Visos mažosios valstybės pri
valo pasimokinti iš Austrijos.

Duoti žmonėms laisvę, grą
žinti demokratiją. Tik tuomet 
bus galima pasekmingai gintis 
nuo imperialistinių banditų.

Besąlyginis Pasidavimas Lenkijai Pasėjo 
Daug Kartybės ir Pagiežos tarp Lietuvos 
Žmonių, Šaulių Sąjungos ir Studentuose

Kaunas. — Lietuvos val
džia pasiuntė Lenkijai seka
mą notą, priimdama grū
mojantį Lenkijos reikalavi
mą. Šią notą įteikė Lietu
vos atstovas Bronius Daili
dė Estonijos sostinėje Tali
ne Vaclavui Przesmyckiui, 
Lenkijos atstovui tenai:

“Pagal savo valdžios įsa
kymą, aš turiu garbės pa
reikšt, kad Lietuvos valdžia 
šiandien (kovo 19) nutarė 
įsteigt normalius diplomati
nius santikius tarp Lietuvos 
>ir Lenkijos ir tuo tikslu įs
teigt Lietuvos pasiuntiny
bę Varšuvoj.

“Lietuvos atstovas, tinka
mai įgaliotas Varšuvoj, 
įteiks savo įgaliojimus pirm 
kovo 31 d.

“Lietuvos valdžia, iš savo 
pusės, užtikrina Lenkijos 
atstovui Kaune sąlygas,. ku
rios leis jam 'normališkai 
eit savo pareigas ir, ryšium 
su šiuom, užtikrina, kad 
Lietuva po kovo 31 d. įs
teigs tiesioginius susisieki
mo būdus—sausuma, vande
niu ir oru, ir paštu, telegra

LIETUVIS PASMAUGĘS DVI MOTERIS
Detroit, Mich. — Policija 

ir detektyvai įieško Peterio 
Burtono kaip dvigubo žmo
gžudžio, kuris pasmaugęs 
savo žmoną Moniką Jano
nienę, 40 metų, ir tuose pa
čiuose namuose su ja gyve
nusią našlę Uršulę Jaku
bauskienę, abidvi lietuves.

P. Burton taipgi yra lie
tuvis, kurio tikras vardas 
pavardė yra Petras Gurskis. 
Jis jaunas atvyko iš Lietu
vos; išsimokino elektriki- 
ninku, bet paskutiniu laiku 
buvo bedarbis.

Jas abi rado atskirose lo
vose pasmaugtas Janonie
nės duktė Mildreda. Spėja
ma, kad jos buvo nužudytos 
kovo 13 d. vakare. Velionės 
buvo pašarvotos pas grabo- 
rių A. B. Brazį palaidoji
mui Woodmer kapinėse, 
praeitą šeštadienį.

Monika Janonienė buvo 
teismiškai persiskyrus su 
P. Burtonu. Bet ir po per
skyrų jis prie jos lindo ir 
reikalavo pinigų. Jis ne kar
tą grasino jai atkeršyt.

Už dviejų dienų pirma 
negu ji nuėjo į perskyrų tei
smą, Burton įpuolė į Jano
nienės veidų gražinimo įs
taigėlę (beauty shop), pri
mušė ją ir nustvėręs jai už 
plaukų valkiojo aplinkui.

Pasmaugtų moterų pinigi

fu ir telefonais—tarp tos at
stovybės ir Lenkijos val
džios.”

Tas besąlyginis Lietuvos 
pasidavimas Lenkijai pasėjo 
'“daug kartybės čia” (Kau
ne),—rašo New Yorko Ti
mes korespondentas.

Anot jo, Lietuvos valdžia 
bijojo ne tik, kad Lenkija 
įsibriaus į Lietuvą, bet ir 
hitlerininkai tada grobsią 
Klaipėdą.

Prieš tokį nusileidimą 
Lenkijai išstojo ir trys ar 
keturi Lietuvos ministerial, 
jų tarpe užsieninis ministe
ris Stasys Lozoraitis. Bet 
prez. Smetona su kitais mi- 
nisteriais nusprendė pasi
duoti. Todėl anie trys ar 
keturi ministerial žadą pa
sitraukt iš valdžios.

Kai kurie ministerial no
rėjo prieš Lenkijos ultima
tumą. išstatyt. bent reikala
vimą, kad Lenkija užtikrintų 
Lietuvai nepriklausomybę, 
bet ir šis reikalavimas ne
praėjo. Taip visai užčiaup
ta burna ir buvo pasiduota 
Lenkijai.

nės buvo grynai iškratytos. 
Matyt, Burton išplėšė visus 
pinigus.

Detektyvai mano, kad 
piktadarys užklupo abidvi 
moteris lovose ir, grasinda
mas dideliu mėsininko pei
liu, pririšo jasias prie lovų, 
o paskui pasmauė. Ten at
rasta ir tas peilis.

Janonienei, buvusiai Bur
tono žmonai, užveržta virvė 
ant kaklo :x Jakubauskienei 
užrištas ' rankšluostis ant 
burnos.

Burton jau pirmiau ke
liais atvejais buvo pasodin
tas kalėj iman kaip žaginto
jas, butlegeris, plėšikas ir 
muštukas.

(“Detroit News” lapą su 
šia žinia atsiuntė “Laisvei” 
d. Gailušis, kuris asmeniš
kai pažino Moniką Janonie
nę ir P. Burtoną.)

Paryžius, kovo 16. — Ita
lija ir Vokietija atsiuntė 
naujus daugius.savo karei
vių, lėktuvų, kanuolių ir 
amunicijos generolui Fran- 
co’ui, idant greičiau “su- 
kriušintų” Ispanijos res
publiką.

ORAS
Šiandien bus lietaus ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

GRĘSIA LIETUVAI AUSTRI
JOS LIKIMAS, KAIP JAU

ČIA TAUTŲ LYGA
Geneva. — Pranešama, 

kad Sovietai, Franci j a ir 
Anglija ragino Lenkiją iš
traukt jos armijas iš Lie
tuvos pasienių, kaip tik Lie
tuva sutiks užmegst diplo
matinius ryšius su Lenkija. 
Bet Lenkija iki šiol dar ne
žadėjo to padaryti.

Tų trijų šalių delegatai 
Lygoj bijo, kad Lietuvai 
priėmus dabartinį Lenkijos 
ultimatumą, Lenkija galės 
pasiųsti Lietuvai antrą, dar 
blogešnį ultimatumą—pana
šiai kaip Hitleris po vieno 
ultimatumo Austrijai pa
siuntė kitą ir, galop, užgro
bė Austriją.

Tautų Lygoj vyrauja su
pratimas, kad Hitleris jau 
sutiko perleist Lietuvą Len
kijai mainais už Lenkijos 
Koridorių su Danzigu.

Lenkija Žada Naudot 
Lietuvą prieš Sovietus

Varšava. Lenkijos valdžia 
dabar planuoja įtraukt Lie
tuvą į sąjungą prieš Sovie
tus. Jinai taipgi stengsis 
įjungt į prieš-sovietinį blo
ką Latviją su Estonija.

Meksika Perima Sveti
mas Žibalo Kompanijas

Mexico City. — Preziden
to Cardenas’o valdžia Mek
sikoj paėmė į šalies nuosa
vybę visus svetimšalių žiba- 
lo-aliejaus fabrikus ir naf
tos versmes, daugiausia 
Amerikos ir Anglijos. Tų 
kompanijų turtas Meksikoj 
siekė $400,000,000.

Meksikos valdžia suspen
davo ir svetimų šalių šėrų 
biržų veikimą.

Amerikos ir Anglijos alie
jaus kompanijos Meksikoj, 
pagaliaus, buvo sutikusios 
atmokėtĮ Meksikos žibalo 
darbininkams $7,200,000 ne- 
damokėtų unijinių algų ir 
atlyginimo už streiko laiką 
pernai gegužės mėnesį; ale 
jos reikalavo teisės savaip 
padiktuot sutartis su Meksi
kos Žibalo Darbininkų Uni
ja ateityj. Su tuom nesuti
ko Meksikos prezidento Car- 
denaso valdžia.

Meksikos vyriausybė, pe
rėmus svetimšalių aliejaus 
kompanijas į valstybės nuo
savybę, ketina tom kompa
nijoms išmokėt tam tikrą 
atlyginimo kainą bėgyje de
šimties metų.

Nusileisdama Lenkijai, Lietuvos Valdžia 
Tyliai Atsisakė nuo Vilniaus; Žmonių 
Sąjūdis dėl To Gręsė Smetonos Valdžiai

Kaunas. — Lietuvos val
džia kovo 19 d. pranešė sa
vo seimui, kad Lenkijos 
“durtuvai” ant Lietuvos sie
nos jau privertė ją nusi
leisti Lenkijai ir priimti 
Lenkijos ultimatumą—grie
žtą reikalavimą, kad Lietu
va turi sumegsti diplomati
nius ryšius su Lenkija pirm 
kovo 31 d. š. m. Nes 100,000 
Lenkijos armijos su būriais 
lėktuvų ir desėtkais tankų 
jau stovi prie Lietuvos sie
nos, pasirengę tuoj pradėt 
karo veiksmus, jeigu Lietu
va nepasiduos iki 9 vai. šeš
tadienio vakaro (o pagal 
New Yorko laikrodį 3 vai. 
dieną).

Seimas rūsčia tyla atsake 
į Smetonos valdžios nutari-
mą.

“Lietuvos
faktinai reiškia, kad jinai
pripažįsta, kad Vilnius yra tokį pasidavimą smarkiai 
Lenkijos miestas, nors Lie
tuvos konstitucijoj vis dar
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DIDELIS LENKIJOS DŽIAUGSMAS, KAD 
LIETUVOS VALDŽIA JAI PASIDAVĖ ;

Varšava. — Lenkijos pre
zidentas Moscickis ir užsie
ninis ministeris J. Beck vie
šai išreiškė didelį džiaugs
mą, kad Lenkija laimėjo “di
džia” pergalę prieš Lietuvą 
be kraujo liejimo. Lenkijos 
valdovai rengiasi iškilmin
gai • priimt pasidavusios 
Lietuvos atstovą, kai jis už 
kelęto dienų atvyks Var
sa vo n.

Lenku fašistai, kurie per 
kelias dienas šaukė: “Pa
naikint Lietuvą! Šalin pago
nis lietuvius!” jau praeitą 
šeštadienį naujose savo de
monstracijose ir nešamose 
iškabose skelbė: “Lenkai ir 
Lietuviai Yra Broliai!” 
“Mes norime Sąjungos su 
Lietuva!” Bet “žydus šalin, 
į Madagaskaro salą!” šaukė 
fašistų kalbėtojai.

Vilnius. — Čia Lenkijos 
imperialistai taipgi suruošė 
neva “broliškumo” demons
traciją, sveikindami Lietu
vos valdžios nusileidimą 
Lenkijai. Kada lenkų orkes
trai griežė Lenkijos himną, 
daug kas šaukė: “Sugriežki- 
te ir Lietuvos tautinį him
ną!” Bet muzikantai jo ne
mokėję.. .

Lenkų spauda šioj j u 
džiaugsmo valandoj taipgi 
rašo, kad Vilnius ištikro bu
vo sostinė Didžiosios Lietu

tebevadina jį savo šalies sos
tine”, — rašo Associated 
Press: “Nors Lietuva for
maliai dar neatsisakė nuo 
Vilniaus, bet priėmė Lenki
jos reikalavimą, kad nebūtų 
jokių diskusijų apie Vilnių.”

“Lenkija turi didelę pers
varą karo jėgų,” pareiškė, 
veikiantysis ministeris pir
mininkas Jokūbas Stanišau
skis seimui, “bet galybė tai 
dar nėra teisybė.”

“Šis pasidavimas gręsė 
pavojum pačiai Lietuvos c 
valdžios gyvybei,” sako As- ’ 
sociated Press, amerikinė 
žinių agentija. Nes žmonių 
minios buvo jam labai prie
šingos. Dėl valdžios nusilei
dimo Lenkijai išreiškė gilų
pasipiktinimą pusiau-karinė 

.Šaulių Sąjunga, turinti 55,* 
pasidavimas 000 narių ir tikrumoj esan

ti pagėlbine armija. >Prieš

subruzdo ir Lietuvos stu
dentija.

vos Kunigaikštystės “vidu
riniuose amžiuose.”

NAUJOS LENKU ŽUDY
NĖS PRIEŠ ŽYDUS ‘

Varšava. — Beminint sa
vo laimėjimą prieš Lietuvą, 
lenkų fašistai išdaužė, išplė
šė šimtus žydų krautuvių 
Varšavoj, Vilniuj ir kituose 
miestuose, užmušė du žydus 
ir daugybę sužeidė.

Waterbury, Conn.
Masinis Lietuvių Protesto 

Mitingas
Pirmadienį, 21 d. kovo 

(March), įvyksta masinis 
lietuvių protesto mitingas 
prieš Lenkiją ir Vokietiją 
dėl kėsinimosi ant Lietuvos 
nepriklausomybės. Bus Lie
tuvių Parapijos Auditorijoj, 
John St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare; rengia visos Wa- 
terburio lietuvių organiza
cijos.

Berlin. — Balsavimuose, 
kuriuos hitlerininkai rengia 
Austrijoj balandžio 10 d., 
bus' tik vienas klausimas: 
“Ar tu esi vokietys?”

Kas pasisakys, kad vokie
tys, bus skaitomas balsavu
sių “už” Austrijos prijungi-4 
mą Vokietijai. T

, Brooklyno ir Apylinkės Lietuviai! Dalyvaukite Masiniame Mitinge Lietuvos Nepriklausomybei Ginti, Kuris Įvyks Kovo 21 Dieną, Pirmadienį, Grand 
* Paradise Svetainėje, Brooklyne, 7:30 Vai. Vakare. Ruošia LDS, ALDLD ir Centro Biuras. Kalbės J. Siurba, D. M. Šolomskas ir R. Mizara.
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Laikinasis Komitetas Lietuvai Ginti
Pereitą penktadienį buvo sušaukti 

penkių lietuviškų laikraščių—“Tėvynės,” 
“Laisvės,” “Amerikos,” “Vienybės” ir 
“N. Gadynės”—redaktoriai pasitarti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo.

Padiskusavus, kaip ir kokiu būdu ge
riausiai Amerikos lietuviai gali pagelbėti 
Lenkijos puolamai Lietuvai, nusitarta 
įkurti Laikinąjį Komitetą Lietuvai Ginti.

Komitetas .nutarė ruošti nepaprastą 
masinį mitingą Cooper Union svetainėje, 
New Yorke.

Be to, pasiuntė telegramą Amerikos 
valstybės sekretoriui Hull, ragindamas 
jį sudrausti Lenkijos ponus ir padėti 
Lietuvai.

Buvo pasiųsta kablegrama Lietuvon 
užsienio reikalų ministeriui p. Lozorai
čiui pranešant, kad amerikiečiai lietuviai 
šituo Lietuvai pavojaus momentu stoja 
visi išvien ginti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Išsiuntinėtos telegramos į didesnes lie
tuvių kolonijas raginant jas bendrai veik
ti: šaukti masinius mitingus, protestuoti 
prieš Lenkijos imperialistus, etc.

“Laisvės” redakcija dalyvavo šitame 
bendrame mitinge ir sutikd’ bendrai dar
buotis. Mes suprantame momento svar
bą; mes žinome, kad Lietuvos nepriklau
somybės gynimas yra nepaprastai svar
bus reikalas, degąs reikalas. Dėlto mes 
sutikome dalyvauti ir bendrai darbuotis.

Mes manome, kad ir visose lietuvių 
kolonijose galės bendrai susitarti visos 
sriovės šitam laikinam bendram darbui 
dirbti.

Amerikos Lietuvių Kongreso skyriai 
turėtų imti iniciatyvą ir darbuotis visur, 
kur jie egzistuoja. Kur galima, jie turėtų 

„tartis su kitom organizacijom.
Momentas svarbus. Lietuvai gręsia pa

vojus. Mes todėl visi privalome sušukti:
Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybe! 
šalin Lenkijos imperialistai!
šalin Hitlerio šaikos, grūmojančios 

Klaipėdai!

Centro Biuro Pareiškimas 
Lietuvos Reikalu

USA Kom. Partijos Liet. C. Biu
ras išleido speciališką atsišaukimą į vi
sus Amerikos lietuvius ragindamas ginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Be kitko, 
Centro Biuras skelbia:

. “Mes šaukiame ir raginame Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius tuojaus mes
tis į darbą sumobilizuoti visus Amerikos 
lietuvius 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 piūsų 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 ap vieny ta Amerikos 

lietuvių parama Lietuvos žmonėms!”

Susipažins Su Lietuva
Niekad Lietuvos istorijoj Amerikos 

stambioji spauda nerašė tiek daug apie 
Lietuvą, kaip šiuo tarpu.

Per tris dienas pačių stambiausiųjų 
New Yorko dienraščių milžiniškos ant
raštės tik ir mirgavo: “Lithuania, Lithu
anians. ..”

Jei einamasis konfliktas kaip nors lai
mingai praeitų (nors tai neišrodo) ir 
Lietuva išliktų nepriklausoma, tai šitie 
milžiniški skelbimai eitų jai naudon, nes 
Amerikos žmonės būtų plačiai susipažinę 
su Lietuva (iki šiol labai mažai viduti
nis Amerikos pilietis apie ją žinojo).

Bet jei Lietuva prarastų nepriklauso
mybę, tai, aišku, šitie garsinimai, ši re
klama pasiliktų be jokios naudos. Tai 
būtų savos rūšies eulogij-a.

Reikėtų daryti, todėl, viskas, kad Lie
tuva liktų nepriklausoma! >, -•* *

Prel. Kr ūsas Buvo Brazilijoj
Brazilijos liet, darbininkų laikraštis 

“Mūsų Žodis” rašo:
Kaz kokius paibelius vaikydamiesi prela

tas Krusas ir kun. Paskauskas, is Siaur. 
Amerikos, buvo užklydę i S. Paula. Čia jie 
buvo liet, kataliku patikti kaip dideli svečiai. 
Ta proga, “Šviesos” 6 num. (5-11) tilpo 
pasikalbėjimas su prel. Krosu. “Gerbiamas 
prelatas” bepasakodamas, tarp kit ko, apie 
lietuviu darbiriinkū gyvenimą, matyt “ge
rai” ji pažindamas, drožia: “Reta sutikti 
seimą, kuri neturėtu savo automobilio’ ’ (! ?). 
Kiek čia teisybės? O apie lietuvybe irgi ta 
pati, nei nemirktelėjes, pasakė: “Amerikoj 
lietuvybe šiandien palaiko tik bažnyčia: pa
rapijinės mokyklos, savos pamaldos, spauda 
is dalies”. Tai ne visai menka gniūžtė pa
prasto plepalo? Gyvenimo faktai visai prie- 

. singai rodo.

Aišku, kad prel. Krušas braziliečiams 
sakė netiesą.

Braziliėčiai nežino visų prel. Krušo nu
dirbtų “tėvynei Lietuvai” darbų. Vienas 
jų buvo toks: Kai Smetona-Voldemaras 
padarė smurtą Lietuvoj ir nužudė ketu
ris komunistus, tai prel. Krušas, apžavė
tas Kristaus mokslu, suriko: “Reikėjo ne 
keturis, bet keturis šimtus komunistų 
Lietuvoj Sušaudyti.”

Matot,* kbkš didelis ir šventas vyras 
tas prelatas Krušas!

“LAISVES’” RĖMĖJU BALSAI
Liūdną naujieną mums 

pranešė drg. S. Puidokas iš 
Rumford, Me., kad jo sūnus 
Kazimieras nusipjovė tris 
pirštus. Tai baisiai skaudi 
nelaimė jaunuoliui.

Draugas Puidokas yra 
darbštus “Laisvės” platin
tojas ir širdingas jos rėmė
jas. Jis taipgi parašo žinu
čių dienraščiui iš savo mie- galime pasimokinti. Numi
gto. Šiuomi nelaimės mo
mentu visas “Laisvės” šta
bas reiškiame širdingos 'už
uojautos draugų 
sūnui Kazimierui 
jųjų šeimai.

’“Laistei” $100. 
Urbontiėnė jau 
dienraščiui tą

m as sAvo turtą, paskyrė ir 
dienraščiui 
Draugė M.
prisiuntė 
šimtinę.

Apgailestaudami mirusio 
draugo, reiškiame daug už
uojautos jo šeimai ir dėko
jame už tą gražią auką. Iš 
velionio tvarkingumo mes

Puidokų 
ir visai

Nesenai mirė
Urbontas, Inkster
Prieš mirtį, jis, skirstyda-

draugas 
Mich.

rė viską palikęs gražioje 
tvarkoje. Daugelis ir klasi
niai sąmoningų darbininkų, 
turėdami kiek turto, numir
šta ir palieką viską betvar
kėje, be jokio paskirstymo 
bei padalinimo. Ypač pavie
niai, kai numiršta ir nepa
lieka formališko savo tur
to paveldėjimo, tai jų tur-

Įvairiais Klausimais
Man rodos, mums dabar 

reikia taip nustatyti savo 
veikimas Lietuvos klausi
mu:

Pirmoj vietoj gynimas 
Lietuvos nepriklausomybės.

Šiuo punktu galime suda
ryti platų bendrą veikimą. 
Reikia kreiptis;} prie katali
kų ir sandariečių, kad ir jie 
stotų į bendrą darbą. Su 
socialistais jau -turime ry
šį. ,

Gal reiktų šaukti Ameri
kos Lietuvių Kongresas ir 
jo programą papildyti. Jei 
tam bus kliūtis, sudaryti 
platus lietuvių frontas.

Antras punktas—teisės ir 
demokratija Lietuvoje. Juk 
vieningas Lietuvos gynimas 
neįmanomas be geresnės pa- 

, dėties pačioj Lietuvoj.
Dėlko pirmon vieton sta

tyti Lietuvos gynimas?
Lietuvos užsienio politi

ka nefašistinė. Lietuva ei
na su Sovietų Sąjunga ir 
abelnai demokratijos fron
tu.

Lietuva tokioj pozicijoj, 
kaip Čechoslovakija, tik vi
dujinė jos padėtis skirtin
gesnė, bet ir tai ne tokia, 
kaip Vokietijos.

Gynimas Lietuvos dabar 
yra sykiu kova prieš agre
sorius, prieš Hitlerį ir Len
kijos imperialistus, prieš fa
šizmą abelnai.

Susidarė visąi naujos są
lygos, jos reikalauja iš mūs 
naujos taktikos,

gių kandidatų iš demokra
tų ir republikonų partijų.

Tose partijose yra masės 
nepasitenkinusių žmonių, 
bet jas išvesti į Farmerių 
Darbo Partiją dar peranks- 
ti, nedaug jų išvesti galima, 
tuogi tarpu jos senose par
tijose veikia priešingai re
akcinėms tų partijų maši
noms.

♦

Atsiskirti su jomis būtų 
prasižengimas, nes jos lik
tų reakcininkams.

Vietoj FDP taigi yra La
bor’s Non-Partisan League.

Daugelyje vietų senų par
tijų vardu nominuota gan 
progresyviai žmonės. Keis
ta, bet yra tokis atsitikimas, 
kad demokratų partija no
minavo veiklų CIO darbuo
toją, kuris yra ir Komunis
tų Partijos narys ir gan 
veiklus.

Daugeliui mūs draugų ne
bus lengva aiškiai permaty
ti ši nauja mūsų taktika,, 
bet reikės permatyti ir su
prasti.

Taktikos kaitymas, susida
rius naujoms sąlygoms, yra 
labai svarbi mūs judėjimui 
ypatybė. Mokėjimas tai da
ryti duoda didelius laimėji
mus.

Komunistų Partija moka 
tai daryti.

Mes taipjau pataikome 
tarp lietuvių.

mą, bet sykiu komunistus 
atakuoja.

Dollfusas 'šaudė komunis
tus ir socialistus, bet jis pats 
krito auka fašistų.

Emil Fey (tark-Fai) Or-: 
gąnizavo sąjungą komuniz
mą naikinti, bet komunistai 
pasiliko kaip buvę, o jis nu
sižudė, naziams Austriją 
pagrobus.

Kas sako esąs fašizmo 
priešas, bet sykiu ir komu
nistus atakuoja, tai fėke- 
ris, prisimetęs fašizmo prie
šas, arba labai aklas, nema
to, kad komunistų atakom 
padeda fašizmui.

Tarp lietuvių tokių yra. 
Gaila, kad tūli jų dar ir so
cialistais dedasi. Jie, ata
kuodami komunistus ir So
vietų Sąjungą, padeda fa
šizmui.

Šiandien yra du aiškūs 
frontai — demokratijos ir 
fašizmo.

Kas bando vieną koją vie
nam, kitą kitam laikyti, tas 
krinta, arba ilgainiui persi
meta demokratijos priešų 
frontam

Vokietija davė geras pa
mokas. Austrija dar geres
nes.

Tik aklesnis už aklą da
bar jau negali to matyti.

Kas ir dabar spiriasi, kad 
demokratijos gerui reikia 
prieš komunistus kovoti, 
tai fėkeriai, prisimetėliai, 
naudoja demokratijos var
dą savo juodiems siekiams.

akinių! Mažai tokių žmonių ' 
galima rast.

Čia gyvena moteris — Ro- • 
žanskienė, kuri yra senesnė- - 
už mirusį Grinevičių. Sako-' y 
ma, ji turi virš 100 metų. Ji - 
atmena dar baudžiavos lai- - - 
kus ir kai ką pasakoja iš : 
sunkių laikų. Baudžiavą šia- •••: 
me kampe tuomet žmonės’ 
vadindavo “kunigysta,” sa- 
koma, dėlei to, kad tais lai- • 
kais kunigai iš ambonų pa- - ... 
sakydavo vergam, kurie ir • 
kur sekančią savaitę eis po- 
nui dirbt.

Klausimai ir Atsakymai

tais dažnai pasinaudoja vi
sai svetimi žmonės. Raštiš
kas, formalus turto paskirs
tymas yra būtinas reikalas. 
Ir tai nereikia laukti, ka
da jau liga suima ar nelai
mė pasitaiko. Verta apsirū
pinti iš anksto, esant svei
ku.

Pasiskaitykime ' skambių 
laiškelių:

Hartford, Conn. Gerb. 
“Laisvės” redakcija! Čio- 
nais prisįunčiu money-or- 
derį $7.10. Apmokame bi- 
lą už plakatus $2.10 ir 
Laisvės Choras aukoja $5 
išmokėjimui naujo Inter- 
type. Draugiškai, J. Kaz
lauskas.

Collinsville, Ill. Gerbia
ma “Laisvės” Administra
cija! šiuomi aš prisiunčiu

Mūsų veikimas.; Amerikoje 
politiniam gyvenime irgi 
žymiai atsikeitė. Pavyzd
žiui, tose valstijose, kur nė
ra Farmerių Darbo Parti
jos ir kur nejįlatus tam pa
grindas, mes net tos parti
jos netveriame. Mes taipgi 
stojame už rėmimą pažan-

Čekoslovakijos premjeras, pa
reiškęs, kad Čekoslovakijos 
liaudis nepasiduos juodajam 
fašizmui.

Kurį tik lietuvį sutinki, 
ypač iš kitų srovių, kiekvie
nas klausia '“Ar lenkai pa
sigrobs Lietuvį?”

Dėlko ypač mūs klausia?
Dėlto, kad Lietuvos liki

mas, dabar jau aišku kiek
vienam, priklauso nuo So
vietų Sąjungos.

Vakar man vienas gan 
stambus vertelga pareiškė: 
“Jei jau Lietuva negali sa
vistoviai gyvuoti, tegul ge- 
riaus susideda su Sovietais.”

Ir aršiausi Sovietų Są
jungos priešai, lietuvių tar
pe, turės prikąsti liežuvį. 
Lietuvoje jau prikando. Jau 
senai prieš SSRS nerašoma. 
Čia jie laisviau gali plepėti, 
bet jie klausytojų neras. Ki
ti jiems į veidą spjaus.

Mūsų veikimui taigi dir
va kur kas plateshė. Bet sy
kiu mums reikia ir naujų 
veikimo mętodų, daug kame 
ir pakeisti taktiką.

Tai nelengva, nes dauge
lis pripratę prie senų pra
kalbų, senų argumentų, bet 
lengva ar sunku reikia daug 
kas naujinti. ;

Sovietų Sąjunga šaukia 
tarptautinę ko n f e r enciją 

i dviem > klapsimais:
Sulaikyti fašistinių vald

žių agresiją.
Išrišti Lietuvos Lenkijos 

konfliktą.
Paskelbdamas tai, Maksi

mas Litvinovas paaiškina ir 
priežastį sulaikymo Lenki
jos militaristų užsimojimo 
prieš Lietuvą. Sovietų val
džia pasiuntė notą Lenkijos 
valdžiai ir pareiškė, kad tas 
žygis reiškia karą, taigi, 
kad Sovietų Sąjunga įsimai
šys.’ Lenkų karštis ataušo. 
Jų apetitai atšipo. Jie pasi
darė sukalbamesni.

Čionai vėl Sovietų Sąjun
ga pasirodo čampiOnas tai
kos, gynėja silpnesnių tau-

SSRS., beje, pasisakė ir 
už Čėchoslovakijos gynimą 
ir tą šalį sustiprino. Jos 
ūpą pakėlė.

V. Andrulis.

Lietuvos Žinios

Austrijos likimas duoda 
labai geras pamokas tiems, | skrity 
kas neva eina prieš fašiz-'r”r

Mirč Seniausias žmogus
UŽUGUOSTIS, Trakų ap-

$7.50. Už “Laisvės” prenu
meratą metams $5.50, In- 
tertype išmokėjimui $1 ir 
Ispanijos dar.bihinkų ko
vom $1. Draugiškai, S. Ra
manauskas. . -

Oakfield, N. Y. Gerbiami 
“Laisviečiai”! Čionai ir aš 
noriu prisidėti su savo nors 
ir mažu balsų už tai, kad 
“Laisvė” turi pasilaikyti se
nąją mašiną pirkdama nau
ją. Kadangi tas klausimas 
buvo pakeltas per dienraštį, 
tai aš manau, kad jis turi 
būt nubalsuotas, tad aš bal- 

t šuo j u už su $1.
Kadangi “Vilnis” nusi

pirko naują jnašin^ o aš 
esu ir jos patriotas ir skai
tytojas, tai ir ten turiu bal
suoti.

Draugiškai,
/ F. Kontenis.

Klausimas: •
Ketvirtadienio “Vienybė- ' 

je” skaičiau sekamą Juozo — 
Tysliavos pareiškimą ant . . 
pirmo puslapio:

“Tik nesąmoningas gali .. 
patikėti pasakoms, kad da- 
bar Lenkija ir Vokietija ■ . 
pultų Lietuvą. Tokiam puo- /. 
limui dabar nei lenkams, .. 
nei vokiečiams visai neputo-.... 
gus laikas.” -::

Man šis Tysliavos pareis-...
kimas ne tik labai keistas, 
bet labai dvokia hitlerizmu 
ir lenkizmu. Kažin, ar tik - 
Tysliava nėra Hitlerio ir... 
lenkų valdžios agentas? — 

Brooklynietis. .
Atsakymas'.

Ištiesų keistai skamba šis--"-' 
Tysliavos pareiškimas. Kai ’-’ 
Hitleris užgrobė Austriją;, "/ 
kai Klaipėdos hitlerininkai*/ 
šaukias Hitlerio pagelbos; •• 
kai ♦Lenkijos 1 seime ponai-'' 
šaukia-r-*Maršudkime į Kau- ,v'_ 
ną”; 'tai p. Tysliava kvai- — 
liais vadina tuos, kurie ta-““ 
me mato Lietuvai pavojų ir-- 
ragina lietuvius nebudėti.'““ 
IštieSų, taip šiandien šneke—/ 
ti gali tiktai sąmoningas'“ 
Hitlerio ir Lenkijos agen-- 
tas.

250,000 Naziy Armijos ir ;; 
700 Lėktuviį-Tanky prieš

Čechoslovakijy
PARYŽIUS. — Vokietija;-' 

susiuntė jau 250,000 savų‘1’ 
armijos ir 700 lėktuvų if'/ 
tankų į Austriją.

Didžiausios nazių karo jė7* ’ ‘ 
gos traukiamos per Austri
ją į Čechoslovakijos ir Jugo- ?; 
slavijos pasienius.

VIENNA.—Hitlerininkai 
Austrijoj užpuolė ir iškrė- ‘ 
te katalikų vienuolynus ir 
areštavo daugį kunigų ir ’ 
vienuolių. ," ’:

Pakvietimas LDS 5-to - 
Apskričio Kuopų į

Konferenciją
/S.— Nesenai čia mi

rė Julius Grinevičius, sulau
kęs 95-kių metų amžiaus. 
Tai buvo seniausias vyras 
šiame miesčiukyj. Velionis 
buvo iš lenkiškai kalbančios 
šeimynos, ir savo namuose 
visada kalbėdavo lenkiškai. 
Tai buvo prasilavinęs ir 
progresyvis žmogus. Iš ama
to jis buvo staliorius (sta
lius) ir buvo gabus savo 
amate, Taipgi buvo geras 
sodininkas. Vietos ir apie- 
linkės žmonėm jis duodavo 
patarimus, kaip užvest ir 
užlaikyt sodus.

Apie Julių Grinevičių tu
riu štai ką įdomaus pasa
kyt: lankantis man Lietuvoj 
4 metai atgal, Grinevičius, 
žinodamas, kad aš parsive
žiau iš Amerikos knygų, pa-

Daugiau dovanų dienraš
čiui gavome sekamai: 
Endžiulis, Brooklyn $5, 
Depsa^, Brooklyn $3.00 
Lukšis, Exeter, N. 
$1.50.

Po $1.00: draugai Bečiai 
iš Great Neck, N. Y. ir drg. 
Marčiukienė, Brook lyn, 
Brooklyn, N. Y.

Po 50c: John A. Minei- 
kis, Brockton, Mass., Eliž. 
Chaponis, Cherry Valley, 
Mass, ir P. Vaitekūnas, 
Baltimore, Md.

pekuojainė draugam už 
puikias dovanas labai svar- ■ 
biū‘mpniėntu'. Aįšktį- jog i , . . T . . .
daugelis, dienraščio skaity-. prašė duot jam paskaityt, 
tojų paseks draugus, kurių, Būdamas jau 90 metų, jis 
vardai aukščiau pažymėti, j dar galėjo gerai skaityt

P. Buknys. | knygas j ir Jaikraščius be

ir
Gerb. kuopų sekretoriai ir;* 

nariai, LDS 5-to Apskr. metL.J 
nė konferencija įvyksta nedė- • 
lioj, balandžio 10 d., 1938, sve-„: 
tamėj 774 Bank St., Waterbu- .» 
ry, Conn., 11 vai. dieną. LDS, ” 
kuopų sekretoriai, gavę pa- .. 
kvietimą į konferenciją, priva- ~ 
lote tuojaus sušaukti per poste r 
card susirinkimą ir dėti pas- ’ * 
tangas, kad būtų išrinktas pil-*- 
nas skaičius delegatų. Delegatai”; 
renkasi sekamai: nuo kuopoą;r 
vienas delegatas ir nuo kožnos^J 
dešimties narių po vieną dele--- 
gatą. Taipgi nepamirškit šutei- ; 
kti delegatams mandatas. LDS 
fr-to apskf. vAldyba pageidauja’^ 
kuo daugiausiai naujų sumanyk’ 
nių dėl konferencijos. ;

LĖS 5-to Apskr. sėkr.
P. Bokas.

116 Sunnyside Ave., 
Waterbury, Conn.
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Lietuva ir Lenkija
Lenkijos fašistai pasimo-į 21,488 keturkampes mylias 

jo pasmaugti Lietuvą. Jie žemės plotą. Ji turi 2,499,- 
tiksliai pasiuntė savo karei-'500 gyventojų. Lietuva te- 
vius į Lietuvos pusę ties■ ritoriniai nėra taip jau ma- 
Marcinkonimis, kad išpro-; ža. Ji yra du kartus dides- 
vokavus karą. Lenkijos fa^nė už Belgiją. Ji yra dides

nė už daugelį kitų Europoj 
šalelių, kurios nuo senai lai
svos.

Lietuva yra žemdirbystės 
šalis. Jos žemė derlinga. 
Dar yra ir miškų. Gelžke- 
lių Lietuvoj yra tik 1,152

Cistai mano, kad dabar yra 
geriausias laikas pasmaugti 
Lietuvą, panaikinti jos tau
tinę nepriklausomybę.

Pasaulyj susidarė prie
lanki padėtis Lenkijos gro
bikiškiems žygiams. Toli- .__c ______v t/__.
muose Rytuose Japonija ka^ mylios. Bet jie sujungia di- 
riauna prieš Chiniją, ji ten dėsnius miestus: Kauną, 
suvežė apie milioną karei- Šiaulius, Uteną, Rokiškį, Ja- 
vių. Sovietų Sąjunga turi navą ir kitus. Lietuva turi 
nuolatos budėti, kad Japoni
jos armija neįsiveržtų į Si
birą.

Ispanijoj jau arti du me
tai, kaip Vokietijos ir Itali
jos fašistai žudo tos šalies 
žmones, degina miestus. Pa
saulinė demokratija prieš 
tai nieko neveikia. Vokie
tijos fašistai užpuolė Aus
triją ir ją pavergė. Čia ir 
vėl demokratinės šalys nei 
rimto protesto nepakėlė. 
Prieš du metus Italijos fa
šistams leista pavergti Eth- 
iopiją. Jeigu taip sekasi 
kitų kraštų pavergimas Ja
ponijai, Vokietijai ir Itali
jai, tai kodėl Lenkijos fa
šistai negali dabar pasinau
doti tokia padėčia ir pa
smaugti Lietuvą, ant kurios 
jie senai griežė dantis?

Prieš fašistų agresoriškas 
šalis tik Sovietų Sąjunga 
rimtai kovoja. Ji visur di
plomatų sueigose, Tautų Ly
goj ir abelnai užstodavo 
Ethiopiją. Ji pilnai simpa
tizuoja Chinijos liaudies ko
vai ir sulyg išgalės pagelbė
ja. Ji nuo pat pradžios Is
panijos liaudies sunkios ko
vos yra su Ispanija. Ji yra 
kiekvienos tautos ir tautelės 
laisvės šalininkė. Sovietų 
Sąjungos ši pozicija pagim
dė jai daug priešų. Visi fa
šistai, visi agresoriai ją ne
apkenčia.

Sovietų Sąjunga atvejų 
atvejais šaukė pasaulines 
demokratines šalis—*•Franci- 
ją, Jungtines Valstijas, Če- 
choslovakiją ir Angliją ’su
jungti savo jėgas ir suval
dyti fašistus agresorius. Bet 
demokratinės šalys neatsi
liepė teigiamai į tuos pasiū
lymus.

Tuo kartu fašistiniai ag
resoriai veikia išvien. Vo
kietijos, Italijos ir Lenkijos 
fašistai užgiria visus Japo
nijos žygius. Lenkija, Ita
lija ir Japonija užgiria Vo
kietijos agresiškus puoli
mus. Lenkija susilaukia to 
paties iš Japonijos, Italijos 
ir Vokietijos fašistų.
Lietuvos Teritorija ir Jėgos

Lietuva yra nedidelė ša
lis. Lenkijos imperialistai 
dar po pasaulinio karo pa
vergė Vilnijos kraštą su ke
liais šimtais tūkstančių lie
tuvių. Lietuvą iš pietų-ry- 
tų apsupa Vilnijos kraštas, 
kuri valdo Lenkijos fašistai. 
Iš šiaurių pusės Lietuva ru
bežiuojasi sū Latvija. Va
karų pusėj Lietuva bent 60 
mylių plotų prieina prie Bal
tijos Jūrų, čia yra prie
plaukos Palanga ir Klaipė
da. Čia yra geriausis pa
kraštys išbudavojimui gerų 
prieplaukų. Tai Lietuvos 
durys į Europą, į pasaulį. 
Šis prie jūrų Lietuvos išei- 
mas yra labai svarbus. Va
karų—pietų pusėj Lietuva 
rubežiuojasi su Rytų Prūsi
ja.

Dabartinė Lietuva užima

neblogus plentų ir žvyriaus 
kelius.

Lietuvos apsigynimo jė
gos nėra didelės. Pašto- ( 
vi armija skaitoma 20,- 
235 oficieriai ir kareiviai. 
Išlavinti rezervai siekia 
kelis šimtus tūkstančių. Lie
tuva turi kanuolių, tankų, 

'karo lėktuvų, bet tai vis 
daugiausiai iš užsienio pirk
ta. Lietuva neturi karo gin
klų gaminimo industrijos. 
Turi tik taisymo, amunici
jos gaminimo ir lėktuvų su
rinkimo fabrikų.

Vilniaus krašto pavergi
mas pablogino santikius 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos. 
Lietuvos fašistai liaudies 
neapykantą kreipė abelnai 
prieš lenkus, nors ir dabar 
Lenkijoj dalis darbo liau
dies yra priešinga užpuoli
mams ant Lietuvos.

Lietuvoj nuo 1926 metų 
rudens viešpatauja Smeto
nos vadovaujami fašistai. 
Jie išdraskė darbininkų or
ganizacijas. Jie šaudė strei
kuojančius valstiečius. Jie 
pakirto Lietuvos apsigyni
mo jėgas. Jie pasėjo žmonė
se nepasitikėjimą savo jė
gomis. ’ Jie nupuldė liaudies 
pagerbimą link nepriklauso
mybės, tautinės laisvės.

Lenkija ir Jos Jėgos
Lenkija yra didelė, lygi

nant ją su Lietuva. Po per
eito Pasaulinio Karo Fran
ci jos ir Anglijos remiama 
Lenkija pavergė didelius, 
plotus svetimų žemių. Ji pa
vergė Vakarų Ukrainą, Ga
liciją, dalį Čechoslovakijos, 
dalį Lietuvos ir jai pravedė 
Koridorių į Baltijos Jūras 
vakarine puse Vislos upės 
per Vokietijos žemę.

Lenkija dabar užima 150,- 
013 keturkampių mylių, tai 
yra daugiau, kaip septynis 
kartus didesnė už Lietuvą. 
Lenkija turi 34,150,000 gy
ventojų, tai yra veik 10 kar
tų daugiau, kaip Lietuva. 
Lenkiškai kalbančių yra 22,- 
000,000, o 12,000,000 kitų 
tautų žmonės. Lenkijoj yra 
apie 6,000,000 ukrainiečių, 
baltarusių ir Galicijos rusi
nu; 3,500,000 žydų; apie 1,- 
000,000 vokiečių ir apie 2,- 
000,000 lietuvių, čekų ir ki
tokių tautų.

Lenkijoj viešpatauja fa
šistai. Lenkijos užsienio mi- 
nisteris Josef Beck yra Hit
lerio sandraugas. Tarpe Be- 
cko ir Hitlerio jau senai 
prieita prie susitarimo ben
drai pulti Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungą.

Lenkija rytų pusėj bent 
ant 300 mylių rubežiuojasi 
su Sovietų Baltarusija ir 
Sovietų Ukraina; ryt-pietų 
kampe ji susieina su Rumu
nija; Karpatų Kalnais eina 
jos siena su Čechoslovakija; 
vakaruose ant kokių 200 
mylių ji susieina su Vokie
tija; šiaurėje ant 50 mylių

ploto, gale Lenkijos Korido
riaus, prieina prie Baltijos 
Jūrų, kur turi prieplauką 
Gdyne ir karinę prieplauką 
Pudzing. Ryt-šiaurėje nuo 
Lenkų Koridoriaus, ji rube
žiuojasi su Rytų Prūsais, o 
toliau su Lietuva.

Lenkijos karo jėgos yra 
didelės. Po pereito karo 
Francija ir Anglija tvirtai 
ją apginklavo. Dabar jos 
pastovi armija yra 335,000 
oficierių ir kareivių. Lavin
ti rezervai siekia apie 3,- 
000,000. Lenkija turi apie 
1,000 karo lėktuvų ir kelis 
šimtus tankų. Lenkija turi 
anglies, plieno, švino ir ki
tokias kasyklas. Ji išvystė 
stiprią industriją, tame 
skaičiuje ir karinę, kur bū
davo ja tankus, orlaivius, 
kanuoles, kitokius ginklus 
ir karo laivus. Per ilgus me
tus pasauliniai imperialistai 
Lenkiją ginklavo prieš So
vietų Sąjungą, taip, kad ka
riniai ji yra ant sausžemio 
ir ore tvirta. Jūrinis karo 
laivynas nedidelis.

Lenkijoj, kaip ir Lietuvoj, 
viešpatauja fašistinė reakci
ja. Darbininkų ir valstiečių 
revoliucinis judėjimas pri
verstas veikti slaptai. Len
kijos darbininkų ir valstie
čių judėjimas yra pusėtinai 
tvirtas.

Tokis palyginimas. Mes 
save neapgaudinėjame. Pati 
viena Lietuva negali atrem
ti Lenkijos fašistų ordas. 
Jai reikalinga labai didelė 
išlaukinė pagelba. Lietuva 
nebloguose santikiuose su 
Latvija ir Estija, bet jos 
abi taipgi nedidelės ir kari
niai netvirtos. Sovietų Są
junga daug kartų Lietuvą 
išgelbėjo nuo Lenkijos. Aiš
ku, kad ji, ir dabar yra 
griežtai nusistačius prieš 
Lenkijos fašistų žygį. Klau
simas ar SSRS dabartinėj 
pasaulinėj situacijoj viena 
galės išgelbėti Lietuvą? Dar 
daugiau, kalta dabartinė 
Lietuvos fašistų valdžia, ku
ri nei to nepasirūpino, kad 
sudaryti su SSRS bendrą 
apsigynimo sutartį. Jeigu 
Lietuva dabar turėtų tokią 
sutartį, tai ji būtų kelis 
kartus stipresnė.

D. M. š.

Binghamton, N. Y
Ligoniai Mūsų Mieste

Serga drg. J. Kireilis; jis 
turėjo operaciją ir guli John
son City ligoninėj.

Draugas Kireilis sveikas bū
damas gerai darbavosi kaip 
LDS 6 kp., taip ir ALDLD 20 
k p. ir yra tų kuopų narys. Lin
kiu greito pasveikimo.

Serga drg. Linionis. Guli 
miesto ligoninėj. Drg. Linionis 
yra K. P. narys. Greito pas
veikimo jam.

Serga Helen Girniūtė, drgg. 
Girnių duktė. Jai padaryta 
operacija ant aklosios žarnos. 
Ji guli miesto ligoninėj (City 
Hospital).

Greito pasveikimo jums, 
Helen.

Daug žmonių vos išvyko gyvi, kai šiomis dienomis New Yorke sugriuvo 75 metų 
amžiaus gyvenamasis budinkas—lūšna.
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dėlę bedarbė, kiti,žmonės nega
lėjo daug aukoti, nes patiems 
žiūri badas į akis.

Mokesčiai pakilo, kažin kodėl 
miesto viršininkai taip įsidrąsi
no, kad kožni metai mokesčius 
stubų savininkam kelia, šiemet 
turės mokėti net $52 už tūks
tantį. Kur tie žmonės gaus pi
nigų, kuomet yra tokių šeimų, 
kuriose visi jau po kelintą mė
nesį nedirba?. Dar kitiems grę- 
sia stubos praradimas. Kaip 
kurie yra pasidavę po “Social 
Security” pašalpos.

Kovo 13 d. LDS. 66 kp. turė
jo savo mėnesinį susirinkimą. Į 
šią draugiją tapo vienas narys 
priimtas. Sergančių nėra. Kuo
pa nutarė pasveikinti “Laisvės” 
Bendrovės suvažiavimą su $3.

— ~ —

Prakalbų rengimo sveikatos 
klausimu komitetas praneša, 
kad prakalbos atsibus 27 d. ko
vo, L. P. K. Svetainėj, kaip 
2:30 po pietų. Kalbės du dak
tarai, Dr. Repšys ir vietinis 
anglas. Tai bus žingeidžios pra
kalbos, kaip apsisaugoti nuo 
vėžio. Kp. Koresp.

kovos frontą prieš fašizmą 
šioje provincijoje.

Buvo 19 įvairių organizacijų 
atstovų ant estrados. Kalbėjo 
R. Trepanier, F. Matchju; 
Jack Cupello kalbėjo anglų kal
boj bedarbių apdraudos klausi-
rpu. Trumpai, rimtai ir kovin
gu tempu jis labiausiai savęsp 
patraukė darbininkų simpatiją 
salėj.

Minėtas Fred Matchju, žilas- 
baltas senelis, taip nepaprastai 
energingai ir gabiai kalbėjo, 
kad publika nenorėjo paleisti 
jo nuo estrados. Jis smerkė 
fašizmą ir, kritikuojant jį, juo
kino publiką be pertraukos bau
biant prieš Duplessio režimą.

Martel ir kiti visi kalbėtojai 
gerai atliko savo pareigas. 
Protesto rezoliucijos vienbal
siai priimtos atsistojimu visos 
publikos.

Gamtmy lis.

Paterson, N. J.
Neapsigaukime!

Dažų Unijos rinkimai įvyks 
šeštadienį, 26 kovo, tad visiem

Hudson, Mass.
Graudūs Paveikslai

Kovo 12 d. ALDLD 103 kp. 
turėjo judamus paveikslus apie 
Ispanijos Civilį Karą. Atsibuvo 
L. P. Kliubo Svetainėj, žmonių 
atsilankė neperdaug. šiuos pa
veikslus rodė Ispąnijos Gelbė
jimo Komitetas. Aiškiai paro
dė, kaip Ispanijos liaudis viso
mis priemonėmis ginasi nuo 
žiauriausių barbarų fašistų.

Į šiuos paveikslus žiūrint, 
kaip fašistai atskridę su orlai
viais naikina gražiausius bu- 
dinkus, kurie daugiausiai ap
gyventi civiliais žmonėmis, ne
vienas žiūrovas apsiverkė! Pa
rodė, kaip supuolę žmonės trau
kė apgriuvusius kūdikius, mo
teris ir kas tik papuola ton au- 
kon. Vieni kariauja už demo
kratiją, kiti, pasilikę namie, 
aukauja savo kraują dėl sužeis
tų kareivių.

Po paveikslų, x vienas iš to 
komiteto narių paaiškino apie 
Ispanijos graudingą padėtį. 
Prašė kiek kas gali paaukauti. 
Po dolerį aukavo šie draugai: 
J. Rožėnas, P. Kay, P. Vaite
kūnas ir K. Grekauskas; po 
50c: Ch. Urbonas, V. Sunsk- 
ienė, M. Šleiva, J. Šidlauskas ’ir 
J. Navinzlauskas. Viso su 
smulkiomis ir šokių likusiais 
pasidarė $23.99.

Reikėtų visiems daugiaus su
sidomėti rėmimu Ispanijos de
mokratijos. Ir pas mus yra di

Montreal, Canada
Prancūzai Kyla Prieš Fašistų, 

Užmačias
Kovo 13 d. St. James Markęt 

Salėj vėl įvyko didžiulis fran- 
cūzų darbininkų mitingas, su
šauktas įvairių unijų kovai 
prieš Duplessio užsimojimus ap
krauti darbininkus taksais ant 
uždarbio, delei fašistinių bedar
bių pašalpos fondo sudarymo. 
Mat, radikališkiems bedar
biams neįmanoma ją gauti. Jei 
kurie ir gauna pašalpą, tai 
greit vėl ją 'sulaiko. Girdėjau 
tokių, kuriuos siuntė Maskvon 
dėlei pašalpos. Girdi, kad jie 
tau geri, tai prašyk tu jų! 
Taip pat čia skambėjo griaus
mingi kovos obalsiai už ^demo
kratiją, prieš fašizmą, už be
darbių apdraudą, apdedant tak
sais turčius. Eina gandai, kad 
Duplessio valdžia rengiasi už
daryti visas darbininkų unijas, 
kad tuom geriau pasitarnavus 
bosams-darbdaviam ir gilesnin 
skurdan įstūmus darbo mases 
ir jų šeimynas.

Prakalbos ėjo francūzų kal
boj. Jų klausyti susirinko virš 
3000 darbininkų. Salėj nebetil
po visi, likusieji lauke klausėsi 
garsiakalbių. Kalbėtojai, be
kritikuodami priešus su jų vi
su valdžios aparatu, trukino 
juoku publiką be pertraukos, 
gana gabiai, lyg tie artistai 
scenoje.

Tikėtina, kad masės liko su
cementuotos kovai už reikštus 
reikalavimus šiame mitinge. 
Reikia pabrėžti tas faktas, kad 
klausytojai griausmingiausiais 
šauksmais pritarė tiems kalbė
tojų išsireiškimams, kurie la
biausia buvo bolšeyistinio turi
nio, gyviausiai į tai reaguojant 
publikai. Tai džiuginanti fran
cūzų darbo masių progreso 
reiškiniai, vienijanti bendrą

dažų balsuotojams pranešu, kad 
balsuotumėt už šiuos kandida
tus :

Prez., Charley Vigorito; vi
ce prez., John Lyding; sekr.- 
treas., George Mangarelle; as- 
sist.-sek., Ralph Lapera; biznio 
agentus, Jack Laudi, Roy Emi- 
dia, James Clark; Executive 
Board, James Falone, Charley 
Lazzio, Frank O’Neil, Frank 
Sfperruzze, Thomas Hank Pe
rone, Low Cappucci, Harold 
Nyehause, Tony Manno, Char
ley Chiccoppi; Board of Trus
tees, Low Swecca, Pete Sacco- 
mano, Armando Spada; Ser
geant-at-arms, Anthony Cap
pucci, John Tapar-Taparaus- 
kas.

šie kandidatai turi būti re
miami visų pažangiųjų, nes jie 
yra pasidarbavę daug dėl Dažų 
Unijos.

Tad mes, lietuviai, turime 
balsuoti už juos.

J. Matachun.

Tucson, Ariz. — Mažai 
kas tikėjosi, kad pasveiks 
Amerikos generolas Per
shing, 77 metų, bet jis jau 
vaikščioja.

Serga drg. J. Jankauskienė, 
kuri gyvena Endicott, N. Y.; 
guli vietinėj ligoninėj. Ji yra 
LDS 6 kuopos narė ir dažnai 
dalyvaudavo mūsų parengi
muose. Greito p a s v e i k imo 
jums, drauge.

Dar tebeserga draugė Mary 
Kulbienė. Ji yra išvežta į po
ilsio namus sveikatą pataisyti 
ant E. J. farmos.

Jos antrašas: Mary Kulbis, 
R. D. 4 Wagner Farm, Bing
hamton, N. Y. Aplankykite ją 
arba parašykite jai laiškutį - 
virš minėtu antrašu.

Draugė M. Kulbienė yra 
moterų skyriaus narė ir buvo 
sekr. Jai apsirgus, laikine se
kretore yra d. Girnienė; ji 
aplaikė jos laiškutį, kuriame 
prašo parašyti nuo jos, M. Kul- 
bienės, laišką į moterų skyrių •- 
ir padėkavoti už dovanas, ku- *■ > 
rias ji aplaikė per ligonių lan
kytojas dd. O. Kireilienę ir D. s .. 
Strolienę.

Taipgi ir mane neužmiršo— 
duoda geras dienas. Ačiū 
jums, drauge Kulbiene! Nuo ,, 
savęs linkiu jums greito pa-

Serga V. Minonienė; ji yra 
LDS 6 kp. narė.

Greito pasveikimo draugei.
“Laisvės” Korespondentė.

DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS

BANKETAS
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

“Laisves” Bendrovės 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 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

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

Šokiam $1.25. Vien tik Šokiam 40c.

Konvencija bus šioje pačioje salėje. Prasidės 10 valąndą 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 vaL vakare. Programa bus 9-tą vai vakare.

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
Įžanga Banketui ir
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Pirmadienis, Kovo 21’, 1938 Ketvirtas Puslapis

Epizodai iš Mano Gyvenimo
. t —i y. V. Kuibyševas

WORCESTER, MASS

al

r

(Tąsa)
Valytoja pakėlė raktą ir, nežinodama, 

iš kur jis, padėjo jį ant lango. Mes sėdim 
uždaryti ir tikimės, kad mums kas nors 
atidarys. Praeina valanda, pusantros, 
dvi,—niekas neateina, ir tik po trijų va
landų kažkoks gvardietis atidarė mums 
duris. Mes laisvi. Publika žinojo kai ku
riuos politinius kalinius, jų tarpe ir Kįii- 
byŠevą, ir sušaukė didelį valstiečių mi
tingą. Buvo apie tris tūkstančius žmo
nių. Bolševikai išstojo su kalbomis, ir 
kas ypač nustebino visus tremtinius, mes 
išstojom prieš karą. Iki to ten niekas 
nedrįso apie tai kalbėti.

Savo kalbos metu aš matau, kad tolu
moje—stepėje—stovi sargybos viršinin
kas ir iš padilbų, piktai žiūri į tai, kas 
pas mus vyksta. Kalbos metu aš negalė
jau jo areštuoti, o kada mitingas pasi
baigė, aš mėginau jį sujieškoti, bet tai 
nepasisekė, o laukti pas mane nebuvo lai
ko. Mes iš savo palto išpjovėm siūlėse 
įsiūtus pinigus, nusamdėm vežimus ir nu- 
dardėjom į Krasnojarską. Kelią, kurį 
mes praėjom nuo 26 vasario iki 8 kovo, 
mes pravažiavom dviejų dienų bėgyj. 10 
kovo mes buvom Krasnojarske, kur aikš
tėje pasakėm kalbą prieš karą. Tada iš
trėmime buvo kai kurie bolševikai, kurie 
buvo linkę palaikyti karą.

Aš noriu papasakoti vieną epizodą, ku
ris įvyko Samaroj, kur kalėjime buvo 
mano žmona.

Atvažiavau aš Samaron 16 kovo ir su
žinojau, kad revoliucija dasirito iki Sa
maros tik kovo 3 dieną.

Kovo 3 dieną, dešimtą valandą rytą, 
minia prieina prie kalėjimo, kad paliuo- 
suoti politinius, įsiveržia į kalėjimą, į 
mano žmonos kamerą, ir randa ją begim- 
dant. Pasirodo, prieš valandą, be jokios 
gydytojo pagelbos, ji pagimdė kūdikį, 
kuris voliojosi tarp jos kojų ir vos ne
užduso. Tada iššaukė daktarę Bliznians- 
kają. Ji paskiau papasakojo, kad jeigu 
minia būtų atėjus dešimčia minučių vė
liau, tai būtų žuvę ir kūdikis ir motina.

Revoliucija išgelbėjo man žmoną ir pa
liko gyventi man sūnų, kuris dabąr yra 
pionierių.

*

Atsisveikinimo švilpukas
1919 metais aš buvau XI Armijos Re

voliucinės Karo Tarybos narys Astra- 
chaniuj. XI armijos operacijos ėjo į va
karus ir į rytus išilgai Kaspijos jūros 
krantų. Vakarinėj fronto dalyje buvo 
ruošiama didelė operacija. Aš išvažiavau 
į pozicijas. Mūsų kariuomenė buvo Mi
chailovkos kaime. Priešas — už trylikos 
kilometrų nuo mūsų, Endakovkos kai
me.1 Kova šiose pozicijose tęsėsi jau se
nai. Uždavinys buvo toks, kad būtinai 
išmušti priešą iš Endakovkos.

Grupės štabas išdirbo puolimo planą, 
ir auštant mūsų dalys pradėjo mūšį. Bet 
mes neapskaičiavom savo jėgų ir priešo 
jėgų, ir priešas ne tik atrėmė mūsų ata
ką, bet dar pats perėjo į kontr-ataką, ir 
mums teko pereiti prie savo pozicijų, 
prie Michailovkos gynimo. Priešas, ma
tyti gavo pastiprinimų šviežiomis jėgo
mis, kurių mes neapskaičiavom, pradė
dami mūšį, ir atakavo mus labai smar
kiai. Raudonarmiečiai kovėsi kaip liūtai. 
Aš buvau pirmoje ugnies linijoje ir ste
bėjau didvyrišką mūsų dalių elgesį. Vis
gi jautėsi, kad mums neišlaikyti užimtos 
-pozicijos. Po kurio laiko atėjo praneši
mas, kad priešo kavalerija supa mus iš 
užpakalio. Grupės vadas įsakė pasitrauk
tu Aš palaukiau, kol pasitraukė prieša
kinė grandis, ir, sėdęs į automobilį, pa
siėmiau su savim keletą sužeistųjų.

Už Michailovkos kaimo tekėjo mažu
tis upelis. Vienintelis tiltas per tą upelį 
jau buvo priešo artilerijos apšaudytas 

sugriautas.
Šoferis surizikavo pervažiuoti per upe

lį. Krantas kitoj Upelio pusėj buvo že
mesnis, kaip mūsų pusės krantas. Įvaręs 
mašiną, jis tikrai pasijuto kitoj upelio 
pusėj, bet nuo stipraus smūgio į priešin
gąjį krantą trūko užpakalinių ratų lan
kai. Atsarginių lankų nebuvo, ir 
toliau mes važiavom ant plikų ratų.-

Smėliai. Mašina dažnai įklimpdavo, ir 
mes ją traukdavom besitraukiančiu 
raudonarmiečių pagelba. Reikėjo sku
bėti, nes priešo raiteliai galėjo mus tuč
tuojau pavyti. Pateko gabalėlis tvirtos 
žemės. Mes, matyti, pravažiavom tik du 
verstus, aplenkė besitraukiančius, kai 
masina vėl įklimpo, ir mes ištraukti jos 
savo, jėgomis nebegalėjom. Pro mus va
žiavo sanitarinis dviratis, perpildytas 
sužeistaisiais. Mes davėm uždavinį rau
donarmiečiui, kuris sėdėjo ant dviračio, 
prisiųsti mums trisdešimt žmonių-rau- 
donarmiečių iš pirmos jų pasiektos da
lies. Tuo laiku mums pasisekė ištraukti 
automobilį, bet praėjusi dar keletą žing
snių mašina da giliau įklimpo į smėlį.

Po pusvalandžio atėjo raudonarmie
čiai. Bardamiesi ir keikdamiesi jie visgi 
padėjo mums ištraukti mašiną.

Dalykas, žinoma, buvo ne mašinoj, o 
šešiuose sužeistuosiuose,. kurie negalėjo 
eiti pėsčiomis ir kurių mes negalėjom 
patalpinti mus aplenkusiam dviratyje.

Ištraukę mašiną, raudonarmiečiai nu
ėjo pirmyn greitu žingsniu. Mašina ėmė 
eiti labai lėtai, atsargiai tyrinėdama ke
lią.

Mes vėl pasilikom vieni. Mašinoj bu
vau aš, mano adjutantas, du šoferiai ir 
šeši sužeistieji. Po kaikurio laiko maši
na vėl įklimpo, ir tiek stipriai, kad nebe
buvo vilties ją ištraukti. Mūsų laimei, 
mus pavijo pavėlavęs mūsų gurguolės 
vežimas, kuriame pasisekė sutalpinti ke
turis sužeistuosius. Paliko du sužeistieji
— vienas į ranką, kitas į krūtinę, kurie 
šiaip taip galėjo eiti. Mes nutarėm mes
ti mašiną ir eiti pėsčiomis.

Mašina buvo labai gera, “Packard” 
sistemos, kurią šoferiai globojo kaip gy
vą būtybę. Nežiūrint į tai, kad dirbama 
buvo fronte, jie laikė ją absoliučioj šva
roj, ir- ji visuomet atrodė kaip žaisliu
kas.

Reikėjo matyti šitų šoferių skausmą, 
kuriems reikėjo skirtis su savo mylimu 
vaikeliu. Vienas jų sušuko:

—Jokiu būdu neatiduosim priešui ma
šinos! Reikia ją padegti.

Apliejo mašiną benzinu ir, kad smar
kiau ją suardyti, į motorą padėjo dvi 
rankines granatas. Vienas šoferių pade
gė mašiną.

Mes praėjom jau apie ketvirtadalį 
versto, o gal būt ir daugiau, kai staiga 
užgirdom mūsų automobilio sirenos bal
są-. Mes sustojom, kaip įdiegti, nesu
prasdami, kas atsitiko.

Šoferiai staiga ėmė raudoti ir sukniu
bo ant žemės. Mes vos vargais negalais 
gavom iš jų paaiškinimą: pasirodo, ug
nies ištirpdyti, susijungė sirenos laidai.

Mašina ilgai, tęsiamai kaukė. Ilgai 
verkė šoferiai savo mylimojo kūdikio.

Didvyriškosios Dienos
1920 metų pradžioj aš, būdamas Tur

kestano fronto Karinės Revoliucinės Ka
ro Tarybos narys, buvau: komandiruotas 
iš Taškento į Užkaspiją, kad pagreitinti 
'operacijas Užkaspijos fronte prieš deni- 
kinječius, kurie ten slankiojo jau keleto 
mėnesių bėgyje. Vyko savotiškas šokis 
pagal geležinkelio liniją: tai priešas už
imdavo stotį Kizil-Arvat, tai šią stotį 
paimdavo mūsų kariuomenė. Kova ėjo 
tik siauram ruože pagal geležinkelio, li
niją, nes aplinkui buvo, nepraeinami, be 
vandens smėliai. ų

Mano atvažiavimo į Kizil-Arvat mo
mentu Užkaspijos fronto štabe jau bu
vo, išdirbtas planas užeiti priešui į už
pakalį. Šito 7plano iniciatorium buvo 
draugas Paskuckiš. Operacija buvo ne
paprastai sudėtinga: reikėjo plika dy
kuma pravesti didelį kiekį kariuomenės, 
ir absoliučiai viską reikėjo imti su. savim
— šovinius artilerijai, patronus, produk
tus ir dargi vandenų nes aplinkui; nebur 
vo nė vieno šaltinio; nė vieno vandens 
lašelio.

ALDLD 11 KP. SUSIRINKI
MAS IR DRG. GUOBOS 

PRAKALBOS
Susirinkimui,, kuris įvyko va- 

sarįo 27, reikia tarti ačiū už 
sumetimą $žį.5O aukų, už ku
riuos mūsų kuopos vardu, nu
tarta užprenumeruot metams 
Kanados “Liaudįės Balsą” dėl 
Lietuvių Knygyno. Taipgi nu
tarta užrašyti, ‘'Laisvę” draugei 
Gurskienei ant pusės metų kuo
pos. kaštais, kuri yra narė 
ALDLD. O- už kitą pusmetį 
pridėjo. $2>,50 drg. P. Labanaus
kas; taivdabar d; Gurskienė tu
rės “Laisvę” ant visų metų.

Drg. Dovidonienė raportavo, 
kad už vasario mėnesį ji išpla
tino literatūros už $15. Bravo, 
mūsų knygė!

Į “Laisvės” suvažiavimą at
stovauti mūsų kuopą likosi iš
rinktas d. P.’Plokštis.

Tą pačią dieną po pietų kal
bėjo pas mus “Liaudies Balso” 
redaktorius ’drg. Matas Guoba. 
Prakalbas jam surengė ALD- 
LD 11 ir 155 kuopos.. Drg. 
Guoba kalbėjo apie 
lietuvių gyvenimą : 
su išnaudotojais, 
reikale “Liaudies 
šiem suprantamai : 
“Liaudies Balsas” 
reikalingas kaipo 
laikraštis, švietėjas 
lietuvių darbininkų 
Kvietė šių prakalbų dalyvius 
paremti “L. B.” ir, kas gali, už
siprenumeruoti, nes tai vienati
nis kelias, kuriuo Jungtinių 
Valstijų lietuviai gali susisiek
ti su mūsų broliais, gyvenan
čiais Kanadoje.

Antroj temoj kalbėjo apie Is
paniją, kur eina baisus karas 
su fašizmu už-'r Ispanijos liau
dies laisvę. Baigdamas savo 
kalbą, d. Guoba ragino ir Ispa
nijos kovotojų neužmiršti. Per 
jo prakalbas buvo gauta 6 nau
jos “Liaudies Balso” prenume
ratos ir atnaujiiita 2. Taipgi 
buvo renkamos aukos “L. Bal
sui.” Aukojo po $1: N., Kuda- 
rauskas ir J. M. Lukas; po 
50c: B. Mizara, Z. Dvareckas,
J. Karsokas; po 25c: P. Ba
cevičius, J. J. Bakšys, J. Žukas,
K. Kunigauskas, P. Petkūnas, 
A. čiaponis, B. Kukauskas, L: 
Ausejienė, P. Sadauskas, P. 
Jelskis, E. Dovidonienė, J. Dau
gėla, J. Senkus, F. Verseckis ir 
P. Butkevičius. Viso su smul
kiomis aukomis surinkta ir per
duota drg. Guobai $11.82.

Kaip prakalbų rengėjai, taip 
ir rėmėjai, visi linkim, kad “L. 
Balsai” išaugtų į dienraštį ir 
lankytų mus kitą metą šiuom 
laiku kasdien.

J, M. Lukas.

Kanados 
ir jų kovas 
Kalbėdamas 
Balso,” vi- 
nurodė, kad 

tenai yra 
vienatinis 

; ir kelrodis 
gyvenime.

Grand Rapids, Mich

(Bus daugiau)

Malonu pranešti šią linksmą 
naujieną Grand Rapids ir apiė- 
linkės lietuviams! Kaip jau vi
siems yra gerai žinoma, seniau 
gražiai gyvavo ir daug darba
vosi Lietuvių Dailės Choras. 
Vėlesniais laikais dėlei tam tik
rų aplinkybių choras buvo ap
sistojęs dainavęs. Ir tiesa, kaip 
choras nustojo savo gražiais ir 
^maloniais balsais susirinkimuo
se linksminti, tai ir į mūsų pa
rengimus žmonių pradėjo ma
žiau sueiti. Tankiai tekdavo 
•girdėti net nusiskundimų: ar, 
girdi, mūsų mylimas choras jau 
amžinai mirė? Ar jau jis mu
kų parengimų nelinksmins savo 
;žavejančiais balsais ?

Būdavo, pakalbinsi vieną ki
tą choristą apie choro atgaivi-. 
nimą, tai gauni atsakymą, kad 
būtų gerai, smagu, kad chorą 
atgaivinus, bet, esą nėra jauni
kio norinčio mokytis, lankyti 
pamokas ir tt.

Vieną gražią dieną suėjau, 
viename parengime gražų būre
lį jaunimo ir prisiminiau jiems 
apie choro atgąįyinimą. Radau 
gražaus priturimo. Jie sakė: 
“mės to senai” laukiame,' Jeigu

tik kas pradėtų, tai mes visi ei
tume dainuot. ”

Pamaniau imtis darbo. Pir
miausiai pąkalbinau suauges- 
nius draugus, ypač tuos, kurie 
jau pirmiau dainavo. Jie paro
dė pasiryžimo. Nutarėme tam 
tikslui šaukt susirinkimą.

Vasario 27 d. sušaukėme su
sirinkimą ir išrinkome iš ketu
rių draugų komisiją, būtent: 
dd. K. Kijauską, V. Matulaity
tę, A. Jasaitytę ir J. Urboną. 
Tapo aplankyti visi pirmiau 
dainavę draugai ir draugės.

Kovo 3 d. jau buvo daug pla
tesnis susirinkimas ir išrinkta 
valdyba iš šių asmenų: organi
zatorium — C. Lekas; pagelbi- 
ninku—C. Kijauskas; nutarimų 
raštininke — V. Matulaitytė; 
fin. rast.—A. Jasaitytė. Pra
mogų komisijon: C. Švoba, J. 
Urbonas ir dvi seserys Viktore- 
vičiukės; gaidų komisijon — d. 
Lujus.

Valdyba išrinkta iš darbščių 
ir energingų žmonių. Tikimasi, 
jog jie širdingai dirbs choro 
naudai. Linkėtina jiems gerų 
pasekmių!

Chorui vadovauti pakviestas 
d. A. Palaginas. Jis su džiaugs
mu apsiėmė mokytojaut, kaip ir 
pirmiau kad mokytojavo, žadė
jo dėt visas pastangas, kad 
chorą išauklėt į dailės chorą.

Pirmos praktikos 
su kovo 10 d.

Keli žodžiai mūsų 
nei, be kurios talkos
ristai, negalėsime apseiti. Mes 
jau turime chorą, bet be jūsų 
paramos ir pagelbos, draugai ir 
draugės, negalėsime pasilaikyti. 
Pribūkit mums į talką, jeigu 
norite, kad choras jus links
mintų savo dainomis. Tėvai ir 
motinos, kurių vaikai gali dai
nuoti, ne tiktai leiskit, bet pa
tarkit ir nurodykit jiems, kad 
jie turi . būti; chore, turi pri
klausyti. Chore jūsų sūnai ir 
dukros išsiauklės netik dainavi
me, bet ir pagarbos susilauks 
nuo plačios visuomenės! Lai 
choras palieka visuomenės cho
ru, tarnaujančiu darbo žmonių | 
visuomenei.

Choro pamokos įvyksta kiek
vieną savaitę ketvirtadienio va
karais. Kviečiami ir tėvai atei
ti sykiu su savo jaunuoliais, 
nes visiems sykiu linksmiau 
praleisti laikas.

Choro Korespondentas.

Anti-Fašistų Italų Mass- 
Mitingas

Masque Teatro 
“Garibaldi-Pac- 
turėjo surengęs 

programa 
liau- 

fašiz- 
pats 

Bata-

Waterbury, Conn

prasidėjo

visuome- 
mes, cho-

Newark, N. J
ĮVAIRŪS ĮVYKIAI, ŽINIOS
ALDLD 5 kuopos susirinki

me nusitarta po bizniškų reika
lų turėti diskusijas įvairiais bė
gamais klausimais. Šį tarimą 
galima priskaityt prie didelio 
žingsnio pirmyn. Pirmoms dis
kusijoms išrinkta komisija iš 
dd. Kasparo ir Janiison, kurie 
suras temą ir sekantį susirinki
mą bus pradėta vykinti gyveni
me. Taigi kviečiame visus na
rius ir pašalinius ant sekančio 
susirinkimo, kuris įvyks kovo 
25 dieną, Liet. Svetainėj, 8 vai. 
vakare.

Tema bus: “Komunistų Tak
tika pirmiau ir dabar demokra
tijos klausime.” Prie šios te
mos draugai prisirengkit iš an
ksto. D. Jamison duos įvadą šių 
diskusijų.

Svečias Draugas Jukelis
Kovo 1 d. turėjom Viešą pa

sikalbėjimą, kurį surengė Liet. 
Komunistų Sekcija svečiui iš 
tolimos Chicagos. Labai gražiai 
papasakojo mums draugas Ju
kelis savo įspūdžius iš gyveni
mo Chicagoje ir tenaitinę jų 
darbuotę Komunistų Partijos 
vajaus metu ir bedarbių orga
nizavime. Mūsų svečias uždavė 
mums gerai vėjo už silpną vei
kimą Kom. Partijoje ir kvietė 
vyrus ir moteris dalyvauti 
smarkiau judėjime, kol dar ne 
vėlu.

Pats draugas įrašė kelias 
drauges ant vietos. Drg. Juke
lis amžium senokas, bet ener- k
gija — tikro jaunuolio* n . < o-

Kovo 6 d., 
patalpoj italų 
cardi Kliubas” 
masinį mitingą su
tikslu paremti Ispanijos 
dies kovas prieš pasaulio 
mą. Labai gerai kalbėjo 
italų liuosnorių Garibaldi
liono vyriausias komandierius, 
Randolfo Paccardi, kuris laike 
pasaulinio karo buvo įstojęs 
liuosnoriai į Italijos armiją ir 
už atsižymėjimus kare apdova
notas ir paaukštintas į karinin
ką. Mussolinis užėmė tuomet 
Romą ir įsteigė fašizmą per 
apgavystę ir savo prižadų ne
pildė; apgavo Italijos liaudį ir 
sykiu virš minėtą bataliono da
bartinį komandierių, kurį 1926 
metais areštavo ir nuteisė į ka
lėjimą, kaipo fašizmo priešą. 
Komandierius Garibaldi bata
liono 1931 metais pabėgo iš ka
lėjimo ir nuvykęs į Franciją 
veikė prieš Mussolinį iki užpuo
lė tarptautinis fašizmas Ispa
nijos demokratinę valdžią. Pats 
pirmas Paccardi, kaipo fašizmo 
priešas, suorganizavo batalioną 
iš virš 2000 žmonių (dabar sa
kė virš 3000) ir atvyko į Ispa
niją jos liaudžiai pagelbon 
prieš fašizmą.

Kiek aukų surinko, nepasakė, 
bet manau, kelis šimtus, nes 
italai darbininkai gausiai auka
vo. Darbininkai, matytis, buvo 
labai užganėdinti jo kalba.
A. L. Kongreso N. J.

Posėdis
Valstijos

komiteto
Iš visko

Posėdyj dalyvavo 9 
nariai; 4 nepribuvo, 
pasirodė, kad šis komitetas ma
no pasidarbuoti dėl Liet, liau
dies atgavimo teisių, nes tai 
parodė jo tarimai ir užsibrėžti 
darbai vykinti gyvenimai!.

Išdalinta j kolonijas Kongre
so išleista knygelė: “Lietuvos 
Neprigulmybę Minint,” bet tuo 
pačiu kartu ir savo nuomonė 
pareikšta, kad, brošiūra per 
brangi (TO centų) ir pigesne 
kaina galima būt 3 syk tiek pa
skleisti.

Sekretoriui patarta atsikreipt 
j centrą tuo reikalu.
Neumrkietė Jaunuole Ligoninėj X

Sekmadienio vakare, staiga 
susirgo buvusi sietynietė Lil
lian Janušoniutė. Pašaukus gim
dytoją, greit nugabenta į ligo
ninę ir ant ryt? padaryta opera
cija ant apendiko.

Po operacijos atrodo eina ge
ryn, Prašoma šią jauną draugę 
aplankyt ir suraminti liūdnoje 
valandoję. Lankyt galima kas
dien,, dieną ir vakarais: Pres
byterian Hospital, So., 10th St. 
ir 9th Ave., Newark, N. J.
Lietuvių Komunistų Pramogėlė

Kovo 20 dieną, 2 vai. po pie
tų, 400 Bloy St., Hillside, N. J. 
įvyks smagus parengimas. Bus 
“Bingo” gėmis, kortų ir pra- 
kalbėlių-diskusijų. Kviečiama 
visas ir visus dalyvauti šioje 
draugiškoj sueigoj, o kartu 
bendrai praleisti smagų laiką 
visiems. G. Albinas.

AUKOS LIETUVOS POLITI
NIŲ KALINIŲ GELBĖJIMUI

čia paduodame vardus auka
vusių Lietuvos neprigulmybės 
paminėjimo mitinge, įvykusiam 
vasario 20 d.

F. Šileikienė —$1; po 50c: 
A. Bokas, M. Akulevičius, A. 
Rogeris, J. žemaitis, L. Mun- 
kienė, J. Bujanauskas, A. Pa- 
naitis, J. Paulauskas, J. Stra- 
kulaitis, J. Rušinskas, M.. Ku- 
čauskienė, V. Krasnickas, A. 
Marčiukaitis ir M. Voveris; po 
25c: V. Mineika, M. Krugelis,
J. Naujokai, J. Marcimaitis, J. 
Samoška, V. žiūraitis, P. Mq- 
tiečius, J. Jenkeliūnas, T. Ma
tas, J. Matulis, V. Povilaitis, 
Baltuška, A. Pasaunikas, V. 
Pinevičius, Mockaitis, Bendo- 
raitis, J. Liubinskas, J. Zors- 
kis, P. Bokas, Ig. Kazlauskas,
K. Sinkevičius, J. Svinkūnas, 
M. Svinkūnienė, An. Strakulai- 
tienė, M. Mačulienė, J. Povilo
nis, J. Jesulevičius, Kl. Jenke- 
liūnienė, A. Stanislovaitienė, 
V. Jokubonis, A, Sauka, P. Ku- 
kanskis, P. Poškus, J. Vidžiū
nas, P. Degimas, S. Kalainis ir
L. Žemaitienė.

Jeigu kurią vardai negerai 
yra užrašyta, arba visai nesi
randa, malonėkite atleisti, nes 
rinkėjai gal neparašė, arba ki
tokia klaida pasidarė.

Viso aukų surinkta $19.65.
Varde Lietuvos politinių ka

linių, komisija taria širdingą 
ačiū visiem tiem, kurių vardai 
čia randasi,

Taipgi ačiū ir tiems, kurių 
vardai gal per kokią klaidą čia 
netilpo, arba kurie aukavo ma
žiau 25c, tai neįrašyta. J. S.
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Telephone: EVer green 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi- 

• ruki u s ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATI

KUOSE SKAUSMUOSE

■■T—Hrhrf1 i

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J' 

Kampas E. 23rd St.

Deksnio Galinga Mostis turi savyje 
galingą šilumą—šildydama, kaipo sau
lės spinduliais savo galybe sunkiasi 
per odą j gyslas ir dirbasi j kraują; 
tai tokiu būdų išskirsto kraują ir 
išvaro lauk visokius skaudėjimus, 
kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠAL
TĮ, NUVARGIMĄ, ATŠALUSĮ 
KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKU
LUS, NIKSTELfiJIMĄ, ir kitus sau
sus skaudėjimus, tik ne tonas.

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 grąžinąm. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangi
ni, tai tuojaus reikalauk Deksnio 
Galingos Mosties, klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT, tairtik tada ap- 
laikysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk 
nei 'jokių kitų 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 

i OINTMENT CO., P. O. Box 352,
Hartford, Conn,, Ū. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.

Telefonas: Humboldt 2-7964,DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, Hi Ji
VALANDOS :2—4 ir 6^8.

Nėra valandų sekmadieniais. « ..

— ... .....  ... SB. i
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Pirmadienis, Kovo 21, 1938 "LAISVI” Penkias Puslapis

Wilmerding, Pa
Bedarbė vis Didėja

Kaip kitur, taip ir čia pasi
reiškia vis didesnė bedarbė, 
kasdien daugiau žmonių išme
tama iš dirbtuvių. Tos bedar
bės plėtimasis pradeda atsiliep
ti ir ant mūsų organizacijų. 
Pakalbinkie darbininką prisi
dėti prie ALDLD ar Komparti
jos, tai gauni atsakymą: “ne
dirbu.” žinoma, tai nėra pa
mato, kad dėl bedarbės nebega
lima prisidėti prie virš minėtų 
organizacijų, nes tai yra labai 
maža makestis, o nauda—šim
teriopa. Pavyzdžiui, paskiau
sia ALDLD išleista knyga “Ke
lias į Naują Gyvenimą,” kurią 
parašė drg. Antanas Bimba, 
yra verta daugiau, negu $5, gi 
ALDLD nariai gavo ją veik 
veltui, nes prie knygos “Kelias 
į Naują Gyvenimą” nariai gau
na kas 3 mėnesiai labai turi
ningą moksliniais straipsniais 
žurnalą “Šviesa.” Todėl mes, 
ALDLD nariai, stengkimės per
statyti da nepriklausantiems 
lietuviams darbininkams nau
dingumą prigulėti prie virš mi
nėtų organizacijų. Tik per or
ganizacijas darbininkai įgauna 
daugiau apšvietus patyrimo. O 
apsišvietusiems darbininkams 
yra lengviau vesti kovą su iš-1 
naudotojais.

apie bedarbę ir trockistų teis
mą Sovietų Sąjungoje. Prakal
bos buvo surengtos K. Parti- ( 
jos vardu.

Apie kituose miestukuose pa
našias prakalbas, manau, para
šys kiti draugai.

Kovo 8 d. įvyko K. P. narių 
ir simpatikų platus susirinki

mas IWO. svetainėje. Distrikto 
organizatorius išdavė platų ra
portą iš konferencijos New 
Yorke, žmonių šiuo kart prisi
rinko apie 500. Lietuvių ir gi 

matėsi apie 25. Organizatoriaus 
pranešimas buvo labai įspū

dingas.

i Drg. Kačergius tuoj pasiėmė 
režisuot dramą “Mirtų Vaini- 

| ką,” kuris bus perstatytas dar 
šį sezoną Brooklyne.

Jis taipgi pasiėmė svarbią 
rolę dramoj “Praeities šešė
lyj.”

Gero įspūdžio gavau tėmi-

Kovo 11 d. buvo susirinki
mas K. P. biuro narių, kuris 
įvyko Partijos kambariuose ir 
labai svarbiais klausimais. Bu- Į 
vo apkalbėjimas kandidatų įl. gubernatorius. CIO pastatyto1 Jant drg' ^rgiaus pratimą 
kandidato ant gubernatoriaus 
T. Kenedy, dabartinio Įeit, gu
bernatoriaus, buvo perskaityta 
platforma ir išdiskusuota. Pri
imta daug gerų patvarkymų. 
Nutarta remti Non-Partisan 
League, kuri čia tik ką nesenai 
susitvėrė.

Jukelio Prakalbos

turėjome

buvo 
susi-

greitųjų 
lietuvių 
kp. s vėtai nė- 
progos pasi-

senai girdėto drg. 
Chicagos prakalbų.
draugas Jukelis

Ju-

jau 
žy-

Kovo 11 d. ant 
sušauktas vietos 
rinkimas LDS 37 
je, kur 
klausyti 
kelio iš 

Nors
šiek tiek paliestas senatvės 
mių, bet jo balsas ir mintys da 
visai išrodo jaunos. Kalbėtojas 
labai aiškioj ir miklioj savo 
kalboj apibudino kokią svarbią 
rolę yra atlikusi ir atlieka 
Kompartija, ir kvietė netik vy
rus, bet ir moteris stoti į Kom
partiją ir sykiu su draugais vy
rais kovoti už geresnę darbo 
klasei ateitį. Draugas kalbėto
jas daug tiesos pasakė, savo 
kalbą paįvairindamas su gan 
skaniais juokeliais. Publikai la
bai patiko, kurios buvo susirin
kę vidutiniai.

Aukų surinkta $1.75. Taipgi 
ir literatūros d. P. J. Martinas 
pardavė kelioliką egzempliorių 
(knygų).

Ačiū draugams 
giečiams už aukas
suteiktą prakalboms vietą.

Geo. Urbonas.

wilmerdin- 
ir už veltui

Pittsburgh, Pa
Apie Viską

Kovo 9 d. buvo suruoštos 
prakalbos d. J. Jukeliui. Įvyko 
N. S. daly, L. Sūnų svetainėje, 
žmonių buvo apie 50 asmenų; 
daugiausiai partijiečiai ir kele
tas simpatikų.

Sekmadienio vakare, kovo 13 
d. žmonių suėjo apie 100. Buvo 
nemažai moterų ir jaunuolių. 
Abiejuose vakaruose kalbėtojas 
papasakojo labai įdomių daly
kų apie Kompartijos Veiklą,

Tą patį vakarą teko dalyvau
ti močiutės Bloor priėmimo bei 
pagerbimo parengime. Žmonių 
buvo labai daug iš visur. Dau
giausiai jaunuoliai. Rengė Dar
bininkų Mokyklos Taryba 
(Workers School Council) savo 
mokyklos patalpoje.

Kovo 20 d. įvyks 
partijiečių lavinimosi 
kimas. Pradžia 2 vai. 
Vieta — 1217 Beaver

lietuvių 
susirin- 

po pietų. 
Avė.

Kovo 5 d. pasimirė M. Jur
gelis, 58 metų amžiaus, ilgai 
gyvenęs N. S. Užlaikė karčia- 
mą. Paliko moterį. Palaidotas 
kazimierinėse kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis.

Velionis paėjo iš Lietuvos: 
Balbieriškio parapijos, Putriš- 
kių kaimo. D. P. L.

Newjersietis
J. Kačergius

DŽIAUGIASI JUOMI 
MENININKAI

Jau daug metų prabėgo .nuo 
to laiko, kai Brooklynas ir jo 
apielinkė gėrėjosi draugo Juozo 
Kačergiaus sceniniu triūsu. 
Jis daug veikalų režisavo, dau- 
gelyj jų pats vaidino. Tuo sa
vo atsidavimu scenai drg. Ka- 
čergius žymiai prisidėjo prie 
tvirtinimo mūsų organizacijų: 
jo sceninis darbas kėlė jų var
dą ir stiprino jas finansiniai.

Per ilgą laiką drg. Kačer- 
gius buvo lyg miręs mūsų sce
nai. Jo asmeninio gyvenimo 
bėdos buvo pakirtusios jam ga
limybes ir energiją.

Bet štai drg. Kačergius ir 
vėl su mumis. Atgijo, pajau
nėjo. Jis įstojo į Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatrą ir 
tuomi nudžiugino jo narius. 
Jis atėjo į šią grupe ne kaipo 
garbės narys, bet kaipo aktu
alus teatrininkas.

savo rolėj “Praeities šešėlio” 
pastarojoj \ repeticijoj, 
rūpestingai, j kaip 

Į jis kooperuoja su
artistu Jonu Valenčiu! Šiur
pas ima tėmijant, kaip jis ge
nerolo Geramylio rolėj užsipuo
lė; ant suniekšėjusio savo žen
to, oficieriaus Rožienio, gėdą 
užtraukusio ant jo šeimynos:

“Gyvuly! Tu įsibriovei į mano na
mą kaip vagis, o aš tave tikru savo 
vaiku paskaičiau . . . Tau atidaviau 
Verutę, išplėšęs jai iš širdies žmo
gų, kurio ji ir iki šios dienos ne
užmiršo; atidaviau tau savo turtą, o 
tu ... tu už tai mane visą purvu 
apdrėbei!.. Tave paliko čia būt vir
šininku ant kalinių. Bet ne tie yra 
prasikaltėliai, kurie gal reikalo ver
čiami vogė ir apiplėšinėjo; ne tie 
yra prasikaltėliai, kurie norėjo at
vert akis tamsiai žmonijai, o tu esi 
prasikaltėlis! Tave reikia apkal
tint! Kaip tu pasielgei su mano 
dukterim, ką?..”

Pirmu kartu šioj puikiojoj 
dramoj drg. Kačergius pasiro
dys savo gubernijoj, New Jer
sey valstijoj, Elizabethe, atei
nančio mėnesio (balandžio) 10 
d., Lietuvių Svetainėj, 269 Se
cond St., kur šios dramos per
statymą rengia Bangos Choras.

Šią dramą galima pavadint 
melodrama, nes joje dalyvaus 
ir Brooklyno Aidbalsiai jai pri
taikytomis dainomis, ir Brook
lyno Ukrainą Baletas (šoki
kai).

Gegužės mėnesį drg. Kačer- 
gių matysime “Praeities šešė
lyj” Brooklyhe, Labor Lyceum 
svetainėj. Entuziastas.

nacionaliuose rinkimuose. Buvol 
kalbėto jum majoras iš Du-
quen, Pa. Kalbėto j aus pavar
dės nenugirdau. Majoras kalbė
jo per virš valandą laiko. Jis 
aiškino, .kokią svarbią rolę ga
li sulošti majoras, kuomet jis 
palaiko darbininkų ir pažangių
jų vidurinės klasės žmonių pu
sę. Kalbėtojas sakė, kad jo 
miestelį per daug metų valdy
davo turčius majoras, miesto 
taryba būdavo išrenkama iš 
atžagareivių politikierių ir dar
bininkų unijos negalėdavo gau
ti mitingams svetainės; bosai 
be galo darbininkus persekio
davo — miestelyje viešpatavo 
tamsioji gadynė. Dabar, kuo
met darbininkai išrinko savo 
pilietį į majorus, dalykai visai 
pasikeitė. Unijistai darbinin
kai dabar gali svetaines samdy
ti kur tik jie nori. Taipgi ma
joras suteikia didelę paramą 
bedarbiams pašelpos gavime.

Kaip Skaityta ir priimta keletas re- 
atsidavusiai zoliucijų darbininkų ir farme- 
režisierium, rių reikalais.

Jos šiaip taip įstengė pabėgti. 
Tačiau žinodamos, kad buvo 
pažintos, stengėsi savo nusikal
timų užmaskuoti.

Tuo tikslu Stasė Bernatavi- 
čiūtė padavė prokurorui skun
dą, neva Rismanas ją išžaginęs. 
Tačiau, bevedant kvotą, paaiš
kėjo visai kita. Kvota už išža
ginimą, kaip netikra, buvo pa
naikinta, o motinai ir dukteriai 
už melagingą įskundimą iškel
tos bylos.

VARPO KEPTUVE

La- 
ir 

šią 
jie

yra įsi- 
lokalus. 
tik kad 
paden-

Cleveland, Ohio
Iš , Atsibuvusios Labor Non- 

Partisan League Konf.
Kovo 13, Public Auditoriume 

atsibuvo Labor Nčn-Partisan 
League Konferencija. Konfe
rencijoj delegatai dalyvavo nuo 
unijų ir nuo masinių organiza
cijų. Komitetas išrinkta iš 15 
narių, kuris bus atsakomingas 
iki kitai konferencijai. To ko
miteto tikslas organizuoti dar
bininkus, farmeriūs, profesio
nalūs ir vidurinės klasės žmo
nes į Labor Non-Partisan 
League. Taip pat L. N. P. L: 
rūpinsis suorganizuoti darbi
ninkų kliubus įvairiuose kvar
taluose ; aktyviai dalyvaus vi
suose vietiniuose, valstijos ir

Viena rezoliucija buvo pri
duota per delegatą iš mokytojų 
unijos. Pasirodė, kad šis de
legatas yra socialistas. Socialis
tai reikalavo priimti jų siūlomą 
rezoliuciją, užginant Farmers 
Labor Party. Socialistai .kiek
vienas kalbėdamas bandė pasi
rodyti savo rūšies revoliucio
nieriais . . . Kritikuodami 
bor Non-Partisan League 
tuos žmones, kurie sušaukė 
konferenciją, pasirodė, kad
ne kairieji socialistai revoliuci
onieriai, bet social-šovinistai, 
veikiausiai trockistai. Kitoj pu
sėj— tai lovestoniečiai trockis
tai, kurie bandę sukelti triukš
mą. Trockistai, , taip kaip ir 
socialistai, pradėjo atakuoti ko
mitetą, sykiu ir CIO, kaipo 
“nedemokratišką.”

Vienas yra negeistinas daly
kas, tai kad trockistai 
gavę į kairiųjų unijų 
Tie žmonės lokalus ųe 
išnaudoja finansiniai
giant jų kaštus, bet sykiu troc
kistai, patekę į tokias svarbias 
konferencijas, ;1vįetoj vienyti 
darbininkus — ardo vienybę! 
Darbininkai, rinkdami delega
tus, turi gerai apsižiūrėti, ką 
renka . . .

Konferencija, abelnai imaųt, 
buvo entuziastiška. Visi dele
gatai atrodė pilni noro ir pa
siryžimo budavoti Labor Non- 
Partisan League, kurioj yra ti
krai plati dirva sutraukti ma
ses žmonių ir laimėti rinkimuo
se sekantį rudenį.

Konferencijoj delegatų daly
vavo 152. Daug žmonių buvo 
susirinkusių šiaip konferencijos 
pasiklausyti.

Delegatas L A. V.

UKMERGĖ 
Vagilė Apvogtąjį" Skundė 

Išžaginus
Nesenai dvi žinomos Ukmer

gės pagilės — recidivistės moti
na ir duktė — Elena Bernata- 
vičienė ir Stasė Bernatavičiūtė 
nuėjo nakčia pas pil. Rismaną, 
gyv Vilniaus g. 24, vogti obuo
lių. Bevagiant jas sučiupo prie 
savo sandėlio pats Rismanas.

Ją

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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 
draugūs, kad šis susirinkimas būtų 
pasekmingas ir atneštų naudą atei
tyje.

(64-67)

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

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

(64-67)

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

> t-

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License
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., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises. __ .

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc.
34 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB-3970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Graham Avenue. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

TILLIE SHAPIRO
253 Graham Avenue Brooklyn, N. Y.

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

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

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

i

<b

O NOtARY public Tel. Stagg 2-5043

Be n,i 1111 .i i

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenim ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

ias koncentracijų stovyklas

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

4>
>

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

LIGOS

GYDOMOS

į

CHRONIŠKOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
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
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

» A. M. iki 3 P. M.

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

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autorttetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar laiką 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.t u-į . i .

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už’ prieinamą kainą

Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir * 

apylinkę orui atvestant.

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

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

palengviną pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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



PAJIEŠKOJIMAIYORKO RINKOJ
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PIRMAS LAIŠKASŠAUKIA UŽ TAIKĄ
IŠRANDAVOJIMAI Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE

Bloferiai A-l
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lietuviai ir 
kalbėtojai,

Bronx pašautas ir sulaikytas 
tūlas George Brown, įtariamas 
esąs tuo misteriškuoju policis- 
tų žudeika, kurio j ieškota per 3 
mėnesius.

Ryanienės byla tęsiasi penk
ta savaitė. Ji teisiama už nušo
vimą policisto vyro. Pirmadienį 
tikimasi bylos sutraukos.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

SU 31 
iki to 
unijos

WPA administratorius sa
ko, kad nuo kovo 1-mos New 

' Yorke paimta į WPA darbus 
7,625 asmenys.

Williamsburgo žymūs visuo
menininkai susidomėjo Ispani
jos gelbėjimu. Jie šaukia kon
ferenciją 24 kovo, 57 Tomp
kins Ave.

prie 
St.,

kri- 
eina 
kitų 
aiš-

iš 
iž-

John Olsok, 30 metų, areš
tuotas prie krautuvės 143 Fifth 
Ave., N. Y. Jis kaltinamas, būk 
išmušęs langą tikslu vogt pre
kes.

atstovas Dr. Kurt 
buvęs Brueningo 

Prūsijos teisingumo

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

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.
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)

Sakoma, būk jieškantieji 
Levino vaiko detektyvai gavę 
reikšmingų davinių, kurie 
padėsią surast pagrobikus,

Sovietų Ambasadorius Troy- 
anovskis kalbės apie Sovietų 
Sąjungą ir pasaulinius įvykius 
masiniame mitinge kovo 24-tą, 
Mecca Temple, N. Y.

“NEKOMPETENTIŠKA”

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)

Policijos nepaprastos padė
ties skvadui pavyko išgelbėt du 
užgriūtus atkasinėtoj us 
Sedgwick Ave. ir 183rd 
Bronxe. Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street

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

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Sleeping Accomodations. z

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

Admission 50c, day and nigh 
Saturday Night 75c

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.
Tel.: STagg 3847

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

CHARLES’ 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai
< Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

nepriklausomybės’’naujas puolimas new

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

P. BIELIAUSKAS 
948-950 Jamaica Ave.

Demesio!
Pajicškau savo pusbrolio Vaitie- 

Penktadienį New Yorko Wall kaus Yakubausko, kilęs iš Užbalių 
Stryto prekyba gelžkelių bond- JT Paiev°nio valsč., Vilkaviškio aps., 

._ .. . v • . , . Lietuva. Girdėjau, kad gyvena kursais nupuolė iki žemiausio laips- nOrs Connecticut Valstijoj: Kas ži- 
nio po 1935 metų. Biskį pakilo no kur jis gyvena, malonėkite pra- 
kviečių kainos. Cukrus, kuris 
skaitosi karine reikmena, 
laikėsi aukštai.
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LAISVE Pirmadienis, Kovo 21, 1938

GINKIM LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ! VISI DALY V AU- 
KIM JOS GYNIMO MITINGE KOVO 21, GRAND PARADISE SA
LĖJ! KALBĖS VOKIEČIU, LENKU, ŽYDU IR UKRAINU ATST.

Nacionalė Darbo
Taryba trečiadienį įsakė Pen
insular and Occidental Kompa
nijai išmokėt 8 mėnesių algas | 
145 jūrininkam, pravarytiem iš 
darbo pereitą birželį.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

PILIEČIŲ UNIJA REMIA 
S. GERSONĄ

Didysis Lietuvos Nepriklau
somybei Gint Brooklyn© ir apy
linkės lietuvių masinis mitingas 
įvyks šį vakarą, pirmadienį, 

Piliečių linijos prezidentas kovo 21 dieną, 7:30 vai. vaka- 
William J. Schieffelin prane
šė metiniame Town Hall Kliu-* 
bo bankiete, kad unija remia 
Manhattan prezidento Isaacs 
pasiskyrimą komunisto S. 
Gersono savo padėjėju.

Kailiasiuvių susirinkime 
pereitą penktadienį, kur da
lyvavo 2,500 šapų pirmininkų 
ir šiaip veiklių unijistų, vien
balsiai nutarta atsisaukt į 
valstybės sekretorių Cordell 
Hull prašant veikt už taiką. 
Rezoliucijoj užginama jo pra
kalba ir raginama kooperuot 
su kitomis demokratinėmis 
šalimis ir Sovietų Sąjunga 
prieš fašistų agresorius.

Mitingas buvo sušaukta iš- 
spredimui klausimo generalio 
streiko, kuris prasidės 
šio mėnesio, jei bosai 
laiko nesutiks išpildyt 
reikalavimus.

Liaudies Mokykloj No.
138th St., Bronx, penktadienį 
buvo iškilęs gaisras, bet laiku 
pastebėta ir visi vaikai išvesti, 
taipgi maža ugnis siuvimo 
kambaryje užgesinta. Nuosto
liai maži.

NEPAPRASTA PAGELBA 
ISPANIJAI

Ispanijos Demokratijai
Komiteto direktorius Reissig 
sušaukė nepaprastą organizaci
jų veikėjų pasitarimą reikale 
greitos pagelbos Ispanijos liau- 
diečiams. Į jį pribuvo 33 žy
mūs darbuotojai, kurie pasisa
kė, kad jų organizacijos dar
buosis tuojau pasiųst 450 am- 
bulansų lojalistų Ispanijai.

Reissig atsišaukė į susirin
kusius, sakydamas: Nežiūrint' 
kas atsitiktą, ši yra valanda, 
kurią mes turim suglaust visas 
savo pajėgas ir daryt viską, 
kas galima.”

Pasitarime dalyvavo Earl 
Browder ir Jack Stachel nuo 
Komunistų Partijos, taipgi at
stovauta įvairiausios masinės, 
broliškos, apšvietos, demokrati
jos ir taikos, taipgi religiškos 
organizacijos.

Aukos ateina iš plačios Ame
rikos. Iš Hollywoodo gauta če
kis apmokąs 10 ambulansų. 
New Yorkas sukėlė $4,492 ne
paprastų aukų ir $5,000 regu
liarių rinkliavų. Philadelphia 
atsiuntė $1,000, šimtais atsiun
tė eilė kitų didmiesčių.

Reissig praneša, kad New 
Yorkan atvyksta oficialė Ispa
nijos valdžios delegacija. Ji 
pribus 31 d. šio mėn.

Policija areštavo apie 15 me
tų vyruką ant Triborough tilto, 
kuris kraštu tilto vaikštinėjo. 
Iš karto policijai jis sakė “ne 
jųsų reikalas,” o paskui — būk 
jis nori būti lakūnas.

Virš 1,500 darbininkų — be
darbių laikė susirinkimą Broo
klyn© Akademijoj ir priėmė re
zoliuciją reikalaujant, kad šiam 
miestui būtų duota daugiau 
viešų darbų.

ro, Grand Paradise Svetainėj, 
J kampas Grand ir Havemeyer 

Sts., Brooklyne.
Lietuvos Nepriklausomybei 

vis tebegręsia pavojus iš Lenki
jos imperialistų ir Hitlerio fa- 

Išistų. Lenkijos armijos sutrau
kimas pasienin rodo, kad Len
kija pasiryžus ginklu pasigrobt 
Lietuvą arba gaut iš Lietuvos 
valdžios nuolaidų ir užvaldyt 
Lietuvą dalimis.

Ką reiškia visi šių dienų įvy
kiai? Kas galėtų išgelbėt Lietu
vos nepriklausomybę šiuo 
tišku momentu? Kur link 
Lietuva? Į tuos ir eilę 
svarbių klausimų išgirsite 
kius atsakymus šiame masinia
me mitinge. Dalyvaukite, išgir
skite vėliausius davinius ir sa
vo balsu prisidėkite prie balso 
Lietuvos liaudies, į<uri laukia iš 
mūs pagelbos savo sunkioje ko
voje už . Lietuvos 
mybę.

Prakalbas sakys 
kitataučiai garsūs

• Lietuvos 
draugai:

Vokiečių 
Rosenfeld, 
valdžioje 
ministeris.

Lenkų atstovas Harsh.
žydų atstovas Mathis.
Ukrainų — N. Tarnausky.
Taipgi kalbės:
R. Mizara, K. P. Lietuvių 

Centro Biuro atstovas.
D. M. šolomskas, ALDLD 

Centro Sekretorius.
J. Siurba, LDS Centro Sekr.
Broli ir sesute, kartu su tūk

stančiais Brooklyno ir apylin
kės lietuvių dalyvauk masiniam 
protesto mitinge ir prisidėk 
prie gelbėjimo Lietuvos nuo 
Lenkijos ir Vokietijos impe
rialistinių fašistų.

Šalin Lenkijos Imperialistai 
nuo Lietuvos!

šalin Hitlerio Rankos nuo 
Klaipėdos!

Tegyvuoja Lietuvos Nepri
klausomybė !

Protesto mitingą rengia:
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas, Amerikos' Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, Amerikos Komunistų Par
tijos Lietuvių Centro Biuras.

Mrs. R. Caputo, 53 metų, 
labai sunkiai darbavosi įmest 
į dėžutę laišką. Jai besitriū- 
siant pribuvo dvi kompanijos 
gaisrininkų. Pasirodo, kad 
moteriškė neskaito ir pirmu 
kartu savo gyvenime siuntė, 
laišką, tad pataikė į gaisrinę 
dėžutę. Ją paleido be baus
mės.

Woodhaven, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Associated Press Iš “Lais
vės” Gavo Paveikslus

Apie Lietuvą
Penktadienį “Laisvės” telefo

nas buvo labai užimtas, šaukė 
lenkų antifašistų organizacijos 
norėdamos susitarti bendram 
apgynimui Lietuvos, šaukė uk
rainiečių masinių organizacijų 
atstovai, kurie nori prisidėti 
prie Lietuvos apgynimo; šaukė 
žydai Lietuvos išeiviai ir dau
gelis kitų.

Vėliau gavome telefoną iš ži
nių agentūros Associated Press, 
kuri prašė apie Lietuvą paveik
slų. “Laisvės” raštinėj buvo pa
rūpinta apie du tuzinai paveik
slų, kaip tai Lietuvos lakūnų, 
pėstininkų, raitarijos, artileri
jos, šaulių, gyvennamių, Klai
pėdos, Kauno, Vilniaus ir tt. 
Mat, žinių agentūrai reikalinga 
paveikslai iš Lietuvos.

Whitney išmestas iš narystės 
New Yorko Stock Exchange, 
kurio jis buvo prezidentu nuo 
1930 iki 1935 metų. Jo suban
krutavusios firmos nariai Ed
win D. Morgan, Jr., ir Henry 
Mygatt suspenduoti trims me
tams iš Exchange.

Brooklyniečiai įteiks kon- 
gresmanui O’Connell 15,000 pa
rašų Lygos už Taiką ir Demo
kratiją masiniame susirinkime, 
kovo 30-tą. Pasirašiusieji pare
mia to kongresmano įteiktą 
kongresui Taikos Aktą, žino
mą kaipo H. J. Res. 527.

Mrs. Caroline A. Eastman, 
turtinga 85 metų našlė, teisėjų 
pripažinta “nekompetentiška” 
globot savo turtą, jos giminai
tėms įrodžius, kad ji pervedė 
$120,000 į metus jaunam bro
keriui. žinoma, giminaitės nori, 
kad tie pinigai liktų joms, o iš
lepusiai senei norisi jaunos 
“meilės,” nors ir brangiai kai
nuoja. .

Ryano Motinos Liūdymas 
Padėsiąs Marčiai

Penktadienį Ryanienės bylo
je pašaukta liudyti nušautojo 
M. Ryano motina. Ji savo liū- 
dyme vyriausia gynė savo sū
naus reputaciją, būk ji “niekad 
nemačius Michael girtą.” Ta
čiau jos liūdyme nesigirdėjo nei 
pagiežos jos sūnų nušovusiai 
jaunai marčiai, Patricijai Rya- 
nienei. Ji sakė, kad Patricija 
buvus “kaip viena iš savos šei
mos.”

Kaltinamosios Patrlcijos Ry
anienės gynėjai - liudininkai 
bando ją išgelbėt nuo elektros 
kėdės argumentu, kad nušauta
sis jos vyras buvo žiaurus gir
tuoklis ir kad 'dėlto atsikarto
jantis šeimyninis nesusiprati
mas išvedė ją iš lygsvaros ir 
laike momentalio “pamišimo” 
papildžius žudystę.

Buvęs New Yorko Stock Ex
change prezidentas Whitney 
prisipažino kaltu pasivogime 
dar $109,000 vertės bondsų 
Yacht Kliubo, kur jis buvo 
dininku.

Pereitos savaitės Strazduko 
gazieta blofina savo skaityto
jus, būk Kuodis uoliai organi
zavęs “bimbinį vaiską” užpuoli
mui “N. G.” šėrininkų suva
žiavimo. Girdi, kai Grand Pa
radise name ėjo jų suvažiavi
mas, tai “Laisvės” name posė
džiavęs kitas suvažiavimas — 
“bimbinio vaisko,” kuris laukęs 
signalo šturmuot, bet kai jų pa
siuntinys pranešęs, kad nauja- 
gadyniečrų suvažiavime “dide
lė” minia, tai užpult pabijoję.

“Laisvėj” jau buvo pabrėžta, 
kad niekas iš laisviečių į tą 
suvažiavimą nesirengė."' Na, ir 
kokiem galam jie galėjo reng
tis? Užgriebt ka—maišą sko
lų?

Strazdas su Stilsonu gal iš- 
tikrųjų ir norėjo, kad “bimbi- 
nis vaiskas” “N. G.” užgrieb
tų ir tuomi juos paliuosuotų 
nuo tos bėdos, nuo kurios 
Strazdas jau senai grūmojo sa
viškiams bėgsiąs į fabriką.

Jei kas iš “Laisvės” šalinin
kų į tą jų suvažiavimą “rengė
si,” tai juomi buvo tik drg. Ka
zakevičius, kuris per tūlą laiką 
vaikščiodamas visui* sakėsi or- j 
ganizuęjąs Strazdo ir Stilsono i 
oponentus šėrininkus užkariaut1 
“N. G.” Paklaustas, kodėl jis 
taip daro, atsakydavo, kad rei
kia pagązdint, tai pasidarys iš
laidų. Ir ištikro, tie “karžy-” 
giai” drg. Kazakevičiaus išsi
gando—tuoj išsiuntinėjo “tri- 
vogą” visam savo sklokiniam- 
socialistiniam svietui, kad viską 
pametę pribūtų “ratunkan. ” 
Sakoma, Stilsonas suvažiavime 
dėl to išgąsčio turėjęs aiškintis. 
Taigi net ir per “N., G.” matė 
reikalą saviškiam “pasiaiš- 
kint” dėl suvedžiojimo jų.

Kas liečia Kuodį, tai jis net 
drg. Kazakevičių draudė nuo 
to jų suvažiavimo.

Stilsonas su Strazdu bando 
apmulkint savo žmones tuo, 
būk jų neprieteliai “splitino” 
savo Šerus, kad apginklavus vi
są “raibąjį bimbinį svietą.” 
Bet jiem nepaslaptis, kad Kuo
dis gerai žino, jog tokio daly
ko padaryt negalima, jei ir no-

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitryniiriais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
II"^naudojamas per 70 metų.

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
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

oTlibuRNer
w INVENTED

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Pasėkoje Ėuropoj esamų ne- , v , 
ramumų ir puolimo Londono nes,.sSro ki.t,am„ p®rk,dl: 
biržos, New Yorko Wall Stry- 
to biržoj biznis trečiadienį • per 
pietus nėrė žemyn nuo 1 
penkių punktų.

Lankėsi “Laisvėje“
Pereitą šeštadienį “Laisvė

je” lankėsi Juozas Kindara, iš 
Bristol, Conn., “Laisvės” skai
tytojas. Jis užsimokėjo už 
dienraštį prenumeratą ir $1 
paaukojo “L.” raidžių renka
mąja! mašinai, o 50c Ispani
jos kovotojams. Taipgi lankėsi 
newhavenietis Alekas Misai- 
tis; jis užsisakė “Laisvę”. Sve
čiai apžiūrėjo “L.” spaustuvę 
ir ja gėrėjosi.

mas yra legalus tik per knygas 
jį pervedus. Tokį “splitinimą,” 
tiesa, darė jie patys laike skili
mo suvažiavimo—turėdami ar
chyvą savo rankose, apginklavo 
Šerais visus, kas tik sutiko už 
juos ranką pakelt. Net keletas 
padoresnių asmenų tada mums 
raportavosi atsisakę priimt jų 
siūlomus šėrus tik už rankos 
pakėlimą. t »

Linkiu Strazdui ir Stilsonui 
kuo ilgiausiai prie tos bėdos— 
prie “N. G.”—pasilikt!

Apie “N. G.” “užgriebimą”: 
ją ir sykiu Strazdą su Stilsonu 
jau senai užgriebė socialistai.

J. KUODIS.

COOK and HEAT Without Co
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP. 
ER — No Ashes or Dirt 
—Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new fifp.Iinto 
way, without pro-generating AnySTOVC 
or clogging np. Quick Intense RANG! .r 
heat by Simple Turn of Valve. RURHACg 
It ends drudgery and <Urt of HEAT at
coal or wood; cuts fuel bills In Turn at Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free rnUPiL DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

DeKALB AVENUE
Williamsburg
UNION AVENUE

Maspeth
13-82 72nd PLAC«

16 >enų padarau n ari
jui paveikslui ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
/ (Šulinskas)

.LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai- 
, do tu ves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai valiausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

PHONE PULASKI 5-1090

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thu ra., Frin Sat. and

Sun. all day and night.




