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Kaunas, kovo 21.—United 
Press žiniomis, Lietuvos 
valdžia svarsto siųst notą 
svarbiausioms valstybėms ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telephone STagg 2-3878

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Tautų Lygai, kas liečia ViL
niaus. Tokioj notoj būtų iš
dėstyta, kodėl Vilnius teisė
tai priklauso Lietuvai. Joj 
taip pat būtų pareikšta, kad 
nors Lietuva buvo priversta 
priimt Lenkijos ultimatumą, I 
bet tuom jinai neatsisako Į 
nuo Vilniaus.
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Gal Pasitrauksianti Smeto
nos Valdžia dėl Sujudimų 

Prieš Lenkiją

Kaunas, kovo 21.—Kores
pondentas Londono “News 
Chronicle” pranašauja, kad 
pasitrauksiąs visas Lietuvos 
ministerių kabinetas,—taip 
žmonės sujudę, kad Lietu
vos valdžia priėmė Lenkijos 
ultimatumą.

Jau įteikė savo pasitrau
kimus iš valdžios Stasys Lo
zoraitis, užsieninis ministe-j 
ris, ir St. Šilingas, teisda- 
rystės ministeris.

United Press, AmeriKos 
žinių agentūra, sako, kad

Lenkijos Fašistų Gau
jos vėl Šaukė: "Užim- 

kime Visą Lietuvą!”

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS ATSIŠAU- 
K1A Į JUNGTINES VALSTIJAS NELEIST 

LENKIJAI SUTREMPI LIETUVOS

Varšava. — Lenkų fašistų 
govėdos, siausdamos gatvė
mis, čia vėl staugė: “Pri
jungt Lietuvą Lenkijai!” ir 
metėsi ant užsieninės mi
nisterijos rūmo. Sukėlė 
riaušes, protestuodami, būk 
Lenkijos valdžia “perdaug 
nuolaidžiai” taikosi su Lie
tuva.

rankų pagrobė visus pini
gus, kuriuos jis buvo atsi
ėmęs iš banko.

Visoj Varšavoj, turbūt, 
nelikę nė vieno žydo namo 
su neišbelstais langais.

Pigūs Lenkijos Pataikavi
mai Lietuvai

CHICAGO, ILL. — Amerikos Lietuvių Kongreso 
centralinis komitetas pasiuntė Jungtinių Valstijų vy
riausybei sekamo turinio telegramą:

J. V. Prezidentui F. D. Rooseveltui, 
Valstybės Sekretoriui Cordell Hull ir 
Kongresmanui nuo Illinois Adolph J. Sabath, 
Washington, D. C.
Varde visų Amerikos lietuvių meldžiame panaudoti 

savo įtaką, kad nedaleisti Lenkijai sutrempti Lietuvos 
nepriklausomybę. Kaipo piliečiai savo pasirinktos tėvy-

Tebelaiko 100,000 Su 
telktos Lenkų Armi

jos prieš Lietuvą
Lenkijos Karo Laivynas Manevruoja prieš Klaipėdą, Kurioj 

Lenkija Nori Įsteigt Savo Prieplauką ir Karinę Bazę
Derybos su Lenkija turės

gal pasitrauksiąs ir Smeto
na iš prezidento vietos.

Lozoraitis ir Šilingas re
zignavo, pareikšdami pro
testą prieš pasidavimą Len
kijai.

Hitler Verčia Čekoslovakiją 
Panaikint Jos Apsigynimo 

Sutartį su Sovietais
Praga. — Čechoslovakijos 

vyriausybė žada duot savo 
vokiečiam piliečiam tiek vie
tų valdiškose įstaigose, kiek 
proporcionaliai gyvena vo
kiečių įvairiuose miestuose 
ir srityse.

Bet Hitleris tuom dar ne
patenkintas. Jis verčia Če- 
choslovakiją atsimest nuo 
tarpsavinio apsigynimo su
tarties, su Sovietų Sąjunga, 
ir tik tada žada neva “drau
giškumą” Čechoslovakijai.

Francija Sučiupo Penkis 
Pavojingus Karinius Fa

šistų Šniukštas
Paryžius.—Franci jos sau

gumo policija suėmė penkis 
nazių karinius šnipus, tarp 
jų ir baltagvardietę . rusę, 
vadinamą “gražiąją Tatja
ną.”

Pas juos rado daug nuko
pijuotų Franci jos karinių 
planų, ypač tvirtumų pasie
niuose Vokietijos ir Italijos.

Vienas suimtų šnipų tai 
buvęs Franci jos Karo minis
terijos sekretorius.

Albany, N. Y.—Valstijos 
seimelis uždraudė skirt ko
munistus į mokytojus ir ki
tas valdiškas civilės tarny
bos vietas.

Barcelona. — Ispanijos 
liaudiečių laivas nušovė fa
šistų lėktuvą, skridusį 14,- 
700 pėdų aukštyje.

ORAS

Tą ermyderį sukurstė pa
tys aršiausi, hitleriški Var
šuvos fašistai. Trejetas* tūk
stančių jų pirma susibūrė į 
universiteto kiemą ir čia su- 
mašinavo d e m o n s t r aciją 
prieš Lietuvą. Paskui, pasi
pylus jiem į gatves ir skan- 

I dališkai rėkaujant, prie jų 
J prisidėjo daugiau fašistinių 
■ padaužų.

Trukšmadariai labiausiai 
piktinosi, kad Lenkijos val
džia neprivertė Lietuvą tuoj 
stačiai, atvirai pasirašyt, f 
jog Lietuva atsisako nuo! 
Vilniaus “ant amžių amži-l 
nųjų,” o tik tyliai priverstai 
palikt Vilnių Lenkijos ran-' 
koše tokiame pat stovyje, 
kaip buvo per paskutinius 
18 metų.

Varšuvos policija bandė 
apmalšint riaušininkus, bet 
jie užpuolė policiją ir, sako
ma, “nugalėjo” jąją. Tada 
buvo pašaukti ugniagesiai. 
Jie iš gaisrinių žarnų palei
do stiprias vandens sroves 
ir taip išblaškė riaušininkų 
sanbūrius.

Tuose susidūrimuose ne
mažai asmenų sužeista ir 
435 trukšmadariai areštuo
ti. Bet pati Lenkijos valdžia 
nesiuntė kariuomenės prieš 
juos. Tai buvo suprantama, 
kad jai patinka tų gaivalų 
reikalavimai.
Nauji Fašistų Pogromai ir 

Piešimai Prieš žydus
Ryšyj su ta demonstraci

ja sekmadienį fašistai vėl 
įsiuto mušt žydus, daužyt 
jų namų langus ir šturmuot 
žydų įstaigas. Tie gengste- 
riai taipgi bombardavo su
puvusiais kiaušiniais ir bu
teliais Jungtinių Valstijų 
vicę-konsulą M. W. Blake,, 
kuris stovėjo ant balkono, 
virš kurio buvo patalpa ben- * 
droš žydų labdarybės orga
nizacijos. Bet fašistai sako, 
būk jie savo “amunicijos 
netaikę” Amerikos vice-kon- 
sului.

Pirmesnėse riaušėse prieš

Varšava, kovo 21.—Po 20 
metų vėl pasirodė Varšavoj 
vadinamas “lietuviškas gė
rimas krupnikas.” Valgyk
lose išstatyta žymiose vieto
se įvairūs lietuviški valgiai, 
kuriem per 20 metų buvo 
uždrausta pasirodyti.

(Taip Lenkijos poneliai 
mažmožiais bando pataikant 
Lietuvai, o sykiu griebia jai 
už gerklės.)

Lenkija Laikys Savo Armi
jas Lietuvos Pasienyj

Varšava, kovo 21.—Pra
nešama, kad Lenkija laikys 
suburtas savo armijas Lie
tuvos pasienyj, iki bus galu
tinai sumegsti diplomatiniai 
santikiai su Lietuva ir pada
ryta kai kurios sutartys.

Vilniuje demonstravo 50,- 
000 lenkų armijos. 50 Len
kijos lėktuvų tebeskraido 
Lietuvos pasienyj Vilnijoj.

Naziai Svarsto Mainyt 
Klaipėdą ant Danzigo
Maskva. — Negana, kad 

Lietuvos žemei grasina Len
kija, bet “galimas daiktas, 
kad jai grasina ir kas kita— 
hitlerinė Vokietija,” rašo 
Sovietų Sąjungos organas 
“Raudonoji žvaigždė.”-“Fa- 
šistinėj Vokietijoj jau svar
stoma planas pasidalint gro
biu su Lenkija, būtent—su
grąžint Danzigą ir vadina
mą Danzigo Koridorių Vo
kietijai mainais už Klaipė
dos prieplauką Lenkijai.”

------------ .---------------------

Pasitraukia Lietuvos 
Ministeris Lozoraitis
Kaunas. — Lietuvos už

sienių reikalų ministeris 
Stasys Lozoraitis įteikė re
zignaciją, nusiminęs, kad 
Lietuva priversta priimt 
Lenkijos ultimatumą. Nors 
jis pirmiau buvo linkęs tai-

Šiandien bus apsiniaukę ir 
lietaus.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 58-70. 
Saulėtekis 6; saulėleidis 
6:08.

žydus šeštadienį naziški fa
šistai du žydus užmušė, per 
šimtą sužeidė ir išdaužė, iš
laužė, apiplėšė šimtus žydų 
krautuvių ir namų. Iš vieno

kiai susiderėt su Lenkija, 
bet tik ne po prievarta.

Prez. Smetona kol kas 
dar nepriėmė Lozoraičio at
sistatydinimo.

nes, Jungtinių Valstijų, mes reikalaujam savo vyriausy- armijos prie Lietuvos sienų 
bes dėti didžiausias pastangas, kad iškilę nesusipratimai!su kanuolemis, tankais, lek- 
tarpe mūsų senosios tėvynės Lietuvos ir Lenkijos res
publikos būtų išrišti taikiu būdu.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
CENTRALINIS KOMITETAS, 
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SOVIETU SPAUDA PERSERGEJA LEN
KIJOS NAZ1ŠKUS PROVOKATORIUS
SU PAGARBA ATSILIEPIA APIE LIETUVOS 

TAIKUMĄ ATSAKYME LENKIJAI

Maskva. — “Lietuvos val
džia pasirodė nepaprastai 
taiki ir sutiko sumegst di
plomatinius ryšius su Len
kija,” rašo “Izviestija”, So
vietų vyriausybės organas.

“Jeigu dalykas užsibaigtų 
tik sudarymu diplomatinių 
santikių tarp dviejų šalių, 
tame nieko blogo negalima 
būtų rasti,” sako “Izviesti
ja”. [

“Kas kita tai klausimas, 
kokias priemones Lenkija 
vartojo ir kokių tikslų sie
kė tame susidūrime šiuo mo
mentu.

“Ažuot perduot klausimą 
Tautų Lygai spręst, Lenki
jos valdžia panaudojo pa
čias laukines ir pikčiausias 
hitleriškas priemones.

“Lenkija pakišo peilį po 
kaklu savo kaimynui ir ši
taip privertė Lietuvą paten
kint Lenkijos reikalavi-’ 
mus,” rašo “Izviestija”:

f

“Lenkijos valdžia turėjo 
suprast, kad jinai, išprovo
kuodama susikirtimą pasie
nyj, varydama kampaniją 
dėlei Lietuvos užgrobimo ir 
sutelkdama savo armijas, 
tuomi lošė piktadarišką to
šį, grūmojantį taikai Ryti
nėj Europoj.

“Galima dasiprotėt, kad 
Lenkijos užsieninis ministe
ris p. Beck troško hitleriškų 
Herostrato laurų vainiko. 
(Herostratas buvo žiaurus 
karinis tironas senovės 
Graikijoj. Norėdamas, kad 
jo vardas būtų amžinai mi
nimas istorijoj, jis todėl su
degino^ ir puikiausią tais 
laikais Graikų bažnyčią.)

Varšava. — Kada fašistai 
sekmadienį vėl šėlo gatvė- apimt ir geležinkelių, vieš- 
mis, šaukdami. užimt visą 
Lietuvą, tuo tarpu dar te
bestovėjo 100,000 Lenkijos

tuvais ir visais kariniais pri- 
ruošimais, ypač Vilnijos pu
sėje.

Gatavai prirengta 
Lenkų armija taip 
sianti ,dar bent 10 
kiek patyrė korespondentas 
United Press’os, amerikinės 
žinių agentūros. Negana to. 
Lenkija pasiuntė savo karo 
laivyną grasinančiai manev
ru© t prieš Klaipėdą ir ap
skritai lietuvišką Baltijos 
Jūros pakraštį.
Lenkijos Armija kai Prie

vartos Įrankis Derybose 
su Lietuva

Kodėl Lenkija laiko su-

karui, 
stovė- 
dienų,

Beck, trūks-plyš, nori pasi
rodyti, kad jis gali ne tik ki
tiems padėt karus kurstyt, 
bet ir pats vienas gali iš- 
šaukt karą. 

a

Beckas vartojo reikalavimą
sumegst diplomatinius ry-, . . , x ..
sius su Lietuva tiktai kaip timatumą—sumegst dip o- 
priekabę; galima suprasti,kad Beck’as, panaudodamas susiekimus su Lenkija, 
šį pigų savo laimėjimą, pla-| valdovai ir to įau pa
kuoja eit toliaus, sekdamas 
Hitlerio pavyzdį Austrijoj. ,

“Tai tokiuose Lenkų pa
geidavimuose glūdi didžiau
sias pavojus.

“Dar praeis kelios dienos 
ir pasirodys, ar Lietuvos 
valdžios savigarbus, rimtas 
ir taikus atsakymas nusilp
nins provokatorišką spaudi
mą iš Lenkijos pusės, ar 
Lenkija, vykdydama įsaky
mus iš Berlyno,

kelių, pašto, telegrafo, tele
fonų ir oro susisiekimus su 
Lietuva.
Lenkų Valdžia Nesitiki Jo

kio Palankumo Kaune
Kovo 21-mą dieną jau • 

buvo pasiųstas Lenkijos di
plomatinis agentas į Kauną 
prirengt įvesdinimą Lenki
jos atstovui, kuris atvyks 
kitą savaitę.

Varšavoj yra suprantama, 
jog Kaune jis neras draugiš
kumo.

Kai kurie Lenkų valdžios 
rateliai numato, jog Kaune 
dar labiau išsivystys “pries 
-lenkiška dvasia.” Jiem at
rodo, kad Lietuva, iŠ prie
vartos sumegsdama diplo-. 
matinius ryšius su Lenkija, 
'taip ir liks pilna pagiežos 
prieš Lenkiją. Kas liečia

Yra pagrindo manyt, kad mobilizuotą savo didžiulę Vilniaus, tai Lenkija visai
armiją, nors Lietuva jau bu- 

Įvo priversta priimt Lenkijos

prirengtą, kad prispirt Lie
tuvą padaryt Lenkam dau
giau nusileidimų ateinančio
se derybose.
Lenkija Reikalauja Sau 
“Teisių” ne tik Nemune, 

bet ir Klaipėdoj
Tos derybos bus “nepa

prastai opios ir sunkios,” 
kaip rašo minimas Varšavos 
korespondentas. Prisieis da- 

darys ir j ryt visa eilė sutarčių tarp 
naujas provokacijas prieš; Lietuvos ir Lenkijos. Lenki- 
Lietuvą.

“Bet šiaip ar taip,”—pa
reiškia Sovietų valdžios or
ganas ^Izviestija”,—“l___
nekenkš, jeigu priminsime

!ja reikalaus nuolaidų-konce- 
I sijų savo prekybai; vers 
Lietuvą duot Lenkijai pilnas 

nieko teises Nemune ir Klaipėdoj, 
- , iš kurios Lenkija nori pa- 

didiem ir"mažiem“ pKšikaml paryti “trečią savo prieplau- 
Europoj, jog taiką mylinčios | \ ,
šalys turi galimybių apri- . ^enkų tautininkų spauda 
bot kriminalius užpuolimo į1 va\dzios dalis sako, kad

Lenkų tautininkų spauda

žygius.”

Ispanijos Liaudiečiai 
Vėl Atmuša Fašistus
Madrid. — Ispanijos res- 

publikiečių armija įsitvirti
no Gandesa, Valderrobres 
dr Morelia linijoj ir atmušė 
naujas fašistų atakas Ara
gon fronte, už 40 mylių nuo 
Viduržemio Jūros.

Lenkija turėtų išreikalaut 
|sau “teisę” įsteigt net len
kų karo laivyno stovyklą-ba- 
zę Klaipėdoj. Jie taip pat 
daro spaudimą valdžiai, kad 
priverstų Lietuvą eiti į ka
rinę sąjungą su Lenkija; 
tik gailisi, kad Lenkijos val
džia dar to nepadarė; jinai, 
girdi, praleido “tinkamą 
momentą”, kuomet lenkų 
armija tik laukė galutino 
įsakymo “maršuot ant Kau
no.”

neisianti j kalbas dėl jo.; 
Sako, tai esąs “lenkiškas 
miestas ir sostinė Lenkijos 
provincijos,”—ir užbaigta.

Tai tokiais sumetimais. 
Lenkija tebelaiko sumobili
zuotą savo armiją Lietuvos 
pasieniuose kaipo įrankį 
prievartos ir teroro prieš 
Lietuvą.

Nukauta 30,000 Chinų 
Ir Japonų per Savaitę
Shanghai, kovo 21.—Japo

nai praneša, kad jie užėmę 
Hanchwangą, už 27 mylių 
į šiaurius nuo geležinkelių 
centro Suchowo.

Chinai sukirto dvi japo
nų divizijas ir atmetė jas 
atgal Chuhsien-Lini srityj, 
Shantungo provincijoj. Ja
ponai traukdamiesi čia pali
ko krūvas saviškių lavonų.

Per vieną savaitę žiau* 
riaušių mūšių tapo nukauta 
30,000 chinų ir japonų.

Amerikiečitį Brigada Nesu* 
naikinta, o Pliekia Priešus
Barcelona. — Fašistai bu

vo paskelbę, būk jie “sunai
kinę” amerikiečių brigadą 
Alcaniz-Caspe mūšiuose. Bet 
šeši iš kiekvienų septynii| 
amerikiečių ne tik gyvi, bet 
sveiki ir didvyriškai gru
miasi su fašistais, rašo N. 
Y. Times korespondentas 
Matthews. įį 
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Ką Jie Dabar Pasakys?
Lietuvos ir Amerikos tautininkai (fa

šistai) dabar rodo dirbtino ar nuduoto 
susirūpinimo Lietuvos reikalais, kurie, 
atsidūrė labai pavojingoj padėtyj. Da
bar jiems ir Hitleris negeras ir Lenki
jos imperialistai negeri.

Bet kaip senai tie patys žmonės Hitle
rį garbino ir laižėsi prie kito tarptautiš- 
ko bandito, Mussolinio?

“Lietuvos Aidas” pilniausiai pritarė 
panaikinimui Ethiopijos nepriklausomy
bės. Jis pritarė grobuoniškai Mussolinio 
politikai Afrikoj.

Kai Italijos ir Vokietijos fašistai pra
dėjo skersti Ispanijos žmones, pradėjo 
kovoti prieš demokratinę valdžią, tai tas 
pats “Lietuvos Aidas” per ilgą laiką Is
panijos banditus garbino, o liaudiečius 
niekino.

Daugiau: Smetonos valdžia netgi siun
tė medžiaginės pagelbos banditui Franco.

Amerikos, lietuviai fašistai turavojo 
kiekvienam “Lietuvos Aido” darbui. Jie 
džiaugėsi ir dabar tebesidžiaugia fašistų 
laimėjimais Ispanijoj.

Mes visuomet nurodėme, kad rėmimas 
fašistų, retnimas Hitlerio, Mussolinio ar 
kurio kito nevidono imperialisto politikos 
reiškia kasimą duobės Lietuvos nepri- 

'-klausomybei. .
Na, ir tie duobkasiai, su pagelba anų 

fašistų ir imperialistų kad kiek būtų ap
kasę Lietuvos nepriklausomybę.

Dabar, pavojaus Lietuvai valandoj, 
kiekvienas lietuvis privalo atsigrįžti į 
praeitį ir pažiūrėti, ką tautininkai darė 
pirmiau. Jis pamatys, kad jų politika bu
vo Lietuvai pragaištinga ir tebėra pra
gaištinga dabar. Jie savo politika padrą
sino Lenkijos imperialistus pulti Lietuvą.

Niekšinga žmogžudžių ir 
Šnipų Gauja

Maskvos “Pravda” (iš kovo 1 d., 1938) 
rašo:

Trockistinių-bucharininių šnipų, tėvy
nės išdavikų vapsvų lizdas susektas. Nu
plėštos kaukės nuo niekšingų pardavikų, 
diversantų ir kapitalizmo restauratorių! 
Visoj savo vilkiškoj išvaizdoj atsistos 
prieš Sovietų teismą šlykštūs (išsigimė
liai-—Bucharinas, Rykovas, Jagoda ir ki
ti sąmokslininkai iš “dešiniai-trockistinio 
bloko”, kurių prasikaltimai iššaukia vi
sos Sovietų liaudies, visos progresyvios 
žmonijos didžiulio pasibjaurėjimo ir pyk- 

| -čio jausmą.
Purvini ir bailūs sąmokslininkai, par- 

sidavusieji užsienio žvalgyboms, kruvi
nojo fašistinio šunies — Judos-Trockio 
vadovaujami, darė baisius prasikaltimus 
prieš liaudį. Tėvynės išdavikai, jie pre
kiavo mūsų žeme, mūsų nepriklausomy- 

>be, mūsų laisve gyvenimui. Niekšingie
ji iš niekšingųjų, jie kėsinosi ant taikaus 
darbininkų, valstiečių, inteligentijos dar
bo, jie kėsinosi ant mūsų vaikų laimės ir 
džiaugsmo. Apakinti pykčio, žvėriškos 
neapykantos socialistinei santvarkai, jie 
kėlė ranką prieš mūsų šventą tėvynę-mo- 
tiną, prieš visus Sovietų liaudies užka- 
-riavimus.

Išsigimėliai, žmogžudžiai ir šnipai ap
siriko! Nesibaiminantieji, akylus sovietų 
žvalgai, vadovaujamieji staliniečio nar- 
komo drg. N. J. Ježovo, suardė visas 
Trockio-Bucharino ir jų kapitalistinių 
šeimininkų kortas, visus jų ėjimus, nu-

kaukavo samdytų žmogžudžių ir šnipų' 
gaują. \ ,

Aršusis šnipas ir sąmokslo įkvėpėjas 
Juda-Trockis, tampriai susirišęs su viena 
užsienių žvalgyba jau nuo 1921 metų ir 
su kita—nuo 1926 metų; šlykštus Jėzui
tas, niekšingas dviveidis-provokatorius 
Bucharinas; piktas partijos ir liaudies 
priešas Rykovas, — visi antisovietinių 
grupių — trockistų, dešiniųjų, zinovje- 
viečių, menševikų, eserų, Ukrainos, Bal
tarusijos, Gruzijos, Vidurinės-Azijos res
publikų, Armėnijos, Azerbeidžano buržu- 

. azįnių nacionalistų — vadai susivienijo 
prasikaltėliŠkose “dešiniai - trockistinio 
bloko” eilėse. Šiuos bjaurybes, amoralius 
ir ciniškus žmones, surišę vienas tikslas: 
betkokia kaina, betkokiomis pastango
mis ir priemonėmis nuversti darbininkų 
ir valstiečių valdžią, sugrąžinti ir įdiegti 
mūsų šalyje kapitalizmą., Jie parsidavė 
užsienio žvalgyboms ir, kaip lekajai, 
šliaužiojantieji ant kelių prieš šeiminin
ką, veikė kaikurių užsienio valstybių ge
neralinių štabų nurodymais. Žmonijos is- . 
tori j a nežino tiek šlykščių prasikaltimų 
prieš liaudį, kokius padarė Trockis, Bu
charinas, Rykovas ir kiti banditai!

Savo aršioj neapykantoj liaudies ma
sėms, sovietų valdžiai, bolševikų partijai 
jie visus savo apskaičiavimus, visas savo 
viltis kovoje už darbininkų ir kapitalistų 
valdžios atstatymą dėjo išimtinai gink
luotai užsienių agresorių pagelbai.

Tardymo medžiagos nustatyta, kad ši 
sąmokslininkų “grupė susiorganizavo 
pavedus SSRS priešingų valstybių žval
gyboms ir savo tikslu pasistatė šnipinė
jimą užsienio valstybių naudai, žalojimą, 
diversijas, terorą, SSRS kąrinės galios 
pakirtimą, šitų valstybių karinio užpuo
limo ant SSRS provokavimą, SSRS pra
laimėjimą, SSRS suskaldymą ir atplėši- 
mą nuo jos Ukrainos, Baltarusijos, Vidu
rinės-Azijos respublikų, Gruzijos, Armė
nijos, Azerbaidžano, Pamario krašto To
limuose Rytuose—minėtų užsienio vals
tybių naudai, visuomeninės ir valstybi
nės santvarkos, kapitalizmo atstatymą^ 
buržuazijos valdžios atstatymą,” štai ko
kie buvo šitų banditų šlykštūs tikslai ir 
priemonės! Netekę bet kokios atramos ir 
pritarimo liaudyje, jie rado paramą ka
pitalistinių valstybių žvalgybose ir gene- 
i aliniuose štabuose, kuriems trockistai, 
buchariniečiai, menševikai, eserai, buržu
aziniai nacionalistai—vertingas radinys.

Pikčiausieji liaudies priešai, jie norėjo 
pasukti skersai istorijos ratą, jie siekė 
atstatyti mūsų šalyje kapitalistinę san
tvarką, atiduoti mūsų tėvynę išplėšti im
perialistiniams grobuonims, įstumti dar
bo žmones į fašistinio rėžimo terorą ir 
baisybes, suvaryti juos dvarininkų ,ir 
bankininkų vergi j on. Jie norėjo atimti iš 
revoliucijos atgaįvintų tautų laisvę, nu
stumti jas atgal prie kapitalizmo, uždėti 
ant jų tautinės priespaudos jungą.

Jų programa—taLdcapitalizmo atsta
tymo, kolchozų ir sovchozų likvidavimo, 
teritorialinio Sovietų Sąjungos padaliji
mo ir karinio mūsų tėvynės pralaimėji
mo užpuolus ant jos priešingoms valsty
bėms programa. Jų priemonės—žaloji
mas, diversijos, šnipinėjimas ’ užsienio 
žvalgybų naudai, individualus teroras 
prieš partijos ir Sovietų valdžios vado
vus, piktadariškas mūsų tėvynės geriau
sių žmonių numarinimas.

Baisus liaudies priešų prasikaltimas 
nebuvo atsitiktinumas nei trockistamš, 
nei dešiniesiems. Ilgam kruvinųjų Troc
kio ir Bucharino prasikaltimų sąraše at
žymėtas sąmokslas dar 1918 metais prieš 
Leniną, kaip Sovietų vyriausybės galvą. 
Dar tada Bucharinas, Trockis ir kiti są
mokslininkai statė sau tikslą nuversti 
Sovietų vyriausybę, areštuot ir nužudyti 
V. I. Leniną, J. V. Staliną ir J. M. Sverd- 
lovą,—nuimti galvą revoliucijai, padėti 
užsienio imperialistams atstatyti mūsų 
šalyje kapitalizmą.

Niekada Sovietų liaudis ir viso pasau
lio darbininkai neužmirš aršių šnipų, 
Trockio, Bucharino ir jų tarnų niekšin
gų kruvinų veiksmų. Tai jie suorganL 
zavo ir įvykdė ugningojo revoliucijos tri
būno J. M. Kirovo piktadarišką nužudy-

Chicagos Laiškas
Kaip žinote, Julius Mic- 

kevičiuSj Amerikos Lietuvių 
Kongreso Nacionalio Komi
teto pirmininkas, mirė. 
Daugelis tikėjo, kad jį lai
dojant bus kaip ir atstovau
ta Kongresas, bet išėjo ki
taip.

Kalbėjo vienas P. Grigai
tis, “Naujienų” redakto
rius. Jo kalba buvo politinė, 
tai gerai. Bloga tačiau, kad 
ji buvo pirmoj vietoj gri- 
gaitinė, o paskui, politinė.

ALK visai nepaminėta. 
Kada minėta, kad velionis 
buvo pirmininkas Chicagos 
Lietuvių Draugijos, tai pa
brėžta, kad toj draugijoj 
yra socialistų, ’ katalikų ir 
liberalų, komunistai visai 
neminėta. Minėti komunis
tus ir nekeikti, Grigaičiui, 
mat, kaip krimsti riešutus 
skaudančiais dantimis.

Daktaras M-, su kuriuo 
stovėjau, teisingai apibudi
no Grigaitį:

—Jo demokratija tokia, 
kad tik tada demokratija, 
kai jis kalba vienas ir kal
ba ką nori, o kiti neturi tei
sės ir progos kalbėti.

Tikrai taip ir yra. 
gaitis smerkia mus už 
demokratiškumą”, o
mus viskas demokratiškiau
sia tvarkoma. Kur mes ką 
veikiam su kitais, pri
pažįstame ir praktikuojame 
jiems tokias teises, kaip ir 
sau, kartais, dėl mandagu
mo, dar daugiau kitiems, 
negu sau.

O kaip gi su Grigaičiu? 
Kur jis negali diktuoti, ten 
nėra demokratijos.

Beje, Grigaitis gyrė Mic
kevičių, kad velionis mokė
jo sugyventi su kitais, kad 
jis pripažino kitiems 
ko pats sau reikalavo, 
Grigaitis elgiasi kaip 
priešingai.

Jo noras visur figūruoti, 
save pirmoj vietoj statyti, 
kiekviename žingsnyj mato-, 
si ir žemina jį patį. *

Gri- 
“ne- 
pas

tai, 
bet 
tik

Kovo 13 lietuviai komu
nistai turėjo surengę pra
kalbas trockizmo klausimu. 
Tai kelintos prakalbos Chi
cago j. Specialiai trockizmo 
klausimu, teisybė, buvo tik- 
Roselande ir Bridgeporte, 
bet abelnai tuo klausimu 
daug kalbėta.

Žmonių susirinko daug. 
Po prakalbų buvo klausimų. 
Pastebėtina, kad pusė pub
likos buvo tokios, kuri retai 
matytis, arba .visai nesima
tyti, mūsų prakalbose.

geriausia Lietuvos prietelių 
—SSRS.

bet geras laikas, kaip atsi- 
fubežiavo. Jį laidojant d. 
Prūseika kalbės.

Mirė ir keli kiti. Vien 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos šeši nariai numirė bė
giu savaitės laiko.

pas-Clarence Darrow, 
kilbęs visoj Amerikoj ir net 
tarptautiniai, ne vien kaip 
žymus advokatas, bet ir fi- 
lozofas, irgi mirė. Bet jis 
jau sulaukė geros senatvės 
ir galima sakyti mirė na
tūralia mirčia.

Darrow buvo kartais lai
komas “filozofiniu anarchis
tu,” bet tas vardas jam var
giai tiko. Jis pastoviai ir 
neatlaidžiai sekė pažangų 
judėjimą, rėmė darbininkų 
judėjimą, 
skriaudas, 
prietarus.

Darrow
svarbių dar-bininkų judėji
mui organizacijų. Teisybė, 
jis buvo daugiau garbės na
riu, nes mitingus lankyti 
negalėjo.

Vienas dalykas jo veiki
me buvo ryškus: Jis visuo
met pataikė būti toj pusėj, 
kur darbininkų klasei nau
dinga, visuomet su pažan
ga.

kovojo prieš 
prieš tamsą,

buvo nariu eiles

Kai Lenkija ėmė grūmo
ti Lietuvai, daugelis lietu
vių, net ir vertelgų ir pro
fesionalų, stato klausimą, 
ką Sovietą Sąjunga darys?

Tik tie vaikeliai, kurie 
tiki, jog lietuvis vienas ga
li nugalėti kelis tūkstančius 
ne lietuvių, tiki, kad Len
kija negalėtų Lietuvos pa
sigrobti. Vienatinė viltis 
dabar liko tik Sovietų Są
junga Lietuvą gelbėti.

Kiti net sako, jei jau Lie
tuva negali savystoviai gy
vuoti, tai geriaus prie So
vietų, negu prie Lenkijos.

Mes jiems sakome: Lie
tuva gali būti išgelbėta nuo 
pagrobimo ta pačia progra
ma, kuria gali būti iš
gelbėta Ispanija ir Chinija 
ir kitos silpnesnės tautos 
nuo agresorių, nuo banditų.

Lietuva turi veikti bend
rai su Sovietų Sąjunga.

Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi Lietuvos liki
mas, turi veikti bendrai ir 
remti demokratijos frontą.

Kas dabar smerkia, nįe- 
kina Sovietų Sąjungą, ata
kuoja komunistus, tas Lie
tuvos išdavikas, nes tuomi 
jis padeda hitlerizmui, Len
kijos fašizmui.

Kuriems tulžis pilna pa
giežos prieš bolševikus, jie 
turi ją ištuštinti, jei nori 
veikti gelbejirhui Lietuvos. 
Juk jie negali būti Lietu-

Chicago j pastaruoju lai
ku mirtis kelis progresyvius 
žmones vieną po kitam nu
kirto. Po Mickevičiaus, 
mirė Prusevičius. Bus lai
dojamas šeštadienį. Jis bu
vo seniaus prie “sklokos”, vai naudingi, atakuodami

mą, tai jie piktadariškai numarino Kui- 
byševą, Menžinskį ir Gorkį.

Genialusis Gorkis, kurio gyvybę nu-’ 
traukė trockistai ir buchariniečiai, pusė 
metų prieš mirtį pasakė žodžius, pilnus 
meilės liaudžiai ir, neapykantos jos prie
šams: “Tikrasis nuoširdus Socialistinių 
Sovietų Respublikų revoliucionierius ne
gali nenešioti savyje sąmoningos, akty
vios, didvyriškos neapykantos niekšin
gajam savo priešui. Mūsų teisė jo neken- 
timui pakankamai gerai pagrįsta ir pa
teisinta.”

Taip, mūsų neapykanta niekšingiems 
žmogžudžiams pagrįsta ir pateisinta!

Sovietų žvalgai nukaukavo sąmoksli
ninkus 
suardė

iš “dešiniai-trockistinio bloko”, 
užsienio žvalgybų planus. Mes

Per pastarąsias tris ar 
keturias savaites mūsų or
ganizacijos Čia turėjo daug 
mitingų, prakalbų. Tur būt 
daugiau negu kad nors pir- 
miaus veikta Komunistų 
Partijos vardu. Pasekmės 
geros. Parti j on įstojo kele
tas net ir tokių, kurių pir- 
miaus nematėme mūsų ju
dėjime.

Kur tik yra veikimo, yra 
organizacinių pasekmių. 
Bėda su tom mūsų koloni
jom, kur surengti vienas 
prakalbas į kelis mėnesius 
skaito 
veikia 
sunku 
laiko,
veikti, bet jie vis negali, ne
turi laiko. Ar gali būti, kad 
tūli miega visas 24 valan
das?

Reikia sakyti, kad dėl1 
neveiklumo daugiausia kal
tos organizacijų valdybos, 
vadovybės. Visur darbinin- down” pirma svetimoj kalboj, .. 
kai nori prakalbų, mitingų, kurją klausytojai žino, o vėliau —

sunkiu darbu. Ką 
tie mūsų žmonės, 
suprasti. Tiek daug 
ir taip labai reikia

kyklos gyvena, pėkščiomis ne
galėjo vykti' į tas vietas. Pa
traukti New Yorko žmones irgi 
buvo sunku, nes nors mokyklos 
buvo ne taip toli nuo jų, bet 
svetimtaučiai gyveno savo su- 
siedijose ir jie puikiai apsiėjo 
su savo tautiečiais ir nebuvo 
reikalo išmokti anglų kalbos.

Pasiekti tas grupes, WPA ve
da serijas radio pamokų jau 
nuo gegužės mėnesio, 1936 m. 
Lekcijos kasnakt siunčiamos iš , 
stočių New Yorko mieste. New 
Yorko valstijos, Connecticut, 
New Jersey, Pennsylvania ir .... 
rytinių valstijų žmonės “pasi
klauso.”

“The Elementary School of 
the Air” projektas kasnaktį 
siunčia lekcijas per stotis WH- 
N ir WBBC. Tas lekcijas an- - 
glų kalbos gali lengvai sekt ir 
sveturgimiai, kurie jau šiek 
tiek angliškai supranta. Pačios • 
lekcijos siunčiamos per stotį ' , 
WHOM anglų ir žydų kalbo
mis, W0V anglų ir italų kai- •; 
bomis ir WLTH anglų, vokie- ... 
čių ir italų kalbomis.

WPA mokytojai vartoja la
bai lengvą būdą. Jie ištaria ir 
daug sykių atkartoja sakinius, • 
kaip “I stand up” ir “Sit

parengimų ir lanko juos, jei 
tik surengta.

Chicagietis.

WPA Veda Radio Kla
ses Ateiviams

ėmimu paskutinio gyven- 
suskaitymo 1930 m., pa- 

kad beveik milionas 
žmonių, kurie

1930 metais.
laiko, mokytojai 
dalyse stengiasi 
skaitlines.

Su 
tojų 
aiškėjo, 
svetur gimusių
čia gyvena, negalėjo kalbėti an
glų kalba. Tas nereiškia, kad 
tik tiek nemokslių yra šioje ša
lyje. Daugiau kaip keturi mi- 
lionai žmonių—ateivių ir sve
tur gimusių—buvo užrekorduo- 
ti nemoksliais

Ir nuo to 
visose šalies 
sumažinti tas

Pereitais d v e j a i s metais 
Works Progress Administraci
ja, valdiška įstaiga, kuri teikia 
pašalpą biedniems asmenims 
besamdant juos prie jiems ge
rai žinomų darbų pakol jie gali 
rasti privatiško darbo, samdė 
skaitlių mokytojų vesti klases 
svetur gimusiems asmenims. Ši
tie WPA mokytojai taip' gerai 
atliko savo darbą, kad skait
lius svetur gimusių, kurie ne
gali skaityti ir rašyti anglų 
kalba, vis mažėja.

Speciales klasės laikomos be
veik kiekviename dideliame 
mieste ir daugumoje kaimiškų 
apielinkių. šitose klasėse jauni 
ir seni sykiu mokinasi; iš pra
džios jie išsimokina skaityti ir 
rašyti anglų kalba, • o vėliau 
apsipažįsta su šios šalies istori
ja ir papročiais. Ir ačiū ši
tam darbui, dauguma iš jų ga
li pasekmingai išlaikyti kvoti
mus, kuriuos jie turi imti prieš 
tapsiant Amerikos piliečiais.

Bet didelė problema yra gau
ti daug žmonių, kurie ištikro 
reikalavo ir to prasilavinimo 
pageidavo, lankyti egzistuojan
čias klases. Tas buvo ypatin
gai sunku kaimų apielinkėse, 
kur žmonės labai toli nuo mo-

turim laikyti savo šalį mobilizaciniam pa
siruošime, atsimindami, kad fašistai ir 
trockistiniai-buchariniški samdiniai yra 
karo kurstytojai ir įkvėpėjai. Jų neap
kenčia ne tik sovietų liaudis, bet ir visa 
doroji žmonija. 

»

Liaudies pyktis visa jėga griūva ant 
niekšingos, kontrevoliucinės trockisti- 
niai-bucharinių šnipų gaujos. Pilnu sai
ku sovietų teismas atlygins šiai banditų 
gaujai už visus baįsius jos prasikaltimus!

Mūsų tėvynėje, šventoje Sovietų žemė
je nėra ir nebus vietos šlykštiems niek
šams, šnipams, diversantams, visiems, 
kas kėsinasi ant liaudies laimės ir džiaug
smo, kas kėsinasi ant didžiosios socialis
tinės šalies laisvės ir nepriklausomybės!

—anglų kalboj. Su mažai prak
tikos mokiniai gali vartoti „ 
juos. Neužilgo mokytojai ima
si už sunkesnių ištarimų, ir 
galų gale išdėsto gramatiką ir 
kaip tinkamai vartoti žodžius.

Kad šitie kursai žmones pa- • 
trauktų, projektas kartais iš
siunčia trumpus dramatiškus 
veikalus, prakalbas ir kitus da
lykus anglų, 
žydų

italų, vokiečių 
ir ispanų kalbomis.

WPA Informacijų 
Teikimo Skyrius.

Klaidos Pataisymas
Gerbiamieji:

Ačiū už patalpinimą mano 
korespondencijos apie Law- 
rencip Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubą, kuri;'tilpo jūsų dienraš-: ’>• 
tyj kovo 16 d. ‘ —

Norėčiau atkreipti jūsų aty-' . 
dą į mano vardą, kuris buvo iš---’ 
spausdintas klaidingai, kaipo • • 
“Anelė Marcinkevičiūtė.” Turė
tų būti Anelė Markevičiūtė. Aš ... 
būčiau 
symą

jums dėkinga už patai
sius klaidos.

Su pagarba,
Anelė Markevičiūtė.

Viesulas Užmušė 18
BELVILLE, Ill. — Šičia ' 

ir įvairiuose kituose mies
teliuose III., Indianos ir še
šių kitų vidurvakarinių val
stijų baisus viesulas suardė 
didelį skaičių namų, užmu-. . 
šė 18 žmonių ir sužeidė 200. 
Padarė medžiaginių nuos
tolių iki miliono dolerių.

Klausimai ir Atsakymai ■"
Klausimas:

keletas iš mūsų planuoja
me siųsti “Laisvės” šerinin- 
kų suvažiavimui pasveikini- * 
mą su auka. Kaip geriau, ar ■ 
siųsti tiesiai suvažiavimui 
tą pačią dieną, ar diena ko
kia pirmiau “Laisvės” ad
ministracijai?

Atsakymas:
Labai gerai, kad draugai 

rūpinatės “Laisvės” reika
lais ir žadate pasveikinti • 
jos šėrininkų suvažiavimą. . 
Žinoma, geriau, kad prisiųs- 
tumėte prieš suvažiavimą. 
Administracija tokius pa- - 
sveikinimus sutvarko, aukas 
suskaito ir priduoda suva
žiavimui. Tačiau, jei tas ne
galima padaryti, tai galima 
siųsti ir tiesiai suvažiavi
mui. Kaip'pirmam, taip ant- ... 
ram atsitikime auka ir pa-.-y/ 
sveikinimas pasieks tą patį 
tikslą.

S. D.
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By WALTER STANCHES
The low, squat, redly begrimed 

buildings of the Kinay Paint Co. 
lay sprawling in the small dip in 
the land. Afraid to rise to full 
stature, seemingly conscious of 
wickedness, the buildings sulked 
the eyes of the world.

Inside these buildings men
bored to beautify the world pro
ducing pants, lacquers and varnish
es, while in juxtaposition the work
ers, begrimed with red dust that 
the furnaces coughed out, looked 
like devils’ children. The process 
of producing these products that 
paint the globe brought men of ma
ny nationalities and lands together 
as they worked in concerted fa
shion, one depending upon the other 
for the production. 
Lithuanians, Germans, 
Poles, Englishmen 
formed links to ■ 
drove the wheels 
consistently and 
ahead.

of medicines. Yep, he’d go look for 
a place to install his business the 
next day. Sure, he 
second hand car for 
lars that could take 
he would want to go.

These thoughts he firmly held. 
The defeatist ideas soon melted in 
the fires of enthusiasm that sprung 
up in him.

Stirring out of his self centered 
the 

The 
fire 
and 
.and
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Hungarians, 
Italians, 

and Americans 
the chain that 
of this industry 

with full speed

firebox No. 4 sat 
a short, huskily

At the side of 
Vladas Litvinas, 
built, middle aged man enwrapped 
in his thoughts. Vladas had al
ready worked for 19 years in this 
inferno that had killed men off un
necessarily and with almost clock
like precision. The lead oxide dust 
that filled the air would iniquitous- 
ly crawl into the lungs and gradu
ally and persistently eat them away 
like potatoe bugs eat away the 
leaves of potatoe plants on a de
serted patch. And the copper dust 
in the copper department gradually 
turned teeth yellow as it filed away 
the calcium that protects the teeth.

But Vladas was a man of un
usual physical capacity. He had 
already worked nearly a score of 
years in this embodiment 
in all its nakedness and yet 
as strong as a pedigree ox.

His eyes stared. Quietly

attention he rose, went to 
furnace and opened the door, 
white and bluish tongues of 
danced and roared. The glare 
heat nearly keeled him over
he moved to one side. Lifting his 
hand to his eyes he rubbed his 

į eyes and brow with his moist palm, 
j Walking to the side with an un
steady gait, he lifted a wheel bar
row at the handles and pushed it 
with a rattle out of the building 
along side a huge coal pile. He 
picked up a large shovel and brisk
ly and with power piled the wheel 
barrow to the brim with the heat 
producing product and shoved the 
vehicle back into the building. Turn
ing it over with a crash of metal 
and coal he ploughed his shovel 
with his large calloused hands into 
the pile. Lifting the black dia
monds into position and with a 
measured backward motion, he 
flung the stuff into the furnace. 
The fire crackled. One, two, three, 
four shovel fulls and he still con
tinued to fling coal into the roar
ing fire. Only when the pile of 
coal had disappeared did Vladas 
stop.
fire, he clicked the- door shut.

Time fleetly passed as if possessed 
of wings and Vladas’ work was-now 
thru. He went to the washroom, 
took off his red dust covered 
clothes and briskly washed him
self 
his 
his 
vim
of wintry winds roared and moaned 
in the night and made Vladas at 
times gasp for breath. The stars 
were out in their full glory and in 
multitudes of designs and sizes. 
They constantly blinked as if irrit
ated by the melancholy moaning 
of the wind.

Taking one last look at the

of hell 
seemed
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"We've Been Working Hard
&

under the shower. Putting on 
better garments he picked up 
lunch pail and strutted with 
into the open air. Icy blasts

L. Y. S. Editor:
On Friday, March 11, 

article on the "drones” 
pLyros Chorus appeared,
like to present an argument against 
the so-called 
what I want 
About myself 
my identity:

I have been a member of the 
Philadelphia Lyros Chorus for 5 
years, since I was ’ 14 years old. 
During the 5 years I have been ab
sent twice and never missed an af
fair where the chorus had to sing. 
This, I believe, entitles me to say 
what I think about the chorus.

Surely there must be one teeny- 
weeny reason for some of the 
drones refusing to serve on the 
committees. Perhaps it never oc
curred to you "bees of industry” 
to reason so. Even though I only 
served on a few it was enough to 
disgust anyone. The bus committee 
and the basketball committee were 
enough. They left all the work to 
one other person and myself and 
then had the guts to dislike this 
and dislike that.

At the chorus meetings I won
der why the chairman or president 
allows the “hardy” workers of the 
Chorus 
nothing, 
of this 
When 
marks” 
kidding
ject, my 
there must be a reason for a vocal 
utterance. Please go to the trouble 
and ask why. Surely you pioneers 
are not afraid of a little work.
' The Spanish committee incident:

"workers.” This is 
to get off my chest, 
first as a hint to

to talk and talk—about
An interesting example 

was shown last Friday. 
I objected you "question 
said, "Aw, go on, you’re 
us.” The next time I ob- 

dear workers, you see

the 
like

this 
not

would catch a cold it 
turn into something 

and that would be the 
Maybe he could start

he sat 
with only an occasional twitch of 
motion discernible as an outlet to 
an emotion. His mind was flowing 
over with thoughts, one after 
other they came and went 
waves of water over a dam.

Nineteen years of work in 
hell hole already. He would
be able to work here the rest of 
his life. His hair was already grey
ing around the temples. Vladas 
has had pneumonia twice and this 
had taken a heavy toll from the 
lungs. If he 
could easily 
more serious 
end of him.
a little store somewhere in town 
and sell medicines. That’s it, he’ll 
start a little store. He knew this 
business well having sold medicines 
for years to Lithuanians and Poles. 
Yes, years ago on Saturdays after
work, he would go out with a large 
case in hand and make the rounds 
of Lithuanians who had not as yet 
soaked up enough of the English 
language to be able to buy medi
cines for themselves. From one 
“grlnori” to another he would go 
and at the end of his journey he 
had a nice profit of from 15 to 25 
dollars. That was years back. But 
now things have 
These people now 
elnes on their own 
learned to rely on
dical care. The depression also had 
eaten away possibilities of making 
money in this manner. But he still 
sold a not too few dollars worth

changed a lot. 
can buy medi- 
hook and have 

doctors for me-

obstacles 
and 
Reaching

to comfort.
caressed 

home 
expected, he
soon retired, 
his self-pro- 

him

He 
these 
more

of
prevented

rolled and tossed
the other in theside to 

his thoughts and emo-

saved some 300 dollars, 
buy some medicines that

But this did not trouble him. 
Thoughts of going into business was 
the stimulus that overcame the na
tural
nourished 
thoughts, 
quickly than he had 
read the Laisvė and 
But the thoughts 
posed enterprise 
from sleeping. He 
from one 
throes of 
tions.

He had 
He would
the Lithuanians bought from him 
and some standard drugs. Yes, if 
business goes good this would pro
vide a job for his son who’s out 
of work and maybe, if he can ex
pand, Joe would have a good job 
not like the one he now has that 
pays him only 5 'dollars a week. 
He too could quit his job—but at 
first he can’t ao that.

Thoughts and emotions flowed in
cessantly, until his weariness over
took even the excitement and tur
moil of his overwrought brain. Con
sciousness left him and slumber 
ensued.

< (To be continued)

LIFE BEGINS AT TEN
Life begins at ten for German 

youth. Under the Nazis life con
sists for training cogs to fit the mi
litary machine. Each year the ma
chine is overhauled and new parts 
fitted. Early in April every youngs
ter of ten years old in the country 
will present himself to the local 
authorities to be enrolled in the 
"Young Folk’s” organization, the 
cubs of the Hitler Youth Movement.

that, in order to safeguard future 
production, a certain amount of 
skilled labor be available. A num
ber of special schools for ’such ap
prentices have been instituted and 
it is probably true that, within li
mits, 
have 
trade.

apprentices in 
a chance of

the other hand

that industry 
learning the

any increaseOn 
in facilities for engineering appren
tices is offset by the fact that, in 
the artisans trades, the number of 
apprentices has been radically cut 
down.

As for the rest of the V/2 milli
on their place in society is found 
In "service”: service in the- labor 
corps, the agricultural battalions 
and — perhaps — in concentration 
camps. And also, of course, there 
Is the soporific, sport. •

This year the winter program of 
the Hitler Youth contains a grand
iose reproduction of last year’s 
shooting competition in which 7,- 
000 young Nazis took part; last 
August 100,000 leaders of the Hit
ler Youth took part in a great 
sports festival which aimed to in
culcate the ideology of National 
Socialism in its members. The 
Government of Great Britain has 
told the youth of its country of 
the marvels of the German physical 
training system.

For girls, sport is also elevated 
to a new position. For them the 
Sports Service of the "German 
Maiden’s League,” the young wo
men’s organization, occupies a com
plementary position to the military 
service through which all the 
must pass.

At the beginning of May, 
a law was passed making 
"sport service” obligatory for 
man girls between .the ages of 17 
and 21. Also a new extension of 

than anywhere else it is necessary this organization, comparable to the

When training is 
will be 
because 

how 
number

finished 
sent in- 
someone 

machines 
will be-

It will be the start of a vigorous 
ten years period of military school
ing. Apart from the routine school
ing through which every youth 
must go(/ will be the specialized 
training for branches of the army 
chosen by the youths themselves. 
The Hitler Youth organization du
plicates all the branches of the 
army with its own motorized corps, 
wireless, naval and aviation sec
tions.

For ten years the youth of the 
country will learn to be good sol
diers,
a certain number 
to industry and, 
must understand 
work, a limited 
come apprentices.

Between 1933 and 1936 about one 
and a half million youths finished 
their training. Of these 350,000 on
ly were apprenticed to different 
trades.

Even here the word “apprentice
ship” is only a name. For the 
most part the youths so employed 
are accepted for their use as cheap 
labor and used as such long be
fore their time is finished.

In 1937> instruction for appren
tices was limited in the engineer
ing and building industry.

It might be possible to find cer
tain exceptions, to the rules gene
rally applied to apprentices, in the 
engineering industry. There more

girls

1937, 
the 

Ger-

We drones pointed out to the cho
rus that it cannot afford to slaugh
ter the treasury. But will not the 
idea of a concert reap more than 
we could give? The Spanish Com
mittee quickly realized its value 

Philadel- 
I particip- 

No, you 
in 

we

and adopted it. All the 
phia workers’ choruses will 
ate, including our own. 
glorious workers, basking 
own greatness, thought ' 
kidding.

Dpn’t you, our fearless chorus 
workers whom nothing can daunt, 
realize that the chorus may become 
nothing now but a monotonous 
routine? We “drones” are human 
like you, but maybe our ideas, 
principles and expressions are not 
the same. Maybe we drones have. 
to blow off some steam. 1

your 
were

Says Good Gal Getting Subs for the “Voice”
“Dear Editors of the Voice,” Miss 

, Wolleh of Mass, writes, "It seems 
■ to me that we would have filled 
our quota of subs if we had ap
plied a little effort. We’ve been 
working hard to get subs for the 
Voice, and even though Massachu
setts has been hit badly by this 
"recession’ we have had good re
sults. We are sending in our ^ubs 
with the hope that others will re
spond in the same way.

j “Things are pretty bad out here 
and we have to use a lot of per- 

half
we 

will

, iiniigs are pretty uau out 
and we have to use a lot of 
suasion to get a dollar and a 

, from each subscriber. When 
point out what such a magazine 
mean to the Lithuanian-American

whatyoung fellow and a girl, and 
a ‘buy’ it is for a dollar and a 
half, we get results. It is slow 
work but we are confident:

We hope that there won’t be any 
further delay in publishing the ma
gazine. We think that if others 
worked too, there wouldn’t be any 
more putting off.”

This is just one of the letters we 
have received from our ambitious 
workers for the "Voice.” To get 
a new thing started and to insure 
its regular appearance we must ful
fill our national quota. It is a her
culean task as all of us know. The 
founding of a new magazine is not 
a matter of a few months of con-

I’ll admit some of the drones are 
here for a good time, but the ma
jority are not. You, dear chorister, 
always (well, almost always) saw 
us on time, ready to sing; when- 
eVef we had to sing we were there.

I wish those "pioneers” of the 
chorus would quit strutting and 
resting in their glory and be real 
chorus workers—not stuffed 
mies.

Maybe 
down on 
they are
they please, and keep.them in their 
places during rehearsal, he might 
be putting the real drones in place 
and those recently called drones 
might be willing to help. To me, 
personally, it would be a pleasure. 
I hope the Chorister takes heed 
also. Don’t you agree?

—The Dronelets.

BE A “FRIEND”
Do Your Part for Peace, Democracy by Becoming 

A Friend of the A. Lincoln Battalion
dum-

if Joe M. would 
the workers who 
‘‘hot stuff” and

crack 
think 

do as

We all know of the Abraham 
Lincoln Battalion and the signifi
cant role it has played and is con
tinuing to play in the front line 
trenches of Spain. The boys are 
willing to sacrifice .their very lives 
If need be for the cause of demo
cracy. They are fighting with the 
Loyalist government forces against 
the fascist invasion of Spain. They 
went to Spain to give their services 
In a fight to keep war out of the 
world.

“Military Objectives”

centration. In order to fill the 
need of such a publication we have 
to have the support of everyone.

The magazine will reflect the 
tastes and desires of the average 
young Lithuanian-American. A great 
variety of subjects has been lined 
up. There will be snappy, short 
articles and comments ■ on sports, 
interesting personalities, news, po
etry, and a fiction department con
taining a good amount of short sto
ries, tales, sketches and satire. 
These will be interspersed with car-

! toons, pictures and other 
ing items.

Judging from the many 
utions we have received 
talent among the young Lithuanian- 
Americans—all we need is the as
surance that there will be support 
from the States. And the one 
evidence of that is more subs.

Have you done your share in get
ting subs? Have you some friends, 
relatives and acquaintances who 
would be interested in getting this 
lively publication chock full of vital 
interesting material? See them to- 

t night. We must get 50 more subs 
and in a hurry.

Lithuanian-American Publishers, 
Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.
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After more than a year in Spain 
many of these boys are returning 
home, They need medical aid, rest 
and jobs. More than 200 have re
turned and others are on their way. 
It costs about $200 to rehabilitate 
each return. They are provided with 
transportation home and rest 
one to two weeks in camp, 
are furnished with clothing 
medical aid is provided for
veteran.» The very badly wounded 
men are sent to hospitals and con- 
valascents are sent to rest farms. 
A staff of 100 volunteer physicians 
are contributing their services.

More than 2,000 Americans are 
still in Spain. They yearn for 
American cigarettes, chocolates and 
magazines. They need socks, warm 
shirts, sweaters and blankets. All 
these comforts do not mean much 
to us because they are always avail
able yet to the boys in Spain they 
mean everything. The one thing 
the men want most is American 

of cigarettes 
the

cigarettes/ Millions 
havė already been sent but 
supply is still insufficient.

The Friends of the Abraham 
coin Battalion have pledged 
they will supply the boys with 
comforts and necessities and 
the shipments will not 
tinue but will increase, 
also pledged to support 
>rans who come home.

only 
They 
the
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that 

these 
that 
con- 
have 
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Who Are the "Friends” ?
"Friends” are an organization 
was founded April 20, 1937, 
the American contingents in

The 
which 
to aid 
Spain. Back home the relatives
and friends of the boys, who went 
to Spain to shoulder arms and 
fight with the Loyalists for demo-

The Snoop From 
Philly Chorus

In direct answer to the "Chorist- 
say that you do not have a 
of humor. When I wrote 
the De Luxe Buses I meant 
a joking way. I guess you 
to enlarge your imagination 
I need to write, "P. S. Joke”?

er” I 
sense 
about 
it in 
have 
or do

"WE ARE THE DEAD ...”
The slaughtered bodies of these children were lined out on 

Barcelona street after the dead were taken from buildings follow
ing a fascist air raid. Of the raid which horrified the world, a 
fascist communique, issued at Salamanca the same night, said:

“Our warplanes raided the Red military headquarters and other 
official centers in Barcelona, achieveing their objectives with 
every success.”

a

cracy, were inspired by their brave
ry and valor in the fight against 
fascism. Letters began to come 
from the boys and told not only of 
their experiences and heroisms but 
of the desire for those little com
forts such as cigarettes, candy, 
etc. Meanwhile the first veterans 
of the Spanish war were return
ing home, wounded and on leave. 
Relatives and friends of the men 
In Spain joined with sympathizers 
and formed this organization in or
der that the boys in Spain 
receive the above mentioned 
forts and that those returning 
be properly taken care of.

Until this autumn most of
money raised, about $75,000, was 
used to send material comforts to 
the boys in Spain. At present an 
Intensive drive to raise $50,000 for 
the Rehabilitation Fund has been 
launched by the Friends. This mo
ney will be used to care for the 
boys ;who have returned from 
Spain.

You can help in this important 
work by becoming a member of the 
organization. One dollar a year en
titles you to general membership. 
All Friends of the Abraham Lin
coln Battalion receive a gold plat
ed membership pin and a subscrip
tion to our quarterly magazine, 
“Among Friends.” Won’t you be
come a Friend ?

In Brooklyn many LDS’ers and 
Aido Chorus members have alrea
dy joined the organization and are 
planning to call a meeting in the 
very near future in order to form 
a Lithuanian Branch of the F. A. L.

boys, LDS’ers 
are in Spain 
our
the comforts

We can do this

doesn’t 
try and

I give him a tin 
mean anything 
see if you are

come to chorus for the 
like the people 

I like

rxi

Lincoln 
friends to

for mem-

B. Many of our own 
and Chorus members, 
today. We must do 
helping them secure 
which they lack,
best by becoming members of the 
Friends of the Abraham 
Battalion and urging our 
do so too.

Fill in the application
bership and send it to the Lithua
nian Committee to Aid Spanish De
mocracy, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y„ or directly to the F. A. L. B., 
125 W. 45th St., N. Y. C.

—H. K.

I WANT TO HELP
General Membership $1.00 Annually 
Sustaining Membership $5 to $100 . 
Name ........ ................................................

Address .....................................................

I know the 
and it

I know to whom ,you are referr
ing as the chorus drones but I will 
refrain from mentioning names. I 
am a true “chorus worker” at heart 
and by the word "worker” I mean 
exactly that. One of the chorus 
drones is a very good friend of mine 
but even so the law should be laid 
down to him. 
ear but it 
so now you 
successful.

I do not
trips but because I 
that come to chorus, 
songs we sing and I like to 
ate in the chorus affairs.

I know you have the interest of 
the chorus at heart but still you 
are too serious. You know the old 
saying, "All work and no play 
makes . . . ”'

I too have the interest of. the 
chorus at heart but still I try to 

, provide some humor but it seems 
I that you don’t care for it.

Well, you write the serious co
lumn and I’ll try to supply the hu
mor from now on.
identity of the "Chorister1 
is your duty to "bawl” us out; in 
fact, you are a personal friend of 
mine.

As to your statement that the 
chorus has never been asleep, I dis
agree with you completely. The 
chorus has been asleep, not only 
once but several times. But some
how or another, by the activities 
of the persons who have the cho
rus interests at heart, it has al
ways managed to be awakened.

The invitations to sing, .that, is, 
the majority of them, have come 
from the organizations that back 
the chorus, such as the ALDLD and 
the LDS. To these organizations 
most of our parents belong.

It seems to me, "Chorister,” 
you have started something 
your statement relating to
drones and if I’m not mistaken 
mine will not be the only answer 
to your column. I think some of 
your drones might write in, that 
is, those with a guilty conscience.

Let’s see your answer to them. 
I still say I hope to be what you 
can call a Philly Lyros Chorus 
member.

—The Chorus Snoop.
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"Young Folks’ League,” has been 
brought into being to tie up the 
girls between the ages of 10 and 17.

During recent times there has 
been a slight modification of the 
Idea . that girls should remain ei
ther in the parental or conjugal 
kitchens—in between times bearing 
children — in favor of ,the present 
necessitites of training the women 
of the country in air-defence, sani
tary service ‘work, and the other 
tasks they will be called upon to 
perform during a war.

It is estimated that at the mo
ment there are between 20 and 43 
per cent of the 'girls who have fi
nished schooling sitting at home in 
their kitchens. Economic condi
tions are demanding ever cheaper 
labor. Girl and women labor is 
quite as cheap as that of half-grown 
and half-trained apprentices.

There is a move on foot to util
ize the present economic crisis to 
start Agricultural Battalions for 
women. It is envisaged, in the fu
ture that, for each girl, a period 
of compulsory training in agricul
tural service will be as obligatory

as the sport service.
Five years of Hitler have not 

done very much for youth but at 
least it has given them the idea 
that all that is required by Na
tional Socialism is service, service 
and still more service.

WHAT DO GERMAN YOUTH 
'•NEED?

STUTTGART.—All that youth in 
Germany, particularly in Wurten- 
berg, have need of at present is 
rifle-ranges. This is what the Hit
ler Youth organization—the sole bo
dy for the training of youth which 
the state allows—is asking for. Lo
cal youth leaders in Wurtenberg 
have lodged an official complaint 
that in their district "there are 
altogether only 800 rifle-ranges and, 
but for five, these all belong to the 
Rifle Clubs. If you consider that 
the Hitler Youth have 1,800 branch
es .. in Wurtenberg, 
judge how difficult 
hold rifle practice, 
lutely essential for 
ties.”

then you can 
it is for us to 
which is abso- 
all our activi-

40 cents of the above amount is for one year’s, subscription to 
"Among Friends”

ONE FOURTH OF BUDAPEST 
SCHOOLCHILDREN 

TUBERCULAR

BUDAPEST.—The January re-

port of Municipal Medical Inspector 
Dr. Csordas reveals the fact that 
out of the 12,007 children examined 
by school) doctors, 2,997 need treat
ment for pulmonary tuberculosis.

April Fool Dance 
In Lawrence

THE HERITAGE OF YOUTH
How often flow tears from sorrow’s well, 
And heavy hearts oppressed by grief
Ache for sons enshrouded. in a lasting sleep— 
Hastened by Mars and Barbarity ...

What ruthless gardeners arc these Gods,
Who treasure not a youth so clean,
Nor yet a mind aglow with light, 
But pluck away whomever they will . . .
And I, too, must weep and question
Why their rule must be.
Of what avail is life and birth
When men doom men to waste and destruction
Wrought by the brutal rampages of wars 
Conceived through Greed and Hate . . .

J. A. K.

te on the 
Lawrence

Thc most significant date on 
social calendar of the 
Chorus for the spring season 
April 1st. Plans are now in 
gress for our April Fool Dance 
which we will welcome the 
bers of the new Lowell 
now in the process of

Fun will reign as a despot 
evening and, along with a 
dance band, how we caji 
a royal greeting to the 
ers!

This welcome can be 
more cordial if the second 
choruses come down to 
city and extend their glad 
and join in the merriment 
good cheer. How about it?

Can we count on carloads 
S. Boston, Norwood, 

—The

mem

pot that 
a good 
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le even 
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arloads from 
ardner, etc.? 
Chaperon.

HB



MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI RĖUMATIŠ- 

KUOSE SKAUSMUOSE

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji*

Antradienis, Kovo 22, 1938

Lawrence, MassSo. Boston, Mass.Epizodai iš Mano Gyvenimo
V. V. Kuibyševas

BAISUS NAZIŲ TERORAS 
AUSTRIJOJ

metą paradas buvo la- 
silpnutis, nes pasitaikė 
labai bjaurus. Šį metą pa- 
didesnę dalį užpildė ka-

tarė 
retu 
ąavų 
gali

joj už demokratiją. Matysite 
savo akimis.

Taipgi kalbės draugas Ro
bert Raven, sugrįžęs iš karo 
lauko, kuris patrotino akis už 
Ispanijos demokratiją kovoda
mas. Įžanga pigi, tik 25c. At
eikite ir paremkite tokį pra
kilnų darbą. Visas pelnas eis 
dėl Ispanijos darbininkų. /

L. K. Biuras.

K. P. Lietuvių Kuopa 
Progresuoja

Kovo 15 d., laikytam susi
rinkime prisirašė penki nauji 
nariai. Kas yra smagu, tai 
kad iš prisirašiusių didžiumą 
•sudaro jaunuoliai ir moterys. 
Taigi, šį menesį mūsų kuopa 
paaugo septyniolika draugų. 
Pridėjus senus, iš viso mūsų 
kuopa jau turi 39 narius.

Šis susirinkimas buvo kaipo 
lavinimosi vakaras. Kadangi 
draugai gana vėlai susirinko, 
o prietam, kana daug laiko 
užėmė pildymai naujų narių 
aplikacijų ir pranešimas iš dis- 
trikto, tai lavinimuisi liko vi
sai mažai laiko; iš dviejų pas
kaitų vieną pusėtinai sutrum- 
pint reikėjo, žinoma, ant grei
tųjų trumpinimas paskaitos 
sugadina jos prasmę, vienok 
draugai atydžiai išklausė ir 
nusitarė balandžio 12 d. lai
kyti kitą lavinimosi vakarą.

Kovo 17 d., kaip kas metai, 
taip ir šį metą So. Bostone 
buvo suruoštas paradas atžy- 
mėjimui to laiko, kuomet pas
kutiniai Anglijos kareiviai bu
vo išgrūsti iš So. Bostono.

’ šį 
bai 
oras 
rado
riuomenė. Pirmą sykį pasirodė 
Dariaus-Girėno Lietuvių Legi
ono Postas ir jųjų benas. Be
no nauja uniforma iš tikrųjų 
darė gerą įspūdį — dailiausia 
uniforma buvo parade.

Ketvirtas’ Puslapis

įlinkų priešus gatvėse, kru
vinai' juos daužo ir areštuo
ja. Visi 200,000 Austrijos 
žydų persigandę.

Kalėjimai jau perpildyti 
politiniais nazių kaliniais.

Kovo 13 d. Sąryšis buvo su
rengęs sveikatos klausimu pre- 
lekcijas. Prelegentai buvo Dr. 
J. Repshys iš Cambridge, 
Mass, ir vietinis Dr. C. J. Mi- 
kolaitis. Pirmiausia kalbėjo 
Dr. Repshys. Patarimus davė 
aiškius apie maistą. Daržovės 
tai yra sveikiausia valgyt 
žmonėms, nes daržovėse yra 
tam tikrų daiktų, kurie žmo
gui reikalingi dėl sveikatos, 
kaip tai, geležies, iodo, vitami
nų ir tt. Mėsas negina valgyt, 
gali valgyt, kokią žmogus no
ri, kiaulieną, jautieną, vištie
ną, avieną, tik reikia nevalgyt 
daug, velyk nedavalgyt, negu 
persivalgyt.

Dr. C. J. Mikolaitis kalbėjo 
apie sifilį. Tai yra pavojin
giausia liga, kuria greitai už
sikrečia ir reikia jos saugotis, 
nes ja tūkstančiai serga, kaip 
senų, taip ir jaunų. Daugiau
sia tokiomis ligomis apsirgę 
arba kur nors gavę per laiką 
netenka proto ir turi eit dur
nių namuosna ir kenčia visą 
savo gyvenimą, kol užbaigia 
dienas. Net patarė mažų kū
dikių nebučiuoti, nes, mat, 
toks papratimas senų moterė
lių, kurios pamatę mažą kūdi
kį, pliaukšt ir pabučiuoja, 
būk.tai labai myli. Taipgi pa- 

smokeriams neimti ciga- 
iš kitų, kurie jau turėjo 
burnoj, nes irgi greitai 

pagauti sifilį.
Vienu žodžiu, gerų pamoki

nimu davė daktarai ir žmo
nėms patiko. Klausėsi apie 
300.

Taipgi buvo ir klausimų, į 
kuriuos tinkamai atsakė.

Tokių prelekcijų turėtų bū
ti daugiaus, nes .tai daug nau
dos neša draugijoms.

lią ir telegrafo linijas, kaip Aidino sto
ties priešakyje,, taip ir jos užpakalyje. 
Tučtuojau dvi žvalgų grupės buvo pa
siųstos šitų uždavinių įvykdymui. Aš nu
jojau su grupe žvalgų, kuri buvo pasiųs
ta priešo užpakalin. Iki geležinkelio lini
jos mes atidumam per tris valandas. Bu
vo visai aišku, kad priešo žvalgai, suradę 
mūsų būrį, galėjo pasiekti savo štabą 
žymiai anksčiau. Visgi pasirodė, kad prie 
geležinkelio linijos stoties užpakalyje 
nebuvo jokios sargybos. Mums lengvai, 
be jokio pasipriešinimo, pasisekė su
sprogdinti ir geležinkelį ir telegrafo vie
las, tuo pačiu suardžius galimybę susi
siekti Denikino divizijos štabui su Kras- 
novodsku.

Kaip paskui paaiškėjo, kitiems žval
gams, kurie turėjo susprogdinti kelią 
Aidino stoties priešakyje, nepasisekė: jie 
susidūrė su dideliu būriu, saugojusių ge
ležinkelį. Tokiu būdu su priešakinėmis 
savo pozicijomis Denikino divizijos šta
bas išsaugojo ryšius.

Netrukus priėjo mūsų dalys, perlipę 
per didelį kalną, kuris skyrė mūsų sto
vyklą nuo Aidino stoties, susitelkė ant 
mažo pakilimo tiesiog prieš stotį. Mums 
buvo nesuprantamas nebuvimas bet ko
kių priešo pasirengimų gintis prieš mū
sų puolimą.

Mes ėmėm daužyti Aidino stotį ir visus 
ešelonus, stovėjusius jos rajone, iš artile
rijos. Ėmėm pulti pėstininkais, palikę ka
valeriją rezerve, kad panaudoti ją rei
kiamu momentu.

Priešas ėmė pasireikšti tik po to, kai 
ėmė švilpti mūsų kulkos, ėmė sproginėti 
mūsų šoviniai. Pas priešą vos tik nepra
sidėjo panika, bet netrukus ji greitai bu
vo sustabdyta, ir jis gynė kiekvieną savo 
pozicijų pėdą. Vienok, viršus aiškiai lin
ko mūsų pusėn. Mes ėjom vis artyn ir 
artyn, ratu siausdami Aidino stotį.

Staiga mes pamatėm, kad nuo prieša
kinės pozicijos priešo pastiprinimui eina 
du šarvuoti traukiniai ir didelis pėstinin
kų ešelonas. Priešas vykusiai išlipęs, tie
siai iš vagonų puolė mūsų dešinįjį spar
ną. Buvo toks momentas, kada mūsų de
šinysis sparnas truputį sudrebėjo, bet vy
kusiai manevruodama mūsų jėgomis gru
pės vadovybė neprileido prie dešiniojo 
sparno pasitraukimo, ir galų gale po 
smarkaus mūšio mes prisiartinom prie 
Aidino stoties tiek arti, kad iš anuotų 
tiesiog šaudėm priešus.

Pagaliau, atėjo momentas, kada visi 
ėmė bėgti. Nuo kalnelio buvo matyti, 
kaip priešingoji dykumos pusė, visiškai 
kaip stalas lygi, buvo apsėta didžiuliu 
bėgančiu žmonių skaičium. Ant šito ly
gaus stalo mes pastebėjom mažą raite
lių būrelį, iš dešimties žmonių, bėgantį 
iš kovos lauko. Kaip paskui paaiškėjo, 
tai buvo generolas Litvinovas, vadova
vęs priešo divizijas, su savo sargyba. 
Mes paleidom savo kavaleriją, kuri nu
klojo dykumos stalą didžiuliu skaičium 
užmuštųjų ir sužeistųjų. Deja, ji nespėjo 
pavyti generolo Litvinovo būrelio, kuris 
dūmė puikiais arkliais daug greičiau, ne
gu galėjo mūsų išvarginti arkliai.

Pergalė buvo pilna. Didžiulis kareivių 
skaičius pasidavė. Buvo paimtas visas 
priešo štabas su dokumentais ir medžia
ga, su visu žmonių personalu; buvo pa
grobti du šarvuočiai ir labai daug arti
lerijos ir maisto.

Didelis sunkumas nukrito nuo pečių 
tų, kas drįso imtis šitos sunkios opera
cijos. Pas mus palyginamai buvo maža 
aukų. Raudonarmiečiai gavo galimybės 
sočiai pavalgyti, atsigerti, pasilsėti.

Mus stebino, kodėl generolas Litvino
vas, nežiūrint į tai, kad mes aiškiai bu
vom susekti, nesiėmė apsigynimo prie
monių, kurios galėjo klausimą išspręsti 
priešo naudai. Atsakymu į šį klausimą 
buvo popierėlis, kurį mes radom divizijos 
štabe: tokio tai diviziono žvalgas prane
ša generolai Litvinovui, kad jis už ketu
rių kilometrų nuo Aidino stoties surado 
didelį" raudonųjų skaičių, be tb jis matė 
visas ginklų rūšis iki pat artilerijos.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Dar daugiau: pašarą arkliams ir kup

ranugariams reikėjo vežti su savim, nes 
dykumoje nebuvo nė žolelės. Tai labai 
smarkiai didino mūsų gurguolę. Reikė
jo tiksliai apskaičiuoti kupranugarių, ar
klių kiekį, reikiamo vandens, pašarų gy-. 
vuliams kiekį. Maitinimosi žmonėms ir 
gyvuliams normos buvo paimtos labai 
mažos, ir visgi išėjo, kad vežant didžiu
lę gurguolę mes galim paimti su savim 
vandens ir maisto žmonėms ir pašarų 
gyvuliams vos keturioms dienoms. Kitais 
žodžiais, viso šito teko tik kelionei į vie
ną pusę, nes užeit į priešo užpakalį rei
kėjo keturių dienų kelionės. Iš čia su
prantamas operacijos pavojingumas: 
nepasisekus, mes visi turėtumėm žū
ti dykumoje, nes kelionei atgal mums 
netektų nei maisto, nei vandens, nei pa
šaro arkliams ir kupranugariams. Tai 
darė pasiruošimą operacijai labai atsa- 
komingu.

Draugas Paskuckis ir visas štabas nak
timis sėdėdavo tirdami visas šios ekspe
dicijos smulkmenas, nes mažiausia 
smulkmena, nenumatyta plane, galėjo 
pražudyti visą dalyką.

Pagaliau, viskas buvo paruošta, bū
rys sukomplektuotas, ir vieną rytą auš
tant mes iškeliavom į dykumos gilumą.

Kizil-Avrat stotyje pasiliko būrys, ku
ris gavo uždavinį: tam tikrą dieną, kada 
mes pulsim priešą Aidino stotyje, išstoti 
pagal geležinkelio liniją ir pulti prieša
kines priešo dalis.

Mūsų būryje, kuris išėjo į priešo už
pakalį, buvo keturi tūkstančiai arklių. 
Pas mus buvo visų rūšių ginklai: dvi ar
tilerijos batarejos, raiteliai, pėstininkai, 
didžiulė gurguolė. Mes ėjom keturias pa
ras, ėjom dieną ir naktį, nes operacijos 
likimas priklausė nuo greitumo. Jeigu 
priešas kaip nors mus susektų, tai visų 
mūsų pražūtis būtų neišvengiama.

Kelionės sąlygos buvo baisios, ypatin
gai dieną. Buvo nepakenčiamai karšta, 
temperatūra siekdavo 60 laipsnių, van
dens maža, kiekvienam buvo skirta į die
ną tik po tris stiklines,—negalima buvo 
ne tik susivilgyti vandeniu prie tokios 
temperatūros, bet dargi pilnai numalšinti 
troškulį. Ypač baisiose sąlygose buvo 
pėstininkai: nežiūrint didelės gurguolės, 
mes negalėjom visko sutalpinti ant ark
lių ir kupranugarių, ir daugelį daiktų 
raudonarmiečiai nešė ant savęs.

Aš pamenu tokį epizodą. Vienas rau
donarmietis nuvirto iš nusilpimo ir pra
gariško saulės kaitinimo, o draugas, kad 
jį suvilgyti, apliejo jį šlapumais; tai žy
miai sustiprino tą raudonarmietį, ir jis 
vėl atsistojo į eiles.

Ketvirtosios paros gale mes pasijutom 
prie miškų neturinčio, smėliuoto kalno, 
už kurio buvo Aidino stotis. Mums rei
kėjo apeiti šitą kalną ir išeiti į geležin
kelio liniją.

Buvo naktis, dvylikta valanda. Mes nu
tarėm suduoti smūgį auštant. Tokiu bū
du mums liko keletas valandų poilsiui. 
Mes sustojom stovykla, pastiprinom savo 
jėgas paskutiniais vandens ir maisto liku
čiais ir tik ką. pradėjom rengtis pasku
tiniam žygiui, kai staiga pamatėm nu
sileidžiančius nuo kalno priešo raitelius 
žvalgus. Jų buvo penki žmonės. Nieko 
nemanydami jie nusileido iki pusės kalno. 
Mums nieko kito neliko, kaip pasiųsti 
paskui juos raitelius žvalgus, kurie su
čiuptų juos ir neduotų galimybės prie
šui mūsų surasti. Dešimts veiklių žvalgų 
nuskrido, kad perkirsti kelią priešo 
žvalgams. Mes labai įsitempę stebėjom 
šią sceną per žiūronus ir, savo baimei, 

, pdmatėm, kad priešo žvalgai pastebėjo 
vijimąsi ir ėmė skubiai tolintis už kal- 
n<\ Pas juos, žinoma, buvo visos pirme
nybės. Nepavargę arkliai davė jiems ga
limybės bėgti daug greičiau, negu lėjo 
mūsų vijimas. Atstumas tarp jų augo 
ir galų gale priešo žvalgai pasislėpė iš 
mūsų akių.

Būrio ūpas smarkiai susvyravo. Prie
šas jau nfebus užkluptas iš netyčių. Jis 
turės galimybės patraukti jėgas iš Kras- 
novodsko—iš vienos pusės, nuo prieša
kinių pozicijų—iš kitos ir smarkiai mus 
atrefoti. O tai reiškė mūsų pražūtį. Vis
gi neliko kito kelio, ir pirma, ką reikėjo 
padaryti, tai tučtuojau susprogdinti ke-

PRAGA.— Hitlerininkai 
areštavo dar 500 žydų 
Viennoj, buvusioj Austrijos 
sostinėj. Užpuolė ir apiplė
šė beveik visas žydų biznio 
įstaigas, išlupo pinigus net 
iš kišenių; pribjauriojo žy
dų bažnyčias. Suėmė didelį 
krautuvininką K r u p niką, 
stambųjį bankininką žydą 
L. de Rotschildą ir daugelį 
kitu, v-

Nazių gaujos užpuldinėja 
žydus ir nužiūrimus hitleri-

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

Kovo 22 d., 7 :30 v. v. įvyks 
draugijų komisijos susirin
kimas, kad aptarti mūsų pa
rengimus. Draugai ir draugės, 
kurie esate išrinkti į šią komi
siją, nepamirškite dalyvauti 
minėtu laiku kliubo salėj, 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Kovo 23 d. įvyks ALDLD 
susirinkimas visiems žinomoj 
vietoj. Nepamirškite visi daly- 
vaut, nes bus gana svarbus 
susirinkimas. Šiame susirinki
me bus išdirbtas planas, kaip 
gauti daugiau, naujų narių, 
per dabartinį vajų. Ateikite 
patys ir atsiveskite savo drau
gus. Jaunutis.

J. Bondžinskaites Pra
kalbu Maršrutas

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tėikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

, t-, • n i - t • nom nuo 10 ryt® iki 4 P° Pietų,colno Brigada kovoja Ispani- j (Laisvė)

Balandžio 10 d. bus rodomi 
judžiai — krutami ir kalbami 
paveikslai “Heart of ‘Spain,” 
7 :30 vai: po pietų, Truėll Hali, 
380 Essex St. Tai yra labai 
įdomūs paveikslai, kaip" Lin-

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 būdu išskirsto kraują ir 
išvaro lauk visokius skaudėjimus, 
kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠAL
TĮ, NUVARGIMĄ, ATŠALUSI 
KRAUJA, NUTIRPIMĄ RANKŲ, 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKU
LUS, NIKSTELĖJIMĄ, 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 grąžinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangi
ni, tai tuojaus reikalauk Deksnio 
Galingos Mosties, klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT, tai tik tada ap
lankysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk 
nei jokių kitu pasiūlymų, reikalauk 
tik DEKEN’S OINTMENT. Kaina 
75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda 
aptiekose, krautuvėse ir per agentus. 
,0 jeigu negalėtumėt gauti savo mies
te, tai reikalaukite tiesiog iš labora
torijos minėtu antrašu DEKEN’S 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, 
Hartford, Conn., U. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.

I
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DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS

NKETA S
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVĖ

f 
I

1

Po Programai Šokiai ,

r

Užprenumeruok Dienraštį 
Laisve” Savo Draugams

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

čiai (nešėrinihkai) pasižiūrėt konvencijos.

BUS GRAND PARADISE SALĖIĖ
318 GRAND ST., * karti pas Havemeyer St., BROOKLYN

$ f

ALDLD 15-tas apskritis ren
giu, prakalbų maršrutą draugei 
Bondžinskaitei sekamai:

Seredoj, kovo 23 d., prakal
bas rengia 101 kuopa, Bedford, 
Ohio, pas draugus Venslavus, 
81 Union St., 7:30 vai. vakare.

Ketverge, kovo 24, 7 vai. va
kare, 772 Raymond St., prakal
bas rengia 59 kuopa, Akron, O.

Pėtnyčioj, kovo 25 d., 7:30 
vai. vakare, prakalbos įvyks 
Lietuvių Draugijų ’Svetainėj, 
6835 Superior Ave., Cleveland, 
O. Prakalbas rengia 15-tas 
apskritis.

Subatoj, kovo 26 d., 7:30 va
kare, prakalbas rengia f armė
nių 51 kuopa. Kur prakalbos 
įvyks, dar nepranešta.

Nedėlioj, kovo 27 d., i vai. 
po pietų, prakalbos įvyks pas 
draugus Žukus, 1134 Mamilton 
(Gal Hamilton? — Red.) Avė., 
Farrell, Pa. Antros prakalbos 
įvyks tą pačią dieną, 7 vai. va
kare, pas draugus Danielius, 
125 So. Peart St., Youngstown, 
O. šias prakalbas rengia LDS 
9 kuopa ir ALDLD 90 kuopa.

Kaip matyt, iš mūsų spau
dos, visi kalbėtoją giria. Kur 
tik ji kalbėjo, visi1 buvo paten
kinti. Todėl visi pasižymėkit 
virš įvardintas dienas ir vietas 
ir dalyvauki! prakalbose, ypač 
drauges moterys išgirskitė 
draugę Janiną Bondžinskaitę 
kalbant.

Aįjškr. Sbkr. J. Rudi$,.

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

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

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

DOROTHY BUBNIUTft 
šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dairias

Vakariene Bus Duodama 7-tą Va J. Vakari*
Šokiai prasidės 6-tą vai. vakare. Programa bus 9-tą vai vakare.

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
įžanga Banketui ir Šokiam $1.25. Vieii tik Šokiam 40c.



Antradienis, Kovo 22, 1938 "LAISVI” VenElžCS Puslapis

Haverhill, Mass. Skaitytojų Balsai Cliffside, N. J.
Aukavusių vardai Kanados 

darbininkų laikraščiui “Liau
dies Balsui” laike drg. M. Guo
bos prakalbų vasario 19 d.

Po 50c aukojo: M. Yuociuns- 
kienė, A. Kazlauskas, S. Ben- 
kus, P. Pečiukonis; po 25c: M. 
Kazlauskienė, A. Račkauskienė, 
M. Matonis, P. Maskvitis, J. 

•Masiavičius, A. Dambrauskas, 
V. Račkauskas, J. Saulenas, A. 
Navickas, J. Buinickas, J. 
Remcevičia, A. Janiškas ii’ S. 
Paplav.

Su smulkiais surinkta $7.43. 
Aukavusiems varde kanadiečių 
draugų laikraščio, tariame šir
dingai ačiū. Jeigu kieno pavar
dė netaip užrašyta, tai atleisit, 
nes aš taip turiu priduota au
kavusių vardus.

P. Pečiukonis.

MŪSŲ JUDĖJIMO KNYGOS 
IR MES

So. Boston, Mass.
NENAUDOKI? SVETIMO 

VARDO
Tūlas “Keleivio” bendradar

bis parašė tam laikrašty 
straipsnį “Statyt, ar Nestatyt 
Petrauskui Paminklą?” Ir pa
sirašė “Patrimpas.”

Bet aš tuo slapyvardžiu jau 
daug metų pasirašinėju. Ir 
daugelis skaitančiosios visuo
menės žino, kas po tuo pseudo
nimu slepiasi. Jie gali pama
nyti, kad viršuj minėtą straips
nį aš parašiau. Bet aš to 
straipsnio nerašiau.

Rašantiems reikia atsiminti, 
kad kaip tikros pavardės, taip 
lygiai ir slapyvardės kito nau
doti neleistina, ypač daugiau 
rašančiųjų rašytojų slapyvar
dės tampa kaip ir tikros pa
vardės. Panaudodami svetimą 
slapyvardy, mes klaidinam vi
suomenę. Elgiamės nesąžinin
gai ir galim pridaryti daug ne
smagumo tam asmeniui, kurio 
slapyvardę pahaudojam. Kas gi 
būtų, pavyzdžiui, jei aš, ar ki
tas, parašę kokį nors šlamštą, 
tyčia pasirašytum “Rasoda” 
(drg. Mizaros pseudonimas), 
arba “Senas Vincas,” ar tam 
panašiai. Pasaulis imtų ir 
pamanytų, kad tikrai rašė Mi- 
zara, Jakštys ir tt.

Šitokiuose atsitikimuose, pa
prastai, redaktoriai pasiūlo 
bendradarbiui pasirinkti kitą 
slapyvardę, o nenaudoti jau 
vartojamą.

J. K. Patrimpas.

Koeln. Vokiet. — Dvi iš
tekėjusios seserys tą pačią 
valandą Simerno miesto 
ligoninėj Reino krašte pa
gimdė po porą dvynukų. Vi
si keturi berniukai sveiki.

SLA. Pildomosios Ta
rybos Rinkimai

Kovo 18 d. SLA 188 kuopoj, 
So. Boston, Mass., įvyko SLA 
Pild. Tarybos rinkimai. Iš 60 
narių, susirinkime dalyvavo ir 
balsavo 32. Balsų gavo:

Kandidatai į Prezidentus
1. Bagočius—31
2. Laukaitis—1
3. Kl. Jurgelionis—0

Į Vice-Prezidentus
4. Mažiųkna—2 6
5. Bukšnaitis—6

Į Sekretorius'
6. Vinikas—16
7. Miliauskas—11
8. Andziulaitis—5

Į Iždininkus
9. Gugis—24

10. Trečiokas—6
11. Simokaitis—2

Į Iždo, Globėjus
12. S. Mockus—13
13. E. Mikužiūtė—28
14. Kerševičius—6
15. Marcinkevičius—12

— \į Daktarus
16. - Dr. Stanislovaitis—31
17. Dr. Biežis—1

Mes suloštume mūsų lietu
vių judėjime labai svarbų vaid
menį, jei mes atydžiai skaity
tume ir studijuotume savo ju
dėjimo kiekvieną knygą. Tuo- 
mi mes atsiektume labai didelį 
tikslą netik mūsų pačių apšvie- 
tos reikale, bet užtikrintume ir 
savo organizacijoms daug sy
kių skaitlingesnę masę.

Mūsų organizacijų tvarkos 
palaikymui pirmiausia užduotis 
buvo, tai kiekvienam nariui 
stengtis išmokti susirinkimuose 
pirmininkauti ir visuose reika
luose imti dalyvumą. Kurie mū
sų spaudoj atydžiai sekame or
ganizacijų veikimą, visi mato
me, kad susirinkimai, pramo
gos ir visi įvairūs meno pa
rengimai, su maža išimčia, bū
na pasekmingi. Nuo įsteigimo 
mūsų spaudos, visų darbinin
kiškų organizacijų ir chorų, iki 
šiandien, daug atsiekta apšvie- 
tos kultūroj. Tas aiškiai paro
do, kad klerikalinės ir kitų 
sriovių organizacijos silpnėja, 
o darbininkiškos — tvirtėja ir 
narių skaičiumi auga. Jos da
rosi tvirtesnėmis ir skaitlinges- 
nėmis todėl, kad jos turi savo 
galingą darbininkišką spaudą, 
išleidžia didelės svarbos kny
gas, kurios darbininkus šviečia 
ir parodo kelią į naują gyveni
mą. Kuriems darbininkams pa
kliuvo į rankas darbininkų ju
dėjimo leidžiami laikraščiai *ir 
knygos, kas jas paskaitė, — pa
juto savo asmens vertę: rašosi 
į darbininkiškas organizacijas, 
tampa darbininkų judėjimo 
darbuotojais ir kovotojais už 
savo klasės teises. Darbinin
kiškų organizacijų augimas 
priklauso nuo JŲ narių veiki
mo, ant kiek jie įstengia rem
ti savo spaudą, ją paskleisti 
tarpe neorganizuotų darbinin
kų. Ant kiek nariai apsišvietę, 
ant tiek jie moka darbuotis au
ginime organizacijos nariais.

Turime įsteigę Amerikos 
Lietuvių Darbininkui Literatū
ros Draugiją švietimui darbi
ninkiškos visuomenės. Tos 
draugijos kuopų turėtų būt 
pirmiausia ir svarbiausia už
duotis, kad kuo daugiausiai rū
pintis savo kuopose narių ap- 
švieta. Todėl, kad ąpšvieta rei
kalingiausia skleidimui darbi
ninkų judėjimo laidos literatū
ros ir organizavimui į ją nau
jų narių. Dar yra labai plati 
dirva darbuotis tarpe lietuvių 
darbininkų atsiekimui aukš
čiausio tikslo—organizavimo ir 
apšvietos. Jei mes norime at
siekti tą svarbiausią apšvietos 
tikslą, t. y., kuo plačiausiai pa
skleisti darbininkuose darbinin
kišką idėją ir juos organizuo
ti į apšvietos draugiją,—tai ir 
mes patys turime daugiau 
šviestis. Jei mes patys neskai
tysime atydžiai darbininkiškų 
knygų ir nesistengsime išmokti 
knygos turinį išaiškinti tiems 
darbininkams, kuriuos mes kal
biname prisirašyti prie apšvie
tos draugijos, tai mes negalė
sime sulošti tą svarbiausį vaid
menį organizavimo ir apšvietos 
reikale. Tame apšvietos rei
kale kuopos iki šiol dar mažai 
rūpinosi.

Nariai į metus gauna po vie
ną labai didelės svarbos kny
gą; tūli ją perskaito po kele
tą sykių, jos dalį gerai išmoks
ta iš atminties išaiškinti. Bet 
labai didelė dalis draugų tiktai 
po vieną sykį perskaito. Ran
dasi ir tokių, kurie tik prade
da' skaityti, ir jei knyga pasi
rodo sunkoka, ją padeda. Kiti, 
jei ne romansas, tai ir visai ne
skaito. Jeigu mes norime, kad 
mūsų judėjimo knygos suloštų 
svarbų vaidmenį, tai reikia, 
kad Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
kuopose išvystytų paskaitų va
karus. Jeigu rūpintumės, tai 
mokinimosi vakarus lengvai ga
lėtume pravesti ir visiem drau
gam į metus laiko vieną knygą 
būtų lengvai galima išstudijuo

ti, jos didelę dalį iš atminties 
išmokti. Kaip nariam reikia 
studijuoti ir imti lekcijas iš 
knygos, kad sekantį pamokų 
vakarą nariai galėtų išduoti 
lekciją — Centras galėtų visom 
kuopom pateikti nurodymų. 
Jeigu Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
kuopose tokios, pamokos būtų 
galima išvystyti, tai drąsiai ga
lėtume sakyti, kad dideliu šuo
liu žengiame apšvietos keliu 
pirmyn. Tuomi užtikrintume 
knygoms masinį skaitymą ir 
organizavimą naujų narių į ap
švietos draugiją; tą galėtume 
pravesti daug sėkmingiau to
dėl, kad visi galėtume pilnai 
išaiškinti organizacijos svarbą 
ir jos leidžiamų knygų naudin
gumą.

Centras ir apskričių konfe
rencijos turėtų tame apšvietos 
reikale daugiau rūpintis, kad 
kuopose tos apšvietos lekcijos 
būtų pravestos. Tas būtų 
svarbiausia ir naudingiausia 
priemonė auginimui darbininkų 
judėjimo. A. M. B.

Iš ALPK Susirinkimo, Kuris 
Įvyko Kovo 3 d.

šis susirinkimas pradėjo la
bai svarbų darbą vykdinti -gy
venimam Jis nutarė pakviesti 
visas Cliffsidės organizacijas, 
nežiūrint kokios srovės, ar ko
kių pažiūrų jos nebūtų, visoms 
bendrai surengti vieną didelį 
parengimą. Kiek pelno liks, 
visos bendrai išsidalins. Tai la
bai puikus sumanymas.

Cliffsidėje gyvena apie 150 
lietuvių, o draugijų gyvuo
ja net astuonios. Kadangi 
jos yra visokių pažiūrų, tai nė 
vieną negali suruošti rimto 
didelio parengimo, kožna vie
na turi nuostolių, atskirai 
rengdamos. Kada bendrai 
rengs, tai, aišku, bus gerų pa
sekmių. Visi lietuviai suėję į 
daiktą galės pasikalbėti apie 
savo reikalus.

kį pikniką, kokio ši apylinkė 
dar nebuvo mačius — didžiau- 
sį iš visų.

Gegužės Pirmosios apvaikš- 
čiojimas šiemet įvyks Armory 
svetainėje ant South Main St. 
Bus suruoštas sekmadienį, geg. 
1 d., 7 vai., vakare.

Kas labai svarbu, tai kad 
atvyks iš Philade^hijos artis
tai ir suvaidins du labai gra
žiu veikalu, būtent, “Plant in 
the Sun” ir. “Tillie the Toiler.”

Prakalbas sakys nacionaliai 
žinomi kalbėtojai. O įžanga 
tebus 25 centai ypatai.

. Komitetas.

Pittsburgh, Pa.
Penktadienį, kovo 25 d., 8 

vai. vakare, Komunistų Par
tija šaukia nepaprastą masinį 
susirinkimą po obalsiu “Su
stabdykime fašizmą!” Įvyks 
High School Auditorijoje ant 
Fifth Ave.

Tai bus protestas prieš na- 
zių ir fašistų agresijas Austri
joje, Ispanijoje, Lietuvoje ir 
kituose kraštuose. Kalbės d. 
Jack Stachel, narys Komunis
tų Partijos Centralinio Komi
teto. Komitetas.

LIETUVOS ŽINIOS
Vengdamas Tarnaitei Mokėti 
Alimentus Kėsinosi Motiną ir 

Sūnų Nunuodyti
Pil. Juozas Masteika 1931 m. 

iš Amerikos sugrįžo ir parsine
šė pluoštą pinigų. S.kaudvilų 
km., Kretingos apskr., Mastei
ka nusipirko 47 ha gražų ir ge
rą- ūkį, bet Masteika netvarkin
gas buvo savo asmeniškame gy
venime — jis tarnaitei Zavad
skienei prigyveno vaiką.

Zavadskienė iškėlė Masteikai 
bylą del alimentų ir teismas 

vaikui išlaikyti iš Masteikos 
atiteisė po 20 Lt per mėn. 20- 
čiai metų.

Masteika, norėdamas išvengt 
alimentų mokėjimo, susitarė su 
tarnaite Astrauskaite Zavads
kienę ir jos sūnų nunuodyti: 
juodu nusiuntę Zavadskienei 
dovanų — miltų ir cukraus su 
strichnino priemaišų.

Zavadskienė užvalgius atsių
stų miltų kleckynės — su sū
num. apsirgo, ėmė vemti, bet iš
liko gyvi.

Šiaulių apyg. teismas Mastei
ka nubaudė septyneriais, As
trauskaitę ketvertais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nubaustieji padavė skundus 
Apeliaciniams rūmams.

Masteikos ir Astrauskaitės 
skundai Rūmų bus sprendžiami 
Kaune balandžio 30 d.

Pamišęs Tėvas Kirviu Užmušė 
Savo Sūnų

Vasario mėn. pradžioje Še
šuolių vals., Taurapiškių km. 
gyventojas St. Balčiūnas susir
go psichine liga. Susirgęs jis 
kaž taip įkrito į 12 metrų gilu
mo šulinį, tačiau laimingai, ne- 
susižeidė ir pats iš jo visai 
sveikas išsikrapštė. Tuoj po to 
vieną naktį mėgino nužudyti 
savo žmoną, bet jai laiku nubu
dus, nepavyko. Tačiau to nega
na. Kadangi jis buvo mažai 
saugomas, tad nesenai naktį 
kirviu užmušė savo 6 metų sū
nų.

Dabar Stasys Balčiūnas pa
talpintas psichiatrinėj ligoni
nėj.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 115 kp^ buvo surengus 
prakalbas kovo 6 d. Kalbėjo 
Dr.- J. J. Kaškiaučius. Prakal
bos pavyko gerai. Publikos su
sirinko daug, kaip dėl Cliffsi
dės. Daktaras pirmiausia kal
bėjo apie LDS, kokią naudą 
atneša prigulėjimas prie šios 
organizacijos. Antroj temoj 
kalbėjo apie sveikatą. Kaip 
vyram, taip moterim aiškino 
apie dvi valandas. Publika la
bai ramiai užsilaikė.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Surinkta apie 
penki doleriai.

Mes cliffsidiečiai pageidau
jame daugiau tokių prakalbų.

Čia bu\^) užmirštas paminėti 
vienas draugas. Užpereitą mė
nesį pasimirė V. Vaičiūnas, 
sulaukęs 53 metus amžiaus. 
Ilgai išgyveno Cliffsidėje. Bu
vo ramaus būdo žmogus, vi
siems buvo draugiškas. Paliko 
užauginęs dvi dukteris ir vie
ną sūnų—Oną, Albiną ir Vin
centą. ’

Kai čionai gyvavo LDS jau
nuolių kuopelė, tai Vaičiūno 
dukterys priklausė prie šios 
organizacijos ir veikė. Mes at
jaučiame ištikusioje nelaimėje 
kaip draugei Vaičiūnienei, 
taip dukterims ir sūnui.

G. S.

Pridėjus baltiminių pieno 
dalių prie čiepų, jie tada ge
riau veikia prieš difteriją ir 
kitas ligas,—patyrė dr. F. 
H. Eggert.

PRANEŠIMAI IS KITUR
NEWARK, N. J.

Trečiadienį, 23 d. kovo, šv. Jurgio 
Svetainėje, 180 New York Avė., 7:30 
vai. vakaro įvyks masinis protesto 
mitingas. Lietuvos Nepriklausomy
bei gręsia pražūtis! Gelbėkime Lie
tuvą! Kalbės R. Mizara, D. M. šo- 
lomskas ir kiti kalbėtojai. Rengia 
Newarko Lietuvių Draugijos. Daly
vaukime skaitlingai. — Kom.

(68-69)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Lietuvių Community As

sociation (ALCA) laikys mėnesinį 
susirinkimų, 23 d. kovo, 8 v. v. Sa
vo name, 2806 S. 80th St. Kviečiame 
narius skaitlingai atsilankyti ir užsi
mokėti savo duokles. Turėsime ir 
svarbių dalykų svarstyti. — Kliubie- 
tė. (68-69)

Wilkes Barre, Pa.
Pastabos

Visos lietuvių organizacijos 
labai prašomos nieko neruošti 
liepos 4 d., nes tą dieną Ko
munistų Partija rengs labai 
didelį Luzerne pavieto pikni
ką. Ypatingai mums simpatin
gas organizacijas prašome pa- j 
gelbėt mūsų partijai ruošti to

LIGOS
CHRONIŠKOS 

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

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

8 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

—ii——L--- -------------------- -—— ----------=

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEK A 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U ?A VE. DETROIT, MICH.

1------------------------------•--------- !

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

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar 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.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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 
Cąke, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spide Cake. Stpllen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 i>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

^palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

.........n , .................. —įĮ?

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

• • •

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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šeštas Puslapis LAISVE Antradienis, Kovo 22, 1938

MOBILIZUOKIME S DEMONSTRACIJAI PRIE LENKIJOS Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus 13 Dienos

KONSULATO SĮ ŠEŠTADIENĮ, KOVO 26, NEW YORKE!
Kovo Tikietų Platintojams
Malonėkite sugrąžinti tikietus ar

ba pinigus nevėliau kovo 25-tps die

Pirmadienį vėl gavome žinių, 
kad nežiūrint didelio Lietuvos 
valdžios nusileidimo Lenkijos 
valdžiai, Lietuvą grobt pasine
šę Lenkijos imperialistai tebe- 
žvangina ginklus Lietuvos pa
sieniuose ir tebekoncentruoja 
dar didesnes karines pajėgas 
prie Lietuvos rubežiaus.

Esant tokiai padėčiai, mūsų 
veikla už apgynimą Lietuvos 
nepriklausomybės privalo sti-

ryto. Lietuvių organizacijose 
eina smarkus prisirengimo 
darbas ir tikimasi, kad daly
vaus masės organizuotų ir ne
organizuotų , lietuvių. Taipgi 
tikimasi dalyvausiant ir kita
taučius, kurie stoja už Lietu
vos nepriklausomybės gynimą.

Rengkimės demonstracijai 
visomis išgalėmis. Lai nelieka 
nei vieno lietuvio,’kuris nežino-

Lietuviu Protestas Prieš Lenkijos Banditus

prėt ir stiprėja, su visa ener
gija ruošiamasi didžiulei de
monstracijai prie Lenkijos kon
sulato, 151 E. 67th St., N. Y.

Demonstracija įvyks ateinan
tį šeštadienį, kovo 26, 11 vai.

tų apie šią demonstraciją, ku
ris nedalyvautų joje. O tą ga
lima atsiekti, jei kiekvienas 
skaitantis šį pranešimą nuo 
šios dienos taps minėtos de
monstracijos organizatorium.

šis istorinis Didžiojo New 
Yorko ir apylinkės lietuvių 
protesto mitingas prieš kruvi
nojo Lenkijos arelio pasimoji- 
mą ant Lietuvos nepriklauso
mybės įvyko pereito sekmadie
nio popietį, Cooper Union Sa
lėje, New Yorke.

šišo didžiulio mitingo sušau
kimas buvo padarytas per 24 
valandas. Buvo taip: penkta
dienį (kovo 18 d.) susirinko 
penkių vietinių lietuvių laik
raščių (“Amerikos,” “Lais-

vės,” “Naujosios Gadynės,” 
“Tėvynės” ir “Vienybės”) re
daktoriai ir nutarė įsteigti Lai
kinąjį Lietuvai Ginti Komite
tą. Šis komitetas tučtuojau ir 
ėmėsi už praktiškų darbų su
šaukti šį didžiulį mitingą.

1:30 vai. po pietų prie Coo- 
Union salės žmonių buvo 
minios ir laukė tik kuo- 
atsidarys didžiulės svetai- 
durys. Apie 2-rą valandą 

ir tūkstan-

nos, nes komisija turės pagaminti 
raportą. Palikite tikietus “Laisvės” 
raštinėj, 46 Ten Evck St., Brooklyne.

‘(68-69)

ŠŪSnŪNKIMAr“
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 Skyriaus nepaprastas 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
23 d., 7:30 v.’ v. ALP Kliubo Svet., 
280 Union Avė. Visi Skyriaus nariai 
dalyvaukite, nes bus renkami dele
gatai į Amalgameitų Konvenciją. — 
Ch. Nečiunskas. (68-69)

Iš East New Yorko 
Padangės

- - J

Kovo 9 dieną, Kyburio sve
tainėje, atsibuvo LDS 13 kp. 
susirinkimas. Šin susirinkiman 
narių atsilankė nemažas skai
čius. Gal domaudamiesi iš
girst raportus iš atsibuvusios 
vakarienės. Bet kadangi galu
tinų sutraukų nebuvo padary
ta, tai nebuvo galima žinot 
kiek, bet atrodė, kad pelno 
liks. Sekančiame susirinkime 
apie tai pilnai sužinosime.

Drg. A. Verkučiui atsisa
kius toliaus eiti finansų rašt. 
pareigas, jo vieton apsiėmė 
drg. P. Bieliauskas. Per drg. 
Kazakevičienę buvo išduotas 
raportas iš Meno Sąjungos 
Apskričio suvažiavimo; rapor
tas priimtas ir Meno Sąjungai 
paaukauta $2.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą su 
$5. Visi sutiko, kad mums 
“Laisvė” tarnauja ištisus me
tus, tai reikia nors kartą į me
tus ir “Laisvę” pasveikinti. 
Jaunuolių žurnalą “Voice” 
pasveikinti su $1.

- Pasibaigus susirinkimui, 
drg. Klimas klausė: na, drau
gai, gal kas norėtute įsigyti 
“Laisvės” Bankietui tikietų? 
Turiu čia. Tuojaus drg. Bruso- 
kas sako: duok šia man kokia 
10, o aš mėginsiu su jais ap
sidirbti. . -

Beje, reikėtų pažymėti, kad 
draugai Brusokai labai daug 
dirbo dėl atsibuvusios vaka
rienės, teko nugirsti, kad drg. 
Brusokas pardavė net 21' ti- 
kietą.

Kovo 16 d., taip pat Kybu
rio Svetainėje, atsibuvo ALD 
LD 185 kp. mėn. susirinkimas. 
Atsilankė narių vidutinis skai
čius. Kalbama buvo apie rengi
mą pikniko Huntington, L. L, 
gegužės 22, drauge su LDS 13 
kp. Taipgi užkviesti prisidėti 
ir jaunuolių 219 kp. iš Rich
mond Hill ir sudaryt gana di
delį. pikniką. Važiuot karais, 
kas.tik gali, ir sudaryt vieną 
ar du busus tiems, kurie nega
lės karais važiuoti. ‘Draugai, 
Paukštys ir Januška apsiėmė 
susižinot su huntingtoniečiais 
kas link to pikniko. Kadangi 
kuopa turi “Laisvės” Šerą, tai 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me atstovauti apsiėmė drg. 
Bieliauskienė. Taipgi pasvei
kinti suvažiavimą su $5.

Rep.

Profesionalų Kliubas Išnešė 
Rezoliuciją

Lietuvių Profesionalų Kliu
bas savo susirinkime 17 kovo 
išnešė rezoliuciją, kurioj atsi
šaukiama, kad Jungtinės Val
stijos dėtų visas pastangas ap
saugot Lietuvos nepriklauso
mybę ir taiką Lietuvoj, kad 
išvengt pasaulinio karo. Po 
rezoliucija pasirašo kun. J. 
Balkūnas, dr. W. Žukauskas, 
kun. Aleksūnas ir A. J. Ven
cius.

Šį Vakarą Svarbios Prakal
bos Apie Šnipy-lsdaviku

Teisiną Maskvoj
Jūs turite daug neaiškumų 

kas liečia -šnipų išdavikų teis
mą Maskvoj, kuris nesenai 
atsibuvo.

Šį vakarą jums tie neaišku
mai bus išaiškinti.

Ateikite šį vakarą į “Lais
vės” salę, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Kalbės advokatas Sherman, 
kuris daug laiko padėjo stu
dijavimui to teismo. Jis nuo
dugniai aiškins apie teismą, 
atsakinės į klausimus.

Prakalbas rengia Komunis
tų Partijos 1 kuopa šiame dis- 
trikte. Rengėjai.

Draugiją Sąryšis Tapo 
“Laisvės” Šėrininkų

Draugijų Sąryšio konferen
cijoj, įvykusioj 20 dieną kovo, 
“Laisvės” Salėj, delegatai vien
balsiai nutarė, kad Sąryšis 
nupirktų dienraščio “Laisvės” 
Šerą vertės $10 ir dalyvautų 
sekančiame “Laisvės” šėrinin
kų suvažiavime, taipgi pasvei
kintų “L.” suvažiavimą su $5. 
Delegatu išrinkta Charles Rei
ms. Del.

Motery Prakalbos Lie
tuvos Klausimu

Prakalbos įvyks penktadie
nio vakaro 8 vai., Piliečių 
Kliubo svetainėje, Union Avė. 
ir Stagg St., Brooklyne.

Kalbėtojom bus: nuo Ame
rikos lietuvių jaunuolių Ber
tha Fultoniūtė, nuo Literatū
ros Draugijos Moterų 81 kp. 
K. Petrikienė, nuo katalikių 
moterų Subatienė.

Prakalbų tikslas — išaiš
kinti, kaip mes, moterys, turi
me atsinešti linkui dabartinio 
Lenkijos užpuolimo ant Lietu
vos.

Karas visur didžiausią naš
tą užkrauja ant moters pečių; 
plėšikiška taika nemažiau pa
vergia moteris. Todėl šiame 
atvėjuje mes, moterys, kaipo 
žmonijos auklėtojos, privalo
me iškelti savo protesto balsą 
prieš begėdišką Lenkijos už
puolimą.

Sueikime visos ir vienbal
siai pareiškim savo protestą.

Kviečiami ir vyrai.
Dainuos A. Klimaitė. Bus 

ir daugiau pamarginimų. Įžan
ga dykai.

Kviečia Koterų Komitetas.

Iš Lietuvos Žydų Susivienijimo Koncerto
Pereitą sekmadienį New 

Yorke didelėje, puošnioje sve
tainėje buvo suruoštas Lietu
vos žydų Susivienijimo Ameri
koje labai gražus koncertas ir 
šokiai. Publikos buvo prisirin
kus beveik pilna svetainė. Ne
mažai dalyvavo lietuvių. Mat, 
koncerto programos išpildyme 
dalyvavo ir mūsų didysis Aido 
Choras, kuriam dabar vado
vauja jaunutė draugė Žilins
kaitė. Aš noriu pagirti choro 
narius jaunuolius už tokį ge
rą užsilaikymą ir skaitlingą 
atsilankymą. Ištiesų, kai cho
ras susirinko dainuoti, tai bu
vo ko pasižiūrėti ir pasiklau
syti. Daugelis iš Lietuvos senai 
atvykusių ir Amerikoje apsi
gyvenusių žydų, kurie nesuei
na su lietuviais, stebėjosi iš to
kio puikaus lietuvių jaunimo 
pasirodymo jų parengime.

Koncertas susidėjo iš. dainų, 
muzikos ir šokių. Programa 
buvo labai turtinga. Kritikuoti 
koncerto ruošėjus gal galima 
tik už tai, kad jie programą, 
pradėjo labai pavėluotai ir 
laiku atsilankiusiems nusibodo 
laukti.

Lietuvos žydų Susivienijimo 
sukūrime ir išauklėjimė labai 
daug yra pasidarbavę Dr. Su- 
darsky, kuris dar tik keletas 
mėnesių pribuvęs iš Lietuvos ir 
jaunuolis* Matusevičius (Ma
this), kuris septinti metąi at
vykęs iš Lietuvos, šis drau
gas labai susidomėjęs palaiky
mu gražių ir artimų ryšių tar
pe Amerikos lietuvių ir iš Lie
tuvos žydų ateivių.

šiame žydų parengime da
lyvavo ir kalbėjo ir Lietuvos 
konsulis ponas Budris. Jis pa
sakė, kad pasiduodama Len

kijos ultimatumui, Lietuva pa
siaukojo taikai. Lietuva neno- | 
rėjus būti priežastimi pradžios 
baisaus pasaulinio karo. Kon
certe buvo perskaityta ir pri
imta Lietuvos reikalais rezoliu
cija. Toje rezoliucijoje protes
tuojama prieš Lenkijos grū
mojimus Lietuvai ir pasižada
ma visais būdais padėti Lietu
vos žmonėms išlaikyti savo 
tautos nepriklausomybę.

Rep.

Graži Vakarienė
Pereitą nedėldienio vakarą 

maspethiečiai turėjo gražų pa- 
žmonį: tai buyo Lietuvių Pi
liečių Kliubo suruošta vakarie
nė, kurioje buvo skanių ir tin
kamų valgių; stipresnių ir 
minkštesnių gėrių. Pasakyta 
visa eile prakalbėlių; Petrai- 
čiutė su Elenora Nedzinskaite 
padainavo keletą dainelių. Be
je Elenora Nedzinskaite yra 
dar tik 12 metų mergaitė—-ji 
dainuoja ir deklamuoja per 
vieną lietuvišką radio valan
dą. ši mergaitė tai yra jaunas 
žiedas, kuriai yra lemta būti 
lietuvių dainininkių žvaigžde. 
Beje, gana vykusiai padaina
vo brooklyniečiams mylimas 
menininkas K. Kriaučiūnas.

Vakarienėje dalyvavo kele
tas /ir profesionalų—vietinių 
ir iš apylinkės. Nuotaika va
karienės jauki; maępethiečiai 
tiek vaišingi, tiek draugiški.

Veismūniškis.

per 
jau 
met 
nes 
atsidarė svetainė
čiai kimštinai pripildė erdvin
gąją Cooper Union salę. Daug 
žmonių netilpo į svetainę.

Pirm susirinkimui atsida
rant, kadetų uniformose du 
katalikų jaunuolių benai “kėlė 
karinį ūpą” triūbomis ir būg
nais, kuomet minių veiduose 
galima buvo išskaityti gedulą 
ir gilus pasipiktinimas Lenki
jos* banditų pasikėsinimais 
ant Lietuvos. <.

Formaliai šį masinį lietuvių 
protesto mitingą atidarė S. Vi- 
taitis, “Tėvynės” redaktorius, 
pasakydamas įžanginę kalbą 
ir pakviesdamas užimti pirmi
ninkavimo vieta adv. Paulaus- 
ską.

Pirmiausiai iššauktas kalbė
ti advokatas šalna iš Bosto
no. Kalbėjo angliškai.' Jis sa
vo kalboje atžymėjo, kad lie
tuviai, kaipo tauta, nors ir ne
didelė, bet pasaulio progreso 
lobynan yra įdėjusi nemažą 
įdėlį. Atžymėjęs tą faktą, adv. 
Šalna reiškė gailesį skriau
džiamai ' Lietuvai ir panieką 
Lenkijos grobuonims.

Antru kalbėtojumi buvo Isi- 
dor Gannett, tūlos žydų orga
nizacijos pirmininkas gelbė
jimui nukentėjusių savo tau
tiečių nuo Vokietijos nazių te
roro. Jis šaižiai pašiepė nazių 
“kiltumus” ir Lenkijos proše- 
panų bjaurias provokacijas 
prieš Lietuvą, žydus ir ukrai- 
nus.

Trečias iš eilės kalbėjo uk- 
rainų laikraščio redaktorius 
Eugene Lachowich, kuris sakė, 
kaip Lenkijos ponai elgiasi su 
ukrainiečiais ir kitomis tauti-, 
nėmis mažumomis, Lenkijoje. I

Iššauktas kalbėti kun. Bal-1 
kūnas, aštriai smerkė bandi
tišką Lenkijos prievartą anti 
Lietuvos. Taipgi jis apkaltino 
Lietuvos ministerių kabinetą 
(išskiriant Lozoraitį) už pa
niekinantį Lietuvos nusileidi-, 
mą Lenkijos ponams. Jis šau
kė, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia turėtų pasitraukti įr 
užleisti vietą “didvyriškiems 
kovotojams už Lietuvos nepri
klausomybę.” Jo nuomone, su 
Varšavos ponais tegali kalbėti 
tik ginklai. Užtai jis ragino 
aukauti pinigų ginklams.

Po to sekė kalbos šių laik
raščių redaktorių: “Laisvės”,
R. Mizara (Mizaros kalba 
tilps rytojaus “L.”) ; “N. Gad.”
S. Strazdas; “Amerikos,” F. 
Laučką; “Vienybės,
liava ir “Tėvynės,” S. Vitaitis. 
Visi šie kalbėtojai 
Lenkijos ir Vokietijos plėšikiš
ką politiką, kuri veda prie 
brolžudingo pasaulinio kart), 
žymėtina dar ir štai kasi J. 
Tysliavos kalba buvo nukrei
pta nevien prieš Lenkijos im
perialistus, bet prieš visą tau
tą kaipo tokią. Tysliavos “bes
tijos” buvo taikomi visai len
kų tautai, kuomet Kiti kalbė
tojai daugiausiai smerkė len
kų ponijos fašistinę-imperialis- 
tinę politiką.

Paskutiniu kalbėtojumi bu
vo teisėjas Laukaitis iš. Balti- 
morės, kuris sakėsi atsilankęs 
New Yorkan “socialiais” rei
kalais. Jis kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai. Lietuvių kalbą, 
matomai, p. Laukaitis nelabai 
myli ir ją vartoja darkytai.

Aukų surinkta $1,250.
Proncė.

J. Tys-

į

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BKOOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
ra

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Visi sniego krisleliai yra 
šešiais kantais, bet dar ne
surasta, kad vienas būtų vi
sai toks kaip kitas. '

smerkė

COOK and HEAT Without Coa
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP. 
ER —No Aahea or Dirt 
— Tralee the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Ilurni cheap oil a new siip.Hnto L 
way. without pre-generating AnySTOvt Ba Hl .4 
or clogging up. Quick Intense range ar RS! |||Pf 
heat by Simple Turn of Valve. suwhacb 
It ends drudgery and dirt of Quick HE AT at 
eoal or wood; cute fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DĮJHM E phone for free rnunC 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

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE•
Magpeth 

11-81 72nd PLACB '

INVENTED

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes 

4 

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
> Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Issikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE”

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

Iš ienų padarau nau
ju! paveikslus ir kra- 
javui sudarau bu ame
rikoniukais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

---- —, .... ■          ■ ... —■ . ■ r J 1 ’ “

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACIS A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI i
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

• K
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

K PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night.




