
Krislai
Turi Pasitraukti.
Mūsų Suvažiavimas.
Bus Chicagiečių.
Du Milžiniški Mitingai.

Rašo R. Mizara

Šiuos žodžius rašant, sako
ma, Lietuvos vyriausybė, su 
Tubeliu priešakyj, jau atsista
tydinusi.

Tai gerai.
Tą patį turi padaryti ir 

Smetona. Smetona su Tubeliu 
— švogeriai. Jų politika kraš
tą privedė prie esamos padė
ties. Dėlto jų vietoj privalo at
sistoti nauja vyriausybė, koa
licinė, demokratinė.

Kai nauja vyriausybė susi-
darys, tai ji privalo tuojau pa
leisti iŠ kalėjimų visus politi
nius anti-fašistus kalinius.

Paskui: paskelbti visuotinus 
rinkimus į Seimą, einant de
mokratine konstitucija, priim
ta Steigiamojo Seimo.

Toks žygis Lietuvą sustip
rintų. Toks žygis Lietuvos 
žmonėms suteiktų didesnės 
atramos nuo išlaukinio prie-

• • \ šo gintis.

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas tik už pusantros sa
vaitės. Tai bus nepaprastas 
suvažiavimas.

Be to, kad jis bus filmuoja
mas, suvažiavimas įvyks ne
paprastų Lietuvos pergyveni
mų metu.

Drg. L. Pruseika rašo d. Bu- 
kniui:

“Šiandien surokavau, kiek 
turiu pinigų Laisvei pasveikin
ti. Iš viso yra šimtas dolerių 
— jau ant rankų.

“Bet manau dar gausiu 
kiek. Taip kad bus daugiau, 
negu pereitais metais.

“Gal būt, Suvažiavime bus 
draugas Andrulis.”

Ką daro rytinių miestų lais- 
viečiai ? Ką tuo reikalu veikia 
mūsų organizacijų kuopos ir 
draugijos bei kliubai ?

Siųskit savo atstovus suva- 
žiaviman. Siųskit pasveikini-, 
mus. Siųskit dienraščiui dova
nėlių!

Mes dedame visas pajėgas1 
padaryti “Laisvę” įvairesne i¥ 
geresne, šiuo tarpu, kai Lie
tuvoj dalykai opūs, kraštui 
pavojingi, mes juo daugiau ži
nių talpiname iš Lietuvos.

Pereitą šeštadienį mes iš
leidome ekstra laiką Brookly- 
no skaitytojams.

Juozas Pilsudskis kadaise 
pasakęs:

“Lenkija tai riestainis. Visa, 
kas joje yra gera ir maistin
ga, glūdi pakraščiuose, o vi
duryj — skylė.”

Dabar toji skylė tapo užpil
dyta naziška smala, kuri bando 
veržtis į pakraščius ir į Lietu
vą !

Du milžiniški Brooklyno ir! 
apielinkės lietuvių masiniai 
mitingai Lietuvai ginti:

Cooper Union Svetainėje, 
New Yorke, sekmadienį daly
vavo apie 2,500 žmonių ir 
tūkstantis ar daugiau — ne
betilpo.

Grand Paradise, Brooklyne, 
pirmadienį arti du tūkstančiai 
žmonių: svetainė persipildė ir 
nemažai turėjo grįžti atgal.

Abiejuose mitinguose pasi
sakyta griežtai prieš Lenkijos 
imperialistus; už boikotą len
kiškoms ir vokiškoms pre
kėms, už demonstraciją prie 
Lenkijos konsulato.

Todėl sekantį šeštadienį, 11 
v. ryto, kiekvienas Didžiojo 
New Yorko lietuvis privalo 
būti ties Lenkijos konsulatu 
New Yorke.

Parodykim savo solidarybę.

Apie šiuos masinius mitin
gus palankiai ir plačiausiai 
rašė ir vietinė anglų spauda.

Daugiausiai vietos tam pa
šventė “Herald-Tribune” ir 
“Brooklyn Daily Eagle” dien
raščiai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 70 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo (March) 24,1938 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Lietuva Jokių Pažadų Lenkijai Neduoda, 
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Smetona Įvedė Apgulos Stovį Slopint bet 
Kokius Žmonių Išstojimus prieš Lietuvos 
Valdžios Pasidavimą Lenkų Ultimatumui

Kaunas (Telegrama). — 
Lietuvos Vyriausybe kate
goriškai pareiškia, kad iš 
Lietuvos pusės, be diploma
tinių santikių užmezgimo su 
Lenkija, jokių kitų pažadų 
neduoda.

Prie Karo Muziejaus, ant 
Nežinomojo Kareivio Kapo 
šimtą - tūkstantinė minia, 
skambinant amerikiečių pa
dovanotam Laisvės Varpui, 
iškilmingai pasižadėjo ir 
prisiekė ginti Lietuvos Ne
priklausomybę iki paskuti
nes tiek krauju, tiek auko
mis.

Visoj Lietuvoj organiza
cijos ir pavieniai subruzdę. 
Visi protesto susirinkimuo
se aiškiai ir nedvejojamai 
pareiškia tą patį, ką pareiš
kė kauniškiai prie Karo Mu
ziejaus.

Šiandien per laikinąjį 
I Lietuvos-Lenkijos pereina
mąjį punktą pirmą kartą 
perneštas į Lenkų pusę paš
tas: laikraščiai ir laiškai.

Fašistų Ofensyva iš Huescos 
Prieš Ispanijos Liaudiečius

Barcelona. — Generolas 
Franco pradėjo naują ofen- 
syvą iš Huescos prieš liau
diečius.

Fašistai pasigrūmė kiek 
pirmyn į rytus ir užėmė 
miestelį Liertą.

Šiame Aragono fronte ne 
mažiau kaip 60,000 italų 
juodmarškinių d a I y v a uja 
mūšiuose prieš Ispanijos re
spubliką.

Hitleris Pasiuntė Priešdujines 
Maskas Naziams Čechoslov.

Berlin. — Pranešama, kad 
Vokietijos valdžia pasiuntė 
daugį maskų apsisaugot nuo 
karinių gesų vokiečiams-na- 
ziams, gyvenantiems Čecho- 
slovakijos ribose.

Belgija Nepraleistų Franci- 
jos Pagelbos Čechoslovakijai

Brussels, Belgija. — Jeigu 
Hitleris užpultų Čechoslova- 
kiją, o Franci j a eitų jai tal
kon, tai per Belgiją nebūtų 
praleidžiama jokia Franci- 
jbs karinė pagelba Čechoslo
vakijai, kaip dabar nutarė 
Belgijos valdžia.

Montgomery, Alabama, 
kovo 23.—Valstijos vyriau
sybė žada tyrinėti, kodėl ka
lėjimo sargybinis peiliu per
dūrė Charlesą Weemsą, vie
ną iš nekaltai įkalintų de
vynių Scottsboro negrų jau
nuolių. Weems nuteistas 75 
metus kalėti.

r

Italija Grasina Karu Fran- 
cijai dėl Ispanijos

Roma, kovo 23. — Fašis
tiniai Italijos laikraščiai 
persergėja Franci ją, kad 
jeigu jinai duos paramos 
Ispanijos respublikai, tai 
Italija išstos karan prieš 
Franci ją.

Čechoslavai Niekad Ne
leisią įsibriaut Hitleriui 

į Ją Šalį
Praga. — Čechoslovakijos 

užsieninė ministerija pareiš
kė, jog nieku būdu neleis 
Hitleriui įsibriauti į Čecho- 
slovakiją. Sako, mūsų šalis 
turi 150,000 pastovios armi
jos; dauguma jos yra me
chanizuota, ir “mes galėtu
mėm sumobilizuoti 2,000,000 
vyrų. Savo oro laivyne mes 
turime 650 naujoviškiausių 
karinių lėktuvų.”

čechoslovakijos vyriausy
bė taip pat primena, kad 
jos armija yra viena iš pui
kiausiai 'ginkluotų visoje 
Europoj.

Chinai Laimėjo Eilę 
Pergalių prieš Japonus

Hankow, Chinija. — Chi- 
nų kariuomenė ir partizanai 
išmušė japonus iš Hanch- 
wango, už poros desėtkų 
mylių į šiaurius nuo Su- 
chowo, geležinkelių centro.

Komunistinė Aštuntoji 
Armija, pliekdama japonus, 
pasiekė Fangshaną, 30 my
lių nuo senosios sostinės 
Peipingo.

Chinai atėmė iš japonų 
Slfakow ir Lingcheng mies
tus šiaurinėje pusėje Didžio
jo Kanalo.

Chinų partizanai, veikda
mi greitais būriais, visur 
perkerta ir ardo japonų su
sisiekimų kelius Šiaurinėje 
Chinijoje.

Washington, kovo 23.— 
Amerikos žibalo - aliejaus 
kompanijos šaukia ir kursto 
šios šalies valdžią “užtarti” 
jąsias Meksikoj, nes Meksi
kos valdžia perėmė jų nuo
savybes ten į valstybės ran
kas.

ORAS
Šiandien būsią lietaus ir 

šalčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 60-70.

Saulėtekis 5:56; saulėleidis
6:10. /

SLA PREŽDENTO BAGOCIAUS TELEGRAMOS 
AMERIKOS VALDŽIAI - UŽTART LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ NUO LENKŲ IR NAZIŲ

I

Boston, Mass.—Susivienijimo Lietuvių Amerikoj pre
zidentas, advokatas F. J. Bagočius pasiuntė sekamas 
telegramas prezidentui Rooseveltui ir valstybės' minis- 
teriui Cordell Hull’ui:Į
Fr. D. Rooševelt’ui, Jungt. Valstijų Prezidentui 
Washington, D. C.

Vardu miliono lietuvių Jungtinėse Valstijose aš pra
šau tamstą pertarti dabartines Lenkijos ir Vokietijos 
valdžias, kad jos sustabdytų savo užpuolikiškus impe
rialistinius planus ir žingsnius prieš Lietuvą. Tuo būdu 
tamsta galėtum padėt išvengt naujo pasaulinio karo 
gaisro.

F. J. Bagočius, 
SLA Prezidentas.

U.S.A. Valstybės Ministerial Cordell Hull’ui 
Washington, D. C.

Vardu miliono lietuvių Jungtinėse Valstijose aš pra
šau tamstą patvarkyt mūsų Amerikos diplomatiniams 
atstovams Varšavoj, Berlyne ir Rygoj, kad jie darytų 
reikalingo spaudimo dabartinėms Lenkijos ir Vokietijos 
valdžioms, idant jos sustabdytų savo imperialistiniai-ka- 
rinius manevrus, siekiančius sunaikinti Lietuvą. Taip 
tamsta pasitarnautum išvengimui naujo pasaulinio karo, 
kuris gręstų sunaikinti Europos civilizaciją ir pasmerkt 
visą žmoniją skaudžiam vargui ir sunaikinimui.

F. J. Bagočius, 
SLA Prezidentas.

/ 

Montrealo Lietuviai! Ginkim Lietuvos 
Nepriklausomybę nuo Lenkijos Užpuoliką!

Šiuo taip svarbiu visiems 
lietuviams klausimu, visos 
Montrealo lietuvių pašaipū
nės draugijos: D.L.K. Vy
tauto Neprigulmingas Kliu- 
bas, Montrealo Lietuvių Sū
nų ir Dukterų D r-j a, Šv. 
Kazimiero - Jono ir Šv. 
Onos-Elzbietos Dr-jos, taip
gi politinės ir kultūrinės or
ganizacijos: K.L.L.K.L.G., 
V.V.S., A.L.D.L.D., LDD. ir 
parapija, prieš Lenkijos rei
kalavimą galutinai pasisa
vinti Vilnių ir kėsinimąsi 
pagrobt Lietuvą, be politi
nių įsitikinimų ar pažiūrų

Lenkija Kaltina Sovie
tus dėl Lietuvos Nepa

lankumo Lenkijai
Varšava, kovo 23 d.— 

Šiandien Lenkijos Seime 
Užsienių Reikalų Minister^ 
Beck pranešė, kad su Lietu
va predėtos derybos netaip 
sklandžiai vyksta, kaip bu
vo laukta. Susitarti iš Lie
tuvos pusės nemątoma dide
lio noro. Dėl to gana nusi
skundė. Esą, dar nebūtų 
taip nesmagu, jei tas neno
ras būtų tik iš Lietuvos pu
sės. Bet blogą/ būk tai So
vietų Rusija kursto Lietuvą 
su Lenkais nesiskubinti 
užmegsti santikių. Bet po
nas Beck turįs vilties, kad 

skirtumo, kad padėti apgin
ti Lietuvos Nepriklausomy
bę, bendrai visų Montrealo 
lietuvių šaukia nepaprastą

MASINĮ MITINGĄ
D.L.K. Vytauto Nepri- 

gulmingo Kliubo salėje, 2161 
St., Catherine Str., East, 
penktadienį, kovo (March) 
25 d., 7:30 vai. vakare.

Visų draugijų ir organi
zacijų narius ir nares; vi
sus ir visas Montrealo lie- 
tuvius-es kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Organizacijų Komitetai.

Galėsiąs Įvykt Naujas 
Lenkijos Susidūrimas

Su Lietuva
Varšava. — Valdiškuose 

Lenkijos rateliuose kalba
ma, kad “Varšava peranksti 
pradėjo gaminti lietuviškus 
valgius;” sako, tie valgiai 
“dar nesuvirškinami.”

Imperialistiniai patriotai 
murma, kad Lenkija “per- 
švelnų” ultimatumą pasta
čius Lietuvai.

Lenkijos valdovai neva 
“bijo”, kad galėsiąs išsivys- 
tyt naujas susidūrimas su 
Lietuva.

Lietuva vis dėlto supras pa
dėtį ir nedels derybų.

Kaunas. — Prez. Smeto
nos įsakymu, čia tapo įves
tas faktinai apgulos stovis, 
reiškia, griežtas karo stovis, 
—praneša United Press. Tai 
todėl, kad išsivystė dideli 
žmonių sujudimai prieš val
džios pasidavimą Lenkijos 
ultimatumui.

(Paprastas karo stovis 
jau nuo senai buvo Smeto
nos palaikomas.)

Karinis Kauno komandie- 
rius išleido patvarkymą, kur 
sako, jog “padėtis tokia 
rimta, kad visi turi ramiau
siai laikytis.” Jo įsakymas 
uždraudžia bet kam išeit iš 
namų į gatves po 9 valandos 
vakare be specialio leidimo. 
Šio uždraudimo laužytojai 
bus baudžiami piniginiai ir 
kalėjimu. O kurie bent kiek 
priešinsis, bus teisiami karo 
teismu.

Tokie kariniai patvarky
mai liko išduoti po to, kai 
žmonės sukėlė gatvėse de
monstracijas prieš Lietuvos 
nusileidimą grumoj ančiam 
Lenkijos reikalavimui—su- 
megst “normalius” diploma
tinius ryšius su Lenkija.

i 
Ministerių Kabineto Krizis

Padėtis Kaune pasidarė 
i juo opesnė todėl, kad krin
ka ministerių kabinetas. 
Tvirtinama, kad visi arba 
beveik visi ministerial rei
kalauja, kad Smetona palei
stų juos iš valdžios. Jie susi
jaudinę, kad Smetona taip 
lengvai pasidavė Lenkijos 
ultimatumui.

United Press nepalieka 
abejonės, jog Smetona pa
sielgė tik sulig savo nuo
žiūros; jog jis nesiskaitė su 
ministeriais ir su- savo sei
mo nuomone.

Šiandien, kovo 24 d., su
grįžta iš Šveicarijos Juozas 
Tūbelis, Smetonos švogeris, 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas; ir tik jam sugrįžus 
pasirodysią, kokios permai
nos bus daromos ministerių 
kabinete... t

i
Pasidavęs “Vadas”

Smetona per 20 metų sa
kėsi esąs “vadas” kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
dabar “nurijo Lenkijos rei
kalavimus”, kaip rašo Uni
ted Press. Jis kovo 22 d. jau 
pranešė Varšavos valdžiai, 
kad priima Lenkijos skiria
mą atstovą Lietuvai, Fr. 
Horwathą, ligšiol buvusį 
Lenkijos atstovą Latvijai. 
Tai bus pirmas Lenkijos at
stovas Kaune nuo 1918 m.

Kartojasi pranešimai, kad

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit ' 
Pasaulį!

visi Lietuvos ministerial 
įteikę rezignacijas (pasi
traukimo pareiškimus), bet 
dar nėra valdiškų patvirti
nimų tiem pranešimam.

LIETUVOS PREMJERUI 
TURELIUI “SVEIKIAU” 

ŠVEICARIJOJ
Kaunas, kovo 23.—Lietu

vos ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis išreikalavo; 
kad Smetona jam leistų dar 
vieną mėnesį “pasigydyti” 
Šveicarijoj.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad jis per telefoną iš Švei
carijos rezignavęs iš Lietu
vos valdžios; paskui,—kad 
jis Kaunan sugrįšiąs šį ket
virtadienį.

(Galima suprast, kad Tu
be] iui atrodo sveikiau lai
kytis nuošaliai nuo dabarti
nio krizio Lietuvos ministe
rių kabinete.)

NET IR POPIEŽIUS PEI- 
KIA FAŠISTŲ ŽUDYNES

Iš ORO " ;; \
Vatikanas, kovo 23.—Po*; 

piežius pasiuntė generolui 
Franco’ui prašymą, kad jo; 
lakūnai liautųsi bombomis; 
žudę nekariškius gyventoj 
jus Ispanijos užfrontės mie
stuose. (Jie praeitą savaitę 
vien Barcelonoj išžudė 2,000 
moterų, vaikų ir kitų neka- 
riškių.)

Generolas Franco, pagal 
neoficialius pranešimus, me* 
luoja popiežiui, būk tai “be 
jo žinios” buvę bombarduo
jami užfrontiniai miestai...

Anglijos Valdžia Pučia 
į Nazi ą -Romos Dūdą 
London, kovo 23.—Ariglir 

jos ministerių kabinetas pa* 
reiškė, kad Anglija neduos 
pagelbos Čechoslovakijai nei 
jokiai kitai šaliai, kurią fa
šistiniai kraštai galėtų už- 
pullti į rytus nuo Reino 
upės. Anglija žada paramą 
tik Francijai, jeigu jinai 
būtų užpulta.

Jeigu Hitleris užpuls Če- 
choslovakiją, o Francija eis 
talkon jai, tada Anglija 
“svarstys”, kokią poziciją 
užimt, kas liečia to karo. ’ 

Anglijos ministerių kabi
netas taipgi atmetė Sovie
tų Sąjungos išleistą šauki
mą visų taiką mylinčių šalių 
į konferenciją, bendram vei
kimui prieš užpuolikiškas 
fašistines valstybes.

Šiuo tarpu Anglijos val
džia stengiasi kaip nors “su- 
sigiedot” sutartin su Italija, 
o paskui—ir su Vokietija.
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Lietuva, Sovietai ir Lenkija
Per 20 metų “Vienybė” niekino, purvi

no, šmeižė Sovietų Sąjungą. Per 20 metų 
; ji skleidė visokius melus apie tą šalį. Ir 
dabartiniu laiku, kada Lietuvos nepri
klausomybei yra pavojus, kada Lietuva 
gauna užtarimo tik iš Sovietų Sąjun
gos, Franci jos ir kiek Anglijos pusės, 
tat ir šioj valandoj “Vienybė” ir ponas 
Tysliava nesiliauja skleist melus ir kur
styti lietuvius prieš Sovietų Sąjungą. Tas 
pasitarnauja ne Lietuvos naudai, bet jos 
priešams.

Ko vertas tokis laikraštis, kuris tame 
pat puslapyje talpina straipsnį, kad Lie
tuva ir Sovietų Sąjunga išvien ginsis 
prieš lenkus ir greta talpina kitą, bjau
riausiai niekindamas Sovietų Sąjungą, 
teisindamas Hitlerio, Japonijos ir Ang
lijos šnipus? Juk Sovietų Sąjunga susek
dama fašistų šnipus, juos sušaudydama, 
apvalydama Raudonąją Armiją nuo jų, 
pasidarė stipresnė, galingesnė. Jeigu 
taip (o tas yra taip), tai juk tada juo 
tvirtesnė Sovietų Sąjunga, juo tvirtesnė 
jos Raudonoji Armija ir Raudonasis Or- 
laivynas, tuo geriau ir Lietuvai.

Bet “Vienybės” ponai vietoj džiaugtis, 
kad Raudonoji Armija sustiprėjo, purvi
na ją, purvina Sovietų Sąjungą! Kaip 
turėtų atsinešti Sovietų Sąjungos val
džia, Raudonoji Armija, 180,000,000 gy
ventojų į tokį “draugą” (Lietuvą), kuris 
nori jos pagelbos ir tuo pat kartu eina 
ne su Sovietų Sąjungos liaudžįa, bet prieš

Aiškus dalykas, kad Sovietų Sąjungos 
pilietis galėtų pasakyti: Tegul sau žinosi 
tokis “draugas”. Jeigu Sovietų Sąjunga 
to nesako, jeigu ji vis vien Lietuvą už
stoja, tai tik todėl, kad SSRS piliečiai ir 
Sovietų valdžia puikiai žino, kad ponai 
Tysliavos ir jiems panašūs neatstovauja 
Lietuvą, Lietuvos liaudį, bet barška tą, 
ką barška Hitlerio ir Mussolinio agentai. 
Sovietų Sąjunga puikiai žino, kad Lietu
vos liaudis nėra kalta, kad pasaulyje už
gimė kokis Tysliava, kad jis gavo progą 
stovėti prie tam tikro laikraščio ir per 
jį niekinti geriausius Lietuvos liaudies 
veikėjus, geriausius jos laisvės ir demo
kratijos idealus, ir geriausius jos drau
gus.

Kur Jieškoti Kaltininko?
Ponas Tysliava bando visą bėdą už Lie

tuvos valdžios kapituliavimą prieš Len- 
Idją suversti ant Sovietų Sąjungos. Jis 
įpuolęs į desperaciją šaukia: “Per aštuo- 
nioliką Rietu Lietuva manė turėti savo 
draugą ir gynėją Sovietų Sąjungoj.” O 
paskui šaukia: “Sovietų Rusija Lietuvą 
pardavė Lenkijai!”... “Sovietų Sąjunga 
išdavė Lietuvą!”

Ar galima rasti didesnį melagį ir veid
mainį? Juk kada ir kur pirmiau Tysliava 
rašė, kad Sovietų Sąjunga yra Lietuvai 
draugas? Per visą laiką jis purvino So- 

.Z vietų santvarką, jos vadus, jos žmones!
Ir dabar purvina, tik iš kitos pusės.

Ne Sovietų Sąjunga kalta dėl Lietu
vos nelaimės, bet Smetonos fašistinė dik
tatūra, kurią visą laiką garbino ir garbi
na Tysliava. Ne Sovietų Sąjunga kalta, 
kad Lietuva yra tokioj padėtyj, kad turė
jo iškelti rankas prieš Lenkijos fašistų 
atstątytus durtuvus! Už tai kaltas Lie
tuvos dabartinis valdonas, kuris save 
skelbia “tautos vadu”—Antanas Smeto
na. Už tai kalta jo fašistinė diktatūra. 
Jis neprirengė Lietuvos, kad ji galėtų 
ginklu rankoj sulaikyti Lenkijos fašistų 
besiveržimą. Jis ir jo valdžia neparūpino 
Lietuvai draugų, kurie šią valandą būtų 
galėję ateiti jai į pagelbą. Jis pasielgė 
lygiai taip, kaip tas Ethiopijos “karalių 
karalius.” Štai kur yra kaltininkas. Bet

ponas Tysliava tiksliai tą slepia nuo 'savo 
skaitytojų, o visas bėdas verčia ant So
vietų Sąjungos, kad išteisinus Antaną 
Smetoną ir jos valdžią.

Ar Galėjo Sovietai Gelbėt Lietuvą?
Kas reikalinga, kad Sovietų Sąjunga 

būtų galėjus ginklų pagelba gelbėti Lie- 
■ tuvą? Tam reikalinga draugiški tarpe 

abiejų šalių santikiai ir bendro apsigy
nimo sutartis. Ar Lietuva turi bendro 
apsigynimo sutartį su Sovietų Sąjunga? 
Ne, neturi! Lietuva su Sovietų Sąjunga 
turi tik nepuolimo sutartį, tai yra, kad 
Sovietų Sąjunga nepuls Lietuvos, o Lie
tuva nepuls Sovietų Sąjungos. Ar Sovie
tų Sąjunga laikosi šios sutarties? Pil
niausiai! Ji nė tik nepuola, nesirengia 
pulti Lietuvą, bet dar visur ją užtaria. 
Ir dabar užtarė, reikalaujant iš Lenkijos 
taikiu būdu išrišti klausimą su Lietuva. , 
0 kaip Lietuva pildo iš savo pusės tą su
tartį? Lietuvoj' ir Amerikoj (Tysliavos 
ir Karpiai) bjauriausiai niekina Sovietų 
Sąjungą, puola šmeižtais, pultų ir su gin
klais, jeigu kelnės nebūtų pertrumpos.

Ką gi Reiškia Bendro Apsigynimo 
Sutartis ?

Tą geriausiai parodo pavyzdis tokios 
sutarties tarpe Mongolijos Liaudies Res
publikos ir Sovietų Sąjungos. Mongolijos 
Liaudies Respublika ribuojasi su Sovietų 
Sibiru ir Japonijos pavergta Mandžuri- 
ja. Prieš du metus, veik kasdien, Japo
nijos imperialistai darė puolimus ant 
Mongolijos Liaudies Respublikos. Tada 
Mongolija pasirašė su Sovietų Sąjunga 
bendro apsigynimo sutartį, kuri reiškia, 
jeigu kas užpuls Mongolijos Liaudies 
Respubliką, tai Sovietų Sąjunga ateis jai 
į pagelbą, o jeigu kas užpuls Sovietų Są
jungą, tai Mongolijos Liaudies Respubli
ka ateis jai į pagelbą. Ir kas po to atsiti
ko? Japonijos imperialistai buvo pri
versti Sulaikyti puolimus ant Mongolijos, 
nes jie puikiai žino, kad už Mongolijos 
Liaudies Respublikos pečių stovi galin
ga Sovietų Sąjunga. Tokio turinio bend
ro apsigynimo sutartis turi Sovietų Są
junga, Čechoslovakija ir Francija.

Ar turėjo tokią sutartį Lietuva su So
vietų Sąjunga? Ne! Ar norėjo kada nors 
ponas Tysliava ir jo vienminčiai ateitį 
su Lietuvos armija į pagelbą Sovietų: S ą-* 
jungai, jeigu ją užpuls Japonija, Vokie
tija ar kokis kitas priešas? Ne! Jis ir jo 
vienminčiai laukė tokio užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos ir pranašavo jai pra
žūtį. Tai kokią teisę dabar Tysliava turi 
keikti ir purvinti Sovietų Sąjungą?

Matote, Sovietų Sąjungą susirado 
Mongolijos Liaudies Respublika, Čechos
lovakija ir Francija. Bet Lietuva, kuri 
yra arčiausiai, kuriai daugiausiai reįka- 
linga rytų kaimyno pagelbos, tai “nega
lėjo” surasti Sovietų Sąjungos ir padary
ti su ja tokią sutartį.

Francija, Sovietai ir Lenkija
Sovietų Sąjunga turi bendro apsigy

nimo sutartį su Francija. Gi fašistinė 
Lenkija vaidina dviveidišką rolę. Iš vie
nos pusės ji turi su Vokietijos naziais 
sutartį prieš Sovietų Sąjungą ir Lietuvą 
(po priedanga draugiškumo ir preky
bos sutarčių), gi iš kitos pusės ji drau
gauja su Francija ir žada Franci jai pa
gelbą prieš Vokietiją, jeigu pastaro ji. pul
tų Franciją.

Francija per metų metus ginklavo Len? 
kiją ir teikė jai bilionus frankų paskolos. 
Francija yra užsiinteresavus nesipykt su , 
Lenkija, kad galutinai ją nepastūmus į 
Vokietijos glėbį. Aišku, kad ir šiame at
sitikime Francija nebuvo Lietuvos pu
sėj. Ji tik stengėsi, kad išrišus Lietuvos 
ir Lenkijos ginčą be karo. Juk ne kitais 
sumetimais Franci jos atstovai Tautų Ly- ■ 
go j ir Vilnių Lenkijai pripažino.

Visą tai suėmus į daiktą yra aišku, 
kad Franci jos diplomatai veikė į Sovietų 
Sąjungą. Sovietų Sąjunga būtų galėjusi 
griežtai stoti už Lietuvą tik tame atsiti
kime, jeigu tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos būtų buvusi bendro apsigynimo 
sutartis. Tada jau ir Francija būtų pri
rišta prie Lietuvos apgynimo savo apsi
gynimo sutartimi su Sovietų Sąjunga. 
Tada ir Čechoslovakija būtų pririšta 
prie Lietuvos apgynimo. Bet tokios su
tarties tarpe Lietuvos ir SSRS nebuvo 
ir nėra. v

Tysliava ir jam panašūs isterikai rė
kaudami prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
Lietuvos draugus, ne tik negelbsti Lietu-

Padėka Lietuvos
Draugams

Fašizmas Lietuvos politinių kalinių atsparumą, jų iš
tvermę galėtų lengviau palaužti, jeigu jis įstengtų kalinį 
įtikinti, jog jis tėra vienas visų užmirštas ir apleistas, 
jog juo niekas nesirūpina, niekas jo neprisimena. Todėl 
kalėjimuose ir stengiamasi neleisti laiškų, neduoti pasi
matymų, neįleisti knygų arba maisto, nes kiekvienas 
daiktas, gautas iš laisvės nuo draugų yra labai brangus. 
Jis primena kaliniui, jog jis ne vienas, jog jo nebaigtą 
darba dirba kiti, jog jis nebus užmirštas^

Todėl nesunku suprasti kokį didelį įspūdį padarė Lie
tuvoj žinia, jog Amerikos lietuviai surinko 20 tūkstan
čių parašų po peticija, reikalaujančia amnestijos politi
niams kaliniams ir Lietuvos draugų komiteto prisiųsti 
500 dolerių politiniams kaliniams ir jų šeimoms paremti. 
Šie du faktai aiškiai liudija, kaip niekais eina fašistų pa
stangos palaužti politinių kalinių dvasinę ištvermę, ats
kirti juos chinų siena nuo visuomenės gyvenimo. Tarp 
politinių kalinių, tarp pažangiosios Lietuvos visuomenės, 
pasirašiusios po amnestijos įstatymu ir Amerikos lietu
vių paskutiniuoju metu ryšiai ir visoks bendradarbiavi
mas tamprėja. Fašizmas turi susidurt su didele demo
kratiškų pažiūrų žmonių jėga, kuri ryžtasi politinius ka
linius paremti ir iš kalėjimo išliuosuoti.

Politiniai kaliniai tuo džiaugiasi ir visiems Amerikos 
lietuviams, pasirašiusiems po peticija arba aukojusiems 
savo sunkaus uždarbio dalį per Lietuvos draugų komite
tą, taria savo draugišką padėkos žodį tikėdamiesi, kad 
ir toliau liks jie neužmiršti.

Visi Amerikos lietuviai prie šio didelio ir kilnaus dar
bo vienokiu ar kitokiu būdu prisidėję nuoširdų politinių 
kalinių padėkos žodį priimkite nepamiršdami, kad nė 
vienas politinis kalinys per 20 metų sukaktuves nebuvo 
paleistas, kad fašizmo samdiniai dar ir dabar juos te- 
bežudo, kaip žudė anksčiau.

E. Rėza, Kaunas.

“Laisvės” Konvencija Bus Filmuojama
(Bus traukiami judami 

paveikslai ir rodomi kituo
se miestuose.)

“Laisvės” bendrovės kon
vencija, kuri įvyks 3 dieną 
balandžio, Grand Paradise 
salėje, bus filmuojama ir 
paveikslai bus -rodomi toli
mesnėse ' lietuvių ■ kolonij ose. 
Visi dalininkai (šėrininkai) 
yra kviečiami būti konven
cijoje. Kaip buvusios mūsų 
bendrovės konvencijos taip 
ir ši turi bū t, (skaitlinga ir 
entuziastiška. Konvencija 
prasidės lygiai 10 valanda 
ryte.

Tą pačią dieną, 3-čią ba
landžio (April), vakare bus 
bankietas, kuris irgi bus fil
muojamas. Laike bankieto 
bus jau įspūdinga dailės 
programa. Taipgi bus ir šo
kiai griežiant šauniai orkes
trai. Bankietui ir šokiams 
įžanga $1.25, vien tik šo
kiam 40c.

Draugas Prūseika iš Chi- 
cagos praneša, kad jis jau 
turi surinkęs pasveikinimais 
$100.00. Jis taipgi praneša, 
kad, veikiausia į konvenci
ją atvyks dienraščio “Vil
nies” redaktorius dig. V. 
Andrulis. Gal bus ir dau
giau chicagiečitį. Šis draugų 
atsiliepimas į “Laisvės” kon- 

: veųciją iš vakarų turi suju
dinti visus rytus. Rytiečiai 
turi skaitlingai dalyvauti 
kovencįjoje, priyalo rūpintis 
pasveikinimais įr dovanomis 
nepasilikti nuo vakarų. 
Taipgi svarbu gauti daugiau 
dalininkų bendrovei.

Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšis nusipirko 
šėrų už $10.00 ir pasveikini
mui paskyrė $5.00. Lai bū
na tas jų žygis pavyzdžiu 
bei signalu visiems rytams.

Draugijos, kliubąi ir ki
tos organizacijos, kurios 
turi “L.” bendrovės Šerus

privalo atsiųsti savo atsto
vus į konvenciją.

Kitas labai svarbus punk
tas tai vykdami į konvenci
ją pasirūpinkime gauti savo 
dienraščiui naujų prenume
ratų. Dabar, kad Lietuvos 
Neprikląusomybei gręsia 
baisus pavojus, žmonės do
misi skaitymu. Tad darbuo
kimės gavimu naujų skai
tytojų.

P. Buknys.

Fašistai Bombomis Išžudė 
2,000 Žmonių Barcelonoj
Manchester, Anglija. — 

Buvęs Ispanijos užsieninis 
ministeris dėl Vayo praneša 
dienraščiui “Manchester Gu
ardian,” jcjg praeitą savaitę 
naziai ir Mussolinio bombi
ninkai išžudė 2,000 žmonių 
Barselonoj, daugiausia mo
terų ir vaikų. Sužeidė taip
gi 2,000.

Fašistų Bombininkai Užmu
šė Du Konsulus

Barcelona. — Generolo 
Franco lakūnai bombomis 
užmušė Franci jos vice-kon- 
sulą A. Lecouteuxą ir sužei
dė generalį jos konsulaą Bi-

M u s s o 1 i n io ir Hitlerio 
bombininkai taip pat užmu
šė vietinį Franci jos konsulą 
Vinaroz mieste ir sunaikino 
Čechoslovakijos k o n s u latą 
Castellon mieste.

Naziai Viennoj Laiko po 
Areštu Garsų Mokslininkų
Vienna. — Nazių policija 

atėmė pasportus iš garsaus 
mokslininko psichologo S. 
Freudo, 82 metų, ir jo žmo
nos ir užareštavo jų pini
gus, kad Freudai nepabėg
tų užsienin. Jiedu laikomi 
neva po “laisvu” areštu.

vos nuo pražūties, bet toliau stumia ją į 
prapultį.

Šiuo laiku reikalingas ne palaidas ske- 
rėčiojimasis, bet rimtas veikimas, vieny
bė su visais Lietuvos didesniąis ir ma-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Kelių Sąnarius Skauda
Drauge gydytojau, skaitau 

“Laisvėj” jūsų .patarimus. 
Kreipiuosi ir aš su savo liga,— 
gal ir man duosit 
mą.

Man per kelius 
da. Ne tai, kad 
Kai aš nevaikščioju, tai ne. 
Bet kai man reikia eiti toliau, 
tai per kelius skauda ir prade
da gelti, ypatingai kai reikia 
laiptais lipti, tai nelabai galiu 
laiptas nuo laipto žengti. Kiek 
man atrodo, tai lyg būtų išsi
baigę gleivės iš sąnarių. Kai 
lipi laiptais, tai lyg girgžda, 
lyg braška. Taip išrodo, lyg 
sausi sąnariai. Ar negalima 
būtų jų atgaivinti?
, Aš jau nebejaunas, 65 metų, 
bet taip dar Jaučiuos neblogai. 
Iškalno širdingai ačiū.

Atsakymas
Jūs, Drauge, gerai nuvokiat 

patį dalyką. Jums atrodo, kad 
Jūsų kelių sąnariai 'lyg peršau
si. Taip ir yra. Jie peršausi. 
Permažai tuose sąnariuose yra 
tarfl**tikro vilgomojo skysčio.

Per narius, kaulų susinėri- 
muose anatomija tokia: .kaulų 
galai gražiai aptraukti gluot- 
nia slidžia, lyg baltas stiklas, 
kremzle. Kad tos kremzlės kau
lų susisiekimuose nenusitrintų, 
sąnario tuštimuose yra lyg ko
kio aliejaus, kurį gamina ap- 
linknarinės plėvės.

Pasitaiko, .kad dėl tūlų prie
žasčių vieno arba ir bent ke
lių narių audiniai pradeda ges
ti. Kartais taip pasidaro nuo 
bakteriją, kurios dasigauna į 
narius ir ten “susuka savo liz
dą.” Bakterijos pakliūva į na
rius kraujo takais, o į kraują, 
savo ruožtu, jos patenka susi- 
gėrę per apkrėstas tonsilių plė
ves, arba iš apkrėstų dantų ir 
jų smegenų, arba iš kokio pūli
nio.

Jums taip veikiausia nėra. 
Jums tie kelių nariai pradėjo 
gesti, greičiau, dėl tūlų mitimo 
trūkumų, ypač imant galvon 
Jūsų amžių. Pagyvenusio žmo
gaus organizme medžiagą apy
kaita jau nebetokia gera. Mais
tas prasčiau tesusinaudoja, ma
žiau .kūnan susigeria vitaminą, 
mineralą. Menkiau veikia liau
kos. Be to, čia prisideda ir pa
žeidimai, užsigavimai, kurių, 
gyvenant, susidaro nemažai,

kokį patari-

kojas skau-
man geltų.

tai

ypač narią užsigavimai.
Ypatingai stoka vitamino D 

ir kalkią neigiamai veikia na
rius. žinoma, ir kitokių vita
minų bei mineralinių druskų 
stoka atsiliepia į narius, kaip ir 
į daugelį kitų kūno dalių.

Ar negalima būtų tų narių 
atgaivint? Galima. Daug pa
dės paprastas, gamtinis mais
tas. Daugiau žalių, lapuotų, ne
virtų daržovių ir jų sunkos. •• • 
Sūrio, sviesto, pieno, kiaušinio 
trynių, viso grūdo javinių val
gių (tie grūdai gali būt ir 
smulkiai sumalti, bile tik eitų 
naudon visas grūdas, su žievele 
ir su diegeliu). VisokiQ vai
sių, šviežių ir*džiovintų ir kon
servuotų pirktinių (ne namų 
virinimo).

Jums reikia daugiau vitami- 
no D—saulės šviesos vitamino. 
Būkite ilgiau ant 
geriau—švitinkitės 
tiniais spinduliais. 
kite žuvą aliejaus 
oliu (Halibut liver 
osterol), didelėmis
šaukštelį ir daugiau 3 kartus 
kas diena. Imkite ir Calcium 
lactate, 10 grs. tablets, po vie
ną po valgio. Diatermija trum
pąją bangą, (short wave dia
thermy) Jums labai naudinga. 
Raskite gydytoją, kuris Jus • 
taip gydytų. 

-------- 1— .. ,—

Fašistai Grąsina Sunaikint 
Visas Mažąsias Šalis, 

Sako Litvinov

saulės. Da 
ultra-vijole- 
Taipgi im
sit viostey- 
oil with vi- 
dozėmis, po

MASKVA.—J eigų denio- 
kratinės šalys neišstos vie- į- 
nu frontu prieš Hitlerį,....
MussolinįMr kitus fašisti-'— 
nius plėšikus, tai jie pa- 
smaugs visas mažąsias ir - - 
silpnesnes šalis, o didžiau- : • 
sias tuojautinis p a v o j u s 
gręsia Lietuvai ir Čechoslo- ;:: 
vakijąi,—sako Sovietų už- ... 
sieninis komisaras Litvino- ’ 
vas, šaukdamas tarptautįnę 
konferenciją prieš tuos gro
bikus.

Vienna. — Hitlerininkai 
gaudo pasirodančius gatvė- . . 
se žydus ir prievarta juos 
varo valyt kareivines (ka- 
zermes). Daugelis žydų to- 
dėl neina iš namų.

Klausimai ir Atsakymai
“Laisvėje” skaitau įvai

rius klausimus ir redakci
jos atsakymus. Tuo būdu ir 
aš norėčiau pastatyti seka
mus klausimus:

Ar Lietuva turi padarius 
su Sovietų Sąjunga apsigy
nimo sutartį, ar tik nepuo
limo viena ant kitos?

Ar Lietuvos dabartinė 
valdžia galėtų nuo lenkų ap
siginti be Sovietų pagelbos?

Ar duotų daug galimybių 
apsigynimui, jeigu Smeto
nos valdžia dabar tučtuojau 
paskelbtų visas partijas le- 
galėmis, paliuosuotų politi
nius kalinius ir šauktų sei
mą apsigynimo klausimu?
Atsakymas:

Lietuva teturi su Sovie
tais nepuolimo sutartį. Da
bar paaiški, kad Smetonos

valdžia neturi padarius ap
sigynimo sutarties nei su v: 
Estija ir Latvija.

Aiškus dalykas, kad be *? 
pagelbos Sovietų Sąjungos 
ir kitų demokratinių šalių ' 
Lietuva viena negalėtų nu
galėti daug didesnę ir daug 
stipriau ginkluotą Lenkiją, 
ypač dar kai Lenkijos už
pakalyje stovi Vokietija ir 
Italija. Todėl jai reikia įieš
ko ti užsienyje talkininkų. • 
Deja, Smetonos valdžia iki 
šiol tuomi mažai tesirū
pino.

žinoma, kad atsteigimas 
Lietuvoje demokratinės san
tvarkos, leidimas darbo 
žmonėms politiniai ir eko
nominiai organizuotis ir pa
leidimas iš kalėjimo geriau
sių liaudies, sūnų* Lietuvos 
atsparumą * prieš Lenkiją 
sustiprintų keleriopai. Lie
tuvos vidujinė silpnybė kaip 
tik ir yra tame, kad sau ja
le tautininkų laiko uždėję 
savo nuožmią diktatūrą ant 
liaudies sprando.

žesniais draugais, su visais demokratiniai 
ir antifašistiniai nusistačiusiais žmonė
ms, su visais gerbiančiais žmonių ir tau
tų laisvę.

Tik tokią taktika gali Lietuvai padėti.
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Kaip Gyvena Polit-Kaliniai An
tifašistai Koncentracijos Lagery
(Mūsų Specialio Koresp. Lietuvoj)

Iš visų Lietuvos kampų 
grūdami į konc-lagerį anti
fašistai darbininkai, vals
tiečiai, inteligentai. Lietu
vos fašistų valdžios įsteigta- 
-sis darbo lageris—tai tikra 
hitlerinės Vokietijos darbo 
lagerio kopija: tie patys te
roro metodai, tos pačios 
žiauriausio kankinimo prie
monės. Dabartiniu metu 
konc-lageryj laikomi 60 
žmonių, iš jų pusę sudaro 
polit-kaliniai - antifašistai, 
kurių tarpe 6 moterys. Visi 
kaliniai, politiniai ir krimi
naliniai, laikomi vienoj ka
meroj, kartu laikomi ir ser
gantieji užkrečiamomis li
gomis: venerikai, džiovinin
kai ir panašūs. Kalėjimas iš 
lentų sukaltas, šaltas, drėg
nas barakas. Maistas ir re
žimas daug blogesnis, negu 
kalėjime. Kalinys gauna šį 
davinį: 1 kg. duonos, 80 gr. 
jautienos mėsos, (kalėjime 
100 gr.), kuri irgi pačios 
blogiausios rūšies, dažniau
siai dvokianti, bulvių 400 
gr., riebalų 20 gr., kruopų, 
kopūstų, burokų po 100 gr., 
cukraus 15 gr. Kalėjime 
dirbantis kalinys gauna dar 
20 gr. lašinių, o lagery ir tų 
20 gr. negauna. Nuolatinis 
kalinio maistas: kapūstai, 
barščiai pietums, kruopos 
vakarienei. Kalėjime galima 
gauti iš laisvės pridedamo
jo maisto, tuo laiku, kaip la- 
geryj nieko neįleidžia. Jei 
kam nors maistas prisiun
čiamas iš namų, tai admi
nistracija arba grąžina at
gal, arba “prideda” prie 
daiktų, ir' atiduoda kai ka
linys paliuosuojamąs, iš la
gerio. Išbadėję kaliniai ver
čiami dirbti po 12 ir dau
giau vai. į dieną.

Darbas labai sunkus, rei
kia skubėti, nes prižiūrėto
jas visą laiką guli ant 
sprando reikalaudamas sku
biau verst iš žemės akme
nis, skaldyt juos, šlifuot, 
nešt žemes. Dirbti verčia 
neatsižvelgiant į gamtos 
sąlygas: Siaučiant vėtrai, 
lietui. Rudenį, pavasarį rei
kia vandenin įsibridus verst 
iš griovio akmenis. Dargi 
net ir šventadieniais, prieš 
piet išranda kokį nors dar
bą, po piet duoda porą va
landų pailsėt, o po to prie
varta varo klausyt radio. 
Kalėjime dirbantis kalinys 
už savo darbą gauna kelioli
ka centų, o lageryj dirban
tis kalihys negauna net ir 
tų keliolikos centų už savo 
darbą. Valdiškus drabužius 
duoda tik po to, kai kalinys 
visiškai nuplėšia nuosavus, 
o moterims visai jų neduo
da.

Mušimai, bausmės, karce
riu, patalinės, pasimaty
mo ir kt. nuolatinis reiški
nys. Tiesa, kol kas muša 
tik kriminalinius kalinius. 
Polit. kaliniai tik dėka savo 
atsargumo išvengia vach
mistro Gavjelio provokuoja
mo mušimo. Šis niekšas ver
buoja iš kriminalinių kali
nių savo agentus, kurie pra
nešinėja jam kiekvieną nu
girstą žodį. Baudžia už 
menkiausius dalykus. Pav. 
polit- kalinyj Vilimas buvo 
nubaustas vien už tai, kad 
jis laike himno nubaidė nuo 
veido musę. Baudžia taip 
pat kaip vyrus taip ir mo
teris už “netinkamą” rapor
to atidavimą, o be raporto 

nė žingsnio, dargi ir išei- 
namon vieton neišeisi be 
raporto! Raportuojat reikia 
išpilt visa litanija: vardą, 
pavardę, gyvenimo vietą, 
už ką nubaustas ir tt. Argi 
visa tai daroma nepasity- 
čiojimui iš polit-kalinių an
tifašistų ?

Lageryje nėra jokios me
dicinos pagelbos, nuo darbo 
paliuosuoja tik turinčius 
39-40 laipsnių karščio. Taip, 
pav. kalinys Kačiulis 55 m. 
amžiaus žmogus tris dienas 
turėjęs 40 laipsnių karščio, 
ketvirtą dieną kritus tem
peratūrai ligi 39 laipsnių 
buvo išvarytas į darbą. Li
gonių temperatūrą tikrina 
veterinarijos felčeris, kuris 
kariuomenėj gydė arklius, o 
kone, lageryj “gydo” žmo
nes. Argi prisieina stebėtis, 
kad esant tokiom sąlygom 
studentas Ginsburgas per 2 
mėnesiu ir 2 savaites kone, 
lageryj nustojo 30 kg. svo
rio? Reiškia, Lietuvos fa
šistai turi kuo pasigirti, pa
sirodyti, kad jie moka 
smaugti anti-fašistus neblo
giau už Hitlerio smogikus. 
Lagerio administracija sa
ko, kad stovykloj visi svei
ki. Čia vežami tik gydytojo 
pripažinti sveikais, tinką 
fiziniam darbui žmonės. 
Mat, pagal fašistų išleistą 
įstatymą, kone, lagerin gali 
būt siunčiami tik gydytojo 
patikrinti, pripažinti tik fi
ziniam darbui tinkami žmo
nės. Šis darbas pavestas ap
skrities gydytojams, kurie 
faktinai yra fašistų valdžios 
valdininkai, taigi ir kalinių 
sveikatos tikrinimas atlieka
mas ne iš pagrindų, o tik 
formaliai. Įveda kalinį gy
dytojo kabinetan, liepia at- 
sitūpt—ir patikrinta sveika
ta, uždeda rezoliuciją— 
“sveikas”. Apie kalinio svei
katą sprendžia ne gydyto
jas, o žvalgyba, kaip jie įsa
ko, taip gydytojas daro. Tą 
rodo, kad ir šis faktas: per
eitų metų lapkričio mėnesį 
Šakių komendantas Jonui 
Povilaičiui davė metus kone, 
lagerio. Čia jis buvo nuves
tas pas gydytoją, kuris jam 
pasakė, kad jis turi silpnus 
plaučius ir į lagerį jį ne
galima bus siųsti. Faktas, 
kad Povilaitis jau 5 mėnuo 
lageryj. Lagerin grūda kas 
papuola, visai neatsižvelgda
mi į sveikatos stovį. Joche- 
lis Vilkoriščius buvo nuvež
tas stovyklon nežiūrint to, 
kad jis yra beveik visiškai 
aklas ir tiktai po to, kuo
met buvo pristatytas profe
soriaus Avižonio liudijimas, 
fašistai buvo priversti pa
leist jį iš kone, lagerio. Tai 
yra dar vienas įrodymas, 
kaip fašistai tikrina siun
čiamų lagerin sveikatą.

Greta fizinio teroro lage
rio administracija vartoja 
moralinį terorą. Neleidžia 
jokių knygų iš laisvės, nėra 
pačios menkiausios valdiš
kos bibliotekos. Laikraščius, 
išskiriant “Lietuvos Aidas” 
taip pat neleidžia, bet ir jį 
atiduoda tik kartą į savaitę 
—sekmadienį. Laiškus nors 
oficialiai galima rašyt, ir 
gauti tik vieną į dvi savaiti, 
bet faktinai beveik neįlei
džia ir neišleidžia laiškų, 
ypač tokių kalinių, kurie 
administracijos nuomone 
yra labai pavojingi. Lagerio 
administracija naikina ka

linių laiškus visai nepraneš- 
dama kaliniams.

Lagerio a d m i nistracija 
suverbuota iš rafinuotų bu
delių. Pradžioj paskirtas la- 
gėrio viršininkas žandarui 
Čaplikui pasirodė perdaug 
švelnus, todėl buvo pakeis
tas nauju rafinuotu budeliu. 
Lagerio viršininko padėjėju 
paskirtas buvęs Varnių kon
centracijos stovyklos ko
mendantas, pagarsėjęs ka
linių produktų vogimu, už 
ką buvo baustas net fašisti
nio teismo. Prižiūrėtojai tai 
įvairūs žvalgybos ir polici
jos išvyti už per didelį gir
tuokliavimą ir šiaip nusikal
timus elementai.

Bet nei sunkios darbo są
lygos, nei blogas maistas, 
nei fašistų valdžios parinkti 
budeliai nebepajėgia pa- 
laužt polit. kalinių-antifa- 
šistų dvasią priversti atsi
sakyti nuo kovos prieš fa
šizmą. Ne pūvančio fašiz
mo jėgoms sulaikyti Lietu
vos liaudies kovą,—fašizmo 
parduodančio Lietuvos ne
priklausomybę Hitleriui, — 
fašizmo, kuris liuosuoja iš 
kalėjimų voldemarininkus 
bei hitlerininkus—Lietuvos 
nepriklausomybės duobka
sius,—grūda į kalėjimus bei 
koncentracijos lagerius-an- 
tifašistus, liaudies sūnus, 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjus. Mes tikim, kad 
Lietuvos doroji visuomenė 
nepaliks mus fašistinių bu
delių sau valiai, kad ji pa
kels savo galingą protesto 
balsą; mes taip pat tvirtai 
tikime, kad ir jūs, užsienio 
lietuviai-išeiviai, nepaliksite 
šios kovos nuošalyj. Ir jūs 
prisidėsite savo protesto re
zoliucijomis, reikalavimais 
prie Lietuvos liaudies kovos 
už pagerinimą polit. kalinių 
būklės, už panaikinimą kon
centracijos lagerių, už vi
suotiną amnestiją polit. ka- 
liniams-antifašistams.

Atsišaukimas
Conn. Valstijos Chorų 4-to 

Apskričio Reikalais
Nesulaukiame jokios žinios 

nuo chorų, kurie buvo kviečia
mi dalyvaut koncerte, kuris at
sibus balandžio 23, 1938, suba- 
tos vakare, Capitol svetainėje, 
320 Ann St., Hartford, Conn, 
žinot gerai, draugės ir draugai, 
kad jau liko labai mažai laiko, 
jau reikia plakatai siųst į spau
dą, o dar nežinom, kas bus ant 
programos. Prašome duot at-, 
sakymą kuogreičiausia. Reikia, 
kad nesitrukdytų darbas, kad 
galėtumėm plakatus kuogrei
čiausia atspausdint ir gerai iš
garsint, tai ir publikos daugiau 
turėsim.

Ką sakote Vilijos Choras? ar
gi jūs dar negalite pradėt dar
bą sparčiau varyti?

Ką sakote Choras Daina iš 
New Haven? Ar jau turit vis
ką sutaisę dėl išpildymo pro
gramos ?

Ką sakote Jaunuolių Choras 
iš Bridgeport? Ar sutikote da
lyvauti mūsų koncerte?

Visus prašom pribūt laiku, 
kurie dalyvausite i š p i 1 d y me 
programos, kad publikai susi
rinkus nereikėtų laukt valandą 
ar daugiau, kaip pas mus lie
tuvius yra daroma.

Programa prašidės laiku, 
Kaip garsinamą, s lygiai 7:30 
vai.

Laisvės Choras matyt, labai 
sparčiai rengiasi dėl koncerto.

Linksma pranešt, kad susitvė
rė stygų orkestras po vadovys
te V. Visockio iš choro jaunuo-

“L AI S VE” Trečias Puslapis

lių ir, matyt,, labai energingai 
mokinas dėl išpildymo progra
mos. Jau turime, katrie pasi
žadėjo dalyvaut programoj, tai 
mišri jaunuolių dramos grupė.

Nuo kitų atsakymą mes tu
rim gaut ne vėliau kaip kovo 
27 d. Atsakymą siųskite šiuo 
antrašu:

Koncerto Komisija, 
Paid Krikštus, 

168 Putnam St., 
Hartford, Conn.

McKees Rocks, Pa.
Žinios ir Veikimas

Nors pas mus neskaitlingas 
progresyvių būrelis, bet' nuo 
veikimo nepasilieka. Pereito mė
nesio susirinkime Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 142 kp. 
nutarė paaukoti iš iždo $5 Lie
tuvos politiniams kaliniams. 
Taip pat Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 40 kuopa iš iždo paauko
jo Liet, politiniams kaliniams 
$2 ir liuoSnoriai draugai suau
kojo $3, tuo būdu sudarė kitą 
penkinę. Tai graži parama Lie
tuvos politiniams kaliniams. Tai 
turėtų būti pavyzdys kitoms 
kolonijoms. Jeigu mes visi po 
tiek pasirūpintumėme kas šeši 
mėnesiai, tai būtų stambi pagel- 
ba Lietuvos politiniams kali
niams ir Lietuvos fašistams bū
tų sunku su jais taip bjauriai 
elgtis.

Taigi, draugai ir draugės, ne
pamirškime savo klasės kovoto
jų Lietuvoje. Nepamirškime jų 
šeimynų, kurias alkis ir vargas 
slegia. Mes, Amerikos lietu
viai gerai žinome, kad mūsų tė
vynę smaugia fašizmas iš visų 
pusių, kad tik daugiau nubaus
ti ir įkalinti ilgiems metams 
kalėti susipratusius darbinin
kus ir valstiečius.

Drg. Jukelio Prakalbos
Prakalbas surengė ALDLD 

40 kuopa. Prakalbos puikiai 
pavyko ir turėjome geras pasek
mes, kaip morales, taip materi- 
ales. žmonių buvo susirinkęs 
skaitlingas būrelis ir visi ra
miai užsilaikė. Drg. Jukelis 
kalbėjo dviejose temose: fašiz
mas ir kokia padėtis šioje ša
lyje ’ir kas darbininkų laukia. 
Pertraukoje buvo renkamos au
kos dėl padengimo lėšų ir Is
panijos kovotojams. Aukų su
rinkta $6.56. Tai ir čia mūsų 
draugai ir rėmėjai gerai pasi
darbavo. Varde ALDLD 40 kp. 
tariu ačiū visiems aukotojams.-

Pasibaigus prakalboms pub
lika skirstėsi linksma ir pasi
tenkinus, nes d. Jukelis yra ge
ras kalbėtojas. Kalbėtojas į 
klausimus tinkamai atsakinėjo. 
Kartais ir juokų padarė.

Rengėjas Prakalbų
Nuo Red. Atleisite, kad dėl 

vietos stokos korespondenciją 
turėjome sutrumpinti.

Orlaivininkas Kenneth Burroughs mokina chiniečius 
studentus Chicagos universitete; jie gabiai mokosi, nes 
tikisi kuoveikiausiai grįžti' Chinijon ir padėti savo 
žmonėms kovoti su sužvėrėjusiais užpuolikais japonais.
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Cleveland, Ohio
Mūsų Serganti Draugai

Draugas Younlg buvo labai 
sužeistas, bet dabar jau sveiks
ta. Jis buvo sužeistas darbe. 
Nupuolė nuo naujo namo stogo. 
Jis ten stogą dengė. Draugas 
Young dabar būna namie.

Taip pat sunkiai serga drau
gai Menčinskai. Menčinskienė 
jau senai serga, o dabar susir
go ir d. Menčinskas. Jie ran
dasi namie po numeriu 13425 
Earle wood Road.

Draugės ir draugai, aplanky
kite sergančius draugus, pa
guoskite juos ligoje, padrąsin
kite ir suraminkite. Ypatingai 
draugė Menčinskienė skundžia
si nuoboduliu.

šie draugai, sveiki būdami, 
darbavosi organizacijose ir rė
mė, kiek galėdami, darbininkų 
klasės reikalus. Mes neturime 
užmiršti jų nelaimei ištikus.

Draugė.

Waterbury, Conn
Susirgo Anastazija Rikterai- 

tis. Ji dabar randasi New Yor- 
ko mieste. Serga širdies nega
lavimais ir gydosi. Serga nuo 
kovo 1 dienos. Girdėtis, kad li
gonė sveiksta, bet New Yorke 
turės pasilikti dar geroką laiką. 
Linkime Rikteraitienei greito 
pasveikimo. Rep.

Binghamtono Lietuvių 
Rezoliucijos

Lietuvos Vidujinės Padėties 
Reikalu

Mes, Binghamtono lietuviai, 
susirinkę į 20-ties metų nepri
klausomybės minėjimą, rengtą 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Binghamtono skyriauę, vasario 
12 d., 1938 m., Lietuvių Svetai
nėje, 315 Clinton St., Bingham
ton, N. Y., didžiai džiaugiamės 
Lietuvos 20-ties metų nepri
klausomybės gyvavimu.

Bet esame didžiai nusiminę 
dabartine Lietuvos tautininkų 
diktatūriška tvarka, dėl jos ne
silaikymo Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijos pareikštų 
demokratinių principų,—

Tad mes, Binghamtono lietu
viai, pageidaujame, .kad kaip 
greičiausia Lietuvoje būtų at- 
steigta demokratinė santvarka, 
suteikta amnestija politiniams 
kaliniams ir grąžinta spaudos 
ir susirinkimų laisvė.

Vilniaus Klausimu
■ ' Mes, Binghamtono lietuviai, 
susirinkę į Lietuvos 20-ties me
tų nepriklausomybės minėjimą, 
rengtą Amerikos Lietuvių Kon
greso Binghamtono skyriaus, 
vasario 12 d., 1938 m., Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton St.,

Binghamton, N. Y. išreiškiame rų, 10,000 vokiečių nazių, 
savo nepasitenkinimą, kad 20,000 portugalų, rumunų ir 
šiandięji Lietuvos tikroji sosti- vengru įr 10,000 užsieninių 
nė Vilnius yra po Lenkijos 
kontrole, ir mūsų broliai lietu-, 
viai Vilniuje negali sykiu su 
mumis švęsti Lietuvos 20-ties 
metų nepriklausomybės sukak
tuves.

Todėl mes, Binghamtono lie
tuviai, reikalaujame, kad Lie
tuvos sostinė Vilnius būtų su
grąžinta Lietuvai, ir kad Vil
niaus lietuviai sykiu su visos 
Lietuvos žmonėmis galėtų val
dytis demokratinėje santvar
koje.

Vakaro vedėjas
P. B. Balčikonis.

Sekretorius J. A. Kaminsky.

130,000 Svetimų Fašis
tų po Franco Vėliava
Hendaye, Franc. — Is

panijos pasienis. — Genero
las Franco turi 130,000 sve
timų fašistų ir tik 20,000 is
panų savo armijoj Aragon 
fronte prieš liaudiečius, 
kaip praneša Isspanijos res
publikos valdžia.

Po gen. Franco, vėliava 
ten kariauja 50,000 italų 
juodmarškinių, 40,000 mau-

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su

COSSACK stomachic BITTERS
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 
COSSACK PRODUCTS 

400 W. 41st Street, 
New' York City, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin-
karnai ir už prieinamą kainą ; 

Parsamdau automobilius vestu- > 
vėm, parėm, krikštynom ir | 

kitokiem reikalam j 
402 Metropolitan Avė. ? 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y. g

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335 

naujas restaurantas

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENUE 
KamPas Stagg Street, Brooki- N. •

PRIE PILIEČIŲ KLIUBO

DARBININKŲ aptieka
prieinamesne kaina, AeįįkH„5ji?’a nirkti vaiatuB daug
A. M. KISHON. A„,; laiku

8701 jos CAMPAU avę. ’ PtiekoriUs Savininkas
~ ------- ---------------- DETROIT. MICH.

legionierių.
Liaudiečių suimti fašistų 

kariai liudija, kad generolas 
Franco Aragon fronte turi 
700 ar daugiau Vokietijos ir 
Italijos greitųjų ir bombi- 
nių karo orlaivių, per 1,000 
vokiškų ir itališkų kanuo- 
lių, šimtus svetimų tankų ir 
tūkstančius kulkasvaidžių.

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 Avende 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maiijer Sts.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

OIL BURNER
T, INVENTED

COOK and HEAT Without Co
In Your Present 
Stove or Furnnce— 
HOTTER-CHEAP- 
ER —No Aabca or Dirt 

th" Heat Quick
•* ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

ou burner ®ver «°tton for low cost, perfect per-
cheap 011 *
Pre-generating AnyŠTOVt 

he*t hvK «L"iD' -Qutck intense RANCe w 
neat by Simple Turn of Valve. W«*ac« ___

drudgery and dirt of Quick HE OTat 
goal or wood; cute fuel bllU In Turn ot Valuut 
_  ' Pays for l,Mlf Quickly by what IT SAVES. 

P H n M E PHONE for free 
fOUWCdemonstration

No Obligation
heat* at1 Tess’ cosTT"^ 
nmnhrtv COST should phone
full ext«innltiW . ^cmonBtr«tion and
KING”’Oi)Xrne°r ’ amal'"K “HBAT

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS * 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUH
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Magpeth

_____ 72nd PLACK
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Pittsburgh, Pa. naudai. Kirpimas plaukų turi 
būt po 50c.

Stojime Lietuvos Pagelbai
Pittsburgho Lietuviai: Lenki

jos imperialistai su Hitlerio pa- 
gelba siekiasi užgriebti Lietuvą 
ir pasivaryti po lenkiška dik- 
tautūra. Lietuvos valdžia, pasi
davus Lenkijos ultimatumui, 
vistiek palieka savo šalį toj pa
čioj bėdoj, kaip ir buvo.

Mes visi turime susivienyti ir 
pagelbėti Lietuvai. Turime grie
žtai užprotestuoti prieš lenkiš
kų fašistų užsimojimą.

Tiktai laisva Lietuva gali at
silaikyti prieš fašizmą. Užtai 
mes, Pittsburgho ir visi Ameri
kos lietuviai, būtinai reikalau
jame nuo Lietuvos valdžios, kad 
sugrąžintų demokratines teises 
Lietuvos žmonėms, ir paliuosuo- 
tų Lietuvos politinius kalinius.

Tik tada visos Lietuvos žmo
nės galės susivienyti spėkas ir 
nugalėti savo priešus:—iš vie
nos pusės Lenkijos imperialis
tus, o iš antros pusės, Vokieti
jos hitlerizmą. Atsilankykite į 
Stop Hitler! Stop Poland! ma
sinį susirinkimą, penktadienį, 
kovo 25 d., 8 vai. vakare., Fifth 
Ave. High School (Forbes St. 
duris).

Lietuvių Biuras,
Pittsburgh^ Komunistų

Easton, Pa

“Laisvės” No. 64 draugė 
Eugenija be reikalo bara ma
ne, kad aš, aprašydamas per 
“Laisvę” du parengimu, daug 
ką praleidau neįrašęs. Apie 
tuos parengimus aš nieko ne
norėjau rašyt paliekant tą 
spragą drg. Eugenijai. Bet 
drg. V. J. Senkevičius, kuris 
tvarko visus mūsų miesto ko
respondentus, sako man, pa
rašyk į “Laisvę” apie tuos pa
rengimus. Sakau, jeigu trum
poj formoj. Taip, sako, trum
pai. O rašant trumpai, reikėjo 
daug ką praleist. Tokiu atveju 
geriausia būtų, kad pats ren
gimo komitetas painformuotų, 
kas reikia rašyt, ar nerašyt.

Aplankykit Drg. Žąsiną

Kaip jau buvo “Laisvėj” 
rašyta, sunkiai serga drg. J. 
žąsinas, šiandiena jį aplan
kiau. Jis atrodo pusėtinai ge
rai. Jis per daug metų dirba 
tokį darbą, kur labai daug 
dulkių, kurios, matyt, pažeidė 
jo plaučius. Tai senu laiku bu
vęs socialistas, o dabar ALDL 
D kuopos narys. Kada nusku
tau jam barzdą, tai siulijo už
mokestį, bet nepriėmiau. Tai 
jis susigraudino ir pradėjo 
verkt, o tas kaip sykis kenkia 
jo sveikatai.

Draugai, aplankykite jį na
muose, 2216 Forest St., W. 
Boro.

V. J. Stankus.

Naujas Svietas- 
Australija

be jokio

mus eina 
bedarbių

Nukirto Algas Dėl Tūkstančio 
Darbininkų

Chipmans Hosiery Mills 
pančiakinėj, kur dirba 1082 
darbininkai, kovo 14 dieną vy- 
riausis kompanas Jack Chip
man sušaukė visus savo darbi
ninkus ir pasakė jiems grau
džiai verkšlenančią prakalbą, 
kad jis nukerta visiem savo 
darbininkam algas. Nukapoji- 
mas algos buvo skaudus, nes 
beveik visiem nukertama po 
vieną dolerį į dieną, o prie
dui, 50 darbininkų atleido vi
sai nuo darbo. Darbininkai ne
organizuoti, tai pono Chipma- 
no surprizą priėmė 
pasipriešinimo.

Kitokį darbai pas 
velnioniškai prastai,
pilnas miestas, vienas darbi
ninkas iš WPA skundėsi, kad 
ir juos pradėjo nuo darbo at
leidinėti.

Prigėrė Studentas

Kovo 17 d. Lafayette kole
gijos studentas C. Dawson, 18 
metų jaunuolis, šoko nuo seno 
tilto į Delaware upę ir prigė
rė. Vaikino tėvas siūlijo $25 
tam, kas suras prigėrusio sū
naus lavoną. Pakol kas dar 
nesurastas.

Mūsų Miesto Profesionalai

Kovo 18 dieną Amerikonų 
-Reformatų Bažnyčia buvo su
rengus taip vadinamą tėvų ir 
sūnų (Father and Son) ban- 

' kietą, kur dalyvavo virš šim
tas ypatų. Už vyriausi kalbė- 
toją jie sau pasirinko vietinį 
visiem žinomą medicinos dak
tarą lietuvį Juozą Urbaną, ku
ris jiem pasakė tinkamai pri
taikintą prakalbą, kaip tėvai 
ir sūnai
gerbt ir visame kame gelbėt.

Antras yra lietuvis dantų 
daktaras J. J. Shilis. Vietinės 
lietuvių draugijos ir kuopos 
privalėtų paprašyt tųdviejų 
profesionalų, gal apsiimtų pa
sakyt prakalbas arba paskai
tas. Labai būtų svarbu apie 
sveikatą išgirst.

Nubaudė Barzdaskutį 
Ant $100

Kovo 18 dieną barzdaskutis 
P. Castiglia buvo nubaustas 
ant šimto dolerių už sulaužy
mą unijos patvarkymų. Nes jis 
ir kiti visi barberiai yra pasi
rašę kontraktą ir notą bonso 
ant Šimto dolerių, kad kirpi
mas plaukų bus po 50c. Bet 
Castiglia kirpo po 35c. Jour
neymen Unijos Local 277 pa
traukė j teismą, teisėjas Ro
seberry bylą išsprendė unijos

vieni kitus turėtų

Cleveland, Ohio
Protesto Mitingas Prieš 

Lenkus Grobikus
Rengia Amerikos Lietuvių 

Kongresas. Įvyks nedėlioj, ko
vo 27 d., 1938, Lietuvių Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Prad
žia 2 vai. po pietų.

Užkviesta kalbėti: Lietuvos 
Konsulas Daudvardis, iš Chica- 
gos, čechoslovakijos ir Latvijos 
atstovai, rabinas Brickner, ku
nigai Karužinskis-Vilkutaitis ir 
kiti žymūs demokratai..

Gerbiami Lietuviai ir Lietu
vaitės! Lietuvos Nepriklauso
mybei gręsia pražūtis. Lenkai 
siekia pavergti mūsų tėvų šalį. 
Visi be skirtumo pažiūrų, kelki
me protesto balsą ir reikalau
kime: Šalin Nagus Nuo Lietu
vos !

A. L. K. Komitetas.

Iš Dėkingumo Italijai Naziai 
Žudo Daugiau Ispanų

Berlin. — Hitleris sakė: 
“Mes pasiruošę išreikšt sa
vo draugiškumą ir dėkingu
mą Italijai, kada tik jai rei
kės” už tai, kad Mussolinis 
nebandė pastot kelią Hitle
riui užimt Austriją.

Paskutiniu laiku Hitleris 
pasiuntė didelį skaičių savo 
armijos prieš Ispanijos res
publiką padėt Mussoliniui ir 
generolui Franco’ui laimėt 
karą iš dėkingumo Italijai, 
kaip sako slapti Franci jos 
agentai.

Ameriką atrado K. Ko
lumbas 1492 metais. Iki to 
laiko Seno Svieto (Europos, 
Azijos ir Afrikos) gyven
tojai manė, kad ten ir yra 
visas sausžemio pasaulis. 
Jie mažai žinių turėjo net 
apie Azijos šiaurinius kraš
tus, o dar mažiau apie Pie
tų Afriką. Europos žmonės 
tik su šiauriniu Afrikos 
kraštu buvo susipažinę. Net 
ir Amerika iš karto buvo 
skaitoma senu pasauliu—In
dija, kuri randasi pietų 
Azijoj. Kristoforas Kolum
bas net ir mirdamas vis dar 
tikėjo, kad jis iš vakarų pu
sės surado kelią į Indiją, 
kurio jis ir jieškojo. Ame
rikoj atrasti žmonės, pagal 
tą klaidingą supratimą, ir 
buvo užvardinti indijonais 
(indiečiais),'todėl, kad ma
nė, juk tai yra Indija, o In
dijos gyventojai yra indu- 
sai.

Amerikos atradimas, toli
mesnis jos tyrimas parodė, 
kad tai visai nėra Indija, 
bet du dideli Pietų ir Šiau
rių kontinentai.

Amerikos atradimas pa
drąsino Europos žmones to
liau plaukti už jūrų-marių. 
Plaukė ir tyrinėjo Ameriką, 
plaukė ir jieškojo kitokių 
kelių, kitokių šalių.

’ Sakoma, kad chiniečiai su 
Australija turėjo ryšius dar 
13-tame šimtmetyje, tai yra 
pirm Kolumbo atradimo 
Amerikos. Bet apie tai Eu
ropos valdonai nieko neži
nojo. Mat, Australija yra į 
pietus nuo Chinijos. Tarpe 
Chinijos ir Australijos yra 
visa eilė didelių salų—Phi- 
lippinai, Borneo, Nauja Gvi
nėja, Sumatra, Java ir ki
tos. Galimas dalykas, kad 
chiniečiai turėdami reika
lus su tomis salomis, kaip 
kada plaukdavo net iki Aus
tralijos.

1503 metais vėjas nunešė 
toli Franci jos laivą vado
vystėje Binot Paulmyer 
Sieur de Gonville. Jis buvo 
išneštas prie nežinomos sa
los. Vėliau jie tą salą pava
dino Madagaskaru. Ji yra 
į rytus nuo Afrikos.

Sakoma, kad būk 1531 
metais tūli francūzai jūrų 
keliauninkai matė didelį 
sausžemį. Tuo norima pasa
kyti, kad francūzai pirmie
ji iš europiečių surado Aus
traliją. Bet faktų nėra. 
Portugalai ir holandai taip
gi7 skelbiasi, kad jie sura
dę Australiją. Holandas 
Wytfliet sako, net buvęs iš
lipęs Australijoj. Kiek da

vinių yra, kad 1606 metais 
Australijos kraštus buvo pa
siekęs Ispanijos nedidelis 
karo laivynas, bet jūreivių 
sukilimai ir kitos nelaimės 
nedavė sėkmingai tą žygį 
užbaigti. Keletas kitų šalių 
laivų vieni anksčiau, kiti 
vėliau pasiekė salas, esan
čias netoli Australijos.

Australiją surado ir kiek 
ap tyrinę j o, tai anglas kapi
tonas James Cook, laike sa
vo plaukiojimo 1769—1770 
metais. Balandžio mėnesį, 
1770 metais, jis pamatė Au
stralijos kraštus. Jie pri
plaukė prie krašto ir tą vie
tą užvadino Point Hicks, 
nes Hicks pirmas pamatė 
sausžemį.

Po šio atidengimo Angli
jos valdonai kietai įsikabi
no į naujai atrastą svietą. 
Jie kas met siuntė po kelis 

I karo laivus linkui Australi
jos pakraščių ir ten steigė 
kolonijas.

Australija yra didelė sa
la. Ji užima 2,974,581 ketur
kampę mylią žemės ploto. 
Bet ir dabar Australija ma
žai apgyventa, ten yra tik 
apie 7,000,000 žmonių, žino
ma, ten yra žmonių, kurie 
ir dabar gyvena laukinių 
padėtyj ir niekas neturi 
skaitlinių, kiek jų yra.

Australija yra didžiumoj 
šiltas kraštas. Ji randasi 
kiek į pietus nuo ekvato
riaus (žemės vidurinės juo
stos), per jos vidurį perei
na tropiko juosta. Čia per 
visus metus nėra žiemos, 
oras šiltas, tik kiek pietų 
dalyj yra vėsu birželio ir 
liepos mėnesiais. Tropiškoj, 
šiaurinėj Australijos dalyje, 
būna vėjų ir lietų sezonai.

Australijoj yra ežerų, 
kalnų, didelių upių ir daug 
miškų. Ji turi geras jūrų 
prieplaukas, pravesta apie 
30,000 mylių geležinkelių, 
nemažai kitokių kelių.

Iš iškasamų turtų Austra
lijoj yra aukso, sidabro, švi
no, kaparo ir kitų metalų. 
Iš pasėlių auga kviečiai, ku
kurūzai ir kitokį javai.

Australija daugiau paga
mina vilnų, kaip bent kuri 
kita pasaulyje šalis. 1937 
metais ten buvo prikirpta 
971,053,563 svarai avių vil
nų. Tais pat metais šalyje 
buvo 108,875,801 avis; 1,- 
765,000 arklių; 13,911,659 
raguočių gyvulių ir 1,300,- 
000 kiaulių.

Avių, avių didžiausi pul
kai! Net vilkai išsivystė, 
kurie pjauna tik avis.

1 Australijoj ir dabar gyve-

na apie 65,000 senų austra- 
lionų. Šie žmonės yra lau
kinių padėtyj, daugelis vai
kšto nuogi, ant galvų auga 
dideli plaukai, oda yra 
tamsaus vario spalvos. An
glijos imperialistai juos ver
čia į “civilizaciją”, bet kar
tu ir pavergia išnaudojimui.

Yra davinių, kad Austra
lijos miškuose dar ir dabar 
randasi mažiukų žmogiukų 
veisle—pigmiai. Vienok jų 
mažai yra.

Australija, kaip ir kitos 
Anglijos kolonijos, turi sa
vo “nepriklausomybę”, par
lamentą, bet vyriausias val
donas yra Anglijos guber
natorius. Anglija ten užlai
ko apie 40,000 kareivių, ne
mažai karo lėktuvų, tankų, 
specialį Australijos apsau
gojimui karo laivyną ir tvir
tai yra apginklavus strate
ginius pakraščius, kur daug 
pristatyta -didelių kanuolių. 
Anglija kas metai iš Aus
tralijos išveža daug visokių

Binghamton, N. Y

viduram- 
turi ken-

ruošiama

kurie buvo priimti ipastaraisias 
dvejais metais. Tatai palies
tų nemažą skaitlių žmonių.

London. — Pranešama, 
jog Anglija ir Franci j a krei
pėsi į popiežių, kad jis sten
gtųsi perkalbėt generolą 
Franco bent toliau taip ne- 
teriot Barcelonos iš oro.

o

* X-

Japonijos imperialistų militariškas trokas velka per purvą karinę medžiagą 
Anhwei provincijoj; viršuj, ore, užleista rūkų eilė, kad chiniečiai orlaivininkai 
negalėtų troko pamatyti.
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Skaitytojų Balsai
Skaičiau “Laisves” špaltose 

ėjusį tardymą trockistų parsi- 
davėlių-šnipų ir teroristų. ‘Lai
sves’ redakcija ir administra
cija gerai padare išleisdama 
padidintą laikraštį. Tie platūs 
aprašymai pasiekė tūkstančius 
lietuvių. Aš tikras, kad kaip 
manyje sutvėrė jų prisipažini
mai nepasigailintį pasipiktini
mą tokių šalies pardavikų, 
taip daugelyje kitų kitų skai
tytojų.

Kas liečia mane, aš saky
čiau, kad jiems sušaudymas 
pergeras: Ypatingai Jagoda 
turėjo būti marinamas pana
šiais nuodais, kokiais numa
rino Gorkį ir kitus liaudies 
draugus.

Mano supratimu, “Laisvė” 
turėtų išleisti brošiūrėlę, su
rinkus tuos aprašymus. Tai 
apmokėtų už popierą išleidi
mui padidintų numerių.

Skaitytojas G. K.

Margumynai
Nesenai teko aplankyti kelis 

ligonius, gulinčius ligonbutyje. 
Juozas Kireilis guli ir sveiksta 
po operacijai. Povilas Petraus
kas ir Jokūbas Grabauskas, sun
kiai pažeisti važiuojančių auto
mobilininkų, irgi sveiksta. Ka
zys Tribinevičius, paimtas li- 
gonbutin nusilpusia sveikata, ir, 
sakoma, po egzaminacijai, pri
pažinta turįs išsiplėtojusią vė
žio ligą, guli jau be vilties pa
sveikimui. Jie visi 
žiai vyrai; gaila, kad 
tėti skausmus.

* * *
Literatūros kuopos

vakarienė jau čia pat—ateinan
tį penktadienį, kovo 25 d. Įžan
gos bilietai, kiek girdėt, parsi
duoda ne sunkiai, nors atsiran
da vienas kitas asmuo prikišąs, 
kam pramoga ruošiama gavė
nioje. Tarytum, kad gavėnioje 
jau nebereikia nė valgyti, nė su 
žmonėmis susieiti, šis priekaiš
tas neturi pagrindo. Yra žmo
nių, kurie j ieško priekaištų 
kiekviename reikale, kiekviena
me darbe, ir randa jų, nors daž
nai ir bereikšmių.

Pasimatykime p e n k t adienį 
Lietuvių Svetainėj! 

* * *
Kovo 19 d. Veronikai Kapi- 

čauskienei buvo suruoštas sur- 
prizo bankietukas, jos gimtadie
nio proga. Jos draugės ir drau
gai, suėję pasveikinti “kaltinin
kę”, nutarė atžymėti sueigą ir 
visuomeniniu žvilgsniu. Nutarė 
sumesti aukų didvyriškai kovo
jančiam už demokratijos teises 
amerikiečių batalijonui Ispani
joje, o aukas pasiųsti per lietu
vių komitetą Brooklyne. Taip 
ir padaryta. Aukojo: V. Kapi- 
čauskienė, I. Vėžys ir J. Vaice
kauskas po $1.00; S. Jasilionis 
ir L. Tvarijonas—po 50c.; M. 
Pundienė, E. Vežienė, V. Ka
minskienė, M. Bekerienė 
Jasilionienė — j)o 25c.
$5.25.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Oratorius (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.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ- 

KUOSE SKAUSMUOSE

ir P.
Viso

* * *
Eina gandai, kad Endicott-

Johnson čeverykų kompanija 
paleis visus tuos darbininkus,

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

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

Reikalaujame agentų ir agenčių.

DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS 

BANKETAS 
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

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

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

DOROTHY BUBNIUTE 
. šoks sceniškus šokius

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

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

čiai (nešerininkai) pasižiūrėt konvencijos.

V akariene Bus Duodama 7-tą V al. V akare
Šokiai prasidės 6-tą vai. vakare. Programa bus 9-tą vai vakare.

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
Įžanga Banketui ir šokiam $1.25. Vien tik Šokiam 40c.
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LINDEN, N- J.
135 kp. rengia prakalbas, 
įvyks sekmadienį, kovo 27 

Tenio Svet., Winans Ave. ir

Kearny, N. J., 26 kovo, Lietuvių 
Svet., 134 Schuyler Ave., 7:30 v. v. 
Įžanga suaugusiem 35c, vaikam 15c.

Ferry St. Visi nariai susirinkite, nes 
turim svarbių dąlykų apsvarstyti.—
Koresp. (70-71)

po pietų. — Kviečia Kom.
(70-71)

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Kooperacijos kvote- 

rinis susirinkimas įvyks sekmadienį,

jų pirštų ant-

stomachic 
BITTERS

YOU TAKE IT STRAIGHT/

FOR YOUR STOMACH'S SAKE
StNCE IB6O

“Vil-
$5.00

metams Huntsburg, 
Jei gausim svetainę lig 
kovo, tai prakalbos at- 
svetainėj, o jei negalė-

IŠ ALDLD 51 kuopos veikimo.
Kovo 12 d. susirinkime nu

tarta keletas svarbesnių daly
kų. Nutarta pikniką rengti 3 
dieną liepos 51 kuopos 
dai.

Taipgi nepamiršta ir 
nies” Bazaro, paskirta 
iš kuopos iždo.

♦ ♦ ♦
* Kovo 26 d. įvyks Bondžins- 
kaitės prakalbos. Prakalbų 
vieta dar tikrai nežinoma. Su
sirinkime nutarta paimt sve
tainę 
Ohio.
26 d. 
sibus
tumėm gaut svetainės lig 26 
kovo, tai prakalbos įvyks pas 
draugus Valinavičius.

Taigi, draugai farmeriai, 
malonėkite atsilankyt visi, be 
skirtumo pažiūrų, nes prakal
bos bus gana žingeidžios vi
sais atžvilgiais.
Pasarga Cleveland© ALDLD 

Kuopoms
Tą visi gerai žinom, jog 15 

Apskritys yra nutaręs duot 
dovanas kuopoms, katra gaus 
daugiausiai narių per vajų. 
Mes esam tikri, jog laimėsim 
pirmą dovaną, nes gavom 5 
naujus narius, o lig pabaigos 
vajaus, manau, pralenksim 
visas Clevelando kuopas. Tai
gi, clevelandiečiai, jei norit 
apgint savo garbę, tai ne- 
snauskit, farmeriai nejuokau
ja. Pamatysim ateityj, katrie 
tapsim laimėtojais.

Dar turiu pranešt vieną ap
gailestaujamą nuotikį. Mūsų 
51 kuopos užrašų rast. V. Wa- 
linavičią patiko skaudi nelai
mė. Kapojant kirviu kornų 
šiaudus, šoko šiaudgalys, pa
taikė į akį ir perkirto. Už po
ros dienų tapo nuvežtas ligo
ninėn, padarė’ operaciją, su
siuvo perkirstą akį. Pabuvęs 
17 dienų ligoninėj, grįžo vėl 
namo, bet akies regėjimo ne
teko ant visados.

Draugas V. Walin, nekrei-

1936 metais pas mus gyvavo 
Darb. Susivienijimo (Workers 
Alliance) skyrius. Darbininkai 
į jį dėjosi. Buvo jau du šimtai 
su viršum susirašę. Bet tas ne
patiko mūsų miestelio republi
konų ir demokratų politikie
riams. Blogiausiai buvo su vie
ta susirinkimams laikyti, 
tai nes negalėjome gauti, 
pėmės į vietos Viešosios 
klos Tarybą (Public 
Education Board), bet 
negavome dėka republikonų 
partijos politikierių užsispyri
mams. Po to, politikieriai pra
dėjo varinėt visokias intrygas, 
terorizuot mūsų veiklesnius na
rius; ir taip mūsų skyrius iš
kriko. Darbininkai dėlei to nu
kentėjo, bet ir politikieriams ne 
visiems tas eina į sveikatą. Pa
vyzdžiui, mokyklų perdėtiniui 
(principai) teko “atsirūgti” už 
tai, kad nedavė darbininkams1 
svetainės. Mat, demokratų poli-' 
tikieriai jo vieton norėjo savo 
(ponas principals yra republi
konas) plauko žmogų, o pasta
rasis nenorėjo netekt šiltos vie
telės. Kilo kova už ėdžias. Ir 
jeigu ne studentai, kurie di
džiumoje yra biednų mainierių 
vaikai, tai ponas principalas 
būtų netekęs savo šiltos vietos. 
Bet studentai, paląikymui to 
principal© pozicijos, išėjo į 
streiką. Sustreikavo net 7 mo
kyklų vaikai-mokiniai. Ir tas 
tik jį išgelbėjo. Bėdoje tas re
akcionierius buvo labai gerutis 
ir prašė darbininkų tėvų vaiku
čių, kad tie jam duotų talką 
prieš demokratus. Bet, kuomet 
darbininkai prašė jo svetainės 
susirinkimams laikyti, tai jis 
atsuko jiems nugarą.

Dabar daugelis darbininkų 
jam prikaišioja, už jo tokį ne
žmonišką pasielgimą, 
sakoma, “geros akys 
bijo.”

Lenkija Sugrįžo prie 
“Senos Diplomatijos”

sve-
Krei- 

Moky- 
School 
vietos

Bet, kaip 
dūmų ne-

McKeesport, Pa., 
priskaitoma apie 70,000. Esan
čios čionai dirbtuvės veik vi
sos stovi. Darbininkų daugy-

pia į savo nelaimę daug do- bė be darbo, 
mes, bet stengiasi atlikti vi
sas savo pareigas, kaip drau
gijines, taip ir namų darbus.

Mes kuopiečiai turėtumėm 
nepamiršt mūsų draugą V. 
W., suteikt jam draugišką 
simpatiją, paduot savo dešinę, 
taip, kaip jis visuomet paduo
davo visiems nelaimei pasitai
kius. Farmerys.

Veikimas Neina, Kaip Reikia
Jau gerokas laikas, kaip bu

vo surengtas apvaikščiojimas 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukakties ir ten buvo ren
kamos aukos trim skirtingiem 
tikslams. Rinkėjai aiškino, kad 
aukos bus paskelbtos spaudoje 
smulkmeniškai, kas kiek auko
jo, .kaip pavieniai, taip drau-| 
gystės bei kliubai. Todėl mes ir 
sekame mūsų spaudą, kada tilps 
tas paskelbimas, bet kaip ne
matyti, taip nematyti.

Todėl aš čia reikalauju, kad 
aukotojų vardai būtų paskelbta 
n<5rs ir vėlai. Nes ir mūsų kuo
pos, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 142 kp. ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 40 kuopa, auka
vo po $5—taigi, per abi kuopas 
pasidarė $10. Buvo pavesta se
kretoriams pinigus priduoti. Aš 
gerai žinau, kad aukos buvo 
priduotos. Bet pas kai kuriuos 
narius kyla abejonės, ar ištiesų 
k«opų sekretoriai aukas prida
vė. Tas kelia nesmagumą ir 
nepasitenkinimą gerais drau
gais ir kenkia tolimesniam vei
kimui ir aukų gavimui. '

Taigi, virš minėtų aukų rin
kėjai ir Pittsburgho Draugijų 
Sąryšio Komitetas turėtų pasi
rūpinti tuo klausimu.

Taipgi, kažin ką veikia Pitts
burgho Draugijų Sąryšio Komi
tetas,—nešaukia posėdžio ?

Pereitų metų miesto rinki
muose majoru išrinktas tas 
pats republikonas, kuris majo- 
rauja jau virš 20 metų. Ot, 
rodos, kokis karūnuotas caru- 
kas, sėdi ir elgiasi taip, kaip 
jam patinka ... Jis pagarsėjęs 
kaipo aršus unijų priešas.

Už darbininkų tamsumą ir 
vergiškumą dabar republikonų 
šulai jiems atsimoka: tūla fa
šistinė organizacija, su caru- 
ku-majoru priešaky, suformavo 
įstatymo projektą ir padavė 
miesto tarybai priimti, sulyg 
kurio ateiviai darbininkai, sa
koma, bus suregistruojami ir 
nutraukiamos 
spaudos.

' Dar tikrai 
miesto taryba
projektu padarys, bet darbinin
kai pradėjo bruzdėti ir organi
zuotis į CIO ir Workers Alli
ance.

nėra žinių, ką 
su tuo įstatymo

Iš ateivių čionai yra apsigy
venusių daugiausiai lenkai, sla
vai, kroatai ir 
tuvių randasi 2 
kiek

madjarai. Lie- 
ar 3 šeimynos, 
žinoma.

Bedarbis.

London. — Blogą įspūdį 
Anglijoj' padarė užsieninis 
Lenkijos ministeris J. Beck. 
Jis Lenkijos ulltimatumą 
Lietuvai aiškino taip, kad, 
girdi, Tautų Lyga jau esan
ti bejėgė; todėl Lenkija turi 
vartot “senosios diplomati
jos” įrankius.

Sekmadienį, kovo 27-tą, Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St., LDS 57 ir 
ALDLD 155 kps. rengia prakalbas 
(paskaitą) sveikatos klausimu. Kal
bės Daktaras Pilka iš Bostono, ku
ris yra vienas iš gabiųjų lietuvių 
gydytojų prelegentų. Pradžia 2:30 
vai.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Shaitytojų.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 27 d., 2-rą vai. po 
pietų, 143 Pierce St. Malonėkite visi 
nariai būti šiame susirinkime. Ku
rie dar neatsiėmete knygas, malonė
kite atsiimti. Taip pat prašome pa- 
simokėti duokles už 1938 m., dar 
nekurie draugai neužsimokčjo už 
1937 m. — Sekr. L. T. (70-71)

HUDSON, MASS.
Svarbios prakalbos sveikatos klau

simu. Rengia bendrai keturios Drau
gijos. Įvyks sekmadienį, kovo 27 d. 
2-rą vai. po pietų, LPKS, 17 School 
St. Lietuviškai kalbės Dr. J. Rep
šys iš Cambridge, angliškai kalbės 
vietinis Dr. W. Hood. Abu daktarai 
aiškins apie vėžį ir kitas ligas. Kvie
čiam visus kaip vietinius, taip ir iš 
apylinkės skaitlingai dalyvauti. Ren
gėjai. (70-71)

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 27 d., 10:30 vai. 
ryto, Liet. Svet., 29 Eindicott St. Vi
si nariai malonėkite būti laiku. Ne
užmirškite, kad jau laikas pasimo
kyt į Centrą metines duokles. Atei- 

i kite visi ir atsiveskite naujų narių, 
i — Fin. rašt. J. N. (70-71)

Vakarienė su Programa. Rengia 
“Žiburėlio” Draugijėlė, sekmadienį, 
.kovo 27 d., 5:30 vai. vakaro, 29 En
dicott St. Tikietas 50c. Kviečia visus 
Komisija ateiti ir paremti šį vaiku
čių parengimą. (70-71)

YOU DONT MIX IT.': 
YOU DRINK IT

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia prakalbas, 

įvyks sekmadienį, kovo 27 d. Liet. 
Polit. Kliubo Svet., 134 Schuyler 
Ave., Kearny, N. J. Kalbės J. Gašlū
nas ir S. Sasnauskienė, abu iš 
Brooklyno. Koncertinę dalį progra
mos išpildys dainininkai: T. Kaškiau- 
čius iš Newarko ir T. Biškauskie- 
nė iš Hillsides. Pianiste, M. Jamiso- 
niutė iš Livingstono. Įžanga veltui. 
Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

(70-71)

HUDSON, MASS.
Kovo 26 d., šeštadienį, Liet. Pilie

čių Kliubas rengia vakarienę ir šo
kius, L. P. Kliubo Svet., 17 School 
St. Pradžia 7:30 v. v. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros orkestros, ku
ri grieš tikrus lietuviškus šokius. 
Įžanga 25c. Prašome visus skaitlin
gai atsilankyti ir linksmai praleisti 
vakarą. —- Kom. (70-71)

CLEVELAND, OHIO
Bus labai dideli ir geri šokiai 

batoj, balandžio 2-rą d., 8 v. v., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Rengia 
LDS 201 kp. Prašome visus atsilan
kyti ir linksmai praleisti vakarą. Bus 
gera muzika, užkandžių ir gėrimų. 
Įžanga 15c. — Kom. (70-71)

CLEVELAND, OHIO
A. L. K. Komitetas ruošia protes

to mitingą prieš lenkus grobikus. 
Įvyks sekmadienį, kovo 27 d. Liet., 
Svet., 6835 Superior Ave. Pradžia 2 
vai. po pietų. Kalbės Liet, konsulas 
Daužvardis iš Chicagos, Čekoslova
kijos ir Latvijos atstovai, Rabinas 
Brickner, kunigas Karužiskis-Vilku- 
taitis ir kiti žymūs demokratai. Už- 
kviečiam visus skaitlingai dalyvauti. 
Am. Liet. Kongr. (70-71)

Užsidaręs savo tamsioj laboratori
joj, Kaune, pakantrus to krašto sū
nus William Katz studijavo ir darė 
bandymus, tuo pat laiku kovodamas 
už būvį. Pažvelgus į tą sunykusį 
žmogų nemanytum, kad jame ran
dasi išradėjo dvasia.

Po kelių metų sunkaus darbo, stu
dijų, tyrinėjimo ir bandymų tam ty
kiam žmogui pavyko. Jis suderino 
dvidešimt žievių, šaknelių ir žolelių.

Tai buvo jo gyvenimo paslaptis—• 
toji Cossack Stomachic Karčiažolių 
formula. Karčiažoles greit pagarsė
jo kaime ir buvo naudojamos palen- i kovo 27 d., 2-rą vai. po pietų, 40 
gvinimui gasų, girtumo, rūgščių vi- I 
dūriuose, rėmens; žodžiu nuo vidu
rinių skausmų, nevirškinimo ir pa
našių nemalonumų.

Tai tokia, trumpai, Cossack Sto
machic Bitters (karčiažolių) istorija. Į 
Formulos paslaptis iki šiai dienai iš-' 
laikyta ir griežtai jos prisilaikoma | 
nuo 1875 metų, kada ji pirmu kartu 
atvežta Amerikon, šios karčiažoles 
daroma tik per Cossack Products.

(Apg.)

CLEVELAND, OHIO
Visi Laisves Pašaipiuos Draugys

tės nariai būtinai dalyvaukite šau
kiamam ekstra susirinkime, vieny
bės klausimu. Įvyks kovo 27-tą d., 
sekmadienio ryte, 10 vai., 920 E. 
79th St. Prisidėjimas prie Liet. Darb. 
Pašalpinės Dr-stės jau svarstomas 
nuo gruodžio menesio. Šis ekstra su
sirinkimas turi būt paskutinis, pri- 

< sidėsime ar neprisidėsime, todėl visi 
ALDLD 20 kuopos vakarienė įvyks dalyvaukime. — Sekr. D. Petraus- 

’ > kas.ateinantį penktadienį, kovo 25 d., 
Lietuvių Svetainėje (jeit per šoni
nes duris). Svečiai bus pavaišinti 
skaniu lietuvišku ragaišiu ir kitais 
valgiais. Fotografas Klimas parodys 
labai juokingą komediją judžiuose. 
Bus ir muzika. Įžangos bilietas tik 
35 centai. Kviečia visus ■— Rengė
jai.

LDS 
kurios 
d., A. 
16th St. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų. Kalbės j. Orman ir M. Paukštie
nė, abu iš Brooklyn, N. Y. Įžanga , 
veltui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Rengėjai. (70-71)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybė pavoju

je. Smetonos diktatūra privedė prie 
to, kad Lenkija iš vienos, o hitlerinė 
Vokietija iš kitos pusės rengiasi Lie
tuvą praryti. Budėk, lietuvi, nežiū
rint kokiam krašte tu būtum!

Amerikos Lietuvių Kongreso vie
tinis komitetas, penktadienio vakare/ 
kovo 25 d., Lietuvių salėję, E ir Sil
ver Sts., šaukia masinį mitingą. Kal
bės F. J. Bagočius ir St. Michelso- 
nas. Dainuos Laisvės Choro vyrų 
grupė. Būkit visi ir sužinokite tik
rą Lietuvos padėtį. — J. Krukonjs, 
sekr. (70-71)

Aukos Ispanijos Kovotojams
Vardai aukavusių. Aukojo 

sekamai:
J. Gicevičius 50c, J. Mec|z-' 

veckas 50c, J. Blažonis 25c, F. 
Greska 
25c. 
96c.

25c, J. Palubinskas 
Smulkių aukų surinkta 

Kartu pasidaro $2.71.
S.7 Paulenką.

Barcelona
Socialistų Jaunuolių organi
zacija pasiryžo per dešimt 
dienų sudaryt dvi naujas di
vizijas iš 20,000 jaunų vyrų 
mirtinai kovai prieš fašis
tus.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. rengia silkių ir ku

gelio vakarienę, šeštadienį, kovo 26 
d., 407 Lafayette St. Visi laisves my
lėtojai ir kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. Bus ir šokiai. Įžanga 75c.— 
Kom. (70-71)

Sol BOSTON, MASS.
Sekmadienį, kovo 27 d., 8 v. v., 

Aiperikos Lietuvių Piliečių Kliubas, 
sąvo svet., 376 Broadway, rengia 
puikų parengimą. Dainuos Laisves 
Choras ir jo grupės, skambins stygų 
orkestrą, bus solų, duetų ir mono
logų. Svarbiausia, čia bus leidžiamas 
išlošimui $70 vertės radio priimtu
vas. Jūsų įžangos tikietas gali lai
mėti. Todėl būkit visi ir išbandykit 
jūsų laimę. Kurie turite platinimui 
tikįetų knygutes, malonėkit tuoj grą
žinti parduoti} tikiętų šąknęleę (ga
liukus). — Kom. (70-71)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 25 d. kovo, 8 vai. vak., 
Jurgine j Svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Šiame susirinkme turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Beje, dar nei 
pusė narių nėra atsiėmę knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą.” Draugai, 
knyga gera, ateikite pasiimti. —
Sekr. (69-71)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. pirmą kartą rengia 

“vagių šokius,” šeštadienį, kovo 26 
d., 8 vai. vak. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Prašome visų atsilanky
ti, užtikrinam visiems linksmą va
karą. Bus gera orkestrą šokiams, 
įžanga iš anksto 15c. — Kom.

(69-71)

E. ST. LOUIS, ILL.
LDS 92 kp. jaunuolių skyrius ren

gia pirmą Lotto ir Pinochle žaislų 
vakarą, ketvirtadienį, 24 d. kovo. 
Bohiminų Svetainėj, 11 and Ex
change Šts. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus programa, kurią duos mokiniai 
iš muzikalūs ir šokių mokyklos. Prie 
įžangos tikieto bus duodamos dova
nos; taipgi ir lošėjams bus duoda
mos dovanos už geresnį pasižymėji
mą. Kviečiamo visus ir visas skait
lingai dalyvauti šiame parengime ir 
linksmai laiką praleisti. Įžanga 25c 
asmeniui. Kom. (69-70)

CLEVELAND, OHIO
Svarbios prakalbos apie Lietuvą ir 

Sovietų Sąjungą. Rengia ALDLD 15 
apskr. moterų komitetas. Penktadie
nį, kovo 25 d., Lietuvių Svet., 6835 
Superior Ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaite iš 
Brooklyn, N. Y. Dainuos Lyros Cho
ras vadovaujant J. Paltanavičiui. 
Kalbėtoja nesenai sugrįžus iš Euro
pos, kur praleido kelis metus. Ji su
teiks vėliausias žinias apie Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų gyvenimą. 
Taip pat ir apie Sovietų šąli, kur ji 
prabuvo ilgą laiką. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus atsilankyti. — Ko
mitetas: (69-71)

A. ŽIGOS FILMOS PAVEIK
SLAI IŠ LIETUVOS IR IŠ 

ISPANIJOS KOVŲ
Elizabeth, N. J., 24 kovo, Liberty 

Hali, 269 Second St., 7:30 vai. vak. 
Įžanga suaugusiom 35c, vaikam 15c.

Newark, N. J., 27 kovo, šv. Jurgio 
salėj, 180 New York Avė., 7:30 v. v. 
Įžanga suaugusiem 35c, vaikam 15c.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
pamatyti vėliausias filmas. Prašome 
nesivėlinti, nes bus pradėta ’rodyti 
lygiai pažymėtu laiku. (69-71)

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
Įsisteibęs per 25 metus.

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

S A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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
dą užsimokėsite laiškąnešiui, kaip atneš siuntinį.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkiipas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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 Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina G5c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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



šeštas Puslauis LAISVE Ketvirtad., Kovo 24, 1938

New Yorko Ir Apielinkcs Žinios
Rezoliucija Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo Reikalais
Komunistų Kuopa Rengiasi 

Demonstruot Prie Lenki
jos Konsulato

Brooklynietčs Veikia 
Lietuvos Klausimu

Telefonas FOxcroft 9-6901

pasiūlęs 
su Gri- 
tai vei- 
netekęs.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Priimta kovo 21 d., Brooklyno lietuvių masiniam mitin
ge, suruoštam Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos, Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ir Ko
munistų Partijos Lietuvių Centro Biuro, Grand Paradise 
Svetainėje, Grand St. ir Havemeyer Street, 

a------------------------------------- ■
būdu nebūtų pripažintas Vil
nijos kraštas, smurtu užgrob
tas, Lenkijai, bet kad, prie
šingai, būtų griežtai reikalau
jama Vilniaus sugrąžinimo 
Lietuvai.

Mūsų šūkis yra: Lietuva 
vergijos sutarties niekada ne
priims I Tiktai teisinga ir gar
binga sutartis gali įsteigti nor
malius, draugiškus ir pasto
vius santikius tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos!

Mes atsišaukiame į Lenkijos 
liaudį suvaldyti savo plėšikiš
kus ponus ir neleisti jiems 
plėšti Lietuvos kraštų ir žu
dyti jos nepriklausomybę. Mes 
žinome, kad Lenkijos darbi
ninkai ir valstiečiai, slegiami 
ir išnaudojami savo ponų, nie
ko neturi prieš Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius, neigi 
jie trokšta pavergimo sveti
mų kraštų. Todėl mes tiesia
me savo rankų Lenkijos liau
dies kovotojams prieš Lenki
jos plėšikiška poniją. Taip pat 
mes tiesiame dešinę Vokieti
jos kovotojams prieš Vokieti
jos hitlerininkus, tuos savo ir 
svetimų žmonių plėšikus.

Šalin Lenkijos imperialistaj! 
Boikotas Lenkijos prekėms, 

kol Lenkija galutinai neatsi
žadės užmačių ant Lietuvos ir 
neatiduos Lietuvai Vilniaus.

Šalin Vokietijos hitlerinin
kai !

Suvienytomis spėkomis mes, 
Amerikos lietuviai, padėsime 
Lietuvai apginti savo nepri
klausomybę !

Tegul gyvuoja laisva, ne
priklausoma Lietuva!

Susirinkimo pirm.
A. Bimba.

Lietuvos nepriklausomybei 
grūmoja mirtinas pavojus. Iš 
vienos pusės Lenkijos imperia
listiniai plėšikai, iš kitos Vo
kietijos hitlerininkai laiko ant 
Lietuvos nepriklausomybės 
galvos Damoklio kardų ir bet 
valanda gali jį nuleisti. Lietu
vos priėmimas Lenkijos ulti
matumo pamatiniai to pavo
jaus neprašalino. Lenkijos 
valdovai, matyti, yra nusi- 
sprendę per Lietuvos nepri
klausomybės lavonų žygiuoti į 
Baltijos Jūrų. Tuo tarpu Hit
leris ruošiasi žygiui į Klaipė
dą.

Todėl Lietuvai prisieina bu
dėti. Prisieina budėti Lietuvos 
žmonėms ir lietuviams užsie
niuose.

Šis tūkstantinis Brooklyno 
lietuvių susirinkimas griež
čiausiai protestuoja prieš Len
kijos ponijos užmačias ir grū
mojimą Lietuvos nepriklauso
mybei smurtu; Neužtenka to, 
kad šita ponija vergia ir kru
vinai išnaudoja Lenkijos dar
bo žmones ir tautines mažu
mas — ukrainus, gudus, lietu
vius, žydus, ji pasimojus savo 
kurka pritrėkšti ir Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius.

Mes pasižadame visais 
mums prieinamais būdais pa
dėti Lietuvos žmonėms apsi
ginti nuo išlaukinių priešų — 
Lenkijos imperialistų ir Vokie
tijos hitlerininkų ir atmušti jų 
kėsinimąsi ant Lietuvos nepri
klausomybės. Mes šaukiame 
visus Amerikoj lietuvius su- 

” vienytomis, bendromis spėko
mis eiti Lietuvos žmonėms tal
kon šioje Lietuvos nepriklau
somybės pavojaus valandoje.

Mes, toliau, manome, kad 
stipriausia Lietuva bus pažan
gi ir laisva Lietuva. Tuo bū
du Mes reikalaujame, kad 
Lietuvoje tuojaus būtų at- 
steigta demokratinė santvarka, 
kad būtų palpisti iš kalėjimų 
visi anti-fašistai politiniai ka
liniai, idant jie kartu su ki
tais savo broliais ir seserimis 
galėtų, jei reikalas bus, ginklu 
rankoje ginti Lietuvos nepri
klausomybę nuo Lenkijos plė
šikų ir Vokietijos.hitlerininkų.

Mes negalime pateisinti 
Lietuvos valdžios atėmimo 
Lietuvos žmonėms teisės lais
vai organizuotis, susirinkti ir 
demonstruoti prieš Lenkijos 
imperialistų ultimatumų ir 
ginkluotą grūmojimą. Kad ir 
dabar derybose su Lenkija 
Lietuvai reikalinga karščiau
sia parama visos liaudies. 
Liaudis gi galės tokią para
mų pareikšti ir duoti tiktai ta
da, kada ji galės laisvai susi
rinkti ir demonstruoti prieš 
Lietuvos išlaukinius priešus.

Mes reikalaujame, kad Lie
tuvoje dabar būtų sudaryta 
nacionalė koalicinė vyriausy
bė, susidedanti iš visų politi
nių partijų.

Mes, toliau, manome, kad 
Lietuva tuojau turėtų sudaryti 
glaudžias sutartis su didžio
siomis demokratinėmis valsty
bėmis — Francija, čechoslova- 
kija, Sovietų Sąjunga, Ameri
ka ir Anglija, taip pat su ma
žosiomis valstybėmis, kurioms 
lygiai grūmoja didžiosios fa
šistinės valstybės.

Mes, toliau, reikalaujame, 
kad derybose su Lenkija Lie
tuvos valdžia nedarytų jokių 
kompromisų Lietuvos garbės 
ir gerovės kaštais, kad jokiu

ALDLD Pirmos Kuopos 
Nariu Žiniai

Mūsų 
šešta- 
‘Lais-

Draugai ir draugės: 
kuopos vakarėlis atsibus 
dienio vakare, kovo 26, 
vės” svetainėj. Visi laikykim
savo pareiga būti šiame vaka- 
rėlyj. Taipgi kalbinkim savo 
draugus bei pažįstamus, kad 
dalyvautų. Būkime kuopos pa
triotais ir padarykim šį vaka
rėlį sėkmingu.

Vakarėlyj bus programa ir 
išduodama dovana—laikrodis.

Šokiams grieš A. Kazakevi
čiaus orkestrą. Teko nugirsti, 
kad mūsų darbščiosios gaspadi- 
nės — draugės Pranaitienė, Le- 
vanienė ir Ambrozienė—paga
mins tikrai lietuviškų užkan
džių. Tai bus naujanybė. Taip
gi, kas norės gaus ir įsigerti.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga tik 25c.

Kuopos Valdyba.

PATAISA
Vakar dienos “Laisvėj” til- 

pusiame skelbime aukojusių 
Lietuvos nepriklausomybės 
nimo reikalams praleista 
paskelbtu A. Bimba, kuris 
kojo $1.

ne- 
au-

BEEF STEAK PARĖ
šį šeštadienį, kovo 26-tų, 

Stanley Misiūnas rengia beef 
steak parę. Jo naujas mana- 
džeris Joe Zavert pareiškė, 
kad įžanga į šių parę tai as
mens apetitas.

Pas Misiūnų kiekvienų pen
ktadienio vakarų yra muzika 
ir pamarginimai. Pasišokus, 
čia galima pasirinkti visokių 
gėrimų sulyg savo skonio. •

Lietuvių Komunistų Kuopa 
šaukia visus savo narius, taip
gi simpatikus ir abelnai Lietu
vos nepriklausomybe suintere
suotus žmones dalyvauti de
monstracijai prisirengt šaukia
mame mitinge šį ketvirtadie
nį, 24 kovo, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” Salėj. Taipgi bus 
kalbama kitais svarbiais bėga
mais reikalais.

Liet. Kom. Kuopa.

Organizacijų Protestai 
Prieš McNaboe Bilių

Komunistų Partija, Amer. 
Darbo Partija ir daugybė pi
lietinių ir darbininkiškų orga
nizacijų siunčia N. Y. valsti
jos gubernatoriui Lehmanui 
prašymų atmest (vetuot) Mc- 
Naboe-Devaney Bilių. Tai yra 
Hearsto įkvėptas grynai fašis
tinis bilius, kuris nedaleistų 
progresyviams. žmonėms už
imt civilės tarnybps vietų.

Kiekvieno pažangaus as
mens pareiga pasiųst guberna
toriui prašymų, kad vetuotų 
ta bilių, taipgi žiūrėt, kad jo 
organizacijoj būtų priimta 
atatinkamos rezoliucijos ir 
tuojau pasiųstos gubernato
riui.

A. Vasiliausko Koncertas

ners

Nedidukė SLA salė, 197 
Grand St., Brooklyne, apie 6 
vai. vakare, sekmadienį, buvo 
veik apypilnė dainos meno mė
gėjais. Jie laukė.

Brooklyniečiais žinomas se
nas dainos ir vaidybos vetera
nas Kazys Kriaučiūnas prane
šė, kad koncertas greit prasi
dės, pridurdamas, kad kon
certas suruoštas tikslu
kiek finansiniai paremti jauna 
dainininką Aleksandrų Vasi
liauskų, kuris, esą, “bus kuo
met nors artistas.’’

Neilgai trukus, girdime pro
grama. Jaunas dainininkas A. 
Vasiliauskas pirmu išėjimu su
dainuoja “Karvelėlį,” “Mano 
ftožė” ir “Patarlė.”

Jaunasis dainininkas kituo
se išėjimuose sudainavo dar ir 
šias dainas: “Ne Margi Sakalė- 

‘Ona” (komiš- 
The Bohemian

Aguonėlės’ ir ariją iš

liai,” “Ratai,’ 
ka), arijų iš 
Giri, 
“Cavalleria Rusbįcana.”

Jaunasai dainininkas A. Va
siliauskas pirmu išėjimu užka
riavo klausovų širdis netik sa
vo balso gražumu, bet ir sce
ninio tipo vaizdo sukūrimu, 
vokalinio perdavimo nuošir
dumu ir išbaigtumu. A. Vasi
liauskas moka ir verkti, ir juo
ktis dainos formoje. ,

žymia dalį programos išpil
dė brooklyniečiams gerai ži
noma muzikos mokytoja ir 
dainininkė p-lė Violeta Tam- 
kiūtė. Ji savo gerai lavintu ir 
simpatingu mezzo-sopranu su
dainavo šias dainas: “Visur 
Tyla,” “Trees,” “Dukružėlė,” 
“Mano Gimtinė,” “Stasys” ir 
arijų iš “H Trovatore.” Ji šil
tai buvo publikos priimta.

Apvainikavimui to vokalinio 
meno spektaklio, abu daini
ninkai duetavo šias dvi labai 
melodingas dainas: “Only a 
Ėose” (iš “Vagabond King”) ir 
“Will You Remember” (iš 
“Maytime”).

Protarpiais žiūrovus links
mino jauna gabi šokikė lietu
vaitė Daratėlė Bubniūtė. .

Visiems pianu akompanavo 
dainų ir muzikos mokytojas 
Bruce King. Proncė.

i

Brooklyno moterys veikia šio
je Lietuvos nepriklausomy
bei kritiškoj valandoj. Jos 
energingai ruošiasi savo pra
kalboms, kurios įvyks šį penk
tadienį, 25 kovo, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Prakalbose užgirsime vėliau
sias žinias apie Lietuvos padė
tį, taip pat ir galutinus planus 
demonstracijai prie Lenkijos 
konsulato. Dėl to visoms svar
bu dalyvaut. Rengėjos.

Stilsono nusilenkimu. Juk Gri
gaičio linija yra ta pati, kurių 
jis vedė 20 metų atgal, kuomet 
Stilsonas ja griežtai smerkė.

Jei Stilsonas būtų 
savo nariams vienybę 
gaičiu du metai atgal, 
kiausia būtų jų visų
Bet, matote, ilgas kerštavimas 
ir desperacija žmogų laipsniš
kai perm irki na neapykanta 
taip, kad jis nei nepasijunta, 
kaip nueina . į kraštutinybes, j 
išsigimimų. Ir šiandien jau 
didžiuma tų Stilsono 
numaršavo paskui jį 
paskvernin.

Taip, esu nusivilks
sais vadais, bet naujagady- 
niečiais labiausia. O jų melo 
ir begėdystės nelauktai ir kar
čiai teko patirt ant savęs laike 
ir po skilimo vienybės klausi
mu.

pasekėjų 
Grigaičio

veik vi-

J. Kuodis.

Begėdžiai Apie 
Begėdystę

chase- 
prašyti

as pa

drg. 
vis-

kad

“Naujoji Gadyne” pereita sa
vaitę suriko kaip kate ant uo
degos užminta, kai tinkamai ir 
teisingai jiem atšoviau už įkan
dimų draugės P Klastauskienės 
laidotuvių. Girdi, Kuodis esąs 
tokis begėdis, kuriam jokis me
las neesąs peršlykštus.

Gaila, kad tenka per spauda 
reikalų turėt su jais ryšyj su 
buvusios ramios draugės laido
tuvėmis. Bet atsakomybė už 
tai krinta ant pačių naujaga- 
dyniečių. Kas gi ginčą pradė
jo, jei ne jie? ’ “Laisvė” laido
tuves aprašė gražiai, bešaliai, 
neminint jokių frakcijų ir nei 
žodeliu neužkabinant naujaga- 
dyniečių. Tačiau “Naujoji Ga
dynė” savo aprašyme paliejo 
tulžies laidotuvėm, išvadindama 
laisviečius “ambulance' 
riais,” už tai, kad jie 
pasakė po prakalbėlę.

Savo atsakyme jiem
rašiau tik tą, ka žinojau 'ir ką 
drg. Klastauskas pasakojo.

Drg. Klastauskas pirmas 
man parodė ir tų naujagady- 
niečių krimstelėjimų mūs “am
bulance chaseriais” ir patarė 
netylėt. Taigi ir savo atsaky
mų naujagadyniečiam pirm dė
siant laikraštin nunešiau 
Klastauskui patikrint, al
kas parašyta teisingai.

Jau vienas tas faktas,
drg. Klastauskas yra (bent iki 
šiol buvo) naujagadynietis, o 
laidotuvėm kalbėtojų teko pra
šyt pas laisviečius, įtaria nau- 
jagadyniečius nedraugiškume 
draugui Klastauskui liūdesio 
valandoj.

Kad atsimokėt man už jų 
numaskavimų, naujagadynie- 
čiai išduoda mano atvirų “se
kretą.” Girdi, Kuodis kur tai 
pasakęs, kad “centrabiurių va
dovybė yra supuvusi.” Patai
sau bei papildau: Tokia ma
no nuomonė yra ne apie “cen- 
trabiurių vadovybę,” bet apie 
didžiumą vadą abelnai. (O tai 
reiškia dar didesnį “sekretų.”) 
Ir šios nuomonės niekur nesle
piu ir pasikalbėjimuose, apie 
Maskvos teismus trockistams 
esu daug sykių ja pakartojęs. 
Ne minios šalį išduoda, bet va
dai—veidmainiški vadai, kurie 
vienaip .kalba, kitaip dato, vie
šai aukštesniems vadams patai
kauja, prieš juos keliaklups- 
čiuoja, juos dievina, o slaptai 
jiem duobę kasa liaudies -lė
šomis.

Mūsų pačių pergyventi įvy
kiai ir Maskvos teismų iškeltas 
vadų supuvimas sudaro pakan
kamai pateisinimo nusivilimui 
veik visais vadais. >

Bet nei kiek negeresnė mano 
nuomonė ir apie “N. G.” čyfus, 
nes ir jie yra kerštu permirkę 
ir savo pasekėjus sužiniai ir 
planingai veda išsigimiman.

Dar visai nesenai Stilsonas 
Grigaičio linijų vis dar kriti
kavo, nuo jo kratėsi. O dabar 
kerštavimas ir desperacija jį 
jau privedė prie vienybės su 
Grigaičiu, ir nė Grigaičio, bet

Siūlo Naujus Taksus 
Pašalpos Reikalam

Negavus iš valstijos reikalin
gos paramos šelpimui miesto 
bedarbių, New Yorko miesto 
majoras pasiūlė Miesto Tarybai 
pravest naujus taksus.

Jeigu jo ^siūlymas būtų 
priimtas, būtų uždėta centas 
ant cigaretų, kas duotų $3,000,- 
000 į metus laiko. Du nuošim
čiai ant restauranų čekių virš 
$1 ir ant gėrimų, parduodamų 
prie baro, duotų dar $1,000,- 
000. Panašiai aptaksuotų tele
fono, gaso, šaldytuvų ir elek
tros bilas, siekiančias virš $1.- 
50, iš kurių tikisi $3,000,000 
įplaukų. Perčekiuot paliuosa- 
vimus nuo taksų, iš ten gau
nant dar $2,000,000 ir taksais 
ant Vandentiekio sistemos gaut 
$250,000.

Svarbus Pranešimas
“Laisvės” Bankieto Komisi

jos, gaspadinių ir kitų bankie
to darbininkų susirinkimas 
įvyks antradienį, 29-tų d. kovo, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” sa
lėje.

Norime pabrėžt, kad susirin
kimas tikrai prasidės 7:30 v. 
vakare, nes tą vakarų svetainė 
bus užimta kito susirinkimo, 
todėl prašome susirinkti laiku.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Kazimieras Bujauckas, 67 

m. amžiaus, 147 Starr St., mi
rė kovo 22 d. Kūnas pašarvo
tas namuose. Bus. palaidotas 
kovo 24 d., Šv. Jono Kapinė
se. Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmonų Marijonų, tris 
sūnus, Juozų, Edwardu, Sima- 
na ir tris dukteris, pp. Adelę 
Švedienę, Ona Dudonienę ir 
Marijona Kelly.

Kazimieras Bujauckas iš
gyveno Brooklyne 42 metu ir 
buvo gerai pažįstamas brook- 
lyniečiams. Moteris ir šeimyna 
prašo draugus ir pažįstamus 

j atsilankyt į jo šermenis ir su
teikt paskutinį patarnavimų.

Bujaucko laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 25-tą, 7 vai. 
vakare, pas Charles Matthews, 433 
W. 33rd St., New York City, Apart
ment 8. Visi nariai būkite, atsiim- 
kite knygas ir pasimokėkite duokles. 
~ Valdyba. . . (69-71)

Lietuva
Skerskelyje Karo ir Taikos 
Matykite Vėliausias Filmas/ 

Kodėl Lietuva Buvo prie 
Išsiveržimo Karo 

Taipgi
Matykite Hitlerio Okupa

cijų Austrijos 
žingeidūs, pamokinanti rodymai 

ir pamarginimai 
15c iki 2 vai. dieną, tik 15c 

Embassy Newsreel Theatre 
Broadway & 46th St., N. Y.

Lietuvos Nepriklausomybei Ginti Demonstracija Prie Lenkijos Konsulato 26 d. Kovo, 11 Valandą Ryto. Dalyvaukite!

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 darbų atliekame patenkinančiai.

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

P. BIELIAUSKAS
%

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

IS aenų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau au ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
■palvom.

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

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P.' Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
t

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.x

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor
Room,
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Room, Turkish Room, Russian
Large Swimming Pool, Fresh

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

. SPECIAL rAtes
LADIES* DAYS

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

PER WEEK

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., FriM Sat. and

Sun. all day and night.




