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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Reikia padaryti, kad šio 
šeštadienio lietuvių demon
stracija prie Lenkijos konsula
to New Yorke apimtų ir New 
Jersey valstijos lietuvius. Ypa
tingai iš Newarko, Jersey Ci
ty ir Bayonne lietuviai galė
tų lengvai atvažiuoti ir bend
rai su brooklyniečiais demon
struoti priėš Lenkijos plėši
kus.

Padarykite tatai! Rytoj ry
te, 11 vai. prieš pietus, būkite 
ties numeriu 151 ant East 
67th gatvės!

Drg. V. Paukštys išvertė ir 
greitu laiku “Laisvėje” pradės 
eiti ilgi apsakymai, pavadinti 
“Melsvoji Knyga.” Juos pa
rašė gabus rašytojas M. Zos- 
čenko. Tai bus nepaprastai 
įdomus kūrinys. “Laisvės” 
skaitytojams bus gražaus, len
gvo pasiskaitymo dovana.

Pasiruoškite skaityti “Mels
vąją Knygą.” Pasakykite ir 
tiems, kurie “Laisvės” nepre
numeruoja, jog neužilgo jos 
špaltose pasirodys įdomūs ap-1 
sakymai, daug įdomesni už 
bet kokią apysaką.

Girdėjau, kad Brooklyno lie
tuviškas jaunimas neužilgo 
šauks didelį jaunuolių mitin
gą užprotestuoti prieš Lenki
jos agresorius. Mano suprati
mu, toks mitingas labai reika
lingas. Mums reikia jaunimą 
sužadinti. Tegul jis susirūpina 
savo tėvų gimtiniu kraštu ir jo 
gynimu nuo imperialistinių 
neprietelių.

Sviete esama tikrai juodų, 
tikrai begėdiškų melagių. To
kiu sutvėrimu pasirodė tūlas 
bostoniškis “Naujosios Gady
nės” peckelis. Pavyzdžiui, jis 
teigia, būk aš So. Bostono pro
gresyvių lietuvių susirinkime 
pasakęs: “Socialistai, jūs turi
te dėtis prie komunistų, kitaip 
jūs būsite sunaikinti.”

Ir vargšas pyksta ant “Ke
leivio,” kam jis nepatalpino 
šio jo šlamšto. Gerai, kad ne
talpino, nes tai yra bjaurus, 
juodas melas, nesveiko, proto 
iš piršto išlaužtas. Nieko pa
našaus aš niėkada niekam ne
sakiau.

Sklokos suvažiavimas priė
mė rezoliuciją už karštą vie
nybę su LSS. Nuo dabar jų 
politinis v“ądas būsianti Lietu
vių Socialistų Sąjunga. Betgi 
rezoliucija baigiasi sekamu 
šūkiu: “Lai gyvuoja Lietuvių 
Darbininkų Draugija! Lai gy
vuoja darbininkų vienybė!”

O kodėl nereikia gyvuoti 
LSS? Matyt, Strazdas ir Stil-• 
sonas nelabai ištroškęs savo 
naujo politinio vado gyvavi
mo.

Katalikų “Garsas” savo 
skaitytojams perša labai baisų 
dalyką. Jis rašo: “Ispanijos 
vyriausybininkai iki 1937 m. 
lapkričio mėnesio nužudė 11 
vyskupų, 16,000 kunigų, 300,- 
000 katalikų...”

Vargiai atsiras tokių kata
likų, kurie šitam “Garso” re
daktoriaus išmislui patikėtų, 
žinoma, pats “G.” red. tikrai 
tam netiki.

Visi, kurie sugrįžta iš liau- 
diečių teritorijos, sako, kad 
ten kunigų yra užtenkamai, 
kad jie mišias laiko ir aprū
pina tikinčiuosius. Be to, visą 
pusę Ispanijos juk kontroliuo
ja fašistai nuo pat karo pra
džios.

Gal “Garso” redaktorius 
paaiškins, kiek tų kunigų to
je Ispanijoje buvo, jeigu liau- 
diečiai savo teritorijoje išžudė
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LENKIJA DŽIAUGIASI LIETUVIU SLOPINIMAIS
Pridengtas Lenkijos 
Ministerio Grūmoji

mas Lietuvai
Varsa va. — Lenkijos už

sieninis ministeris J. Beck, 
kalbėdamas senate, džiau
gėsi, kad/ Lietuvos val
džia vis tik pasidavė Lenki
jos ultimatumui dėlei diplo
matinių santikių užmezgi
mo. Jo kalbos klausėsi ir 
Latvijos ir Estonijos atsto
vai.

Beck’as, be kitko, užreiš- 
kė: “Buvo užmuštas Lenki
jos sienos sargas kareivis,” 
bet užtylėjo, kad jis nukau
tas kaip įsiveržėlis Lietu
von). “Jeigu jo kraujas pa
naikins nesusipratimus 
tarp šių dviejų kaimyniškų 
šalių, Lenkijos ir Lietuvos, 
tai jis bus atidavęs savo gy
vybę kilniam tikslui.”

(Tokiais iškilmingais žo
džiais p. Beck’as bandė pri
dengi Lenkijos padarytą 
provokaciją ant Lietuvos 
sienos ir pačioj Lietuvos že
mėj.)

Beck sakė, kad Lenkija 
jau senai norėjusi suside- 
rėt su Lietuva, bet kaip, 
girdi, tu susitarsi su žmo
nėmis, kurie per dvidešimt 
metų visai atsisako su ta
vim kalbėtis?

“Lietuva turi teisę vesti 
savo politiką,” — daleido 
Beck, grasinančiai pridur
damas,—“jeigu ta politika iš 
tikro bus pačios Lietuvos 
politika.”

(Tuomi Beck netiesiogi
niai persergėjo Lietuvą, 
kad neimtų jokių politinių 
patarimų iš Sovietų Sąjun- 
gos.)

ELIZABETHO PRAKALBOS
LIETUVAI GINTI '

t

Elizabeth, N. J.—Draugai 
elizabethiečiai, visi ir visos, 
kur tik galite, -praneški
te žodžiu visiems kitiems, 
kuriuos tik sueinate, apie 
bendras p r a k a 1 ba s, ku
rias rengia Lietuvai ginti 
visos sroves: katalikai, ko
munistai, ir tautiečiai.

Tos prakalbos įvyks šį 
sekmadienį, kovo - March 
27 d., 3:30 vai. po pietų, Li
berty Hali, 269 Second St.

Visi dalyvaukite! Padary
kime vieną milžinišką de
monstraciją už Lietuvos Ne
priklausomybę! Tegul šis 
bendras mūsų visų parengi
mas, bus stambiai užrašytas 
Elizabetho lietuvių istorijoj!

Komisija.

16,000, jeigu jų ten dar ne
trūksta ir jeigu liaudiečiai nei 
pusės teritorijos nevaldo?

Man atrodo, kad katalikiš
ko laikraščio redaktoriui to
kias nesąmones ir neteisybes 
skelbti visai nepridera, negra
žu ir nedora. '

Visi Dalyvauk™ Lietuvos Nepriklausomybei Ginti Demonstracijoj prie Lenkų Konsulato šeštadienį, 11 vai., New
’ \ •
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AMERIKOS LIETUVIAI: Mes Gynem ir Ginsime Lietuvos Nepriklausomybę!

5,000 PITTSBURGH UETUVIŲ PASMERKĖ LENKIJOS 
PASIM0J1MUS ANT LIET U VOS NEPRIKLAUSOMYBES

kimas pasmerkė, Lenkiją, buvo pasiųstos Amerikos 
kad jinai kariniais grumo- valstybės ministerijai ir 
jimais stengiasi priversti'Anglijos, Francijos, Sovie- 
Lietuvą išsižadėti Vilniaus,'^ Sąjungos, Vokietijos ir 
“to senojo ir nemirštamojo Itadij°s atstovybėms Wash

ingtone.

Pittsburgh, Pa. — Arti 
5,000 lietuvių suplaukė į 
protesto susirinkimą prieš 
Lenkijos provokacijas ir 
pasimojimus ant Lietuvos,- 
praneša United Press kovo 
22 d.

Susirinkimas priėmė ir 
pasiuntė rezoliuciją prezi
dentui Rooseveltui. Prašo, 
kad prezidentas panaudotų 
savo “moralę jėgą” ir užpro
testuotų prieš užpuolikišką 
Lenkijos politiką linkui Lie
tuvos. Z

Kitoj rezoliucijoj susirin-

Roosevelt prieš Bau
džiavą, Palaikomą Sau

jelės Kapitalistą

Gainesville, Georgia. — 
“Saujelė piliečių” (didieji 
kapitalistai) kliudo sugrįžt 
gerovei Amerikoj, pareiškė 
prezidentas Rooseveltas ko
vo 23 d. Tie “saumyliai” ne
paiso, jog trečdalis^ šios ša
lies gyventojų vis dar “skur
džiai minta, skurdžiai apsi
rengę ir skurdžiuose na
muose priversti gyventi.”

O kurie mano, kad tokia 
“santvarka geriausia,” tai 
krypsta'fašizmo pusėn, pa
reiškė Rooseveltas: “Ištik- 
rųjų mažai tėra skirtumo 
tarp baudžiavos ir fašisti
nės saiitvąrkos.”

20,000 žmonių klausėsi 
prezidento kalbos, kur jis 
smerkė saujelę didžturčių, 
kaip kapitalistinės baudžia
vos palaikytojų, kurie ko
voja prieš pagerinimus dar-

Lietuvos sdstamiesčio.” Ši 
rezoliucija protestuoja, kad 
Lenkija grasindama gink
lais bando priversti Lietuvą 
priimt tokias sąlygas, kurio
mis “bjaurisi ir prieš ku
rias sukyla švenčiausi jaus
mai lietuvių visame civili
zuotame pasaulyje.”

Šios rezoliucijos kopijos

POPIEŽIUS VĖL PROTES
TUOJA PRIEŠ GENEROLO 
FRANCO BOMBININKUS

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XI vėl užprotestavo 
generolui Franco’ui, kad jo 
bombininkai žudo .. niekuo 
nekaltus, civilius žmones ir 
naikina dailės - meno bran
genybes ■ Barcelonoj ir ki
tuose atviruose, ; užfrontės 
miestuose. y

Popiežius sako, būk gene
rolas Franco vaduojasi “kil
niais jausmais” šiame kare, 
bet prašo Franco sustabdyt 
žudynes nekariškių gyven- 
jų-

Iš popiežiaus dabartinio 
pareiškimo pasirodo, kad jis 
jau ir pirmiau kreipėsi į 
Franco neteriot civilių gy
ventojų užfrontės miestuo
se.

bininkams. Rooseveltas taip 
pat pareiškė,1 kad jis prie
šingas ir komunizmui.

Prezidentui Rooseveltui 
pasiųstoj rezoliucijoj yra, 
bę kitko, sakoma, jog Len
kijos išprovokuotas “inci
dentas” prieš Lietuvą yra 
“tik vienas iš eilės tokių in
cidentų, kurie stato pavojun 
demokratinės valdžios idėją 
visame pasaulyje.”

Francijos Katalikai 
Išneša Pasmerkimą 
Fašistą Bombininkam

Paryžius. — Francijos 
katalikai per savo komitetą 
Dėlei Pilietinės ir Religinės 
Santaikos Ispanijoj aštriai 
pasmerkė fašistus, kad jie 
“be jokio strateginio reikalo 
ar pateisinimo” daugmeniš- 
kai žudo oro bombomis ne- 
kariškius žmones Barcelo
noj ir kituose užfrontės 
miestuose Ispanijos respub
likoj.

Tą smerkiantį pareiškimą 
prieš gen. Franco bombinin- 
kus pasirašė katalikų vys
kupas Beaupin; žymus rašy
tojas Jacques Maintain, pro
fesorius Francijos Katalikų 
Instituto; Francijos Akade
mijos nariai F. Mauriac, L. 
Gillet ir kiti (beveik visi ka
talikai, kaip pripažįsta ir 
Brooklyno katalikų savait-; 
raštis “Tablet.”). 1 l

-0

Sako, Lietuvos Polici
ja Naikina Pačius De

monstracijų Diegus į
Varšuva. — Jeigu Lietu

va nepriims Lenkijos pagei
davimų, — sakė Lenkų už
sieninis ministeris J. Beck 
Lenkijos senate,—tai būsią 
tik ženklas “blogos valios” 
iš Lietuvos pusės.

(Tas Beck’o pareiškimas 
vėl parodo Lenkijos grūmo
jimą užkart savo valią 
Lietuvai.)

GEN. NAGEVIČIUS ŠAU
KIA PRIE “RIMTIES IR 
BENDRADARBIAVIMO”

Varšava.—Lenkijos spau
da rašo, kad vis nesiliauja 
Lietuvoj “vidujiniai ginčai” 
dėl to, ar galutinai pasiduot 
Lenkijos ultimatumui ar iš- 
stot prieš jį. 

f

Lenkų laikraščiai taip pat 
mini dideles lietuvių demon
stracijas prieš Lenkiją. Sa
ko, kad jas daugiausia su
organizavo lietuvių jauni
mas. Bet lenkų spauda 
džiaugiasi, kad Lietuvos po
licija slopina tokias demon
stracijas' pačiuose jų dai
guose, kur pamato, kad 
žmones ruošiasi demons
truoti prieš Lenkiją.

Lenkijos Telegrafo Žinių 
Agentija atžymi, kad 
vos generolas Nagevičius 
sušaukė Kaune didelį “san
taikos” susirinkimą. “Savo 
kalboj generolas Nagevičius 
šaukė visus prisiekti, kad 
nieks nedrums taikos ir kad 
visi stengsis palaikyti san-< 
taiką ir bendradarbiavimą.

“Ramybėn ir vienybėn po 
prezidento Smetonos vald
žia šaukė per radio ir Lietu
vos vidaus reikalų ministe
ris Čaplikaitis.” Jis tvirtino, 
būk Lenkija neturinti jokių 
slaptų tikslų prieš Lietuvą, 
o tik įvykdymą ultimatumo 
reikalavimo—sumegst diplo
matinius ir prekybos ryšius 
su Lenkija. Jis sakė, būk 
Lenkija nesiekianti panai
kinti Lietuvos nepriklauso
mybę.

25,000 Nazią Gvardijos 
Prieš Ispaniją

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia paty

rė, kad dabar Hitleris mo
bilizuoja atsiust dar 30 tūk
stančių savo juodosios gvar
dijos talkon generolui Fran
co.

Shanghai, kovo 24.—Chi- 
nai atėmė iš Japonų Lin- 
cheng- miestą, Shantunge.

LIETUVOS ATSTOVAS 
LENKIJAI

Kaunas. — Lietuvos val
džia paskyrė ir Lenkija pri
ėmė pulkininką Kazį Škir
pą kai}) Lietuvos atstovą 
Lenkijai. Jis iki šiol buvo 
Lietuvos delegatas Tautų 
Lygoj.

Reikalauja Koalicinės 
Valdžios Lietuvoj

’•e \ '*
Varšava. — žinios

Kauno paduoda du skirtin- • 
gus judėjimus, reikalaujan
čius atmainų Lietuvos val
džioj.

Iš vienos puses išsivystė 
judėjimas, 'šaukiantis suda
ryt koalicinę (iš visų parti
jų) valdžią, paleist dabarti
nį (fašistų dirbtinį) seimą 
ir paskelbt naujus, demo-g 
kratinius seimo rinkimus. .

Lietuvos armijos .vadai, 
iš ‘antros pusės, biją, kad 
tokia sudėtinė įvairių parti
jų valdžia galėtų būt “per- 1 
daug nuolaidi.” (Šis prane
šimas nepasako, kam nuo* 
laidi.) Todėl Lietuvos “kas 
riuomenės rateliai reika* 
lauja sudaryt tokį ministe- 
rių kabinetą, kuris griežtai 
priklausytų nuo armijos,”' 
kaip sako oficialė Lenkijos 
žinių agentūra.

EXTRA!
LENKIJA RAGINS LIE
TUVĄ ĮSTOT Į BLOKĄ

PRIEŠ SOVIETUS
Varšava, kovo 24.—Kaip 

tik Lietuva galutinai už
megs diplomatinius santi- 
kius su Lenkija ir įsteigs 
geležinkelių, telefonų, pašto 
ir telegrafo susisiekimus su 
ja, tai Lenkija pradės ra
gint Lietuvą įstot į Lenkų 
organizuojamą bloką penkių 
šalių nuo “Baltijos iki Juo
dosios Jūros.”

Tas blokas, pagal Varša- 
vos valdovų planus, turėsiąs 
susidaryt iš Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos, Estonijos ir 
Rumunijos. (Jis tajkomas 
prieš -Sovietų Sąjungą). ' '

Kai kurie politikai Varša- 
voj supranta, kad apie šią 
Lenkijos siūlomą “Baltijos- 
Juodųjų Jūrų Ašį” suksis 
Hitlerio ratas.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 58-70> 

Saulėtekis 5:55; saulėleidis 
6:11.

‘t ;
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Newyorkieciai Lietuviai, 
Demonstruokite!

■ Didžiojo New Yorko ir apielinkes lie
tuviai kviečiami demonstruoti ties Len
kijos konsulatu, New Yorke.
; Demonstracija įvyks rytoj, šeštadienį, 
kaip 11 vai. ryto.
; Protestuokim prieš Lenkijos ponų ag
resijas ant Lietuvos.

Reikalaukim grąžinti Lietuvai Vilnių.
Parodykim, kad mes nusistatę prieš už

puolikus, už taiką, už suvaldymą plėšikų!

Triukšmas Ne Be Priežasties
Prezidentas Rooseveltas pavarė iš vie

tos Dr. Arthur Morganą, pirmininką Te
nnessee Valley Authority. Kaip žinia 
TVA yra milžiniški valdžios pastatai, 
elektros gamyklos, etc., užlaikomos fede
rates valdžios, iš kur žmonės gauna elek
trą- kur kas prieinamesnėmis kainomis, 
negu iš privatiškų šaltinių.

Jau senai elementai, diriguojami elek
tros ir gazo kompanijų agentų ir šru- 
buojami kapitalistų doleriais, bandė su
rasti visokių priekabių prie TVA. Pas
taruoju laiku Dr. Morganas, matyt, buvo 
patekęs į tų žmonių įtaką ir jią/pradėjo 
negražiai šmeižti tūlus žmones ir patį 
prez. Rooseveltą.

Aišku, dabar prezidentas pašalino dr. 
Morganą iš vietos. Rodosi, kas čia tokio, 
jei pašalino. Nereikės tų baikų! Tie pa
tys ponai, kuriems rūpi kaip nors diskre
dituoti visuomeniškas įstaigas, pradėjo 
didžiausią kampaniją prieš prezidentą. 
Kokią, girdi, jis turi teisę pavaryti dr. 
Morganą.
; Veikiausiai, bus einama į aukščiausiąjį 
teismą. Senato ir kongreso butai tam tik
slui taip jau bus išnaudoti priešprezi- 
dentinei kampanijai.

Stangusis kapitalas savo reikalus, pa
sirodo, moka ginti. Jei taip mokėtų ginti 
savo reikalus darbo žmonės, tai būtų 
gražu ir smagu gyventi.

Kaip Kibirkštis Galėjo Pagimdyti 
Gaisrą

“Lietuvos Žinios” (iš kovo 12 d.), ne
žymioj vietoj aštuntam puslapyj įtalpi
no sekančią žinią:

Kovo 11 d. 5 vai. ryto Alytaus apskr. 
ties Merkinės valse., Trasnykų apylinkėje, 
prie administracinės linijos buvo išgirsti 
astuoni šūviai iš okupuotos Lietuvos pusės. 
Šūvių link tuoj nuskubėjo tos vietos Lie
tuvos pasienio policijos pareigūnai. Išgir- 

* dus krūmuose kažką kalbantis ir prislin- 
kus arčiau, pastebėta, kad kažkas yra 
Lietuvos pusėje. Lietuvos policininkui su
šukus “Stok,” staga pasigirdo į jį šūvis. 
Po to ir Lietuvos policininkai paleido ke
letą šūvių. Tada pasigirdo vėl šūviai į 
Lietuvos policininkus.

Prisiartinus prie krūmų, iš. kurių buvo 
šauta į Lietuvos policininkus, paaiškėjo, 
kad Lietuvos pusėje būta lenkų K. O. P. 
kareivių, kurių vienas, kaip vėliau paaiš
kėjo, Stasys Serafinas sunkiai sužeistas, ( 
gulėjo ant žemės apie 20 metrų ųuo ad
ministracinės linijos nepriklausomos Lie
tuvos pusėje. Po suteiktos medicinos pa
galbos sužeistasis mirė.

Įvykis stropiai tiriamas.'
Tai ir viskas. Rodosi, paprastus daly

kas. Panašių įvykių įvyksta ant visų ru- 
bežių. Bet Lenkijos ponai, šiuo tarpu, šio 
incidento neėmė už paprastą. Jie pasirį
žo dėl jo visą Lietuvą sunaikinti.

Vadinasi, šiandien pasaulis taip prisi- 
ruošęs karui, patvinkęs parako dūmuo
se, kad bile kibirkštėlė bile dieną gali už
degti visą žemės kamuolį.

LIETUVOS ŽINIOS
' i •
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’įIš Tikybinio Gyvenimo
Iš KATALIKŲ GYVENIMO 
Medžiaga Bažnyčių Statybai
Josvainių bažnyčiai nutarta 

išduoti statybinės miško me
džiagos už 1,500 litų nemoka
mai ir už 1,500 fttų Išsimokėti
nai, Jurbarko — už 1,000 litų 
nemokamai, Krivonių — už 2,- 
000 litų nemokamai ir 2,000 Ii-j 
tų išsimokėtinai,

mus, t. v. “Talmud Torai,” ar
ba mokyklą tikybiniam jaunų
jų mokslinimui. Rūmąi kaš
tavo apie 120,000 litų. Dabar 
ginčai ir vaidai dėl tos statybos 
atskaitomybės.

Blaivesnė Mintis
Kovo 2 d., š. m., Lenkijos Darbo Par

tijos laikraštis “Polonia” išspausdino re
dakcinį straipsnį dėl lietuvių-lenkų san- 
tikių. šį straipsnį persispausdino “Liet. 
Žinios”. Straipsnyje nurodoma, kad Len
kijos ponai Vilniaus krašte nedorai el
giasi su lietuviais, spausdami juos, užda- 
rinėdami jų spaudą ir organizacijas. Pil
sudskio laikais vis buvo geriau, žymi lai
kraštis, bet dabar, elgiamasi be jokios I 
atožiūros. Vilniaus vaivada paskirtas 
poznanietis pulkininkas Bocianskis, ku
ris be jokios konsideracijos varžo lietu
vių veiklą. Nereikia stebėtis-/ nuro.dipe- • 
ja laikraštis, jei Lietuvoj dėLj to ky
la nepasitenkinimo ir keršto, prieš Lietu
voj gyvenančius lenkus.

Straipsnis užbaigiama:
Neturime po ranka Kauno dienraščių ir 

nežinome, ką jie tuo reikalu rašo, tačiau 
lengvai išsivaizdiname lietuvių reakciją. 
Lietuva teturi tik dvi bylas, būtent, Klai
pėdos ir Vilniaus, o iš jų Vilnius visad esti 
pirmoj eilėj (straipsnio autorių pabr.). 
Visa, kas darosi Vilniaus krašte, labai in
teresuoja lietuvių tautą. Apie tai šneka
ma per radio, rašoma spaudoj, yra eilė or
ganizacijų, kurios speciališkai rūpinasi 
paskaitomis apie Vilnių. Dėl to tikriausiai 
p. vaivados Bocianskio parėdymai Kaune

IŠ MAHOMETONŲ 
GYVENIMO

Kauno mahometonų parapijo
je aną savaitę įvyko retas 

tu išsimokėtinai, Kužių - už’ivykis: buvo laidojamas vienas 
400 litų nemokamai ir už 400,mu^s Parapijoms. Mat, Kaune 
1. išsimokėtinai, Rietavo — už mahometonų esama labai ma- 
400 1. nemokamai ir už 400 nors„pasĮ™?“".™
išsimokėtinai, Sasnavos — už 
500 1. nemokamai ir už 500 1. 
išsimokėtinai, Skuodiškių — už , _ .
2,500 1. nemokamai ir už 2,5001. i meton« kapinėse, kunos randa- 
išsimokėtinai, Šventežerio -už!?1 P™ mece?gs’ Trak5 S8!’8?- 
1,000 1. nemokamai ir už 500 t. 
išsimokėtinai ir Vegerių baž
nyčiai. už 800 1. nemokamai ir 
už.80.0 1. išsimokėtinai.

Be to, nutarta palengvinto
mis sąlygomis išduoti statybi
nės medžiagos klebonijų, špito
lių statybai bei remontui ir ka
pinių aptvėrimui šioms parapi
joms: Balninkų—už 1,000 litų, < gos 
Daunorių—už 2,000 1., Kurklių švietimo draugiją, 
—už 800 1., Laukuvos—už 1,- 
700 1., Karsakiškio—už 2,000 1., 
Batakių—už 500 1., Lenkimų— 
už 1,500 1., Liudvinavo—už 600 
1., Pikelių—už 1,500 1., Raudė
nų—už 1,500 1. ir Skaisgirio— 
už 2,000 1. Ilguvos parapijos 
Vyšniavos koplyčiai įrengti iš
duota statybinės miško medžia
gos už 300 litų nemokamai ir 
šulų koplyčiai statyti—už 
1. nemokamai ir už 1,000 
simokėtinai.

1,000
1. iš-

“JVyciąigamy Rękę!”
Po šita antrašte (“Tiesiame Ranką!”) 

p. Yolles, “Novy Swiat” redaktorius, pa
rašė straipsnį (“N. S.” iš kovo 23 d.). 
Jame tasai lenkų dienraščio redaktorius 
nurodo, kad Lietuvos žmonės privalą su
gyventi gražiai su Lenkijos žmonėmis, o 
Amerikos lietuviai privalą gražiai sugy
venti su Amerikos lenkais.

Tai gerai. Tik gaila, kad ponas redak
torius nepaaiškina, su kokiais lenkais, 
koki lietuviai turi gražiai sugyventi? Ar 
su ta klika, kuri puola Lietuvą? Ar su 
tais, kurie beveik trečdalį Liet, terito
rijos turi pasigrobę? Ar su tais, kurie 
pastarojo konflikto eigoj su revolverio 
pagelba pasirįžo taiką užkarti Lietuvai? 
v Kad Lietuvos žmonės su Lenkijos dar
bo žmonėm, su Lenkijos liaudimi, nepri
valo peštią, nes neturi už ką peštis, tai 
pilniausiai aišku.
* Kad Amerikos lietuviai neturi delko 
peštis su Amerikos lenkais darbo žmo
nėmis—taipgi aišku.

Mes galime paduoti p. Yollės atkištai 
rankai savo ranką tik su ta sąlyga, kad 
jis, kaipo, geras humanistas ir žmogus, 
turėtų reikalauti Varšavo^ ponų atitai
syti tas Lietuvai skriaudas, kurias jie 
yra padarę; sugrąžinti Lietuvai Vilnių. 
Tuomet, ištikrųjų, būtų galima smagiai 
'pasispausti rankomis. Tuomet tasai pa- 
sispaudimas nebūtų veidmainiškas, hipo- 
Icritiškas, bet pilnai nuoširdus.

puikiai žinomi.
P. pulk. Bocianskis privalo perskaityti, 

pvz., p. Tadeušo Katelbacho, b. “Gazeta 
Polska” Kauno korespondento knygą:. 
“Za litevskim murem.” Iš tos knygos, ku
rios autorius nepasižymi sprendimų tiks
lumu, išeina labai aiškiai, kad buvo mo
mentų, kada buvo galima sušvelninti Len
kijos ir Lietuvos santykių atmosferą. Prie
šingu atveju, ar būtų buvę įmanoma, pvz., 
iškilmingai Pilsudskio motinos palaikus 
per kordoną pervežti, pagaliau, įvairios 
lenkų iškilmės? Lietuvių‘ Vilniuje spau
dos uždarymas, organizacijų likvidavimas 
ir lietuvių veikėjų teisimas Vikriausiai ne
pagreitina lenkų lietuvių ^susitarimo.

Paremti teise, kad mūsų politika lietu
vių mažumos atžvilgiu, būtų ' bent tokia, 
kokia, pvz., buvo vaivados Račkevičiaus 
laikais, galima duoti labai daug argumen
tų. Galima kalbėti apie tarptautinę teisę, 
apie lenkų toleranciją ir t.t. Bet kadangi 
p. vaivada Bocianskis yra karininkas, del 
to imkime madnų šiais laikais kariškų ar
gumentų. Ar pulk. Bocianskis nemano, 
kad lenkų armijai bus geriau, kai ?įurės 
lietuvių sieną saugią? Ar nemano, kad lie
tuvių armija, kuri karo metu pasieks 200 
tūkst. žmonių, taipgi šį tą gali reikšti? 
Ir ar dėlto nereikia taip elgtis, kad būtų 
nereikalinga aštrinimų, kuriuos turi laikas 
ir vidaus gyvenimo tikrovė išgydyti.

Greit po to, kovo 11 d., ant Lenkijos- 
Lietuvos sienos įvyko incidentas ir iŠ-to 
tasai didysis konfliktas. Pasirodo, kad 
Lenkijos ponai nepasimokino iš įspėjimų, 
duotų- laikraščio “Polonia.”

ŠYPSENOSsa Kauno mahometonų parapi
ja su dvasininku priešakyje. 
Pastarasis nuolat gyvena savo 
ūkely j' Alytaus apskrity ir rei
kalui esant iškviečiamas telefo
nu. Laidotuvėse totorių dvasi
ninkui asistavo 7 vyrai, kurie 
dėvėjo raudonas feskes su 
bumbuliukais. Daugelis smal
suolių iš už tvoros žiūrėjo ir 
klausėsi melancholiškų arabiš
kų maldų melodijų ir stebėjo 
visas laidojimo apeigas. Nu
mirėlis buvo laidojamas be 
karsto; visas įvyniotas į ilgą 
drobę. Be to, jis įdėtas į duo
bę ne visai gulsčias, o šiek, tiek 
suktas, su veidu į mahometonų 
švento miesto Mekkos pusę. Po 
visų apeigų ant supilto kapo 
laidotuvininkai sudėjo baltų gy
vų gėlių puokštes. Mahometo
nų tvirtinimu, tai esąs naujas 
kapas po keleto metų pertrau
kos.

Šaipoko Diplomatinis 
Raportažas

Gyvenimas velkasi, tary
tum akėčios per šlapią dir
vą, neišsirita iš sunkumų...

Nežiūrint kiek jūsų Šai
pokas yra optimistu ir en
tuziastu, bet šį pareiškimą 
daro murksodamas labiau 
už išalkusią katę, nešančią 
savo vaikams pelę. .

Nei Šaipokas, nei jūs, ma
no mielieji, bėdų nejieško- 
me, bet jos pačios pas mus 
ateina. Jos gula ne tik ant 
mūs, vargo bičių, bet ir ant 

■ didžių didžiausių galvų— 
karalių, prezidentų, diktato- 

! stangos sulaukia ne kategoriš- rių ir ministelių.
Vienkartinis leidinys “Pastan- ko atsakymo “neleisime,” bet! Štai va, dėl mažo pavyzdė- 

rašo, kad sulaikius “Ryto”,banalaus ir perdaug jau nu- lio, paimkime kad ir Itali- 
kurį laiką'valkioto Storastos atsakymo, jos Dučę Benitą Mussolinį, 

dar veikusi paskutinė tos drau-!jOg tokį ar kitokį prašomą kuris ant savo galvos neša 
gijos lietuviška pradžios mo-1 dienraštį ketinąs kažkas kitas bėdų bėdelių net visą kalną, 
kykla Dainavoje. Tačiau nese-....................  v - - - ..............
nai ir šią mokyklą Vilniaus 
kuratorius uždarė ir jos moky
toją A. Petronį atstatė. Daina
vos lietuviškos mokyklos butą 
Varėnos valsčiaus (okup. Liet.) 
viršaitis atidavė kažkokiai mo
kytojai lenkei G. Marcinkevi

čiūtei, kuri lietuviškai visai ne
mokanti. Ji perėmė visą lie
tuviškos mokyklos turtą ir tuo
se pat namuose dabar, grei
čiausiai, organizuos lenkišką 
pradžios mokyklą.

Uždarius paskutiniąją (iš 
arti dviejų šimtų!) lietuvišką 
mokyklą Vilniaus krašte, lietu
vių švietimui ten padarytas 
galas. Daugiau jau ten lietu
viškai niekam nebus leista mo
kintis. Užgeso paskutinės švie
sos spindulys valstybėje, kuri 
savo konstitucijos 110 straips- 
,nyj skelbia, jog “Lenkijos pilie
čiai, priklausą tautinėms, tiky- 

ar kalbos mažumoms,

gumas naujai perėjusių į ma
hometonų tikybą yra kaunie
čiai. Laidotuvės įvyko maho-

Laidotuvėse dalyvavo bemaž vi-

Kas Dedasi Vilnijoj
(Iš Lietuvos. Spaudos)

UŽDARYTA PASKUTINĖ
RYTO MOKYKLA

gali apsieiti, bet lietuviškas 
■norimas laikraštis išleisti ne
duodamas. Visos lietuvių pa-

leisti ir todėl prašomam leidė- fr vįs tai dėl pasaulio civili- 
jui leidimo bei sutikimo sto-zacijos labo! Dūčiui reikia 
rasta neduoda. 'rūpintis, kad italės moterys

Kai storas a neduoda sutik.- dgt vigag gaVQ motiniškas 
plo leisti lietuviška periodinį 7 i j • • •’ - - - - - - ■ J pastangas k u o d augiausiai
....... "....................... - gimdyti berniukų, kad tuo-

L • i i 1 • J i 1 •

IŠ PRAVOSLAVŲ 
GYVENIMO

Vyskupo .Bučio uniatine vei
kla, pravoslavų teigimu, iki šiol 
per keturis metus jam tepasi
sekę patraukti įš pravoslavų 
tarpo tik vieną asmenį, kurį 
pravoslavai pašalinę- iš' savo 
tarpo. Vysk. Bučys tik labai 
dideliu vargu’ susiradęs jį savo 
apeigoms, ■ nes i reikėjo turėti 
darbui tikrą rusą. Uniatine vei
kla esanti visiškai nęsekminga
ir beviliinga; tik ji pravoslavus1 binėms
erzinanti. »

: . . o
........... f ■.<■■■ R

Iš ŽYDŲ .GYVENIMO
Streikas Vilijampolės žydų 

rabinų seminarijoje dėl 13-to 
mėnesio, žydų spaudos žinio
mis, prieš kiek laiko kilo ne
susipratimas tarp Vilijampolės 
rabinų ir seminarijos vadovy
bės ir auklėtinių. Auklėtiniai 
turi gauti mėnesines pašalpas, 
pagal žydų kalendorių. Dabar
tiniai žydų kalendoriaus metai 
turi, kaip paprastai, 13 mėne-

turi, kaip kiti piliečiai, lygią 
teisę steigti savo lėšomis, pri
žiūrėti ir valdyti labdarybės, 
religines, visuomenines draugi
jas, mokyklas ir kitas auklėja
mąsias įstaigas, naudotis jose 
laisvai savo kalbą ir vykdyti 
religines praktikas.”

Kokie konstitucijos žodžiai, o 
kokie darbai — viskas daroma 
priešingai. Kai lietuvius rei
kia nutautinti ir suniekinti, tai 
tuomet prieš konstituciją užsi
merkiama.

siu, ir todėl jauni rabinaičiai 
pareikalavo ir tryliktos mėnesi
nės pašalpos, bet seminarijos 

• vadovybė to reikalavimo nepa
klausė. Tada tarp rabinų se
minarijos auklėtinių buvo pa
skleistas atsišaukimas, kuriame 
raginama streikuoti ir kovoti 
už tryklikto mėnesio pašalpą. 
Streikąs tačiau neįvyko, nes su
sitarta. •

Kažin kiek dabar “Kurjer 
Wilenski” ras Vilniaus krašte 
lietuviškų mokyklų, jei norės 
jas sulyginti su Nepriklauso
moj Lietuvoj esamomis dešim
timis lenkų pradžios mokyklų? 
Lauksime jo statistikos. ,

■ Vilijampolės klerikalai nese
nai užbaigė statyti naujus rū-

IŠĖJO VIENKARTINĖS 
“PASTANGOS”

Vilniaus lietuvių spaudai gol- 
gotos keliais reikia eiti. Be lie
tuviško laikraščio Vilniaus 
krašto lietuviai inteligentai ne-

Prez. Antanas Smetona, kurio valdžia dabar braš
ka, ir Lenkijos diktatorius Smigly-Rydz, kuris buvo 
pasimojęš Lietuvos nepriklausomybe sunaikinti.

Kai Storasta neduoda sutiki
nto leisti lietuvišką periodinį 
laikraštį, tai Vilniaus lietuviai 
leidžia vienkartinius ir, žinoma, 
netaip aktualius leidinius, ku
rie tačiau bent iš dalies pava
duoja periodinį laikraštį.

Vienas iš tokių vienkartinių 
leidinių—“Pastangos” — išėjo 
kovo 4 d. Leidinio redaktorius 
ir leidėjas Joakimas Farapo- 
nis. Leidiniui pasirodžius—jis 
buvo konfiskuotas, po to išėjo 
antroji laida be konfiskuotų 
straipsnių.

lietu-

KAIP LENKAI
ŠEIMININKAUJA SU
LIETUVIŠKU TURTU

Sulaikytosioms visoms
viškoms draugijoms Vilniaus 
Storasta paskyrė kuratorius, 
kurie atėmė iš tų draugijų visą

mi atremontuoti tautos kie
kį, kuris sumažėjo civilizuo
jant abisinus ir talkininkau
jant generolui Frankui.

Tautos prieaugliu Dučė 
labai susirūpinęs. Jis net 
savo nepilnametę dukrelę 
apvesdino, kad kaip galima 
galima greičiau priauklėt 
mažiukų dūčiukų, O jau pa
prastos italės motinos, tai 
skatinamos visu savo dėslu
mu tautą didinti, nes kitaip 
gali pritrūkti kareivių, ku
rie . palaiko, civilizacij ą!

ApąijK.yisoklų DŪčės bėdų, 
žymėtina dar ir ta, tai yra, 
žydų valstybės sukūrimas.

jų turimą turtą, dokumentus ir 
pinigus, su kuriais elgiasi ir 
šeimininkauja kaip nori.

| Kaip praneša “Pastangos,” 
' Lietuvių Labdarybės draugijos 
kuratorius švedas nuo kovo 1 
d. atstatė šios draugijos krau
tuvės vedėją Cicėnienę-Kazlaus- 
kaitę. Atleidęs neva taupumo 
sumetimais, tačiau Cicėnienė 
savo pareigas turėjo perduoti 
naujai paskirtai krautuvės ve
dėjai, kuri visai nemokanti lie
tuviškai kalbėti. Tuo būdu nau-

Kaip skelbia “Informazione 
Diplomatica,” tai Dučė Ita
lijos žydus mano nukraus
tyti į Abisiniją, kad jie ten 
sukurtų savo nepriklausomą 
nuo jų pačių Šventąją Že
mę ir sucivilizuotų abisinus, 
kurie taip nekenčia Dučės 
jūodmarškinių.

Tai matote, kokių bėdų 
ir problemų turi didelės gal
vos, besirūpindamos civiliza
cijos reikalais!

jasis krautuvės šeimininkas, be 
jokios sau atsakomybės, pasi
stengs lietuvišką krautuvę grei
čiau likviduoti.

USA Reikalauja iš Japonijos 
$2,214,007 Atlyginimo už 

Žalą Amerikiečiam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė pasiun
tė Japonijai reikalavimą su- 
mokėt $2,214,007 atlyginimo 
už japonų nuskaųdintą Am
erikos garinį laivuką “Pa- 
nay”, už tris japonų oro 
bombomis nugramzdintus ži- 
baliniuš laivus amerikinės 
Standard Oil Kompanijos ir 
už nužudytus bei sužeistus 
Amerikos piliečius per tą 
japonų užpuolimą pernai 
gruodžio 12 d. Yangtze upė
je, Chinijoj.

Šiuomi jūsų Šaipokas, dip
lomatiškai suraukęs kaktą, 
savo raportažui deda pasku
tinį tašką...

šaipokas.

Tokio. — Japonija suor
ganizavo Nankinge naują 
neva “valdžią” Centralinei 
Chinijai.

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. “Laisvės” Red.

Šiuo klausiu, ar New Yor
ko valstijoje yra išleistas 
įstatymas, kad komunistai 
negali užimti valdviečių?

M./ 
Atsakymas

Tik šiomis dienomis New 
Yorko valstijos seimelis tokį 
tarimą padarė. Tas bjaurus 
bilius vadinasi “McNaboe-

Paleido du Japonijos Oficie- Devaney Bill.” Bet jo dar 
rius, Suimtus kaip Nužiūri- nepasirašė gubernatorius 

mus šnipus Lehman, todėl jis dar nėra
----------------------- r- įstatymu.

Cambridge, Mass.—Buvo Darbininkiškos o r ganiza- 
areštuoti du Japonijos karo cijos siunčia telegramas gu
lai vyrio oficieriai, kada jie bematoriui ir ragina tą bi- 
fotografavo Harvardo Tiltą, lių vetuoti (atmesti). Spė-

Porą valandų paklausinė- jama, jog p. Lehmanas taip 
jus, jiedu tapo paleisti. . I ir padarys. \
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Visa, Kas Gyva-Iš Žoles ' STEBĖTINAS INDO
ATS1JAUNINIMAS

ŠiauriųPoliaus Paslaptys
Gyvenimo rate visur yra 

veikla: jei tos veiklos nebū
ty, jei gyvenimo ratas su
stotų tik sekundei, visas pa
saulis subyrėtų į šipulius. 
Kada mumyse sustoja mūsų 
asmens rato veikla, mes 
mirštame, mūsų individuali
nis gyvenimas susiskaldo į 
atomus... Žmogus, net ir 
visai nieko neveikdamas, 
nėra, taip sakant, neveiklus: 
jo kūne nuolatos eina dar
bas, kurs jį išlaiko. Ar mie
gotum, ar būdėtum, širdis 
veikia, plaka po 70, ar 80 
kartų per minutę, arba 100,- 
800 kartų per dieną, apie 
37,000,000 kartų per metus.

Tokios veiklos negalėtų 
mumyse būti, jei neturėtu
me iš kur nors reikalingų 
jėgų. Imkime pavyzdžiui šir
dį. Per dieną ji sunaudoja 
savo darbui tiek pat ener
gijos, kiek jos sunaudotų 
raumenų darbui sveikas 
darbininkas, dirbdamas per 
dvi valandas. Visa, kas gy
va, eikvoja energiją. Visų 
pasaulio žmonių ir visų gy
vių gyvenimui reikalingas 
yra neapskaičiuojamai dide
lis energijos kiekis. Iš kur 
mumyse yra tos energijos? 
Tą klausimą gražiai išaiški
na Charles Dickenso apysa
koje “Bleak House” Chad- 
band:

“Iš kur, mano bičiuliai, 
imame energiją, reikalingą 
mūsų sąnariams? Iš duonos, 
iš sviesto, kurs daromas iš 
pieno, kurį duoda karvė; iš 
kiaušinių, kuriuos deda viš
ta; iš kumpio, iš rūkyto lie
žuvio, iš dešrų ir iš tolygių 
daiktų. Tad ir valgykime ką 
turime ant stalo!” Na, o iš 
kur gauname maistą? gali
ma būtų paklausti. Vargiai 
kada pagalvojame, kad vi
sas maistas paeina iš žolės. 
Ne taip mintame žole, kaip 
anas bibliškas Babilono ka
ralius N a b u c h a dnezaras, 
“ėdęs žolę, kaip jautis.” Bet 
vis tiktai mūsų vartojamas 
maistas paeina iš žolės.

Pasvarstykime. Duona 
gaminama iš rugių, arba 
balta duona iš kviečių. Ru
giai su kviečiais juk ne kas 
kita, kaip gerai kultivuota 
žolė. Sviestas susuktas iš 
grietinės, gaunamos iš pie
no, kurį duoda karvė: o 
karvė padaro pieną iš žolės. 
Dešra, kumpis, liežuvis—tai 
kiaulės ir jaučio kūno dalis, 
o tas kūnas užaugo ir mito 
žole ir grūdais. Didelė da
lis viso, ką valgome, yra pa
daryta iš žolės. Vidutiniškai 
imant, kiekvienas žmogus 
per metus suvalgo žolės, vie
nokiame ar kitokiame pavi
dale, bent už 300 litų. Saky
site, kad valgome žuvį, o žu
vis juk ne žolės padarinys. 
Teisybę pasakius, ir žuvis, 
galų gale, paeina iš žolės: 
šiaip žuvis minta kitomis 
žuvimis, mažesnėmis, šios gi 
minta dar mažesnėmis, o 
šios—žaliais augmenimis, 
arba “diatomais”. Vadinasi 
ir žuvis priklauso žalių aug
menų, žolės. ’

Žole minta ir visi gyviai. 
Straigė minta lapeliu. Žvė
rys ir gyvuliai minta žole. 
Net plėšrieji žvėrys ir pau

kščiai minta kitais žvėrimis 
ir paukščiais, kurie savo 
ruožtu minta žole ir augme
nimis. Liūtas ir tigras dras
ko antilopą, kuri minta žole. 
Aras kalnuose drasko kiškį, 
kurs minta žole. Kitą kartą 
apaštalas Povylas pasakė, 
kad “visi kūnai yra kaip 
žolė”, o mes galime pasa
kyti, kad “visi kūnai paeina 
iš žolės ir yra žolė.”

Be žalios augmenijos ne
gali būti ir gausios gyvybės. 
Kanadoje, kai daug yra žo
lės, prerijose atsiranda daug 
įvairių žole mintančių gy
vių ; greta šių atsiranda 
daug žvėrių, kurių kailiu
kai puošia mūsų ponias, ar 
kurių kailiniuose j ieško sau 
šilumos šaltų kraštų gyven
tojai. Kur nėra augmenijos, 
kaip Sacharos dykumose, 
ten nėra ir gyvijos. Taip ir 
mūsų Lietuvoje,—kai ji at
sipalaidavo nuo ledynų po 
ledų laikotarpio, negalėjo 
joje būti jokių gyvių, iki čia 
atsirado žaliuojanti augme
nija. O jei pasižiūrėsime dar 
toliau, į mūsų žemės išsiru- 
tuliavimo istoriją, turėsime 
sutikti, kad gyvija tegalėjo 
atsirasti jau po to, kai že
mėje atsirado augmenija.

Ką gyvis gauna iš mais
to? Paprasčiausias dalykas, 
kurį gauname iš to, ką val
gome, yra krakmolas. Duo
noje yra krakmolas, kurį 
pagamino kviečiai ir rugiai. 
Valgydami ryžius, arba ta- 
pioką, valgome ryžių krak
molą ir kasava šaknų (iš ku
rių daroma tapioka) krak
molą. Kiekvienas augmuo 
gamina krakmolą iš dviejų 
paprasčiausių dalykų: iš 
drėgmės, kurią savo šakni
mis traukia iš žemės ir iš 
karbonodioksido dujų, .ku
rias gauna iš oro per savo 
lapelius. Vanduo iš žemės 
eina augmens kamienu ligi 
lapelių, kurie yra lyg koki 
chemiška laboratorija, per
dirbanti dujas ir vandenį į 
krakmolą. Didelius susi
krautų turtus žmogus, jei 
jis galėtų taip pat pigiai ga
minti krakmolą, kaip jį ga
mina augmens lapeliai, im
dami sau žaliavą iš žemės. 
Ir gauname čia užburtą ra
tą: augmenys gamina svar
biausią gyvybės dalyką iš 
oro ir iš vandens, gaunamo 
iš žemės; žole mintanti gy
viai ėda žalius augmenis; 
plėšrieji gyviai minta žole 
mintančiais gyviais ir pas 
vienus ir pas kitus reikalin
ga gyvybei energija gau
nama iš to, kuo jie minta. 
Sunaudoję sau< . įfitalą ener
gijai, atmatas ir galiausiai 
savo kūnus jie atiduoda že
mei, iš kurios paskui ir vėl 
paeina nauja gyvybė, nauji 
augmenys. Ir taip eina per 
amžių amžius: dujos, van
duo ir druskos gamina aug
menis, augmenys maitina 
gyvius, paskui tie gyviai vėl 
grįžta į dujas ir druskas ir 
vandenį ir taip eina gyveni
mas ciklas po ciklo, ratas 
po rato.

Augmenys negali gaminti 
savyje gyvybę teikiančių da
lykų, negali ir patys augti 
be saulės šviesos. Energija, 

kuri' reikalinga augmenim 
jų darbui, paeina iš saulės. 
Kai tamstos židiny dega an
glis, ar kai važiuoji trauki
niu, kurio garvežys kūrena
mas anglim, tai ir žinai, kad 
čia dega saulės energija, 
kurią susikrovė prieš 300 
milionų metų įvairūs aug
menys, iš kurių pasidarė an
glis. Kai kalbi, skaitai, ar 
rašai laikraščiui straipsnį, 
žinok, kad vartoji energiją, 
kurią augmenys gavo iš sau
lės ir su saulės pagalba. Ir 
kaip galinga yra ta saulė. 
Ji yra atstu nuo mūsų že
mės 98. milionai angį, mylių. 
Tas dideliausias ugnies ka
muolys kas metai siunčia į 
žemę 50 0,000,000,000,000,- 
000,000,000, arklių jėgų. Že
mė pagauna sau tiktai ne
didelę dalelę, vos į,200,000,- 
000 dalelę, o žalioji augme
nija 12 šimtadalių vieno pro
cento tos dalies. Ir vis tik
tai mokslas jau mums pasa
ko, kiek kilometrų galima 
nuvažiuoti su traukiniu, ku
rio tenderis prikrautas pil
nas anglių. Mokslas mums 
pasako, kad pasaulio aug
menija sunaudoja kas me
tais dvidešimtį kartų dau
giau energijos, negu jos 
gautume, jei sunaudotume 
per metus iškasamą iš že
mės anglį.' —V. D.

“Iliustruotas Pasaulis”

Žuvys Nėra Tokios 
Žioplos Kaip Atrodo 
Jungtinių Valstijų žve- 

jyklų vice-komisionierius C. 
E. Jackson protestuoja, kad 
žmonės be pagrindo įžeidi
nėja žuvų protą. Jis sako, 
turėtų būt išmesta iš šnekos 
žodyno tokie posakiai, kaip 
“poor fish” (nabagė žuvis). 
Jackson paduoda tokius žu
vų gabumų pavyzdžius:

Salmonai Columbia upe 
(einančia per Idaho, Oregon 
ir Wash, valstijas) nuplau
kia į Monterey, Mexico, ir 
sugrįžta tikrai į tą pačią 
vietą, iš kur buvo išplaukę.

Žuvys vadinamos “sidab
rinės smelts” kiekvieną sy
kį lygiai už valandos pirm 
marių vandens pakilimo, 
trim dienom praėjus po mė
nulio pilnaties, išplaukia į 
kraštą ir deda savo kiauši
nėlius gegužės, birželio, lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais. 
“Jos geriau pažįsta kalen
dorių negu dauguma žmo
nių”, sako Jackson.

Žuvys “gourmi” pietinėj 
Azijoj, gyvendamos stovin
čiuose, nusistelbusiuose van
denyse, žino, kad jų kūdi
kiams reikės tyro oro. Todėl 
tokia žuvis pripučia vande
nyj daug mažyčių oro bur- 
buliukų-puslelių ir » ant jų 
deda savo kiaušinėlius.

Žuvis vadinama “gilios 
jūros angleriu,” gyvenanti 
vandenyno dugne, nešiojasi 
savotišką gamtinę lemputę 
ant savo nosies. Kada jai 
reikia patraukti kitas, ma
žesnes žuvis, jinai užžibina 
tą lemputę. O kai kokia žu
vytė atplaukia arčiau švie
sos, tai “angleris” ją ir pra
ryja.

Stebėt inai atsijauninęs 
Malavaija, Indijos brami- 
nas-dvasiškis, seniau buvęs 
pirmininku Indijos tautinio 
kongreso, kaip rašo Londo
no laikraštis “Daily Tele
graph.”

Malavaijai grįžus jaunys
tės sveikata, visos raukšlės 
nuo veido išnykusios, o pir
miau jų daug turėjęs. Jo 
buvę žili plaukai vėl pajuo
dę, pasitaisęs jo regėjimas, 
ir vėl be akinių skaitąs ir 
rašąs.

Jį jaunino koks tai indų 
filosofas-jogas, pats 173 me
tų amžiaus.

Malavaijai jaunintis buvo 
specialiai pastatyta būda 
ant “šventosios” Gango upės 
kranto. Būda, tokia buvo 
tamsi, kad jon neįsiskverbęs 
nė vienas saulės spindulys 
nei dienos šviesos ruoželis. 
Ten uždarytas per šešias 
savaites Malavaija mito tik 
pienu ir kažkokia savo jau
nintojo pagaminta žolių 
sunka.

Paskui Malavaija tapęs 
perkeltas į kitą kambarį, 
kurin tik palaipsniui tėra 
leidžiama saulės šviesa.

(Bet kol Amerikos ar Eu
ropos blaivūs mokslininkai 
patikrins tą stebėtiną Mala- 
vaijos atsijauninimą, mes 
dar galime apie jį abejot.)
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Geltonoji Migla ir 
Žemės Suskilimas

Nesenai kokia tai tiršta 
geltona migla apgulė dalis 
Japonijos ir Korėjos. Migloj 
turėjo sustot laivai jūroj, o 
vienas didelis japonų laivas 
užplaukė ant seklumos ir 
“prisvilo.” Tuo pačiu laiku 
kai kur susprogo žemė ir at
sirado plyšiai jos paviršiu
je; o žemės drebėjimo ne
buvo.

Dar neišaiškinti šie gam
tos reiškiniai.

Auto. “Tajeriy” 50 
Mėty Sukaktis

Šiemet sueina 50 metų, 
kaip išrasti automobiliam 
“tajeriai,” tai yra guminės 
padangos ratams. O pradžia 
jų išradimo buvusi tokia:

1888 metais anglas gy
vulių gydytojas B. Dunlopp 
nupirkęs savo sūnui dviratį. 
Jis pastebėjo, kad labiau
siai dviračio bėgimą sunki
na tai'' trynimasis į kelio 
šiurkštumus. Dunlopp’ui at
rodė, kad jeigu dviračio ra
tai būtų apvesti kokia tam
pria, oro pripūsta žarnele, 
tai važiavimas juom žymiai 
palengvėtų.

Taip Dunloppas ir padir
bo pirmąsias gumines pa
dangas savo sūnaus dvira
čiui. Pasirodė puikus, prak
tiškas dalykas; ir Dunlop
pas užpatentavo savo išra
dimą.

Sakoma, kad dabar “Dun- 
loppo” automobilių padangų 
gamyklos yra didžiausios 
pasaulyje.

Ne veltui keturi Sovietų 
mokslininkai praleido 8 mė
nesius suvirš ant Šiaurių Po
liaus ledo plaukiančios ly
ties. Per tuos mėnesius jie 
surinko daugiau ir teisin
gesnių žinių apie žemės 
Šiaurinį Ašigalį ir apie Le
dinį Vandenyną, negu pir
mesni tyrinėtojai per ištisus 
dešimtmečius, visus juos sy
kiu sudėjus. Dėl to nesigin
čija nė vienas Amerikos 
mokslininkas.

Paskelbta dar tik maža 
dalis raporto iš to, ką so
vietiniai mokslininkai —Pa- 
panin, širšov, Krenkel ir 
Fedorov — sužinojo ir pa
tyrė toj ledynų, šalčių ir 
smarkių vėjų viešpatijoj ’— 
Arktikoj; bet ir tie pradi
niai faktai iš raporto ati
dengia įvairias paslaptis ir 
panaikina krūvą klaidingų 
įsivaizdavimų ir pasakų 
apie tą žemės skritulio dalį.

Aikštės Lėktuvam ant 
Ledų

Iki pat tos jų ekspedici
jos į Šiaurių Polių pasaulis 
manė, kad jūra toj srityj 
apdengta vien tik ledais, su
simetusiais į kalnus ir dide
lius ledinius griozdus-kupe- 
tas. Bet Sovietų mokslinin
kai atrado ir skirtingus ten 
ledų sugulimus. Jie užtiko 
didelių, lygių ledynų, gerų 
aikščių lėktuvam nusileisti 
ir pakilti; ir šį jų atradimą 
sveikina orlaivių kompani
jos: jos planuoja įsteigt 
bizniškas lėktuvų skraidy
mo linijas iš Jungtinių Val
stijų per Šiaurių Polių į Eu
ropą ir atgal į Ameriką.
Pasaka apie šiaurių Poliaus 

žemyną
Nuo senai buvo įsigalėjus 

pasaka, būk Šiaurių Poliaus 
artimoj srityj esanti kokia 
didelė sausuma — žemynas, 
ir neva žinovai nurodinėjo, 
kokioj geografinėj platumoj 
ir ilgumoj' toks žemynas tu
ri rastis. O Sovietų moksli
ninkai, tikrai ištirdami tas 
vietas, nerado ten jokios 
sausumos, tik jūrą, kurios 
vidutinis gilumas yra dvi 
mylios ir 68 šimtadaliai (ar- 
bo 4,290 metrų).

Ledų Jūros Srovių 
Greitumas

Pirmesni tyrinėjimai, ve
dami tyrinėtojų iš įvairių 
tautų, nieko tikro nepasakė, 
kaip greitai juda bei plau
kia ledai Šiaurių Poliaus 
plotuose. Ir tik dabar tikrų 
faktų apie tų ledų judėji
mus gauname iš keturių so
vietinių mokslininkų, būtent 
—ledo lytis su jų stovykla 
plaukė po 10 iki 20 mylių 
per 24 valandas, arba vidu
tiniai po 14 mylių su viršum 
per dieną ir naktį. O su ta 
lyčia plaukė ir kiti ledynai.

Bet nežiūrint savo pasi
sekimų šiuo, klausimu, tie 
mokslininkai sako: reikės 
dar nuodugniai studijuot 
Ledinį Vandenyną, kad ga
lima būtų šešiais mėnesiais 
išanksto nurodyt, kokios 
ten bus ledų sąlygos.

Pirmiau buvo pasklidęs 
manymas, būk šiaurinio

kiai pasinešė į pietus. Apie 
lapkričio pusę jis buvo pie- 
tų-vakarų kryptim atplau
kęs jau netoli Greelandijos. 
O su tuo ledu plaukė ir dau
gis kitų ledo lyčių.

Kokia gi išvada iš to jų 
plaukimo? — Turi būt ga
linga jūros srovė, kuri tuos 
ledus neša pietų linkon į At
lanto Vandenyną. O kitas 
Sovietų mokslininkas, V. V. 
Šuleikin apskaitliavo, jog 
per kiekvieną ketvirtainį 
>mastą (aukštyn-platyn) toj 
jūroj kasdien priplaukia po 
10,000 tonų ledinio vandens 
į Atlanto Vandenyną.’

Kodėl Plaukia Į Pietus?
Kitas klausimas — dėl ko

kios priežasties plaukia ten 
ledas iš šiaurių į pietus? Ta 
priežastis yra vėjas, — at
sako Sovietų mokslininkai. 
Jie surado ir gamtinę tiesą, 
arba santikį tarp vėjo smar
kumo ir ledynų judėjimo, 
būtent — ledas plaukia tre^ 
čia nuošimtį vėjo greitumo. 
Pavyzdžiui, jeigu vėjas pu
čia 50 mylių per valandą, 
tai jis pastumia ledą pus
antros mylios per valandą.

Vėjo pučiami ledai taipgi 
vedasi, traukia ir stumia 
vandenį nuo šiaurių į pietus, 
kaip parodė Papanin ir trys 
jo draugai tyrinėtojai. Taip 
ledai “velka” su savim van
denį iki 400 pėdų gilumo.

Kada tik vėjas pūtė skir- 
tingon linkmėn, ledai taip 
pat pradėjo keliaut ton link
mėn ir traukt jūros vandenį 
į tą pusę. Tuo būdų sovieti
niai mokslininkai su savo 
ledu, pakrypus vėjui prie
šingon pusėn, ne kartą bu
vo bloškiami atgal linkon 
Šiaurių Poliaus. Bet taip re
tai tebūdavo. Vėjas papras
tai pūtė iš žiemių į pietus 
ir varė ledus linkon Atlanto.

“Ledų laukai,” sako pro
fesorius Šuleikin, “visada 
plaukė vien tik po vėjo 
įtaka; taip pat ir vandens 
srovės po ledais. Visame Le
dinio Vandenyno milžiniška
me plote, kurį perplaukė 
Papanino ledo lytis, visos iki 
vienai vandens srovės susi
darė tik iš vėjo priežasties.”

Tai šiuo būdu surasta tik-
roji kilmė ir didžiosios sro
vės, plaukiančios pro rytinę 
Greenlandiją: šios srovės 
tėvą s-motina yra vėjas ir 
vėjo stumiamų ledų judėji
mas.

Atbula šilta Srovė Po 
šaltąja

Bet apart viršutinės, šal
tosios srovės sovietiniai 
mokslininkai surado ir išty
rė gilesnę, šiltą srovę, kuri 
plaukia kaip tik atbulon pu
sėn—iš Atlanto į Ledinį 
Vandenyną. Šiltoji srovė

didjūrio vandenys siaučia prasideda žemiau 400 pėdų 
tik aplink šiaurių Polių. O nuo jūros paviršiaus. 'Jinai 
jeigu taip būtų, Lai ledas su dar įdomi tuom, kad į šiau- 
Sovietų mokslininkų stovyk- rius neša vėžiukus, žuvis, 
la būtų per pusdevinto mė- vandeninius kirminus ir ki- 
nesio sukęsis apie polių pa- tus marių gyvius, kaip at- 
našiai kaip mėnulis apie rado Sovietų mokslininkai, 
žemę. Bet tas jų ledas tik Todėl ir tarp tolimų šiaurės 
iš pradžios (1937 m. gegu-iledų baltosios meškos -žu- 
žės-liepos mėn.) kiek “abe- yauja, o paukščiai nuo van- 
jojo,” plūduriuodamas tai dens paviršiaus gaudo sau
šian, tai ten. Paskui jis aiš-i maistą. M

Šiuo atradimu sovietiniai 
mokslininkai parodė, kaiįl 
Nansen ir kiti pirmesni ty
rinėtojai klydo, tvirtindami, 
būk vidurinė dalis Ledinid 
Vandenyno tai esanti “dy
kuma” be gyvybės.

(šiaurių Polius Nėra šalčiau
sia Vieta *

Savo žygiu keturi Sovietų 
mokslininkai pirmą kartą' 
istorijoj surinko faktus apie 
oro temperatūrą, apie vėi 
jus, jų kryptį ir smarkumą' 
toj buvusioj neištirtoj dalyį 
Ledinio Vandenyno. Jų nu- 
tėmijimai tapo sėkmingai 
suderinti ir su amerikiečių 
tyrinėtojų nutėmijimais to- 

Įlimoj šiaurėj, kad dabar jau 
i gali būti nužymėti saugūs 
oro keliai lakūnams virš to-; 
Ūmiausiu šiauriniu vande- 
nų.

Pirmiau manyta, kad 
Šiaurių Polius esąs centras 
pačių didžiausių šalčių, spei
gų. Bet sovietiniai moksli
ninkai, apsigyvenę ten ant 
ledo, parodė, jog tai buvo 
klaidingas manymas. Nes 

(šalčiausias oras ant Šiaurių 
Poliaus nesiekė daugiau 
kaip 30 iki 35 laipsnių šalčio 
žemiau zero pagal Centi- 

: gradą (šimtalaipsnį termo
metrą). Pasirodė, jog šal
čiausias žinomas oras būna
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i ne Šiauriniame Ašigalyje?
i bet Sovietinėj Jakutijoj 
(Sibire), kur, pav., 1937 m. 
gruodyje, šaltis siekė 50 • 
laipsnių žemiau Centigrado 
zero.

O čia dar tik kelios iš- 
daugelio tų paslapčių, ku
rias atidengė Sovietų mok* 
slininkai toj “amžinos žies 
mos karalijoj.” —N. Mw

Ištekėjusi Moteris Virto “Pa* 
nele”, Carui įsakius

. t .1

Leningrado a r c h i v uosč 
nesenai surasta tokia savo
tiška istorija: ‘

Kunigaikščio L i u bomirs-’ 
kio sūnus apie vidurį praį^ 
eito šimtmečio vedė papras-* 
tą merginą. Senis Liubo- | 
mirskis piestu stojo prieš1 
tokį jo “giminės pažemini*' 
mą.” , .

Tada senis kunigaikštis
nuvyko pas patį carą ir iš^ 
dėjo jam savo bėdą. Caras, 
jį išklausė ir išleido tokį įsa
kymą:

“Šios vedybos, įvykusio^'- •-----------------------------y V------>11 ] 
be tėvo leidimo, yra panai-' 
kintos. Jaunuolis už neklus-’ 
numą savo tėvui lieka iš* 
tremtas į Kaukazą. Jauno 
moteris vėl turi vadin 
mergina, pirmykščiu sa 
pavarde, 
nuo šiol jinai bus laiko 
mergina.”--------------—J
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Socializmo Šalies 
Armija

Jau pirmomis po Spalio Re
voliucijos Rusijoj dienomis 
paaiškėjo, kad naujai susida
riusiai Sovietų valstybei reika
linga reguliari ir stipri Raudo
noji armija ir Raudonasis lai
vynas. Kontrrevoliucinės jė
gos, revoliucijos sudaužytos pa
matiniuose šalies centruose, 
ėmė spiestis Rusijos pakraš
čiuose, ėmė organizuoti savo 
armijas, kurias gausiai rėmė 
ginklais ir žmonėmis kapita
listinės šalys. Pagaliau buvo 
aišku, kad > kapitalistinės ša
lys neapsiribos vien ginklų tei
kimu vidaus kontrrevoliucijai. 
Intervencija irgi buvo neišven
giama. Kovoti su šitais prie
šais negalėjo pajėgti nedideli, 
nepakankamai gerai organi
zuoti Raudonosios gvardijos 
būriai, bolševikų partijos su
kurti dar prieš Spalio revoliu
ciją ir Spalio revoliucijos die
nose. 1918-tais metais sausio 
28 d. Sovietų vyriausybės galva 
— Leninas — pasirašė dekre
tą apie Darbininkų ir Valstie
čių Raudonosios Armijos orga
nizavimą, o po 15 dienų—an
trąjį dekretą apie Darbininkui 
ir Valstiečių Raudonojo Laivy
no organizavimą. Kaip Raudo
nosios armijos, taip ir Raudo
nojo laivyno uždavinys buvo 
ginti revoliucijos užkariavi
mus, ginti darbo žmonių lais
vę.

Raudonoji armija ir Raudo
nasis laivynas kūrėsi ir stiprė
jo kovose su kontrrevoliucijos! 
jėgomis. Jau 1919 metų pra
džioje rusų baltagvardiečių I 
armijos sudarė daugiau 700 
tūkstančių kareivių, kurioms 
vadovavo rinktiniai, išsimoks
linę caro generolai. Baltagvar
diečiai laikė savo rankose už-1 
grobę Baltarusiją, Ukrainą, | 
Šiaurės Kaukazą ir Užkauka
zę Pavolgį ir Vidurinę Aziją, 
Vakarų ir Rytų Sibirą, Užbai- 
kalį ir Tolimuosius Rytus. 
Baltagvardiečiai ir interventai 
iš visų pusių smaugė jaunutę 
Sovietų respubliką. Iš pietų 
ėjo Denikinas, anglai ir fran- 
cūzai, iš. Rytų — Kolčakas ir 
japonai, iš vakarų vokiečiai ir 
Pilsudskio intevencinė armija, 
iš šiaurės rytų — Judeničas, iš 
šiaurės anglų ir amerikiečių 
intervencinės armijos, štai su 
kokia galybe priešų reikėjo 
kovoti jaunai Sovietų respubli
kai! Antanta, pradedant nuo 
1918 m. vidurio, suruošė tris 
žygius, kad pasmaugti Sovietų 
šalį. 14 valstybių — Vokietija, 
Anglija, Francija, Italija, Jun
gtinės Amerikos Valstijos, Ja
ponija, Lenkija, Rumunija, Es
tija, Latvija, Lietuva, čechoslo- 
vakija, Suomija, Graikija — 
dalyvavo tuose Antantes suor
ganizuotuose intervencijos žy
giuose. Baltagvardiečiai ir in
terventai grobė Sovietų šalį, 
šaudė, korė, gyvais degino ir 
pjaustė tūkstančius ir dešim

tis tūkstančių revoliucijai at
sidavusių žmonių, organizavo 
pasibaisėtinus pogromus, žagi- 
no moteris ir merginas. Taip 
jie gynė “kultūrą” ir “civili
zaciją” nuo “barbarų” bolše
vikų !

Daug dešimčių tūkstančių 
raudonarmiečių ir raudonųjų 
jūrininkų žuvo pilietinio karo 
frontuose begindami savo tė
vų, brolių ir sęserų laisvę, be
gindami Didžiosios socialisti
nės spalio revoliucijos laimė
jimus. Raudonoji armija, daž
nai alkana ir pusnuogė, netu
rėdama pakankamai ginklų, 
bet vieninga savo revoliuciniu 
pasiryžimu, atrėmė daug skait- 
lingesnes ir geriau ginkluotas 
baltagvardiečių ir interventų 
armijas ir išvijo jas iš Sovietų 
žemės ribų.

Kas suteikė Raudonajai ar
mijai tokią jėgą, kad ji galė
jo apsidirbti su daug galinges
niais priešais? Pirma, Raudo
noji armija buvo ir yra spalio 
revoliucijos paliuosuotų darbi
ninkų ir valstiečių armija. 
Raudonarmiečiai eidami į ko
vą žinojo, kad jie kaujasi už 
savo gyvybinius reikalus, už 
žemę, kurią nori atimti dvari
ninkai, už laisvą darbą įmo
nėse savo pačių naudai, kurį 
nori panaikinti ir pavergti fa-! 
brikantai, už savąją darbinin
kų ir valstiečių vyriausybę, 
kurią nori nuversti senieji liau
dies dusintojai ir budeliai. 
Raudonosios armijos eilėse su
sivienijo tos dvi galingosios re
voliucijos jėgos — darbininkai 
ir valstiečiai, — kurių vienybė 
kiekvienai revoliucijai garan
tuoja pergalę, štai šitoje dar
bininkų klasės ir valstiečių 
vienybėje buvo ir yra pilama
sis Raudonosios armijos jėgos 
šaltinis. Visos kapitalistinių 
šalių armijos, nors ir susideda 
savo, masėje iš darbininkų ir 
valstiečių, bet gina jos buržua
zijos, fabrikantų, dvarininkų, 
bankininkų reikalus.

Antra, Raudonoji armija 
buvo ir yra Spalio revoliucijos 
paliuosuotų tautų brolybės ar

onija, ju laisvės ir nepriklau
somybės gynimo armija. Jos 
eilėse petys į petį kovojo dau
gybės SSRS gyvenančių tautų 
randonarmiečiai; jie kovojo už 
bendrus tikslus, už bendrus vi
soms tautoms reikalus. čia 
buvo ir yra antrasis Raudo
nosios armijos jėgos šaltinis. 
Nė vienos kapitalistinės šalies 
armijoj nėra tokios tautų bro
lybės, nes visos kapitalistinių 
šalių armijos auklėjamos šovi
nizmo dvasioj ir yra įrankiu 
kitų tautų smaugimui.

Trečia, Raudonoji armija 
buvo ir yra auklėjama inter
nacionalizmo dvasioj. Rau
donarmietis žino, kad kiekvie
nos šalies darbininkas ir vals
tietis yra jo draugas. Raudon
armiečiai auklėjami kitų tautų

gerbimo dvasioj, taikos tarp 
tautų saugojimo dvasioj. Rau
donarmiečiai žino, kad nė 
vienos šalies armija neturi 
tiek draugų ir simpatijų kitose 
šalyse, kaip socializmo šalies 
armija, čia buvo ir yra tre

čiasis Raudonosios armijos jė- 
gos ša’tinis. Visos kapitalis- 
t ;;ių šalių armijos auklėjamos 
kitų tautų neapykantos dva
sioj, nes jos turi tarnaut aklu 
įrankiu tam laikui, kada, prasi
dės ginkluoti susirėmimai tarp 
kapitalistinių valstybių.

Pagaliau, Raudonosios armi
jos jėga yra tame, kad jos 
nuolatiniu organizatorių ir au
klėtoju buvo ir yra Komunis
tų Partija. Komunistai kūrė 
Raudonąją armiją ir visą lai
ką buvo pagrindiniu jos nu
garkauliu. Raudonosios armi
jos pirmaisiais organizatoriais 
buvo visų pirma Leninas ir 
Stalinas. Leninas būdamas 
Kremliuje sugebėdavo duoti 
konkrečiausias n u r o d y m us 
frontams, sugebėdavo išspręs
ti sudėtingiausius strateginius 
uždavinius, stovinčius prieš 
frontų štabus. Stalino gi rolė 
pasireikšdavo, visų pirma ten, 
kur būdavo fronte bloga padė
tis, kur /grėsė pavojus. Par
tija siuntė 1918 m. d. Staliną 
organizuoti Carycino apgyni
mą, kad nedaleist susijungt 
Denikino ir Kolčako armijoms, 
kad neleist užkirst kelio duo
nos atvežimui iš duoningų ra
jonų badaujantiems proleta
riniams centrams. Dr-gai Sta
linas ir Vorošilovas puikiai at
liko tą uždavinį. Partija siun
tė d. Staliną organizuoti Kol
čako armijos sumušimą, kada 
ji buvo jau Ufą pasiekus. Kol
čako armija buvo sumušta. 
Partija siuntė d. Staliną orga
nizuot Judeničo žygio likvida
vimą, kada tas gręsė raudona
jam Retrogradui. Judeničas 
buvo sumuštas. Pagaliau d. 
Stalino išdirbtu planu ir jam 
vadovaujant buvo sumuštas 
Denikinas, kuris buvo daėjęs 
iki miesto Oriol.

Raudonosios 'armijos orga
nizatoriais ir jos puikiais va
dais buvo Vorošilovas, Frun
ze, Kuibyševas, Kirovas, Ord- 
žonikidze, Budionas, Bliuche- 
ris ir daug kitų. Raudonoji 
armija išaugino ir iškėlė savo 
logon darinius didvyrius Čapa- 
je.vą, ščorsą, Tolimųjų Rytu 
partizanų vadą Lažo (jį suga
vę japonai interventai garve
žio krosnyje gyvą sudegino) 
ir kt. Apie juos sovietų liau
dis sudėjo savo dainas.

Kada sovietų respublikai 
buvo didžiausias pavojus, ka
da iš visų pusių interventai ir 
baltagvardiečiai suspaudė šalį, 
kada Denikinas artinosi prie 
Maskvos, buvo paskelbta ‘par
tinė savaitė”. Ir štai šituo 
momentu, kad jaunutei sovie
tų respublikai gręsė mirtinas 
pavojus, ketvirtadalis Raudo
nosios armijos kairių įstojo į 
komunistų partiją! Toks bu
vo komunistų partijos autori
tetas 1 Kontrrevoliucijos ratas 
didvyriškomis Raudonosios ar-

Protozanovas, jatinas Sovietų Sąjungos darbininkas, mėgstąs studijuoti chemiją: jis 
turi savo laboratoriją Maskvoj. Tokių stu dentų randasi arti pusė miliono. Sovietų 
vyriausybė jiems visaip padeda siektis ir tuo turtinti šalį.

mijos pastangomis buvo suar
dytas ir priešai atremti.

£919 m. pabaigoj Raudono
siom armijos eilėse buvo 300 
tūkstančių komunistų. Komu
nistų partijos pasiųsti į visus 
armijos vienetus politiniai ko
misarai buvo tų vienetų dva
sia, jų cementas. “Be karo ko
misaro mes nebūtumėm turė
ję Raudonosios armijos”, kal
bėjo Leninas.

1920 metų gale pilietinis ka
ras sovietų respublikoj pagrin
de buvo baigtas. Beliko išvy
ti interventus japonus iš Toli
mųjų Rytų, iš Vladivostoko. 
Jie iš ten buvo iškraustyti su
vienytomis partizanų ir Toli
mųjų Rytų armijos jėgomis tik 
1922 m. Raudonoji armija tri
umfavo. Ji laimėjo nežiūrint 
Trockio ir jo agentų dezor- 
ganizacinio veikimo, šalis ga
lėjo pradėti ramų socialistinės 
statybos darbą.

Sovietų liaudis ir jos vyriau
sybė ir toliau nepamiršo savo 
Raudonosios armijos ir Raudo
nojo laivyno. Augant ir stip
rėjant šaliai, augo ir stiprėjo 
jos karinės jėgos. Ypatingai 
gi jos sustiprėjo abiejų stali- 
niškų penkmetinių metu, šian
dien savo dvidešimtmetinių su
kaktuvių dienoje Raudonoji 
armija viena galingiausių ir 
geriausiai ginkluotų armijų 
pasaulyje. Ji galinga, nes jos 
jėgų stiprinimu nuolat rūpi
nosi visa sovietų liaudis, kad 
jos armija galėtų apginti so
cializmo šalies užkariavimus 
nuo imperialistinių grobuonių, 
kurie Sovietų Sąjungai graso 
iš visų pusių. Tuo Raudono
sios armijos galingumu did
žiuojasi kiekvienas sovietų
liaudies pilietis, kiekvienas
kapitalistinių šalių darbo žmo
gus, didžiuojasi visi, kam 
brangus socializmas, k a m 
brangus žmonijos progresas, 
kultūra ir demokratinės lais
vės. Raudonoji armija budrus 
taikos sargas, ji nepasiduoda 
fašistinių barbarų provokaci
joms, bet kartu ji pasiruošus 
visu savo galingumu atremti 
fašistinius interventus ir taip 
jiems surėžti, kad jie daugiau 
jau nebepasikeltų.

Raudonoji armija kaip nie
kada galinga savo kadrais ir 
aukštu techniniu pasiruošimu. 
Raudonosios armijos eilėse 
šiuo metu yra 58 Sovietų Są
jungos-Didvyriai. šis vardas 
suteikiamas tik už ypatingai 
svarbius darbo liaudžiai nuo
pelnus. Ne vienas tūkstantis,. 
Raudonosios armijos koman- 
dierių, politinių darbuotojų ir 
eilinių raudonarmiečių apdo
vanoti įvairiais ordenais už 
puikius savo pasiruošimo pa
vyzdžius ar už specialių užda
vinių atlikimo nuopelnus. Tie 
ordenai irgi rodo Raudonosios 
armijos kadrų kokybę.

Socializmo šalis apsupta jai 
priešingų kapitalistinių šalių. 
Klasinis priešas ruošia karinį 
užpuolimą ant Sovietų Sąjun
gos. Ir todėl jis pirmoj eilėj 
ruošiasi pakirsti Raudonosios 
armijos kadrus. Fašistiniams 
interventams pasisekė kaikur 
įkišti savo nagus ir į Raudo
nosios armijos eiles. Jie už
verbavo savo agentais Tucha- 
čevskį, Jakirą, Uborevičių, Ga- 
marniką ir eilę kitų, pralin- 
dusių į aukštas armijoj vie
tas. Sovietų žvalgai laiku 
juos susekė ir likvidavo, šni
pai ir karo provokatoriai su
naikinti. Fašistinės žvalgybos 
jų rauda, bet kiekvienas doras 
žmogus sovietų šalyje ir už 
jos/rubežių džiaugiasi. Viena 
karo kurstytojų korta ■ mušta. 
Taikos ir progreso šalininkai 
išlošė stambų mūšį! Aišku, 
fašistiniai interventai ir toliau 
verbuos savo agentus, panau
dodami klastą, papirkimą, ap
gavimą ir kitokias priemones. 
Tačiau yeltui fašistai dės viltis 
savo šnipams. Jie susilauks 
tokio pat likimo, kokio susi
laukė Tuchačevskis ir jo sė
brai. Ir vargas tiems fašisti
niams agresoriams, kurie pa
mėgins išbandyti Raudonosios

armijos, sovietų liaudies jė
gas! Pasinaudodama savo pui
kiais kadrais, savo priešakine 
technika, savo sąmoninga poli
tine vienybe Raudonoji armi
ja muš juos toj teritorijoj, iš 
kurios jie ateis.

A. Ramutis.
1938.III.3

Bridgeport, Conn.
TRUMPOS ŽINUTĖS

Kovo 13 d. įvyko iųteresingi 
debatai United Church, prie 
State gatvės, 7:30 vai. vakare.

Debatoriais buvos universite
tų studentai. Jų buvo net ke
turi : du iš Columbia Uuniversi- 
teto ir du iš Yale Universiteto.

Debatuota temoj: “Darbinin
kams pilnos laisvės organizuo
tis į galingą nacionalę uniją 
užtikrinimui pilnoj prasmėj ko- 
lektyvio derėjimosi su darbda
viais, per kurį darbininkai ga
lėtų atsiekt tą, kas jiems yra 
reikalinga, arba tinkama žmo
niškam pragyvenimui.”

Negatyvę pusę ėmė Yale Uni
versiteto studentai, o afirmaty- 
vę—Columbia Universiteto stu
dentai; Albert C. Rickey ir Ed
ward Stevens iš Yale, Delton 
McBee ir Frank Snepp iš Co
lumbia.

Pirmiausia kalbėjo F. Snepp
iš Columbia, gana puikiai pri-Į 
rodydamas nežmoniškai sunkią 
padėtį, kurioj randasi visa dar
bo žmonija, nurodydamas būti
ną reikalą kiekvienam darbi
ninkui priklausyt prie stiprios 
nacionalės unijos Jungtinėse 
Valstijose.

Antras kalbėjo Edward Ste
vens iš Yale. Iš puošnių rū
bų atrodė kaip graborius. Jis 
mėgino įrodinėt, kad tokia uni
ja nėra reikalinga darbinin
kams. Esą, jeigu jau darbinin
kai taip nori unijos, tai tegul 
turi sau lokalines arba vadina
mas “shop” unijas. Tai esą 
geriausia abiem pusėm—ir dar
bininkam ir darbdaviam. Be 
kitko, jis pridūrė: “Tokios or
ganizacijos darbininkai nepro- 
duktyviski, suparalyžiuoją dar
bą, daug bereikalingai laiko iš
eikvoja” ir taip toliau.

Sekantis išeina D. McBee iš 
Columbia. Šis pareiškė: “Tur
būt poną Stevensą fabrikų 
magnatai informavo, ką kal
bėt.” čia suskambėjo griaus
mingi aplodismentai iš apie 
1,000 publikos. Mr. McBee 
tiesiog pareiškė, kad darbo 
žmonės be tokios unijos stačiai 
vergauja, ir kad praeities is
torija parodo, kad darbininkai 
be tokios organizacijos neatsie
kė sau bei savo šeimynom žmo
niško pragyvenimo, ir kad to
kios lokalinės unijos yra tik 
tuščias pieno ragelis kūdikiui. 
Antras dalykas, gerai organi
zuoti darbininkai yra daug pro
duktyvesni ir abelnai tinkames
ni visame kame.

Paskutinis kalbėjo Albert C. 
Rickey iš Yale. Jis pareiškė, 
kad /tokia unija vedanti prie 
pražūties visą šalį, kad unijos 
vadai daug pinigų bereikalin
gai išeikvoja ir kad tokia uni
ja ir patiem darbininkam daro 
daug žalos.

Paskiau dar leido kalbėt Mr. 
McBee 5 minutas. šis pareiš
kė: Jeigu jau taip, tai ir mū
sų federate, valdžia nereikalin
ga, nes jai irgi reikia daug 
pinigų ir laiko išeikvot susisie
kimui įvairiais reikalais. Kal
bėtojas sako: Jeigu mes netu
rėsime atsakomingos federalės1 

.valdžios ir nebus visos šalies1 
darbininkai gerai organizuoti į 
nacionalę uniją, tai aš esu ti-1 
kras, kad, šalis žus, paskęs fa
šizme. čia vėl publikoj plo
jimas per kokias 5‘minutas.

Rezultatas debatų sekantis:
Yale išėjo laimėtojais, netu

rėdami jokių rimtų pamatų.
Debatų pirmininku buvo tei

sėjas Joseph G. Shapiro. Jis' 
ir pareiškė: Tikrenybėje visa 
publika turėtų daryt nuospren
dį, kurioj pusėj teisybė* tačiau 
šis vakaras taip* patvarkytas, 
kad teisėjai išneš nuosprendį.

Teisėjais buvo: prof. F. 
Ham, Dr. A. C. Sides ir Dr. 
Helen M. Scurr.

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad jeigu būtų buvę leista 
nuspręsti visuotinu balsavimu, 
tai Columbia Universiteto jau
nuoliai būtų buvę laimėtojais.

"* • *" “
Šiaip Bridgeporte, kasdieni

nio darbo žvilgsniu, padėtis ga
na sunki. Trumpai imant, sa
vaitė tam atgal vien tik iš G. 
E. dirbtuvės užsiregistravo ne
darbo apdraudos įstaigoje apie 
2,000 darbininkų. Tiesiog žmo
nės nusiminę; yra daug tokių, 
kurie paskutinę riekutę duonos 
jau suvalgė. O ką ryt valgys 
ir kuo vilkės patys ir jų vai
kučiai, nežino.

ALDLD 63 kuopa rengia la
bai puikią pramogą, tai silkių 
vakarienę, kovo 26, Lietuvių 
Svetainėj, 407 Lafayette St.

Brangūs draugai ir draugės, 
kaip Bridgeport©, taip ir apie* 
linkės, nepraleiskit šios labai 
retos progos. Be to, gaspadi- 
nės jau senai rengiasi tą va
karienę padaryt viena iš ge
riausių, kokia kada buvo. Ne- 
vien tik silkių bus, taipgi bus 
ir daugiau gardžių valgių ir 
gera orkestrą. Kurie neprisi
laiko. gavėnios, galės linksmai 
pasišokt. Viską gausite tik už 
75c ypatai.

A. /irison.

Kas Bus Lietuvos Atsto
vu Lenkijai?

Ryga, kovo 23.—Kas iš 
Lietuvos pusės bus Lenkijo
je paskirtas pasiuntiniu, 
dar nežinia. Spėliojama, kad 
vienas iš šių trijų kandida
tų: kun. Mironas, Dr. Zau
nius, buvęs Užsienių Minis- 
teriu af buv. 'Lietuvos Aido 
redaktorius, o vėliau to pa
ties laikraščio koresponden
tas Vadavoje, Gustainis.

Pasikalbėjimas su Liet. Neo
ficialiu Konsulu Vilniuj

Vilnius. — Su Lietuvių 
Komiteto Pirmininku, neofi
cialiu Lietuvos Konsulu Vil
niaus krašte, Stasiu inter
view nuolat atlieka įvairiau
si Lenkų ir kitų valstybių 
korespondentai ir pasitei
rauja vietos būklės, kuri tuo 
tarpu nepasikeitusi.

ISPANIJOS FAŠISTŲ 
PRANEŠIMAS

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, kovo 23.— 
Fašistai skelbiasi, kad jie 
pastūmę liaudiečius 6 my
lias atgal Huesca—Aragon 
fronte.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS 

I

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, Storas ir 5 
šeimynos, štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopleruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

a--------------------------------------- q

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

a--------------------------------------- a

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis Į Antanas Penkevičius

Prezidentas I Sales Manager

ORUI ATVĖSTANT GERKITE CREMO ALE '
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

z gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą' Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą, ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykime sales manadf'/iui Antanui 

Penkevičiųi bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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He Had Some Hopes
Walter Stanchus

(Continued)
day found Vladas 
site for business, 
while walking to town
ago, A small place in 

pleased him. So, he 
sought out the agent

in
He

The next 
search of a 
had noticed, 
a few days 
town that 
energetically
and made a deal. The agent agreed 
to fix up the storeroom—paint it, 
remodeled it somewhat and touch 
up the rough spots in return for 
rent of 12 dollars a month. This 
Vladas considered a fair deal. He 
looked the storeroom over and fi
gured out in detail how he would 
arrange it for business. He would se
cure a second hand bar which would 
serve to separate the customer from 
the clerk and get his good friend 
Stonchus to build the shelves. He 
would do it cheaply and the lum
ber wouldn't cost more than 25 dol
lars. In the adjoining room he 
would have an impoverished office. 
He'd bring his dilapidated typewrit
er down and his old desk. Boy, 
this place is swell. He’d make a 
go of it!

His paint mill friends will patron
ize him. Lithuanians—he has a lot 
of friends and Hungarians too, from 
the mill. Maybe a few outside peo
ple. Sure, he’d make a go of it.

These thoughts went thru his 
mind in all its aspects. He looked 
at the problem from all angles. He 
concluded that his friends would al
most flock to his store. After all 
he was the only one in town who 
sold the good old fashioned medi
cines that his friends so many times 
bought from him.

In the meantime Vladas had pro
cured a second hand car. A 1928 
Essex sedan, a solid appearing car. 
There was plenty of room in the 
rear for packages and boxes, all it 
needed was a fixing of the roof.

Vladas’ thoughts now turned more 
and more into business channels. He 
no longer read any papers. The

magic charm of going in(o business, 
of making good, of being able to 
quit his present job, held him in a 
bear hug and he petted and loved 
these thoughts as fervently as two 
lovers pet each other in a park on 
a moonlit summer night.

Time fleetly passed. The shelves 
were now constructed and Vladas 
was certainly surprised that the only 
request of Stonchus was a carton of 
cigarettes. The storeroom was paint
ed both in the interior and the ex
terior.

the help of his son, the me- 
were soon arranged in order 
shelves, their prices marked; 
bar was put in its place and

TWICE A WEEK

TUESDAY AND

FRIDAY

Concert Success
Just a Start

PUBLISHED EVERY SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

War, Peace and Lithuania

ENGLISH PART

Choral News from 
Philadelphia

V/-

WE DO?WHAT CAN

this page you willElsewhere on 
find a review of the recent world
shaking events in Lithuania. The 
background and stdry . of, ;}the crimes 
is given but the knowledge itself 
cannot help us in deciding what to 
do about it. Arm-chair study must 
give way to action...

Let us see in what way Lith-Ame- 
rican youth can participate in pre
venting a world danger and in help
ing defend the land of their fathers. 
Despite what can be kaid to the con
trary, the fact remains that world 
opinion is a decisive force in interna
tional affairs. We can arouse world 
opinion by:

(1) Holding mass meetings in 
der to acquaint our youth and 
youth of other nationalities with 
threat to world peace that exists on 
the Polo-Lithuanian border.

In New York two large meetings 
were held in which more than 4,000 
people participated. The Waterbury 
VOICE Promotion Comm, is hold
ing a meeting and Brooklyn youth 
clubs are preparing a joint meeting. 
But more of these meetings must 
be held. Choruses, LDS branches 
and other youth organizations must 
get together in all their respective 
cities and hold meetings in order to 
acquaint the people with the impor
tant things now going on.

(2) Sending telegrams of protest 
to Warsaw and Washington and de
monstrating in front of the Polish Į 
Consulate. This Saturday at 11 A. M. 
the Polish Consulate in New York 
will be picketed by Lithuanians and 
other nationalities.

(3) Demanding the formation of 
a coalition government in Lithuania 
and establishment of closer ties be
tween Lithuania and the democratic 
nations. The narrow-minded policy 
of the Smetona regime has left Li
thuania practically friendless in her 
hour of greatest need. A truly de
mocratic government in Lithuania 
would not have permitted such a 
critical situation to develop and it 
would have had friends to rely upon.

x(4) Boycott Polish goods. The 
most po-werful economic weapon is 
the boycott. This method is self- 
explanatory and needs no discussion.

The danger in Lithuania is not 
only a danger to her independence’ 
but a danger that may lead to an 
international conflict which will drag 
America as well as every other na
tion into it. It is for these reasons 
that we, as Americans, as Lithua
nians and as intelligent youth must 
do everything in our power to stop 
the Polish aggression against Li
thuania and to stop it before march
ing feet rumble in our cities as well 
as the cities of Lithuania and Poland.

----- O— 7
BACK AGAIN

With 
dicines 
on the 
the old 
embellished with white cheese cloth 
covering and the office installed.

Everything was now in readiness 
for the opening day. Vladas glanc
ed over his store and he could not 
hide his pleasure at seeing the me
dicines all arranged in orderly 
fashion, the bar appearing so white 
and neat and the small show-case 
fixed up. It looked like a real store 
to him. A large yellow sheet of 
paper with neatly painted letters an
nounced the opening- of Keystone 
"Cut Rate.

Promptly at 8:30 in the morning 
the store was opened. The store, 
very low of cellar-like construction 
and with very little space for dis
play of signs and' drugs, could hard
ly be noticed by the casual passer
by.

Tom, who had graduated two sum
mers ago and had not as yet found 
a steady job, consented to be the 
clerk. Tom doubted from the begin
ning the eventual success of the en
terprise and thought his father naive 
in thinking that his friends would 
do business here when these people 
could buy drugs more cheaply at the 

' big concerns in town.
A figure straggled in. A 

man whom he recognized at 
“Hello”, he saluted with 

smile and Tom returned it.
“I biznj, eh”. The customer glanc

ed around slowly and deliberately, 
looking the place over. He slowly 
rolled a cigarette and lit it.

“Biskj per daug žemas”, he 
formed.

“Yea”, was the curt reply.
Shuffling around, looking over 

files of drugs and after asking a 
few more questions the scrawny 
man left.

Nearly an hour passed and at last 
a customer was on hand.

“May I help you, sir”.
“Gimme a pack of Camels”, was 

the request. Tom handed the pack
age of cigarettes to the customer.

“How much”?
“Fourteen”.
“Well, at least one customer 

ready”, Toni thought.
(to be concluded.)

scrawny 
once.
a broad

in-

the

al

or- 
the 
the

Short and Sweet
Jobbings

“While 
of power 
gislative 
ment is subject to judicial restraint, 
the only check upon our own exer
cise of power is our own self-re
straint . . . Courts are not the only 
agency of government that must be 
assumed to have capacity to govern.”

—Harlan F. Stone, Supreme Court 
Justice

unconstitutional 
by the executive 
branches of the

exercise 
and le- 
govern-

“The Supreme Court of the Uni
ted States is not only determining 
legal question but it is likewise de- 
termin.ug the great economic ques
tion.'-.”

—Senator Wheeler, Mont., in 1931.

The hall gayly and artistically de
corated, the stage bedecked in ferns 
and plants, the girls beautifully 
gowned, the men proudly flaunting 
a hautonniere—and lastly every seat 
taken by an interested audience— 
such was the Worcester concert. A 
decided success.

Waiter—“I’m afraid we cart’t cash 
check, sir. You see, we’ve a lit-a

tie agreement with the bank that 
servewe cash no checks, 

no soup”.
and they

“No one will deny that we have
long been using an autocratic edu
cational system to educate for life 
in a democracy, and we perhaps 
should ask ourselves if democracy 
can long endure under these con
ditions.” — M. E. Hurst, Oklahoma 
director of the National Educational 
Association.

Builders Hold Hike 
To State Park

Lithuanian Crisis Still 
Present—What Next?

Our guest soloist, Miss Mickunas, 
delighted everyone with her sweet 
voice, while our own local talent was 
at its best. The ovation received at 
the end showed the audience’s ap
proval of the chorus’ singing. It is 
a long time since Worcester witness
ed such a concert, yet let it only 
be the beginning of greater triumphs. 
The chorus would like to thank both 
the local and the out-of-town peo
ple who attended our affair for 
their hearty support.

The members worked hard to bring 
about such p. success; it was no 
pure stroke of luck, but a lot of 
earnest effort. Everyone did his 
part, and we put it over big. Per
haps there were a few slips here 
and there—I don’t know where ex
actly—but all in all we can pat 
ourselves on the back.

Now we have something else to 
plan for—a semi-formal dance to be 
held sometime in May. Watch close
ly for the date which will be pub
lished soon. —M.

The Brooklyn L.D.S. Branch, 
“BuiLDerS,” are holding a hike thru 
Cunningham State Park this Sun
day.

All members and friends are in
vited to meet this Sunday morning 
at 9:30 in 
Bring your 
be prepared

Everybody

front of Laisve Hall, 
lunch and carfare and 
for a swell time.
invited.

—Committee.

Men cry peace! peace! but there į 
is no peace—not even for a tired 
youthful editor afflicted with spring steady once more.

fever. I had the fond hope that the 
disappearance of this column would 
go unnoticed but my hopes were 
dashed when the letters came in ask
ing for its reappearance and rr»y 
friends tormented me with questions.

One girl made the remark that 
people read this column from habit. 
Oh misery! And I always 
it was read because of its 
instead of continuity. But 
as it may —< this column

thought 
quality 

be that 
will be

Ik

Big Crowd at Wor 
coster Sup, Conc’t

to

by VITO BRUN1ZA
THE little land of Lithuania reach- 
1 ed the headlines last week and for 
several days the world wondered if 
this small nation would be the Ser
bia of a Second World War. The 
eyes of all countries turned upon 
Kaunas and people asked each other, 
“What is happening and why?”

At this moment the danger has 
subdued but still a jitterT 
used to crises looks with I
sion upon the Baltic land apd won
ders “what next?”

Kaunas Surrenders to 
Polish War Threat

world 
prehen-

Recent Events
Lithuania’s unqualified acceptance 

of the Polish ultimatum eliminates 
immediate danger of armed invasion. 
However we cannot say that peace
ful relations arc assured between the 
two 
and 
that 
last
overwhelming m i 1 i t a r y 
along the border, was a first step 
toward ultimate 
weaker neighbor,
be compared with the 
between Adolf Hitler 
lor ^chuschnigg which was follow
ed later by the German armed oc
cupation of Austria.

The Incident

Reports from Kaunasnations.
Geneva continue to be fearful 
Poland’s peremptory demand of 
week, backed by a display of 

strength

absorption of its 
This incident may 

agreement 
and Chance! -

Amigos, was it not wonderful 
see such a large crowd at our con
ceit and supper? Let’s hope that all 
of our doings will draw large crowds. 
I believe there were 500 people, and 
among them visitors from Hudson, 
Stoughton, Gardner, Norwood, Mon
tello and Lawrence. Our boys sure 
did a beautiful job in decorating the 
hall, it looked just like an Easter 
egg. Gracias, amigos, everybody was 
talking about how beautiful it look
ed.

And now amigos, about the pro
gram and how it was. Everyone was 
satisfied with the opera singer from 
Phila., but she did not sing enough 
songs. After the way we advertised 
her, she was on the program only 
twice and sang 7 songs. Our own, 
tenor almost stole the show when he 
sang 4 in succession. But among all 
the songs there were no new ones. 
And now, amigos, it is not my wish 
to -bring any 
papers, so I 
What I said 
Laisve printed 
names of the 
many of them can you call 
songs?

And now amigos, I shall 
bid you adios, as I do not 
antagonize anyone or cause 
trouble. But one final question, when 
will we start to sing the “Inter
national” or have we forgotten that 
we are workers ? Adios, amigos.

—Amigo Mio.

Taking advantage of the astonish
ment and stupid lethargy of the 
World Powers in regards to the in
vasion of Austria, Poland harped up
on a minor border incident and sent 
her troops marching to Lithuania. 
Fascist groups instigated riots and 
demonstrations, 
until it seemed 
lion demanded
small Lithuania, once three times as 
large as Poland. Poland has a well 
equipped modern army of 283,000 
and Lithuania has a scrawny group 
of 21,000 soldiers. An ultimatum 
was sent to Kaunas demanding the 
renunciation of Vilnius and the open
ing of~ economic and diplomatic re
lations. i

influencing opinion 
that the entire na- 
thc annihilation of

the
re-

ing Polish influences and it would 
form alliances with the democratic 
nations. Neithei’ Germany nor Po
land would attack Lithuania know
ing that a world war and interna
tional boycott would immediately 
follow.

The Spirit of Lithuania
It is this writer’s opinion that 

Lithuanian people have won the
spect and sympathy of all Europe. 
Even though Lithuania for many 
years in the past was plunged into 
obscurity, it has come once more in
to the eyes of the world bringing 
forth something of the Lithuania of 
old. As history tells us Lithuania 
was one of the most -poweful coun
tries in Europe a few centurie? back 
but through constant wars she had 
become depleted. Therefore may this 
present crisis, which illustrates the 
spirit of Lithuania, be the beginning 
of a new Lithuania, a Lithuania 
that will remain a country to be re
spected by the world. However this 
rejoicing is short lived.

It seems that both nations are 
not satisfied with the settlement of 
the Polo-Lithuanian dispute. The 
Polish Fascist army is still massed 
on the border of Lithuania and still 
threatens invasion. Why must such 
happenings continue? Why are these 
bloodthirsty Fascists given such a 
free hand in doing as they, desire?

What Can be Done
The answer to these questions is 

that no one ever seems to have any 
intention of intervening. This is 
most obviously found in Spain with

arguments thru the 
shall say only this, 
about songs is true, 
the programs and the 
songs are there. How 

workers’

have to 
wish to 
anymore

Facing an army Ion times greater 
than their own, Lithuania capitula
ted before this threat to its nation
al existence. Smetona, President
dictator of Lithuania, had not en
tered into mutual defense alliances 
with the Soviet Union and therefore 
the country was at. the mercy of 
Polish imperialists.

Not having a democratic govern
ment the Lithuanians were unable 
to voice their resentment and were 
forced to accept the capitulation. 
The Smetona regime, sympathetic to 
Hitler and Poland, will probalHy 
make further concessions and become 
a pawn in the hands of the 
ists.

The VVar Threat
We now see that upon 

of Lithuania depend the

imperial-

The red network is finally taking 
in animal kingdom. Jugoslavia crack
ed down on Mickey Mouse, and the 
Brazilian dictatorship has put a ban 
on Tarzan’s apes.

Parents can’t be too careful, what 
with a potential red in every quad
ruped. —

Better not let Junior fool around 
with those animal crackers.

The men you would like to recom
mend never seem to need recommen
dation.

the fate 
fates of 

Poland, Germany and the Soviet 
Union. An international conflict 
will be the avalanche that the am
ber-drop of Lithuania may start. 
In such a situation the form of 
government Lithuania has may de
cide the future. Two cabinet minis
ters have resigned but the Smetona 
clique remains in 
without question 
hold the interest 
people at heart.
without question
government in Lithuania would re
sist as much as possible the grow-

power. We know 
that they do not 
of the Lithuanian 

We also know 
that a democratic

All countries must 
Fascism. Any party 
discriminations which 
them must be pushed 
these countries would

Hitler and Mussolini aiding the Fas
cists. Then a most recent display 
of this was Hitler’s bloodless victory 
over Austria. And now Poland is 
seeking to destroy Lithuanian inde
pendence. These Fascists have gone 
too far; the time has come for the 
world to act. 
unite against 
or religious 
exist between 
aside. If all
have united at the time when Fas
cism began it would have been abol
ished before it had the opportunity 
to gain power and prestige. That 
is why democratically inclined coun
tries should combine their efforts 
and stop Fascism before it proceeds 
much further. Then and then only 
shall peace reign over us and De
mocracy be safe. UNITE AGAINST 
FASCISM! ABOLISH RELIGIOUS 
AND PARTY DISCRIMINATIONS!

Lithuanians—Unite!
There are many parties, groups 

and cliques among our Lithuanian 
people. A nationality, small as ours, 
must be able to unite into one strong 
political group where we could have 
a common front on principles, poli
cies and beliefs. At no other time 
has it been so necessary for us to 
unite than at the present.

WE MUST ALL UNITE TO PRO
TECT LITHUANIAN INDEPEN
DENCE FROM THE GREATEST 
MENACE, FASCISM ...

LITHUANIAN YOUTH’-DEMONSTRATE THIS 
SATURDAY AGAINST POUSH AGGRESSION!

The danger of a world war 
still casts- its shadow over Li
thuania as Polish armies con
tinue to menace the border. 
Lithuanian independence has 
never faced such a dark hour 
beforę and it is up to us Li- 
thuanian-Americans to arouse 
world opinion against the Po
lish imperialistic aggression.

One way of doing this is 
to demonstrate in front 
Polish Consulate at 151 
Street in New York at 
M. Saturday morning.

All Lithuanian youth are

of the
E. 67

urged to attend this demon
stration and show the solida
rity of progressive youth in 
the face of the danger to the 
Lithuanian people.

Yotmg Lithuanians of Broo
klyn and vicinity will meet in 
front of 427 Lorimer St., kt 
9:45 Saturday morning and go 
to the Consulate in one large 
group. In this hour of Lithua
nia’s need we must show oUr 
unity in condemning this 
threat to world peace. Every 
Lithuanian-American is urged 
to demonstrate this Saturday!

DETROIT NEWS SPECIAL
In the passing of Mildred’s mother 

last week we know she will rest in 
peace. May the close friends and 
the Aido Chorus draw their bonds 
of friendship closer in an attempt 
to fill in the gap left in the life of 
our1 good chorus member, Mildred 
Janonis. Mrs. Janonis and Mrs. Ja- 
cobauskas were buried Saturday af
ternoon at the Woodmere Cemetery.

Some like it hot, some like it cold, 
but the Aido Chorus hard-time party 
was 'a regular Indian whoop-um-up. 
Boy, do clothes make a difference;' 
the quiet, polished young gentlemen 
that attend Sunday practices, with 
a change of clothes become one man 
mix-up of legs, arms • and yells, all 
to the intense delight of the sighing 

cave-women. Heroes were made j

AN EPISODE OF WAR AT SEA

&

An action-shot of the sinking reb'el ship, “Bakares,” that Was torpedoed by Loyalist ships (iff the z 
coast of Spain. This was the second rebel ship sunk since the fascist invasion while the Loyalist navy 
is still intact. Photo was taken by .'one of the Loyalist planes that aided-in the battle*

į

To- 
De- 
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Greetings and salutations to all of 
our members. Now that warm 
weather is almost here I know we 
are all looking for a very busy sea
son, so let’s all work hard and give 
Johnny a break and show him we 
really want to learn all of our songs.

Att. Members: Will some one be 
kind enough to donate a bottle of 
hair restorer to our teacher, Johnny 
B., as he is slowly becoming bald 
from pulling his hair at chorus re
hearsals.

What happened to Frank last Fri
day night at chorus? He was out in 
the hall most of the time.

P. S. A dancė is being given by 
Lyros Chorus at the Ukrainian Hall, 
836 Franklin St., April 2nd. Music 
for the young folks to be supplied 
by the Blue Aces, and for the old 
folks we have Joe’s Polka Dots. 
Tickets are now on sale for the 
small price of $£> cents, including 
wardrobe.

So don’t forget, it will be 
Bring along your boy friend 
friend, also your mother and 

A good time will be had

a date, 
or girl 
father, 
by all. 

—Smiles.

Husband: I’ve got a yen for you.
Wife: All right, hand it over, but 

after this bring home American 
money.

Ramblings of the 
Second District

the 
al-

Greetings, folks, I hope that 
spring fever didn’t get you, it 
most has me... Rumors have it that 
a former teacher of the Lawrence 
Chorus is organizing a chorus in 
Lowell. Good luck! I hope he gets 
all the cooperation... l^awrence is 
running an April Fool’s Dance on 
April 1st. I hope that you all can 
be out there. The price is very low, 
honest, it will surprise you...

Another rumor, Stoughton is going' 
to reorganize its chorus (they 
should, after meeting all of their 
okl friends during the Winter sea
son) and I wish them lots of luck... 
Haverhill, when are you going to 
wake up? You had a chance at one 
of the Lawrence teachers and you 
didn’t take it. Well, they still have 
the other one loose. Grab him and 
reorganize your chorus also. How 
about it? We know that there still 
is a chorus treasury of $105.00. 
What’s it good for without a chorus? 
And Montello should 
be known also. Let’s 
huh ?...

Gardner, Norwood,
Worcester are awaiting the next 
sports call, which I believe is Bowl
ing. .. After 
20 Worcester 
No. 1 chorus 
cert at 3:00, 
a time!
aren’t you ? ... 1 believe all chorus
es were represented except So. Bos
ton and Bridgewater. Whafs g 
with Bridgewater ?... I thi 
Norwood crowd had the largest 
presentation at the Worcester con
cert, any arguments ?... Oh yes, 
there was a protest resolution 
against Polish and Lithuanian offi
cials for the way they acted in the 
crises of last week...

Just a passing thought, “The old 
army game was passing the buck”... 
I’ll be seeing you all later, I hope.

—Ret law Chinwell.

let themselves 
hear from you,

so. Boston and

H

that night. The time was late when 
all went home, with breaking back 
and ereaking bone. But in the morn, 
at practice, there we found them 
sleek of \ide and hair. Yea, team!

The time has come, take up- your 
three guesses and compare with 
this. The Aido Chorus has invited 
the excellent acting troupe from 
ronto, Canada, to present to the 
troiteers and their neighbors, 
play, “Pusseserė Salomėja”. 
Canadians, judging from their
quaintances made while the chorus 
was up there last, ought to make 
the .performance a walloper. Tickets 
will be out soon.

The raffle tickets for the sports 
I program of the LDS-Aido League 
I are out now. Everybody buy. The 
i big cash prizes and low price make 
it possible to buy the tickets by the 
book. Charles Tvaska is leading in 
the race for biggest sales.

The professor of the Lithuanian 
school, Alfonse Urbon, due to un
avoidable conditions will leave his 
professorship to the well known ex
perienced and highly capable teach
er, Frank Yoshonis. Classes of the 
grammar school start at 7:30 P. M. 
sharp on Wednesdays. The classes 
will start from the beginning on a 
different basis, so all those who 
missed out before should start now.

A blue moon has just rolled 
around and will , reach its climax 
April 3rd when the Aido Chorus will 
have its picture taken. In 
nal mirror will be found 
life of the Ai’do Chords, 
venir well worth having.

The big April fools party, April 
1st at Porter Hall at 8:00 P. M., 
promises to be a highly entertain
ing one. The public is invited, the 
Aido Chorus receiving special men
tion. The evening will be fully 
planned to include l^unco with prizes, 
grub, organized games and dancing. 
The music will probably be furnish
ed by our own musicians.

“VOICE” subs are still being tak
en in. Don’t say that you’ll wait 
awhile because if any person is any
where near intelligent ‘he could see 
that waiting Will get one nowhdre.

the concert of March 
is again considered a 

of New England. Con- 
supper at 6:00. What 

I’m glad we were there,

our

r»

this eter-
the new

A sou-

Auntie (Who has been visiting for 
a week)—“I’m going home Sunday, 
Willie; aren’t you sorry?”

Willie — “Yes, I am, because I 
thought you were going home today”.

j THE “VOICE”!
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—11.50
i year—$1.00 ’

Lithuanian-American Publishers | 
Box 38, Station W, I

Brooklyn, N. Y.|L . . --------
The magazine is made for the pro
gressive youth; it will speak for its 
readers but until it is able to speak 
for us, we must speak up for it. Z 
The time to do it is now. Subscribe! / 1

A little birdie said the newly or
ganized Grand Rapids Chorus is go
ing to put off a big affair. How 
about some news in the Youth Sec
tion? I think Detroit will be in
terested. Your pal,

—So Long,



Ft

• # ’ • > . ▼••5 -* i ■ ' • > ■ * •
■ W » /*-<» . • * *.

Penktadien., Kovo 25, 1938

Waterbury, Conn
EntuziastiŠkas Lietuvių Masinis 

Mitingas
-Kovo 21 įvyko visasriovinis 

lietuvių masinis mitingas, pro
testui prieš pasikėsinimą ant 
Lietuvos nepriklausomybės. Per
sipildė liet, parapijos didžiulė 
auditorija, kuri talpina arti 
1500 sėdynių, o buvo užpildyti 
visi kampai, koridoriai ir pasie
niai stačių žmonių. Kalbėtojai 
buvo nuo visų sriovių—komu
nistų, katalikų, socialistų ir tt. 
Nuo Amer. Liet. Kongreso Sky
riaus ir komunistinės sriovės 
kalbėjo V. J. Valaitis, Kl. Stri- 
žauskas. Kiti kalbėtojai: Dr. 
Jonas Stanislovaitis (Alexan
der J. Aleksis, vargonininkas, 
pirmininkavo), Chase Kimball, 
Thomas Matas, V. Yokubonis, 
kunigas J. Valantiejus, kunigas 
Ed. Gradeckis, J. Rougalis, ad
vokatas Clarance Balanda, kun. 
B. Gauronskas, J. Tareila, Dr. 
F. J. Hill, P. Klikna.

Vienbalsiai priimtos rezoliu
cijos, prašant demokratinių ša
lių užstoti Lietuvą. Priimta 
rezoliucija ir nutarta pasiųsti 
Sovietų Sąjungai, padėkavojant 
jai už palaikymą Lietuvos ne
priklausomybės (visi supranta, 
jei ne Sovietų Sąjunga, Lietu
vos nepriklausomybės nebūtų) 
ir prašant, kad ji ir ateityj pa
laikytų ir užstotų Lietuvą.

Rezoliucija išnešta Liet, val
džiai už išvengimą karo, kita 
rezoliucija priimta, reikalau
janti pačioj Lietuvoj demokra
tinių žmonėms teisių, tuomet ir 
visi lietuviai, kaip pačioj Lie
tuvoje, taipgi ir visame pasau
lyje energingiau gins savo gim
tąją šalį nuo bent kokių plėši
kiškų šalių užpuolimo.

Susirinkimas nutarė, kad ši 
vienybė visų sriovių pasiliktų 
ant toliaus ginti Lietuvą nuo 
pasikėsintojų ant jos.

Kalbėtojai visi kalbėjo į da
lykus, nieko neužgaunant. 
išreiškė džiaugsmą tokios 
nybės ir kad visų sriovių 
nės taip gerai atsiliepė, 
skaitlingai atsilankydami.

Kovo 19 d. vakare nutarta 
rengti tokį mitingą, taip ant 
greitųjų, o taip daug susirinko, 
kiek tik galėjo tilpt toj didžiu
lėj auditorijoj. Reikia pasaky
ti, kad ir vietos lietuvių parapi
jos kunigai gražiai atsiliepė į šį 
dalyką. Kun. Ed. Gradeckas 
sekmadienį iš ambonijos gra
žiai garsino. Už gerus darbus 
visuomet ir visi pagerbtini. Vi
si lietuviai, visų sriovių Water
bury toli nuprogresavome.

Lietuvis Komunistas.

Visi 
vie- 

žnjo- 
taip

Sekmadienį Gražus Parengimas 
New Britaino lietuviai jau

nuoliai nustebins Waterburio ir 
apielinkės žmones. Jie demon
struos Minstralinį-Koncertą. Jis 
įvyks kovo 27, 103 Green St., 
Waterbury. Pradžia lygiai 7:00 
vai. vakare. Po programos šo
kiai. Merry Makers orkestras. 
Pasimatysim sekmadienį.

Lawrence, Mass
LIETUVIŲ MITINGAS

Kurį rengia Lawrenco lietu
vių organizacijos (Lietuvių U. 
Kliubas, Liet. Moterų Piliečių 
Kliubas, Liet. Tautiška Parapi
ja, Liet. Sūnų, Aušros Vartų, 
ŠV. Eaurino ir šv. Onos Drau
gijos, ALDLD, SLA, LDS ir 
Sandaros kuopos, Komunistų 

, Liaudies Choras ir 
Maple Parko Bendrovė), įvyks 
nedėlioję, kovo 27 d., 1938, L. 
U. Kliubo svetainėj, 41 Berke
ley St. Prasidės 2 vai. po piet. 
Kalbės: S. Michelsonas, “Kelei-

Sekcija, 1 -I

“LAISVE” šeštas Puslapis
Kadangi Vokietijos ir Lenki

jos fašistinės ryklės jau atvirai 
taikosi praryti Lietuvos nepri
klausomybę, tai mes, kaipo lie
tuviai, negalime ramiai tylėti. 
Turime griežtai užprotestuoti 
prieš tokius nelemtus žygius ir 
kreiptis prie demokratinių val
stybių, kurios gali sulaikyti 
skandalingus fašistų sauvaliavi
mus.

Taigi visi šios apielinkės lie
tuviai būkite paskirtu laiku L. 
U. K. svetainėj, čia kalbėtojai 
paaiškins apie bėgančius įvykius 
ir visi bendrai aptarsime, ką 
turime daryti.

Kviečia Draugijų Komitetai.

Redakcijos Atsakymai
A. žemaičiui, Baltimore, Md. 

—Jokiu būdu “Laisvės” redak
cija negali suspėti versti iš an
glų kalbos į Lietuvių kalbą mi
tingų, kuopų bei organizacijų 
rezoliucijas, priimtas Lietuvos' 
reikalais. Jų labai daug yra ir 
jos siunčiamos visokioms vald
žioms ir įstaigoms. Mes mano
me, kad užtenka “Laisvėje” at
žymėti, jog tokia ir tokia rezo
liucija tokios ir tokios kuopos 
buvo priimta ir ten ir ten pa
siųsta. Todėl užtenka dienraš- 
tyj atžymėti, kad jūsų ALDLD 
25 kp. priėmė rezoliucijas prieš 
lenkiškus uzurpatorius. Dar lie
tuvių kalba prisiųstas rezoliu
cijas ir galėtumėme įdėti, bet 
jokiu būdu negalime patys tuos 
tuzinus rezoliucijų išversti. Rei
kėtų tam specialiai žmogų pa
statyti.

Norime, kad šitą mūsų paaiš
kinimą įsidomėtų ir kitų kolo
nijų veikėjai bei organizatoriai 
ir korespondentai.

H. Janolevičiui, West Eliza
beth, Pa.—Jokiu būdu nepajė
giama jūsų korespondencijos 
mintis sugaudyti. Atleisite, jei
gu negalime laikraštin įdėti.

Ar Sapnas, Ar Melas?

Mi-.
Bu-

vio” redaktorius, Dr. C. J. 
kolaitis ir A. Jankauskas.
vęs Lietuvoje Domininkas Bu- 
lauka pasakys, ką jis ten

F t«. ’
. \ Šis masinis susirinkimas yra 

Šaukiamas, kad apsvarstyti šių 
dienų įvykius Lietuvoje. Taigi 
kviečiame visus lietuvius jame 
dalyvauti.

ma-

S.L.A. Narių Domei!
“Vienybės” Nr. 68, iš ko

vo 23 d., š. m., telpa straip
snis-po dideliu antgalviu: 
“BAGOČIUS TIKRAI UŽ
LEIDŽIA SAVO VIETĄ 
LAUKAIČIUI” ir apačioje, 
po straipsniu, pasirašo po
nas P. P. Jaras.

Virš minėtas straipsnis 
tai yra “Sargybos Bokšto” 
tiksli fabrikacija sudemora- 
lizuoti S.L.A. narius neišrin- 
kimui per sekamus SLA rin
kimus prezidentu F J. Ba- 
gočių. Straipsnyje apart 
kitko minima: “kad dabar
tinis SLA prezidentas F. J. 
Bagočius parašęs vienam 
žymiam ir garbingam lietu
vių veikėjui laišką, kuria
me jis nusiskundžia pašliju
sia savo sveikata, ten pat 
pabrėždamas, kad jis visai 
nemanąs būti SLA preziden
tu.” Tačiaus ponas P. P. 
Jaras nepasako, kas tas 
“žymus” ir “garbingas” as
muo, kuriam Bagočius 
skundęsis savo “pašlijusia” 
sveikata. Vadinasi, čia gry
na fabrikacija. Be to, mes, 
S.L.A. Narių Komitetas, 
puikiai žinofrie, kad F. J. 
Bagočius yra sveikas, kaip 
ridikas, ir pilnai yra pasi
ruošęs dirbti SLA labui, ei
damas prezidento pareigas!

Todėl mes, SLA Narių 
Komitetas, intensyviai ragi
name visus SLA narius 
sekančiais S.L.A. rinkimais 
balsuoti tik už pritariančius 
darbo žmonių klasei asme
nis, būtent: F. J. Bagočius, 
J. K. Mažiukna, J. Miliaus
kas, K. P. Gugis, E. Miku- 
žiutė, J. Marcinkevičius ir 
Dr. J. S. Staneslow. Šie vi
si žmonės yra tam darbui 
pakankamai kvalifikuoti ir 
tik ant jų galima' pasiti
kėti..

SLA Narių Kom. Sekr., 
P. Baranauskas.

Sh

Philadelphia, Pa.
VIEŠAS PRANEŠIMAS VI
SOS APIELINKĖS PIRMEI
VIŠKOM ORGANIZACIJOM

ALDLD 6 Apskritis šaukia 
nepaprastą jaunuolių konferen
ciją 10 d. balandžio, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphijoj. Konferencija 
prasidės 2 vai. po pietų. Kon
ferencijoj kalbės vienas ar vie
na jaunuolių iš New Yorko. 
Todėl patartina visos apielin
kės chorams, LDS, ALDLD ir 
kitoms organizacijoms išrinkti 
kuo daugiausia jaunuolių de
legatų ir prisiųsti į šią kon
ferenciją laiku, nes konferenci
ja bus svarbi tuom, kad joje 
bus svarstoma jaunuolių pro
blemos.

O po konferencijos bus pasi
linksminimas, šokiai prie geros 
muzikos. Bet čia dar ne viskas, 
ką rengimo komisija norėjo pa
sakyti. Komisija labai prašo 
visų organizacijų, kurios iš
rinks delegatus į virš paminėtą 
konferenciją, kad jai, komisi
jai, praneštų organizacijų ko
mitetai, kiek delegatų prisiun
čia, idant 'komisija žinotų, kiek 
maisto-užkandžių pagaminti dėl 
atsilankiusių svečių. O praneš
ti galima sekančiu adresu: V. 
Sopron, 1223 N. 11th St. Pra
nešimai bus geri ne vėlesni 4 
d. alandžio. Koresp.

Nashua, N. H.
Puikiai pavyko parengimas 

keturių miestų ALDLD kuopų, 
tai yra, Nashua, Lowell, Law
rence ir Haverhill vasario 26 d. 
Po pietų buvo šių kuopų kon
ferencija, o po konferencijos vi
si dalyvavo parengikne. Visi 
linksminosi iki vėlumui nakties, 
žmonių buvo nemažai.

šios minėtos kolonijos labai 
santaikoje sugyvena, visuomet 
parengimus rengia bent Kėlius 
į metus bendrai ir pasekmes tu
ri neblogiausias. Taip ir nuo 
šio parengimo pelno liko nema
žai, kuris bus padalintas ant 
keturių kuopų. Turiu paačiuo- 
ti visiems dalyviams ir mūsų 
rėmėjams.

Kovo 6 d. Našvės milžiniška 
Šv. Kazimiero Draugystė ap
vaikščiojo 39 metų savo gyva

vimo sukaktuves. Buvo surengę 
vakarienę labai gražią ii* su pro
grama. Programą išpildė vieti
nių dainininkų grupė po vado
vyste J. Tamulionio, kuri nese
nai susitvėrė. Visi daininin
kai savo užduotį labai gražiai 
atliko. Galima duoti jiems pa
gyrimą.

J. Arlauskas, Šv. Kazimiero 
Draugystės prezidentas, vaka
rienėje pirmininkavo ir pakvie
tė pirmiausia kalbėti tuos, ku
rie yra seniausi draugijos na
riai, kurie draugiją sutvėrė. 
Bet kadangi buvo labai daug 
publikos, rodos apie 500, tai kat-i 
rie toliau sėdėjo, mažai ką te-i 
girdėjo. Tokiai publikai reikia 
garsiakalbio. Pirmininkas kai-' 
betojus tykiai perstatinėjo, tai 
sunku buvo nugirsti jų pavar
des. Tiktai man teko nugirst 
perstatant V. Kvaraciejų, kuris 
labai gerai nurodė nuo pradžios 
iki šio laiko draugijos gyvavi
mą. Visa minia taip atydžiai 
klausėsi, jog viskas buvo" gali
ma aiškiai girdėti. V. Kvaracie- 
jus yra seniausias Našvės gy
ventojas ir labai visų mylimas 
žmogus.

Antras kalbėjo A. Judickas, 
kuris irgi davė gerų įspūdžių 
ir publika atydžiai klausėsi.

Čia dar reikia paminėti, kad 
šioje draugijoje yra visokių pa
žiūrų žmonių, bet didžiumą 
sudaro parapijonai. Negalima 
praleisti nepastebėjus, net du 
paslai buvo pasiųsti pas kunigą, 
kviečią jį dalyvauti. Tačiau 
kunigėlis atsisakė dalyvauti ir 
dar labai susinervavo, kad ši 
draugija surengė pramogą ga
vėnios laiku. Nepatiko jam ir 
tas, kad programos pildyme da
lyvavo ne jo choras, bet nauja 
grupė.

Ten. Buvęs.
Nuo Red.—Atleisite už gero

ką korespondencijos sutrumpi
nimą. Tasai vyčių parengimas 
taip senai įvyko, jog neapsimo
ka apie jį dabar rašyti ir laik
raštyj vietą užimti. Apie tokius 
įvykius reikėtų tuojau parašyti.

------- i----------------.*■--------------------------

Bayonne, N. J.
Mirė Mike Kartonas, LDS na

rys. Pašarvotas 33—28th St., 
Bayonnėj, pas S. Mickevičių. 
Bus palaidotas penktadienio ry
tą, kovo 25-tą. Draugai ir pa
žįstami prašomi dalyvauti lai
dotuvėse. A. Laukaitis, Sekr.

New Jersey Lietuvių Bendras Komitetas 
Lietuvai Gelbėti

NEWARK, N. J.—New Jer
sey lietuviai, susirinkę Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 
Newarke, 1938 m. kovo men. 
22 d. ir apkalbėję dabartinę 
Lietuvos padėtį, visais balsais 
nutarė sudaryti N. J. L. Ben
drą Komitetą. Išrinkta laikina, 
valdyba: adv. C. F. Paulauskas 
pirmininku, Simonas F. Gudas 
iždininku, A. S. Trečiokas se
kretorium ir 8 vice-pirmininkai 
iš įvairių kolonijų: Newarko— 
Vincas Ambrazevičius ir Matas 
Dobinis,z Kearny — Jonas Bal- 
trukonis ir Kazys Jaruševičius, 
Elizabeth — Domininkas Anu- 
lionis ir Jonas Usonis, Ba
yonne—Kazys Maziuliauskas ir 
Leonas Chesna.

Nutarta sušaukti skaitlingesnį 
atstovų susirinkimą antradie
nio vakare, 1938 m. kovo mėn. 
29 d., Lietuvių Salėje, 180 
New York Ave., Newark, N. J. 
Susirinkime yPa prašoma daly
vauti visos New Jersey Lie
tuvių draugijos ir įvairios or
ganizacijos, prisiunčiant savo 
atstovus arba pribūnant valdy
bos nariams. Šitas susirinki
mas yra šaukiamas skūbiai per 
spaudą ir radio. Atskiri pa
kvietimai laiškais nebus siun
čiami. Vėliaus bus galima at
stovus, reikalui esant, perrink
ti, įgalioti ir kitus formalumus 
atlikti. .

Išrinkta spaudos ir rezoliuci

jų komisija: kam. Ignas Kelme
lis, Vincas Ambrazevičius ir 
Eva M. Trečiokienė. Rezoliuci
jos pagamintos, priimtos ir nu
tarta skubiai pasiųst dėl U. S. 
Valdžios ir kitų valdžių, pro
testuojant prieš Lenkiją, o 
taipgi vietos ir kitai, spaudai.

Vardu skubiai sudaryto lai
kino komiteto prašau į jau vir
šuj minėtą susirinkimą (seime
lį) visus New. Jersey Lietuvių 
atstovus antradienio vakare, 8- 
tą, valandą, kovo mėn. 29-tą 
dieną.

A. S. TREČIOKAS, 
Komiteto Sekretorius.

NUO RED. Komiteto atsi
šaukimą dedame, bet jo sąsta
tas pusėtinai keistas. Jį fak- 
tinai sudaro vienos srovės žmo
nės—srovės, kuri mažiausia pa
sekėjų turi. Tai faktinai pono 
Trečioko komitetas, o ne ben
dras New Jersey ,lietuvių. Jei
gu norima rimtai ir bendrai 
darbuotis Lietuvos gynimo rei
kalais, tai reikia sudaryti ti
krai atstovingą visų srovių ko
mitetą. \

Mes patariame antradienio 
konferencijoje sudaryti tokį 
platų tarpsrovinį komitetą, ku
rio valdyba taipgi susidėtų iš 
didžiųjų srovių atstovų. Tik
tai toks komitetas turės visuo
menės pasitikėjimą ir galės 
tinkamai atlikti savo pareigas.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ- 

KUOSE SKAUSMUOSE

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

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

Deksnio Galinga Mostis tūkstan
čiams pagelbėjo, GARANTUOJAM 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų ar
ba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangi
ni, tai tuojaus reikalauk Deksnio 
Galingos Mosties, klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT, tai tik tada ap- 
laikysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk 
nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk 
tik DEKEN’S OINTMENT. Kaina 
75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda 
aptiekose, krautuvėse ir per agentus. 
O jeigu negalėtumėt gauti savo mies
te, tai reikalaukite tiesiog iš labora
torijos minėtu antrašu DEKEN’S 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, 
Hartford, Conn., U. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.,

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu- 5 
vėm, parėm, krikštynom ir į 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. I 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 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

DOROTHY BUBNIUTĖ 
šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

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 (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos.

NAUJIENYBE
Šiuom kartu “Laisvės” 

konvencija ir banketas 
bus filmuojami (bus ima
ma judomi paveikslai). 
Tad būkime visi, padary
kime entuziastišką kon
venciją ir skaitlingai da
lyvaukime bankete.

Bus Gera Vakarienė, Pui
ki Programa ir Smagūs 

šokiai
A. Velička, tenorasP. Grabauskas, baritonas

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

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



Penkiadien., Kovo '25, 1938 “LAISVI” ’ Puslapis Septintas

' Waterbury, Conn
“Laisvė” Tikras Lietuvių 

Liaudies Dienraštis
Kaip tik prasidėjo tarp 

Lenkijos ir Lietuvos tas įvykis, 
Lenkija paskelbė grūmojimus, 
“Laisvė” atsistojo nuoširdžiai 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Waterbury lietuviai visų srio- 
vių gatvėse ir kitur pulkais 
apstoję skaitė ir gėrėjosi jos 
atsinešimu link Lietuvos, nau- 
jaustais pranešimais apie ki- 
virčius Lietuvos ir Lenkijos. į 
Lietuviai žmonės gėrisi “Lais-i 
vės” teisingumu, žmonės at
mena nuo seniai, kaip “Lais- i 
vė” rašė ir tas viskas šiandien 
įvyksta, šiandien ypatingai 
katalikai žmonės ir taip pat 
kitų įsitikinimų gaudo iš “Lai
svės” žinias. Ateina pas “Lai- 
svės” skaitytojus, ar sutikę įvajriais gyvenim0 reikalais. 
kur tuoj klausinėja apie Lie-i 
tuvą iš “Laisvės”. Sutikai 
žmogų, pirmas užkalbinimas: 
“Ką matei ‘Laisvėje’ šiandien1 
apie Lietuvą ir Lenkiją.” Už
klausi, “argi kiti laikraščiai 
nerašo?” “Rašo, bet kuomet 
jų pirmesni rašiniai neišsipil
dė, tai ar galima tikėti ?”

Ir ištikrųjų reikia stebėtis, 
kaip “Laisvė” dabartiniu lai
ku suspėja taip greitai nau
jausias žinias paduoti. Tą pat 
dieną žinios tilpsta kartu su 
didžiųjų kapitalistų didlapiais.

“Laisvė” turi vėliausio išto
bulinimo technikos mašineri
ją, bet tas viskas kainuoja 
daug kapitalo. Reiktų dar 
daugiau mūsų organizacijom 
prisidėti su pagelba, kad dau
giau ištobulintų “Laisvės” iš
leidimą. Kovo 22 d. Lietuviai 
komunistai turėjo susirinkimą 
ir nutarė iš savo iždo (nors ir 
mažo) paaukauti $10, su pa
sveikinimu “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimo. Kitos draugi
jos ir organizacijos galėtų pa
daryti tą1 patį.

sos darbo klasės labo. O to kų ir hitlerio pasimojimo Lietuvos 
darbo yra labai daug visiems.

Kaip kalbėtoja pažymėjo, da
bar siaučia bedarbė ir dar bai- kovo 25 d., klebonijos svetainėj.
sesnė bedarbė, negu buvo trys 
metai atgal, nes dabar viskas 
brangiau; maistas 
gyvenimui namai 
drabužiai brangesni 
viskas dabar daug
Prieš tą viską reikia kovą ves
ti.

Jukelis pradžioje savo kalboj 
trumpais ruožais perbėgo mote
rų judėjimo istoriją ir jų at
liktus darbus žmonijos labui, 
paminėjo nekurtas moteris, ku- 

trios dabar stovi priešakyje 
darbininkų judėjimo.

Toliau kalbėtojas 
klausytojus L ____
jus, kad nepajėgia suorgani- ta Pirmyn Choro vakarienė, A. ir J. I Kalbės J^Cmsiūi -X]- , •„ ; Kasmočių svetainėj, 91 Steamboat' Ave., Keainy, N. J. Kalbės J. Gasiu
zuotl skaitlingos grupes narių };R(J programoj dalyvaus: A. Velič- nas ir s- Sasnauskienė, abu iš 
Komunistų Partiją. Kalbėtojas ka ir P. Grabauskas, duetas; A., ^roo^Ay}°,' Koncertinę dalĘ piogra-I 
palietė daug svarbių klausimų Klimaitė, solo; P

užėmimu. Parapijos, kuopų ir or
ganizacijų valdybų ir komitetų ben- 

jdras susirinkimas įvyks penktadienį,

WORCESTER, MASS. SO. BOSTON, MASS.

J. J. Daujotas.

brangesnis, j 
brangesni, 
ir abelnai 
brangiau.

HARRISON-KEARNY, N. J.
/ j ALDLD 136 kp. rengia kortų lo

šimo vakarą (card party), šeštadie
nį, kovo 26 d., 1517 Ann St., Har
rison, N. J. Bus duodama prizai ir 
užkandžių. Bus ir šokiai.

Komisija. (71-72)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugyste 

rengia balių, šeštadienį, kovo 26 d., 
Laisves Choro svetainėj, 57 Park 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga 25c. Bus skanių valgių ir gė
rimų ir turėsime gerą orkestrą šo
kiam. Komisija. (71-72)

pabarė I 
; ir vietinius veikė- I 
nepajėgia

GREAT NECK, N. Y.
§į sekmadienį, kovo 27 d., įvyks-

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 orkestrą, bus solų, duetų ir mono- 
gydytojų prelegentų. Pradžia 2:30 Jogų. Svarbiausia, čia bus leidžiamas 

j išlošimui $70 vertes radio priimtu- 
I vas. Jūsų įžangos tikietas gali lai- 
1 meti. Todėl būkit visi ir išbandykit 
Į jūsų laimę. Kurie turite platinimui 
tikietų knygutes, malonėkit tuoj grą-

Sekmadienį, kovo 27 d., 8 v. v., 
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas, 
savo svet., 376 Broadway, rengia 
puikų parengimą. Dainuos Laisves 
Choras ir jo grupės, skambins stygų

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

val. po pietų. — Kviečia Kom. 
(70-71)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks ginkį parcjuotų tikietų šakneles (ga- 

sekmadienj, kovo 27 d 2-rą vai. po liūkus). _ Kom> (70-71)
pietų, 143 Pierce St. Malonėkite visi ______ ,_____
nariai būti šiame susirinkime. Ku- | HUDSON MASS
rie dar neatsiėmėte knygas, malonė- i „ , . , „ ’ ,
kite atsiimti. Taip pat prašome pa-1 Svarbios prakalbos sveikatos klau- 
simokėti duokles už 1938 m., dar Simu. Rengia bendrai keturios Drau- 
nekurie draugai neužsimokėjo už Iyks sekmadieni kovo 27 d. 
1937 m. — Sekr. L. T. (70-71) ■ J-rą vai. po pietų, LPKS, 17 School

___ I St. Lietuviškai kalbės Dr. J. Rep- 
KEARNY-HARRISON, N. J. I J °an,b,JdK®> angliškai kalbės y i innhnio l>v \A/ Hnnd Ann nIrrnroi

ALDLD 136 kp. rengia prakalbas, 
įvyks sekmadienį, kovo 27 d. Liet. 
Polit. Kliubo Svet., 134 Schuyler

1 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)

’. Pakalniškis solo" i mos išpildys dainininkai: T. Raškiau- :
Taipgi dainuos vietinis Pirmyn Cho-. ems iš Newarko ir T. Biškauskie- 
ras po vadovybe A. Klimaitės. Di-! n® iš Hillsides. Pianiste^ M. Jamiso- 

Po kalbos tęsėsi klausimai ir, džiausiąs mūsų troškimas, tai pama- niutė iš Livmgstono. Įžanga veltui.
atsakymai.

: daug, u. .ziai.
$4.64.

EKSTRA VISIEMS. Visi at
kreipkite atydą dėl sekančio 
sekmadienio parengimo. New 
Britain jaunuoliai pademon
struos WaterbuVy, duos pa-1 
vyzdį, ką jaunimas gali atlik- : 
ti. Visi jauni ir augę, vaikinai 
ir mergaitės, moterys ir vyrai, 
būkite parengime. Jis įvyks 
kovo 27, 103 Green St., Wa
terbury, įsitėmykite: progra
mos pradžia lygiai 7:00 vai. 
vakaro. Po programos šokiai. 
Visus kviečia komunistai. Vi
si parodykite savo simpatiją.

J. Ž.

Pittsburgh, Pa.

CLEVELAND, OHIO
Svarbios prakalbos apie Lietuvą ir 

Sovietų Sąjungą. Rengia ALDLD 15 
apskr. moterų komitetas. Penktadie
nį, kovo 25 d., Lietuvių Svet., 6835:Publikos buvo ne-jtyt didelį būrį brooklyniečių ir mas-, Prašome visus skaitlingai dalyvauti. superjor Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.'

bet visi užsilaikė gra- į 
Aukų surinkta dėl lėšų 

Pipiras.

Norwood, Mass
N0RW00D0 IR APIELIN- 

KĖS LIET. VISUOMENĘ

Gerbiamieji, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 kuopa šį sekmadie
nį, kovo 27 d., Lietuvių Svetai
nėj, turės puikų teatrą, su gra
žiais paįvairinimais. Kadangi 
dabar yra visi lietuviai susi
rūpinę dabartine Lietuvos pa
dėtimi, tai šiame parengime 
bus specialiai ant programos 
svarstoma ir Lietuvos padėtis, 
bus perskaitytos ir priimtos 
Lietuvos klausime rezoliucijos 
už išlaikymą Lietuvos nepri
klausomybės ir už atsteigimą 
Lietuvoj demokratijos. Todėl 
būkim visi ir iš visos apielin
kės. 
tų.

Pradžia 2-rą vai. po pie- 
ALDLD 9 Kp. Kom.

EASTON, PA
SVARBIOS PRAKALBOS 

j VĖLIAUSIAIS LIETUVOS 
IR AUSTRIJOS ĮVYKIAIS

MOTERŲ DIENA IR J. JU
KELIO PRAKALBOS

Ipethiečių; jūsų dalyvavimas yra be 
Igalo svarbus ir aukštai įvertinamas. 
Taip pat kviečiame ir iš apylinkės' 
draugus. Įžanga 75c asmeniui, vien 
šokiams 35c. 
ma 6 
šokiai 
t ros.

(70-71) j Kalbės drg. J. Bondžinskaitė iš, 
i Brooklyn, N. Y. Dainuos Lyros Cho-1 
ras vadovaujant J. Paltanavičiui.

Kovo 26 d., šeštadienį, Liet. Pilie- Kalbėtoja nesenai sugrįžus iš Euro- 
Vakarienė bus duoda- čių Kliubas rengia vakarienę ir šo-' pos, kur praleido kelis metuš. Ji sa

vai. vakare, po vakarienės kius, L. P. Kliubo Svet., 17 School, teiks vėliausias žinias apie Lietuvos 
prie G. Kazakevičiaus orkes- St. Pradžia 7:30 v. v. Po vakarienes 

,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)

HUDSON, MASS.

Vietinis. (71-72)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Kom. Frakcijos susirin-' 

kimas įvyks kovo 27 'd., 10 vai. ry
te, 111 S. Popploton St. Visi na
riai malonėkit pribūt į susirinkimą 
laiku, nes yra daug svarbių reika-1 
lų aptarti, ir atsiveskite naujų drau- 
gų-draugių prirašyti prie mūsų gar
bingos Partijos. Valdyba. (71-72)

BAYONNE, N. J.
Bayonnės lietuviai rengia masinį 

protesto susirinkimą prieš Lenkijos 
banditus, kurie pasikėsino ant Lie
tuvos nepriklausomybes. įvyks ko
vo 27 d., sekmadienį, 2-ra vai. po 
pietų. Bus daug kalbėtojų ir taip
gi apkalbėsimi kaip mes galėtume 
pagelbėt Lietuvai šioj jai pavojingoj 
valandoj. Rengėjai. (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks šį šeštadienį, kovo 
26 d., 6 vai. vakare, 1216 Margaret 
St. Geistina, kad protokolų sekre
torius atsilankytų į šį susirinkimą, 
taipgi kviečiame ir visus narius da
lyvauti. Valdyba. (71-72)

Šį penktadienį, kovo 25 d 
rengiamos j 

apie Lietu- į 
prie .ko tie 
imperialistų

Masinis mitin- 
įvyks Ladies’

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)

su-

CLEVELAND, OHIO
Ą. 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. Uz- 
kviečiam visus skaitlingai dalyvauti. 
Am. Liet. Kongr. (70-71)

valstiečių ir darbininkų gyvenimą. 
Taip pat ir apie Sovietų šalį, 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 suaugusiem 35c, vaikam 15c.

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

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

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

PHILADELPHIA, PA
Šį šeštadienį, kovo 26 d., 

vai. po pietų, įvyks demonstracija • 
ant Rcyburn Plaza, 
dalyvaukite, nes išgirsime 
kalbėtojus.
bus iškeltas protestas prieš Hitlerį 
ir Mussolinį,

i smaugti Ispaniją ir Lietuvą, 
yra svarbu, kad mes skaitlingai da- 

8 lyvautume. Komisija. (71-72) |

Visi. lietuviai Į 
gerus

Šioj demonstracijoj.)

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Kooperacijos kvote- 

rinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 27 d., 2-rą vai. po pietų, 40 
Ferry St. Visi nariai susirinkite, nes 

1:30 turim svarbiu dalyku apsvarstyti.— 
Koresp. ‘ 1 ,(70-71)

kurie stengiasi pa-i 
Todėl

/y ' MM

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

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

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

<l>'

<♦>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 >

MATTHEW P. BALLAS
LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

<♦>•

<!>'

<♦>

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y

>

I>

i>

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanaiCLEVELAND, OHIO

Visi Laisves Pašaipūnės 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. I 
Pašalpinės Dr-stės jau svarstomas ■ 
nuo gruodžio mėnesio. Šis ekstra su- , 
sirinkimas turi būt paskutinis, pri- 1 
sidėsime ar neprisidėsime, todėl visi 
dalyvaukime, 
kas.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir'NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS 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 ii- 
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAL

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS 
Isisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį9 A. M. iki 3 P. M.

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

vai. vakare, yra 
svarbios prakalbos 
va ir Austriją ir 
nazių ir Lenkijos 
puolimai veda.
gas įvyks Ladies’ Garment 
Workers Unijos svetainėj, 429 
Northampton St. (ant antrų 
lubų). Bus labai gabus kalbė-į 
tojas iš Philadelphijos, Fyanlc 
Hellman, kuris labai gerai su
sipažinęs su Europos, ypatingai 
Vokietijos ir Lietuvos, padėti
mi, tai daug naujo nuo jo iš
girsime. j

Visi Eastono ir apielinkės 
lietuviai yra kviečiami į šį susi
rinkimą. Įžanga bus veltui. 
Rengia Lyga už Taiką ir De- 

Svarbu visiems da- 
Rep.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 27 d.,' 10:30 vai. 
ryto, Liet. Svet., 29 Endicott St. Vi
si nariai malonėkite būti laiku. Ne
užmirškite, kad jau laikas pasimo- 
kėt į Centrą metines duokles. Atei
kite visi ir atsiveskite nauju narių. 
— Fin. rašt. J. N. (70-71)

WORCESTER, MASS.
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)

Sekr. D. Petraus- 
(70-71)

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

mas įvyks 25 d. kovo, 8 vai. vak., 
Jurginėj Svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. šiame susirinkme turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Beje, dar nei 
puse narių nėra atsiėmę knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą.” Draugai, 
knyga gera, ateikite pasiimti. —

i Sekr. s (69-71)

<♦>

<♦>' ‘

<♦>'

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

apylinkę orui atvestant.

Prakalbos įvyko kovo 13 d., 
LMD svetainėj, vakare. Pra
kalboms pirmininkavo draugė 
Kairienė, KP narė. Pirmu kal- 
bėtojum buvo draugė Emma
Sliekienė. Kalbėtoja suminėjo mokratiją. 
moterų atliktus darbus pašau-Jyvauti. 
lio darbo klasės judėjime; pa
aiškino, dėl ko yra švenčiama 
kovo 8 diena visam pasaulyj, 
kaipo moterų diena. Todėl 
kvietė moteris’ stoti į ALDLD 
kuopas arba sutverti atskiras 
moterų kuopas, stoti į darbą or
ganizuotai; sakė, kad ir mote
rims darbo yra organizacijose, 
yra tokių 
terys gali 
vyrai.

Iki šiol 
priklauso 
organizacijų, 
klauso, tai mažai veikia, pri
klauso tik bile priklauso. Kad 
ir paimkim už pavyzdį ALDLD 
33 kuopos moteris, šioj kuopoj 
priklauso šešios moterys, o at
silanko ant susirinkimų tik dvi.' 
Yra moterų, kurios priklauso 
prie pašelpinių draugijų,x kiek 
daugiau, bet koks ten jų vei
kimas? Jei padirba parengi
muose, tai ir viskas.

Moterys turi priklausyti prie 
darbininkiškų draugijų ir jose 
dirbti sykiu su vyrais dėl vi-

darbų, kuriuos mo- 
atlikti geriau negu

dar moterys mažai
prie darbininkiškų

O kurios ir pri-

Smetona Prašo Ministe 
rius Pabūti Valdžioj*

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos vakarienė įvyks 

ateinantį penktadienį, kovo 25 d., 
Lietuvių Svetainėje (įeit 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.

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)

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

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

palengvina pergalėti šaltį

(70-71)

Kaunas. — Smetona pra
šė, kad Lietuvos užsieninis 
ministeris Lozoraitis atsi
imtų savo rezighaciją ar pa
būtų valdžioj bent iki su
grįš iš Šveicarijos J. Tūbe
lis, Lietuvos ministeris pir
mininkas, ir iki persitvar
kys ministerių kabinetas.

LINDEN, N. J.
135 kp. rengia prakalbas, 
įvyks sekmadienį, kovo 27 
Tenio Svet., Winans Ave. ir

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 1 
veltui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Rengėjai. (70-71)

PRANEŠIMAI (S KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. svarbus susirin- 
i kimas įvyks Šį sekmadienį, kovo 27 
d., 10 vai. ryte, 407 Lafayette St. 
Nepamirškite pereito susirinkimo 
tarimo, kad kožnas narys atsivestų 
po vieną naują narį. Ateikite visi 
nariai ir išpildykite tarimą. Bus 
daug svarbių reikalų.

Komisija. (71-72)

E. ST. LQUIS, ILL.
Lietuviai sujudę \dėlei pavojaus 

Lietuvos Nepriklausomybes iš lon-

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybe pavoju- 1 

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

Amerikos Lietuvių Kongreso vie
tinis komitetas, penktadienio vakare, 
kovo 25 d., Lietuvių salėje, 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
ra Lietuvos padėtį. — J. Krukonis, 
sekr. (70-71)

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—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. Ęrisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškąnešiui, kaip atneš siuntinį.

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Puslapis Aštuntas LAISVE i Penktadien., Kovo 25, 1938

Kardinolui Malonus 
Fašizmas

Apvaikščiodamas 14 metų nuo 
jo paskyrimo aukšton vieton, 
New Yorko kardinolas Hayes 
pasisakė meldžiąsis, kad Ispa
nijos žmonių žudeika Franco 
laimėtų karą.

Kaip žinia, Franco nepasiten
kina karu su kariuomene, bet 
jo bombos žudo civilius gyven
tojus tūkstančiais Barcelonoj 
ir kitur.

Tam gražiam

ti jaunuoliai. Taipgi mobili- 
Tai zuojasi jaunimas nešt tas pui- 
sto- 
ry- 
pa-

&

Reikalauja Kelt Taksus 
Turtingiesiems

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Gubernatorius Užverstas 
Raginimais Atmesti 

McNaboe Bilių
New Yorko unijos ir masi

nės organizacijos faktinai už
vertė gubernatorių Lehmaną 
telegramomis, laiškais ir rezo
liucijomis, raginančiomis nepa- 
sirašyt nazišką McNaboe-De- 
vaney Bilių, kuris uždraustų 
pažangiesiems užimt vietas ci- 
vilėj tarnyboj. Jei tokiu tem
pu eis protestai ir toliau, rei
kia tikėtis, kad gubernatorius 
išgirs masių balsą. Reikia, kad 
kiekviena organizacija tuojau 
pasiųstų savo protestą prieš tą 
bilių.

Trečiadienį Int. Ladies Gar
ment Workers Unijos Jungti
nė Taryba, atstovaujanti 35,- 
0.00 narių, vienbalsiai nutarė 
pasiųsti telegramą, kurioj ra
gina gubernatorių Lehmaną 
atmest McNaboe-Devaney Bi
lių. Lokalo 9-to atstovai at
nešė Tarybon rekomendaciją 
siųst gubernatoriui tokį para
ginimą.

New Yorko miesto Moterų 
Balstuotojų Lyga taipgi pa
siuntė tokį paraginimą. Jos 
savo laiške gubernatoriui ra- 

• šo:
“Mes manome, kad tas bi- 

lius yra blogai apgalvota ata
ka ant piliečių teisių ir yra 
priešingas mūsų valdžios for
mai. Atmesdamas tą bilių, 
mes esame tikros, kad jūs pa
sielgtume! sulyg valios didžiu
mos šios valstijos piliečių.”

International Woodworkers 
of America 105 Lokalas, CIO, 
savo laiške gubernatoriui ra
šo:

“Mes žiūrime j tą bilių kai
po labiausia nedemokratišką 
ir tikslų pasikėsinimą terori- 
zuot visuomenės gyvenime 
tuos asmenis, kurie laikosi li
berališkų pažvalgų, ir kaipo 
ataką ant Amerikos demokra
tijos.”

Panašius raginimus guber
natoriui pasiuntė Bricklayers 
Unijos Lokalas 37, AF of L, 
taipgi vadai Viešbučių ir Kliu- 
bų Darb. unijos, ir daugelis 
kitų unijų bei pašai pinių 
draugijų, kliubų ir įvairių 
grupių.

Biliaus priėmimui arba 
metimui gubernatorius turi 
dienų. Keletą dienų iš tų
jau praėjo. Kiekviena organi
zacija ir kiekvienas pilietis 
privalo pasinaudoti tomis li
kusiomis dienomis ir be atidė
liojimo pasiųst gubernatoriui 
Lehmanui savo protestą prieš 
tą bilių.

Lietuviai! Demonstruokite už Liet. Nepriklausomybę 
Šeštadienį, Kovo 26 d., 11 Valandą Dieną, Prie

Lenkijos Konsulato, 151 E. 67th Str.,New Yorke
------ ------------------------------- 0 ————_--------------------- -—

Pareikškime New Yorko, Brooklyno ir apylinkės lietuvių ir visų laisvę mylinčių 
žmonių galingų balsą prieš Lenkijos užpuolikus ant Lietuvos!

Parodykime, kad Amerikoj gyvenanti lietuviai, Lietuvos išeiviai išvien su kitų tautų 
laisvę mylinčiais žmonėmis yra pasirengę ginti Lietuvos laisvę!

Broli ir sese Lietuvi! šian- demonstracijai.
dieną yra istoriškas momentas, darbe yra pažadėję talkos ir ki- 
Lietuvos nepriklausomybė ran
dasi ant pražūties kranto, 
matydami, mes neišgalime 
vėt nuošaliai neigi atsidėt 
tojaus dienai, kada mūsų
gelba gali būti suvėluota. Kel
kime savo balsą dabar, kada 
dar laikas ir kada pasaulio 
laisvę mylinti žmonės dar gali 
mums pribūt pagelbon.
EIKIM PATYSy 
KVIESKIM KITUS

Kurie skaitote šiuos žodžius, 
turėkite mintyj, kad šis ar bile 
kuris laikraštis dar ne kiekvie
ną lietuvį pasiekia, kad taip 
pat yra daug jaunų lietuvių, 
kurie neskaito' lietuviško rašto, 
taipgi senų lietuvių, kurie netu
ri laimės skaityt bent kokį raš
tą. Jūs juos susieinate šapoj, 
krautuvėj, susiedijoj. Pakvies
kite su savim į šią demonstra
ciją.
JAUNIMAS PRIDĖJO 
PETĮ PRIE DARBO

Pažangiųjų organizacijų
nimas pridėjo petį prie darbo 
už šios demonstracijas sėkmin
gumą. Jaunas artistas Al. 
Pross be pertraukos dirba ga
mindamas iškabas, kuriose bus 
išreikšta lietuvių troškimai ir 
kurios bus šauniu papuošimu

kias iškabas. Kurie matysite 
demonstraciją ar jos judį, įsi- 
tėmykite, kad šių žodžių rašyto
jas jus nesuvylė.

Moterys, komunistai ir įvai
rios kitos organizacijos ruošia

savo būrius, prie kurių prisi
dės masės neorganizuotų lietu
vių;

Lai skamba griausmingas mi
nios balsas New Yorko gatvė
se: Šalin Lenkijos imperialistų 
pasikėsinimas ant Lietuvos! 
TegvU gyvuoja nepriklausoma, 
Laisva ir demokratinė Lietuva!
KAIP NUVAŽIUOTI?

Workers Alliance vadai, sy
kiu su protestu prieš nukapo- 
jimą pašalpos 10 nuošimčių, 
taipgi protestuoja ir prieš tak
sus ant biednuomenės, siūlyda
mi aptaksuot buržuaziją. Al
liance skelbia maršavimą prie 
City Hali šeštadienį prieš pie
tus, kovo 26 d.

Dr. ED, W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 Š(L 4th ST.

jau-

DIREKTORIŲ ATYDAI
Lietuvių Kooperatyvės Spau

doj Bendrovės direktorių susi
rinkimas įvyks pirmadienį, ko
vo 28-tą dieną. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Vieta jums žinoma.

J. Nalivaika.

Įsakė Pravest Balsavimus
Valstijinė Darbo Santikių 

Taryba įsakė Metropolitan Life 
Insurance Kompanijai pravest 
darbininkų balsavimus dėl pa
sirinkimo unijos. Įsakymas iš
duota prašant United Office 
and Professional Workers Uni
jai, CIO, kuri atstovauja di
džiumą darbinipkų.

Patvarkymas paliečia 5,000 
darbininkų šiame mieste. Uni
jos vadas Merrill sako, kad tas 
sukėlė džiaugsmą tarp 25,000 
tos rūšies darbininkų visoj ša
lyj.

Kur Eisi Šeštadienio 
Vakarą?

at- 
30 
30

šeštadienio vakarą, kovo 26, 
įvyksta labai puikus pasilinks
minimo vakarėlis “Laisvės” 
Svetainėj, . 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Bus puiki, lie
tuviška orkestrą, grieš ameri
koniškus ir lietuvių šokius. 
Moterys nutarė pagaminti' ska
nių užkandžių. O prie to bus 
programa, kurią išpildys Atei
tie žiedo Mokyklėlės studentai.

Prie įžangos bus duodamos 
dovanos.

Rengimo Komisija.

Karo Medžiaga Japonijai Ryanienė Paliuosuota

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Motery Prakalbos 
ŠĮ Vakarą, Pil. Kliube
Brooklyno lietuvės moterys 

energingai rūpinasi gynimu 
Lietuvos nepriklausomybės jai 
kritišku momentu. Kad pla
čiau susipažint su dabartine 
padėtimi ir susidaryt nuomonę, 
kuo moterys geriausia galėtų 
padėt Lietuvos nepriklausomy
bei, brooklynietės rengia pra
kalbas.

Kitaip būt ir negali. Kas, 
jei ne moterys Ispanijoj pirmo
sios būriais išstojo su milži-I 
niškomis demonstracijomis už 
suvaldymą fašistų dar prieš 
ginkluotą fašistų sukilimą? Jos 
taip pat ir fašistams sukilus 
nepabėgo slapstytis, bet de
monstravo, mitingavo ir šaukė 
kiekvieną galintį valdyt ginklą 
eit kovon prieš užpuolikus ir 
pačios ėjo greta su vyrais ko
vos frontan, taipgi ėmėsi di
džiausių ir atsakomingiausių' 
pareigų užfrontyje. Lietuvės 
moterys taipgi turi savyje pra
kilnumo.

šis brooklyniečių žygis taip
gi turės savo istoriją. Visiem 
svarbu tą žygį paremt.

Prakalbos įvyks jau šį vaka
rą,, penktadienį, kovo '25, 7:30 
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga nemokamai.

Kalbės žymios Brooklyno or
ganizuotų lietuvių moterų at
stovės. Prakalbomis susidomė
jusios visokių pažiūrų organi
zuotos ir neorganizuotos lietu
vės moterys, jos rengiasi Skait
lingai dalyvauti tame istoriška
me Brooklyno lietuvių moterų 
susirinkime ir tart savo žodį už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Dainuos Aldona Klimaitė, 
taipgi grupė Ateities žiedo 
Mokyklėlės mokinių pasižadėjo 
paįvairinti vąkaro programą 
eilėmis. Rengėjos.

Konsulatas randasi 151 E. 
67th St., arti prie Lexington 
Avė., tarp Lexington ir Third 
Avenues,. New Yorke.

Važiuojant IRT reikia imt 
Lexington Ave. lokalinį trau
kinį ir išlipt 68th Street sto
tyje.

Važiuojant BMT imt Queens 
Plaza traukinį ir išlipt Lexing
ton Ave. stotyje, kuri randasi 
prie 60th St. Nuo čia reikės 
eit 7 trumpus blokus aukštyn 
(up town).

Galima važiuot ir Independ
ent (miestavos) subves Queens 
Linija, išlipt Lexington Ave. 
stotyje, tačiau eiti toloka, nes 
miestavos subvės Lexington 
Ave. stotis randasi prie 53rd 
St., reikia eiti 14 blokų.

Pribūkite laiku, nes demons
tracija negalės ilgai tęstis. Ji 
turi prasidėt lygiai 11 vai. ir 
baigtis paskirtu laiku.

Visus šaukia ■■
Demonstracijos Rengimo

’■ 'Komitetas.

Lietuva
Skerskelyje Karo ir Taikos
Matykite Vėliausias Filmas-—'

Kodėl Lietuva Buvo prie
Išsiveržimo Karo

Taipgi
Matykite Hitlerio Okupa

ciją Austrijos 
žingeidūs, pamokinanti rodymai

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

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

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

R<|.

lllih.:

U.S. >«L.6į ' y

/ . f '■ K
Štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nub reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO'
•u “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

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.

RESTAURANTS
NAUJ4S

ATE.JĘBU3 , a
, ne 24 VaVanAas Atdaras 21

»> 22 S“

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
z (DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ- APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite
*

GARSINKITES “LAISVĖJE

Mateušas Simonąvičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Iš Draugijų Sąryšio 
Konferencijos

Kovo 20 dieną, 419 Lorimer.^

Brooklyno prieplaukoj, 16- 
tam doke, randasi laivas Ray
ville, kuris loduojama sena 
geležim Japonijai. Iš tos gele
žies Japonija gaminsis karo 
reikmenis. Jūrininkų Unija ra
gino Valstybės sekretorių 
Hull sulaikyt šį siuntinį. Vi
soms organizacijoms reikia tą 
padaryt.

St., Brooklyne, atsibuvusioj, 
Draugijų Konferencijoj daly va-' 
vo 27 delegatai iš visų Apylin
kės draugijų. Konferenciją 
praėjo su didžiulėm pasekmėm. 
Pirmoj vietoj buvo nutarta 
ruošti Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimą; aptarta Ateities 
žiedo Mokyklėlė; ir visi vienu 
žodžiu nutarė pirkti “Laisvės” 
Šerą ir pasveikinti “Laisvės” 
šėrininkų Suvąžiavimą su pen
kiais doleriais. Delegatu iš
rinktas Charles Reinis.

Pirmininkei A. Pakalniškie
nei uždarius konferenciją, visi 
delegatai išsiskirstė su linkė
jimu nuveikti didesnius darbus 
ateityje.

Ch. Reinis, Prot. Sekr'

PHONE PULASKI 5-1090

IK ienų padarau nau
ju! paveikslui ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

RUSSIAN and TURKISH BATHS
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

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

Mrs. Patricia Ryan, 21 me
tų, motina dviejų kūdikių, ta
po paleista be bausmės už nu
šovimą policisto savo vyro pe
reito spalio mėnesį. “Džiūrę” 

’sudarė 9 vyrai ir 3 moterys. 
Ryanienė visą laiką sakė, kad pll!, V11OI1C5 ,oo
jinai nušovusi vyrą gindamosii W. 33rd St., New York City, Apart- 
nuo jo girto užmačių. Byla vis! būkite, atsiim-

_ . * _ ,. kite knygas ir pasimokekite duokles,
sesi 19 dienų. _ valdyba. (69-71)

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23’ kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 25-tą, 7 vai.1 
vakare, pas Charles Matthews, 433

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.

£apor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming pool, Freilh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop,

per week

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

Sun. all day and night.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

t «
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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.




