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Turi Būti Koalicinė 

Vyriausybė.
Rašo R. Mizara

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!
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Krislai
Rytoj!

Šiuos žodžius rašant broo.k- 
lyniečiai ir apielinkės lietuviai i 
ruošiasi masėmis dalyvauti 
prie Lenkijos konsulato (New 
Yorke) demonstracijoj, kuri 
įvyks šiandien, šeštadienį, ko
vo 26 d., kaip 11 vai. ryto.

Du artistai-tapytojai gamina 
iškabas. Iškabos artistiškos, 
jose žėri, be kitko, šūkiai:

Ginkime Lietuvos Nėpriklau- 
somybę!

Lithuania Shall Never Be A i 
Second Austria!

Vilnius Belongs to Lithua
nia!

Long Live Free Independent 
and Democratic Lithuania!

A Million Lithuanians in 
the U. S. for Independent Lith
uania, and A gain S t Fascist 
Aggressor!

Tai tik dalis iškabų, kurios 
bus iškeltos prie Lenkijos kon
sulato !

Pereitą trečiadienį Newarke 
įvyko milžiniškas masinis lie
tuvių mitingas Lietuvos nepri
klausomybei ginti.

Lietuvių svetainė sausakim
šai prisibruko klausovais.

Priimta rezoliucija tcž Lie
tuvos nepriklausomybę ir už 
tuojautinį sudarymą koalicinės 
valdžios Lietuvoj.

Newarkieciai, beje, pasižadė
jo masėmis dalyvauti prie Len
kijos konsulato demonstracijoj.

Dalyvaus ir iš kitų New Jer- 
sės lietuvių kolonijų žmonės.

kai Voldemaras buvo 
(amnestuotas) iš ka- 

jis išvyko Francijon

Lietuvos spauda praneša, kad 
tuojau, 
išleistas 
Įėjimo, 
gyventi.

Na, o Smetonos valdžia jayi 
mokanti po 1,000 lity mėnesiui 
pensijos.

Už ką?

rytoj, 
kalbas

Šių žodžių rašytojui 
kovo 27 d., tek'’ sakyti 
Scrantone ir šenadoryj.

Drg. Siurba važiuos į Wor
cester!. Drg. Bimba — Eliza
bethan. O dd. šolomskas ir 
Gasiūnas—Kearny, N. J.

Turim daug darbo, daug pra
kalbų reikia sakyti.

Tai nieko. Svarbu, kad tas 
darbas vienija Amerikos lietu
vius į vieną krūvą; jungia juos 
prieš Lenkijos ponus, už Lie
tuvos nepriklausomybę, už tai
ką, už demokratiją.

Drg. V. Andrulis “Vilnyj“ 
rašo:

“Brooklyne šaukta visų sro
vių laikraščių atstovai į bendrą 
masinį mitingą. P-lės Miku- 
žiūtės bankiete (kaip man sa
kė) P. Grigaitis pagyrė brook- 
lyniečius ir išmetinėjo, kad 
Chicagoj atskirai šaukiami mi
tingai.

“Bet ‘Naujienose’ kritikuoja nepriklausomą” Ispaniją, w . .... Ii .nv.i .,. — • . i‘Laisvę’ už dėjimąsi su kitais. 
Vadinasi, keisas Grigaičio prieš 
Grigaitį.

“Tarp daugelio smertelnų 
griekų komunistams buvo pri
metama netautiškumas, stoka 
Lietuvai meilės.

“Bet štai Lietuvai kritinga 
valanda. Ir tie kupini meilės 
jai atšala ir smerkia mus, jog 
esame perdaug tautiški.

“Patarlė sako: ‘A friend in 
need is a friend indeed.”

Mums atrodo, kad tie “Nau
jienų“ “frentai“ patys nežino, 
ko nori.

Nauja kunigo Mirono vyriau
sybė Lietuvoj—yra smetoniška 
vyriausybė. Lietuvai ji netin
ka. Lietuvai ji žalinga.

Lietuvai reikalinga koalicine 
vyriausybė. Gerai, kad dr. 
Grinius ir Antanas Stulgins- 
kas (buvusieji prezidentai) to 
reikalauja.

Amerikos lietuviai jų reika
lavimus remia. Daugiau: A-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

KAS PRIEŠ LENKUS PLĖŠIKUS, DEMONSTRUOKI!
ŠIANDIEN PRIEŠ LENKIJOS KONSULATA NEW YORKE!
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BAISIOS FAŠISTŲ ATA
KOS PRIEŠ LIAUDIEČIUS

CHAMBERLAIN PASITI
KI MUSSOLINIU, PATAI

KAUJA HITLERIUI

London.—Anglija neduos 
pagelbos Č e c h o Slovakijai, 
jeigu ją užpuls Hitleris, — 
pareiškė Anglų ministeris 
pirmininkas N. Chamber- 
lain seime: Anglija atmeta 
Franci jos reikalavimą stot 
išvien su Francija tokiame 
atsitikime, jei naziai užpuls 
Čechoslovakiją, o Francija 
eis ją ginti.

Chamberlain sakė, kad 
Anglija nesikišianti į jokius 
galimus karus rytinėj pusėj 
Rheino upės, kuria rube- 
žiuojasi Francija su Vokie
tija. Bet Anglija kariškai 
gintų Francija, Belgiją, 
Portugaliją, Aigiptą ir Ira
ną, jeigu kas tuos kraštus 
užpultų. .. ......

Anglų ministeris pirmi
ninkas atmetė Sovietų išleis
tą šaukimą visom demokra
tinėm ir taiką mylinčiom 
šalim sueit į konferenciją 
prieš grobikiškas fašistines 
valstybes. Užtat jis išreiš
kė pasitikėjimą Mussoliniu, 
su kuriuom dabar veda de
rybas dėl Italijos glaudžios 
sutarties su Anglija.

Savo kalboj premjeras 
Chamberlain pataikavo ir 
Hitleriui: 1 
Hitlerį prie 
“realistinės” 
politikos.

Darbiečiai 
mo atstovai 
kavo dabartinę Anglijos val
džią už nuolaidavimus bei 
pasidavimą fašistiniams 
diktatoriams. Jie karčiai 
pašiepė Chamberlaino pa
reiškimą, kur jis sakė, kad 
pasitiki Mussolinio žodžiais, 
būk Italija “paliks čielą ir 

tikisi patrauki 
Anglijos neva 
(“praktiškos”)

r

ir liberalai sei- 
smarkiai kriti-

kai fašistai laimėsią ten ka
rą prieš respubliką.

Chamberlain tuo pačiu 
laiku ragino dar sparčiau 
ir stipriau ginkluot Angliją 
ir sakė, kad gal reikėsią 
tam tikslui specialiai išleist 
iki 10 bilionų dolerių vietoj 
jau paskirtų 7 bilionų.

Kaunas. — United Press 
praneša, kad ir tūli Tautų 
Lygos vadai patarę Lietu
vai priimt Lenkijos ultima
tumą, kas liečia diplomati
nių ryšių užmezgimo su 
Lenkija.

merikos lietuviai nori, kad ir 
Smetona pasitrauktų kuovei- 
kiausiai. Jo niekas nerinko. 
Jis tą vietą uzurpavo!

Amerikos lietuviai! Reika- 
laukit Lietuvai koalicinės vy
riausybės! Reikalaukit Lietu
vai demokratijos!

0

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, kovo 25.—Fa
šistai su 800 Italijos ir Vo
kietijos karinių lėktuvų, 
daugiau kaip tūkstančiu na- 
zių ir italų kanuolių ir pul
kais jų tankų įtūžusiai ata
kuoja liaudiečius 125 mylių 
fronte nuo Nueno iki Alai- 
gos.

Liaudiečiai didvyriškai 
gina kiekvieną pėdą že
mės, bet fašistai (daugumoj 
italai, naziai ir maurai), 
turėdami neribotą daugybę 
svetimų ginklų ir amunici
jos, privertė liaudiečius pa
sitraukt iš Nueno, Tabcr- 
nas ir keliolikos kitų kaimų 
ir miestelių.

Darbo unijos visomis jė
gomis aptvirtina Barceloną, 
Katalonijos sostinę, ir įvai
rias fronto pozicijas.

Liaudiečiai dabar ginasi 
iš kalnų pozicijų palei Cin- 
ca upę.

Cleveland, Ohio
Protesto Mitingas Prieš 

Lenkijos Grobikus
Šį sekmadienį, kovo 27 d., 

Lietuvių Salėje, 6835 Supe
rior Ave., įvyks bendras 
didelis protesto susirinki
mas prieš Lenkų grobikus. 
Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga veltui.

Kalbės kunigas A. Karu- 
žiskis, dr. Jonas Vitkus, 
rabinas B. R. Brickner, ad
vokatas P. V. Česnulis, dr. 
Voefel (atstovaudamas vie
tinius cechus); advokatas 
S. Handelman, nuo Ameri
kos Lygos dėl Taikos 
Demokratijos, ir kiti.

Rep.

ir

Worcester, Mass.
Svarbios Prakalbos 
Lietuvos Reikalais

Rytoj, sekmadienį, koVo 
27 d., kaip 2:30 v. p. p., Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., įvyks masinis mi
tingas. Kalbės LDS sekre
torius J. Siurba dabarti
niais reikalais ir dr. Pilka 
sveikatos klausimu.

Kviečiame Worcesterio 
lietuvius dalyvauti.

Japonija siūlosi Meksikai 
pirkt po 500,000 statinių ži- 
balo-aliejahs iš jos ir, girdi, 
“padėt Meksikai” išvystyt 
žibalo šaltinius ir jo valyk
las.

ORAS
Šiandien būsią apsiniau

kę, sako N. Y. Oro Biuras.

kime už Lietuvos Nepriklausomybę!
Gauta yra policijos leidimas šiai demonstracijai prieš 

grobikiškos Lenkijos konsulatą New Yorke, 11 valandą 
šiandien.—Apie vietą ir kitas smulkmenas žiūrėkite pas
kutiniame puslapyje.

Demonstracija įvyks, nieko nepaisant, ar lytų ar snig- 
tų. Nėra jokio pavojaus iš policijos pusės—jinai davė 
leidimą.

Todėl, .kas tik priešingi lenkų plėšikams ir kam tik 
laikas leidžia, visi kaip mūras išstokite už Lietuvos Ne
priklausomybę !

Pasiųskite šalin tuos pasidavėlius, Lenkijos pataikū
nus, kurie bandytų jus atkalbinėti nuo šios demonstra
cijos. Tokie elementai tik iš tolo bažijasi “tėvynės meile,” 
bet bijo pirštą pajudint, kada reikia tikrą žingsnį pada
ryt savo šalies gynimui.

Nepaisykite tų bailių, kinkadrebių! Visi Brooklyno, 
New Yorko ir apylinkių lietuviai, traukite į demonstra
ciją prieš Lenkijos konsulatą šiandien, New Yorke!

Amerika Prašo įvairių 
Šalių Prieglaudos Per- 

sekiojamiem Žydam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valstybės ministe- 
ris C. Hull pasiūlė Anglijai, 
Francijai ir septyniom ki
tom šalim Europoj ir dvi
dešimčiai kraštų Pietinėj ir 
Centralinėj Amerikoj suda
ryt bendrą komitetą, kuris 
rūpintųsi pagelbėt skaudžiai 
persekiojamiem žydam at
važiuot iš Vokietijos ir (bu
vusios) Austrijos į tas šalis. 
Lėšų tam reikalui turėtų 
sukelt privačios organizaci
jos įvairiuose kraštuose.

Pagal dabar veikiančias 
ateivybės kvotas, šiemet dar 
galėtų iš Vokietijos įvažiuot 
į Jungtines Valstijas 16,953 
asmenys ir iš Austrijos 1,- 
000. Galima būtų duot pir
menybę žydams kaip politi
niams pabėgėliams.

Phila. Naziai Sukruvino 
Amerikos Veteranus
Philadelphia, Pa. — Ame

rikos karo veteranai iš 16 
postų stengėsi įeit į Turn- 
gemeinde svetainę, kur na
ziai sušaukė savo mitingą 
paminėt Austrijos prijungi
mą Vokietijai.

Uniformuoti hitlerininkai 
geležiniais įnagiais sumušė, 
sukruvino tuos Amerikos 
ex-kareivius. Policija galop 
uždarė nazių mitingą, bet 
neareštavo nė vieno mušei
kos.

Varšava. — Šiomis dieno
mis Augustave įvyksta Len
kijos ir Lietuvos įgaliotinių 
pasitarimas dėlei geležin
kelių ir kitų susisiekimų 
tarp Lietuvos .ir Lenkijos.

a

Kaune Kartojas Išstoji
mai prieš Pasidavimą 

Lenkijai
Kaunas. — Lenkijos Tele

grafo Žinių* agentūra pra
neša, kad “įtempimo atmos
fera dar pasilaiko, Kaune. 
Dar tebedaro išstojimus 
tautinis lietuvių jaunimas 
prieš santikių sumezgimą su 
Lenkija.”

Tokie išstojimai kartoja
si nežiūrint, kad įvestas ap
gulos stovis, kuris aštriai 
uždraudžia bet kokias . de
monstracijas prieš Lenkiją 
arba prieš Lietuvos valdžios 
pasidavimą Lenkų ultimatu
mui.

Lenkų žinios skelbia, kad 
senieji Lietuvos armijos ofi- 
cieriai, atitekę iš Rusijos 
caro armijos, yra palankūs 
susitart su Lenkija; bet tam 
priešingi jaunesni oficieriai, 
išėję iš Kauno karo mokyk
los.

Smarkiau Sukruto Na
ziai Čechoslovakijoj
Praga. — Čechoslovakijos 

vokiečiai naziai turi dau
giau atstovų šalies seime 
negu kuri kita pavienė par
tija. (Bet’prieš visų kitų 
partijų atstovus sykiu na
ziai seime sudaro tik mažu- 
mą.)

Hitlerininkai pasmarkino 
reikalavimus suteikt savi
valdybę 3,500,000 vokiečių 
Čechoslovakijoj. Juos taipgi 
pakurstė kalba Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Cham- 
berlaino seime, kur jis rei
kalavo, kad Čechoslovakijos 
valdžia patenkintų “žmoniš
kus mažumų reikalavimus” 
savo ribose.

Kad naziąi taip sukruto 
varyt kampaniją dėlei savi-

SUDARYTAS NAUJAS 
LIETUVOS MINISTERIŲ 

KABINETAS

Kaunas.—“Kartus ir pla
tus žmonių sujudimas prieš 
Lietuvos valdžios pasidavi
mą Lenkijos ultimatumui 
privertė pasitraukt senąjį 
ministerių kabinetą, kurio 
galvinyj buvo Juozas Tūbe
lis,” oficialiai praneša Asso
ciated Press iš Kauno.

“Prez.” Smetona paskyrė 
kunigą Vladą Mironą, vy
riausią armijos kapelioną, 
sudaryt naują ministerių 
kabinetą, kas ir padaryta 
kovo 24 d. Kun. Mironas 
yra artimas Smetonos drau
gas.

Visi nauji ministerial yra 
Smetonos partijos žmonės.

Tūbelis naujajame kabi
nete lieka žemdirbystės mi- 
nisteriu; Stasys Lozoraitis, 
buvęs užsieninis ministeris, 
dabar liekasi veikiančiuoju 
užsienio reikalų ministerių. 
(Jis praeitą pirmadienį bu
vo įteikęs Smetonai prane
šimą, kad norįs pasitrauk
ti). Stasys Raštikis tapo vei
kiančiu karo ministerių.

“Valdžia buvo smarkiai 
atakuojama nuo praeito šeš
tadienio, kada jinai pasida
vė Lenkijos ultimatumui,” 
reikalaujančiam užmegsti 
normalius santikius tarp tų
dviejų šalių,—rašo Associa
ted Press:

“Plačiai pasklido atsišau
kimai, kurie reikalauja su
daryt naują valdžią, Jie nu
rodo, kad ligšioliniai valdo
vai padarė Lietuvai gėdą, 
pasiduodami Lenkijos grū
mojimams. Atsišaukimai sa
ko, jog tokia valdžia negali 
tinkamai ginti šalies reika- 
lų.

“Atsišaukimai reikalauja 
trijų dalykų: 1. Turi pasi
traukt dabartinė valdžia. 2. 
Turi būt suorganizuota su
dėtinė valdžia iš visų parti
jų. 3. Turi būt įvesta demo
kratinė santvarka, kuri ati
tiktų šiandieniniams šalies 
reikalams,”—kaip paduoda 
Associated Press, amerikinė 
žinių agentūra:

“Tarp pasirašiusių tokį 
atsišaukimą yra buvusieji 
Lietuvos prezidentai dr. 
Aleksandras Stulginskis ir 
dr. Kazys Grinius ir seniau 
buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas E. Kairys, vie- 

valdybės-autonomijos, tai 
dabar reikalauja savivaldy
bės ir slovakų vadai su ka
talikų kunigu A. Hlinka 
priekyje. Slovakų taipgi yra 
apie 3,500,000 Čechoslovaki
joj-

nas iš tų, kurie andai pasi
rašė Lietuvos Nepriklauso
mybes Pareiškimą.”

Senasis ministerių kabi
netas pirm pasitraukiant 
paskyrė pulkininką Kazį 
Škirpą Lietuvos atstovu 
Varšavoj. Šį sekmadienį jis 
išvyksta Varšavon. Škirpa 
paskutiniu laiku buvo Lie
tuvos delegatas Tautų Ly
goj.

EXTRA!
Lenkija Įsakius Smetonai 

Atmest Reikalavimus • 
Sudėtinės Valdžios

♦

Kaunas, kovo 25.—Lenki
jos užsieninis ministeris 
Beck liepė Smetonai atmest 
pasiūlymus, reikalaujančius 
įvest Tautos Vienybes Val
džią (iš įvairių partijų) Lie
tuvoj, kaip praneša United 
Press.

Į naują1 Lietuvos ministe
rių kabinetą įeina šie:

Kun. Mironas kaipo mi
nisteris pirmininkas. >

Pulkininkas Leonas Sil
vestras (gal Bistras?)—vi
daus reikalų ministeris.

Generolas St. Raštikis — 
karo ministeris.

J. Tūbelis—žemdirbystės.
Boleslovas Mačiulis—tei

singumo. X
Juozas Indrišiūnas — fi

nansų.
Juozas Stanišaukis — va- 

žiotės (transporto).
Juozas Tonkūnas—švieti

mo.
Konstantinas žakenis — 

valstybės kontrolės.
United Press žiniomis, šis 

ministerių kabinetas skaito
si tik veikiančiuoju, o dar 
nepastoviu. Jo sąstatas galįs 
būt bet kada pakeistas. Ke
turi ministerial perėję iš se
nojo kabineto į naująjį.

Scranton, Pa
Viešas Pakvietimas Protes- 

tuot Prieš Lenkiją

Scrantono Lietuviškų 
Draugijų Sąryšis šaukia 
masinį susirinkimą šį sek
madienį, kovo-March 27 d., 
kaipo protestą prieš Lenki
jos pasikėsinimą ant Lietu
vos nepriklausomybės. Įvyks 
Town Hall svetainėje, 315 
Adams Avė. 2 vai. po pietų. 
Įžanga veltui.

Kalbės “Laisvės” redakto
rius R. Mizara ir kiti, vie
tiniai kalbėtojai. Bus atsto
vų nuo ukrainų ir žydų.

Sąryšio Pirmininkas, 
Petr. Pėstinikas.
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Tik Savaitė Laiko!
“Laisvės” B-vės šėrininkų suvažiavi

mas įvyks už savaitės laiko. Dar kar
tą raginame visus šėrininkus dalyvau
ti suvažiavime. O draugijas, kliubus, 
chorus ir organizacijų kuopas—siųsti at
stovus į suvažiavimą (beje, kurios netu
rite šėrų, įsigykit), siųsti pasveikinimus, 
siųsti finansinės pagelbos savo dienraš
čiui.

Niekad “Laisve” nebuvo taip plačiai 
žmonių įvertinama, kaip dabar, esant 
Lietuvai pavojuj, besiartinant pasauliui 
prie naujo gaisro, naujo visasvietinio ka
ro.

Dėlto visi laisviečiai privalo rūpintis 
savo dienraščio likimu; privalo padėti 
jam stiprėti, augti, platintis ir vis vai
dinti dar ir dar didesnę rolę!

Kas Nužudė Adelę Šiaučiunaitę?
Lietuvos Komunistų Partijos organas 

“Tiesa” (num. 6, iš kovo 3 d.) rašo:
Sekmadienio rytą—vasario 27 d.—Kau

ne Giedraičių ir Višinskio gatvių kampe, 
už tvoros, rastas Adelės Šiaučiunaitės la
vonas. Draugė Adelė buvo Lietuvos 
Komjaunimo Sąjungos Centro Komiteto 
narys ir viena iš labiausiai atsidavusių 
Komunistų Partijos ir Komjaunimo Są
jungos kovotojų, viena iš labiausiai pa
siaukojusių ir pasiryžusių kovotojų prieš 
kruvinąjį fašizmą už darbo jaunimo ir 
visų darbo žmonių reikalus. Ji nužudyta 
iš pasalų sutriuškinant galvą.

Ši negirdėta, žiauri žmogžudystė, įvyk
dyta šeštadienio vakare, miesto centro 
ribose, šiurpulingai sukrėtė ne tik drau
gės Adelės artimuosius, bet ir plačią vi
suomenę. Ir todėl pas kiekvieną dorą 
pilietį kyla klausimas, dėl ko ji nužudyta 
ir kas ją nužudė? Šiandien dar negalė
dami pirštu nurodyti pavardes tų, kurie 
ją tiesioginiai nužudė, mes, ištyrę visus 
jos ryšius ir nužudymo aplinkybes, turi
me konstatuoti, kad visi siūlai prie žmog
žudžių veda į fašistų žvalgybos lagerį. 
Šitie siūlai yra trejopi. Pirma—tai žval
gybos agentų skleidžiamos įvairios ne
vykusios nužudymo versijos. Antra— 
draugės Adelės Šiaučiunaitės antifašis
tinė veikla ir nuolatinis jos persekioji
mas iš žvalgybos pusės. Trečia—pati šios 
bylos tardymo eiga.

Pirmiausia, žvalgyba paskleidė gandą, 
būk Adelė Šiaučiunaitę išniekinta ir po 
to nužudyta. Ši versija jau iš pat pirmo 
momento buvo visai nepatikima ir per
dėm kvaila jau vien dėlto, kad išviso 
negirdėtas dalykas užpulti moterį išnie
kinimo tikslais miesto gatvėje ankstyvą 
vakarą ir dar žiemos metu. Šią versiją 
galutinai atmetė Universiteto anatomi- 
kume padarytoji gydytojų ekspertyža, 
konstatavusi, kad išžaginimas buvo tyčia 
inscenizuotas, apdraskant jos baltinius.

Pravirtus šiai versijai, žvalgyba pa
skleidė kitą, girdi Adelė Šiaučiunaitę bu
vusi chuliganų arba meilės intrigų auka. 
Tai irgi suktas prasimanymas, nes drau- 

/ gė Adelė neapiplėšta, su jokiais chuliga
nais mažiausios pažinties neturėjo ir jo
kių meilės intrigų nevedė. Ji buvo tie
saus ir atviro būdo, dora ir skaisti mer
gina.

Atpuolus ir šitoms versijoms, kaipo 
neturinčioms jokio pagrindo, žvalgyba 
ir tardytojas sugalvojo jau ketvirtą iš 
eilės versiją, perdėm provokacinę ir nau
jų, nekaltų aukų krauju atsiduodančią 

\versiją, girdi, Adelė šiaučiunaitę buvusį 
pačių Komunistų Partijos tariamųjų “vi
daus kovų” auka. Lietuvos Komunistų 

(Partija esanti susiskaldžiusi į dvi srio- 
ves: staliniečius ir trockistus, ir drauge 
Adelė, kaip aktinga komunistė, buvusi 
nužudyta vienos ar kitos iš šitų tariatų- 
jų sriovių. Plėsdami šią savo šlykščią, pa

gal hitlerininkų metodą sugalvotą provo'- 
kaciją, žvalgybos organai, kaip girdėt, 
jau net pradeda nurodinėti, buk draugė 
Adelė Šiaučiunaitę greičiausiai buvusi 
nužudyta žydų tautybės komunistų, ne
patenkintų lietuviais komunistais. Ši 
žvalgybos versija yra.grynai provokaci
nė, nes jokių dviejų sriovių L. K. P. eilė
se nėra, tad ir tariamoji “vidaus kova” 
yra žvalgybos sugalvota pasaka kvai
liams ir turi tikslo šmeižti Kompartiją, 
reklamuoti savo trockistinę agentūrą ir 
skatinti antisemitizmą.

Visas šitas versijas bei provokacijas 
fašistų žvalgyba sugalvojo, aišku ne tam, 
kad greičiau išaiškinti šitą baisią pikta
darystę, o savo ir savo agentų kruvi
niems pėdsakams paslėpti. Tą patvirtina 
ir visa šios bylos tardymo eiga, nukreip
ta ne į žmogžudžių jieškojimą, o į Ade
lės Šiaučiunaitės artimiausių idėjinių 
draugų bei draugių išaiškinimą ir jų, 
kaip antifašistinių kovotojų, terorizavi
mą. Fašistų žvalgyba jau senai persekio
jo draugę Adelę, kaip vieną iš veikliau
sių jaunimo organizatorių ir giliai atsi
davusių bei pasiryžusių antifašistinių 
kovotojų, žvalgyba ją jau ne kartą krė
tė, areštavo, baudė administratyviniai, 
sekiojo. Vienoki ar kitokį žvalgybos 
agentai ją ir nužudė užpuolę iš pasalų, o 
dabar rūpinasi ne tik paslėpti žmogžud
žius, bet ir surasti sau naujų aukų. Tai 
žinomas fašistų metodas, užpatentuotas 
pas kruvinąjį Hitlerį ir pas francūzų ka- 
galiarus.

Draugai, darbininkai, valstiečiai, visa 
demokratiškoji visuomenė! Protestuokim 
prieš budeliškus žvalgybos darbus. Rei
kalaukime išaiškinti ir pasmerkti žmog
žudžius—žvalgybos agentus. Šalin kruvi
noji žvalgyba, su Čapliku, Povilaičiu, 
Bortkevičium ir kitais liaudies budeliais 
priešakyj! Stiprinkim kovą prieš fašis
tinį terorą. Stiprinkim revoliucinį bud
rumą.

Kas Apverkia Trockistus
Brazilijos lietuvių darb. laikraštis 

“Balsas” rašo:
Sao Paulo lietuvių tarpe turbūt niekas 

taip neapgailestaują fašizmo agentų- 
trockistų, kaip katalikų “Šviesos” redak
toriai. Retai kuriame numeryje jie neap
rauda sušaudytųjų niekšų.

Nesenai jie rašė apie Jokubovičių, buv. 
SSRS atstovą Norvegijoj, kuriam buvo įsa
kyta grįsti į Maskvą, bet jis atsisakė. Ir 
už tai, pasak “šviesos”, buvę areštuoti jo 
vaikai, dėlko Jokubovičius dabar “grįstas 
ir mirsiąs už savo šeimyną.” Tą “graudu
lingą” žinią “šviesos” .redaktoriai užbai
gia : “Koks kilnus tėvo pareigos suprati
mas! Jis, aišku, nesujaudins čekistų.” Tai
gi, ponuliai, jūs suprantat apie “kilnu
mus” ir “jausmus.” Bet ar jūs žinote, ar 
buvo kilnu ir ar jaudinosi Jokubovičiaus 
bendraminčiai — trockistai-bucharininiai 
niekšai, kai jų pasiųstas žmogžudys iš už
pakalio revolverio šūviais nužudė myli
miausią bolševiką drg. Kirovą; ar buvo 
tėviško supratimo ribose padeginėjimas 
vaikučių prieglaudų ir dėjimas nuodų į 
valgį, arba sprogdinimai traukinių ir ka
syklų ? Ar jie jaudinosi, darydami tuos 
kriminališkiausius prasikaltimus prieš dar
bininkų klasę? Ne,' nesijaudino, net ir pats 
Jokubovičius. Jiems nebuvo brangūs So
vietų liaudies vaikučiai ir šeimynos.
Teisingai pasakyta.

Popiežius ir Kardinolas Hays
Prieš porą dienų Vatikano popiežius 

įsakė savo ministeriui, esančiam fašistų 
valdomoj Ispanijoj, pareikšti protestą 
generolui Franco dėl to baisaus civilinių 
žmonių žudymo, kurį atlieka fašistai, 
drėbdami bombas ant lojalistų miestų.

Vadinasi, net kieta Vatikano popie
žiaus širdis pajuto tą nuožmų bestijišką 
darbą, tą barbarišką žygį, kuri atliki
nėja fašistai.

Bet štai žiūrėkit, ką sako kardinolas 
Hays. Kaip greit popiežius savo nepasi
tenkinimą pareiškė, taip greit New Yor- 
ko kardinolas Hays pasikvietė spaudos 
korespondentus ir pasakė: Aš meldžiuo
si, kad dievas padėtų Ispanijos fašistams 
laimėti.

Kitas žodžiais, kardinolas Hays drąsi
na fašistus, tarytum sakydamas: neklau
sykit, ką sako Vatikanas; šaudykit, mes
kit bombas ant civilinių gyventojų, nai- 
kinkit juos; pamirškit dievo prisakymą: 
''Penktas: neužmušk!” Muškit, jei tik 
galit.

Tai negrąžus, nuožmus dalykas, bet jį 
katalikų aukštoji dvasiški ja praktikuo
ja! v

“LAISVI”

Vokietijos nazių kareiviai veržiasi i pa grobtą Austrijos sostinę, Vienną.

Kas Muša Ispanijos Liaudį?
Mes neslepiame tą faktą, 

kad kovo mėnesį skaudžiai 
nukentėjo Ispanijos liaudies 
armija Aragonų Fronte. 
Italijos, Vokietijos, Portu
galijos fašistai išvien su ge
nerolo Franco gaujomis at
siėmė Teruelį, užėmė didelį 
plotą žemės tarpe Raimun
do ir Caspe, prisiartino tik 
35 mylias atstos nuo Vidur
žemio Jūros, siekdami prasi
mušti iki jūrų ir atskirti 
Kataloniją su Barcelona nuo 
Kastilijos ir Madrido. -Aiš
ku, kad liaudiečiai gera va
lia tuos plotus neatidavė. 
Liaudiečiai čia buvo gerai 
apdrūtinę savo pozicijas, pri
sidarę apsigynimo apkasų. 
Fašistai įveikė. Įveikė daug 
galingesnė jėga. Fašistai iš
plėtė Teruelio kišenių į 
75-nių mylių ploto frontą ir 
gerai pasirengė tolimesniam 
puolimui ant liaudiečių.

Liaudiečių armija kalnuo
se apsistojo, apsidrūtino ir 
pasirengė tolimesnei kovai. 
Liaudiečiai net ofensyvą 

■ buvo pradėję prieš fašistų 
armijos centrą Zaragossą, 
kad sudarius pavojų fašistų 
kairiajam sparnui. Jeigu 
liaudiečiai turėtų užtektinai 
didelių kanuolių, tankų, gin
klų ir amunicijos, tai jie 
galėtų užimti Zaragossą ir 
tuo į niekus paversti visus 
fašistų laimėjimus, nes jie 
atkirstų fašistų susisieki
mo kelius. Bet liaudiečiams 
stoka ginklų. Tuo kartu fa
šistai vis daugiau stiprėja, 
laisvai gauna ginklų ir ar
mijos iš Italijos, Vokietijos, 
Portugalijos, Lenkijos ir ki
tur. Fašistai pradėjo naują 
puolimą prieš liaudiečius 
nuo Huesca. L i a u die- 
čius muša ne Ispanijos fa
šistai, bet Vokietijos, Ita
lijos, Portugalijos ir jiems 
gelbėja Anglija ir visa eilė 
kitų Ispanijos liaudies prie
šų.

štai Faktai
Italijos, Vokietijos ir Por

tugalijos fašistai nė nesitei- 
sina, kad jie veda karą prieš 
Ispaniją, nes jau ‘ perdaug 

^faktų yra prieš juos.Bet An
glijos imperialistai nuo pat 
fašistų sukilimo skelbiasi, 
kad jie yra neutrališki. Tik
rumoj vis daugiau randąma 
Anglijoj pagamintų ginklų, 
kada tik liaudiečiai paima 
fašistų ginklus. Prie tų An
glijos imperialistai vis ap- 
gavinėja svietą, kad jie būk 
jau susitarė, kad Italija at
šauks savo armiją iš Ispa
nijos. Tą melagystę jie svie

tui skelbia veik po du kar
tus į savaitę. Tikrumoj vis 
daugiau ir daugiau Italijos 
fašistai veža kareivių į Is
paniją.

Herbert L. Matthews spe- 
ciale telegrama praneša ko
vo 22 dieną, kad kovo 10 
dieną, į fašistų prieplauką 
Cadiz, Ispanijoj, pribuvo 
trys laivai: “Draka Menid”, 
“Uria Mend” ir “Jupiter”. 
Juos atlydėjo du Italijos ka
ro laivai naikintojai. Sekan
čią dieną iš Italijos, prie
plaukos Trieste pribuvo dar 
ligoninės laivas, taipgi ly
dimas Italijos karo laivų.

Šie visi laivai atvežė 4,500 
Italijos pėstininkų kareivių; 
500 fašistų juodmarškinių! 
15 mūšio orlaivių; 3 bom- 
binius orlaivius; 5 didelius 
tankus su lauko kanuolė- 
mis; 10 mažesnių tankų; 4 
ambulansus; 3 trokus su ži- 

Ibalo patalpomis; 300 dėžių 
su orlaivių didelėmis bom
bomis; daug dėžių su ka- 
nuolėmis, kulkomis, kulkas- 
vaidžiais ir amunicija. Prie 
to, dar karo medžiaga buvo 
iškrauta ir iš dviejų Itali
jos karo laivų—naikintojų!

Kovo 16 d., į tą pat prie
plauką, atplaukė laivas 
“Mar Negro”. Jį taip pat 
atlydėjo du Italijos karo 
laivai. Iš jo iškrauta daug 
dėžių su bombomis ir amu
nicija. Tarpe kitko prieplau
koj' buvo 32 kanuolės, daug 
kanuolėms kulkų ir 15 dide
lių karinių sunkvežimių.

Štai kaip Italija “ištrau
kia” savo armiją iš Ispani
jos! Ji vis atviriau ir dau
giau veža kareivių, ginklų 
ir amunicijos, o Anglijos 
imperialistai jau gal būti 
šimtas pirmą kartą pasau
liui meluoją, kad būk jie su
sitarė ir Mussolinis ištrauks 
savo juodmarškinius iš Is
panijos.
Kiek Yra Italų Ispanijoj?
Lawrence A. Fernsworth 

iš Ispanijos rašo, kad dabar 
Ispanijoj yra visas Mussoli- 
nio armijos generolų štabas. 
Ten yra ir Ethiopijos paver- 
gikas maršalas Rodolfo Gra
ziani. Viso yra apie 16 di
delių Italijos generolų.

Ispanijoj prieš tos šalies 
žmones Italijos fašistų ar
miją komanduoją, generolas 
Beati, jo pagelbininku yra 
generolas Manchini. Italijos 
fašistai ten turi dabartiniu 
laiku nemažiau 60,000 ka
reivių. (Viso jų buvo pasiųs
ta 150,000 ar 200,000, bet 
daugelis jau išmušta, sužeis

ta, ar susirgę.) Tie fašistai 
sudaro tris divizijas “Litto- 
rio,” “Marco 23,” ir “Juodos 
Vilyčios.” Jas komanduoja 
gener. Bergonzoli, Fran- 
cisci ir Roanta. Prie to ten 
yra karo ministeris genero
las Doria, kuris dalyvavo 
atėmime Teruelio, generolai 
Fabagrossau, Piazzoni, Gu- 
ashardo, Manca, Biscacianti 
ir Italijos orlaivyną koman
duoja generolas Guarda.

Italijos fašistai tą atvirai 
skelbia. Savo armiją aprū
pina maistu, ginklais, amu
nicija, visomis reikmenimis 
Italija. Visą tą pristato lai
vais apsaugoj karo laivų. 
Tą žino ir mato Anglijos ir 
Franci jos karo laivyno žmo
nės, kurie “patruliuoja” Vi
duržemio Jūrą.

Ypatingai dabar daug į 
Ispanija fašistams privežta 
didelių kanuolių ir karo or
laivių. Vokietijos ir Italijos 
ten yra per 1,000 karo or
laivių. Dideli bombanešiai 
gali vežti daugiau, kaip po 
toną bombų. Jie Barcelonos 
miestą bombardavo iš 16,- 
000 pėdų aukščio, kad apsi- 
saugojus nuo liaudiečių 
priešorlaivinių kanuolių. Jie 
išžudė ir sužeidė apie 4,000 
moterų, vaikų ir senelių. 
Net Jungt. Valstijų sekre
torius Hull pasmerkė tą bai
sią žmogžudystę;

Ispanijoj šiomis dienomis 
vėl buvo atvežta 3,800 Ita
lijos kareivių, 2,000 Portu
galijos ir. 30,000 Hitlerio 
smogininkų. Tos jėgos išso
dintos Cadiz prieplaukoj.

Ispanijos fašistai gauna 
viską kas tik jiems reika
linga iš Vokietijos ir Itali
jos. Prie ' to, Vokietija ir 
Italija daug perka ginklų 
Jungtinėse Valstijose, Pietų 
Amerikoj, neva sau, o tik
rumoj veža Ispanijos fašis
tams. Šiomis dienomis Is
panijoj numuštas bomberis 
“Peltzer”,' tai Lenkijoj pa
darytas. Pasirodo, kad ir 
Lenkijos fašistai siunčia ka
ro ginklus prieš Ispanijos 
liaudį!

Tokios tai baisios jėgos 
užgulė ant Ispanijos liau
dies. Baisiai sunki jos kova 
už laisvę. Demokratinės ša
lys—Jungtinės Valstijos ir 
Franci ja per pirštus žiūri, 
kada fašistai terioja tą šalį 
ir žudo jos gyventojus.

Viena Sovietų Sąjunga 
nuo pat pradžios fašistų su
kilimo yrą su Ispanijos liau
dimi, bet jai toli, priėjimas 
sunkus. Kovo mėnesis buvo 
nelaimingas Ispanijos liau-i

Logiškai
“Kuomet Hitleris areš

tuoja savo politinius prie
šus. .. tai komunistai rė
kia... Bet kuomet Rusijos 
Stalinas areštuoja, tai ko
munistai sako, kad SSRS 
valdžia atlieka labai pagir
tiną darbą.” Taip rašo 
“Naujienos”. “V i enybės” * 
Tysliava už tai labai pagiria 
Grigaitį. Rašo:

“Tai vyriškai pasakyta. 
Grigaitis pareiškė tai, ką 
privalo pareikšti kiekvienas > 
logiškai galvojantis žmo- t \ * 
gus.” z I |

Kur tas logiškumas? '
Nematyti skirtumo tarp 

fašistų ir komunistų, tarp 
Hitlerio ir Stalino valdžių ir 
jų darbų,—tai neturėti jo- . f 
kios logikos politikos klau
simuose.

Tik anarchistai, iš princi
po atmetantieji visokias 
valdžias, bus sau logiški, ne
darydami skirtumo tarp tų 
dviejų ideologijų ir valdžių.

Ar Tysliava su Grigaičiu 
jau anarchistai?

Ne. Jiedu demagogai.
K.

Klausimai ir Atsakymai
Kaip žmogus turi užsilai

kyti, idant galėtų būti svei
kas?

Atsakymas
1. Vėdink visus savo gy

venamus kambarius.
2. Dėvėk liuosus, minkš

tus rūbus, tinkančius prie 
laiko, oro ir darbo permai
nų.

3. Jei viduje dirbi, neuž-
ityiršk prasimankštinti atvi
rame-lauke. į

4. Visuomet miegok tyra
me ore; jei galima ant lau
ko.

5. Kuomet kosti ar čiau- 
dai prisidėk nosinukę prie 
nosies ir burnos ir žiūrėk, 
kad kiti tą patį darytų.

6. Visuomet prieš valgį 
nusiplauk rankas.

7. Nevalgyk perdaug. 
Ypatingai saugokis persival
gyti mėsos ir kiaušinių.

8. Neužmiršk • valgyti ir t 
rūpaus maisto bei vaisių.

9. Valgyk išlengvo, gerai 
sukramtyk.

10. Gerk kasdieną užtekti
nai vandens.

11. Eik reguliariškai lau
kan.

12. Stovėk, sėdėk ir vaikš
čiok išsitiesęs.

13. Neleisk nuodams ir li
goms įeiti į kūną.

14. Laikyk dantis, smage- 
nis ir" liežuvį švariais.

15. Dirbk, žaisk, ilsėkis ir 
miegok su saiku.

16. Būk blaivus. Rūpesnis 
yra priešas sveikatos, 
Stengkis susieiti į draugiš
kumą su kitais žmonėmis.

17. Nesigydyk pats savęs. 
Saugokis patentuotų vaistų 
prigavikų.

18. Ęik pas daktarą pasi
teirauti apie sveikatą ma- « 
žiaūsiaį kartą į metus. Taip-
pat kartas nuo karto pasi
klausk dantisto patarimų.

F. L. L S.

Chicagietis I. H. Cohen iš
rado elektrinę “vėdyklę-fe- 
ną”, kad pūstų šiltą orą ir 
taip šildytų kambarį.

džiai jos kovoj. Fašistų jė
gos yra daug galingesnės. O 
jėga nuveikia silpnesnę jė
gą-

D. M. š.
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M IE N AS
Budėkite, Broliai!

O, broli, budėki vieningai, ryžtai, 
Jau po'ną ir nazią švytruoja kardai. 
Mus puolė totoriai, kryžiuočiai, gudai, 
Ir cariški rusai, lenkai ir švedai;

žudė, teriojo ugnim ir kardu,
* iNurrėjo paversti lietuvį vergzt.

\K-Ixs lemia mūs šaliai Jogailos takits, 
Xre žino: jo daliai mes ruoštam kapus! 
Kur Vilija, Nemunas teka sriauniai, 
Ten žemė mūs bočių—ją ginsim karštai. 
Te žino tai naziai, plėšikai lenkai: 
Neleisim jiem trempti mes žemės savos; 
Kiekvienas mūs vyras lig mirčiai kovos! 
O, broli, į glitą, už laisvąjį būvį, 
Jau niaukias padangė ir žvanga ginklai!

Pranas Kartus.
Kovas, 1938.

Metai Laiko Nuo Komp. 
Miko Petrausko Mirties

& ------------
Kovo 23 d. sukako lygiai metai nuo 

mirties komp. Miko Petrausko. To 
įvykio atžymėjimui, talpiname sutrum
pintą R. Mizaros paskaitą, skaitytą 
Brooklyne, birželio 11 d., 1937. “Mi
kas Petrauskas: Kompozitorius, Kul
tūros Darbininkas, žmogus.” Lietu
vių Meno Sąjunga įsteigė speciali fon
dą Petrausko kūriniams leisti. Prime- 
nam visiems meno mėgėjams paremti 
šį fondą.—“L.” Redakcija.

MIKAS PETRAUSKAS: KOMPOZITORIUS, 
KULTŪROS DARBININKAS, ŽMOGUS

Mikas Petrauskas gimė 1873 metais, rugsė
jo mėnesio 29 d., Palūžės bažnytkiemyj, Šven
čionių apskrityj. Jo tėvas ten vargonininkavo. 
Tos pačios profesijos jis mokino ir jauną Mi- 

* ką, kuris, turėdamas vos 15-ką metų amžiaus, 
jau patapo savystoviu duonpelniu—vargonin- 
ku Labanoro parapijoj, Ukmergės apskrityj. 
Paskui Miko tėvai persikraustė Dusmenysna, 
nedideliu bažnytkiemin, Alytaus apskrityj, ir 
ten gyveno iki savo mirties.

1901 m. Mikas Petrauskas nusitarė mesti 
vargonininkavimą ir koptis aukštyn į muzi
kos viršūnes. Jis įstojo Petrapilio Muzikos 
Konservatorijon, kurią baigė 1906 metais kai
po laisvo meno dailininkas.

Tuo laiku, kai Mikas mokėsi konservatori
joj, Rusijoj ir Lietuvoj ir kituose carizmo 
pavergtuose kraštuose virė didelis žmonių 
bruzdėjimas prieš carizmą. Darbininkai ko- 

^Vojo už didesnes algas, laisvę organizuotis, 
už naują visuomeninę sistemą; pavergtosios 
tautos kovojo už tautinę laisvę, už autonomi
jas ir nepriklausomybes. Petrapilis (dabarti
nis Leningradas) buvo pilnas revoliucinių ra
telių; gyvavo stiprus bolševikiškas judėjimas.

Tas viskas, aišku, negalėjo nepaliesti ir 
, jauno Petrausko. Kad ir nedaug, visvien jis 

dalyvavo 1905 metų revoliucijoj, kuri sukrėtė 
carizmo sistemą iš pat jos pagrindų.

Todėl, kai 1906 m. revoliucija buvo nugalė
ta ir visoj šalyj užvirė nuožmi reakcija, Pe- 
trauskas, podraug su daugeliu kitų pažanges
nių žmonių, turėjo pasišalinti iš Rusijos ir 
Lietuvos, arba būtų buvęs įkalintas bei iš
tremtas į Sibirą.

Jis išvyko Šveicarijon. Ten tūlą laiką mo
kė rusų chorą ir rašė muziką dainoms, dau
giausiai revoliucinėms.

Petrauskas, jei nenumatė, tai* instinktyviai 
nujautė, kad nuvertimas carizmo ir išlaisvi
nimas tautų, tame skaičiuj ir Lietuvos, bus 
pasiektas tiktai su gerai organizuota ir įkvėp
ta bei apšviesta darbininkų klase.

Menininko-kompozitoriaus, todėl, pareiga 
buvo parūpinti darbininkų klasei dainų, ku- 

t rios artavotų darbo žmones neapykanta prieš 
žiauriąją priespaudą, uždegtų revoliuciniu en- 

4’ tuziazmu, keltų juose tarptautinį solidarumą 
ir ryškintų jų kovas prieš siaubūną carizmą ir 
išnaudotojų klasę.

Petrauskas, kaipo savo tautos patriotas \ir 
pritariąs revoliuciniam darbininkų judėjimui, 
dirb<>, taip sakant, dviem kryptimi. Iš vienos 
pusės, jis rašė muziką, žadinančią lietuvių 
tautinę sąmonę, šimtmečius miegojusią, iš an
tros—bandė uždegti darbo žmones tarptautiš- 
ku solidarumu ir pasirįžimu kovoje su savo 
neprieteliais.

Apie tą patį laiką, kai Petrauskas rašė ope
retę “Birutę”—patriotišką melodramą, prime
nančią lietuviams jų “didingą senovę,” kai 

& Lietuvos valstybė buvo stipri, kai pagoniškoji

Mikas Petrauskas

“Sukeikime
Mes žuvom

Maršas,”

buvo iš- 
ir pava-

didvyriška lietuvių tauta kovojo su aršiais ne
prieteliais kryžiuočiais, kurie, prisidengę kry
žiumi ir norėjimu Lietuvą sukrikščioninti, 
veržėsi į jos sritis, plėšė, degino, teriojo ir 
vergė žmones, — jis gamino ir revoliucines 
darbininkams dainas. Jis pritaikė lietuviškus 
žodžius “Internacionalui” ir sutaisė jį mūsų 
chorams, v Tuo pačiu laiku jis paruošė mūsų 
chorams’ dar šias tarptautiško pobūdžio dai
nas: “Varšavietę,” “Darbininkų Marsalietę,” 
“Revoliucionierių Dainą,” “Raudonoji Vėlia
va,” “Ant Barikadų” ir kt. Suminėtosios dai
nos dar ir šiandien dainuojamos visam pa
saulyj. Podraug Petrauskas pagamino ir sa
vo originalių revoliucinių kūrinių: 
Kovą,” “Badaujančių Giesmė,” “
ir Kentėjom,” “Gedulių Giesmė Bei 
“Sveikinimai Darbininkų,” ir kt.

šitų dainų rinkinys 1910 metais 
leistas Lietuvių Socialistų Sąjungos 
dintas “Trimitu.”

Jungtinėsna Valstijosna Petrauskas atvyko 
1907 m. Jis čia manė praleisti tūlą laiką ir 
vėl grįžti atgal Europon, bet likimas nulėmė 
taip, .kad kompozitoriui prisiėjo praleisti Ame
rikoj geriausią savo amžiaus dalį ir nuveikti 
daugiausiai ir svarbiausių savo darbų.

Kiek tai lietė muziką ir bendrą kultūros 
darbą, tais laikais Amerikos lietuviuose mažai 
kas jį dirbo. Brooklyne, tiesa, daug veikė ži
nomas mums muzikos pionierius Leonas Ere
minas, miręs prieš dešimts metų, bet kitose 
.kolonijose nebuvo chorų, nebuvo chorvedžių; 
neskambėjo graži lietuvių liaudies daina, ku
rią šiandien galime išgirsti kiekvienoj dides
nėj kolonijoj. Petrauskas, todėl, ėmėsi sun
kaus- ir didelio darbo: jis pasirįžo užkrėsti 
tik nesenai iš Lietuvos atvykusius žmones 
meile dailės, meile liaudies dainos, gimusios 
sielose per šimtmečius pavergtų mūsų tėvų 
ir protėvių. Tas dainas vilko jis puošniais 
muzikos rūbais ir siūlė mūsų visuomenei dai
nuoti jas kultūringai, choruose, kaip daro ki
tos, aukščiau kultūroj pakilusios tautos.

Jis važinėjo po lietuvių kolonijas dainuoda7 
mas koncertuose. Dainavo Petrauskas viso
kias dainas,—jo repertuaras buvo raibas. Gre
ta liaudiškų dainelių, jis dainuodavo didžiųjų 
operų arijas, kūrinius pasaulinių muzikos ge
nijų. Jo troškimu buvo supažindinti mūsų vi- . 
suomenę su viskuo, kas didinga ir gražu.

Bet mūsų imigracija buvo žalia—daugiau
siai mažai prasilavinimo turį kaimų vyrai ir 
moterys, negirdėję dainininkų, neturėję ma
žiausio supratimo apie operą*. Dėlto ne visur 
Petrausko darbas buvo įvertintas. Ne vie
nas, pasiklausęs jo dainavimo (anot paties 
Petrausko), pasakydavo: “Tai būta čia ko 
klausyti! Kai aš išsigeriu, kur kas geriau už 
Petrauską sudainuoju!..”

• Tais pačiais metais Petrauskas apsistojo 
ilgesniam laikui Chicagoj. Ten buvo suorga
nizuotas Birutės Choras, kuriame tuomet da
lyvavo visokių krypčių žmonės. Petrauskas 
jam vadovavo ir mokino pavienius asmenis 
muzikos.

Gyveno Petrauskas ir Brooklyne—čia taip
gi mokino jaunįmą dainuoti, smuikuoti, pianu 
skambinti ir bendrai muzikos.

1911 m. jis išvyko Šveicarijon, o iš ten, 
po kitu vardu, nukako Lietuvon. Bet neilgai 
jam ten teko būti: caristinė reakcija greit jį 
išvijo. Sugrįžęs, nutarė ilgesnį laiką gyventi 
Amerikoj.

1914 m. Petrauskas atvyko So. Bostonan ir 
ten įsteigė Lietuvių Muzikos Konservatoriją. 
Tai nebuvo konservatorija pilnoj to žodžio 
prasmėj, kadangi jis pats vienas mokino vis

ko: dainuoti, pianu skambinti, • smuiką griež

ti, muzikos teorijos, kompozicijos ir kitų daly
kų, surištų su muzikos mokslu. Lavino solis
tus, ruošė chorvedžius ir orkestrų vadovus.

Greta to, mokino jis Gabijos Chorą (So. 
Bostone) ir Liuosybės Chorą — Montelloj. 
Chorai, nors jiems darbo ir energijos kompo
zitorius įdėjo daug, padėjo jam kiek tiek ma
terialiai. Ypačiai jam gerai pasitarnavo Ga
bijos Choras, kurį tuomet sudarė daugumoj 
sandariečiai ir socialistai. Gabija jam buvo 
tarsi kokia laboratorija, kur jis visus savo 
veikalus—operetes—galėjo pirmiausiai suvai
dinti.

Atliekamu nuo chorų ir pavienių mokinių 
mokinimo laiku, kompozitorius rasė naujas 
dainas, gamino operetes, kūrė muziką. So. 
Bostone jis daugiausiai savo kūrinių pagim
dė—pačių didžiausių ir rimčiausių kūrinių.

Pasibaigus karui, kai Lietuva buvo paskelb
ta nepriklausoma, Petrauskas 1920 metais nu
vyko Lietuvon “apsidairyt.” Sugrįžo jis be 
ūpo. Bet visvien rengėsi dar kartą ten va
žiuoti. Jis manė, nepriklausoma Lietuva jį 
turėtų įvertinti; jis ten turįs užimti atsako- 
mingą darbą — valstybės operos direktoriaus 
vietą bei kokią kitą.

Deja, jam teko skaudžiai nusivilti. Lietu
vą tais laikais valdė klerikalai—krikščionių 
demokratų partijos žmonės. Viešpatavo kuni
gija. Gi Petrauskas bedievis, bepoteris, de
mokratas—jis jiems netinka. Nusivylęs, kad 
jo darbai ten neįvertinti, jis nublokštas į ša
lį, Petrauskas grįžo Amerikon.

Prie to prisidėjo ir kita nelaimė: Dusme- 
nyse jis tapo perkūno pritrenktas—skaudžiai 
pritrenktas. Parvyko Petrauskas su palauž
ta sveikata ir giliu nusivilimu. Prieš išvyk- 
siant Lietuvon, jis So. Bostone buvo pardavęs 
savo namą ir kitus daiktus, todėl sugrįžęs tu
rėjo viską išnaujo kurtis.

Sū kairiaja sriove jo ryšiai buvo gan palai
di ir jis nesitikėjo gauti iš jos šiltos paramos. 
Dešinieji jo irgi nebepaisė. Gyveno jis tūlą 
laiką Detroite ir Baltimorėj, bet gyvenimas 
nesisekė—Petrauskas buvo jau nebetas!

Jo sveikata visdro ir iro. šian ir ten ban
dė mokytojauti, bet ir tas nevyko, šiuo lai
kotarpiu vargiai jis ką nors rimtesnio sukūrė 
muzikos srityj.

Pagaliau, 1930 m. So. Bostono (kur jis bu
vo vėl sugrįžęs) būrelis lietuvių sumetė ke
lionei pinigų ir prievarta Miką Petrauską nu
gabenę ant laivo — paliko.

Dar pirm 1907 m. Petrauskas buvo vedęs, 
bet su žmona atsiskyrė, nebesutiko. Jo sūnūs 
šiuo tarpu Lietuvoj berods yra karininku. Su
grįžęs į Lietuvą paskutiniu sykiu, sakoma, jis 
antru kaitų vedė ir susilaukė antro sūnaus.

Šitokį bendri bruožai Petrausko gyvenimo.
Jo Kūryba

Mums svarbu susipažinti su Petrausko kū
ryba—jo palikimu. “Sulyg jų darbais pažin
site juos,” sako tasai senas žmonių posakis.

Po Petrausko mirties, jį pradėjo savintis 
tiek tautininkai, tiek klerikalai, kunigai. Pir
mieji sako: “Petrauskas buvo mūsų žmogus 
dėlto, kad jis lietuvis ir patriotas.” Antrieji 
sako: “Petrauskas buvo mūsų žmogus dėlto, 
kad jis bažnyčioje šliūbą ėmė ir palaidotas 
(sulyg jo paties prašymu) greta savo tėvo 
Dusmenų bažnyčios šventoriuj.” “M. Pe
trauskas”, aiškina So. Bostono kunigų laikraš
tis, “buvo apsileidęs katalikas arba pasyvus 
laisvamanis,” o “prieš mirtį . . . susitaikė siu 
dievu ir palaidotas katalikiškai.” (“Darb.” už 
birž. 4 d., 1937.)

Abiejų savinimasis neteisingas ir dabai ne
gražus. Petrauskas buvo griežtai nusistatęs 
laisvamanis. Su bažnyčia jis ryšius nutraukė 
dar būdamas Petrapilio Konservatorijoj. A- 
nierikoj gyvendamas; Petrauskas nėjo baž
nyčion melstis (nesimeldė ir, namie),—jei ka
da užklydo, tai tik kokio šiaip ’ reikalo ver
čiamas, kaip kiti laisvamaniai kad padaro. Iš
viso katalikams jis pasitarnavo tiek, kad para
šė operetę “šventoji Naktis,” — legendiškas 
kūrinėlis,—kurią Lietuvių Vargonininkų Są
junga specialiai užsakė. Bažnyčioj' šliūbą 
ėmė dėlto, kad Lietuvoj nebėra civilinės me
trikacijos. Didelė dauguma Lietuvos laisva
manių, įskaitant ir dr. Šliupą, padarė pana
šiai. Prie to atsiminkim: Petrauskas tuomet 
buvo jau nesveikas ir už daugelį savo darbų 
jis nebeatsakė. Palaidotas šventoriuj dėlto, 
kad ten ilsėjosi jo tėvas.

Jeigu Petrauską pavadinti “apsileidusiu 
kataliku,” tai tuo patim tektų vadinti ir vi-“ 
sus laisvamanius, bedievius, ir patį dr. šliu
pų! , ,

Fašistų Petrausko savinimasis taipgi neiš
laiko kritikos. Visųpirmiausia, kompozito
rius buvo demokratas, su kairiaisiais palin

dis yra 
dainavęs

WORCESTER, MASS.
kimais. Būti tautos patriotu ir fašistu yra 
du griežtai kits kitam skirtingi dalykai. 
Tautos patriotas tas, kuris rūpinasi jos vi
suomenės gėriu, o fašistai daugumą Lietuvos 
žmonių yra pavergę.

Pdtrauskas tūlą laiką buvo sandariečiu, kai 
Sandara skelbėsi esanti demokratijos gynėja. 
Dabartiniai Sandaros likučiai remia fašizmą 
ir, susidėję su fašistais, kovoja prieš demo
kratijos gynėjus! '

Petrauskas niekad nėra buvęs socialistas 
neigi komunistas, bet jis šitų krypčių žmo
nėms sukūrė daugiausiai veikalų. Dėlto mes 
ir privalom Petrauską vertinti ne sulyg tuo, 
kur ir kam jis politiniai pritarė arba pri
klausė, bet sulyg tuo, kiek jis muzikos srityj 
nudirbo vienai ir kitai sriovei.

Kaipo dainininką ir bendrai menininką Pe
trauską galėjo dažnai panaudoti visokios srio- 
vės bei partijos. (Argi nėra panašiai su šių 
dienų dauguma mūsų dainininkų?) 
dainavęs sandariečiu koncertuose, 
socialistų koncertuose ir, dainavęs “Laisvės”, 
naudai suruoštuose koncertuose. Petrauskas 
dainavo “Darbininkų Marsalietę” ir “Interna
cionalą,” jis dainavo “Kalvį” ir “Lietuva Tė
vynė Mūsų.” Tiesa ir tai, kad Petrauskas 
palaikė ryšius su daugeliu žmonių ir veikėjų 
iš visų sriovių ir partijų.

Kaipo kompozitorius, Petrauskas visųpir- 
miausiai dirbo liaudžiai, darbo žmonėms. Lie
tuvių liaudies folkloro dainų motyvai buvo jo 
kūrybds motyvai. Jis atydžjai studijavo liau
diškas dainas ir pasakas ir tai kuopė į savo 
kompozicijas. Jis daug tiesioginiai dirbo re
voliuciniam menui, ir, kaip pas mus priimta, 
darbininkiškam, pažangiajam menui.

Be “Trimito,” Petrauskas mūsų judėjimui 
pagamino sąsiuvinį “Aido Balsai,” kuriame 
dauguma telpančių dainų yra revoliucinės 
krypties. Jis įvilko į muzikos ploščių visą 
eilę kitų revoliucinio pobūdžio dainų, jų tar
pe tris nemirštančias Juliaus Janonio—“Dai
nius,” “Neverkit Pas Kapą” ir “Kalvis.”

Drįstu sakyti, kad pastaroji daina—pažiba 
ne tik lietuviškam muzikos pasaulyj, bet ir 
tarptautiškam. Neims d&ug laiko, kol “Kal
vio” aidai skambės visam kultūringam pa
saulyj.

Nors Petrauskas laikėsi tos nuomonės, kad 
“dailei partijų nėra,” tačiau jis kūrė muziką 
kairiajai sriovei daugiau, negu kuriai kitai, 
žinoma, Petrauskas nebuvo joks marksistas- 
leninistas. Marksą' jis kiek tiek studijavęs 
būdamas konservatorijoj. Vėliau, paskendęs 
pedagoginiuos ir kūrybiniuos muzikos dar
buos, tąją (marksizmo studijavimo) sritį jis 
apleido. Gaila!

Operečių išviso kompozitorius parašė ketu- 
rioliką. Iš jų gal tik dvi-trys nebūtų tinka
mos mūsiškių chorų repertuarams. Visos ki
tos yra liaudiško pobūdžio. t Mūsų scenai la
bai tiktų ypačiai trys: “šienapjūtė,” “Pirmo
ji Gegužės” ir “Velnias Išradėjas.” Pasta
rosios libretto paimtas iš Tolstojaus “Pirmasis 
Degtindaris.” Veikalas nukreiptas prieš 
tybę.

Parašė jis ir vieną (pirmą lietuvių 
boj) operą—“Eglė žalčių Karalienė.” 
legendiškas kūrinys, reikalaująs didelių 
zikališkų ir artistiškų jėgų suvaidinimui.
opera išviso tėra tik sykį suvaidinta So. Bo
stone, vaidinime dalyvaujant pačiam Petraus
kui.

Nors jo operetės ir opera daugumoj taikytos 
Lietuvos scenai, deja, dar ir iki šiol nei viena 
jų nebuvo suvaidinta Kauno operoj! Kai Mi
kas pasiuntė Lietuvos valstybės operai savo 
“Eglę žalčių Karalienę,” tai jinai jam buvo 
sugrąžinta su šiurkščiu, pašiepiančiu atsaky
mu, kurį, pasak .komp. Juo^o Žilevičiaus, da
vęs jo brolis Kipras ir kuris, sakoma, labai 
neigiamai paveikė į Petrausko sveikatą. Mu
zikas ^Žilevičius teigia, kad šitoj operoj yra 
palikta labai didelių kompozicinių klaidų. Bet 
tuomet negalima išsiaiškinti to: Jeigu tos 
klaidos tokios didelės, tai kaip ši opera buvo 
suvaidinta So. Bostone? O ji ten buvo suvai
dinta gražiai ir žmonės išsinešė gilų įspūdį!

Viskas rodo, kad Lietuvoj Petrauskas buvo 
ponų ir kunigų boikotuojamas, neigiamas, ne- 
bepaisomas dėlto, kad jis buvo demokratas, 
laisvamanis ir nemažai dirbęs kairiajai srio
vei.

Sudėjus Petrausko grynai darbininkiškas 
(taip sakant, “tendencines”) dainas ir visus 
veikalus su liaudiškomis operetėmis ir daino
mis, jos labai nusvers mūsų pusėn visus ki
tus Petrausko darbus.

štai, todėl mes sakome: Savo darbais Pe
trauskas buvo arčiausias lietuvių liaudžiai,

(Tąsa 4-tame pusi)
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Vietinis medikalės pagelbos 
skyrius ir North American 
Committee to Aid Spanish De
mocracy gavo Ispanijos filmą 
“Heart of Spain.” Bus rodo
ma ketvirtadienį, kovo 31, 8:- 
15 v. vakare, Tuckerman Hall, 
Worcesteryj. Būtų gerai, kad 
kurie išgali, atsilankytų ir pa
remtų tą darbą. Įžanga 40c. 
Tikietus galima gauti pas L. D. 
K., pas J. žalimą ir kitus. 
, Iš tarptautinio veikimo ra
portuota, kad susitvėrė Ispani
jos gelbėjimo komitetas, turėjo 
susirinkimą YWCA, įsteigtas 
vietinis medikalės pagelbos 
skyrius ir North American » ? r 
Committee to Aid Spanish De- « 
mocracy. Į komitetą įeina . 
daktarų, nursių, profesorių ir . 
kitų intelektualų. Laikinu pir
mininku išrinktas Clark Uni
versiteto profesorius Haven D. • 
Brackett. Komisijos Narys, 

f

Jersey City, N. J.
PAVYKO

Kovo 19 d. Laisvės Draugijos 
įvykusi vakarienė pavyko. Sve
čių buvo tiek, kiek niekuomet 
jersiečiai pirmiau neturėjo. Bu
vo vietinių ir iš Newark, Har
rison ir Kearny. Programą pil
dė dd. T. Kaškiavičius su Bič
kauskiene, sudainuodami duetą 
ir Bičkauskienė solo. Trumpai 
kalbėjo šaukonis, Akelienė, 
Marcinka, Augutis, Kačergius, 
Balčiūnienė ir Mizara. JMizara 
kalbėjo ilgėliau, perbėgdamas 
dabartinius įvykius Lietuvoj. 
Kačergius pažymėjo, kad per 
20 metų draugijos gyvavimą 
nariai sumokėjo virš 28,000 
dolerių.

Gaspadinės pagamino gerą 
vakarienę. Gaspadinių pirmi
ninkė drg.. Jasaitienė pažymė
jo, kad jų visas troškimas, tai 
kad svečiai būtų pilnai pasiten
kinę vakariene. Sunkiai dirbo 
valgių gaminime Iškauskienė, 
Gumauskienė, Rainienė, Jasai
tienė ir Lekavičienė. Ačiū jom. 
Vėliau tęsėsi šokiai iki pirmos 
valandos ryte.

Agitacija
SLA sargybos bokštas su sa

vo agitacija pasiekė ir mūsų 
miestą. Reikia pasakyti, kad 
faktinai SLA kuopos nėra. Ta- 
čiaus yra .keli nariai ir tiem 
nariam agitacijos lapelius, už 
ką turi balsuoti, ir balsavimo 
balotus prisiuntė. Balotai yra 
tie, kurie kuopom siuntinėjama 
su visų kandidatų surašu. Vi- x 
sų kandidatų vardai išbraukti, 
o kryžiukai padėti tik po tau
tišku vežimu ir prašoma už 
juos balsuoti.

Well, SLA spausdino balotus 
SLA lėšomis ir visai organiza
cijai, bet ne vienos partijos są
rašo agitacijai. .

Žurnalas 
šiomis dienomis teko aplan

kyti iš Lietuvos rašytojų . žur
nalą “Literatūros Naujienos.” 
žurnale trumpų žinių nesima
to, bet straipsniai ilgi, nekurie 
neblogi ir įdomūs pasiskaityti.

K. Biuras.

Francijos Seimas Remia 
Smarkesnį Ginklavimąsi
Paryžius.—Francijos sei

mo atstovų rūmas nutarė, 
kad Blumo valdžia gali pa- į
imt $155,000,000 daugiau pa
skolos iš Francijos Banko 
smarkesniam ginklavimuisi 
ir šalies iždo reikalam.

" t.

s. '■ ' '
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; Metai Laiko Nuo Komp. 
Miko Petrausko Mirties

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
lietuviams darbo žmonėms, mums pažangie
siems, demokratiniai nusistačiusiems lietu
viams! štai, kodėl mes neprivalome atiduoti 
mirusįjį kompozitorių tautininkams arba kle
rikalams !

Didelis Petrausko nuopelnas buvo ir tame, 
kad jis išmokino daug lietuvių jaunimo mu
zikoje, supažindino jį su daina, su opera, su 
muzika bendrai ir įkvėpė mū$ų jaunimui no
ro siektis toliau, — uždegė, kaip minėjau, — 
muzikos meile, suįdomino muzika didelę dalį 
mūsų žmonių.

Jeigu šiandien mes turim šaknaites, Kens- 
tavičius, Ramoškaitės, Sadauskaitės, Menke- 
liūniūtes, česnavičiūtes, Steponavičius ir dau
gelį, daugelį kitų mūsų jaunų gabių daininin- 

, kų, muzikų, chorvedžių ir apskritai meno sri- 
tyj darbuotojų, tai tik dėka tai įtakai, kurią, 

( — tiesioginiai ar netiesioginiai, — Mikas Pe
trauskas padarė mūsuose; dėka jo didelėm 
pastangom ir darbui, dirbtam Amerikos lietu
viuose virš 20 metų!

Kaipo žmogus, Petrauskas buvo tolerantin
gas, draugiškas, teisingas, kuklus. Nevar
tojo jis alkoholinių gėrimų, neberūkė. Visuo
met griežtai punktualus. Man teko išgyven
ti su Petrausku artimoj draugystėj net keletą 
metų. Visuomet su juo surasdavai kalbą — 
dažniausiai įvairiais visuomeniškais bei mu
zikos klausimais. Jis turėjo didelės auklėji
mo įtakos jauniems žmonėms. Be to, Petraus
kas buvo labai darbštus. Pradėjęs rašyti vei
kalą, dažnai be pertraukos išsėdėdavęs prie 
darbo valandų valandas, dažnai dirbdavo die
nomis ir naktimis, kol užbaigs tą ar kitą dai
ną bei operetės skyrių.

Pasaulinio karo metu socialistų nusistaty
mas buvo karą boikotuoti, neiti kariauti. Tais 
ai’ kitais sumetimais, Petrauskas gelbėjo kiek
vienam jaunam vyrui išsisukti nuo kareiviavi
mo. Jis slėpė sliakerius, jis duodavo patari
mus, kaip pasislėpti. Ne vienas t. v. “šimta
procentinis patriotas” jį puldavo kaipo “slia- 
kerių užlaikytoją.” Bet Mikas ramiai kentė 
ir darė viską, kad juo mažiau jaunų vyrų ei
tų kariauti. “Neverta jaunam žmogui žūti 
už svetimus reikalus,” sakydavo. Jis buvo 

, griežtas pacifistas, karo neapkentė j as, tad 
.— prieš jį kovojo, kaip mokėjo.

1918 m. jis buvo pasirįžęs suorganizuoti 
Amerikoj Lietuvių Simfoniją ir Operą. Re
gistravo visus Amerikos lietuvius muzikus ir 
dainininkus važiavimui Lietuvon, kai tik ka
ras pasibaigs. Deja, jo užmanė gyveniman 
nesi vykdė. Tikrovė parodė, kad jis pats iš 
Lietuvos buvo išstumtas — išstumtas jo idė
jinių priešų.

Jei Petrauskas būtų buvęs sveikas, jis ne- 
ibūtų vykęs fašistų valdomon Lietuvon. Būtų 
užsilikęs Amerikoj ir šiandien turėtum savo 
tarpe uolų kultūros darbininką, padedantį 

i mums kovoti už pašalinimą iš Lietuvos fašiz
mo ir atsteigimą demokratinės santvarkos.

Deja, jis tragiškai susirgo nervų liga!..
Bet ir sirgdanfas kompozitorius nebenorėjo 

važiuoti Lietuvon, gerai žinodamas, kad jam 
ten bus trošku, nelaisva.

Tai pripažįsta ir sandarietis p. Mockus 
(žiūr. “Tėv.” už bal. mėn. 23 d., 1937), iš 
So. Bostono, kuris smarkiai darbavosi Pe
trausko Lietuvon išsiuntimui. Mockus pasa- 

L kojo Petrauskui, kad esąs gautas iš Lietuvos 
laiškas, žadąs kompozitoriui pensija, jei tik jis 
Lietuvon sutiks važiuoti. Į tai Petrauskas at-

ĮB sakė:
“Jau sykį jie mane prigavo, dabar nebe

it prigaus...“
Visvien, rašo p. Mockus, dalykai buvo su

re tvarkyti taip, kad Petrauskas turėjęs va- 
| žinoti.

“Tai buvo 1930 m. pavasarį,” rašo Mockus. 
“Dėlei miglų laivas suvėlavo. Petrauskas ‘su
streikavo’ ir grįžęs į namus, nutarė nevažiuo- 

. ti.. Daug vargo turėjo velionis Šidlauskas ir 
komisija, kol jį išprašė iš namų. Nuvažia
vus prie laivo, Mikas neina į laivą. Vėl bė
dos../’

Bet šiaip-taip jiems pavyko Petrauską ap
gaulingai palikti laive ir nuo jo atsikratyti.

Šitaip buvo išleistas iš Amerikos lietuviš
kos operos ir operetės tėvas — žmogus tiek 
daug per 30 metų dirbęs kultūros darbą!

1 Lietuvoj Mikas Petrauskas buvo paneigtas, 
pažemintas—pamirštas. Rašydamas apie jį, 

į “Naujienų” korespondentas (žiūr. “N.” už 
bal. mėn. 20 d., 1937) Kaune, be kitko, žymi:

“Ar dar taip seniai saulėtomis dienomis 
Kaune Laisvės Alėjoje Mikas Petrauskas ra
miai sau vaikštinėjo mėgindamas savo pažįs
tamus užkalbinti, su jais pasikalbėti, bet daug 
kas tų pasikalbėjimų jo vengė — laiko nėra! 
Reikia skubėti, reikia bėgti, reikia karjerą 

paryti. Senas žmogus, ką jis čia gero gali 
į Įo? pasakyti, jei bent ką nors iš praeities. Bet 
‘ ® Juk praeitis ne kokio politiko, ne karo va- 

J do, 0 tylaus, ramaus, kuklaus menininko, tai

gi ką jis čia gali įdomaus papasakoti, pasa
kyti !”

Ir taip kovo mėn. 23 d., 1937, mirė apleis
tas ir veik pamirštas lietuviškos operetės ir 
operos tėvas, didelis kultūros darbininkas, uo
lus liaudies žadintojas; žmogus, savo paties 
kojomis į pačią viršūnę muzikos Olympo už
kopęs ir visas savo gyvenimo giedriausias die
nas atidavęs tautai, jos liaudžiai.

Kai Petrauskas numirė, kontroliuojamieji 
Kauno tautininkų laikraščiai apie jo mirtį tik 
po mažytę žinutę įtalpino.

Be jokių ceremonijų, antrą dieną Petrausko 
kūnas įdėtas į motorinį sunkvežimį ir išvežtas 
į Dusmenis, Dzūkijon, lydint broliui Kiprui 
ir keliem giminėm.

šitaip fašistinės • “sferos” teikėsi įvertinti 
Petrauską! *

Suspausta reakcijos, Lietuvos liaudis mažai 
ir girdėjo apie Miką Petrauską, kadangi ten 
nėra laisvų chorų, dainuojančių jo dainas. 
Mažai ten kas ir žino, kad Petrauskas yra 
sukūręs tokį kultūros lobyną.

Pasilieka mums, Amerikos lietuviams, ata
tinkamai įvertinti Petrauską. Darykim vis
ką, kad išleidus jo veikalus, ypatingai ope
retes, ir davus progos mūsų chorams jas vai
dinti. Sukelkim fondą Miko Petrausko vei
kalų išspausdinimui ir išleidimui. Dainuo
kim jo dainas.

Podraug padėkim Lietuvos darbo žmonėms 
nusikratyti priespaudos, atsisteigti demokra
tinę santvarką. Tik tuomet nevaržomai galės 
steigti liaudies chorus, dainuoti laisvas dai
nas, plačiau susipažinti su Miko Petrausko 
kūriniais ir atatinkamai įvertinti tą didelį 
kultūros darbininką, tą žadintoją mūsų žmo
nių sielų, tą liaudiškų ir revoliucinių dainų 
gamintoją.

Tai kilniausias ir gražiausias mirusiajam 
Mikui Petrauskui paminklas!

Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

JONAS VALENTIS
(Tąsa iš pereitos savaites Meno Skyriaus)

Rusijos scena tuo laiku taipgi buvo ateivių 
rankose, ir tie pirmesni šventieji veikalai, ku
riuos rusai vaidino savo kalba, buvo visai pa
miršti. Tik apie vidurį aštuoniolikto šimtme
čio atsirado keletas autorių, kurie pradėjo ru- , 
sų kalba rašyti tragedijas ir komedijas. Vię- 
nu iš tų pirmesniųjų rašėjų buvo Lomonosov, 
kuris parašė keletą komedijų ir tragedijų ei
lėmis. Antru to laiko rusų rašėju buvo Alek
sandr Petrovič Sumarokov, kuris parašė tra
gediją “Carev.” šis veikalas buvo pirmu sy
kiu scenoj pastatytas 1750 metais.

1755 metais Feodoras Volkovas atidarė pir
mą rusų tautinį teatrą provinciniam mieste 
Jaroslave, šio teatro įsteigimo istorija yra 
šitokia. Jaunas vaikinas Volkovas, sūnus odų 
pirklio iš Jaroslavo, atvyko į St. Peterburgo 
miestą, kur jis aplankė karalienės teatrą. 
Vaidinimas tame teatre jį taip sužavėjo, kad 
jis parvažiavęs namo įsteigė nuosavą teatrą 
savo gimtiniam Jaroslavo mieste. Jis surinko 
neblogą rusų aktorių grupę. Ji vaidino ru
sų kalba. Ir Volkovas su savo grupe pa
garsėjo taip, kad net karalienė Elzbieta ji ir 
jo grupę parsikvietė į sostinės teatrą. Kara
lienei Volkovas patiko taip, kad ji leido Vol
kovą į militarę kadetų mokyklą. O kadangi 
karalienė Elzbieta labai mylėjo baleto šokius, 
tai ji ir kadetams davė to meno mokslą; jie 
turėjo mokintis šokt ir kas savaitė militarėj 
mokykloj perstatyt baleto šokius ant scenos.

Kada Volkovas pabaigė mokslą, tai jis per
organizavo karalienės teatrą, ir jame liko tik 
rusai vaidintojai. Jo kompanijoj vyriausiu ir 
geriausiu aktorium buvo Dmitrevsky, kuris 
vėliau buvo nusiųstas į Paryžių mokintis 
francūzų dramos ir vaidybos technikos.
t 1757 metais Elzbieta Volkovą ir jo drau
gą šumskį nusiuntė į Maskvą, kad jie ten 
įsteigtų tokį pat teatrą, kaip St. Peterburgo. 
Ir nuo to laiko tuose dviejuose miestuose buvo 
pastovūs teatrai. Juose vaidinama buvo jau 
rusų kalboj. Ir nuo šio laiko net iki pradžios 
19-to šimtmečio pas rusus buvo labai mėgia
mas francūziškas menas.

Tuose teatruose repertuaras susidėjo iš' 
pseudo-klasikinių tragedijų, kurios buvo išvers
tos iš francūzų kalbos į rusų kalbą. Bet ru
sai vaidintojai tas tragedijas labai blogai imi
tavo. Puškinas paliko užrašus toms tragedi
joms su didele neapykanta. Tuo laiku rusų 
baletas pradėjo imti viršų ant dramos — žmo
nėms jis pradėjo patikt geriau negu francū- 
ziškos tragedijos.

1759 metais pirmu kartu rusų kalboj buvo 
suvaidinta opera “Alėeste;” kurios libretas bu
vo parašytas Sumarokovo, o muzika—kompo
zitoriaus Raupp’o.

1779 metais Katerina Antroji atidarė pirmą ' 
dramos ir vaidybos meno mokyklą, ir po jos 
įtaka rusų teatro, ypatingai baleto menas buvo 
pakilęs gana aukštai.

1796 metais karalienei Katerinai mirus ir 
jos sostui patekus jos sūnui Povilui, šis nau

jas valdovas padarė labai negarbingą dėmę 
Rusijos istorijoj, taigi ir jos teatre. Naujas 
caras buvo pusgalvis ir didelis fanatikas des
potizmo. Jis norėjo sunaikint viską, kas tik 
buvo progresyvio. Rusijos teatro pažanga vėl 
prasidėjo, kada šalį valdė Aleksandras I, kada 
Rusija buvo skaitoma viena iš stipriausių 
valstybių politikoj. Kiek laiko prabėgus, kada 
jau Napoleono galybė susmuko ir kada Rusi
jai nebuvo pavojaus iš kitų valstybių, tai te
atras vėl pradėjo lengviau gyvuoti ir tobulėti.

1802 metais rusų baletas pasiekė savo vir
šūnę. Jis buvo vedamas garsiojo balfetmaste- 
rio Didelot’o. Puškinas apie šį baletą išsireiš
kė šiaip: “Didelot’o baletas yra pilnas gyvo 
grožio ir dangiškos vaidintuvės; jame poezi
jos yra daug daugiau, negu visoj francūzų 
literatūroj.”

Didelot’as netikėjo į dramos vaidinimą ant 
scenos gyvoj kalboj; jis stojo už vaidinimą 
baleto formoj. Kad įrodžius savo idėjos ver
tę, jis paėmė francūzų rašė jo Racino veikalą 
“Phedre” ir suvaidino jį baletu. Baletinis 
vaidinimas gavo gerų pasekmių, ir Didelot’as 
tuo būdu vaidino daugelį svetimtautinių dra
mų ir komedijų; vaidino be žodžių, viską pu
blikai perduodavo kūno judesiais, šokiais. Ir 
tik šimtui metų prabėgus, garsusis rusų balet- 
masteris Diagilevas pakartojo didelotinę vai
dybą, kurios ir šiandien tebeprisilaiko “Bal
let Russe.”

Tose dienose baletas rusų scenoj lošė labai 
svarbią rolę. Net ir Imperatorinio Teatro 
mokykloj dramos ir operos studentai pir
miausia buvo mokinami šokių technikos (cho- 
reographijos) negu jų amato ša^os.

1824 metais Maskvoj buvo užbaigtas buda- 
voti Didysis Teatras.

Rusų tautinė drama, galima sakyti, prasidė
jo tik 1831 metais, kuomet Aleksandro Puš
kino veikalas “Boris Godunov” buvo scenoj 
pastatytas, šis kūrinys buvo parašytas 1825 
metais. Tai buvo Puškino pirmas sceninis 
kūrinys, ši tragedija savimi įsteigė keletą 
naujų idėjinių modelių rusų tautinėj drama
turgijoj. Pirma, jos sudėtis buvo paimta kai
po legenda iš incidento Rusijos istorijoj. Jos 
charakteris yra tikrai rusiškas — ir mąsty
mas, ir kalba, ir* gyvenimas buvo tikrai ru
siškas, vietoj pamėgdžiojimo francūzų ir vo
kiečių pavyzdžių. Puškinas sukūrė šią tra
gediją iš savo tautos žmonių gyvenimo, sek
damas Shakespeare’o rašybos stilių.

Geriausi ir populiariškiausi Puškino kūri
niai yra dvi poemos, “Kalinys iš Kaukazo” ir 
“Fontanais Bakčisarajo,” taipgi “Boris Godu
nov.” Bet literatiniu žvilgsniu yra geriausi 
ir puikiausi kūriniai pbema “Bronzinis Rai
telis” ir drama “Akmeninis Svečias.”

Puškinas gimė 1799 metais, mirė 1837 m.
(Tąsa sekamos savaitės Meno Skyriuj)

Laisvoji Sakykla
KAS IŠVOGĖ SLA 

ADRESUS?

Po New Yor.ką jau senai 
baladojasi tūlas Strimaitis, ku
ris per suvirš penkiolika me
tų ima iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės algą; pirmiau, regis, 
po $75 į savaitę, paskiau* po 
$40 ir $35, o dabar jau tik po 
$30. Visi žinome, kad Atstaty
mo Bendrovė jau per metų me
tus nieko neveikia ir nieko nė
ra dirbti, bet kadangi tos Ben
drovės direktoriais yra Trečio
kas (iždininkas) ir Bukšnaitis, 
ir dar pora jo draugų, tai per 
metų metus “nesudarydavo’ ’ 
kvorumo, kad neva nebūt gali
ma tos Bendrovės likviduoti. 
Nesant ką Atstatymo Bendro
vėj dirbti, Strimaitis užsidirbi- 
neja, apart dykai gaunamos al
gos, tai šen tai ten, ir kada tik 
yra kur nors “patriotiška” pro
ga, tai jis nepražiopso. štai 
Susivienijimo Pildomoji Tary
ba sumanė išleisti Jubilėjinį 
Albumą. Strimaitis prisiplakė 
prie Bagočiaus, kurį jis kiek 
galėdamas 1935-1936 metų rin
kimuose dergė, kad jam pavely
tų prie Albumo padirbėti. Ba- 
gočius, matomai žinodamas jį, 
pareikalavo, kad jis, dirbdamas 
ir tuom pačiu laiku gaudamas 
algą iš Atstatymo Bendrovės, 
padirbėtų dovanai. Strimaitis 
laišku, kuris buvo Pild. Tary
bos posėdyje skaitytas, viešai 
prisižadėjo, kad jis už savo 
darbą nieko neims, kol nebus 
Albumai parduoti, ir jei bus 
koks pelnas. Jei bus pelnas, 
tai P.ild. Taryba nutars kiek 
nors jam duoti. Bet štai pa
skutiniame Pild. Tarybos susi
rinkime Vinikas, kaipo Albumo 
komisijos iždininkas, raportuo
ja, kad Strimaičiui išmokėta 
net suvirš $600. Ir tą išmo
kėjimą Vinikas ir Vitaitis, Al
bumo redaktorius, teisino ir 
gynė kiek galėdami.

Bet to neužtenka. Strimaitis 
moka rasti “patriotiškų” pro
gų, ir geriausia proga yra Su
sivienijimo rinkimų laike. Jis 
“sutvėrė” ir auklėja neva 
“SLA Sargybos Komitetą,” ku
rio aiškus tikslas yra “saugoti” 
Susivienijimą taip, kaip jis 
saugojo Atstatymo Bendrovę, 
Resorcino Korporaciją ir Home 
Builders, kuriose apie pusė mi- 
liono Amerikos lietuvių pinigų 
žlugo. Su “Sargybos” pagelba 
jis gauna nuo kandidatų ir nuo 
tautininkų, ir pasakyti reikia 
aiškįai, kad jei ne Strimaičio’ 
“Sargyba,” tai Susivienijime 
nebūt nei dešimtos dalies tų 
politinių intrigų ir vaidų, ir 
sykį ant visados SLA nariai 
turėtų tiems sargybininkams 
pasakyti “šelauk” ii’ “keep 
out!”

“Sargybos” “glaunas načal- 
ninkas” dirbo prie SLA Albu- 
bumo, kur buvo ir SLA adre

sai. Negalima sau persistatyti, 
kad ar Vinikas ar Vitaitis būt 
adresus išvogę ir perdavę “Sar
gybai.” Ta(į kas išvogė juos? 
“Tėvynė” yra spausdinama ir 
ekspedicija yra daroma “Vieny
bėj.” “Vienybės” Tysliava iš
perėjo Laukaitį kandidatu į 
SLA prezidentus, o Trečiokas, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
ir Home Builders iždininkas, 
yra “Vienybės” didžiausiu bo
su. Tad dabar klausimas yra, 
ar “Tėvynės” adresai “dingo” 
ir sargybininkams pateko iš 
“Tėvynės,” ar iš “Vienybės,” 
ir kas ir kokiu būdu juos gavo?

Visi Susivienijimo nariai, 
kurie skaito “Tėvynę,” gavo 
“Sargybos” literatūrą ir balo
tus. Kad SLA narių grupės 
turi teisę statyti savo draugus 
kandidatais į SLA viršininkų 
vietas, to niekas neužginčys. 
Bet ar trafiko teisėjas Laukai
tis žino, kad jo “campaign ma
nagerial” pavogė “Tėvynės” 
adresus, ir jei jis žino, tai ar 
jis pritaria tam? Jei ne, kodėl 
nesudraudžia sargybininkų? O 
jei jis nenori už tokią šelmys
tę sudrausti, tai ką jis darys, 
kada sargybininkai pradės vi
są “Tėvynės” spaustuvę kraus
tyti ir visą SLA iždą doroti 
taip, kaip jie kraustė SLA 
adresus ir Atstatymo Bendro
vės iždą? Trečiokas ir turėtų 
aiškiai šiame reikale savo po
ziciją išdėstyti, nes sargybinin
kai, bijodami, kad Strimaičio 
“Sargyboj” bosavimas kenkia

jų kandidatams, perkėlė pir
miau savo adresą Į Trečioko 
biznio vietą, 314 Walnut St., 
Newark, N. J., o pavogtų adre
sų siunčiama literatūra yra iš 
po dėdės Ambraziejaus adreso, 
168 Grand St., Brooklyn, ku
ris, visi gerai žinome, su adre
sų vogimu nieko bendro netu

rėjo ir tokiems žygiams nepri
taria.

Bet iki kiek tie sargybinin
kai, “bosams” žinant ar ne, 
yra puikūs ir “bepartyviški” 
vyrai, tai aišku bus iš štai ko: 
kada sargybininkai jau baigė 
adresus sunaudoti ir visiems 
savo lapelius išsiuntinėjo (beje, 
lapeliai hektografuoti ant At
statymo Bendrovės mašinėlės), 
tai tūli sargybininkai pasiūlė 
SLA Pažangiųjų Narių komi
teto nariams tuos adresus par
duoti už $25.

Kuopos tuojaus turi pareika
lauti, kad t Kontrolės Komisija 
ištirtų, kas SLA adresus pavo
gė ir kaip, ir nubausti kaltinin
kus, kaip to Konstitucija rei-( 
kalauja. Jei p. Gegužis, kuris 
yra Kontrolės Komisijos pir
mininkas ir kuris tuom pačiu 
laiku pasirašė po “Konfidencia
liu” prašymu, kad fašistai su- 
aukuotų nors $700 sargybinin
kams ir jų reikalams, nenorės 
veikti, tai kiti du Komisijos na
riai, Cibulskas ir Matas, turi 
veikti.

Tik persistatykite, koki žmo
nės nori užviešpatauti Susivie
nijime! Dabartinės Pild. Ta
rybos nariai, legališkai galėda
mi, nesinaudoja Susi vieni j imį 
adresais savo kandidatūras pa* 
remti, o vogtais adresais 'nauj 
dojasi “patriotai,” ir pask® 
dar siūlo adresus parduoti! ■

V. Jankauskas. *

ma f Tin ir vicTnir

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

LAISVĖS BAN KIETAS
I

Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphia os Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Balandžio 24 April

Lietuviui Tautinio Namo Salėj e
928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa.

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 

kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

3. Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.
5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. Prakalba Rojaus Mizaros, dienraščio 

“Laisvės” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tų Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Norwood, Mass
Teatras “Kometos Laukimas”

Šf sekmadienį, kovo 27 d. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 9 kp. 
rengia labai juokingą teatrą, 
su įvairiais pamarginimais. 
Atsibus Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 2-rą valandą po pie
tų. Teatras “Kometos Lauki
mas” yra labai juokinga ko
medija ir jos suvaidinime da
lyvaus visos moterys, kaip vy
rų, taip ir moterų rolėse. Per
traukoj draugė M. K. Sukac- 

, » kienė iš Worcester, Mass., pa- 
/ įsakys prakalbėlę apie šių die- 
Į ikių svarbiuosius pasaulio nuo- 
\ 'rikius. Programą baigs vietos 

solistai, muzikantai, ir vyrų 
grupė vadovybėj draugės Iza
belės Yarmolavičiutės-Kugel. 
Iš toli ar arti, visi dalyvaukit, 
nes tikrai turėsit smagaus lai
ko praleidimą. Tikietas tik 25c 
iškalno perkant, prie durų 30 
centų.

Parėmė “Liaudies Balsą”
. JJraugui M. Guobai atsilan

kius į Norwopda ir perstačius 
“iKiaudies Balso” padėtį ir 
garbią “Liaudies Balso” rolę, 

.ūtjrelis draugų-gių suaukavo 
4«t(,50. Aukavo: N. Grybienė 

P° 50c: J. Galgauskas ir 
Aki. Valma; po 25c: P. Sara- 
•iį.enė, Julia Družienė, A, Za- 
u|£ba, M. Navickienė, M. Kra- 

>aQ;uskienė, M. Dovidonienė, J. 
V*iŽ>vidonis ir J. Grybas. Taipgi 
gauta penki “Liaudies Balsui” 
skaitytojai: 3 metiniai ir 2 

• husmetiniai. Buvo vietos kolo- 
vįijoj tokia padėtis, kad dan
gaus nebuvo galima pasidar
buoti.

sklokutės “gazietą” yra tam, 
kad ardyti darbininkų vieny
bę.
Am. Liet. Darbininkų Litera
tūros Draugijos 9 Kp. Auga

Šiais metais jau įstojo 4 
nauji nariai. O kas labai 
svarbu, kad buvę opozicijoj 
draugai grįžta. Buvęs L. D. D. 
kuopos organizatorius drau
gas Kazimieras Vitartas su
grįžo į ALDLD 9 kp. Turėtų 
ir kiti opozicijos draugai tai 
padaryti.

Kovo mėnesio ALDLD 9 kp. 
susirinkime po vieną narį per
statė: J. Grybas, P. Sarapienė 
ir K. Valma. Dabar ALDLD 
kuopa turi 47 narius. Bet 
Norwoode yra dar plačios dir
vos gauti iki šimto narių, jei 
tik visi 9 kp. nariai pakalbin
tų savo pažįstamus stoti į ap- 
švietos organizaciją.

Sekantis ALDLD 9 kp. susi
rinkimas įvyks 3 d. balandžio, 
Lietuvių Svetainėje, 2 valan
da diena. Būkim visi ir nau
jų narių atsiveskim.

Smetonininkų Choras 
‘‘Aušrelė”

legatų į SLA seimą ateinančią 
vasarą. Tik jie tą darbą varo 
po priedanga Aušrelės Choro. 
Bet mūsų vietos socialistai to 
suprasti negali ir kaikurie iš 
jų gana nuoširdžiai padėjo, 
lakstydami su plakatais ir tt. 
Vadinas, mūsų broliai socia
listai padeda smetonininkams 
užnerti virvę ant socialistų 
kaklo. Broliai socialistai, turi
te būti budresni. žvalgas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. svarbus susirin
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. Ęus 
daug svarbių reikalų.

Komisija. (71-72)

pethiečių; jūsų dalyvavimas yra be 
galo svarbus ir aukštai įvertinamas. 
Taip pat kviečiame ir iš apylinkės 
draugus. Įžanga 75c asmeniui, vien 
šokiams 35c. Vakarienė bus duoda
ma 6 vai. vakare, po vakarienes 
šokiai prie G. Kazakevičiaus orkes- 
tros. Vietinis. (71-72)

VARPO KEPTUVE

Rochester, N. Y

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

šimo vakarą (card party), šeštadie
nį, kovo 26 
rison, N. J. 
užkandžių.

d., 1517 Ann St., Har- 
Bus duodama prizai ir 

Bus ir šokiai.
Komisija. (71-72)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė 

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)

vajus. Kručas bė- 
darbavosi, bet negavo 

skaitytojo.

Strazdo ir Stilsono gazietą 
Norwoode beskaito tik šeši 
žmonės, kaip parodo paskuti
nis “N. G. 
giojo,
nei vieno naujo
Bet atnaujino tik 6. O savo 
laiku “N. G.” turėjo Nor
woode apie 30 skaitytojų. Tas 
parodo, kad Norwodo darbi
ninkai pradeda suprasti, kad

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)

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

WORCESTER, MASS.
Kompartijos narių ir visų simpati- 

kų mitingas, Darb. Centre, ant Green 
St. įvyks 28 d. kovo (March), 7:30 
v. v. Bus kalbama ir Lietuvos klau
simas. Kviečiame visus dalyvauti, at
siveskite ir savo pažįstamus. — K. 
P. '(72-73)

Pasilinksminimo vakaras dėl 
leidžiamo draugų kanadiečių 
laikraščio “Liaudies Balso” 
puikiai pavyko. Pelno liko 
apie pusšimtis. Aš kitų smulk
menų neaiškinsius, bet vieną 
turiu padaryt pastabą, nes pas 
mus laike vakarienių visados 
tas nemalonumas įvyksta. Tai 
yra tas, .kuomet pirmininkas 
pradeda aiškinti, kokiam tikslui 
yra rengiamas pasilinksmini-1 
mas ir kas prisidėjo prie su
rengimo, tai yra tam tūlos mo- bingos "Partijos 
terėlės, katros save 
“apsišvietusiom,” bet 
tokį pasikalbėjimą, kad jokiu 
būdu negalima nuklausyti, ką Į banditus, kurie pasikėsino ant Lie- 

paaiškillt. tuvos nepriklausomybes.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Kom. Frakcijos susirin

kimas įvyks kovo 27 d., 10 vai. ry
te, 111 S. Poppleton St. Visi na
riai malonėkit prįbūt į susirinkimą 
laiku, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti, ir atsiveskite naujų drau- 
gų-draugių prirašyti prie mūsų gar-

;. Valdyba. (71-72)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

vadina 
sukelia i

pirmininkas nori
Tai pirmininkas pasitraukia

BAYONNE, N. J.
Bayonnės lietuviai rengia masinį 

protesto susirinkimą prieš Lenkijos

Įvyks ko
vo 27 d., sekmadienį, 2-rą vai. po 
pietų. Bus daug kalbėtojų ir taip-

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro, pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar' 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisve)

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

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

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

kur nors į kampą ir tėmija, kas gi apkalbėsimi kaip mes galėtume 
tos pačios pagelbėt Lietuvai šioj jai pavojingoj 

[valandoj. Rengėjai. (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Šį šeštadienį, kovo 26 d., 1:30 

vai. po pietų, įvyks demonstracija 
ant Reyburn Plaza, 
dalyvaukite, 
kalbėtojus.
bus iškeltas protestas prieš Hitlerį 
ir Mussolinį, kurie stengiasi pa
smaugti Ispaniją ir Lietuvą. Todėl 
yra svarbu, kad mes skaitlingai da
lyvautume. Komisija. (71-72)

toliau bus. Nagi, 
moterėlės nutraukia savo pasi
kalbėjimą ir klausosi, ką kiti' 
kalba ir daro, kad paskui ga-j-

Kovo 13 d. Lietuvių Svetai
nėje vietos SLA k p. suruošė 1 
parengimą, parsikviesdam.1 iš 
Worcester smetonininkų Auš
relės Chorą, vadovaujamą po
no J. Dirvelio. Vaidino opere
tę “Už Vilnių”. Operetė “Už , 
Vilnių” yra menkos vertės,
vaizdelis, pilnas šovinizmo | lėtų savo netikusias pastabas 
prieš lenkus, kaipo tokius.1 daryt ir atgrasint pašalinę pu- 
Vaidino paprastai. Choras dai- bliką nuo mūsų parengimų, 
navo gerai, ypatingai koncer
tinėj dalyj. žmonių buvo apie 
125 ypatos. Tas reiškia, kad 
finansiniai gerokai reikės pri
dėti, kad padengti visas iš
laidas.

Mat, Norwoode smetoniniji- 
kams pritarėjų nedaug yra. 
Bet reikia pastebėti, kad šį 
sykį pusė publikos buvo pa
žangių žmonių. Taipgi reikia 
broliams socialistams pastebė
ti, kad šį Aušrelės Chorą 
siuntinėja po kolonijas Mass, 
valstijos Sargybos Bokšto Ko
mitetas, kad sukėlus pinigų 
pasiuntimui SLA fašistinių de-

Taigi, gerbiamosios, jeigu 
giriatės, kad esate “apsišvietę,” 
tai prašome parodyt laike va
karienių ir kitokių parengimų. 
Tada visi pritarsime, kad to
kios esate ir parengimam bus 
daug sveikiau.

G. D. Korespondentė.
Aukos “Liaudies Balsui”

Visi lietuviai 
nes išgirsime gerus 
Šioj demonstracijoj

GREAT NECK, N. Y.
Šį sekmadienį, kovo 27 d., įvyks

ta Pirmyn Choro vakariene, A. ir J. 
Kasmočių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Programoj dalyvaus: A. Velič
ka ir P. Grabauskas, duetas; A.

1 Klimaitč, solo; P. Pakalniškis, solo.
Prie daugiau aukų sukėlimo TaiPgi dainuos vietinis Pirmyn Cho- 

prisidejo ir Gedemino Diaugi-| džiausiąs mūsų troškimas, tai pama- 
' » tyt didelį būrį brooklyniečių ir mas-

»F
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 >

POLEMIKA IR KRITIKA

laido-

ir vie-

Postas
Pavo- 

niekad

"1938 m. kovo m. 23 d.
“Laisvės” Redakcijai, 
46 Ten Eyck St., , 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji:

“Laisvės” šios dienos
j e, “Krislų” skiltyse, jūsų re
dakcija nepamatuotai įžeidžia 
šio Amerikos Lietuvių Legijo- 
no dalinio gerą vardą 
ną narį asmeniškai.

“Kai nereikia,” šis 
niekad “nešturmuoja.” 
jų momentais Postas
“neišnyko,” bet buvo gynimo 
pozicijų ir veiksmų pirmose 
eilėse per metų metus, — ir 
Lietuvos nepriklausomybės ka
ruose daugelis šio Posto narių 
ginklu Lietuvą gynė nuo atė
jūnų ir buvo sužeisti, kai “Lai
svės” nusistatymas toli .gražu 
neatitiko šiandieniniam.

jūsų kaltinimai “ponui Jurgė- 
lai” yra tiek pagrįsti, kiek ir 
lenkų pretenzijos į Lietuvą. 
Postas neprašo “Laisvės” re
dakcijos nuomonės apie savo 
pareigūnų sąstatą ir, jei “Lai
svė” propaguos perversmą ir 
kišis ne į savo reikalus, Am. 
Liet. Legijonas ras teisinių 
priemonių nuo tokių žygių ap
sidrausti.

Prašau šį laišką paskelbti 
artimiausioje “Laisvės” laido
je, nenorėdamas tolimesnių 
klaidinimų ir nesusipratimų.

Su pagarba,
V. Daukintas,

5 p. p.* savanoris, 
Posto Vadas.

Cooper Union patalpose ko
vo 20 d. masiniam susirinkime 
dalyvavo visi šio Posto nariai, 
apart vieno, kuris kitoje kolo
nijoje tuo metu prakalbą sa
kė. Posto nariai nebuvo uni
formuoti, nes mitingo rengė
jai to niekad neprašė Ir, kiek 
žinau, nepageidavo demon
struoti karingumo.

“Ukrainų Legiono Posto” 
susirinkime nebuvo. Susirinki- 
man, nekviesti rengėjų, atsi
lankė čomomorska Sic I raite
lių šimtinės narių grupė ir 
skautų skiltis. Ukrainai atėjo 
savo iniciatyva, iš laikraščių 
patyrę. Jie telefonavo, kaip ir 
ODVU vadai, adv. K. Jurgė- 
lai, Čornomorska Sič nariui, 
kuris tuo metu mitingui rezo
liuciją gamino.

Nei vienas brolių Jurgėlų 
nėra Posto vadovybės nariu ir

Nuo Red. “Laisvės” redak
cija nenorėjo ir nenori įžeisti 
Dariaus-Girėno Postą. Mes tik 
pastebėjome, kad Postas ne
dalyvavo organizuotai savo 
uniformose. Jau jei kada kur 
reikėjo taip Postui pasirodyti, 
tai pereito sekmadienio masi
niam susirinkime Cooper 
Union svetainėje. Už tai ir bu
vo pakritikuoti Posto vadai.

Pačiame susirinkime daug 
lietuvių, pamatę ant estrados 
karinėse uniformose ukrainie
čius, stebėjo, kodėl nesimato 
Dariaus-Girėno Posto.

Labai gerai, kad dabar Po
sto vadai paaiškina, kodėl 
taip įvyko. Vietoje pykti ant 
mūsų ir dar net grūmoti, Pos
tas turėtų būti “Laisvei” dė
kingas uz šio klausimo iškėli
mą ir davimą progos Postui 
prieš lietuvišką visuomenę pa
siaiškinti. Mes manome, kad 
kaip mes, taip plačioji Brook
lyn© visuomenė už Posto or
ganizuotą nepąsirodymą iki šiol 
kaltino ne mitingo rengėjus, 
bet Posto vadus.

ja paaukodama dešimtinę iš to 
vakaro randos už svetainę. Su 
minėtomis ir dalyvavusių sve
čių aukomis, padengus parengi
mo lėšas, pelno liko pasiųsta 
paramai “L. B.” $57.07.

Kas link pačios vakarienes, 
valgių buvo užtektinai ir ren
gėjai gavo kreditą nuo atsilan
kiusių svečių.

Rengėjai 
nuoširdų 
draugijom 
svečiam už 
rėmimą mūsų visų viešų darbų.
Aukavo sekamai: P. Balzaris 

ir šeima $5; Mr. & Mrs. John 
Polskis $3; po $2: Mikitai, 
Baltakiai, Rinkevičiai, Stanči
kai, Klimašauskai, Pultonai, 
Druseikis, Pranas Kurkulis, 
Savage, Duobai B. & E., Mr. 
& Mrs. čereška, Bugailiškis, 
Malinauskai, M. Duseika ir R. 
Šerdis; po $1.50: Galinaičiai, 
Mateikiai, Mr. & Mrs. Grižas, 
Druseikienė, Gh. Simaitis ir J. 
Jurgelaitis; Barzdaitienė $1.- 
25: po $1: J. Mockus, Vaivo- 
dienė, O. Mockienė, A. Duoba, 
V. Bulienė, J. Bulis, Pr. Ma
nelis, M. Severinas, , Bronė 
Brooks, J. Sanvaitis, J. Evans, 
A. Bartašius, F. žirgulienė, 
John Vaitas, Gedemin Vaitas, 
Miss Wilimaitis, O. Wilimaitie- 
nė, Miss Senkevičiūtė, Wili
maitis, Barzdaitis, Švedienė, G. 
Švedas, B. Černiauskai, Joe Ru
dukas, L. Baronas, J. žemaitis, 
K. Siurvila, Napoleonas Jurė
nus, J. Vaičiukynas, L. Vaiš
nora, Joe šiuopis, J. Totorius ir 
R. Barauskas; po 50c: Ma- 
sehewski, Martin Yančius, Ja- 
kubonienė, Velička, Keltis, Do
rothy Vaitas, Jonas Dulksnis, 
T. Bingel, Liudmila Totorienė 
ir Mrs. M. Paužienė; Mrs. 
Evonaitienė 75c.

Aukautos dvi paduškaitės 
(kušinai) per Aleksandrą Bq- 
kešių davė pelno $3. Auka nuo 
Rietuvių Draugijų Bendro 
Fronto $5; Gedemino Draugi
jos $10.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji^

No.

savęs taria 
aukavusiom 

atsilankiusiem

nuo 
ačiū 
ir 

aukas ir gausti pa-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

NOTICE is hereby given that License
L—284 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 34 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-11283 has been issticd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

LEO HE EG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI 

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS 
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

\ NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

M. Dusėika.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draugams

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

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

FEDERAL SERVICE BUREAU
112 Maple, North Little Rock, Ark.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS ČRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

)

>

>

>

<

>
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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 karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grant} Street Brooklyn, N. T

Telefonas EVergreen 7-16Q1

M
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šeštadienis, Kovo 26, 1938šeštas Puslapis EAISVfi

Telefonas FOxcroft 9-6901Demonstruokim už Lietuvos Nepriklauso
mybę! Prie Lenkijos Konsulato Kovo 26 d.!
Lenkijos Agentai Amerikoje Atkalbinėja lietuvius Nuo Protesto Prieš Lenkijos Grobikus, Idant Šie Gaiety Lengviau 

Apsidirbi su Lietuva; Paremkim Lietuvos Liaudį Jos Sunkioj Kovoj Prieš Lenkijos Grobikus!
0-

į

fl

Lietuvos nepriklausomybė ir KAIP NUVAŽIUOTI? 
laisvė šiandieną randasi dvi
gubame pavojuje Iš vienos 
pusės Hitlerio siundomi .ir 
drąsinami Lenkijos grobikai 
tebežvangina ginklais Lietu
vos pasieniuose savo pasikėsi
nime amžinai pasisavint Vil
nių ir užgrobt visą Lietuvą. Iš 
kitos pusės, Lenkijos grobikų 
agentai Amerikoje daro viską, 
kad nuslopinti Amerikos lie
tuvių protestus prieš Lenkijos 
grobikų pasimojimą, kad už
gniaužti Amerikos lietuvių 
balsą, šaukiantį į šios šalies 
demokratinę visuomenę gel
bėt Lietuvos nepriklausomybę.

Mūsų nelaimė, kad ir lietu
viuose randasi žmonių, kurie 
nepasitarnauja Lietuvai. Kada 
Lietuva dabar didžiausiame 
pavojuje, kada reikėtų visiems 
lietuviams suglausti spėkas ir 
kelti didžiausius, nepaliauja
mus protestus, kuriuos išgirs
tų ir išklausytų ne tik Ameri
kos, bet ir viso pasaulio tau
tų nepriklausomybę ir laisvę 
branginanti visuomenė, tai 
Tysliava per “Vienybę” šau
kia, kad Lietuvai nesą pavo
jaus, ragina, kad lietuviai ty
lėtų ir vergiškai nusilenktų 
Lenkijos grobikams. Jo instru
kcijas pildanti žmonės per ra
dio. ir visais kitais būdais at
kalbinėja žmones nuo protes
to, nuo pareiškimo savo va
lios. Tie žmonės rengia dirvą, 
kad Lenkijai nusilenkusieji 
asmenys paskui galėtų kaip 
Pilotai nusiplaut rankas ir pa
sakyt, jog Lietuvos liaudis ir *r pavyzdingi. 
Amerikos lietuviai nesiprieši- > 
no Lietuvos užgrobimui len-

Konsulatas randasi 151 E. 
67th St., arti prie Lexington 
Ave., 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) subvės 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, 
turi prasidėt lygiai 11 vai. 
baigtis paskirtu laiku.

Visus šaukia
Demonstracijos Rengimo 

Komitetas.

Lietuviai Komunistai 
Bus Demonstracijoj

Sovietų Ambasadorius 
Šaukė už Taiką

ir

UŽSILAIKYKIM DISCIPLI
NUOTAI

Kaip prie kliubo, taip ir 
prie konsulato reikia susirink
ti ne vėliau paskirto laiko, nes

baigtis paskirtu laiku.
Minėkime, mūsų kova gali 

būti laimėta, mes galime įgyti 
amerikiečių masėse simpatiją, 
jei mes pasirodysim skaitlin
gai ir pavyzdingai. Todėl bū
kime visi, būkime disciplinuoti

Ketvirtadienio vakarą įvy
kusiame Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkime vienu iš 
svarbiausiųjų klausimų buvo 
masinių organizacijų rengia
ma demonstracija, kuri įvyks 
prie Lenkijos konsulato kovo 
26-tą, 11 vai. dieną. Kuopa 
paskyrė keletą narių kapito- 

demon- 
pridabot

rengtas

nais, kurie pagelbės 
stracijos komitetui 
tvarką.

Kuopos vakarėlis,
10 balandžio, dėl supuolimo 
su kitų organizacijų parengi
mais nukeliamas į 28-tą ba
landžio, ketvirtadienio vaka
rą. Pirkusieji įžangos bilietus 
ir juos pardavinėjautieji pra
šomi tai įsitėmyti.

Dalis vakaro buvo pašvęsta 
diskusijoms apie šnipų veiklą, 
įdomią įvadą padarė D. M. 
šolomskas, nurodydamas, kad 
ne tik Sovietų Sąjunga turi bu
dėt numaskavimui ir nubaudi
mui šnipų, bet kad tūkstančiai 
jų knisasi po visų šalių įstai
gas ir 
tingai 
matus, 
turime
me sėkmingai prieš juos ko
vot. Keli draugai dalyvavo 
diskusijose.

Kalbėdamas Mecca Temple 
mitinge ketvirtadienio vakarą 
Sovietų Sąjungos ambasado
rius Troyanovskis šaukė taiką 
mylinčias šalis pamatyt esa
mą nepaprastą padėtį ir pa
siskubint į bendrą veiklą prieš 
karų rengėjus. Jis nurodė, kad 
nebuvimas tiesioginės veiklos 
ir lėtumas sudaryt bendrą 
veikimą prieš agresorius pa
drąsino jų akyplėšiškumą ir 
kad tas pastumia svyruojan
čias šalis “slėptis po lova kaip 
p. Disney‘s kiaulaites.”

Sovietų Sąjunga nebus an
trąja Austrija, nes ji “netole
ruoja išdavikų ir suokalbinin
kų, ” pareiškė ambasadorius.

Tūkstančiai Studentų 
Taikos Mitinguose

Visame Didžiajame New 
Yorke įvyko studentų mitin
gai už taiką, kur po obalsiu 
“Isolation Means War, Collec
tive Security Means Peace,” 
16,500 kolegijų studentų ap
leido klases ir dalyvavo de
monstracijose. Joms vadova
vo Amerikos Studentų Unija. 
Mitinguose kalbėjo kongres- 
manai O’Conneli, Scott ir kiti.

Kiti 800 aukštųjų moky
klų mokinių pikietavo Japoni
jos, Vokietijos ir Italijos kon
sulatus.

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.

Telephone Stagg 2-4409 >

A. Radzevičius ■
GRABORIUS ;

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

Pasrsamdau automobilius vestu- s 
vėm, parėm, krikštynom ir > 

kitokiem reikalam ?
402 Metropolitan Avė. į

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

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.

Kailiasiuviu Derybos 
Nutrūko; Streikuos

rausia valstybių, ypa- 
demokratinių šalių pa- 
nurodydamas, kad mes 
juos pažinti, jei nori-

Kailių industrijos darbinin-1 
kų unijos vadai sako, kad ge- 
neralis streikas dabar neišven
giamas.

Darbininkai dėjo pastangas 
susiderėt su bosais ir atkarto- 
tinai reikalavo 
są “lockout’o” 
ris jau tęsiasi 
tęs. Nuolatinis
jimas ir vilkinimas dalyko bei 
melai galutinai pakirto darbi
ninkų kantrybę ir jie nusitarė 
su 31 šio mėnesio skelbt strei
ką. Streikas paliestų 20,000 
darbininku. c

derybų , per vi- 
laikotarpį, ku- 
penkias savai- 
bosų atidėjinė-

Kviečiame į ALDLD 1-mos 
Kuopos Vakarą

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTĄIGA

__________ IKfV’V"’ ________

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

ė>

i

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

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

i,

Am. lietuviai, kuriem bran
gi Lietuvos nepriklausomybė ir 
laisvė, negalime tylėti, kuomet 
Lietuva randasi apsupta pavo- 

> jais iš lauko pusės ir kuomet 
Lietuvos liaudies balsas prieš 
užpuolikus slopinamas. Dėlto 
visi kaip vienas išeikime į de
monstraciją prie Lenkijos kon
sulato šį rytą, 26 kovo.

šauksmas prieš protestą yra 
bailių balsas. Tie veidmainiai 
šaukia aukoti pinigus ginklų 
fondui, o bijo pasirodyti prieš 
vieną Lenkijos agentą, baimi
nasi laikyti * savo poniškose 

\ rankose iškabą su šūkiais 
' prieš Lietuvos nepriklausomy

bės priešus. Masės lietuvių 
darbo žmonių turi pakanka
mai drąsos ginti savo gimtinės 
Lietuvos nepriklausomybę • ir 
laisvę ir jos išeis į gatves ne
paisant visokių atkalbinėjimų, 
grūmojimų ir melų, būk Lietu
vai nesą pavojaus.

Visi į gatves šeštadienio ry
tą! Lai nuskamba po visą pa
saulį žinia, kad Didžiojo New 
Yorko ir visos Amerikos lie
tuviai pasiryžę stovėti petys į 
petį su savo broliais ir seseri
mis Lietuvoje prieš Lietuvos 

•’ ,r užgrobimą lenkais, už Lietu
vos nepriklausomybę, už lais
vą ir demokratinę Lietuvą, už 
sudarymą Lietuvoj koalicinės 
valdžios, kuri sugebėtų apsau
got Lietuvos nepriklausomybę 
jos kritiškame momente.

KUR SUSIRINKTI?

Ant vietos bus komitetas ir 
pačių demonstrantų parinkti 
demonstracijos kapitonai, ir 
tik nuo jų imkite instrukcijas 
kas liečia demonstracijos tvar-

Lai ši Didžiojo New Yorko 
ir apylinkės lietuvių demon
stracija bus didžiausia, disci
plinuota, pavyzdinga! Lai jos 
šauksmas gauna milionus 
draugų Lietuvai jos kovoje už 
nepriklausomybę ir laisvę!

Demonstracijos Rengimo 
Komitetas.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Yelefonas: EVergreen 7-4335

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves-

šeštadienio
“Laisvės” BROOKLYN LABOR LYCEUM

f

16 »enų padarau nau- 
ju'i 'paveikslui ir kra- 
javu» sudarau au 
rikoniškaii. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi I 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

DEMONSTRACIJA PRIE 
LENKIJOS KONSULATO 
JVYKS ŠIANDIEN, ŠEŠTA
DIENI, 26 KOVO, 11 VAL. 
RYTO. VIETA: 151 EAST 
67th ST., NEW YORKE.

Kam paranku, susirinkite 
ne vėliau 9:45 ryto prie Ame
rikos Piliečių Kliubo, 280 
Union Avenue, Brooklyne.

Kam neparanku prie kliu
bo, važiuokite tiesiai prie kon
sulato .

VIEŠA PADĖKA
Lietuvių Kalba Columbia 

Universitete
Sausio pradžioj kviečiau 

lietuvių visuomenę į vakarienę 
i? balių, sudaryt stipendijų 
lietuvių kalbos kursams Co
lumbia universitete. Visuome
nė pritarė parengimui ir atsi
lankė skaitlingai. Džiaugiuos, 
kad tiek daug žmonių atvyko, 
kad net penkios stipendijos 
sukurtos. Nuoširdžiai dėkoju 
rengėjams ir atsilankiusiems 
už suteiktą kursams pagalbą.

Tuo pačiu laiku noriu irgi 
padėkavoti Lithuanian College 
and Professional Association 
of Conn, ir Moterų Vienybei. 
Pirmoji grupė prisiuntė $10 
stipendijų fondui. Moterų Vie
nybė, sava iniciatyva, paskyrė 
dvi stipendijas.

Kursai pasekmingai laikomi 
Columbia universitete, šį se
mestrą studentų randasi šeši. 
Tikimasi, kad ateinantį rude
nį skaičius padidės. Studentų 
gabumų vystymesi matyti di
delė pažanga. Tvirtai tikiu, 
kad kursų įtaka pasireikš ar
timoj ateityj ir duos gražių 
vaisių. Juozas Rimavičius.

ALDLD 1-mos kuopos pa
rengimas įvyks 
vakarą, 26 kovo
Svetainėj, 419 Lorimer St.,
Brooklyne. Nariai ir visi kiti 
prašomi padėt šį pasilinksmi
nimą padaryt 'sėkmingu.

Bus puiki orkestrą, o prie 
to programa, kurią išpildys 
Ateities žiedo Draugijėlės jau
nuoliai, taipgi skanūs užkan
džiai ir gėrimai, o prie to 
draugiški pasikalbėjimai.

Reikia atminti, kad ALDLD 
užsiima leidimu knygų. Kas 
trys mėnesiai išeina žurnalas. 
Jame telpa įvairūs ir pamoki
nanti raštai. O dabar eina 
vajus už gavimą naujų narių. 
Katra kuopa gaus daugiau 
naujų narių, ta laimės dova
ną. Tad draugai nariai ir sim- 
patikai, padėkite kuopai atė
jimu į parengimą. Jūs gerai 
žinote, kad darbininkų apšvie- 
tos organizacija pasilaiko vien 
tik iš rankpelnių sudėtų cen
telių. Jei mes nesirūpinsime 
savais reikalais, niekas kitas 
apie tai nesirūpins.

Rengimo Komisija.

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

IŠ LIETUVOS
Per Dėdės Ambrazięjaus 

agentūrą iš Lietuvos kovo 23 d. 
atvyko Juozas Pleščiauskas. Jis 
atvyko pas savo žmoną Oną 
Vaitkiūtę-Pleščiauskienę, 82 S. 
1st št., Brooklyne. Atvyko lai
vu Scythia. Kilęs Alsėdžiuose, 
Telšių apskrity. Amerikoj pir
miau nebuvo, Lietuvoj gimęs, 
Lietuvoj gyvenęs. Penki metai 
atgal Vaitkiūtė, besisvečiuoda
ma Lietuvoj, susivedė, du metai 
atgal grįžo į Brooklyną, dabar 
sulaukė vyro.

New Rochelle sulaikyti E. 
J. Penn, 18, ir W. F. Luck, 23 
metų, sakoma, prisipažinę 
siuntę išpirkimo reikalavimo 
notas Levinui, pagrobtojo vai
ko tėvui.

Majoras LaGuardia pasisa
kė už praplėtimą WPA, kad 
“sušelpt visus galinčius dirbt.”šeimos.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

arD Ten Eyck ir Maujer Sts.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui 

a PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

persigeriate

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų. 

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRAČU A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Kad

FEATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

PHONE PULASKI 5-1090
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5^3622 

Brooklyn, N. Y.

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

atsitaisysite 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

* įduoda . vaistinėse bonkomis. 
lrn^ įstaigose ir restauracijose 

’ bei stikliukais
JuSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41 st Street, 

New York City, N. Y.

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

Irwinas pripažintas sveiko 
proto ir turės būt teisiamas 
kaipo pirmo laipsnio žmogžu
dys už nužudymą Gedeonu

Važiuojant ligonbutin susi
dūrė ambulansas su paprasta 
mašina ant Empire Blvd. Su
žeista ligonė Dwyer’iene, jos 
sūnus ir Dr. Sonnenberg.

NAUMS restauranta 

atėję. Būsit patenkinti

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENUE
Kampas Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PRIE PILIEČIŲ KLIUBO

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

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

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




