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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Krislai
Pasveikinimai Plaukia.
Sovietai Gelbėtų. 
Masiniai Mitingai. 
Maksimas Gorkis. 
Dumia Akis.

Rašo R. Mizara

$7.75 aukų, ku- 
geri laisviečiai 

ir suvažiavimui

Chicagoj Juozai 
Drg. 

kad ir 
Laisvė”

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas jau čia pat. Iš kolo
nijų plaukia pasveikinimai.

Šiuos žodžius rašant laika- 
nešis atnešė d. Mazano (Ma- 
žansko) laišką iš Clevelando. 
Jis prisiuntė 
rias sudėjo 
Clevelande, 
sveikinimą.

Aną dieną 
turėjo savo pramogėlę. 
Bendokaitis praneša, 
ten buvo prisiminta 
ir surinkta keli doleriai jai pa
remti.

Kitose kolonijose draugai 
rašo, kad jie darbuojasi ir 
darbuosis, kad dienraštis bū
tų stiprus ir plačiai pasisklei- 
dęs lietuviuose.

“Vilnis” spausdina sekamą 
Chicago “Daily News” kores
pondento Mowrer pranešimą 
iš Paryžiaus:

. . . jei Lenkija įsiveržtų 
Lietuvon, tai Sovietų Sąjun
ga stotų Lietuvai pagelbon, 
net jeigu reikėtų laužtis per 
Latvijos žemės kampelį. 
Labai galimas daiktas!
Bet tūli žmonės, kurie nuo

lat jieško priekabių prieš So
vietų Sąjungą, nori, kad So
vietų Sąjunga paskelbtų Len
kijai karą pirmiau, negu jos 
armijos užpuls Lietuvą.

Švaka tų žmonių logika!

Pereitą penktadienį Chica
go] įvyko lietuvių-lenkų masi
nis mitingas protestui prieš 
Lenkijos imperialistus.

Kalbėjo F. Abekas ir J. Ge- į 
bert. Pastarasis nuo lenkų.

Gražu, kad abiejų 
žmonės 
bendrą

tautų 
priešsusitaria kovoti 

priešą.

kadpuikiai žinom,Mes
Lenkijos darbo žmonių masės 
nepritaria savo plėšikams- im
perialistams. Kokia jiems bū
tų nauda, jei Dietuvos nepri
klausomybė būtų sunaikinta! 
Iš to pasinaudotų tik imperia
listai.

Tą patį sekmadienį įvyko 
masiniai bendrai ruošti mitin
gai Scrantone, šenadoryj, 
Elizabethe, Bridgeporte. O 
pirmadienį įvyko toks pats 
mitingas Waterburyj. Antra
dienį — Jersey City, N. J.

Scrantone, Elizabethe ir 
Waterburyj nuo tos pačios 
platformos kalbėjo komunis
tai kalbėtojai su kunigais, še
nadoryj — komunistas kalbė
tojas su St. Gegužiu. Na, ir 
kas gi? Ar tai išėjo Lietu
vos nepriklausomybei ant nau
dos? žinoma!

. 'I
Pasirodo, kad tam tikrais 

klausimais galima susitarti ir 
bendrai dirbti.

Kovo mėn. 28 d. visoj So
vietų Sąjungoj buvo plačiai 
atžymėtas Maksimo Gorkio 
gimtadienis.

Tą dieną sukako lygiai 70 
metų kai šis žymusis rašytojas

Jei ne niekšiški trockistai- 
buchariniečiai, šis gigantiškas 
kultūros milžinas dar veikiau
siai būtų ir šiandien gyvenęs.

Jie nužudė Gorkį, rašo 
“Pravda,” dėlto, kad jis buvo 
mylimiausias Sovietuose žmo
gus; dėlto, kad jis buvo labai 
artimas draugas Partijos Cen
tro Komiteto, Sovietų vyriau
sybės ir J. Stalino.

Lenkijos spauda dumia akis 
savo skaitytojams skelbdama, 
būtf Lietuvos žmonės bruzda 
prieš Smetonos režimą dėlto, 
kad juos sukurstę Komunistų 
Internacionalas.

Komunistų Internacionalas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

HITLERIS RENGIASI IŠDRASKYTI ČECHOSLOVAKIJA
BAIGIASI LIETUVOS DERY

BOS dėlei susisiekimų 
SU LENKIJA

Kaunas. — Jau rašoma 
Augustave sutartys lietuvių 
ir lenkų kalbomis panaujint 
susisiekimus tarp Lenkijos 
ir Lietuvos geležinkeliais, 
vieškeliais, paštu, oru, tele
grafu, telefonais ir radio, 
kaip praneša žinių agentū
ra Pat.

Lenkai taiso pasienines 
savo geležinkelių dalis pra
važiavimui į Kauną. ■_

ANGLIJA KURSTO JUNG.
VALSTIJAS PRIEŠ 

MEKSIKĄ

Washington. — Anglijos 
valdžia kursto Ameriką da
ryt stipraus spaudimo Mek
sikai už tai, kad Meksikos 
valdžia paėmė į savo rankas 
amerikonų ir anglų žibalo 
-aliejaus pramones Meksi
koj.

Protestuoja, kad USA 
Tarnauja Plėšikams 

Meksikos Žibalo
Washington. — Kongres- 

manas Jerry O’Connell nuo 
Montanos atsišaukė į prezi
dentą Rooseveltą panaikint 
iždo ministerio Morgenthau 
patvarkymą, kuriuom 
sustabdoma pirkimas 
dabro iš Meksikos.

Morgenthau per. dvi
nas numušė perkamąją si
dabro kainą nuo 45 iki 43 
centų uncijai (šešioliktai 
daliai svaro).

Amerikos valdžia pradėjo 
boikotuot Meksikos sidabrą 
kerštui už tai, kad Meksi
kos vyriausybė paėmė į sa
vo žinybą visas amerikonų 
aliejaus - žibalo kompanijas 
Meksikoj.

Kongresmanas O’Connell 
protestuoja, kad Amerikos 
valdžia tąrnauja plėšikiš
kam, monopoliniam ameri
konų žibalo bizniui Meksi-

Goejbbels Patenkintas, kad 
Austrijos žydai Priversti 

žudytis

Vienna. — “Tai kas, kad 
žudosi Austrijos žydai?” at
sake Goebbels, Hitlerio pro
pagandos ministeris, atsi
liepdamas į savižudysčių 
bangą, pakilusią tuoj, kaip 
tik naziai užėmė Austriją ir 
pradėjo terorizuot visus pa
žangesnius ten žmones.

niekad tuo klausimu jokio pa
reiškimo neišleido. Pagaliau, 
jei ir išleistų, tai jis nereika
lautų nieko daugiau, kaip tik 
atsteigimo demokratijos Lietu
voj.

To paties reikalauja ir Gri------ __ c----------- --------- -r—-c
nius su Stulginskiu, buvusieji ir žmoniškumo organizaci- 
Lietuvos prezidentai. jom užsieniuose.

Jungi Valstijų Valdžia Protestuoja Mek
sikai, Kuri Pervedė Savo Šalies Nuosavy
bėn Plėšikiškas Žibalo-Aliejaus Pramones

Mexico City. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė per sa
vo ambasadorių J. Danielsą 
įteikė stiprų protestą Mek
sikos užsieninei ministerijai 
dėl to, kad Meksikos valdžia 
perveda visas amerikonų ži- 
balo-aliejaus versmes ir va
lyklas į Meksikos valstybės 
rankas.

Meksikos prezidentas 
Cardenas sušaukė greitą ša
lies seimo posėdį, kuris, be 
kitko, svarstys, kaip sukelt 
$20,000,000 greitam dali
niam atlyginimui už nusa
vintas žibalo įmones — ame
rikonam, anglam ir holan- 
dam. Visų jų buvusios žiba
linės nuosavybės Meksikoj 
yra kainuojamos iki $400,- 
000,000.

Meksikos darbininkų or
ganizacijos karštai užgiria, 
kad jų valdžia nusavina 
svetimšalių žibalo šaltinius 
ir valyklas. Darbininkai pa
sižada stambiai prisidėt prie 
atmokėjimo tom amerikonų, 
anglų ir holandų kompani
jom.— Jos suko darbinin
kams valdiškai nustatytas 
algas, laužė Meksikos įsta-

yra 
si-

die-

FRANCIJA “NEGALĖSIANTI” APGINT 
ČECHOSLOVAKIJOS NEPRIGULMYBES

Paryžius. — Francūzų 
laikraščio “Paris Soir” re
daktorius J. Sauerwein pra
našauja, kad Čechoslo vaki- 
ja papuls po Hitlerio lete
na, vis tiek, ar jinai prie
šinsis ar ramiai pasiduos. 
Jis atranda, kad Francijos 
valdžia tik diplomatiniai ga
lėsianti užtart čechoslova- 
kiją, bet kariškai “negalė
sianti” jos apginti. Ko Fran
cijos vyriausybė vengsianti 
tai tik, kad nekiltų europi
nis karas dėl Čechoslovaki
jos.

Francūzų buržuazijos 
spauda rašo, kad po Hit
lerio vadovybe papuls ir

Japonijos Lėktuvai Sėja Chinijos Provincija 
Pavojingų Ligų Penis Yunnan - Aukso, Sida

bro ir Kt. LobynasTarp Chinų
Hankow, Chinija. — Ja

ponijos lėktuvai skleidžia 
pavojingų ligų perus tose 
vietose Shensi, Shansi, Ho
nan ir Suiyuan provincijose, 
kur veikia raudonoji Aštun
ta Chinų Armija.

Chinai dėl to siunčia 
skundus Tautų Lygai, Tarp
tautiniam Raudonajam kry
žiui ir įvairiom darbininkų 

tymus, apgaudinėjo jos val
džią 1 ir vare monopolinį 
šmugelį.

Žmonės, stovintieji arti 
Meksikos užsieninės minis
terijos, sako, jog Amerikos 
valdžia reikalauja sugrąžint 
žibalo-aliejausųmones buvu- 
siem jų savininkam todėl, 
kad, girdi, meksikiečiai “nie
kada negalėsią atmokėt” pil
nos tų nuosavybių vertės.

Washington. — Grupė pa
žangesnių kongresmanų at
sišaukė į prezidentą Roose- 
veltą, kad nedarytų jokių 
nedraugiškų žingsnių prieš 
Meksiką del to, kad jos val
džia paėmė savo žinybon 
amerikonų žibalo įmones 
tenai.

LIETUVOS VĖLIAVA 
VARŠAVOJ

Varšava, kovo 30. — Pas 
Lenkijos užsieninį ministerį 
J. Becką atsilankė Lietuvos 
atstovas pulkininkas Kazys 
Škirpa^ Dar pirmą kartą iš
kelta Lietuvos vėliava Var- 
šavoj, ant Lietuvos atstovo 
buto Europa-i'viešbutyj.

Vengrija ir “rytinė Euro
pa”, suprask, Lietuva ir ki
tos Pabaltijo valstybės. Sa
ko, būk Hitleris galįs už- 
troškint Čechoslovakiją ir 
ekonominiai, net be ginklo.

(Tokie francūzų buržuazi
jos “supratimai” neima dė
mesin, kad Čechoslovakija 
turi tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Fašistiniai Francijos gaiva
lai tiksliai išpučia Hitlerio 
galybę. Jie stengiasi paveikt 
Francijos valdžią, kad atsi
mestų nuo tarpsavinio ap
sigynimo sutarties su So
vietais.)

Kunming, Chinija. — Ne
senai Chinijos valdžia pa
tyrė, kad jos provincijoj 
Yunnane po žeme yra tokie 
gausingi aukso sluoksniai, 
kad iš jų galima būtų apmo
kėt už visus įvežamus iš sve
tur karų reikmenis.

Yunnano požemiai taip 
pat turtingi sidabru, tungs- 
tenu, cinu, švinu, variu, as
bestu ir kitais mineralais.

a

LENKAI PERŠA SAVO LAU
KO ŪKIO PRODUKTUS 

LIETUVAI
Vilnius. — Lenki ninkai 

Vilniaus ir kitų savivaldy
bių siunčia reikalavimus 
Varšuvai, kad ateinančiose 
prekybos derybose su Lietu
va neužmirštų ir Vilnijos 
lauko ūkio produktų (nors 
pačioj Lietuvoj netrūksta tų 
produktų).
KĄ LIETUVA “GAUS” Iš 

LENKIJOS?
Kaimas. —“Ūkininko Pa

tarėjas” išspausdino straips
nį, kur įrodinėja, “kodėl 
mums reikalinga ir ką 
mums duos bendravimas su 
Lenkija.”

Katalikų dvasiškiai pla
nuoja didelį maldininkų 
maršavimą iš Lietuvos į Vil
niaus “stebuklingąją” mal
dyklą “Aušros Vartus” (ar
ba “Aštria Bromą”), pami
nėt santikių užmezgimą su 
Lenkija.

“Vokietija Jau Nebijo 
Francijos,” Sako Hitle

rio Propagandistas
Vienna. — Hitleris savaip 

spręs klausimus Centralinėj 
Europoj, ir Francija nieko 
dėl to negalės padaryt,—už- 
reiškė Hitlerio propagandos 
ministeris J. Goebbels, kal
bėdamas susirinkimui 25,000 
nazių Viennoj, buvusios Au
strijos sostinėj.

Goebbels sakė, kad treje
tas ketvertas metų atgal 
Hitleris dar prisibijojo 
Francijos, bet ne dabar. 
“Jau ne Paryžius yra cent
ras Europos politikos, bet 
Berlynas,” smarkavo tas 
Hitlerio propagandistas.

Jersey City Hitleriukas 
Spjauja ant Vyriausio

Jersey City, N. J. — Foli
ja naziško majoro Franko 
Hague’o sučiupo du jaunuo
lius už* skleidimą lapelių, 
kuriais garsinama Socialis
tų Partijos mitingai West 
New Yorke, N. J.

Policininkai išplėšė lape
lius, atvarė jų dalintojus į 
Hudson Tubes .(povandeninį 
geležinkelį) ir grūmojančiai 
paliepė tuoj važiuot atgal į 
New Yorką ir niekad ne- 
grįžt atgal į Jersey City.

Taip Jersey City valdovai 
nachališkai spjauja ant Am
erikos Vyriausio Teismo pa
tvarkymo, kuris ką tik pri
pažino nevaržomą teisę 
skleisti lapelius. Vyriausias 
Teismas tuo pačiu žygiu pa
naikino visus tokius miestų 
įstatymukus, kurie reikalau
ja bet kokio leidimo lape
liams skleisti.

□

Naziai Reikalauja Duot Čechoslovakijos 
Vokiečiam Balsuot, ar Jie Nori Prisidėt 
Prie Vokietijos; Hitlerio Agentai Dirba

Berlin. — Nors čechoslo
vakijos ministeris pirminin
kas Milan Hodza pranešė, 
kad duos platesnių teisių 
vokiečiams ir kitoms tauti
nėms mažumoms Čechoslo- 
vakijoj, bet nazių valdžia 
per “Diplomatische Korres- 
pondenz” persergėja Čecho- 
slovakiją, kad neužteks “to
kių smulkių nusileidimėlių” 
iš Čechoslovakijos pusės. 
Reikalauja plačios savival
dybės trims ir pusei mil. 
vokiečių, gyvenančių Čecho- 
slovakijoj.

Nazių spauda karštai už
giria Anglijos lordo Bux- 
tono pasiūlymą, paskelbtą 
per jo laikraščius. O jis siū
lo štai ką: Padaryt visuoti
ną balsavimą tarp Čechoslo-

LIAUDIEČIAI ATKERTA 
FRANCO FAŠISTUS

J

Barcelona, Ispanija, kovo 
30. — Liaudiečiai kontr-ata< 
kavo ir atėmė iš fašistų Es- 
cadon tarpkalnę, tris strate
gines kalvas ir du mieste
lius rytuose nuo Teruelio.

Respublikos gynėjai ap- 
stabdė fašistų grūdimąsi 
pirmyn visame Aragono- 
Katalonijos fronte, kaip pri
pažįsta Associated ir United 
Press ir specialiai kores
pondentai.

LIAUDIEČIAI NUKIRTO 
5 NAZIŲ LĖKTUVUS 
Barcelona, kovo 30.—Fa

šistai lėktuvų bombomis 
bombardavo Castellon ir 9 
kitus miestus. Liaudiečiai 
nukirto žemyn 5 Vokietijos 
lėktuvus.

Amerika, Anglija ir Francija 
Statys Karo .Laivus iki 

41,000 Tonų Įtalpos
London. — Konferencijoj 

Amerikos, Anglijos ir Fran
ci jos įgaliotinių nutarta, 
kad šios trys šalys galės bū
davot! naujus karo laivus 
iki 41,000 tonų įtalpos. Pa
gal pirmesnes tarptautines 
sutartis, karo didlaiviai ne
turėjo viršyt 35,000 tonų.

Anglija, Franci j a ir Ame
rika dabar statysis dides
nius karo laivus todėl, kad 
Japonija budavojasi kari
nius didlaivius iki 42,000 to
nų įtalpos ar daugiau.

ORAS
Šiandien taipgi tarpais 

būsią lietaus.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 46-50. 
Saulėtekis 5:45;. saulėleidis 
6:36.

vakijos nazių tokiais trimis 
klausimais: 1. Ar jie nori 
pasilikt po čechoslovakijos 
valdžia tokiame stovyje kaip 
dabar, tik su tūlų teisių 
praplatinimais; 2. Ar jie no
ri atsimest nuo Čechoslova
kijos ir prisijungt prie Vo
kietijos; 3. Ar jie sutiktų 
gyvent po čechoslovakijos 
valdžia, jeigu jiem būtų duo
ta “kokia savivaldybė” (au
tonomija) ?

Pagal lordo Buxtono pla
ną, pirm negu būtų daroma 
visuotinas balsavimas tais 
klausimais “vokiškame” Če
choslovakijos plote, iš jo tu
rėtų būt pašalinti visi “žy
dai, marksistai ir cechai.”

Plačios savivaldybės Če- 
choslovakijoj reikalauja ne 
tik naziai vokiečiai, bet ir 
hitlerininkų sukurstyti va
dai slovakų klerikalų, veng
rų ir lenkų (nors Čechoslo- 
vakijoj t|ra tik 80,000 lenkų 
išviso). ’

Nazių vadas Čechoslova- " 
kijos seime Kundt tiesiog 
grasino, kad jos valdžia tu
ri nusileist, “kol dar laikas.”
Hitlerio Planas čechoslova- 

kijai Išdraskyt
Hitleris reikalauja, kad 

Čechoslovakija taip “persi
organizuotų,” kad jinai susi
darytų tik iš sąryšio “bepu- 
siškų” valstybių, kurias tu
rėtų Čechoslovakijos vokie
čiai, vengrai, slovakai, ce
chai ir lenkai. Kiekviena to
kia valstybėlė, pagal’ Hitle
rio planą, turėtų lygias tei
ses. Tos tautinės valstybė
lės būtų susirišusios federa- 
liais ryšiais “panašiai,” kaip 
Šveicarijos kantonai.
žingsnis į čechoslovakijos 

Sunaikinimą
X

Paryžiaus dienraštis “Or- 
dre” atranda, kad sekamas 
paskui žingsnis būtų - pri
jungti čechoslovakijos vo
kiečių valstybėlę prie Vokie
tijos, vengrų savivaldybę 
prie Vengrijos ir palikt tik 
mažą pačių cechų kraštą 
dar neva “nepriklausomą.”
Naziai Reikalauja Panaikint 

Sutartis su Francija ir 
Sovietais

Kiti greitieji Hitlerio rei
kalavimai Čech o Slovakijai 
yra šitokie: Pasirašyt pre
kybos sutartį su Vokietija, 
kad Čechoslovakija liktų vi
sai priklausoma nuo Vokie
tijos ekonominiai; uždaryt 
Čechoslovakijoj leidžiamus 
priešfašistinius 1 a i kraščius 
pabėgusių nuo Hitlerio vo
kiečių; panaikint čechoslo
vakijos tarpsavinio apsigy
nimo sutartis su Francija ir 
Sovietų Sąjunga, ir tada 
paskelbt Čechoslovakiją “be- 
pusiška” šalim.
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Nuimti Embargo!
Pereitą pirmadienį New Yorke įvyko 

milžiniška demonstracija, reikalaujanti 
nuimti nuo Ispanijos embargo. Kitais žo
džiais, demonstracija pareikalavo, kad 
Amerikos valdžia leistų Ispanijos demo
kratinei vyriausybei pirktis ginklų Ame
rikoj.

Ši kova už nuėmimą nuo Ispanijos em
bargo privalo plėstis. Visi laisvę mylintie
ji žmonės privalo kelti savo protesto bal
są prieš tą neteisybę, kurią Washingto- 
nas praktikuoja linkui Ispanijos.

Jei Ispanijos vyriausybė gautų pirktis 
iš Amerikos ginklų, tai Italijos-Vokieti- 
jos banditai negalėtų padaryti tų laimė
jimų, kokius ikj šiol padarė respublikos 
iškaščiais.

Reikia atsiminti, kad Ispanijos respub
lika pradžioj karo galėjo gauti šiek tiek 
ginklų ir orlaivių iš Sovietų Sąjungos, 
bet šiuo tarpu, labai abejojama, ar bent 
kiek iš ten gauna, kadangi Sovietai ne
gali pristatyti tos pagelbos.

Tūli žmonės mano, jog pastarieji hit- 
leristų-mussolinistų laimėjimai pHeš Is
panijos respubliką lemia pastarajai grei
tą pražūtį. Tai perdaug pesimistiška pa
žiūra. Ne taip jau fašistams bus lengva 
tai padaryti. Ispanijos žmonės, praneša 
Robert Minor iš Barcelonos “Daily Wor- 
keriui”, šiuo tarpu griežčiau negu kada 
nors nusistatę kovoti prieš įsiveržėlius ir 
jie gins savo respubliką, savo laimėjimus, 
kol fašistai bus išguiti.

Dėlto Amerikos darbo žmonių masės 
privalo daryti viską, kad juo daugiau pa
gelbėti Ispanijos demokratijos gynėjams.

“Vilnis" Apie Bendrą Darbą
Darydama apžvalgą to mūsų bendro 

žygio, kuris pastaruoju laiku pasireiškė 
dėl Lietuvos, “Vilnis” nurodo, kad ir 
“vidurinėj sriovėj yras nemaža žmonių, 
kurie linksta prie bendro darbo.” Tačiau 
“yra ir tokių, kuriems rūpi šaudyįies 
Sovietų Sąjungos adresu.” Toliau: ‘/Dau
gelis vidurinės srioyės žmpnįų. supranta, 
kad tolimesniuose etapuos^ kovęs prieš. 
Lenkijos oferisyvą Lietuvai reikės, dar 
daugiau užuojautos iš Sovietų Sąjungos.

“Prasčiausia iš visų sriovių šiame 
opiausiame momente pasirodė uaujieni- 
nių socialistų grupė. Ji izoliavosi nuo 
bendro sąjūdžio. Ir kviečiama neprisi
dėjo prie bendrų demonstracijų ir savo 
iniciatyvą nieko nesurengė. Jos politinę 
išmintį nustatė istoriniai žiopla menše- 
vikiška redaktoriaus frazė: ‘Dabar tas 
konfliktas (Lenkijos su Lietuvą) eina 
prie likvidavimo... Taigi, skatinti žmo
nes kovoti su ‘užpuolikais-įsiveržėliais’ 
dabar nebėrą prasmės?

“Kad Lenkijos ofensyva prieš Lietuvą 
dabar vystysis labiau paslėptoje, labiau 
kamoflažuotoje formoje ir todėl bus dar 
ląbiau pavojinga, tą gali suprasti kiek
vienas su logika neatsisveikinęs žmogus. 
Bet ‘Naujienos’ turi savo abstraktę dog
mą ir užtenkamai žuvinio kraujo. Jų ak- 
tyviškumas dabar pasireikš tik pliurpime 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet ir šiame atsi
tikime jos eis Tysliavų pramintu keliu,”

Kad “Naujienos” eis “savo senais ke
liais,” t. y., šmeiš ir niekins Sovietų Są
jungą—visai natūralu. Jos tai darė per 
pereitas dvidešimts metų; jos, matyti, 
pasirįžusios daryti tai ir toliau. Bet ką 
jos tuomi pasieks? Prieš porą--tris mė
nesius ‘‘Naujienų” redaktoriaus padary
tas prakalbų maršrutas antį-sovietinę 
platforma aiškiai parodė, kad žmonės 
jam nepritaria ir nepritars tol, kol jis 
nesiliaus atakavęs socializmo šalį.

Teisingas Reikalavimas
“Draugas” (iš kovo 25 d.) rašo:

• “Mes nekartą pastebėjome, kad 
šiuo kritingu momentu, dabartinė 
tautininkų vyriausybė, nesugebėjusi 
pasidaryti draugų užsieny, turėtų at
sistatydinti ir užleisti vietą tokiai 
vyriausybei, kuri turėtų ir tautoje 
pilniausią pasitikėjimą ir sugebėtų 
valstybę laimingai išvesti per susi
dariusių pavojų sūkurius.
Taip, tautininkų vyriausybė turi pasi

traukti. Daugiau: mes manome, kad ir 
pats Smetona turėtų pasitraukti iš tos 
vietos, kurią jis uzurpavo.

Vakar šitoj pačioj vietoj mes padavė
me Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pareiškimą, kuriame, dar vasa
rio mėnesį, iškelta aikštėn Smetonos vy
riausybės slaptų ryšių palaikymas su 
Varšava. Jau tuomet Smetona išsižadėjo 
Vilniaus (slaptai).

Jeigu taip, tai jo valdžia ir jis pats 
turi kuoveikiausiai pasitraukti. Reikalin
ga kuoveikiausiai sudaryti koalicinė vy
riausybė ir atsteigti Lietuvoje žmonių 
tvarką, demokratiją!

Vėl Smūgis Reakcininkams
Pereitą pirmadienį Jungtinių Valstijų 

senatas, 49 balsais prieš 42, priėmė prezi
dento Roosevelto pasiūly'tTTVSTdžiofe apa
rato perorganizavimo bilių. .

Pėl jo pastaromis dienomis Jungt. 
Valstijų reakcininkai buvo labai susirū
pinę. Kiek jie neprirėkė, kiek jie nepro
testavo prieš šį bilių, tačiau visvien jis 
buvo priimtas.

Apie 100,000 telegramų buvo pasiųsta 
įvairiems senatoriams, reikalaujant pre
zidento Roosevelto pasiūlymą atmesti. 
Pasirodo, kad veikia tam tikra lobijistų 
klika, sulyg kurios užsakymais, tie tele
gramai daugumoj buvo siuntinėjami. 
Dažnai vienas žmogus, naudodamasis ke- 

y liomis arba keliolikos dešimčių kitų žmo
nių pavardėmis siuntė kelias dešimtis te
legramų. Pinigų telegramoms ir propa
gandai kapitalistai nesigaili; jiems buvo 
svarbu kaip nors užduoti prezidentui mo
rali smūgį. Bet nepavyko.

Dėka tai nesvietiškai didelei propagan
dai, tam spaudimui, visa eilė net pažan
gesnių senatorių balsavo prieš bilių. Jų 
tappe senatoriai Wagneris, Lundeen ir 
Shipstead (pirmasis demokratas, o pa
starieji du Minnesotos darbiečiai!).

Greta pralaimėjimo senate, tie patys 
reakcininkai pralaimėjo ir aukščiausia
jam šalies teisme (kurį jie taip garbi
no!). Teismas padarė keletą gerų tarimų, 
jų tarpe svarbiausias: užgyre registra
vimą t. v. “holding kompanijų” ir tuo 
prisidėjo prie suvaldymo monopolistinio 
kapitalo.

Šitie reiškiniai reakcininkams labai ne
patinka, bet jie patinka plačiosiom Ame
rikos piliečių masėm.

KlausimaiirAtsakymai
Ką jie turi pirmiausia da

ryti, kada draugai nori su
daryti Komunistų Partijos 
lietuvišką kuopą?

J Parti j ietis.
Atsakymas

pirmučiausia reikia kreip? 
tis į partijos sekciją ir pa
sitarti su draugais. Reikią 
gauti sekcijos leidimas. Lei
dimą gavus, reikia sušauk
ti pažangiųjų lietuvių susi

rinkimą ir ten plačiai išdis- 
kusuoti partijos kuopos 
tvėrimo reikalą. Jeigu atsi
randa ' keletas simpatikų, 
kurie nori sudaryti partijos 
kuopą ir sutinka j on įstoti, 
ten pat ant vietos reikia iš
pildyti jų aplikacijas ir iš
rinkti laikiną kuopos valdy
bą. Antram susirinkime, kai 
nauji nariai bus jau priimti, 
galima išrinkti pastovią 
koupos valdybą.

JAU STAČIAI SU ITALIJA 
IR VOKIETIJA

Barcelona, kovo 28.—“Mes 
kariaujame jau ne su Ispa
nijos fašistais, bet su sveti
momis valstybėmis,” pareiš
kė z respublikos ministeris 
pirmininkas dr. Negrin, nu
rodydamas į Italiją ir Vo? 
kieti ją.
' Energingomis kontr-ata- 

komis liąudiečiai jau beveik 
sulaikė fašistus, k&i kur 
įsibriovusius į Katalonijos 
provinciją.

Nauji Karo Būdai Chinijoj
partizanai nuveikė japonus 
ties Kaoyangu, kur buvo 80 
japonų užmušta ir 150 su
žeista. Kovo 19 d. partiza
nai užpuolė japonus Wachi 
miestelyj, 100 mylių į pietus 
nuo Peipingo, kur japonai 
neteko J.20 kareivių užmuš
tais ir sužeistais.

Buvusios Raudonosios Ar
mijos komandierius Yu 
Cheng-Tsao, o dabar ko
mandierius Aštunto Kelio 
Armijos Skyriaus, praneša, 
kad pietų Shansi provinci
joj jie apsupo 40,000 japonų. 
Jau šešios dienos, kaip japo
nai apsuptai arnpjąi maistą 
ir ginklus tik lėktuvais pri
stato. 30,000 buvusių rau
donarmiečių nukirto Peipin- 
go-Hankowo geležinkelį, o 
kitos Chinijos liaudies ar
mijos nukirto kitą geležin
ėm^-.- 

J a p o n i j os imperialistai 
yra užėmę nemažą dalį Chi
nijos. Jų užimtas plotas turi 
apie 200,000 ketvirtainių 
mylių ir apie 100,000,000 gy
ventojų. Bet nuo sausio mė
nesio, Japonijos imperialis
tai nieko svarbesnio negali 
užimti. Mūšiai eina kasdien. 
Iš abiejų pusių į karo fron
tą sutrauktą iki dviejų mi- 
lionų kareivių. Japonija tu
ri galingą karo techniką, 
mechanizuotas armijos da
lis, orlaivyną, ir pakinkius 
karui jūrų laivyną. Ji deda 
pastangas, kad Nankingo 
fronto armija prasimuštų į 
šiaurės, linkui Suchow ir 
Kaifeng, o Šiaurių Fronto 
armija iš Hopeh, Shansi ir 
Shantung provincijų prasi
muštų į pietus, link tų pat 
miestų. Tada Japonijos 
Nankingo ir Šiaurių Fronto 
armijos ištiesintų liniją, ga
lėtų viena kitai padėti. Bet 
jau keli mėnesiai kaip visos 
Japonijos imperialistų pas
tangos eina niekais. Kas
dien eina dideli mūšiai. Vie
ną dieną Japonija užima 
tuos miestus, kitą dieną Chi- 
nija juos atsiima. Tas labai 
nervina Japonijos imperia
listus, kurie manė ’ į kelias 
savaites apsidirbti su chi- 
nais. Tas sudaro baisius pi
nigų ir žmonių nuostolius. 
Ir kuo toliau, tuo Japonijos 
imperialistai labiau siunta, 
nes Chinijos apsigynimo jė
gos stiprėja.

Pirmiau Japonijos impe
rialistai sakė, kad jie neno
ri Chinijos žemės. Dabar 
jau jų ministerių pirminin
kas Kopoye paskelbė, kad 
‘‘Japonija neatiduos ChinL 
jai nei vienącolįužimtos že
mės.” Mes tą žinojome ir 
senai skelbėme, kad Japoni
jos yra tikslas pavergti vi
są Chiniją. Japonijos impe
rialistai nori pa vergti Chi
niją pagelba sudarytų neva 
“nepriklausomų” atskirų 
valstybių, kurias jie pil
niausiai valdo, Mąndžurijoj 
jie sudarė “nepriklausomą” 
Manchukuo, kuris yra nie
kas kitas, kaip tik Japonijos 
kolonija. Vidurinėj Mongo
lijoj jie jau senai sutvėrė 
“Mangulkuo,” bet dabar ma
žai apie jį girdisi, nes par
tizanai muša japonus. Šiau
rių Chinijoj jie vėl sudarė 
naują valdžią su sostine 
Peipinge, o dabar paskelbė, 
kad Centralinėj Chinijoj vėl 
organizuoja naują valdžią 
su sostine Nankinge.

Komunistų Didvyriška 
Kova

Chinijoj stiprėja liaudies 
frontas, kuris kovoja už 
Chinijos n e p riklausomybę. 
Komunistai nuo senai dėjo 
pastangas, kad tą atsiekus. 
Apjungtos jėgos vis didvy- 
riškįaų kaunasi prieš Japo
nijos įsiveržėlius. Karas pa
gimdė daug vargo ir skur
do, ligų ir mirties. Chinijoj 
jau yra apįe 16,000,000 be
namių, iš priežasties Japo
nijos užpuolimo. Tie žmo
nės daugiau nieko neturi, 
kaįp tjk vargingą * gyveni
mą. Jįe dega kerštu prįeš 
tuos, kas sunaikino jų na
mus, gyvulius, javus. Jų 
tarpe auga pasiryžimas ko
vai iki tol, kol' užpuolikai 
bus sumušti ir iš Chinijos 
išvyti.

Japonijos imperialistai el
giasi žiauriai. Bet tas nepa
kerta ęhiniečių pasiryžimą 
kovoti, Partizanę armijos 
išaugo į galingą jėgą. Par

tizanai sudąro daug vargo 
Japonijos i m P e r i alistams. 
Partizanų kovai vadovauja 
Chinijos Komunistų Parti
ja ir buvę raudonarmiečiai.
Japonų Užfrontėj Raudono

ji Armija
Japonijos imperialistai 

pavergė penkias šiaurines 
Chinijos provincijas — SuL 
yuan, Shansi, Hopei, Shan
tung ir Chahar. Bet jie ten 
negauna rodos su Chinijos 
partizanais.

Partizanų taip didelis jm 
dėjimas, kad Japonijos im
perialistai nežino nei ką da
ryti. Jie degino kaimus, 
šaudė žmones, bet tas ne tįk 
nesulaiko partizanų veiki
mą, bet dar didina.

Nesenai pranešė kores
pondentai, kad Taiyuan 
fronte Japonijos imperialis
tai turėjo 60,000 kareivių. 
Bet fronte kovojo tik 10,000, 
o 50,000 buvo priversti ko
voti prieš partizanus. Prie 
Peipingo Japonija turi net 
60,000 kareivių, daug orlai
vių ir kanuolių prieš parti
zanus, bet negali juos įveik
ti.

Dabar, kovo 22 dieną, As
sociated Press praneša, kad 
Japonijos armijos užfron
tėj, Hopei provincijoj, apie 
200 mylių nuo fronto, įsi
kūrė komunistiniai — par
tizaniška nauja valdžia su 
sostine Fupingė* ši komu
nistinė valstybė apima 7,- 
000,000 gyventojų, daugiau
siai valstiečių ir jau turi 
500,000 partizanų armiją. 
Tai baisus Japonijai smū
gis!

Sulyg to pranešimo vienas 
ketvirtadalis^ ipartizanų ge
rai ginkluotas šautuvais ir 
rankinėmis granatomis. 
Partizanai turi raitariją, 
pėstininkų batalionus, kul- 
kasvaidininkus, k a n u o les, 
daug rinkinių granatų ir 
gerai kariniai organizuoti 
po 1,500 į batalioną.

Partizanai turį dvyliką 
ginklų sandėlių (arsenalų). 
Jie patys gaminasi šautu
vus, kanuoles, amuniciją. 
Jie turi 10 radio stočių, 3,- 
000 mylių telefonų susisie
kimą, 17 dienraščių ir vieną 
Žurnalą. Tai tikra valstybė 
Japonijos armijos užfron
tėj! Armijos vadas genero
las Yu pareiškė: “Mūsų tik
slas apjungti Chinijos valš- 
tįečius ir kitus gyventojus 
prieš Japonija. Mūsų armi
joj po tris valandas į dieną 
kareiviai mokosi leniniz? 
mo... Mes veiksime, kol 
Japonijos imperialistus par- 
blokšime!”

Kaip Partizanai Mušą 
Japonus?

Šios partizanų ? komu
nistų respublikos teritorijoj 
jie jau sunaikino 36 Japoni
jos garnizonus. Jie pilniau
siai yaldo kaimus ir mieste? 
liūs. Japonijos armija laiko
si tik ant gelžkęlių, bet ir 
tai nevisur. v

Kovo 10 dięną rasta 60 ja- 
ponijos dfįeiehįų ir kareivių 
Užmuštų ir sudegintu ant 
gelžkėlio Peiping-Hanko.w, į 
vakarus nuo Ppątingo. Ko
vo 14 dieną partizanai su- 
naįkino Sinle 40 japonų. 
Kovo 16 d. partizanai sunai
kino 30 japonų Minguehene. 
Kovo 17 dieną partizanai 
apsupo Chaoho miestelyj, 
15Q mylių į pietus nuo Pei- 
bingo, 150 japonų raitelių ir 
visus sunhikino* Kovo 18
ieną trijų diehų mūšyj

Kvaksėk Nekvaksejus, Vištele!
(Feljetonas)

Esu įsitikinęs, kad už ši
tą feljetoną, ne viena Jievu- 
tės dukrelė, pavadins mane 
liurbiu ar kitokiu vardu už 
tai, kad aš moteriškaitės ly
ginu prie kvaksiančios viš-
telės. Bet turite žinoti, jog eina savu keliu. Dukrai ne- 
čia ne aš kalbu, bet kalba ^apeina lietuviškas rūtelių 
patsai gyvenimas.

Vištelė, išperėjus pulkelį 
antukų, nesitveria džiaugs
mu ir neatsigėri jų gražu
mu. Bet antukams ant lai
mės, o vištelei ant nelaimės, 
tas džiaugsmas nebūna ii- V išsimiegosi 1.. -i • i • -i '"•'oiyvln vcotiktac' i
gas. Kaip tik aptukai kiek 
paaugėja ir dasigauna savo 
tevynės-bąlos -r- pliumpt į 
balą įr> turlinasi, o vištelė.' 
iš proto kraustosi. Ji bėgio
ja, kvaksi, kvarkia, kukena, 
šaukia; brenda į vandenį tai 
vėl šoka atgal, šoka nuo
kupsto ant kupsto, o tie— 
turlinasi, nardo, krykštauja. 
Motinėlės širdelė plyšta iš 
gailesties, kad prigers, jos 
vaikeliai, o tie nesitveria 
džiaugsmu balą susiradę.

Ar ne į tokią pat padėtį 
atsiduria ir lietuviškoji mo
tinėlė, pulkelį vaikelių pa
aukojus, dėdės Simano gas- 
padoj? Kol maži vaikeliai, 
maži ir vargeliai bei rūpes
tėliai, paaugėjo vaikeliai, 
vargeliai ir prie vartelių 
pradeda žydėti.

Kol maži, vienas gražus, 
antras dar gražesnis; vienas 
panašus į motinėlę, antras 
tėvui, kaip iš akių išluptas, 
o trečias, kad ir nei į vieną 
ar kitą nepanašus, tai nors 
“į senelį atsigimęs.” Vienas 
jau čiauška lietuviškai, ant
ras tik veblena, trečias jau 
juoktis moka — atsigėrėti 
negalima, bet...

Kaip tik jie pradeda lan
kyti anglų kalba mokyklą, 
pradeda reikštis Babilioni- 
jos bokšto statė jų istorija, 
susimąišo šeimos liežuviai ir 
motinėlę nori ar nenori, bet 
turi sėstis ant vieno suolo su 
aną vištele, kuri antukus iš» 
perėjo.

Tai tik pirmutiniai diege
liai motinėlės vargelių įr 
rūpestėlių. Auga vaikeliai, 
auga ir motinėlės vargeliai. 
Paaugo dukrelė, žiūrėk jau 
ir prikibo prie jos koks sve
timtautis yąikinėlię, paaugė
jo sūnelis, jau įr parsiveda 
kokią rudaplaukę airišiukę. 
Motinėlė nei ta vištelė, at
kalbinėja, išmetinėja, bara
si, pyksta. Kaip jinai porė
tų, kad su nauja giminėle— 

kelį ir taip atkirto Japoni
jos armijos susisiekimą.

Mūšyj, kuris tęsėsi 2 die
nas, chiniečiai raudonarmie
čiai sumušė japonus, kur 
ant kovos lauko rado 1,700 
japonų kareivių užmuštų. 
Prie Geltonosios upės, pietų 
Shansi provincijoj, buvę 
chinai raudonarmiečiai yra 
apsupę kitą japonų armijos 
skyrių iš 6,000 kareivių. 
Chiang Kai-shekas prisiun
tė karštą pasveikinimą par
tizanams ir Aštunto Kelio 
Armijai už jų sėkmingą ko
vą.

Kaip* matome, tai Chini- 
joj partizaniškas karas turi 
didelio pasisekimo. Jis tei
kia Chinijos liaudžiai daug 
jėgų kovoj už savo tautinę 
laisvę. Japonijos imperialis
tai rado Chinijoj tokias ap
sigynimo jėgas, apie kurias 
nei nesapnavo.

Š.

vuošveliais, galima būtų kal
bėtis lietuviškai ir vieni an
trus suprasti. O dabar, at
važiuos nauja giminėlė, žo- 
dis-kitas anglų kalba ir kal
bai temos neliko.

Bet gyvenimas, matote,

darželis. O motinėlė, maty-
' dama, kad jos gerug veliji
mus visi beturi vėjai išne
šioja, atsidūsėjus iš gilumos 
širdies, užbaigia: “Žinokis 
vaikeli... Kaip pasiklosi, 

1... Su
rengsime vestuves ir žinoki
te.”

Prisiartina vestuvės, su
sirenka . būsianti giminėlė— 
vuošviai ir vuošvių vuošviai. 
Bet veseilia nei šis,-nei tas; 
nei veseilia, nei pakasynos. 
Nauja giminėlė nesusikal
ba, kaip tie Babilionijos 
bokšto statėjai, Angliška 
kalba, europiečiams labai 
sprangi, o jenkes į juoką ve
danti—neduoda pageidauja
mų rezultatų. Tiktai degti
nėlė, bėgdama iš butelio į 
stikliuką, prakalba visom 
tautom suprantama kalba— 
kliuk-kliuk-kliuk ir pakelia 
nupuolusį svetelių ūpą.

Kaip tai būtų gražu, jei 
jos dukrelė būtų tekėjus už 
lietuvio! Nauja giminėlė, 
nauja pažintis ir kalboms ir 
dainoms nebūtų galo! O da
bar, nei kalbos nei dainos; 
vieni tyli, antri klausosi.

Po vestuvių žentelis pasi
junta, kaip žvirblys į kregž
dės lizdą įsikraustęs. Jam 
nesuprantama vuošvelės su 
dukrele kalba rodyte rodo, 
kad jis čia visai svetimas, o 
saviškiai daugiau nieko ne
kalba, kaip tik apie jo ydas. 
Jo visa patieka, tai knyga 
beii naujos pačiutės nei ka
telės pasiglamonėjimas. Pri
sieina skirtis.

Motinėlei gaila dukrelės, 
bet džiaugiasi atsibodėjus 
jau ir per tokį trumpą lai
ką, ganėtinai jai įgrisusio 
žentelio. Gi dukrelė, kaip ta 
nuo medžio atkirsta skried- 
relė, taip ir nusirita net 
pasišokinėdama nuo savo 
motlnėjės.

O motinėlė, išleidus duk
relę, vaikštinėja kaip širdyj 
rakštį turėdama. Ji negali 
pasakyti, kurį iš dviejų, jos 
širdelė lengviau būtų per- 
nešus — dukrelę leidžiant į 
kapus, ąr už svetimtaučio 
vyro?

. Senas Vincas.
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Tai Bent SLA 
Gelbėtojai!

Ar SLA Nariai Šiais Rinki- dėl eiti su tuo SLA gra
mais Pasiduos Klaidinimui? borių sargybos komitetu mums 
.... . . , . nepakeliui.Šiandien ir as gavau balo-: ” . . . , . .. ... .. SLA nariai turi daugiau notą ir ilgą bei verkšlenančiai ., ..... ,

kalba parašytą laišką. Visa tai 
>’gavau iš kažkokio Sarybos 

Komiteto, 138 Grand St., Bro
oklyn, N. Y. Laiške patariama, j 
kaip balsuoti ir gelbėti SLA iš 
pražūties. *

Iki šiol aš netikėjau, kad fa- 
šistuojantis elementas galėtų 
būti žioplas ir manyti, jog 
SLA nariai pamirš visa tai, 
kas gerųjų tautininkų viešpa
tavimo laikais buvo padaryta. 
O juk tie laikai buvo dar tik 
prieš ketverius metus. Tada 
tos pačios grupės žmonės, ku
rie dabar yra susibūrę į Sar
gybos Komitetą ir siunčia laiš
kus visiems Susivienijimo na
riams, buvo tiek nugyvendinę
mūsų organizaciją, jog susi- New Yorko mieste. Debiu- 
darė pavojus, kad kai^ kurio- įas įvyks trečiadienio vaka

re, balandžio 6 dieną, did
žiulėj miesto salėj — Town 
Hall, W. 43 St., tarpe Bro
adway ir 6 Avė.

Panelė Flora Hužje paei
na iš Los Angeles miesto. 
Iš pat mažų dienų—šokike, 
mokinė įžymaus rusų bale
to vedėjo Feodoro Kozlovo 
ir Michio Ita. Ji davė visą 
eilę klasikinių baleto šokių 
Vakarų valstijose. Puikiai 
pasižymėjo Hollywood Bowl 
ir Redlands Bowl parengi
muose pereitą vasarą. Dau
gely j judamų paveikslų ji 
vaidino pirminės šokikės ro
lėse.

Jonas Kaškiaučius baigė 
Pietinės Kalifornijos Uni
versitete (The University of 
Southern California, Los 
Angeles) geologijos kursą, 
Podraug jis lavinosi šokti 
F. Kozlovo studijose. Ar
tistiškas pašaukimas paėmė 
viršų ant mokslinio laipsnio, 
ir Jonas parodė didelių ga
bumų, kaipo šokių artistas. 
Vidurinės mokyklos ir uni
versiteto laikais jis pasižy
mėjo visoj eilėj plaukimo 
rungtynių, per vieną sezoną 
laimėjęs 4 pasaulio rekordus, 
kaipo visų vikriausias plau
kikas. Tarp kitko, plaukio
jimas stebėtinai jam išvystė 
raumenų sistemą ir prasky
nė kelią į baletisto profesiją.

Abu jauni artistai bent 
kelis kartus koncertavo šo
kių programose Hollywoo- 
d’e ir Pasadenoj. Pasadena 
Play House salė buvo kimš- 
tinai pilna rinktinės, kritiš
kos publikos. Pasisekimas 
puikus, fenomenalis. Los 
Angeles kritikai gausiai 
užgyrė jaunus artistus: 
“Blizgantis įvairumas, ro
dąs nepaprastų gabumų ir 
vaidentuvės jėgų... techniš
kai tobuli... / šaunioj har
monijoj ... parodė pasėką 
jų sutartinių darbų gludu
me ir lengvutėj gracijoj jų 
artistinių pasirodymų.”

Programą sudaro daugu
moje rusiški klasiški baleto 
šokiai ir charakterių išreiš
kimai, pradedant grynai 
klasiškos Šopeno muzikos 
baletais ir baigiant nepaža
botai laukiniais barbariškų 
poloveų šokiais. Tarpe mu
zikos kompozitorių parink
ta moderninis Sovietų Gri- 
ras, Stravinskis, Ipolitov- 
Ivanovas, Borodinas,, Šope
nas, Jonas Štrausas, A. Dvo- 
žakas, Debiusis, Kreisleris ir 
rusų liaudies kūriniai.

Bilietai galima gauti 
Town Hall salėje ir “Lais
vės” įstaigoje.

prileisti graborių komiteto 
peršamų žmonių. Juk kaip tik 
jų klikos žmonės nugyvendino 

.Susivienijimą nuo 22,000 iki 
į 14,000 narių. Maža to, jie sa
vo laikais pasirūpino vienybi- 
ninkus ir visokius Devenius 
apdalinti sandvičiais.

jeigu tie žmonės, kurie yra 
susispietę į sargybos komitetą, 
tikrai geidžia gero mūsų or
ganizacijai, tai kodėl jie sle
pia savo veidą ir bijosi viešai 
pasirodyti. Matyti, jų tas vei
das yra pusėtinai susipurvinęs 
iš praeities.

Pagaliau SLA nariai turėtų 
kartą ant visados nurodyti 
tiems Ilitlerio-Mussolinio-Sme- 
tonos ir kitų diktatorių gar
bintojams tinkamą vietą, kad 
jie daugiau nebedrįstų smalą 
virti ir varinėti žemiausios rū
šies intrigų.

J. Marcinkevičius-Martin, 
kandidatas į SLA iždo 
globėjus.

D-ro Kaškiaučiaus Sūnus Šokių 
Programoje

Flower Hujer, garsi Hol- 
lywoodo baletistė ir Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus sūnus Jonas 
duos klasiškų šokių debiutų

Baltimore, Md

LIETUVOS ŽINIOS
LIETUVIŠKO BARO No. 2
šių metų vasario mėnesio 

“Lietuviškojo Baro” numeris 
jau išėjo. Jis turiningas ir 
įdomus.

Panašiu Pavadinimu Kitas 
Žada Leisti . . .

jau 
lie- 
bu-

klėtį rado išvogtų daug daiktų. 
Pasirodė, kad nakvoję karabel- 
ninkai išnešė visą patalynę, ku
rią jiems buvo davusį pernak
voti, o iš klėties išnešė jos 4 
sukneles, 2 vilnones skaras, ke
letą porų batų ir šiaip įvairių 
daiktų. Apie tai pranešė poli
cijai. Policija išaiškino, kad šie 
karabelninkai buvo Mikas San-

piomis virvėmis tol, kol pasta
rasis vežamas į Pušalotą kely
je mirė. Blinkevičiaus kanki
nimas buvo toks žiaurus, kad 
tokių gyvenime retai tepasitai
ko, nežiūrint to, kad visi lin- 
čiuotojai dideli katalikų veikė
jai.

RADVILIŠKIS 
Traukinys Suvažinėjo 

Geležinkelietį
Kovo 1 d. naktį tarp Šilėnų 

j ir Radviliškio stočių buvo ras- 
kauskas ir jo sugyventinė Ra- tas suvažinėtas traukinio tūlas

leisti lie- 
ir todėl

metai kai

se valstijose bus uždrausta 
biznis daryti. Ir šiandien tie 
ponai vėl gretinasi Susivieni
jimą gelbėti, kai tasai 
jo ant daug tvirtesnio 
do. Taip, tos pačios 
rengiasi Susivienijimą 
o tuo tarpu jie per savo neap
dairumą ir žioplumą padova
nojo, jei taip galima sakyti, 
apie $30,000 Užunariui-Deve- 
niui. Tie patys ponai sukišo 
vienybininkąms apie $35,000 
ir gavo apgriuvusį namą. Tas 
perimtas iš “Vienybės” grioz
das SLA, tur būt, atsiėjo apie 
$70,000. O šiandien, jei pusę 
tos sumos už namą būtų gali
ma gauti, tai būtų labai gerai.

Ir tai dar nėra viskas. Tau
tiškojo plauko valdyba paliko 
ir kitokių palaikų, kurie dar 
ir šiandien atsirūgsta. Būtent, 
supirktų už $300,000 visai 
menkos vertės bonų.

Ir akivaizdoje‘visų tų fak
tų tie ponai vis dėlto’ drįsta 
pasišauti nariams kaip gel
bėtojai organizacijos, kurią 
jie beveik visiškai nugyven
dino. Didesnio akiplėšiškumo 
sunku sau ir įsivaizduoti. Jie 
elgiasi lyginai taip, kaip re- 
publikonai, kurie ragino pilie
čius balsuoti už Hooverį tuo 
metu, kai kraštas buvo pasi
nėręs į didžiausią depresiją.' 
Hooverio žadamas gerbūvis 
privedė kraštą prie didžiau
sios finansinės katastrofos. Ir 
vis dėl to republikonai drįso jį 
piršti antram terminui. Kas iš 
tų piršlybų išėjo, visiems yra 
gerai žinoma. Reikia tikėtis, 
kad SLA nariai pasielgs su 
tais “gelbėtojais” lyginai taip, 
kaip Amerikos balsuotojai pa
sielgė su Hooveriu.

Šiuo atveju mane įdomina 
dar ir kitas dalykas. Įdomina 
mane kaip Susivienijimo narį 
ir 39-to seimo delegatą tai, 
iš kur SLA graborių sargybos 
komitetas gavo mūsų organi
zacijos adresus? Aišku, kad 
tuos adresus jiems suteikė kas 
nors iš centro. Ir manau, nėra 
sunku dasiprotėti, kas tas 
asmuo buvo. O juk teiki
mas adresų tokiam tikslui yra 
priešinga fratemalizmui. Pil
domoji Taryba turėtų šį daly
ką ištirt ir, suradusi kaltinin
ką, jį nubausti.

Aš ’nenorėjau SLA reikalu 
kreiptis į narius per pašalinę 
spaudą. Vienok turėjau tai da
ryti, nes gerai žinojau, kad p. 
Vitaitis šio mano rašinio į 
“Tėvynę” nedės. Štai kodėl aš 
ir nutariau pašalinėj spaudoje 
šį straipsnį paskelbti.

Mes SLA naciai, jei nenori
me, kad kas mus valdytų, tai 
nesiduokim klaidinami. Mums 
ne valdovai reikalingi, bet to
kie žmonės, kurie tinkamai su
geba reikalus tvarkyti. Fašis- 
tuojantieji tautininkai jau tu
rėjo progos savo gabumus pa
rodyti, Ir reikia pasakyti, jog 
jie mūsų organizacijai žalos 
padarė neįmanomai daug. To-

atsisto- 
pągrin- 
grupės 

gelbėti,

Teisėjas La’ųkaitis mažai 
balsų gaus nuo Pittsburgho 
tautininkų. Tokia kalba eina 
tarpe Baltimorės lietuvių.

Kaip žinoma, čia buvo iš
kilmingas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas vasario 16 
d. Atvyko nemaža krūva 
Pittsburgho lietuvių tautinin
kų. Kaip jiems, taip baltimo- 
riečiams tautininkams rūpėjo 
pirmiausia ne iškilmės, bet 
pasitarimas, kaip daugiau 
gauti balsų savo partijai laike 
SLA rinkimų. Toks originalis 
jų visų tikslas buvo. Bet kai 
reikėjo tą norą realizuot, tai 
kaž kokia musė užtūpė vie
nam kitam ant nosies. Mūsų 
trafiko policijos taikos teisė
jas, Laukaitis, visada lyg pa
sišiaušęs, dabar pasirodė vi
siškai neapkenčiąs pittsburg- 
hiečių. Vienai veiterkai jisai 
taip pasakė: “Hell with those 
Pittsburghers.” (“Į peklą su 
tais pittsburghiečiais”). Aplin
kui daugelis! tat girdėjo. Dėl 
to manoma/Jkad-Įpittsbbrghie- 
čiai už savo didvyrį nebalsuos.

Baltimorietis.
i

Prieš keletą dienų, .kaip 
mūsų buvo minėta, vilnietis 
tuvis publicistas L. Cicėnas 
vo įteikęs miesto storastijai
pareiškimą, norėdamas leisti 
Vilniuje lietuviškus laikraš
čius: “Atbalsiai,” arba “ži
nios.” šiomis dienomis jis ga
vo iš storastijos atsakymą, jog 
panašiais pavadinimais kažkas 
kitas ketinąs Vilniuje 
tuviškus laikraščius 
jie leisti draudžiama.

Tuo būdu jau antri
panašiais pavadinimais storas
tijos “kažkas kitas” žada išleis
ti lietuviškus laikraščius ir vis 
neišleidžia, gi lietuviams savą
ją lietuvišką spaudą draudžia. 
Grįžta senieji rusų caro laikai, 
tik kad dabar lietuvišką raštą 
draudžia ne Muravjovas, bet 
visagalis storastijos ir saugu
mo valdininkas Beuermannas, 
kurio išminčiai perduota visa 
akcija prieš Vilniaus lietuvius.

maneckaitė, tačiau juos surasti 
buvo sunkus darbas. Tai buvo 
amžini keliauninkai. Abudu ki
lę iš Šėtos,' tačiau čia retai te
pasirodydavo. Galiausia Aukš
tadvario policija sulaikė San- 
kauską. Jis tardomas vogęs 
neprisipažino. Ramaneckaitė, 
jo aiškinimu, visai ne jo žmo
na, o tik sugyventinė. Bet kad 
padoriau atrodytų prekiaujant 
šventais daiktais, gyrėsi vi
siems, kad tai esanti jo žmona. 
Daiktus gavo iš Piliponienės už 
gerą “varažijimą.” Kauno apyl. 
teismas Miką Sankauską ir Ra- 
maneckaitę-Lišauskienę už akių 
nubaudė po 5 mėn. kalėjimo. 
Tą pačią bausmę jiems patvir
tino ir Kauno apygardos teis
mas.

negyvas geležinkelio remonto 
darbininkas, gyvenantis Šilė
nuose. Nelaimingajam nupjau
ta kairė koja ir dešinė ranka. 
Antroji koja buvo sutrinta.

Redakcijos Atsakymai
Skaitytojui JV. S., Philadel

phia, Pa.—Nors jūsų laišką d. 
A. Bimbai Lietuvos reikalais 
prašote įdėti “Laisvėn”, bet to 
padaryti negalėsime, nes po juo- 
mi nepasirašote. Nei d. Bimba, 
nei Redakcija nežino, su kuomi 
turi reikalą. Siunčiant laiškus 
bei korespondencijas visada rei
kia kartu prisiųsti ir savo tik
rą vardą, pavardę ir adresą re
dakcijos žiniai.

G amt mylis, Montreal, Kana
da.—Kadangi apie tą patį kovo 
25 dienos masinį mitingą ir au
kas dedame kito draugo kores
pondenciją, tai jūsų nebegalė
sime suanudoti. Atleisite.

Rumford, Me
Kovo 20 dieną buvo sureng

ta “surpraiz parė” arba sida
brinės vestuvės drg. F. Stasiu- 
liams. Vestuvės atsibuvo Šv. 
Roko Svetainėj, tai ir žmonių 
arba draugų prisirinko pusėti
nas būrys. Visiems besilink
sminant, nepamiršta ir darbi
ninkų reikalai. Likosi prisi
minta apie fašizmo baisų kili
mą visose šalyse, o labiausiai 
Ispanijoj, kur eina kruvina 
kova priešais fašizmą.

Buvo rinktos aukos ir su
rinkta dėl Ispanijos kovotojų 
$10.75. Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū.

Aukavusių vardai. PO $1: 
S. Yankauskas, A. Kieli-enė ir 
S. Puidokas; po 50c: J. Pleu- 
plis, M. Menson, F. Pakstis, J. 
Glodenis, S. Ivanavičienė ir 
M. Gruzinskienė; J. Lobikis 
aukavo 35c; K.- Starulis 30c; 
po 25c: F. Yurgilas, S. Tullis, 
J. Viskantas, F. Stasiulis, A. 
Motuzas, V. Palgalskis, M. Po
cienė, D. Vilickienė, J. Loze- 
ne, J. Venckienė, A. Gruzins
kienė, A. Chuzas, M. Chuzie- 
nė, M. Stasiukienė ir A. Gau- 
dešienė. Ten Buvęs.

Lietuvos Žydai Raginami Ty
rinėti ir Domėtis Savo 

Praeities Paminklais
Kaune gyvuojanti Lietuvos 

žydų istorijos—etnografijos dr- 
ja savo paskutiniame visuoti
niame metiname susirinkime 
nutarė pradėti išnaudoti savo 
gausiai surinktą įvairią istori
jos bei etnografijos Lietuvos žy
dų medžiagą moksliškiems ty
rimams bei leidiniams apie Lie
tuvos žydus. Draugijos muzie
juje randasi labai, vertingi Lie
tuvos žydų miestelių senoviški 
metraščiai, įvairios senų Lietu
vos žydų bendruomenių relikvi
jos daiktų, užrašų, atvaizdų.

Į naują valdyba išrinkti adv. 
Choronžickis, clLC. Feldšteinas, 
dr. Gr. Volfas, T. šereševskis ir 
kiti. Tame pačiame susirinki
me adv. Choronžickis skaitė 
paskaitą apie Lietuvos žydų pa
vardes jų istorinę bei geografi
nę reikšmę. Paskaita palietė 
dalį paskaitininko surašyto vei
kalo, kurį jis žada netrukus iš
leisti.

Sunkiai Serga Profesorius 
K. Sleževičius

Sirgęs gripu ir, tur būt, ne
spėjęs visai pasveikti, prof. K. 
Sleževičius mokslo reikalais tu
rėjo išvykti į Leningradą, ka
me jautėsi negerai, negalėjo vi
sai atsigauti nuo gripo, o sugrį
žus liga labai susikomplikavo: 
prof. K. Sleževičius labai sun
kiai susirgo uždegimu inkstų ir 
sąnarių. Dabar jis gydomas li
goninėj ir liga jau rodanti per
silaužimą, geroj on pusėn.

Apvogė Butrimonių Žydų 
Biblioteką

“Dos Wort” praneša, kad Bu
trimonyse buvo nežinomų as
menų įvykdytas įsibriovimas į 
Butrimonių žydų biblioteką. 
Buvo Atplėštas spintos užraktas 
ir išgrobta apie ' 135' ’ knygos. 
Prieš 4 metus taip pat buvo 
padarytas įsiveržimas į biblio
teką. Tada tai buvo padarę 
vietiniai žabotinskininkai,. kurie 
buvo sučiupti nusikaltimo vie
toje. Dabartinį įsibriovimą ir 
apiplėšimą aiškina policija.

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

It senų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javus sudarau su ame- 
rikoniSkali. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju {vairiom
spalvom.

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., 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.
Pries Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Cornell Profesoriai prieš
McNaboe Reakcinį Biliu
Ithaca, N. Y. — Trylika 

profesorių Cornell Univer
siteto pasiuntė gubernato
riui Lehmanui paraginimą 
atmest (vetuot) valstijos 
seimelio tarimą, pagal Mc
Naboe bilių, kųriuom nėri
mą uždraust skirt komunis
tus į mokytojus ir kitas ci- 
vilės tarnybos vietas.

Pasivadinę “Šventais” Buvo.
Mielai Priimti. . .

Pas Piliponius, gyv. Rumšiš
kių valsčiuje, Mackūnų .kaime, 
užėjo du pakeleivingi žmonės: 
vyras ir moteris. Pasivadinę sa
ve dideliais katalikais, prekiau
jančias šventais paveikslais ir 
maldaknygėmis, skundėsi daug 
keliavę ir prašė leisti kluone 
pernakvoti. Namuose buvo li
kusi tik viena Piliponienė. Gai- 
lėdamasi pakeleivingųjų žmo
nių, ji juos mielai priėmė, pa
valgydino ir paruošė gerą guo
lį. Pakeleivingi už gerą širdį 
padovanojo Piliponienei keletą 
šventų paveiksią ir apipylė gra
žiais žodžiais. Abudu gyrėsi at
vykstą iš Šėtos ir keliaują po 
visą Lietuvą. Pakeleivingi žmo
nes pas Piliponius išbuvo dvi 
dienas. Dienos metu juodu iš
vykdavo į apylinkes pardavinė
ti maldaknygių ir šventų pa
veikslų, o nakvoti sugrįždavo 
pas Piliponius. Trečią jų nak
vojimo naktį Piliponienė išgir
do kieme lojantį šunį. Many
dama, kad iš Kauno sugrįžo vy
ras, išėjo pažiūrėti. Lauke ne
toli kluono ji pamatė einančius 
per kiemą su ryšuliais ant pe
čių du žmones, kuriuos ji tuo
jau pažino esant apsinakvoju
sius jų kluone karabelninkus. 
Karabelninkai, pamatę Pilipo- 
nienę, ėmė bėgti. Piliponienė, 
supratusi, kad jie yra ką nors 
pavogę, ėmė vytis ir rėkti. Ta-

■ da vyriškis, atsigrįžęs į Pilipo- 
1 nienę, liepė nurimti, nes kitaip 
' nudėsiąs vietoje. Ir išsitraukęs, 
‘ lyg į ginklą panašų įrankį ėmė 
• taikyti į Piliponienę, kuri nusi-
■ gando ir nustojo rėkti. Rytą

I Piliponienė apžiūrėjusi kuoną ir • • •

PANEVĖŽYS
Paskirta Nagrinėti Linčiuotojų

Praėjusių metų birželio 6 d. 
Užubalių .km., Pušaloto valse., 
keturi stambūs ūkininkai Ba- 
risas, Paulikonis, Rutkauskas 
ir Strielčiūnas nulinčiavo savo 
kaimyną Mykolą Blinkevičių. 
Blinkevičių paminėtieji ūkinin
kai buvo įtarę vagystėje, o ke
lyje einantį pagavę mušė šla-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

...........................  I ■ - ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■ *■■■ ■■■■■■■   —» |

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

LAISVES BANKIETAS 
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj

Lietuvių Tautinio Namo Saleje
928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

2.

3.

Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.'
Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.
Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.
5.
6.

Lyros Choro Merginų Grupe.
Visas Lyros Choras. •*
Prakalba Rojaus Mizaros, dienraščio 
“Laisvės” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Hitleris ir Jo Šnipai
Vokietijos fašistai trokš

ta karo, kad pavergus kitas 
tautas. Prie karo ruošiantis 
jie užpjovė pasaulį savo 
šnipais. Patsai Hitleris pri
pažino, kad užsieny j jis tu
ri nemažiau 100,000 savo iš
tikimiausių žmonių, kitais 
žodžiais, šnipų.

Hitlerio šnipai Ispanijoj
1936 metais, liepos mėne

sį, sukilo Ispanijoj fašistai. 
Sukilimą paruošė Ispanijos 
fašistai, Hitlerio ir Musso- 
linio šnipai. Pirm to sukili
mo Ispanijoj jau buvo keli 
šimtai Hitlerio ir Mussoli- 
nio šnipų. Jie turėjo savo 
specialius susisiekimo bū
dus, slaptus telefonus, ra
dio stotis, ginklų arsenalus. 
Atrodė, kad fašistai gerai 
paruošė sukilimą. Bet Ispa
nijos didvyringa liaudis 
nugalėjo fašistų sukilimą 
Madride, Valencijoj, Karta- 
genoj, Almerijoj, Barcelo- 
noj ir daugelyj kitų miestų. 
Veik pusė Ispanijos pateko 
j fašistų rankas, o kita pu
sė pasiliko liaudiečių ranko
se. Prasidėjo ilgas ir žiau
rus karas.

Kaip patys fašistai iš Vo
kietijos generalio štabo pri
pažįsta, kad nuo liepos 1936 
metų, iki liepos 1937 metų, 
Vokietija generolui Franco 
suteikė 550 karo orlaivių, 
300 tankų, 550 visokios rū
šies kanuolių, 6,000 kulkas- 
vaidžių, šimtus tūkstančių 
šautuvų ir milionus patro
nų. Tas labai daug padarė 
Vokietijai lėšų. Fašistinė 
Italija dar daugiau suteikė 
karo ginklų.

Fašistai iš to daro išva
dą, kad jie negana ' gerai 
prisirengė Ispanijoj ir už tai 
dabar brangiai moka.

Hitlerio šnipai Austrijoj
Jau 1934 metais 144 Hit

lerio šnipai vadovystėj Otto 
Planetta įsigavo į Austrijos 
valdžios rūmus ir nužudė 
ministerių pirmininką Doll- 
fusą. Bet fašistų sukilimas 
nepavyko. Austrijos nepri
klausomybės šalininkai lai
mėjo.

Po to Hitleris pasiuntė į 
Austriją šimtus ir tūkstan
čius šnipų. Austrijoj susi
darė savų fašistų valdžia, 
kuri pasmaugė visas darbi
ninkų viešas organizacijas. 
Tuo padėjo priruošti Hitle
riui perversmą. Kada užtek
tinai nazių šnipai ir Austri
jos fašistai sutvirtėjo, tai 
tada jie paruošė Austrijos 
"bekraujį prijungimą prie 
Vokietijos.” šušnigg pasi
traukė iš ministerių vietos. 
Pasitraukdamas įsakė, kad 
armija neturi priešintis Vo
kietijos armijai, maršuo j an
čiai j Austriją. Hitleris pa

rtraukė ant Austrijos 200,- 
000 armiją, kelis šimtus Ka
to lėktuvų ir tankų. Austr. 
miestuose pasirodė darbi
ninkų demonstracijos už 
Austrijos nepriklausomybę, 
bet jas sukrušino Austrijos 
fašistai ir Hitlerio šnipai. 
Taip Austrija ir buvo nu
šluota nuo Europos žemla- 
pio.

Hitlerio šnipai Francijoj
Francijoj veikia francū- I zai fašistai, kurie valdžias 

užkariavimui ruošiasi pasi
kviesti Vokietijos nazius į 
pagelbą. Pabaigoj praeitų 
metų buvo susekta Franci
joj slapti ginklų sandėliai. 
Susekė, kada ant Vokietijos 
ir Franci jos, Šveicarijos ir

Franci jos sienų rado pri
barstytų patronų. Po to 
Francijoj susekta dvi stam
bios šnipų organizacijos. 
Viena veikė vadovystėj Vo
kietijos generalio armijos 
štabo, o kita Italijos. Pary
žiuj susekta keli ginklų san
dėliai. Štai kaip vieną slap
tą sandėlį aprašė laikraštis 
"Paris Suar.”

"Ribera gatvėj, No. 37, 
buvo išbudavotas didelis vo
kiško stiliaus namas. Jame 
buvo įsteigta neva senių 
namas, kur radosi dvide
šimts penkios senos ponios, 
didžiumoj oficierių našlės. 
Policija pirmą vakarą da
rant kratą rado daug gink
lų ir amunicijos, kad prisi
ėjo panaudoti tris automobi
linius sunkvežimius jų išve
žimui.

"Vieną radinį sekė kitas. 
Kur tik pažvelgė, visur^bu- 
vo ginklai. Policija surado 
100,000 patronų, daug auto
matiškų šautuvų, 500 kul- 
kasvaidžių, daug kulkasvai- 

1 džių apšaudymui orlaivių. 
Visi ginklai buvo naujutė
liai, gerai ištepti, sunume
ruoti. Surasta 6 dėžės su 
rankinėmis granatomis,, kur 
kiekvienoj dėžėj buvo po 30 
granatų.

"Kada policija nuėjo į 
skiepą, tai ji ten rado dau
gybę ginklų ir slaptus kam
barius. Šis namas buvo tik
ras arsenalas.”

Ant Rotru gatvės suras
ta kitas sandėlis, kur rasta 
45 nauji vokiški ’ kulkasvai- 
džiai, 134 šautuvai, 20,000 
patronų, daug kareivinių 
drabužių, plieno kepurių, 

I kareivinių krepšių ir kito- 
|kios karo medžiagos.

Kitur surasta slapti pože
miniai kalėjimai, plakimui 
kambariai. Slapti požemi- 

|niai urvai. Taip veikia Hit-( 
lerio šnipai Francijoj, kad 
pražudžius jos demokratiją.
Hitlerio šnipai Amerikoj
Jau nuo seniau "Daily 

Workeris” ir kita komunis
tų spauda persergėjo šios 
šalies demokratinę valdžią, 
kad ji apsisaugotų Hitlerio 
šnipų. Iš karto mažai į tai 
buvo kreipta domės.

Bet štai Sovietai suareš
tuoja porą žmonių Maskvoj, 
kurie iš karto pasiskelbė 
Robinsonais, o paskui Ru
bensais. Jie neva nudavė 
Jungtinių Valstijų piliečiais. 
Sovietai ant to pastatė di
delį klausimą. Jie pareiškė, 
kad areštuoti asmenys turi 
Jungt. Valstijų pasportus, 
bet tikrumoj jie gali būti 
visai kiti asmenys, negu nu
duoda. Amerikoj gali gy
venti Rubensai, o jų sutiki
mu vardus naudoja Hitlerio 
agentai.

Amerikoj atkreipta atyda. 
Greitai New Yorke pateko 
į policijos rankas šnipas G. 
G. Rumrich. Jis iš vieno 
viešbučio telefonu pašaukė 
pasportų biurą ir pareika
lavo atnešti 100 pasportams 
gatavų blankų. Reikalavo 
nuduodamas valstybės sek
retoriaus pagelbininką Wes- 
toną. Pribuvo policija su 
blankomis ir jį areštavo. 
Pas jį namuose rado jau 50 
pasportų blankų. Paskui 
areštavo kitą Hitlerio šnipą 
Erich Glaser. Abu jie tar
navo Amerikos armijoj ir 
išdavinėjo karo slaptybes^ 
Pas juos rasta daug slaptų 
dalykų. Pasirodo, kad jie ne 
vien iš Amerikos siuntė Hit
lerio šnipus su Jungtinių

Valstijų pasportais, kaipo 
šios šalies piliečius, šnipi- 
nėtį į Sovietų Sąjungą, 
Franciją ir kitas šalis, bet 
Rumrich turi brolį Čecho- 
slovakijoj, kuris taip pat 
yra Hitlerio šnipas. Jis pa
siųsdavo blankas broliui, o 
tas ten ant vietos Hitlerio 
šnipus padarydavo Jungti
nių Valstijų piliečiais ir 
siuntė šnipinėti į SSSR.

Po to Amerikos valdžia 
areštavo panelę Johanną, 
Hoffmaniutę, kuri plaukiojo 
ant vokiečių laivo "Euro
pa,” kaipo plaukų garba
nų© toja, o tikrumoj yra 
Hitlerio šnipas. Ji atvežda
vo Rumrich-’io šnipams nuo 
Hitlerio šnipų štabo instruk
cijas ir išveždavo jų surink
tas žinias į Vokietiją.

Vėliau Amerikos valdžia 
susekė Hitlerio šnipų gau
ją Severskio orlaivių fabri
ke, kur gaminami Amerikos 
karo lėktuvai. Tie šnipai iš
vogdavo orlaivių planus dar 
juos gaminant ir pristatyda
vo Hitleriui. Taip Hitlerio 
[šnipai išvogė planus apie 
Amerikos daugelį karo lai
vų, tvirtumų, armijos dalių 
ir perdavė Vokietijai.

Hitlerininkai Lietuvoj ir 
Sovietuose r

Jau pereitais metais Lie
tuvoj buvo teisiama grupė 
Hitlerio šnipų. Bet Smeto
nos valdžia tikrumoj neveda

su jais griežtos kovos. 
"Pravda” rašo, kad Lietu
voj Hitlerio šnipai susisuko 
lizdus kiekvienoj dirbtuvėj 
ir kiekvienoj vokiečių krau
tuvėj. Kaune einąs vokiečių 
nazių laikraštis atvirai ra
šo už Lietuvos prijungimą 
prie Vokietijos.

Sovietų Sąjungoj sėkmin
gai būdavo j amas socializ
mas. Tas varo į pasiutimą 
nazius. Vokietijos fašistai 
nemažai diversantų pasiun
tė į Sovietų Sąjungą, kurie 
nuodijo gyvulius, vedė sa
botažą, bet jie susirado sau 
k a r š č iausius talkininkus 
tarpe trockistų ir buchari- 
niečių. Tie gaivalai ne vien 
nuodijo gyvulius, bet ir 
žmones. Jie tapo darbininkų 
tėvynės išdavikais. Sovietų 
vidaus komisarijatas susekė 
kelias grupes Hitlerio, Len
kijos, Anglijos ir Japonijos 
šnipų ir juos sušaudė. So
vietų pasienio sargai kas 
metai sugauna tūkstančius 
fašistų šnipų ant savo sienų.

Vokietijos, Italijos, Japo
nijos ir Lenkijos fašistai 
trokšta karo. Jie išskėtė bai
sų šnipų tinklą, kaip kokie 
baisūnai vorai. Su jais pri
sieina vesti kovą ant kiek
vieno žingsnio. Jie lenda į 
karo įstaigas, industrijos 
centrus, visur, kad dirbus 
pragaištingą darbą.

V. S.

mui prirengiamojo darbo, t. 
y., vedimui darbo pakol orga
nizacijos nusitars prisidėt prie 
to tikslo, ir pakol bus išrink
tas pastovus nacionalis Miko 
Petrausko Fondo Komitetas.

Detroitiečių laikinas komi
tetas, turėdamas žinias, ku
rios kolonijos ir kiek organi
zacijų prisideda prie užma
nyto darbo, tą viską paskelbs 
laikraščiuose, ir eikime prie 
išrinkimo pastovaus Naciona- 
lio Komiteto. Nacionalio Ko
miteto rinkimuose turės teisę 
dalyvaut visos prisidėjusios 
organizacijos. Rinkimų tvar
ka turės būt paskelbta vė
liaus. Ir tasai Miko Petrausko 
Fondo Komitetas turės būt iš
rinktas tokis, kuriuomi galė
tų pasitikėt visa pažangioji lie
tuvių visuomenė Amerikoje.

Bile kurie nariai-rės arti
miausiame savo organizacijos 
susirinkime pakelkit šitą Miko 
Petrauko pagerbimo klausi
mą. Mes pasitikime, kad šitas 
mūsų atsišaukimas ras prita
rimo kitų miestų lietuvių or
ganizacijose bei laikraščių re
dakcijose.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Laikinas Komitetas:

Marija Kemešienė, Pirm.
Kazys Būtis, Sekr.
M. J. Masys, Sekr.-Ižd.
NUO RED. — Lietuvių Me

no Sąjunga pradėjo vajų už 
išleidimą M. Petrausko kūri

nių. Ar nebūtų geriau ir pato
giau, jeigu ir detroitiečiai prie 
to bendro darbo prisidėtų, 
vietoje tverti naują komitetą 
ir tą patį darbą kita vaga va
ryti?

Wilkes Barre, Pa.
VISKO PO BISKĮ

š i u o m laiku čia bedarbių 
skaičius smarkiai padaugėjo. 
Mainos pusėtinai su darbo die
nomis šlubuoja, o kitos ir visai 
sustojo, nemažai darbininkų 
pasiliko bedarbių eilėse.

WPA darbuose šioje apielin- 
kėje buvo suimta geras skai
čius bedarbių, bet tas buvo tik 
ant trumpo laiko. Daug tų 
darbininkų jau paleisti ir kitus 
vis da atleidinėja. O pir
miausia nepiliečiai likosi už
klupti. Bet pavienius darbi
ninkus iš nekuriu vietų palei
džia, nors jie piliečiai.

Paleisti iš darbų pavieniai 
darbininkai Ą* tie, kurie da dir
ba, gauna laiškus iš WPA raš
tinės su užklausimu, ar sutik

site važiuot į kempes prie bu- 
davojimo vieškelio. Bet ten 
nepažymėta apie mokestį, kiek 
tose kempėse jie mokės. Dau
gumas bedarbių abejoja, ar ver
ta keltis iš miesto. Sako, kad 
nepapuolus į koncentracijos 
stovyklą.

Prie upės krantų taisymo 
dirba geras skaičius darbinin
kų, dirba po šešias valandas 
pakaitomis, arba 24 valandas 
į dieną. Darbų yra visokių, 
kiti turi ir gana netikusių dar
bų.

'šiuose WPA darbuose nėra 
jokios tvarkos. Nekurtuos žmo
nes iš miesto veža į darbus už 
apie 40 mylių, o miestan at
veža iš kitur prie upės kran
tų taisymo. Tai tik pinigų be
reikalingas eikvojimas ir žmo
nių varginimas.

šiomis dienomis šioje apie- 
linkėje buvę WPA viršininkai 
turėjo pasitraukti iš savo vie
tų ir užleisti kitiems, gal da 
blogesniems. Per ilgą laiką 
buvo varžytinės tarp jų už to
kias vieteles. Bet dabar ne
mažai jų turėjo pasitraukti.

Veisiejiškis.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ 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.
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Laisvoji Sakykla
be amerikiečių dolerių, nesPAGERBKIM MIKĄ 

PETRAUSKĄ
Atsišaukimas j Lietuvių 

Visuomenę

Mes, Detroito lietuvių orga
nizacijų išrinkti atstovai, lai
kytojoje konferencijoj vasario 
25 d., 1938 m. mieste Detroit, 
Michigan, svarstėme kompozi
toriaus Miko Petrausko fondo 
klausimą, — kaip yra propo- 
nuojama Lietuvoj susidariusio 
komiteto, — padarėme tam 
tikrus nutarimus, ir tuo reika
lu nutarėme atsisaukt į lietu
vių visuomenę Amerikoje.

Detroite šituo reikalu inicia
tyvą padarė Tėvynės Mylėto
jų Draugijos 68 kuopa. Tos 
kuopos valdyba išsiuntinėjo 
laiškus kitoms organizacijoms, 
ir sušaukė organizacijų atsto
vų konferenciją. Konferenci
joj buvo raportuota, kad mi
nimos kuopos valdyba yra ga
vusi laišką - atsišaukimą iš 
Lietuvos nuo Petrausko fondo 
komiteto (ir tokis laiškas bu
vo skaitytas), kuriame yra 
kviečiami Amerikos lietuviai 
prisidėt prie Lietuvoje įsteig
to Petrausko fondo, t. y., kad 
Amerikos lietuviai rinktų pini
gus ir juos siųstų Kaune esan
čiam fondo Komitetui. O tasai 
Kaune esantis Komitetas ža
da išleist “žyrriesnius M. Pet
rausko kūrinius, pastatyt jam 
paminklą (biustą) prie Vals
tybės Teatro rūmų Kaune, 
įsteigti stipendijas gabiems 
muzikoj lietuviams ir lietu
vėms,’L ir tt.

Mes, vienuolikos organizaci
jų atstovai, visapusiai ap
svarstę tuos klausimus, nuta
rėme :

1. Dėl daugelio svarbių 
priežasčių, kurių čia neaiški
name, mes nesutinkame, nesi- 
dėsime ir neremsime to Kaune 
įsisteigusio Miko Petrausko 
vardu Fondo Komiteto.

2. Kaune susidaręs Miko 
Petrausko vardu Fondo Komi
tetas turi teisę ir gali veikt 
savistoviai, ir visai atskirai 
nuo Amerikos lietuvių. Su pa- 
gelba Lietuvos valdžios (jei 
toji valdžia sutinka su M. Pe
trausko gyvenimo * darbais ir 
visais jo kūriniais) tasai komi
tetas gali pastatyti Lietuvoje 
puikiausius paminklus, ir tt.,

Amerikos lietuviai ir taip jau 
yra labai' daug nusiuntę Lie
tuvon savo dolerių įvairiems 
fondams, bendrovėms, ir ko
mitetams, iš kurių lietuvių vi-’ 
suomenė, o ypač amerikiečiai, 
neturėjo jokios naudos.

3. Amerikos lietuvių pažan
gi visuomenė (dėlei kurios Mi
kas Petrauskas labai daug 
dirbo) didžiai įvertina jo gy
venimo darbus, ii? todėl atmi
nimui ir pagerbimui to atsižy
mėjusio muzikos ir dainos 
skelbėjo - darbuotojo, to lais
vės ir darbo žmonių draugo, 
mes detroitiečiai nutarėme da
ryt žygius išleidimui Miko Pe
trausko kūrinių-raštų, teisingą 
jo biografiją, ir tuo patim 
pradėjimu pastatyt paminklą- 
biustą Amerikoje, mieste Cle- 
velande, Ohio, lietuvių kultū
ros darželyje prie Dr. Basana
vičiaus paminklo. Tai mūsų, 
amerikiečių, didžiausia parei
ga ir užduotis pagerbt tą didį 
mokytoją ir vadą, kuris gra
žiausią savo gyvenimo dalį 
praleido Amerikoje besidar
buodamas dėl lietuvių visuo
menės.

Tačiau mes, detroitiečiai, 
darome tik iniciatyvą, tik su
manymą, bet anaiptol mes 
vieni nesiimsime to darbo, nes 
darbas labai svarbus ir dide
lis.

• Todėl mes atsišaukiam v į 
plačią lietuvių visuomenę 
Amerikoje, į visas lietuvių 
draugijaš bei organizacijas, ir 
kviečiame apsvarstykit šį mū- 
§ų sumanymą, padarykit nu
tarimus, ir tuos savo nutari
mus teiksitės paskelbt laikraš
čiuose.

Taip-pat kviečiame ir laik
raščių redakcijas pareikšt sa
vo nuomones tuo reikalu per 
savo redaguojamus laikraš
čius. Mes manome, kad laik
raščių redakcijos pritars šitam 
sumanymui. Tų organizacijų 
valdybas, kurios nubalsuos 
prisidėti prie užmanyto dar
bo, prašome pranešt mums 
.dar ir laišku mūsų laikinam 
Komitetui sekančiu adresu:

K. Būtis, 3048 Roosevelt 
Ave., Detroit, Mich.

Mat, Detroito lietuvių orga
nizacijų atstovų- konferencija 
išrinko laikiną komitetą vedi-

DIENRAŠČIO LAISVĖS KONVENCIJINIS 

BANKETAS 
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVĖS” BENDROVE r 

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938

, f • \

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

ALEKAS VELIČKA 
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

DOROTHY BUBNIUTft 
šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

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

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

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos.

NAUJIENYBE
Šiuom kartu "Laisvės” 

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

Bus Gera Vakariene, Pui
ki Programa ir Smagūs 

šokiai
P. Grabauskas, baritonas . . , Velička, tenoras

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

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
" v- l

Įžanga Banketui ir Šokiam $1.25. Vien tik šokiam 40c.



(76-77)Kom.

O.

M.

ir

Lenkįjos ponai Lietuvą 
per 400 metų, o Rusijos 
per suvirs šimtą metų, 
bandė lietuvius sulenkin-

Mes 
darbo 
Hitle-

Mes

kad Lie- 
draugų. 

Lenkijos

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

D. Alilionis, M. Ber-
V. Paulauskas, J.

D. Krūtis, gražiai ir 
rišdami liečiantį gy-

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CLEVELAND, OHIO
LDS 201 kp. rengia didelius šokius 

šeštadienį, balandžio 2 d., 8 vai. vak. 
Lięt. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Bus gera muzika, užkandžių ir gerų 
gėrimų. įžanga 15c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kum. (76-77)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 1 d., 7:30 v. 
v., 3014 Yemans. Visi nariai malo
nėkite būti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. — A. V.

(76-77)

N. S. PITTSBURGH, PA.
LKP susirinkimas įvyks balandžio 
d., 2 vai. po pietų. 1217 Beaver

CLEVELAND, OHIO.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo 31 d. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame visus narius daly
vauti, nes turėsime svarbių dalykų 
svarstyt, kaip tai Svetainės pirki
mu, kliubo tvėrimu ir svetainės pri
žiūrėtoją. (75-76)

BAYONNE, N. J.
Sekantį ketvirtadienį, 31 d. kovo 

įvyks visų sriovių bendros prakal
bos Lietuvos Nepriklausomybės gy
nimo reikale. Bus Parapijos salėje, 
15 E. 23rd St. Pradžia 7:30 v. v.

(75-76)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedeldienį, 3 d. balandžio (April), 2 
vai. po pietų, S. Bakanausko Svet. 
Visi nariai būkite laiku. — J. Ma- 
tačiūnas. (76-77)

3 ....
Avė., N. S. Svarbu visiems nariams 
ir simpatikams dalyvauti. — Kom.

(76-77)

OEISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak, 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

idėja tam ti- 
yra reikalin- 

žmonėms, ne- 
pažvąlgų.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Kom. Frakcija rengia va

karienę, balandžio 3 d., 3-čią vai. po 
pietų. Olympia Parke. Įžanga 50c 
asmeniui. Worcesterio ir apylinkes 
lietuviai būkit, turėsit gerų laikų ir 
paremsit Kom. Partijų. — Rengėjai.

(76-77) '

T-"" ' ”----- V ~

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ayenue 
ąrti Taylor St., Brooklyn, N. Y,

Tel. Evergreen 7-1312

< >

<>

'Ketvirtai, Kovo 31, 1938 "LAISVI” Penkias Puslapis
MSESSX3SBII

izabeth, N. J
BENDRAS VEIKIMAS DAVĖ 

GERIAUSIŲ PASEKMIŲ
Padarėme vieną skaitlingą 

demonstraciją už Lietuvos ne
priklausomybės palaikymą.

Šis bendras visij Elizabetho 
lietuvių masinis susirinkimas 
kovo 27 d., Lietuvių Laisvės 

* Svetainėj, bus stambiai užrašy
tas šios kolonijos istorijoj.

Bendras darbas, bendras mi
tingas puikiai pavyko. Apie jį 
visi šios kolonijos lietuviai il
gai, ilgai kalbės ir minės.

Už tai būtinai reikia pami
nėti šį tą apie pradžią orga
nizavimo šio taip pavykusio su
sirinkimo.

Iniciatoriais šio bendro susi
rinkimo buvo Elizabetho Lietu
vių Draugijų Sąryšis, kaipo 
skyrius Amerikos Lietuvių 
Kongreso organizacijos.

Ant greitųjų savo sušaukta
me susirinkime kovo 21 d. tar
tasi padaryti vieną smarkų vi- 
sa-sriovinį masinį susirinkimą 
prieš Lenkijos imperialistinę 
agresiją ant Lietuvos nepri
klausomybės.

Užmezgimui ryšių su kitomis 
sriovėmis paskyrėme V. Pau
lauską, J. Usonį ir D. Krūtį.

Ant rytojaus vienas iš šio 
komiteto narių jau turėjo posė
dį su komp. Žilevičium ir ponu 
J. Budreckiu ir bendrai pasi
tarę nutarėme šaukti platesnį 
susirinkimą 23 d. kovo, Lietu
vių Svetainėj.

23 dieną kovo Lietuvių Sve
tainėj įvykusiam bendram po- 
sėdyj, kuriame dalyvavo prof. 
Žilevičius, 
žanskienė, 
Usonis ir 
nuosekliai
nimo Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą, nutarėme suor
ganizuoti Elizabetho Bendrą 
Laikiną Lietuvos Gynimo Ko
mitetą ir tuojaus nutardami 
surengti bendras masines pra
kalbas ant 27 d. kovo Lietuvių 
Laisvės Svetainėj.’ -K7 °*

Tam pačiam susirinkime pa
sidalinome įvairiais skirtingais 
darbais dėl vedimo darbo.

Ant antros dienos po atlai- 
kymo bendro posėdžio jau buvo 
padaryta plakatai ir duota pi
nigai dėl garsinimo radio ban
gomis mitingo.

Taipgi tapo paduota prane
šimai lietuvių laikraščiams ir 
vietinei anglų spaudai.

, Reiškia, visi komiteto nariai 
nuoširdžiai dirbo, kad padary- 

, ti pasekmingu vieną bendrą 
darbą už Lietuvos nepriklauso
mybės palaikymą.

Šiuo savo darbu įrodėme ne- 
kuriems skeptikams, kad yra 
galima surengti į keletą dienų 
vieną didelį bendrą susirinki
mą svarbiu dienos klausimu.

Taip pat įrodėme lietuviams 
katalikiškų pažvalgų darbo 
žmonėms, jog komunistiniai 
nusistatę darbo žmonės dirba 
nuoširdžiai bendru dienos klau- 

' simu.
Bendro darbo 

krais klausimais 
ga mūsų darbo 
žiūrint skirtumo

šios mūsų pastangos, mano 
mafiymu, nenuėjo veltui, nes 
visi įsitikino, jog komunistai 
yra geriausi draugai ir užtarė
jai mažųjų tautų.,

Apie paties mitingo eigą pri
žadėjo pranešti mūsų spaudai 
kitas “Laisvės” bendradarbis.

“Laisvės" Reporteris.

Lietuvos himnu, prof. J. Žilevi
čiui pianu vedant.

Pirmutiniu kalbėtojum pir
mininkas perstatė vietos kuni
gą J. Simonaitį. Kalbėtojas 
sakė, kad mes Lietuvos Lenki
jai neatiduosime. Taip pat nu
rodė, kad Vilnius priklauso Lie
tuvai ir turi būti jai sugrąžin
tas. Lietuva turi pasilikti ne
priklausoma.

Kalba J. Žilevičius. Lietu
vai gręsia pavojus iš Lenkijos 
pusės. Reikią, kad kitos vals
tybės užstotų Lietuvą ir neleis
tų Lenkijai ant jos pulti.

Kalba F. Savickas. Jis sa
ko, kad Lietuva kentėjo po Ru
sija, o dabar lenkai nori ją 
pasigrobti. Mes lietuviai ne
pasiduosime. Mes Lietuvą gel- 
bėsime.

Perstatomas kalbėti advoka
tas J. Patrikas. Jis kalbėjo an
gliškai, nes susirinkime buvo 
nemažai ir čiagimio jaunimo. 
Jis nurodė, kad prieš karą ma
žai kas Amerikoje žinojo apie 
Lietuvą, šiandien visi ją žino. 
Lenkija nori Lietuvą pavergti, 
bet jai nepavyks.

Kalbėjo ir Ispanijos žmonių 
atstovas. Jaunas vyrukas, bet 
kalbėjo labai energingai. Nu
rodė, kaip šiandien Ispanijos 
liaudis kovoja ir kraują lieja 
prieš fašistinius priešus. Jis 
sakė, kad Lietuvos žmonės ir 
Ispanijos žmonės yra draugai 
ir juos puola tie patys tarptau
tiniai neprieteliai.

Perstatomas kalbėti J. Bu- 
dreckas. Jis sako, linksma, kad 
lietuviai vienijasi apginti Lie
tuvą. Jis ragino visus ben
dromis spėkomis remtį ir ginti 
nuo priešų Lietuvos nepriklau
somybę.

Paskutnis kalbėtojas buvo d. 
A. Bimba. Jis pasąkė ilgesnę 
prakalbą Lietuvos reikalais. Jis 
nurodė, kad ne vien Lenkijos 
imperialistai nori Lietuvą api
plėšti. Vokietijos hitlerininkai 
taipgi nori lietuviams kailį nu
lupti. Ęet, girdi, nei vieni, nei 
kiti negąus nei vieno lietuviško 
plauko, jeigu mes veiksime ir 
kovosime bendrai. Jis nurodė, 
kad 
valdė 
carai 
Vieni
ti, kiti surusinti—draudė jiems 
lietuvišką kalbą, smaugė kul
tūrą, persekiojo juos. Lenkiš
ki ponai lietuvius valstiečius 
mainydavo ant šunų ir plakė 
bizūnais. Bet nežiūrint to, 
Lietuvos vąlstįetis ir valstietė 
išlaikė lietuvių kalbą ir lietuvių 
kultūrą. Mes nenorime, kad 
dabar vėl kas nors Lietuvą ir 
jos žmones pavergtų.

Drg. Bimba nurodė, 
tu vai reikia j ieškoti 
Jų mes rasime tarpe
darbo žmonių, kurie kovoja 
prieš Lenkijos ponus, 
draugų rasime Vokietijos 
žmonėse, kurie priešingi 
rio plėšikiškai politikai,
turime j ieškoti draugų pas de
mokratines valstybes — Ame
riką, čechoslovakiją, Franciją 
ir Sovietų Sąjungą. Jis nurodė, 

jkad Lenkijos ponai jau kiša
si į Lietuvos vidujinius reika
lus. Pranešama, kad jie pareiš
kė, kad neleis Lietuvoje susida
ryti koalicinei liaudies valdžiai. 
Mes kovojame prieš tas Lenki- 
jds užmačias. -

Drg. Bimbos prakalba gavo 
didelio prijautimo publikoje, 
ką buvo galima spręsti iš gau
saus delnų plojimo.

Visi kalbėtojai kalbėjo vien 
tik Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu, nepaliesdami srovi
nių reikalų.

Šis istorinis mitingas buvo 
vienas iš pavyzdingiausių, ko
kio Elizabethe gal dar nėra bu
vę. Publika buvo maišyta ir 
visi gražiai.užsilaikė.

Priimtos kelios rezoliucijos. 
Viena rezoliucija pasiųsta pre
zidentui Ęooseveltui, prašant 
užstoti už Lietuvą ir apginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Nu
tarta pasiųsti rezoliuciją 
Tautų Lygai.

Aukų Lietuvos gynimui 
rinkta $186.54.

Ukrinus.

LIETUVIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ LENKIJOS

• PLĖŠIKUS
Kovo 27 d. buvo tikrai isto

rinis Elizabetho lietuvių mitin
gas. Susirinko tūkstantinė mi
nia Lietuvių Laisvės Svetainė
je ir išnešė protestą prieš Len
kijos užpuolimą ant Lįetuvos.

Šį mitingą sušaukė Elizabe
tho Laikinas Lietuvos Gynimo 
Komitetas, susidedąs iš visų 
srovių,

Keturios valandos po pietų 
pirmininkas J. Patalkis atidarė 
mitingą. Mitingas pradėtas sų

Gen. Franco štabas, kovo 
29. — Fašistai praneša, kad 
jie užėmė Barbastro mies
telį ir pasiekė Cinca upės 
krantus už 20 mylių į šiau
rių rytus nuo jo;

PRANEŠIMAI B KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrison, N. J. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
ateit į šį susirinkimą, nes bus labai 
svarbių reikalų, kurie būtinai rei
kės apsvarstyti. Taip pat draugai, 
nepamirškite, kad jau turime užsimo
kėti metines duokles į Centrą.

(76-77)

PHILADELPHIA ,PA.
ALDLD 10 kp. labai svarbus susi

rinkimas įvyks 3 d. balandžio, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. Tas susirinkimas bus ne
paprastas tuom, kad jame bus svar
stoma tarpe kitų dienos klausimų 
vienas labai sekretnas, kurį visi at
silankę patirsite. Todėl kp. sekreto- 
torius prašo visų, kad jo šitą kartą 
paklausytumėt visi draugai ir drau
ges ir atsilankytumėt kuo skaitlin
giausiai į susirinkimą. — Kviečia 
Sekr. J. Bender. (76-77)

PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadienį, kovo 31 d., L.

D. Svetainėj įvyks svarbios prakal
bos, liečiant Lietuvos dabartinę pa
dėtį. Pradžia 7:30 v. v., 142 Orr St. 
Kalbės drg. V. Andrulis “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos. Prašome 
Pittsburgh© ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir suteikti pagelbų savo 
broliam ir sesutėm Lietuvoje. Drg. 
V. Andrulis yra geras kalbėtojas, tu
ri daug gerų faktiškų įrodymų apie 
Lietuvos dabartinę padeĮį. Visus šir
dingai kviečia ALDLD 33 kp. Kom.

SHENANDOAH MINERS
VILLE, PĄ.

ALDLD 9 Apskr. konferencija 
įvyks balandžio 24 d. Darb. Svet., 
Minersvillę, 1-mą vai. po pietų. Šio 
apskričio kuopų sekretoriai privalo 
sušaukti susirinkimus balandžio mė
nesį ir išrinkt delegatus į konferen
cijų. Dėkit pastangas visos kuopos 
9-tam apskr. prisiųst delegatus. Kuo
pos kurios neužsimokėję duoklių, ma
lonėkite užsimokėti laike konferenci
jos. Taipgi įteikite delegatams gerų 
naujų sumanymų. (76-77)

su-

WILKES-BARRE PA.
ALDLD 12-to Apskričio rengiama 

vakariene įvyks balandžio 3 d., sek
madienį, Crystal Ballroom Svetainė
je, 325 E. Market St. Pradžia 5 v. 
v. ši vakariene bus viena iš nepa
prastų. Programas bus didelis ir 
įvairus. Geri valgiai ir gėrimai, pa
silinksminimui muzika. Kaip vietos 
taip ir iš apylinkes lietuvius ir lie
tuvaites kviečiame skaitlingai daly
vauti ir išgirst tą ■ nepaprastą pro
gramą.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, balandžio 1 
d., 8 v. v. A. Tenio Svet., Winans ir 
16th St. Draugai ii’ drauges, visi da
lyvaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti, pasistengkite ir nau
jų narių atsivesti. — Fin. Sekr. O. 
Vertelienė. (76-77)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 1 d., pas drg. A. Žemaitienę, 
14 Hazel St., pradžia'*' 7:30 v. v. 
Draugės, šis susirinkimas bus ga
na svarbu, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti. Kaip tai, daryti pa
sekmingus prisirengimus prie rengia
mo teatro, kuris įvyks balandžio 22 
d. ir daugiau svarbių dalykėlhį at
likti. Dabar, kuomet eina ALDLD 
vajus už gavimų naujų narių, tai vi
sos turėkime mintyje atsivesti nors 
po vienų naujų narę prirašyti prie 
Moterų Skyriaus. Kp. laikina sekr.

Girnienė. (76-77)

PITTSBURGH, PA. 
Svarbi Naujiena

ALDLD 87 kp. rengia šaunių va
karienę, sekmadienį, balandžio 3 d. 
Sūmj Lietuvos Draugijos Svet., 818 
Belmont St., N. S. Pittsburgh. Pra
džia 7:30 v. v. Tai bus puikus pa
rengimas. Vakariene, dainos ir šo
kiai. Svarbiausia, tai negirdėtas val
gis bus gaminamas. Gaspadinčs pra
neša, kad bus maisto vištų kojų val
giai vakarienėje. P'aug kas klausė 
kas per maistas vištos. Kitaip nesu
žinosite, kaip tik atsilankę į vaka
rienę. — Kom. (76-78)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Skyrius Medikalio 

Biuro ii* šiaurės Amerikos Komite
tas Gelbėjimui Ispanijos Demokrati
jos rodys kalbamą judį “Širdis Ispa
nijos.” čia pamatysite Ispanijos ko
vas ir amerikiečių pastangas gelbė
jimui gyvybės. Kalbės Eric Mugge-, 
ridge, nesenai dirbęs pagelbos sky
riuje Ispanijoj. Pirmininkas Profe
sorius H. D. Brackett. Įvyks ketvir
tadienį, kovo 31 d., 8:15 v. v. Įžan
ga 40c asmeniui. Tuckerman Hall, 
Worcester Womens .Club, 8 Tucker
man St. Išeina iš Lincoln Square.— 
J. M. L. (75-76)

BALTIMORE, MD.
Tarptautinis Koncertas-Šokiai

Šis taip įdomus ir kartu linksmas 
parengimas įvyksta sekmadienį, ba
landžiu 3 d., Lietuvių Svet., 853 Hol
lins St. Pradžia 7:30 v. v. Pastebėti 
svarbu, vėliau atėję neapsigaukite, 
kad už daugiau keblumų rūgoti ne
prisieitų. Įdomus sakoma todėlei, kad 
dalyvauja penkios skirtingos tautos. 
Kaip tai: Lietuvių “Lyros” Choras, 
vokiečių “Frohsinn,” Rusų-Ukrainą 
Choras, Žydų “Freiheit” Choras. Po 
koncertuF seks šokiai prie Interna
tional Union Orkestrus. Tikieto kai
na žema, 35c asmeniui. — Kviečia 
Kom. (76-78)

DĘTKOIT, MICH. -
Lietuviu Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos 2 kuopa rengia įdo
mias prakalbas ir diskusijas. Įvyks 
šeštaidenį, 2 d. balandžio. Draugijų 
Svet., 4097 Porter St., pradžių 7:30 
v. v. Kalbės drg. A. M. Metelionis. 
Temoje: Pekla — Kur ir Dėlko? 
Čia bus yisiems proga susipažinti su 
ateinančiu gyvenimu ir tam pana
šiai. Įžanga veltui.

PASTABA: Kurie turite Radio ti- 
kietus atsineškite su savim. Atsilan
kykite visi Detroito lietuviai. — 
Kom. , (76-77)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Apsigynimo Fondo 

susirinkimas įvyks balandžio 3, kaip 
10 valanda iš ryto, L. Taut. Name. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Valdyba. (76-77)

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
• GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauier Sts.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

• A. M. iki 8 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J 
/VALANDOS :2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIĄUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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PHONE PULASKI 5-1090

Telefonas FOxcroft 9-6901

OPEN DAY AND NIGHT

e-

PRYZINIO 
DERLIAUS

31 
Salėj, 
kurio- 
daly- 
daug

šokius. Alekas Velič- 
Grabauskas gyvai pa- 
programą liaudiškais

Woodhaven, N. Y.
IhikirpkuTi Pasllaū^-------------------------

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

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

Brangi Maryte 
GRISK NAMO

Aš dar tikiu, kad 
dar supratau ką 
skausmai ir dieg-

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko 

8 vėliausios estetikos dekoruojame 
mahavom arba išpopieruojame kambariu,. 

, KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO 
le *ainU-taiSymo’ mahavčjimo ar popieravimo 

klauskite musų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbų atliekame patenkint

AR JUS ŽINOTE

JI NUSENSTA?

AR JUS ŽINOTE

KADA JIS NUVESTA?

šeštas Puslapis Ketvirtad., Kovo 31, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Filmuos “Laisves” Suvažiavimą ir Bankietą; 

Tikimasi Daug Svečią iš Arti ir Toli
&

šiomis dienomis Brooklyne 
didelis sujudimas. Visi keliai 
dabar veda į “Laisvės” ofisą. 
Vieni perkasi bankieto bilietus 
setais, ištisoms šeimynoms. Ki
ti imasi pundelį platinimui, kad 
paskutinėmis dienomis aprūpint 
savo draugus šapose ir kaimy
nus, kad visi kartu galėtų pasi
linksminti istoriškame “Lais- 

♦ vės” bankiete. Telefonas taip
gi skamba be paliovos, o vis su 
užsakymais bilietų, klausimais, 
taip pat ir pranešimais apie at
vykstančius svečius. Dar kiti 
klausia informacijų įsigijimui 
Šerų, kad galėtų suvažiavime 
dalyvauti jau kaipo savininkai.

Iš Kur Bus Svečiai?
Užsakymų vietų bankiete, 

taipgi pranešimų apie atvyki
mą svečių laiškanešys atneša 
pluoštais. Tarp jų randasi ir 
tokių laiškų, kur nepaskupėta 
daugiau darbo ir suminėta tų 
atvykstančių skaitlinė, kiek spė
ta sužinot, pavardėmis. Štai 
vienas tokių laiškų, kuris pa
tenkins daugelį laukiančių iš to 
miesto svečių:

EASTON, PA.
Brangus Drauge šolomskai:

Bal. 3 d. sulauksite iš Kašto
no pusėtiną atstovybę. “Lais
vės” Suvažiavime bus: V. J. 
Stankus su grupe, L. Tilvikas 
su Judicku, F. Urba su šeima, 
V. J. ir B. E. Senkevičiai, ir, 
veikiausia, F. Bočkis. Visi šme- 
ruoja ratus, kompasas nustaty
tas į šiaur-rytus.

Pasakyk apie tai d. Bukniui, 
lai parūpina visiems vietos. Iki 
pasimatymo.

Draugiškai V. J. Senkevičius.
Bostoną atstovaus, k>ąįp 

mums pranešta, “mažiausia vie
nas vežimas”, bet kas tame ve
žime—kol kas pasilieka slapty
bėje. Iš Worcesterio pribus M. 
K. Sukackienė. Laukiama dau
giau iš Worcesterio, taip pat ir 
iš daugelio kitų Mass, kolonijų. 
Tiek apie tolimąją Mass. Iš ar
timesnės apylinkės rengiasi ma
siniai dalyvauti suvažiavime ir 
bankiete.

Filmuos Visą Suvažiavimą 
Ir Bankietą

Pirmu kartu “Laisvės” gyva
vimo istorijoj bus nuimta visos 
suvažiavimo ir bankieto eigos 
judžiai, kurie paskiau bus gali
ma rodyt kitose kolonijose. Tai

. bus įdomus dokumentas ir kiek
vienam išgalinčiam svarbu 
jo dalyviu.

Trumpa, Bet Smagi 
Programa

“Laisvės” bankiete programą 
pildys visų mylimas Aido Cho
ras, vadovybėje savo jaunos 
mokytojos Aldonos Žilinskaitės. 
Dorothy Bubniūtė, jaunutė am
žiumi, bet jau žymiai paaugusi 
ir paskilbusi scenoje, šoks ar
tistiškus 
ka ir P.
įvairins 
duetais, te

Įsigykit Bilietus
Naudingiausia padarysit 

ir rengėjams, jei iš anksto
gysite bilietus. Bankietui ir šo
kiams bilietas $1.25, vien tik 
šokiams—40c.

Suvažiavimas ir bankietas 
įvyks jau šį sekmadienį, 3 d. 
balandžio (April), Grand' Pa
radise Ballroom, 318 Grand St., iR.. '...

sau
įsi-

*

*

ATAKUOJA ŽIEMINĮ PALOCIŲ Klausykit, Žmonės!

Ateities Žiedo Mokyk 
lėlės Naujienos

Šiuom laiku mokinių lanko- 
neperdaugiausiai, ypač di-si 

desnės ir gabiausios mergaitės 
smarkiai sušlubavo, nekurie 
berniukai jau ima viršų. Sar
mata mergaitėm, taip lengvai 
pasiduoti. Tėvai turėtų prižiū
rėti, kad mokiniai lankytų pa
mokas reguliariai, nes pasilik
dami namie ar žaisdami gat
vėje, netik kad nieko neišmok
sta, bet labai pakenkia moky
klai, o ypač jaunam jų cho
rui.

Ateities Žiedas Turės Stygų 
Orkestrą

Atsirado keletas mokinių, 
kuine jau neblogai vartoja gi
tarą, mandoliną, “bandžio” ir 
kitus stygų padarus. Dabar 
tik liko Sąryšiui surast moky
toją, kurį suras Sąryšio pirmi
ninkė drgė A. Pakalniškienė. 
Manoma, kad ateinantį šešta
dienį galėsime pradėt pamo
kas. Mokinimas bus dykai. 
Ukvatninkai oerniukai ir mer
gaitės ateikite užsiregistruoti.

Tikėjimas bei pažiūros čia 
neliečiama.

Parengimas su Dovanomis
Velykų vakarą, “Laisvės” 

salėje bus mokyklėlės naudai 
parengimas-šokiai, bus dova
nų, taipgi graži programa, pa
čių mokinių pildoma. Mano
ma, kad pasirodys ir stygie- 
čiai. Visų prašoma paremti tą 
vaikų koncertėlį netik perkant 
jų tikietukus, bet ir gausiai at
silankydami į jų parengimą. 
Taipgi girdėjau, kad nauji 
mokiniai visados yra priima
mi. Pamokos būna kas subatą, 
“Laisvės” svetainėje.

Tėmytojas.

Šį Vakarą Bus Visiem 
Svarbios Prakalbos
Ketvirtadienio vakarą, 

kovo, Grand Paradise 
bus įdomios prakalbos, 
se kiekvienam svarbu 
vauti ir kur išgirsime 
svarbių faktų.

Apie Maskvos teismo
mę pasauline plotme, ką jis 
reiškia Sovietų Sąjungai, ar jis 
paliečia Amerikos darbo žmo
nes, ir kitais su ta byla suriš
tais klausimais kalbės paskel
bęs darbininkų advokatas Carl 
Brodsky. Taipgi kalbės Anta
nas Bimba, autorius keletos 
knygų ir šiaip raštų, pripažin
tas autoritetas darbininkų ju
dėjimo istorijos ir įvairiais po
litiniais klausimais. Iš jų pra
kalbų galima daug ko naujo 
išgirst ir pasimokyt.-

Prakalbos bus anglų kalboj. 
Lietuviai kviečiami netik pa
tys dalyvauti, bet taip pat pa
raginti ir savo kitataučius 
draugus šapose ir susiedijoj. 
Rengia Komunistų Partijos 
Wdlliamsburgo 6-ta Sekcija.

N.

Darbininkų Mokyklos pava
sariniam terminui skelbiama 
85 klasės 34-rais skirtingais 
klausimais. Registracija kas
dien nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 
35 E. 12th St., N. Y.

Brooklyne.
Suvažiavimo pradžia 10 vai. 

ryto. Suvažiaviman klausytojais 
*tėmytojais kviečiami ir ne šė-

Šakiai prasidės 6 vai. vaka
ro. Vakarienė—7-tą. Progra
ma 9 vai. vakaro.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Perkraustymo firmų drai- 
veriai ir padėjėjai New Yorke 
ir Bronx paskelbė streiką, ku
ris paliečia 4,000 to amato 
darbininkų.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui laisvos drau

gas, be šeimynos. Gali būti biedna, 
aš turiu visko užtektinai. PakalbS- 
sim per laišką. Adresuokite: Box 
428, Rd. 1, Warren, Mich. (76-77)

Scena- iš naujausio Sovietų .j uclžio “Leninas Spalio Mene- . 
sį”, kurį pradės rodyt Cam'do Teatre, 42nd St., N. Y. šį 

vakarą,-.31 d. kovo.
Judis parodo, ką veikė Leni

nas per puskutines 24 valandas 
nuo nutarimo skelbt revoliuciy 
ją iki atsistojimo valdžios prie
šakyj 25-tą spalio (sulyg seno 
kalendoriaus).

Judyje parodoma, kaip Leni
nas, (tuo laiku armijos jieško- 
mas areštui) pareina iš mitin
go pas darbininką Vasilijų nak
vynes. Kaip jie pasiūlo jam

Gegužinės Paradas Bus 
Šeštadienį

Pirmos Gegužės Parado 
rengimo komitetas praneša, 
kad Gegužinis Paradas šiemet 
įvyks šeštadienį, 30 balandžio, 
ne 1 gegužės. Pakaita pada
ryta pirmu kartu į 50 metų 
dėlto, kad gegužinė pripuola 
sekmadienį, legalį šventadienį, 
ir kad laikant paradą sekma
dienį galėtų sutrukdyti daly- 
vumją bažnytinių grupių, ku
rių šiemet tikimasi turėti kur 
kas daugiau, negu kada nors 
praeityje.

Komiteto posėdyje, kuria
me padaryta šis sprendimas, 
dalyvavo virš 20 AF of L. ir 
CIO unijų ir daugelio kitų or
ganizacijų atstovai. Iš iki šiol 
gaut ų atsiliepimų spėjama, 
kad šių metų paradas bus 
daug didesnis už pereitų metų 
paradą, kuriame buvo apskai
čiuota 250,000 maršuotojų.

Komitetas taip pat šaukia 
viso miesto konferenciją 9 ba
landžio, 1:30 po piet, Man
hattan Opera House, 311 W. 
34th St., N. Y.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių A. C. W. of A. 
lokalo ir 54 ir Liet. Kriaučių Ne- 
prigulmingo Kliubo piknikas įvyks 
16 d. liepos, Dexter Park. Prašom 
kitų organizacijų viršminetoj dienoj 
nerengti parengimų, kad neįvyktų 
nesmagumų vieniems ar kitiems. — 
Kom. J. K. (75-76)

BROOKLYN, N. Y.
Rusų, Lenkų, Ukrainų ir kitų tau

tų organizacijos rengia’ pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, 23 d. gegužes-1 
May, • Ulmer Park, gale 25th Avė., 
Brooklyne. Rengėjai prašo kitų or-! 
ganizacijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečia dalyvauti savo piknike.

(74-76)

Brangi Maryte: 
susitaikysim, aš 
reiškia reumatiški 
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį ne
reikalingų žodį plepterčji, ir pfaside- 
da barniai, nesutikimai, aš dar išsi
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir 
jis man patarė Deksnio Galingą. 
Mostj, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįžk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT. ’ '

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. .

Telefonas: EVergreen 7-4335

KAS ATSITINKA SU DUONA, KADA

JI PALIEKA SAUSA ir BE SKONIO

KAS A TSITINKA- SU CIGARETŲ,

jis dega GREITAI ir KARŠTAI
PRARANDA SAVO SKONĮ

savo lovą, kurios Leninas atsi
sako ir ilsisi ant grindų. Kaip 
Vasilijaus žmona klausinėja 
svečio, ar jis matęs, ar pažįstąs 
Leniną, ir kaip sekamą dieną 
vakarop jis, apsitaisęs dirbti
nais plaukais ir apsibandažavęs, 
pasiekia Smolny Institutą.

Lenino rolėj lošia žymusis 
Maskvos Meno Teatro artistas 
Boris ščukinas.

Tamkiūte ir Vasiliauskas 
Vyks Koncertuot

Teko sužinoti, kad p-lė 
Violeta Tamkiūte ir Alekas 
Vasiliauskas, žymūs daininin
kai rengiasi prie koncertinio 
maršruto. Pirmutinis koncer
tas įvyksta Philadelphijoje, 
gegužės 1 d., Lietuvių Tautiš
koj Svetainėje, 928 E. Moya- 
mensing Avė.

Gegužės 8 *d. koncertuos 
Newarke, o vėliaus rudenį, 
rengiasi aplankyti net ir toli
mesnes kolonijas kaip tai: 
Boston, Pittsburgh, Detroit, 
Cleveland, Chicago, Montreal 
ir kitas. Rep.

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigosę ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sausas tabakas dega kaip sausa žolė—Greit ir Karštai—be sko
nio ir aiškiai erzina gerklę, šviežias tabakas dega lengvai, nes* 
jis turi drėgnumo. Šviežias tabakas yra šaltesnis rūkyti, nes 
rūkytojas netraukia karščio į savo burną.
Šviežumas yra garantuotas jums Dvigubai-Švelniuose Old Gold 
Cigaretuose per specialį būdą supakiuojant juos. Kiekvienas 
pakelis yra dvigubai užklijuotas; padarytas visiškai neperlei- 
džiantį-orą su ekstra užvalkalu iš Cellophane. Išlaukinis Cello
phane užvalkalas atsidaro iš apačios pakelio. Vidujinis Cello
phane užvalkalas atsidaro iš viršaus.
Jei bent kartą jūs būsite paragavę FABRIKINIAI-ŠVIEŽIO 
OLD GOLD CIGARETO su jo pilnai stipriu kvepėjimu ir skonio 
ypatingumu, jūs niekados negrįšite prie nuvėsusio, sauso ar 
perdrėkusio rūkymo. Leiskite išbandomam pakeliui Dvigubai- 
Švelnių Old Gold Cigaretų pasakyti jums daugiau apie save.

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

Copr., 1938, by P. LorillardCo.. Ine.

({laukinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

atsidaro Iš APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
Įumbi a Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE” 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

PARDAVIMAI
Parsiduoda nebrangiai restauraci

ja. Randasi prie pat dokų. Kreipki
tės po num. 53 Columbia St., Brook
lyn, N. Y. (74-76)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šviesus, garu ap

šildomas kambarys pas ramius lie
tuvius, be vaikų. Matyt galima bile 
laiku. 195 Roebling St., Apt. 3-C, 

i Brooklyn, N. Y._____ (76-78)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

atėJĘ būsit pa

9S2 UfflOM AVEMPP

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed.,, Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.

32, Ch A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street _

Brooklyn, N. Y.
wiK,0J p-BffiLIAUSKAS
y4b-950 Jamaica Ave.
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