
Krislai
Prasti Pyragai. 
Mironas ir Seipelis. 
Klaidingai Gieda. 
Sujudo Liaudis prieš

Skriaudą. 
Rašo A. B.

Antradienio “Laisvoje” pa
stebėjote iškeltą labai nešva
rų melą Brooklyn© fašistų 
'“Vienybės”. Tai parodo jų di

delę desperaciją S LA. reika
luose.

Ir, kaip pasirodo, ištiesų vy
rams esama ko sielotis. Pirmo
sios rinkimų kregžcLes fašis
tams baisiai nemalonios, štai 
vaisiai pirmų keturiolikos kuo
pų balsavimo:

Į prezidentus:
Bagočius gavo 266 balsus
Laukaitis, 45

| vice-prezidentus:
Mažiukna 258 balsus
Bukšnaitis 75

Sekretorius:
Miliauskas 142
Vinikas 138

Iždininkus:
Gugis 238
Trečiokas 49

Iždo globėjus:
Mikužiutė 263
Marcinkevičius 140
Mockus 143
Kerševičius 41

Daktarus kvotėjus:
Dr. Staneslow 248
D. Biežis 43

r Pažangiųjų kandidatai, va
dinasi, laimi visu frontu. Taip 
ir reikia. Nereikia balsuoti už . 
Smetonos kavalierius—Viniką 
ir Mockų.

Kunigas Seipelis buvo Aus
trijos premjeru ir praganė 
Austrijos demokratiją, o pas
kui žuvo ir pati Austrija.

Dabar Lietuvos premjeru 
Smetonos giminaitis kunigas 
Mironas. Ar ir jis suloš Lietu
vos graboriaus rolę ?

* Atrodo, reikėtų tik džiaug
ia tis it sveikinti Lietuvos Haudį,

kad jinai ššturmuoja prieš 
Lenkijos agresiją ir spiria 
Smetonos valdžią Lietuvos 
Lenkijai neatiduoti.

Deja, netaip mano katalikų 
srovės tūlos galvos. Jos netgi 
Lietuvos liaudį įžeidžia ir pa
niekina už tai, kam ji kelia 
audringus protestus prieš 
Smetonos valdžios svyruoklius. 
Pavyzdžiui, So. Bostono “Dar
bininko”* editorialų rašytojas 
kunigas Urbonavičius šitaip 

~ posmuoja:
“Sukilo tautos įžeista gar

bė. Jai rodosi, kad vyriausy
bė neturėjo lenkams nusileis
ti... Žinoma, toks šauksmas 
tai gryna nesąmonė. . . Pasiro
do, kad tauta to nesvarsto.

• Ji negalvoja, tik jaučia, kad 
reikės taikiai gyventi su kitu 
kaimynu, kurs ją kruvinai nu
skriaudė ir nemano skriaudos 
atlyginti...”

Betgi Cooper Union susirin
kime Smetonos valdžios nusi
lenkimą Lenkijai griežtai pa
smerkė ir kunigas Balkunas,. 
Kunigų Vienybės galva. Jis 
gyrė tuos Smetonos ministe- 
rius, kurie balsavo prieš pasi
davimą. Taigi, pasak kun. Ur
bonavičiaus, kunigas Balkūnas 
irgi nesąmonę kalbėjo !r

Mes gi nesmerkiame Lietu
vos žmonių už jų kovingą at- 
sinešimą linkui agresorių ir 
linkui smetoninių kinkadrebių. 
Juo kovingiau Lietuvos žmo
nės bus nusiteikę, tuo stipres
nė bus Lietuva, tuo mažiaus 
tepeš Lenkijos ponų valdžia.

šis Lietuvos žmonių subru
zdimas kaip tik parodo jų 
susipratimą, gilų atjautimą 
skriaudos. Ne Lietuvos žmones 
reikia smerkti, kad jie bruz
da ir demonstruoja, bet Sme
tonos valdžia, khri įvedė ka
ro stovį ir bando Lietuvos 
Žmonių balsą ir valią užgniauž- 
. _ •* it 1 •

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

MUSSOLINI MASI
NIAI ŽUDYS CIVI

LIUS ŽMONES
Roma. — Mussolinis už- 

reiškė, kad Italija lėktuvų 
bombomis naikins be ma
žiausio pasigailėjimo sosti
nes ir visus miestus tų ša
lių, .su kuriomis teks Itali
jai kariaut. Esą, “mes turi
me veiksmais iš oro nupul- 
dyti dvasią žmonių” tokiose 
šalyse.

Bet kad ir kitų šalių or
laiviai galės tą pat daryt 
prieš Italiją būsimame ka
re, tai Mussolinis ragino 
savo krašto gyventojus iš- 
anksto prisiruošt laukuose 
vietas apsaugai nuo priešų 
bombų.

Kalbėdamas neva “sena
te,” Mussolinis gyrėsi, kad 
jis esąs prisirengęs “begai- 
lestingam ir greitam karui” 
ir kad Italijos ginklų ir 
amunicijos fabrikai dirba 
dieną ir naktį be sustojimo:

“Italija šiandien turi ga
lingiausią submąrinų laivy
ną pasaulyj!” sušuko Mus
solinis. Italija turinti ne tik 
43,500,000 žmonių namie, 
bet ir “nesuskaitomus mi- 
lionus” italų svetimuose 
kraštuose. — Mussolinis ti
kisi ir jų talkos.

“Italijos oro laivynas 
šiandien yra ^vienas iš ge
riausių pasaulyje... mūsų 
orlaivyne yra keli tūkstan
čiai naujų, moderniškų lėk
tuvų ir 20 iki 30 tūkstančių 
išlavintų lakūnų”, didžiavo
si jis: “Pirm 1941 m. Itali
ja turės aštuonis pirmos rū
šies karo didlaivius su 240,- 
000 tonų įtalpos. Mūsų karo 
laivynas yra daugiau negu 
galingas....” gyrėsi Musso
linis ir pasakojo, būk jo or
laiviai Ispanijos kare “ge
niau” (?) pasirodę net už 
amerikinius ir sovietinius 
orlaivius. (Blofas.)

Mussolinis sakė, kad Ita
lija dabar sparčiau ginkluo
jasi negu visi galimi jos 
priešai. Jis tvirtino, būk 
trumpu laiku galėtų sumo- 
bilizuot iki- 9,000,000 karei
vių, imant frontan visus 
tinkamus vyrus nuo 18 iki 
55 metų. Jis gėrėjosi, kad 
Ethiopijos ir Ispanijos ka
rai patarnavę Italijai kaip 
milžiniška karo mokykla ir 
plačiausia praktika.

Pasinešęs į baisiausias žu
dynes, tačiaus, jis patarė 
žmonėms “ramiai miegot,” 
nes, girdi, “mes pasirengę.” 
Tik dar vieno dalyko reikią, 
tai per desėtką metų pri
veis! ir priaugint žmonių 
iki 50 milionų.

ORAS
Šiandien lys ir bus šalčiau. 

—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 46.

Visi Lietuviai iš Arti ir Toli Yra Nuoširdžiai Užprašomi j “Laisves” Istorinį Bankiet ą, Kuris Įvyks šį Sekmadienį, Balandao- 
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Iš “Tiesos”
Čia matoma dalis tūkstantinės lietuvių v demonstracijos prie Lenkijos konsulato, New 
Yorke. Kalba pirmininkas Antanas Bimba. ,

CIO Unijistai Laimėjo 
Balsavimus Firestone 
Gumu Fabrike Akrone

Akron, Ohio. — CIO uni
jistai Firestone gumų fab
rike laimėjo balsavimus 3,- 
696 balsais prieš^kompaniš- 
ką unijėlę, gavusią 2,564.

CIO unija, todėl, lieka 
bendra darbininkų atstove, 
pagal patvarkymą valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos.

Liaudiečiai žūt-Būtiniai 
Gina Leridą

Barcelona. — Dvi Ispani
jos liaudiečių divizijos žūt
būtiniai gina Leridą nuo fa
šistų, kurie stengiasi apsupt 
šį strateginį miestą. Liau- 
diečius čia tiesioginiai ko
manduoja žymusis jų karo 
didvyris Enrique Lister ir 
valstietis generolas EI Cam- 
pesino.

USA Pripažįsta,, kad Meksika 
Turi Teisę Nusavini Svetimas 

Žibalo Kompanijas
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valstybės , ministe- 
ris Hull pripažino, kad Mek
sikos valdžia turi legalę tei
sę perimt į savo rankas 
amerikonų žibalo - aliejaus 
kompanijas toj šalyj.—Dar 
tik diena pirmiau jis pro
testavo, kad Meksika tų 
kompanijų nuosavybes per
vedė į savo valdžios žinybą.

Ko dabar Amerika reika
lauja per savo ministerį 
Hullą, tai tik, kad Meksika 
tinkamai atlygintų ameri
konams, buvusiems savinin
kams tų žibalo versmių ir 
valyklų.

Kauniečiai Vėl Demon
stravo prieš JPąsida- 

vimą Lenkijai

Kaunas. — “Lietuvos Ai
das”, valdiškas fašistų dien
raštis, atsišaukė į miesto gy
ventojus, kad mandagiai, su 
“lietuvišku svetingumu” pa
sitiktų atvykstantį Lenkijos 
atstovą Fr. Charwatą, kad 
nekeltų jokių demonstracijų 
prieš Lenkiją.

Bet žmonės, ypač jauni
mas, kovo 29 d., vis tiek 
pradėjo gatvėse burtis ir 
demonstruot prieš Lenkiją 
ir prieš Smetonos pasidavi- 
ma Lenku u 11 i m a t u mui. 
“Prie demonstrantų prisi
dėjo komunistai,” kaip rašo 
Pat’ žinių agentūra. Bet, 
galop, policija išblaškė de
monstrantus.

Lietuvos Atstovas, Va
žiuodamas Varšuvon, 

Vengė Vilniaus

Varšava. — Lietuvos at
stovas pulkininkas Kaz. 
Škirpa atvyko į Varšavą ne 
per Vilnių, bet per Kara
liaučių ir Danzigą.
' Škirpa tiksliai vengė va
žiavimo per Vilnių, kurio 
kariniu komandantu jis bu
vo 1919 m., kada Vilnius 
priklausė Lietuvai.

Lenkija Tuoj Nori Sau 
“Teisių” Nemune

Kaunas. •— Pirmučiausias 
Lenkijos pageidavimas, tai 
kad Lietuvą, tuoj atidarytų 
Nemuną Lenk am, ypač 
plukdyt juomi medžius.

Susiorganizavo Didelė 
liaudies Fronto Partija

Meksikoje ,
Mexico City. — Įsikūrė 

Meksikos Liaudies Fronto 
Partija kovai prieš fašistinį 
judėjimą namie ir atspirčiai 
prieš užsieninius imperialis
tus.

Naujoji partija susidarė 
iš didžiosios Darbo Konfe
deracijos unijų, iš farmerių 
.ir intelektualų organizacijų, 
iš Meksikos armijos atstovų 
ir įvairių kitų demokratinių 
sluoksnių. Bet fašistuojanti 
L. Morones iš CROM valdy
bos buvo atmesta.

Liaudies fronto kongre
sas karštai sveikino Meksi
kos prezidentą Cardenasą 
už jo demokratinę ir prieš- 
imperialistinę politiką.

Amerikos Armijai Skiriama 
$488,116,280 per Metus
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmąš nubalsavo 
paskirt $448,116,280 armijos 
reikalams per metus... Tai 
$32,853,130 daugiau negu 
pernai, bet $5,222,130 ma
žiau negu reikalavo prezi
dentas Rooseveltas.

28 procentai visų armijai 
skiriamų pinigų bus panau
doti kariniam jos orlaivynui. 
Bus nupirkta 476 nauji or
laiviai. Planuojama, kad 
Jungtinės Valstijos iki 1940 
m. vidurvasario turėtų 2,- 
320 naujoviškų karinių lėk
tuvų..

Iš skiriamų armijai lėšų 
bus budavojami ir vidutinio 
dydžio tankai. '

N. Y. VALST. GUBERNATORIUS LEH-
___

MAN ATMETĖ BILIŲ, UŽDRAUDŽIANTI
ĮLEIST KOMUNISTUS { VALDYIEffiT*

—---------------------------------------------------------- ra

Lenkų Reikalavimas Savi
valdybės čechoslovakijoj

Varšava. — Nors čecho
slovakijoj įvairiose atskiro
se vietose tegyvena tik 200,- 
000 lenkų, bet jie, kurstomi 
Varšuvos, taip pat reikalau
ja plačios savivaldybės.

Rumunijos Užsieninis Minis- 
teris Yra Hitlerietis

Bucharest. — Į perorgani
zuotą Rumunijos ministerių
kabinetą įeina ir P. N. Com- 
nen kaipo užsieninis minis- 
teris, nuo senai šalininkas 
Hitlerio politikos. Ministe
rių pirmininku liekasi tas 
pat patriarchas Miron Cris- 
tea. <

X

Ispanijos Liaudiečiai Laimėjo 
Kelias Pozicijas

-------
Barcelona, Ispanija. — Į 

pietus nuo Ebro upės liau
diečiai šturmu atėmė iš fa
šistų kalvą 1097 ir toliau į 
vakarus, artPEjulve, užėmė 
kėlias kariškai svarbias po
zicijas. Jie taip pat atkaria
vo nuo fašistų miestelius 
Terriente, Masegoso ir Los 
Centenares.

Saragossa. — Fašistai už
ėmė Alcarrazą, už 9 mylių 
į pietų vakarus nuo Leri-
dos, prie vieškelio, ir Mon
zon, Binaced ir Cerollera.

Fašistai, Sako, Pasiekę 
Leridos Priemiesčius

Saragossa, Ispanija. —Fa
šistų generolo Yague’o ar
mija jau pasiekus vakari
nius priemiesčius Leridos, 
kur buvo respublikos armi-; 
jos štabas. Hitlerio ir Mus- 
solinio lėktuvai bombomis 
nuolat naikina Leridą, kuri 
turėjo 39;000 gyventojų. Da
bar iš to miesto jau pabėgę 
10,000.

Re s p u b 1 i k iečiai baigia 
naują apsigynimo linija į ry
tus nuo Leridos, bet di
džiausiu . pasiryžimu tebegi- 
na ir pačią Leridą.

Atidarydami Cereros di
delį tvenkinį, liaudiečiai 
vandeniu užplukdė Alber- 
che upės klonį ir laikinai 
ten suklampino tūkstančius 
fašistų karių. 

. . .... ■„ _ _- . ■»■■■■ I ,
CHINAI GRŪDŽIA JAPO

NUS ATGAL

Shanghai, kovo 31. — Chi- 
nų armija ir partizanai sėk
mingai stumia atgal japonus 
visu Shansi-Shantungo fron
tu. Japonai bėgdami palieka 
didelius daugius karo reik
menų.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman vetavo - atme* 
tė seimelio tarimą, pagal 
McNaboe bilių, kuris reika
lauja nepriimt komunistų 
bei kitų radikalų į mokyto
jus nei į jokias kitas civiles 
tarnybas.

Gub. Lehman savo pareiš
kime prieš tą sumanymą sa
ko, kad jeigu jis būtų pada
rytas įstatymu, tai “silpnin
tų pamatus pačios konstitu
cinės valdžios” Amerikoj.

Gubernatorius pare iškė, 
kad jis pats “besąlyginiai 
priešingas komunizmo prin
cipams,” bet jis supranta,/ 
kad “visuose despotiškuose 
kraštuose pirmas žingsnis į 
diktatūras buvo padarytas, 
iš pradžios atimant teises 
kai kuriems piliečiams,” ir 
“jeigu aš šiandien užgirČiau 
šį bilių, mes tuom atidary- 
tumėm duris tvaniškam 
plaukimui priespaudos įsta
tymų sumanymų visoj šalyj 
prieš religines, tautines,, 
^darbininkiškas grupes ir ki
tas mažumas. .,7 sakė gub. 
Lehman.

Viesulas Užmušė 19 Žmotriy 
Penkiose Valstijose

Pekin, Ill.—Baisaus smar
kumo viesulas - tornadas ši
čia ir Kansas, Missouri, Ok
lahoma ir Arkansas valsti
jose užmušė 19 žmonių, su
žeidė šimtus ir suardė dau
gį namų. Didelė dalis užmu
šimų ir sužeidimų įvyko po 
namų g'riovėsiais.

MUS SOLINIS PRITARIA 
RAMIAM IŠDRASKYMUI 

ČECHOSLOVAKIJOS

Roma. — Mussolinis už
giriu nazių planą Čechoslo- 
vakijai: pirma išreikalaut 
plačios savivaldybės ten vo
kiečiams, vengrams, slova
kams ir lenkams; paskui 
“ramiu būdu” prijungt vo
kišką plotą Vokietijai, ven
grišką — Vengrijai ir tt.
' Mussolinis sako, tai būtų 

pigiau ir geriau, negu karu 
užpult išdraskyt demokrati
nę čechoslovakiją.

Žuvo 5 Lakūnai Amerikos 
Karo Orlaivių Manevruose
Honolulu, Hawaii. — Nu

krito dalinai vandenin prie 
Oahu salos didelis Amerikos 
laivyno lėktuvas, ir užsimu
šė penki iš aštuonių jame 
buvusių lakūnų ir oficierių. 
Šis lėktuvas dalyvavo ka
riniuose manevruose 500 or
laivių.
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Veidmainiai
Didžiajam bendram Didžiojo New Yor- 

ko lietuvių mitinge (kovo 20 d.) Cooper 
Union salėje buvo renkamos aukos gink
lų fondui Lietuvoj.

Atmintina Diena ■
Mūsų b e n d r a d a r bis Lietuvoj rašo 

mums:
“Kovo mėn. 19 dieną 10 vai. rytą Lietu

vos vyriausybė kapituliavo prieš pakel
tą lenkų užpuolikų kumštį. Seimas ir mi- 
nisterių kabinetas nutarė vykdyti Lenki
jos reikalavimus. Ministerių kabinete iš 
aštuonių ministerių penki ministerial 
pasisakė už ultimatumo priėmimą ir trys 
prieš. Prieš balsavę ministerial Lozorai
tis, Čaplikas ir Šilingas, kurie greičiau
siai iš ministerių atsistatydinsią. Nau
jais ministeriais numatomi Kauno bur
mistras Merkys ir kunigas ^Mironas. Lie
tuvoj tas viskas yra cenzūros stropiai 
slepiama. , ; .

“Tenka priminti, kad Lietuvoj tauti
ninkai slėpė ir patį konfliktą. Kai kitų 
kraštų laikraščiai buvo pilni žinių apie 
lenkų kariuomenės koncentravimą Lietu
vos pasienyj, .kai visoj Lenkijoj vyko

Pasveikinimai "Lais- 
vės” Bendrovės 

Suvažiavimui 
_________________ . \

Athol, Mass. G e r b i a m i1 kis ir A. Kvedaravičienė. M. 
Draugai: Aplaikiau jūsų lai
šką kaipo, pakvietimą daly-

siunčiame nors mažą dova
ną $2.00, kuri yra nuo Mo
terų Apšvietos Kliubo.

Sekr. O. šemberiene.

vaut Liet. Koop. Spaudos 
Bendrovės Suvažiavime. La
bai norėčiau dalyvaut, bet 
dėl sunkių m'aterialių aplin
kybių, dėl senyvo amžiaus, 
esu jau į 70 metų, begalė
siu būti Suvažiavime. . Pri
guliu prie “Laisvės” Ben
drovės nuo pat jos įsikūri
mo. Linkių,, tos Bendrovės 
kėravotojams ir visiem jos 
rėmėjam , energiškai veikt, 
rūpintis palaikymu ir plati
nimu mūsų brangaus dien-Užpereitą ketvirtadienį įvykusiam 

Laikinoje Komiteto Lietuvai Ginti susi
rinkime buvo nutarta likusias nuo lėšų 
padengimo aukas pasiųsti Kaunan tam 
tikram komitetui, ar fondui, kuris, pa
sak “Amerikos” redaktoriaus p. Laučkos, 
yra globojamas “visuomeninių organiza-7 
eijų.”

Norėdamas pasirodyti labai kairiu, 
sklokininkų Strazdas siūlė tas aukas siųs
ti ne ginklų fondui (kam buvo renkama), 
bet Universitetui. Girdi, iš ten tegu sau 
Smetonos valdžia aukas pasiims gink
lams pirkti.

“Laisvės” redaktorius su tuo nesutiko. 
Jis pareiškė, kad tai būtų tik savęs apsi
gavimas ir tos visuomenės, kuri aukojo 
ginklų fondui. Tai būtų veidmainystė/ 
daugiau niekas.

Kai jau buvo nutarta likusias aukas 
pasiusti ten, tai Tysliava su Vitaičiu iškė
lė klausimą, kaip bus su tomis aukomis, 
kurios buvo surinktos pirmadienį įvy
kusiam masiniam mitinge Grand Para
dise svetainėje. Šį mitingą ruošė, kaip ži
noma, LDS, ALDLD ir Centro Biuras.

Tas pats Strazdas*'; kuriš sakėsi esąs 
priešingas Cooper Union surinktas au
kas siųst ginklų fondui, duoda sumany
mą, kad Grand Paradise masiniam mi
tinge surinktos aukos turi būti siunčia
mos ginklų fondui!

“Laisvės” redaktorius tuomet Strazdą 
kritikavo, nurodydamas, kad jis veidmai
niauja ir nesiskaito su visuomenės žo
džiu. Kai Cooper Union masinis mitin
gas aukojo ginklų fondui, tai Strazdas 
siūlo tą mitingo valią paneigti, aukas 
siųsti ne tam, kad žmonės aukojo, o kai 
Grand Paradise svetainėje masinis mi
tingas rinko aukas ne ginklų fondui, tai 
Strazdas norėtų vėl žmonių valią pa
neigti ir jau siūlo tas aukas siųsti ginklų 
fondui. Pas tą žmogų nei logikos nei 
doros!

Dabar tas pats žmogus savo gazietoj 
rašo, būk Mizara stojąs už ginklų fondą.

Dar Renka Aukas “Stilsonui 
Gelbėti”

“Naujojoj Gadynėj” telpa “Stilsono 
Bylos Likvidavimo Komiteto” atsišauki- 
masj kuriame prašoma dar $500 aukų 
Stilsonui gelbėti. Stilsonas išėjo iš kalė
jimo jau antri metai. Fondas, kuris buvo 
įsteigtas jam gelbėti, atskaitų dar neiš
davė, na, ir po tiek laiko komitetas su
galvojo surinkti dar 500 dolerių aukų 
“likviduoti bylai.”

Atrodo į savos'rūšies komediją.

840 Naujų Narių į LDS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” praneša, kad šiame vajuj, 
kurį Susiyienijimas veda, jau įrašyta 840 
narių. Jų tarpe 409 jaunuoliai. Vadinasi, 
jaunuoliai sudaro beveik pusę visų nau- 
jiį narių.

Pirnfoj vietoj stovi Philadelphijos 5 
kuopa, kuri įrašė 57 narius.

Bet yra dar ir tokių LDS kuopų, ku
rios šiame vajuj neįrašė nei vieno na
rio. Tokių kuopų yra virš 60. Tai ne
paprastai didelis apsileidimas, iš kurio 
būtinai reikėtų pasiliuosuoti.

juodašimtiškos demonstracijos, kuriose 
buvo reikalaujama žygiuoti į Kauną, 
“Lietuvos Aidas” ramiausiai rašė apie 
sporto rungtynes ir apie Gretos Garbo 
vedybas, o opozicijos laikraščiams tų bai
sių žinių cenzūra skelbti neleido. Todėl 
“Lietuvos Žinios”, norėdamos nors kiek 
gyventojus apie esamą padėtį informuoti 
apie įvykius Kaune ir Lietuvos pasienyj, 
pranešinėjo iš Paryžiaus. Tai yra labai 
rimtas kurjozas, tai yra įrodymas, kad 
tautininkai iš anksto buvo pasiruošę pri
imt lenkų sąlygas, nors kokios jos pra
gaištingos bebūtų.

“Kai buvo per Taliną Lietuvos vyriau
sybei įteiktas ultimatumas, apie ultimatu
mo gavimą buvo griežčiausiai uždrausta 
ką nors rašyti arba kalbėti. Bet sunku 
katę maiše paslėpti. Lietuvos gyventojai 
tuojau pajuto, kad už jų nugaros lenkai 
žvangina ginklais, o tautininkų valdžia 
ruošia nepriklausomybės išdavimą, žinia 
apie ultimatumą nors ir kaip stropiai bu
vo slepiama žaibo greitumu aplėkė be
veik visą Lietuvą. Kauno gatvės užtvino 
žmonėm, reikalaujančiais iš valdžios pas
kelbti ultimatumo turinį (ir prąųęšti, ką 
valdžią mano daryti. Minios žmonių rin
kosi prie ministerių'kabineto ir seimo 
rūmų. Publikos tarpe pasklido atsišau
kimai, kuriuose buvo reikalaujama gin
tis, o ne kapituliuot, pranešti visą grę
siantį pavojų gyventojams, o ne slėpti 
nuo jų. Minioms sklaidyti tuojau buvo 
iššaukta policija, o valdžia, išgązdinta 
piliečių nerimavimo, tarsi iš išgąsčio kel
nes pridergusi, išleido verkšlenantį atsi
šaukimą, kuriame sako: garbingos ša
lies sūnūs ir dukterys, momentas reika
lauja šalto kraujo. O tas šaltas kraujus 
reiškia—atsižadėti Vilniaus ir pažadėti 
lenkams Kauną. Valdžia ultimatumo tu
rinio neskelbia ir dabar, visam pasaulyj 
jo turinys yra žinomas, bet jis slepiamas 
pačioj Lietuvoj. Ar bereikia didesnio 
pardavikiškumo, ar bereikia didesnio iš
niekinimo visos valstybės ir kiekvieno 
piliečio ?...

“Kovo mėn. 19 diena yra atmintina gė
dos diena. Tai yra pirmoji Lietuvos ne
priklausomybės laidotuvių diena. Šitą ul
timatumą-priėmus nebegalima bus kitų 
ultimatumų nepriimt, kuriuos netrukus 
pulkininkas Beckas suspės paruošti. Da
bar Smetona tyli, tarsi liežuvį nurijęs, gal 
būt, kad ir jis kaip Tūbelis susirgs ne
trukus ir išvažiuos Šveicarijon gydytis. 
Bet už tai turi netylėti kiekvienas lietu
vis, kuris nepriklausomybę brangina, ku- x 
ris negali būti ramus, kai už jo pečių 
rašomi ir priimami ultimatumai. Lietuva 
reikalauja, kad ultimatumo tekstas tuo
jau būtų paskelbtas visiems Lietuvos pi
liečiams. Lietuvos likimą turi spręsti ne 
tautininkų partija, o patys gyventojai 
plebiscito arba steigiamojo seimo keliu. 
Tautininkų valdžia, pasirašydama po ul
timatumo sąlygomis, pasirašė kartu mir
ties sprendimą Lietuvai. Priimto ultima
tumo sąlygos turi būt nevykdomos, šitą 
išdavystę atlikus? vyriausybė turi atsi
statydinti, o naujoji vyriausybė, turinti 
gyventojų pasitikėjimą, turi padarytą 
kovo' mėn. 19 dienos išdavystę atitaisyti. 
Fašizmas pražudė Austriją, jis iškasė 
duobę ir Lietuvai, belieka tik karstą įdėti 
ir žemėmis užpilti. Lietuvą dabar turi 
gelbėti kiekvienas, kas nori, kad ji būtų 
valstybė, o ne pavergta Lenkijos provin
cija.”

raščio “Laisvės”... Kartu

Karlauckas 15c. Viso $10.15.
Cleveland, Ohio. Su ge

riausiais linkėjimais dien
raščiui “Laisvei” sveikina
me jos suvažiavimą, skais
čią'“Laisvės” praeitį ir lin
kime dar skaistesnės atei
ties. Su savo sveikinimu 
siunčiame ir dovanų seka
mai: po $1.00: Dr. J. Si- 
mans, B. Kirstukas ir S'. 
K. Mazan. Po 50c.: P, Bui
ka, J. S. Mažeika, Roman- 
dienė, D. Pelruskas, S. Ka
zilionis ir J. Vaira. Po 25c.: 
A. Jankauskas, S. Skleris, J.

Daugiaus aukų aplaikeme 
nuo sekančių organizacijų 
ir draugų: ALDLD 63 kp., 
Waterbury, Conn., $4.00; 

I ALDLD 153 kp., San Fran- 
! cisco, Calif., $5.00; Naujo
sios Anglijos Moterų Suva
žiavimas, kuris įvyko kovo 
20-tą So. Bostone, $5.00 ir 
nuo drg. August Hintz, Bro
oklyn, N. Y. $1.00.

Turime vilties, jog dauge
lis dalininkų asmeniškai pri
duos pasveikinimų ir dova
nų. Jau anksčiau minėjome, 
kad drg. Prūsoką Chicagoj 
yra surinkęs virš šimto do
lerių dovanų, kurias atve
ža nuvažiavimui drg. And
rulis. • .

Dar norime priminti, jog

Kada reikalingas didžiau
sias visų gyventojų aktyvu
mas, pasiruošimas, kada 
Lenkijoj vyksta didžiausios 
juodašimčių demonstracijos, 
Lietuvoj bet koks liaudies 
balsas malšinamas, tenkina
masi karjeristų šūkiais, ku
rie pirmam šūviui pasigir
dus pasistengs pasislėpti ir 
ramiai laukti kitų autorite
tų irgi tautininkų tik, žino
ma, lenkiškų. Padėtis yrt 
baisi, bet ne beviltiška. Te
legramų agentūrų žinios 
apie Raudonosios Armijos 
pasiruošimus ir Lietuvos pi
liečių be pažiūrų skirtumo 
pasiryžimas gintis gal būt 
sulaikys lenkus fašistus nuo 
sugalvoto žygio. Bet Lietu
vos piliečių pasiryžimą gin
tis vyriausybė turi kelti, di
dinti, o ne malšinti iliuzijo
mis. Kad ginklams prabilus 
nebūtų veltui pralietas krau-

Bagdonas, J. Kalakauskas, suvažiavimas bus filmuoja- jas, Lietuva turi atsisakyti
su linkėjimais siunčiu Suva
žiavimui $1.00 aukų. J. D.

Tacoma, Wash. Sveikinu 
“Laisvės” dalininkų Suva
žiavimą iš gilumo savo šir
dies. Linkiu dienraščiui 
“Laisvei” gyvuot ir bujot; 
šviest Amerikos lietuvių 
išeiviją ir vadovaut darbi
ninkų klasei jos kovose už 
pasiliuosavimą iš alginės 
vergijos. Lai gyvuoja “Lais
vės” Bendrovės Suvažiavi
mas! Lai gyvuoja “Laisvė”! 
Kartu su savo linkėjimais 
siunčiu $1.00 aukų. V. Ka
valiauskas.

Hudson, Mass. Gerbiami 
Dalininkai, Draugai ir 
Draugės: Hudsono lietuvių 
organizacijos sveiki name 
dienraščio ’ “Laisvės” dali
ninkų metinį Suvažiavimą ir 
linkime geriausio pasiseki
mo svarstyt dienraščio rei
kalus. Kariu s.u sRyp pasvei
kinimu siunčiame ir dova
nas: Nuo' LI)Š 66 kp. $3.00, 

(nuo ALDLt) 103—$2.00 ir 
nuo H. L. Piliečių Kliubo— 

- $2.00. Draugiškai, Jeskevi- 
čius.

Minersville, Pa. Sveikina
me “Laisvės” Bendrovės Su
važiavimą ir linkime visiems 
dalininkams gerų pasiseki
mų rimtai svarstyt šiuo mo
mentu įvykius rišant juos 
su mūsų dienraščiu “Lais
ve.” Nes dienraštis “Lais
vė” yra mūsų svarbi ap
švietos skleidimo ir darbi
ninkų klasės organizavimo 
įmonė. Nesmagu, kad į su
važiavimą negalime prisiųs
ti savo atstovo, nes dėl toli
mos kelionės to neišgalime 
padaryt. Kartu su šiuo Bavo 
pasveikinimu nuo ALDLD 
14 kp. siunčiame ir auką 
$3.00, kuriuos prašome pri
imt. Su pagarba, sekr. O. 
šemberiene.

So. Windsor, Conn. Svei
kinu visus šerininkus, visus 
“Laisvės” bendradarbius ir 
rėmėjus ir linkiu visiems 
kuo sėkmingiausiai atlaikyt 
suvažiavimą. . Linkiū dien
raščiui “Laisvei” kuo ge
riausio * pasisekimo ir kar
tu su savo linkėjimais siun
čiu dovaną $5.00. J. Jasas.

So. Boston, Mass. ALDLD 
2-ros kp. Moterų Skyrius 
sveikina “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą, kuris įvyks 
3 d. balandžio, 1938, ir su 
savo sveikinimu siunčiame 
dovanas sekamai: Nuo AL 
DLD 2 kp. Moterų Skyriaus 
$2.00; Paulina Antaniuk 
$2.00; Marcelė Gidvilienė 
$2.00; K. Zinskienė $1.00; 
B. Chubarkienė 50c., V. 
Kvietkauskienė 50c., A. Jeu: 
sienė 50c; po 25c?: M. Gve- 
dienė, P. Kalinšienė, A. Bui
vydienė, J. Vaszkis, J^'Gu

P. Niemura, Skupas, A. Po- 
cievičius, Raulinaitienė, J. 
Pelrauskas, J. Strupeika ir 
Lapinskienė. Viso $8.75.*

S. K. Mazan.
Minersville, Pa. Sveikina

me Jurgis, draugai, linkėda

mas, tad prašome nesivėlin- 
ti pribūti į suvažiavimą, 
nes judžiai bus imami iš pat 
ryto.

Tą pačią dieną vakare 
įvyksta “Laisvės” bankie- 
tas, kuris irgi bus filmuoja
mas. Prašome išanksto įsi
gyti bankieto bilietus. Įžan-

mi pasekmingo šio Suvažia
vimo ir apgailestaujam, kad
negalėsime dalyvauti iš prie- • gan $1.25. Vien tik šokiams
žašties tolimos kelionės. Pri- įžanga 40c.

--------------------------

Lenkai Ruošiasi Pulti 
Lietuvą

Sunku pasakyti, kas atsi
tiks per tas 14 dienų, kol šis 
mUno laiškas pasieks Ame
riką, gal būt, kad tada Lie
tuva jau bus paplūdusi 
kraujuose, nes dabar kiek
vieną valandą gali pasigirsti 
šūviai, kiekvienos valandos 
naujienas, reiktų pranėšinėt 
ne laiškais, o telegramom. 
Vien tik stoka lėšų neleid
žia to daryti, nes kiekvienos 
telegramos p a s i u n t i mas 
brangiai kainuoja.

Tautininkų garbintas fa
šizmas jau neabejotinai turi 

' iškėtęs nagus į Lietuvos Ne- 
priklausomynę. Hitleris pa
rodė pavyzdį okupuodamas 
Austriją; šitą pavyzdį ryž
tasi pasekti lenkų generolai 
su pulkininkais. Reuterio 
pranešimu jau šiandien 
(III 17.) esą prie Lietuvos 
sienos sutraukta 36,000 len
kų kariuomenės ir kiekvie
ną valandą laukiama prade
dant karo veiksmus. Lenkų 
imperialistai mano pasinau
doti šita proga, kada pa
saulio dėmesys atkreiptas į 
Austriją, Ispaniją ir Chini- 
ja-

Kiekvieną valandą Lenki-

nepriklausomybę ir noreda-
mas atsispirti prieš geležinį 
okupantų kumštį, jis palei
do iš kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų antifašistus 
demokratus, jis kreipėsi į 
liaudį, į darbininku^, kur jis 
rado vienintelę jėgą. Bet 
tas buvo padaryta pervėlai. 
Pervėlai šušnigas suprato, 
kad jis teroro priemonėmis 
kinęs darbininkų organizaci- 
pražudęs demokratiją, sunai- 
jas, pražudė ir nepriklauso
mybę. Austrijos fašizmas iš
davė Austrijos nepriklauso
mybę. Lietuvos tautininkai 
nenori to suprasti arba są
moningai nori Kaune pasi
tikti Želigovskį su duona ir 
druska, tikėdamiesi savo 
dvarus, ir namus tokiu būdu 
išgelbėti, o tikruosius kovo
tojus už nepriklausomybę 
atiduot lenkam kalėjimuose 
ir koncentracijos lageriuose. 
Kada lenkų kareiviai lau
kia komandos pradėt žygiui, 
tautininkų valdžia randa 
reikalinga ne kreiptis į liau
dį, o raminti diplomatiško
mis priemonėmis ir kreipi
musi į Tautų Sąjungą. Vie-, 
nintėlė priemonė atsispirti

nuo pragaištingojo fašizmo, 
kuris pražudė Austriją, ir 
suburti visą tautą, visus gy
ventojų sluoksnius, kurie ži
nos už kokią nepriklauso
mybę jie kovoja. E. R.

Naziai Dar Neturi Tolimų 
Oro Kelionių Rekordo

Berlin. — Vokietijos van- 
den-lėktuvaS' (hydro-planas) 
Dornier-18 per 42 valandas 
be apsistojimo nuskrido iš 
pietinės Anglijos į Caravel
ias, Braziliją. Naziai di
džiuojasi, Kad “sumušę” oro 
tolio rekordus tokiu lėktu-
vu.

(Bet juk Sovietų lakūnai 
pernai liepos mėnesį iš Mas
kvos per Šiaurių Polių at
skrido į San Jacinto, Cali- 
forniją, padarydami 6,262 
pyliąs per 62 valandas ir 2 
minutes, be apsistojimo.)

Mussolinis Mobilizuoja At
sarginius “Priešų” Orlaivių

Šaudytojus
Roma. — Mussolinis pa

šaukė tarnybon daugį atsar
ginių kareivių, išlavintų 
šaudyt prie š-orlaivinėmis 
kanuolėmis. Sustatė juos į 
strategines vietas prie tokių 
kanuolių batarejų. Mussoli
nis naudojasi ta priekabe,^ 
kad praeitą savaitę perskri
do virš tūlų Italijos žemių 
karinis Franci jos lėktuvas, 
kuris nukrito ir sudužo sa
loj Sardinijoj.

Redakcijos Atsakymai
M., Binghamton, N. Y. — 

Apie kovo 27 d. masinį mitin
gą dedame kito draugo kores
pondenciją, kurioje kiek pla
čiau aprašoma. '

jo j yyksta demonstracijos 
nukreiptos prieš Lietuvą, 
reikalaujančios žygiuoti į 
Kauną. Laikraščiai pilni 
kurstymą ir prasimanymų, 
Lietuvai grasoma atvirai ir 
aiškiai. Ir jei šį kartą Lie
tuva nebus užpulta, teks dė
koti energingam SSRS vy
riausybės įsikišimui, nes pa
gal Reuterio pranešimus 
Sovietų Sąjunga, norėdama 
lenkų imperialistus nuo šios 
aVantiūros sulaikyti, pasiun
tusi dideles Raudonosios 
Armijos dalis į Lenkijos pa
sienį.

O Kaune? Su didžiausiu 
apgailestavimu tenka pripa
žinti, kad Smetona dar la
biau didina savo nusikalti
mą prieš nepriklausomybę, 
negu padarė šušnigas Aus*- 
f rijo j. šušnigas bent pasku
tinę valandą suprato, kas 
yra pasiryžę gint Austrijoj

lenkų užpuolimui yra liau
dies mobilizavimas, jos ap
ginklavimas. Tuč tuojau tu
ri būt paleisti visi demokra
tai, antifašistai, kurie ne
abejotinai su ginklu stos 
ginti nepriklausomybę nuo 
Užpuolikų. Kad gyventojai 
pasitikėtų vyriausybe,' ji 
tuč tuojau turi būt peror
ganizuota tautinio fronto 
pagrindais, į ją turi būt pri
imtos visos organizacijos, 
kurios sutinka ginti Lietu
vos nepriklausomybę. Jei 
tautininkai to nepadarys, jie 
liks didesniais nepriklauso
mybės išdayikąiš negu Aus
trijoj buvo šušnigas. Da
bartinis momentas reikalau
ja vieningumo ir susiklausy-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Aš vis tiek nesuprantu, ko
kia nauda priimti rezoliucijas 
už Lietuvą ir siųsti prezidentui 
Rooseveltui bei jo sekretoriui 
Hull? Ką gi jie galėtų Lenki
jai padaryti? Juozapas.

Atsakymas:

Mums atrodo, jog gerai da
roma, kad protesto ir reikala
vimo rezoliucijos siunčiamos ir 
Jungtinių s Valstijų valdžios 
galvoms. Mūsų valdžia labai 
daug galėtų pagelbėti Lietu-

mo. Jeigu Smetona nesiims 
tų priemonių, kurių nors ir 
pavėluotai bandė griebtis 
Šušnigas jis iš “tautos va
do” liks tautos išdaviku.

vai, jei tiktai norėtų. Ameri
kos balsas tarptautinėje poli
tikoje be galo daug reiškia. 
Galime būti užtikrinti, kad 
jeigu prezidentas Roose vėl tas 
griežtai pasmerktų Lenkijos 
agresiją prieš Lietuvą, tai Len
kijos ponai'labai pagalvotų ar 
apsimoka kėsintis ant Lietuvos 
nepriklausomybės.
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AZIJOS MAGNETIZMO IR 
, GELMIŲ TURTŲ TYRĖJAS “Nei Tau nei Man” JAPONIJOS BALVONAS Severskio Lėktuvai UŽ 24 MYLIŲ SKAITOMA 

AMERIKOS ISTORIJA
Vokietys dr. W. Flichner 

per ketverius metus tyrinė
jo žemės magnetizmą ir ki
tus reiškinius Tibete ir Chi- 
nijoj. Magnetizmą ištyrė

* 521-j e vietoje ir sužymėjo 
savo užrašuose.

Bestudijuodamas Chinijoj 
magnetizmą, dr. Flichner 
taip pat, su pagelba jautrių 
mokslinių instrumentų, “ap- 

> čiuopė” sluoksnius aukso, 
sidabro ir kitų metalų. Bet, 
sako, tie metalai esą apie 2,- 
000 jardų gilumoj; todėl 
praktiškai juos išnaudot bū
sią labai sunku arba nega
lima.—Tačiaus japonai jau 
skevrbiasi linkon tų vietų ir 
bandys pasiekt jų gilumų 
turtus, jeigu pavyks jiem 
nukariaut Chiniją.

Iki savo tyrinėjimus už- 
baigė, dr. Flichner pakėlė 
daug vargo. Dažnai jam tek
davo keliaut per kalnus 10 
iki 15 tūkstančių pėdų aukš
čio, kur oras labai skystas. 
Mulams, kuriais buvo gabe
nama Flichnerio instrumen
tai ir reikmenys, -prisieida
vo tokiose aukštumose pra
plėsti šnerves, kad galėtų 
įkvėpuoti daugiau oro ir tuo 
būdu gauti reikalingo de
guonies. Daug tų gyvulių ir 
žuvo.

Apart oro skystumo to
kiuose kalnynuose būdavo 
didelio vargo ir su šalčiu, 

J kuris siekdavo iki 40 laips-
* nių žemiau zero, pagal Cen- 

tigradą (šimtalaipsnį ter
mometrą).

Chotane dr. Flichner bu
vo suimtas kaip įtariamas 
šnipas ir iššlaikytas kalėji
me septynis mėnesius, kol 
per Anglijos konsulo pa
stangas tapo išlaisvintas. 
Bet Flichneriui buvo įsaky
ta per dvi valandas išsineš
dinti iš Chotano. v

Labiausia jis bijojo pra- 
* žudyt savo tyrinėjimų užra

šus. Todėl jis iš anksto bu
vo tuos užrašus įliejęs į savo 
lagaminų dugnus ir taip 
juos išsaugojo. —J. C.

Skirtingi Auto. Ženklai
i Washington. — Iškišta 
'kairė automobilisto ranka 
šešiolikoje valstijų reiškia, 

a kad jis rengiasi sustot.
New Jersey ir kai kurio- 

' se^kitose valstijose iškišta 
iš automobilio ir sukinėjama 
dešinė reiškia, kad jis suk
sis į dešinę.

Yra ir kitokių auto, žen
klų skirtumų įvairios^ vals
tijose, ir dėl to įvyksta ne
mažai nelaimių.

Laiko Pamišėliu žmogų, 
Nepaisantį Pinigų

San Francisco, Calif. — 
• Vienas šiurkščiai apsiren

gęs vyras pasėjo dvi saujas 
auksinių dvidešimtdolerinių, 
kovo 28 d. š. m. Žmonės taip 
puolėsi prie pinigų, kad įvy
ko eilė muštynių tarp jų.

Tuo tarpu pinigų sėjikas 
nežinia kur dingo. Policija 
jieško jo kaip pamišėlio.

Posmageninė (pituitary) 
liauka dirba ir į kraują lei
džia syvus, kurie kontro-

Amerikietis Max Wilder 
buvo susikrovęs arti miliono 

j dolerių, bešmugeliaudamas 
alkoholį iš užsienių į Jungti
nes Valstijas “blaivybės” 
laikais. Bet dabar Maxui vi
sai sausos dienos.

Panaikinus “blaivybės” įs
tatymą, jis tarė sau, kad 
gyvensiąs su žmona toliau iš 
turimų pinigų ir jokiais biz
niais neužsiimsiąs. Bet žmo
na buvo godesnė už jį. Jinai 
nuolat bambėdavo vyrui ką 
nors daryt, kad padidintų 
turtą; ypač įkalbinėdavo pi
giau pirkti ir brangiau par
davinėti kompanijos Šerus, 
vertybės popierius biržose.

Taip Max Wilder iš pra
džios kiek ir laimėjo, bemek- 
leriaudamas Šerais. Tas jam 
padirgino apetitą, kad ne
trukus jis pirko net už dau
giau kaip pusę miliono do
lerių šėrų. Greit Šerai labai 
nukrito žemyn. Jis bandė 
atsigriebti, ir dar daugiau 
prakišo, kad, galop, jam te
liko “tik” 250,000 dolerių.

Dėl to, jis labai įsiuto ant 
pačios, kad prigundė jį į 
šėrų meklerystę. Priėjo to, 
kad jiedu atsidūrė perskyrų 
teisme.

Teismas nusprendė, kad 
Wilderis turi mokėt besiski
riančiai moteriai po 700 do
lerių užlaikymui (alimen
tam) kas mėnuo. Vyras vi
saip įrodinėjo, kad per jos 
kaičią jis prakišo didelę dau
gumą savo turto; taigi jai 
nieko iš jo nepriklausą. Bet 
teismas atmetė jo išvedžio
jimus.

Dabar vyro išėlimui jau 
nebuvo galo nei krašto. Tad 
jis išsiėmė iš banko visus li
kusius 250,000 dolerių ir pri
rišęs svorius sumetė pinigus 
į jūrą.

Kada atėjo laikas mokėt 
pačiai mėnesines pensijas, 
vyras aiškinosi, kad nieko 
neturįs; visus pinigus pas
kandinęs. Pati pasiskundė 
teismui ir jis tapo suimtas 
ir įkalintas už nemokėjimą 
moteriai paskirtų užlaiky
mui pinigų.—Amerikinis tei
smas tokiuose atsitikimuose 
paprastai nežiūri, ar tu pi
nigų turi ar ne, ar uždirbi 
ar ne. Jeigu neišmoki buvu
siai pačiai paskirtų “ali
mentų”—sėskis kalėjiman.

—J. C.

Japonijoj pramonė - tech
nika gana aukštai pakilus; 
vaikai siunčiami į pradžios 
mokyklas. Raštiškumas tarp 
žmonių plačiai pasklidęs. 
Todėl juo keisčiau, kad Ja
ponijos valdovas, imperato
rius (arba mikado) dar te
bėra garbinamas kaip “die
vas.”

Kad ir dabartinis impera
torius Hirohito — žmogelis 
tik penkių pėdų be vieno co
lio aukščio, menkas ir su 
silpnomis akimis yra laiko
mas “visa-žinančių dievai
čiu.”

Jis, beje, turi vieną ir ge
rą palinkimą — studijuoja 
biologiją, mokslą apie aug
menis ir gyvius. Naudoja 
mikroskopus, sudėtinius pa
didinančius stiklus. Apie tai 
rašo ir Japonijos laikraš
čiai.

Bet koks gi, po cibukų, tas 
jo visa-žinojimas, kad reikia 
knistis po knygas ir per mi
kroskopus tėmyti daleles 
medžių, žolių, vabalų ir ki
tų gyvių?

Nežiūrint ką žmones ma
nytų, tačiaus, jiem yra val
dančios klasės įsakyta lai
kyt savo karalių “dievu”, ir 
viskas.

Dabartinis Japonijos val
dovas, tuo būdu, yra tiesia 
linija išvedamas iŠ “saulės 
dievaitės Amatėrasu”; jis 
esąs 124-tas : iš: eilės toks 
“dieviškas” imperatorius.

Japonijoj yra konstituci
ja ir seimas, lyg tai būtų 
buvę panašu į demokratinę

“O Ubagaut Aš Gedi j uosi”

Viena Londono prostitutė 
parašė knygą “O Elgetaut 
Aš Gėdijuosi,” kuri šiomis 
dienomis tapo išleista. Įvai
rūs laikraščiai visai atsisa
ko tą knygą minėt. Joj iš
dėstoma prostitutės amatas.

Vienintelis USA preziden
tas, patekęs į gelžkelio ne
laimę, buvo Franklin Pierce. 
Jo sūnus tapo užmuštas, bet 
tėvas sveikas išliko. ‘

BAYOU INDIJONAI BE 
KRIMINALISTŲ

Pennsylvanijos Universi
teto profesorius F. G. Speck, 
tyrinėjęs Bayou ’ apskrities 
indijonus, Louisianos valsti
joj, nerado tarp jų jokių 
kriminalių prasižengėlių. 

Cukralige ' sergantiems 
ypatingai, reikia švariai už- 
laikyt kojas.

santųm*ką^ Bet pats pirma
sis Japonijos konstitucijos 
skyrius sako, kad “Impera
torius yra dieviška ir hepa- 
žeidžiama asmenybė;” o ir 
toliau ne kartą pabrėžiama 

| toj konstitucijoj valdovo 
| “dieviškumas”.

Seimas svarsto įvairius 
! klausimus, bet imperatoriui 
faktinai paliekama spręst, 
kuris įstatymas tinka ar ne
tinka.
Jis kazionai laikomas “tau

tos pranašu”. Jis būk reiš
kiąs “tiesą ir gerą.”

Nežiūrint tikybų skirtu
mo, yra valdiškai visiem 
skiriama “bendra religija”- 
garbint imperatorių, aklai 
būt jam ištikimais.

Jo asmuo turi būt laiko
mas tokiu šventu, kad ir 
imperatoriaus gydytojai te
gali tik su šilkinėmis piršti- 

įnėmis paliest jo kūną, tik- 
I rindami jo sveikatą. Siuvė
jam nevalia tiesioginiai mie- 
ruoti jam drabužius. Jie turi 
tik nuo akies spėt, kokio il
gio kelines jam siūt, kokio 
pločio švarką ir tt.

Niekur nevalia jokį pa
veikslą laikyt ar spausdint 
aukščiau imperatoriaus. Kai 
valdininkam tenka viešai 
paskelbt kokį imperatoriaus 
įsakymą, jie pirma turi at
sigręžt linkon jo palociaus.

Kai imperatorius kartais 
viešai pasirodo, tai niekam 
neleistina būti' aukščiau už 
jį—japonai turi išlipt iš au- 
to-busų ir išeit net iš namų, 
kad tik nebūtų aukščiau sa
vo valdovo.

1

Negras Pirmas Padirbęs Laikrodį Amerikoje
Pirmą laikrodį Amerikoj 

padirbo negras Benjamin 
Banneker, Marylando vals
tijoj. Tai buvo vien tik iš 
medžio pagamintas laikro
dis, be jokių kitų įrankių, 
tik su kišeniniu peiliuku.

Tada Banneker buvo 23 
metų amžiaus ir matęs iš 
viso tik vieną kišeninį laik
rodėlį. Ir tas jo medinis laik
rodis per 20 metų teisingai 
rodė laiką.

Banneker nebuvo ėjęs jo
kio mokslo; tik vėliau jo 
vienas padorus baltas kai
mynas pradėjo šiam negrui

Kam ir Kokios Spalvos 
Patinka

Amerikos ligoninėse ir ki
tose įstaigose buvo padary
ta daug bandymų, kokiem 
žmonėm patinka kokios 
spalvos, ir sakoma, štai kas 
atrasta:

Intelektualams geriau pa
tinka mėlyna spalva; atletai 
ir sportininkai (abiejų ly
čių) linkę prie raudonos 
spalvos; “saumyliai” pasi
renka geltoną; linksmo būdo 
žmonės mėgsta orindžinę 
spalvą, įsimylėję—rožavą ir 
tt.

skolinti savo knygas ir tū
lus mokslinius įrankius.

Banneker tada ėmė gilin
tis į astronomiją ir, pats per 
save besimokindamas, tapo 
gerų/astronomu, kad jis tik
rai nusakė 1789 metų saulės 
užtemimą.

Garbė to negro, vergo sū
naus, greit ir plačiai paskli
do, ir 1792 m. James Mc
Henry, vienas iš prezidento 
John Adamso ministerių, fi
nansiniai padėjo Banneke- 
riui išleist mokslinį ir šiaip 
naudingą almanachą.

Vieną savo almanacho ko
piją jis pasiuntė ir Thomui 
Jeffersonui, vienam iš did
žiųjų buvusių šalies prezi-

ORLAIVIŲ LINIJA VIRŠ 
ŠIAURIŲ POLIAUS Už 5 

METŲ
Maskva. — Už penketo 

metų galima bus reguliariai 
iš Sovietų Sąjungos per 
Šiaurių Polių lėktuvais 
skraidyti į Ameriką ir atgal, 
—kaip numato M. Kalinin, 
Sovietų šalies pirmininkas.'

KRAUJU š VIRKŠTAN
ČIOS RUPŪŽĖS

Šios šalies pietų vakaruo
se ir Meksikoj randama to
kių rupūžių, kurios krauju 
šmirkščia iš akių duobučių, 
kada jos perpyksta ar labai 
nusigąsta/ Kraujas iš 1 jų 
akių tada nutrykšta 4 iki 5 
pėdų tolyn.

Žmonėms'nuo mažens ka
lama, kad mirti už "impera
torių tai esanti “didžiausia 
garbė”, o jeigu kaip nors, 
kad ir visai netyčia, “įžei
dei tą dievaitį,” tai nusi- 
žudyk, išsipjaudamas sau vi
durius (pasidarydamas “ha- 
•rakiri”)!

1935 m. vienas geležinke
lio jiešmininkas (svičma- 
nas) dvi minutes suvėlavo 
imperatoriaus traukinį; tai
gi paskui jį praleidęs ir nu
sižudė.

1934 m. vienas aukštas po
licijos valdininkas per klai
dą nukreipė imperatoriaus 
automobilį ne tuom keliu 
(kur žmonės ne buvo išank- 
sto perspėti, todėl nebuvo 
atitinkamai pasirėdę, ir ne
galėjo atiduoti reikalauja
mos jam pagarbos). Ką tad 
darys policijos viršininkas? 
Vos imperatoriaus automo
bilis pravažiavo, tuoj jis ir 
išsipjovė sau vidurius. Tuom 
tai , “išlyginęs” padarytą 
įžeidimą “dieviškam” valdo
vui. Ir kiek dar tokių kvai
lysčių būna!

“Visažinantis” dabartinis 
imperatorius Hirohito,- beje, 
įžengė į sostą 1926 m. po 
Šovos, tai yra, “Šviesos ir 
Taikos” ženklu. Tuo' žygiu 
jis iškilmingai paskelbė, kad 
visomis savo jėgomis sten
giasi išlaikyt taiką. Jis ir 
dabar šneka, būk Japonija 
neužpuolus Chinijos, o girdi, 
“tiktai ginasi.”

Ar ne žulikas tas “dievai
tis ir pranašas?” —N. M.

dentų-demokratų. Į tą do
vaną Jeffersonas šitaip laiš
ku atsakė:

“Nieks labiau netrokšta 
kaip aš matyti tokius įro
dymus, kokių jūs suteikiate, 
kad gamta apdovanojo mū
sų juodaspalvius brolius ly
giais talentais, kaip ir kitų 
spalvų žmones...”

Bet dar pirmiaus šį neg
rą pagerbė prezidentas J. 
Washingtonas: jis paskyrė 
jį nariu komisijos, kuri iš
dirbo planus Columbijos Di- 
striktui, .kur stovi šalies so
stinė Washington miestas.

‘ —N.

Dvokia Kaip Česnakas, 
Šviečia Kaip Saulė
Telurijo, pusiau - metalo, 

garai dvokia kaip česnakas. 
Bet tokių garų prileidus į 
lempą ir atsukus electro's 
srovę į ją, pasidaro kur kas 
skaistesnė šviesa negu ne
ono. Tiki paprasto stiklo 
lempa tam netinka. Iš |telu- 
rijo išsivysto baisus karštis, 
kad paprastas stiklas su
tirpsta. Todėl Westinghouse 
Elektros kompanijos inži
nieriai pagamino iš kvartzo 
stiklo telurijo lemputes.

Sako, jokia - kita šviesa 
nėra taip artimai- panaši į 
saulės, kaip tos telurijo 
lempos. K —J.

Rusas pulkininkas Sergei 
Seversky, kuris po revoliu
cijai apsigyveno Amerikoj, 
dabar turi milžinišką mo
dernišką lėktuvų budavoji- 
mo fabriką Farmingdale, 
N. Y., apie 40 mylių nuo 
Brooklyno. Jis patiekė nau
jus planus oro milžinams.

Pulk. Seversky įteikė pla
nus Pan-American Air Kor
poracijai, kad jis gali pa
daryti jūrinius milžiniškus 
lėktuvus, kurie skristų be 
apsistojimo iki 5,000 mylių, 
po 300 mylių į valandą. Jo 
planas — pabudavoti jūri
nį lėktuvą, kurio sparnai 
turėtų 250 pėdų ilgio. Pat
sai lėktuvas turėtų du lai
velius. Lėktuvo sparnas tiek 
storas, kad dviejų aukštų 
kambarius jame padarytų. 
Viename aukšte būtu kėdės, 
valgomoji, salionai, o kita
me miegamieji 'kambariai. 
Jis sako, kad jo lėktuvas 
galėtų vežti iki 150 keleivių. 
Jis galėtų skristi iki 20,000 
pėdų aukščio.. Lėktuvas tu
rėtų 8 motorus po 2,000 ark
lių jėgų kiekvienas.

Kažin ar jo planas bus 
priimtas. Kiek laiko atgal 
Amerikoj lankėsi pulkinin
kas Charles Lindbergh; sa- 
Jto/kad jis vedė derybas su 
Pan-American Air Korp. 
reikale didelių lėktuvų, ku
rie skrajotų per Atlanto 
Vandenyną greitai ir neper
traukiamai.

Pulkininko Severskio var
das kiek nupuolė. Nesenai 
Jungtinių Valstijų valdžia 
davė jam užsakymą karo 
lėktuvam už $2,000,000. Bet 
taipgi nesenai susekta, kad 
pulkininko Severskio fabri
ke yra susisukę Hitlerio šni
pai lizdą, kurie įvairius pla
nus perduoda Hitleriui. Tas 
ir patį pulkininką ’Severskį 
pastatė nekokion pozicijom 
Mat, rusai baltagvardiečiai 
visur yra susirišę su Hitle
rio šnipais ir patys jiems 
tarnauja. Veikiausiai, kad 
kiek pataisius savo vardą, 
tai pulkininkas Seversky ir 
pasiskubino- su tais naujais 
milžiniškam lėktuvui pla
nais. Sakoma, kad pirmo to
kio lėktuvo pabudavojimas 
atsieitų iki $7,000,000.

—V. S.

šešios Moterys Mirė nuox 
Vėžio Gyduolės “Ensol” 
Orlando, Florida.— Sėšįos 

vėžiu sirgusios moterys mi
rė ir penkios pavojingai ap
sirgo nuo vaisto “EnsolJ” 
kurio buvo jom įleista Jo 
oda. Jąsias tuoj pradėjo 
skaudžiai traukyti tetanas.

To vaisto išradėjas ir fab
rikantas dr. H. Connell yra 
išsiuntinėjęs 125,000 butelių 
“Ensolio” į daugį miestų 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj.

Užsieninės radio kompa
nijos taip boikotuoja Stali
ną, kad dar niekad neperlei- 
do jo balso.

Hitleris niekada net ne
bandė kalbėt jokia kita kal
ba, kaip tik vokiečių. Aišku, 
kodėl.

Rushmore kalno šone Am
erikoje yra iš akmens-uolos 
iškalama, ištekinama milži
niški pavidalai Washingto- 
no, Jeffersono, Lincolno ir 
kitų buvusių garsių prezi
dentų.

Be to, uoloj bus trumpai 
iškalta didžiulėmis raidėmis 
“visa” Jungtinių Valstijų is
torija. Ji susidarys tik iš 
500 žodžių. Kiekviena raidė 
bus ne mažiau 80 pėdų auk
ščio, ir geroj šviesoj ta is
torija būsianti matoma už 
18 mylių.

Didelis Mokslui Indėlis
Į Sovietų Sąjungą sugrįžo 

keturi mokslininkai, priekyj 
su Ivanu Papaninu, kurie 
devynis mėnesius išbuvo ant 
ledo. Jie suteiks didelį moks
lui indėlį, kas liečia Šiau
rių Polių ir abelnai Šiaurių 
Jūras. Jie parsivežė savo 
dienynus, kur aprašoma 
oras, vėjas, atmosferos pasi
keitimai. Jie turi vandens iš 
įvairių gilumų ir skirtingų 
vietų.

Sovietų liaudis karštai 
pasitiko tuos didvyrius, s 
Mokslininkai turi daug ko 
pasakyti. Kitų šalių moksli
ninkai su noru ir pasigerė
jimu perima nuo jų patyri
mus. Sovietų eilė dienraščių 
spausdina, jų dienynus. Jų 
patyrimai bus išleisti atatin
kamose knygose. —V. S.

KAS LABIAU INTERE
SUOJASI MIRIMAIS

Nesenai buvo klausinėja
ma daugelio vyrų ir mote
rų, katrie reguliariai skaito 
laikraščiuose mirimų sky
rių. Pasirodė, kad tris kar
tus daugiau moterų negu 
vyrų jį nuolat skaito.

“NUĖJO SU VĖJAIS”
Viena kvepalų kompanija 

Amerikoje pasirinko nau-' 
jam savo perfiumui vardą 
apysakos “Nuėjo su Vėjais”. 
—Ne labai gudrus tavoro 
garsinimas. , ;

TIKRAI PASIRĮŽĘS 
NUSIŽUDYT

Th. Cook, Los Angeles 
mieste, atsisuko žibinamą 
gesą; dvidešimt sykių smei
gė sau į kūną ilga yla, nau
dojama ledui skaldyti; per
sipjovė gerklę ir pasikorė.

SĖDĖKIT “NESUKRYŽIA- 
VOJĘ” KOJŲ

Sėdėt užsidėjus koją ant 
kojos (sukryžiavojus) yra 
nesveika. Tai trukdo kraujo 
apytaką.' Tokio sėdėjimo tu
ri vengt ypač sergantieji 
cukralige (diabetu). %

$1,666.66 Už ŽODĮ
Varžytinėse dėl vardo 

naujam judamam paveikslui 
jaunuolis Roy Harry laimė
jo $5,000 dovaną už tris žo
džius “Of Human Hearts” 
(Apie Žmonių Širdis). Gavo 
po 1,666 dolerius ir 66 cen
tus už kiekvieną žodį.

Iškeist čekius-Mirt
Vienas iš senoviškų ang

lų posakių “išmainyti če
kius” reiškia mirt.

O
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Šnipai ir Jų Svarba
^šnipas”, “išdavikas”, 

“agentas’/, tuos žodžius 
kiekvienas daug kartų gir
dėjo, bet nevisi supranta 
pilną jų prasmę, šnipinėji
mas, šniukštinėjimas, yra 
jau senai praktikuojama. 
Ypatingai karo srityje tas 
plačiausiai naudojama. Ir 
todėl nedyvai, kad laike per
eito karo Franci jo j buvo vi
sur iškabinėta persergėji
mai:

“Tylėk!”..„ “Saugokis!”... 
“Šnipų Visur Pilna!” “Vi
sur Klausosi Priešo Ausys!”

Ir nedyvai. Buvęs Angli
jos šnipų vadas R. Ruoen 
rašo, kad kada Vokietijos 
didžiulės kanuolės (“ber
tos”) paleido pirmus šūvius 
į Belgijos tvirtovę Leage, 
rugpjūčio pradžioj, 1914 
metais, tai jau Leagės apy
linkėj vokiečiai imperialis
tai turėjo virš 8,000 šnipų. 
Tai ištisa armija, tik vienos 
tvirtumos srityj! Ir tie šni
pai teikė žinias telefonais, 
per radio, pėsti, pagelba dū
mų, šviesų ir kitų sutartų 
ženklų.

’ Ne tik Belgijoj, bet Fran- 
cijoj, Serbijoj, Rusijoj ir ki
tur, kur tik atėjo vokiečių 
imperialistų armija, ten ji 
tuojau jautėsi, kaip namie. 
Komandieriai žinojo, kur 
yra kalnelis, bala, kokis fab
rikas, kokis žmogus gyve
na, kelias, šuntakis, šulinys 
ir kapų tvora. Daugelyje 
vietų kapų tvoros keli me: 
tai atgal kunigų vadovystė
je išmūrintos, karo metu 
buvo vokiečių armijai tvir
tumomis. Daugelyje vietų 
neva iškasti prūdai su išce- 
mentuotais dugnais tapo vo
kiškų bertų lizdai. Visa tai 
buvo iškalno vokiečių impe
rialistų šnipų prirengta.

Kada 1871 metais prasi
dėjo Vokietijos—Francijos 
karas, kada Vokietijos ar
mija, vedama Bismarcko ir 
Von Moltke, išžygiavo lin
kui Sedano prieš Francijos 
armijas, vedamas Mac Ma- 
gono ir Bazeno, tai Sedano 
srityje jau buvo susirinkę 
36,000 Vokietijos šnipų. Tai 
atrodo pasakiška, bet taip 
buvo. Ir ta šnipų armija pa
ruošė Francijos armijos žu
vimą, vokiečiai sučiupo 85,- 
000 francūzų 'kareivių į ne
laisvę, suėmė visus vadus, 
patį Francijos imperatorių 
Napoleoną III ir ginklus.

Šnipai vaidina svarbią ro
lę. Tas pat R. Ruoen rašo: 
“Prieš 1914-1918 metų karą 
vokiečiai rinko žinias iš vi
so pasaulio. Jie tą atliko va
dovystėje savo ambasado
rių, konsulų, atašių. Rinko 
žjnias apie prieplaukas, did
miesčius, kalnus, upes, til
tus, griovius, kanalus, kiek
vieną karo kliūtį, kiekvieną 
poziciją, iš kur būtų galima 
bombarduoti miestus, o ypa
tingai tvirtumas. Rinko ži
nias apie jūrų bazes, arse
nalus, laivų būdavo j imo ir 
taisymo fabrikus... Jie se- 
ke užsienio spaudą, ką ji 
rašo apie kanalus ir kitką ir 
tą lygino su žiniomis, kurias 
gavo iš savo šnipų...

“Po Pasaulinio Karo vi- 
3QS didelės valstybės ruošia
mi ant jūrų, ore ir sausže- 
myje viena kitą užpulti ir 
viena apie kitą renka žinias 
pagelba šnipavimo.”

Šnipai ir Jų Tikslai
Šnipo pavojingas darbas. 

Kiekviena valstybė baudžia 
kitų šalių šnipus. Bet šnipų 
buvo ir yra. Kiekviena im

perialistinė didelė valstybė 
turi jų tūkstančius. Perei
tais metais Hitleris atvirai 
pareiškė, ktffl jis turi už
sienyje 100,000 ištikimų' 
žmonių (šnipų).

Kad šnipavimas yra labai 
svarbus darbas, tą paliudi
ja ir tas, kad laike pereito 
karo Francijos berankis 
maršalas Paul Pau kelis 
kartus buvo persirengęs į 
paprastus valstiečio drabu
žius ir pereidavo į Vokieti
jos pusę šnipinėti. Kitas va
das (Kotinas) apsirengęs į 
suplyšusius mainierio dra
bužius buvo nuvykęs į Arass 
miestą (vokiečių užimtą) ir 
šnipinėjo jų pozicijas. Or
laiviais nuveždavo šnipus į 
priešo užfrontę, ten juos pa
leisdavo su parašiutais arba 
nutūpę ir sutartu laiku vėl 
pasiimdavo.

Valstybiniai imperialistų 
šnipai skirstosi į kelias gru
pes. (1) Diplomatai—amba
sadoriai, konsulai, jų pagel- 
bininkai, armijos, oriai vyno 
ir laivyno atašės. Jie veikia 
po priedanga nesikišimo į 
vidaus reikalus. (2) Papirk
ti valdininkai, generolai, ad
mirolai ir kiti aukšti asme
nys, kaip Tuchačevskis, Ub- 
orevičius, Putna, daro lai
kais Rennenkampfas\ir dau- 
kelis kitų. (3) Renegatai, iš
davikai, kurie, veikdami val
džioje arba svarbiose įstai
gose, išdavinėja savo tėvy
nę (Bucharinas, Krestins- 
kis, Piatakovas ir kiti). (4) 
Asmenys, kurie yra pagauti 
netyčia į šnipų pinkles ir po 
to priversti šnipinėti (Iva
novas). (5) Asmenys, ku-t 
rie vargingai gyvena, pa
tampa šnipų pagelbininkais 
ir jiems tarnauja už pini
gus. (6) Asmenys, kurie 
per savo nesusipratimą, 
kvailumą, per plepėjimą iš
duoda slaptybes ir tt.

Ruoen sako, kad šnipai 
turi tris vyriausius tikslus: 
(a) Patirti, kur yra svar
biausi dokumentai; () iš
gauti tuos dokumentus, pla
nus, žinias ir kaip galima 
greitai pristatyti savo vir
šininkams, ir (c) tą pada
ryti taip, kad savininkas 
planų nesuprastų, nežinotų, 
kad jo planai ir dokumen
tai pavogti. Todėl šnipai 
tankiausiai pačius planus 
palieka, tik nutraukia jų pa
veikslus, nukopijuoja, arba 
dirbtinus jų vieton padeda. 
Mat, jeigu planų savininkas 
sužino, kad planai ir doku
mentai pavogti, tai viskas 
stengiamasi perkeisti.

Šnipo Išpažintis
Apie 30 metų dirbęs Aus

tro-Vengrijos šnipų vadovy
bėj Maks Range parašė veik 
300 puslapių knygą. Tai jo 
išpažintis. Kaip jis sako, 
mažai ką Užtylėjo. Už tai 
Vokietijos naziai smarkiai 
jį išbarė, kad išdąvė tiek 
daug planų, kurie dabar 
nazių yra praktikuojami.

Jis įvardiną Austro-Ven
gri jos, Vokietijos ir kitų ša
lių ambasadorius, konsulus, 
diplomatus, kurie užsiimdi- 
nėjo šnipavimu. Jie pirkda
vo dokumentus. 1909 metąis 
Austrijos konsulas Spanoki 
Peterburge nupirko Rusijos 
armijos planus už 50,000 ar 
60,000 rublių. Aišku, kodėl 
dabar Sovietų Sąjunga Lę- 
nfrigrade, Odesoj, Kijeve ir 
kituose svarbiuose mies
tuose uždaro Lenkijos, Ja
ponijos, Vokietijos ir kitų 
konsulatus.

Austrijos generalio armi
jos štabo narys Redl pąrdą- 
vė Rusijai Austrijos-Ven-j 
grijos planus. Kada jį Suse
kė, tai jis 1913 metais nusi
šovė. Kada austrai išgrūdo 
rusų armiją iš Galicijos, tai 
su rusais išėjo 71 kunigas, 
rusams šnipavę. Austrai su
šaudė 128 kunigus už šnipa- 
vimą, ir 125 uždarė į kalė
jimus.

Šnipai savo tarpe turi 
kodą (slaptą susirašinėji
mą). Suokalbinių šalių šni
pai veikia vieni kitiems pa
dėdami. Bet jie tankiausiai 
padalinti į mažas grupeles, 
kad jeigu vieni pakliūva, tai 
kad tas nepaliestų kitus. 
Karo metu jie gaudo priešo 
žinias, armijų perdavimus. 
Liepos 27, 1917 metais, aus
trai tik viena diena sugavo 
333 rusų (Kerenskio armi
jos) radio pranešimus ir iš
šifravo (jų turinį atidengė).

Šnipai veda ir savo tarpe 
kovą. Kartais kitos šalies

šnipas įsigauna į priešingos 
šalies šnipų tarpą ir tyrinė
ja jų veiklą. Taip praeitame 
kare italų šnipas nuvedė per 
Šveicariją eilę Austrijos šni
pų į Italiją ir ten juos visus 
išdavė.

Šnipų yra visokių, genero
lų, mimsterių, kunigų, jni- 
nyškų, slaugių, ponų, darbi
ninkų, ubagų, jaunų ir senų. 
Ypatingai armijos reikalais 
daugiausiai jų yra tarpe 
gražių lengvo apsiėjimo 
merginų.

Šiuo momentu fašistai 
daugiausiai verbuoja šnipus 
tarpe darbo žmonių neprie
telių — įvairių renegatų. 
Vokietijos, Anglijos, Lenki
jos ir Japonijos fašistai uo
liausius savo agentus rado 
tarpe trockistų prieš Sovie
tų Sąjungą.

Sekamame straipsnyj mes 
pakalbėsime apie Hitlerio 
šnipus Amerikoj, Austrijoj, 
Lietuvoj ir kitose šalyse.

V. S.

LIETUVOS ŽINIOS
MALĖTAI

Sučiupta Aferistė, Kuri, Persi
rengusi Vyriškais Drabužiais, 

Rinko Aukas
Šiam miestely vasario 24 d. 

pasirodė iš kaž kur atvykęs 
jaunikaitis, kuris sakėsi renkąs 
aukas žuvusių už Lietuvos ne
priklausomybę karių kapams 
tvarkyti. Jis pirmiausia paro
dydavo tam tikrą liudijimą ne
va esą leista jam rinkti aukas 
tam tikslui. Aukojusiem išda
vinėjo kvitus. Aukoti galima 
buvo nemažiau vieno lito, nes 
jo iš anksto jau kvituose buvo 
pažymėta tiek, be to, aukoju
siems dar išdavinėjo atvirukus, 
kuriuose buvo kar. Juozapavi
čiaus, Lukšio ir Eimučio pa
veikslai. šis rinkėjas aplankė 
ir gavo aukų visas įstaigas ir 
pačią policijos nuovadą.

Iš Malėtų jis nuvyko į Alun
tą, bet tenai jam nepasisekė. 
Buvo pareikalauta iš jo paso. 
Pasas pasirodė esąs moteries 
vardu. Iš pradžių “rinkėjas” 
sakėsi, jog pasas esąs jo sesers, 
bet nuvedus jį pas gydytoją pa
sirodė, kad ir paso savininkas 
yra mergaitė, kuri padėta da
bok lėn.

Darbininkų Susižeidimai
Saldainių ir šokolado fabri

ke “Tilkoje” susižeidė darbinin
kas Dobkevičius Pranas; “Li- 
veloje” — ščesnavičius Liudvi
kas ir- Kryžiokas Viktoras; 
KMS auto garaže — Brazaus
kas Viktoras; Br. Tilmansų 
fabrike — Šneideris Aleksan
dras; prie Šančių gimn. staty
bos darbų — Kozeniauskas Jo
nas : “Neryje” — Pecas Au
gustas; plač. geležinkelių d-vė- 
se — Žukas Balys; akmens ta- 
šymo d-vėse — Ivanovas Kar
pis, Žukauskas Vytautas ir Vla
das Matulevičius; prie . Neries 
krantinės sustiprinimo darbų 
ties Kaunu — Katkevičius Pe
tras, Kralikauskas Antanas ir 
Kelbaųskas Alf.; “Spaudos Fon
de” .— .Kąrąs Jonas; E. Dine- 
rio medžio apdirbimo fabrike— 
Kalvaitis Jurgis; Amerikos lie
tuvių akc. b-vėje—J. Leskevi- 
čius ir A. šterno mechanikos 
dirbtuvėje susižeidė darbinin
kas Šeras Mejeris.

HPHl ♦ HF* 1 ♦ O ** M ♦Tiki Trockio Spėjimui __ ;---- —
susirinkimą abiejų šalių žmo
nių šįuom laušimu.

Prie pabaigos reikia pri
minti, įad draugė Woodruff

v

rios buvo paskelbtos 1937 m. 
vasarą, minėtoms knygoms ir 
žurnalams parduoti buvo nu
statyta pradinė varžytinių kai
na 5 litai, bet tuomet pirkėjų 
neatsirado.

Liūdna, kad su tokiu dideliu 
vargu surinktos kaimo jaunimo 
knygos taip pardavinėjamos.

MARIJAMPOLĖ 
Užpuolė Gatvėj

Vasario 28 d. Marijampolės 
apyl. teismas nagrinėjo Kara- 
lenkės dv. savininko Ant. Le- 
levičiaus bylą su jo buy. darbi
ninkais V. Cikonu ir J. Rėdan- 
tu. Po bylos Lelevičius ėjo 
miestan Vaičaičio g-ve, kur ne
pažįstamasis prisivijęs jį smo
gė galvon kažkokiu kietu daik
tu, sunkiai jį sužeisdamas. Le
levičius patalpintas apskr. ligo
ninėj, o piktadarys spėjo pasi
slėpti.

170 Knygų už 20 Ct.
SIMNAS, Alytaus apskr. šių 

metų vasario 8 d. Simno nuov. 
policijos raštinėje iš antrų var
žytinių buvo parduotas uždary
to buv. Lietuvos Jaunimo S- 
gos Skovagalių skyriaus kon
fiskuotos knygos ir žurnalai. 
Iš viso buvo apie 170 egzem
pliorių. Varžytinės prasidėjo 
nuo pasiūlytos sumos. Visą 
170 egz. knygų ir žurnalų kom
plektą nupirko iš varžytinių už 
20 ceptų Br- Ivanauskas, Sko
vagalių knj., Simno valse.

Pirmosiose varžytinėse, ku-

ALYTUS 
Nusišovė Alytaus Apyl. Teis

mo Tarnautojas
Vasario 25 d., 11 vai., teis

mo tarnautojas ipotekos skyr.' 
vedėjas Antanas Juškevičius 
Marijampolės kapuose iš revol
verio nusišovė. Išvažiuodamas 
tos pačios dienos rytą į Mari
jampolę, savo žmonai ir vienam 
teismo tarnautojui jis paliko 
atsisveikinimo raštelius. Nusii 
žudymo priežastis dar visai nė
ra paaiškėjusi, bet manoma, 
kad dėl ekonominės būklės, nes 
A. Juškevičius turėjo skolų ir 
nemažą šeimą, tai sunkiai ver
tėsi ir tas galėjo įvesti jį des
peracijom

Pasirinko žudytis Marijam
polės kapus, matyt, todėl, kad 
ten palaidoti jo tėvai.

Gen. Franco Ofensyva prieš 
Liaudiečius per 190 Mylių
Hendaye, —Franc. - Ispa

nijos pasienis. — Fašistai 
perėjo per Cincą upę ir ver
žiasi į Fragą. Giriasi, būk 
per 24 valandas paėmę “100 
miestelių bei kaimų.”

Generolo * Franco armija 
(daugiausia italai juodmarš- 
kiniai, naziai ir maurai) 
atakuoja liaudiečius 135 my
lių fronte, šimtai Hitlerio 
ir Mussolinio lėktuvų per 
190 mylių bombarduoja liau- 
diečių pasienio miestus ir 
kaimus.

JAPONAI ATGRIEBĖ DU 
MIESTUS NUO CHINŲ

. Hankow. — Padidinta ja
ponų mechanizuota armija 
atėmė iš chinų Tsining ir 
Lincheng miestus Shantun- 
go provincijoj.

Chinai aujrįpgai atakuo
ja japonus Yihsiene.

i

Vienas progresyvus laik
raštis (“Keleivis”) pasiro
dė ne visur progresyviu: 
Pradėjo tikėti Trockio spė
jimui ir, pagalios, tvirtin
ti, kad tai esanti tiesa. Da
lykas—tai byla 21 išdaviko 
Sovįetų Sąjungoje. Rašo 
šiaip:

“Šitaip dalykams stovint, 
gal bus įdomu pasiklausyti, 
ką apie tai sako Leonas 
Trockis, kurio vardas yra 
painiojamas kiekvienoj poli
tinėj Sovietų byloj. Trockis 
dabar gyvena Meksikoj. Jis 
sako, kad visi tie ‘prisipaži
nimai’ yra išgaunami kan
kinimais. Žmonės esą tiek 
kankinami, kad mirtis 
jiems pasidaro daug malo
nesnė ir todėl jie reikalau
ja, kad juos sušaudytų. Jie 
‘prisipažįsta’ prie visko, 
kas tik jiems liepta, kad tik 
greičiau užsibaigtų kan
čios.”

Jeigu taip, tai kas jiems 
draudžia viešame' teisme 
pasisakyti, kad, ve, • mane 
kankino, tai dėl to prisipa
žinau? Juk šitoks pasaky
mas jiems nebus aršesnis už 
mirtį. O svietas tada žino
tų. Bet jie nė vienas to ne
pasako. Matyt, tokio kanki
nimo nėra.

Keista, kad šiaip kituo
se dalykuose progresyvus 
liet, laikraštis, šiuo klausi
mu Trockio spėjimą ima, 
kaip nefalšyvą pinigą.

Pradėjęs falšiuoti, tas 
laikraštis ir toliau eina. Il
gą tą straipsnį užbaigia 
tikrindamas šiaip:

“Reikia pasakyti, kad ne
tiktai Trockis, bet ir viso 
pasaulio spauda, išskyrus 
komunistinę, netiki tiems 
kaltinimams, kokius daro 
seniems Rusijos revoliucio
nieriams dabartinė Sovietų 
valdžia, ir netiki tiems ‘pri
sipažinimams’, kuriuos da
ro teisiamieji.”

Keista, kad šitaip užsi
merkia prieš pasaulį ir sa
kosi matąs visą pasaulį.

Kapitalistų spaudoje yra 
straipsnių, kur netiki, yra 
straipsnių, kur tiki; arba 
vienu dalyku netiki, o kitu 
tiki. Abelnai daugiau tiki, 
negu netiki.

O štai ką Scripps-Howard 
sindikato laikraščiai prane
šė 8 d. kovo iš Washingto- 
no, miesto apie Kerenskio 
nuomonę. Kerenskis, kurio 
valdžią spalių mėnesio re
voliucija (1917 m.) nuver
tė, nėra malonesnis komu
nistams ir sovietams, negu 
Trockis. Washingtono Town 
Hall susirinkime Kerenskis 
sakęs, kad kaltinamųjų pri
sipažinimai esą tai pastan
gos išsigelbėti nuo mirties 
bausmės (“effort to escape 
execution”).

Na, tu pažangusis re
daktoriau, ar dabar nėra 
tavo eilė prisipažinti, jog 
niekus parašei apie viso 
svieto netikėjimą?

A. K.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis-Tas iš A. K. Partijos 

Darbuotės
Kovo 25 dieną A. K. P. na

riai ir simpatikai turėjo ga
na skaitlingą susirinkimėlį ir 
prakalbas. Kalbėjo netik vie
tos draugai, bet turėjom kal
bėtoją ir net su paveikslais 
apie Sovietų Sąjungą draugę 
Woodruff, kuriai teko lanky
tis Sovietų Sąjungoje penkis 
skirtingus sykius.
/ Kalbėtoja Woodruff labai 
puikiai nušvietė Sovietų Są
jungos darbininkų gyvenimą 
ir progresą. Taipgi parodė la
bai žingeidžius paveikslus 
(slides) iš įvairių Sovietų Są
jungos dalių, kaip iš didmies
čių, taip iš ūkių, iš mainų 
apielinkės ir tt.

Po parodymui paveikslų ir1 
kalbos buvo eilė klausimų, į 
kuriuos vietos organizatorius 
ir pati kalbėtoja tinkamai at
sakinėjo. Taipgi buvo disku- 
suojama ir apie trockistų ir 
kitokių šnipų veiklą prieš So
vietų šalį.

Šiam susirinkimę likosi pri
imta tinkama rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta į reikalingą įs
taigą, reikalaujant šios šalies 
valdžios nuimt embargo nuo 
Ispanijos lojalistų valdžios ir 
sulaikyt visokių ginklų parda
vinėjimą fašistinėms šalims, 
kur tie ginklai būna perduoti 
į kruvinojo Franco rankas, su 
kuriais jis veda kovą prieš tei
sėtą valdžią Ispanijoj.

Pasibaigus susirinkimui, vie
tos A. K. P. organizatorius 
pranešė, kad susirinkime esą 
lietuviai ir lenkai pasiliktų dėl 
apkalbėjimo dabartinės padė
ties tarpe Lenkijos ir Lietu
vos,.

Po mažų diskusijų likosi iš
rinktas komitetas šiuom klau
simu darbuotis ir trumpu lai
ku gal pavyks surengt masinį

bus mūsų a p i e 1 i n k ė j vėl su 
prakalbomis ir paveikslais. 
Taipgi ji kalbės per radio apie 
karą ir kaip jo išvengt, balan
džio 20 ir 21 dienomis.

Taipgi mūsų mieste yra 
rengiamasi prie Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimo, kur bus 
masinis susirinkimas didžiulėj 
Armory, ant S. Main St. šiam 
masiniam susirinkime, aparf 
gerų kalbėtojų, turėsime ir di
džiulę darbininkišką teatrališką 
grupę iš Philadelphijos, kuri 
suvaidins nepaprastą veikalą ir 
bus daug kitokių įvairenybių. 
Todėl , visos lietuvių organiza
cijos šioje apielinkėje darbuoki- 
tės, kad didžiulė Armory bū
tų užpildyta darbininkais ir 
profesionalais.

V eisiejiškis.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

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

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

S--------------------------------------------- n

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

GJ--------------------------------------------- E

STANLEY RADIO CO. 
‘ Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

Hitleris Stambiai Padidina 
Savo Armijas, Ypatingai 

Lietuvos Pašonėje
Berlin. — Dar keturiais 

korpusais Hitleris padidina 
Vokietijos armiją. Jinai da
bar turės apie 900,000 nuo
latinių kareivių.

Vienas naujas .korpusas 
bus pasiųstas į Rytų Prūsi
ją, Lietuvos^ pašonėj, kur 
naziai ir tąip jau laika 140 
iki 180 tūkstančių ąrmijps.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų^ vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti,

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Ąntąnųi Penkęvičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
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by Bob Vinatus
A Short Story

The candle flame flickered
flashed as a gust of wind entered 
the small room through the cracks 
in the wall. I silently sat and watch
ed each eddying wisp of smoke 
spiral to the ceiling and lose itself 
in the darkness. It was quiet, very 
quiet, but the silence itself was fill
ed with a hundred little noises. Only 
those who have felt the silence of 
the night can know how oppressive 
it is—and yet so non-existent. The 
wind blowing through the cracks 
whistled a song of Calderon or the 
spirit of a girl waiting for a sacri
ficed lover. It was silent, very 
silent, and I heard the melancholy 
tune, the noise of the cricket in the 
bush, the occasional crack of a twig, 
the throb of my heart as the blood 
movefl in my body, my labored 
breath and the moans of my 
as I kept the death watch.

His silence was the worse 
He just lay there staring at
in the empty air and not saying a 
word. Motionless, save for a blink, 
until I did not know whether my 
vigil was ended or not. He was dy
ing, I knew it, and worse of all, he 
knew it. I felt it. It was coming 
so slow — painfully slow — as each 
silent breath of his was one more 
step to the end.
to comfort him, to help him, to cry 
for him, but my mouth was dry and 
my tongue 
a desert.

It was 
Nothing to
It is not death that men fear but 
the waiting, waiting that kills and

The road was dusty and
Our comrades fell by the

friend

of all. 
a spot

I wanted to speak,

felt like a sand dune in

painful — sitting there, 
do but wait and wait.

DEAR BRITTANIA!
Do you fear B. O. because of 

chlorine gas? Do you think you will 
be one of the four out of five who 
will die in trenches? Do you have 
nightmares and hear bombing planes 
fly over your home? If so, go to 
England for the British have com
pletely solved your potential pho
bias.

Really, there is nothing to’it. The 
government will supply you with 
gas masks whenever H. G. Wells’ 
horror breaks loose. The govern
ment will see to it that the soldier 
gets blown to pieces quite comfort
ably in the trench, and the govern
ment will even help you build your 
own bomb-proof trench in your back 
yard.

Yes, readers, it has finally come.
The Home 
British lion 
a weasel in 
citizens to 
trenches in
protection against air-raiders. Yours 
truly believes these trenches are 
more like graves but let us not go 
into that.

It is perfectly all right with 
me if Britain choose to dig these 
trenches in her parks and yards, but 
wouldn’t it be cheaper to follow a 
policy of maintaining peace by 
means of her tremendous economic 
and moral, strength ? I will not 
complain if Britain arms to the 
teeth, but wouldn’t it be more ad
visable to stop the war-mad Mous
tache of Germany and Big 
Italy NOW rather than to 
til a World War breaks?

The powers of the world
annoying but persistent habit of ig
noring my frantic pleas for sanity 
in an insane world, but’this time I 
have a faint hope of receiving a 
cablegram, reading something 
this:
“Dear Walter:

Glad to hear that you back 
policy of protecting civilians,
as to actively engaging in a policy 
for peace through collective securi
ty, well, that is a horse of a dif
ferent color.

tortures. I prayed with every 
in my body that he, my friend, 
companion-in-arms, my aide in 
war-torn hell of Spain, would 
and die quickly to end this horrible
agony of waiting, waiting and wait
ing for that which must come.

He was also waiting—I couldn’t 
help but feel it. Was it yesterday, 
a month ago or a year ago that we 
two left that which we called home 
and arm in arm marched as volun
teers for the defence of liberty to 
end the frenzied madness that was 
engulfing our beautiful nation ?zWas 
it he or I that said we will die if 
we must?

We marched on a long road since 
then, 
hard.
wayside one by one, each one silent
ly urging the others to pick up 
rifle and continue. We, we two, 
now reached a bend in the road 
looked on the sideways where 
saw long green fields stretching 
into the mist.
rudely made, seemed part of 
landscape as we two looked 
ahead at the peaceful trees 
thought that here in this valley 
peace, a dong peace, an eternal 
peace.

Was it he or another that said, 
“I have been strangely moved bury
ing the dead beneath regenerated 
trees. A shovelful of earth or two 
and nothing but memories remain. 
Perhaps the fields will yield rich
er fruit in the spring ...”

This, then, was the end of the 
road for my friend. The end of the 
road .. . the end of the road ... a 
chorus of voices 
phrase in my ears with each heart
beat going faster and faster until I 
felt that my mind and heart were 
one throbbing unit, ready to burst. 
This is the end ... this is the end ... 
louder and louder my ears rang and 
heart beat. The booming of can
non roared in my ears as I saw- 
the lonely graveyard a battle
field with my comrades dropping as 
raindrops from the bullets of the 
traitor at Burgos. I saw the red, 
yellow, purple banner lifted in Bar
celona, Madrid, Valencia as. we 
marched—a march for freedom to 
the trenches of mud, dirt and hor
ror. I knew that many others 
would fall by the wayside before 
the final triumph. As I heard the 
drum beat I knew we would no) 
die in vain. Sudden silence...
I looked at my dying friend...

I screamed when I saw his 
close shut and breathing cease 
I jumped up and hammered 
fists at the hard stucco wall, 
knuckles cracked and the 
flowed all over the wall and 
shirt until weakness buckled 
knees and down I fell.

the 
had 
and 
we 
far 

Little white crosses, 
the 
far 
and 
was
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Lithuanian Youth-Dance Artist
Member of L.D.S. to 
Give Dance Recital

Builders Hike to the 
State Park Wilds

First International 
Concert and Ball

■

Office of the mighty 
(that was frightened by 
Germany) has urged its 
dig private si x-foot 
their back yards as a

Noise of 
wait un-

have the

like

our
But

Yours,
Neville Chamberlain’

BRIDGEWATER NEWS
My, my, how the Plymouth street 

boys carry on! Yes, you Mr. B. with 
your contagious grin.

The teacher must have had a bad 
nightmare the night before for she 
was in such a grouchy mood when 
rehearsal started. Was it the night
mare or spring fever, teacher? But 
she finally found Plymouth St. was 
the worst bunch of -trouble makers 
and not Cottage St.

Well, in my mind it was one of 
the best rehearsals we have had for 
quite some time. And. as the 
mputh St. boys say, “Ain’t it 
tflith,”

Well, be on the lookout for 
affair, April 23, 1938.

( —Madame X.
P. S. All your guesses are wrong 

about the identity of “Madame X”. 
So keep it up, boys, you may fipd 
out yet. ‘

Ply- 
the

our

Flower Hujer of Hollywood, Cali
fornia, and Ivan Kashkevich will 
present their Debut Dance Concert 
at Town Hall, W. 43rd St., between 
Broadway and-6th Ave., New York 
City, on Wednesday evening, April 
6th.

bor in the sm.oothness and easy 
grace of their performance...”

The program consists of offerings 
drawn chiefly from broad Russian 
sources, ranging from the purely 
classical ballet of Chopin’s music to 
the savage unrestrained barbaric 
dances of the Polovetzians. Among 
the composers of the music played

are the modern Soviet composers 
and old classical favorites: Gliere, 
Stravinsky, Borodin, Ippolitov-Ivan
ov, Dvorak, Chopin, Kreislcr, Pebus- 
sy, J. Strauss and Russian fojk 
music.

Tickets can be secured at Town 
Hall, 43rd St. off Broadway or at 
the Laisve office.

whispered the i

and

eyes 
and
my
My

blood
my 
my

con-A half hour later I regained 
trol of myself. I bandaged my hand, 
wiped the tears from my eyes and 
wrapped .the body for burial in the 
morning. “Good bye, my friend”, I 
whispered, “there is work to be 
done. Our victory will be your ven
geance. Salud!” I picked up my 
rifle and left... • 

----- 0-----
(Liberty, you who aretthe mother 

and hope of the brothers and sisters 
in search of Life and Love, help 
them in their quest to receive the 
bounties they seek.

On lonely hilltops, scarred groves 
and in blasted homes, they wait and 
live and die for your blessing. Help 
them, in this, their hour of need 
when foreign mercenaries clamor at 
the gates and traitors fashion the 
keys.

Oh 
under 
pidity
der the shadow of the Swastika, 
Fasces and Rising Sun. The candle
flame of hope is dim under 
blasts of the Dark Night as 
flesh of our brothers 
steel of the enemy.

Spain bleeds for a 
would be free.

Oh Liberty, lead them 
to victory!)

Liberty, the world lies dying 
the heel of Ignorance and Stu- 
as countless millions live un

meets

wofld

on the

the 
the 
the

that

path

Miss Hujer is the foremost classi
cal dancer in the west, having ap
peared as leading dancer in,the Hol
lywood Bowl, Redlands Bowl and 
the Theodore Kosloff Ballets. When 
a child Miss Hujer appeared as a 
juvenile star in motion pictures.

Ivan Kashkevich is the son of our 
L.D.S. Treasurer, Dr. J. J. Kashke
vich. Having graduated from the 
University of Southern California in 
Los Angeles with a degree in Geo
logy, he embarked on an artistic 
career. During his university days 
he competed as a swimmer, holding 
4 world’s records one season. Ivan 
is a member of. the Newark L.D.S. 
youth branch, LoDeStars.

Those two young artists appeared 
in Hollywood recently to a capacity 
audience. Their performance was 
marked with brilliant success. Los 
Angeles Times’ critics acclaimed 
their works in superlative terms: 
“Brilliant and varied, revealing re
sourcefulness and imagination...tech
nically excellent... Well matched ... 
Revealed the results of their co-la- John (Ivan) Kashkevich and Flower Hujer

Just What Are You— 
Jitterbug or Ickey?

In cither case you’re a swing fan 
and you’ll make a bee line for Mec
ca Temple when you hear that Ben
ny Goodman and Duke Ellington will 
be there April 1st.

You met hundreds of swell people 
at the Model Youth Legislature and 
the Washington Pilgrimage. Those 
people are itching to meet you 
again. If you’ve got the will—we’ve 
the wpy. Just jam into the Mecca 
Temple, April įst • and no fooling! 
Whether you shag or drag—whether 
you dance or sing to the tunes of 
the country’s kings of swing—you 
will have the time of your

Every person who buys 
and “swings” a hip at our 
sion will also be putting a
to the Youth Congress wheeel.

What we want is a jammed “JAM 
SESSION”—ope that will jam Mec
ca Hall on April 1st. Go to town 
with us by swinging and swaying as 
many people as possible to buy 
tickets for “THE” social event of 
the season.

life!
a ■ ticket 
jam ses- 
shoulder

Liths in Lawrence
Unite in Protests

LAWRENCE, Mass.—All Lithua
nian organizations here joined hands 
Tuesday in a joint protest against 
Nazi and Polish fascist aggression in 
Lithuania. The mass meeting, first 
of its ‘ kind and uniting the entire 
Lithuanian colony here, adopted re
solutions and dispatched telegrams 
to the embassies of France, Eng
land, the Soviet Union, and Czecho
slovakia, and. to Secretary of State 
Hull, urging these democratic pow
ers to restrain the fascist powers in 
their war moves.

On the Sidewalks of New York..
New York City has 17 square 

miles of the world’s most miserable 
slums. These areas alone include an 
estimated §5,000 old-law tenements, 
branded, as long ago as 1900, “un
fit for human habitation”, contain
ing some. 500,000 dark and vermin- 
ridden apartments, in which live ov
er 2,000,000 people, or almost one 
Out of every three of the population.

* * *
Of New York City’s .500,000 old- 

law apartments, 387,000 lack central 
heat, 244,000 lack hot water; 235,- 
000 lack bdth-tub or shower; and 
189,000 lack indoor toilet facilties.

* «
Since 1901, over 1,500 men, wo

men, and children have -been burn
ed to death in New York’s tene
ments.

An average of 50 occupants lose 
their lives evpry year, by fire alone, 
in New York City’s 65,000 old-law 
fire-traps. ♦ * *

Only one-half of one per cent of 
New York City’s immediate hous
ing requirepnents were fulfilled thru’ 
the erection of the three municipal 

, low-cost housing projects, First

andHouses, Harlem River Houses 
the Williamsburgh Houses.

At the present rate of condemna
tion, 150 years will be required for 
the elimination of New York City’s 
65,000 old-law tenements. Mean
while the fire-traps deteriorate 
every day. * *

SHORTS ON SPORTS
I Wonder

What the New York Yankees are 
going to do about Johnny Broaca? 
If they don’t intend to use him on 
their own team why don’t they 
trade or sell him to another?

__Lo---
Just how Vito Tamulis feels about 

being trade d to the St. Louis 
Browns? Although this was sup
posed to be a step upward to the 
big leagues I’d like to wagei* a pen
ny or two, that, Vito don’t make as 
much this yearns he did last while 
playing for Newark in the Interna
tional. ---- o----

How King Karlos Pojello enjoys 
touring the European countries as 
just another wrestler when Jn reali
ty he should be the champion of the 
world right ineokir own back yard, 
'(If wrestling was only on the UP 
and UP.)

-----0-----
How many of you arc aware of 

the fact that Villanova College has 
produced 
American 
comes up 
in blond
recently led his team to victory over 
N.Y.U. scoring more points than any 
other player.

——0---
If Eddie Hogan can shake off the 

effects of his Kayo by Buddy Baer 
and fight his way back among the 
top notchers ? Jack 
Benny Leonard were 
out on their way up 
on to win the tittle
sions.—Don’t be discouraged, Ed.

----- 0-----
If Art Radvillas will make as 

good a base-ball player as he is 
foot-baiter for Columbia? Art 
scheduled to play centei’ field.

—Tom Yermal

two players for the All 
football team and now 
with a star basket-bailer 

Johnny Krutulis. Johnny

Dempsey and 
both knocked 
and yet went 
in their divi-

800 CCC CAMPS 
TO CONTINUE

a 
is

WASHINGTON.—President Roose
velt has tentatively agreed to con
tinue operation of 300 Civilian Con
servation Corps camps which were 
doomed to fall under the Federal 
economy axe by July 1, end of the 
present fiscal year, it was learned.

*
City tenement^is ne- 
by the Tenement

Bowling Schedule
Of Second District

McNaboe Bill Con
demned by Protests

While fraternal, labor and social 
organizations recently kept up the 
steady stream of messages to Gov
ernor Herbert H. Lehman urging 
veto of the reactionary McNaboe- 
Devaney Bill which will bar pro
gressives from public office, individ
uals throughout the State joined in 
sending personal pleas for defeat of 
the red-baiting measure.

From every section of the State, 
letters, postcards' and telegrams 
were sent to the Governor calling 
on him to veto the bill.
. The Albany Civil Liberties Union 
made public a list of persons prom
inent in social apd civic affairs who 
urged Governor Lehman to veto the 
bill “because it denies to civil ser
vice and other public employes the 
rights to freedom of speech and be
lief which we consider a funda
mental principle of American demo
cracy”.

Philly Holds Dance 
This Saturday

A dance will be given Saturday 
night, April 2nęl, 1938, at 834 frank
lin St., by Lyros Chorus. Tickets are 
35 cents, including wardrobe.

Music will be furnished for the 
young folks by Blue Aęes, Kings of 
Swing. Also there will be a special 
orchestra for the older folks. Music 
by Joe’s Polka Dots.

Don’t forget to bring along your 
„ „.id neighbors.

Don t forget to bring along your 
friends and neighbors. *

Hello, folks, I am back again look
ing for all kinds of news, so beware 
for the jitter bug will ge) you.

I did not see anyone bring in the 
hair restorer for Johnny. So don’t 
forget before he becomes bald.

Turk should study to be a lawyer; 
all he knows is “I object, your 
honor, to every motion put ‘before 
the chorus”.

—Sm|Įęs.

HICKTOWN ECHOES

we reached the

Nature in the raw called and the 
BuiLDerS answered by going on the 
first real hike of the season. The 
place was Qunningharp State Park 
and the time was last Sunday as a 
group of over 22 LDS’ers and their 
friends left the smoke-stack section 
of Brooklyn to seek nature.—ahhhh!

Via the Eigth Ave. strap-hanging 
line and via the faithful method of 
walk-walk-walk
park in time to devour the frank
furters, sandwiches, etc., etc., that 
our stomachs demanded..One of the 
boys, Johnny Adams, was so fascin
ated by the equine grace of the 
horses that he promptly hired one 
and for one hour galloped about as 
we sat and rested.

A large basball field called and 
two teams were quickly formed. 
The “Hapims” played against the 
“Eggs”. Sad to state, the “Eggs” 

because we
“Eggs”, 
were really “hams 
stopped counting the score when 
the Hamms had about nineteen 
home runs. The gals, of course, took 
an active part—active in swinging 
at the empty air when the ball came 
flying.

The fireside was warm and invit
ing — especially the frankfurters 
wrapped in bacon. Some of the fel
lers forgot their lunches but what 
there was was shared alike. Next 
time, boys, don’t “forget”. Music 
was furnished by the bachelor quar
tet as the others played ball and 
still others warmed themselves by 
the fire.

Back home—ow! my back!, my 
corn! It was a long, long, tiring 
walk but well worth the wear and 
tear on the feet. We all landed 
safely and some still had enough 
energy to attend the Great Neck 
dance.

Cheered by the success of this 
hike, the Brooklyn BuiLDerS are 
planning^ bigger and better hikes 
and social affairs for the spring and 
summer. If ypu want to join us in 
our fun and good t(me, drop around 
any Wednesday evening at Laisve 
Hall where we hold our meetings.

—Builder.

The Lyros Chorus of Baltimore is 
now making final preparations for 
the First International Concert and 
Ball to be held on Sunday, April 3, 
1938 at 7:30 P. M. at the Lithųąniąp 
Hall, 853 Hollins Street. Follbjving 
rehearsal this past Sunday, the cho
rus held a meeting to discuss the 
coming concert. The minutes pf pre
vious meetings were read and every
thing was found favorable. So far, 
the Lyros Chorus has had 17 re* 
hearsals and this concert is ouf 
third public venture, so you see 
that our progress is rather good. 
There will be approximately 700 pr 
800 people attending the ępneert 
Sunday night and the ticket sales 
have been exceedingly good.

Another point established at the 
meeting was that the chorus, as a 
body, was to pick the spngs it is 
to sing rather than let a few indi
viduals choose (hem instead.

Op the night of the concert the 
members (that is, the men and 
boys) were requested to wear white 
shirts with bow ties, dark coats and 
trousers, while the ladies were ask
ed to wear white blouses with dark 
skirts. The stage upon which we 
are to sing is to be decorated with 
the flags of the United States and 
Lithuania. It will be filled with 
roses.

We received an invitation from 
the ALDLD to attend their conven
tion in Philadelphia on April 10th, 
1938, and the members elected to 
attend as delegates were: Helen 
Juškevičius; Charles Urksta; John 
Lockwich; Albert Giedrys and Al
bert Juskevicus.

The meeting came to an end after 
it was decided that we would par
ticipate in a concert with the Rus- 
sian-Ukranian Chorus at the Polish 
Center, 510 S. Broadway, on April 
23, 1938.

Albert Jusgevicus.

He: Do you know the difference 
between a subway car and a taxi?

She: No, I don’t believe I dą.
He (elated): Fine! We’ll take the 

subway.

Hartford Reports on Chorus Activity
With the forthcoming concert, as 

you remember, so near at hand, we 
hąve been working very tediously to 
present a good program. Therefore 
there isn’t much to say about the 
chorus as a whole, although the 
members were pleasantly surprised 
at the last meeting when it was an
nounced that the time for singing 
would be reduced that evening. The 
reason was that our fellow-chorister, 
Stanley tyl., had donated refresh
ments for our enjoyment. Thank 
you, Stanley, we certainly appreciat
ed the treat. Thanks also to Mary 
apd Johnny for providing the dance 
music.

Speaking of pleasant subjects, we 
are very happy to learn that Nellie 
Lukstis is decidedly op the road to 
recovery. \Ve are looking forward 
to seeing you again in our midst. 
While on the subject, I also wish to 
say that we hope to see the rest of 
you who have been unable to attend 
because of sickness in the family. 
It is our sincere wish that the 
Shadow of sickness which has de
scended pyer sp many of you will 
soon be lifted.

The Bendro. Parengimo committee 
is presenting a play, “Negyvi Na- 
bašninkai”, on April 10th, 1938, at 
227 Lawrence St., Hartford, Conn., 
at which time the chorus will also 
participate. The play is a funny 
comedy so come, ail, prepared for a 
pleasant afternoon and evening as 
there will be a dance following at 
57 Park St., Harffo.rd, Conn. Who 
knows, this may be an opportunity 
to become acquainted with you. 
Won’t you come?

Although you are the youngest 
tenor, you ęertainly shpw those men 
now the songs should be sung. In
cidentally, is it pure coincidence 
that you and the, new arrival from 
Philly are among the first present 
to play ping-pong? I wonder if it 
is only the ball that keeps flying 
across the jable.

Did yoy know that our blpnde 
soprano (front row) received a 
notice from the government that 
she was earning too large a salary? 
I’m sure more of us would like to 
be in your position!

Speaking of the same, my mątch- 
making mind wonders if our blonde 
bass has finally succumbed to your 
charms. Marion, since both of you 
were absent Wednesday.

It seems that our “little 
heart” has found a new love.

sweet-
.... . .......
be alarmed, folks, it’s only a gui
tar.

The orchestra has brought out pur 
musical-minded people after all. You 
should have let us known sooner, 
Nellie, that 
lin player.
Orchids:

To Mary 
print copies

you were a master vio-

for her willingness to 
of all our songs... Tp 

the altos for the splendįd work they 
have been doing, although their 
membership has diminished so 
greatly.
Rambler:

Practice what you preach!
—W>?

A New York 
ver inspected 
House Department unless a com
plaint is made. There are 'only 224 
inspectors to cover 105,000 buildings. 
It would take the entire staff at 
least three years to visit each one 
of these tenements once. Yet city 
law requires monthly inspection of 
all multiple dwellings where rentals 
per apartment are $25 per month.

Ninety per cent of the houses ip 
Harlem are 35 years old or over. 
There are 19,500 instances of viola
tion of the Multiple Dwelling law 
to be fpund in Harlem.* **

In Harlem a “hot bed’’ 
refer to the variety used 
turipg young plants, but 
occupied on the stąggep system, new 
shifts every eight Jiours.

docs not 
for nur- 
to beds

2—All teams at 
9—All teams at 

16—All teams at

Gardner.
Norwood.

Boston.So.

be chorus

‘female

April
April
April

Rules:
1) All players must 

member's.
2) All teams will have 3 

and .3 male bowlers. t
3) All scores will be sent in to 

me.
4) Scoring will be thus: The team 

haying the highest 3 string total 
will get 4 points; second highest, 3 
points; lowest score, 2 points. In 
case 2 teams hąve the same 3 string 
total, each, team will get 2 points.

J.
Spores Chairnian.’

Many young ladies burn up their 
sweethearts with old flames.

Here I am again, folks, after a 
long absence.

Who said B’water was inactive? 
Why, we are planning a concert and 
dance with a play right now. Yes, 
on April 23, 1938—that’s a Saturday 
nite—for the small fee of 40 gents 
you shall have drama, a play to be 
presented by the Montello chorus, 
songs by soloists and Bridgewater 
chorus, and music by “X” for danc
ing. Oh, you want to know >vh° 
will play the music? For forty cents 
you yyjll be ąbĮę to find out, so 
cornp and ep joy yqurself.
Apologies:

To Worcester—you really 
give your performances on 
nite or Ęrjpay nite then we

should 
a Sat. 
will he 

able to attend, but Sunday is a bąd 
day for us. -

To Lawrence—accept our sincere 
regrefs |),ut thpre is something going 
on ’ in B’water on April 1st, §b we 
cannot attend your affair. Best of 
luck tp you.

—The K Twins.

Dentist’s Wife: Why do you 
the office door when I sing?

Dentist: I want the people 
i are waiting to know that it 

Keep up your good work, Albert! the patient.
Personal Memos:• « * ‘

Open

WfoO 
isn’t

THEY NEED YOUR HELP!
How can we help the boys in Spain? .'I’his letter speaks 

for itself:
°... I wish to express my deepest appreciation ąnd 

thanks to everyone concerned for theif Ijęnevęlencę in send" 
ing those packages. I received three of them and the shock pf 
surprise and joy nearly killed me. I shąręd a greąt pqrtjpn 
of the cigarettes with comrades thąt were |dnd enough tp 
keep me supplied when I had nppe. Gosh, you cap pęvpy 
imagine the tremendousness of the effect in receiving those 
packages while here in Spain. . It is ope of the bpacpn events 
of a person’s life which can never he forgotten. .A thousand 
extra thanks to all.

The .Lithuanian
active in collecting material for the many Lith-Ąmerican ■ 
young men in Spain. Ypur pooperation is needed! Sepd all 
contributions to the Lithuanian Committee to Aid Spanish 
mocracy, 419 Lorimer Street, Brooklyn, N'« Y-

Bąli'*.
Comm. To Aid Spanish Dernpcrąey is
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Rochester, N. Y.
- KĄ VEKIA A. D. P.
• , LIET. KLIUBAS?

♦ Artinantis balandžio mėne
siui, prasidedant malonesniam 
orui, mūsų visuomenės veikė
jai yra kupinai užimti visuome
niškais darbais.
; šiuo tarpu pas mus pirmu 
kartu išeina į mūsų veikimą 
American Labor Party Lietu
vių Kliubas. Pirmiausiai, ži
noma, yra stengiamasi sukel
ti reikalingi finansai plates- 
iJ5am veikimui. Sukėlimui fi
nansų yra rengiama vokiška 
(bet ne hitlerinė, vakarienė. Tai 
bus subatoj, balandžio 2, Ge- 
demino svetainėj. Kadangi ren
gėjams yra labai svarbu pa
daryti gerą įtaką dėl ALP var
do, tai bando sušaukti vakarą 
skaitlingą atsilankiusiais, dėl 
to ir įžangą daro labai priei
namą, tik 25c. (
'..Kas link ALP veikimo, tai 

pas mus veikia smarkiai visi 
wordai. Kovo 26 d. vakare 
buvau užėjęs į italais apgyven
tą distriktą. Jie turėjo suren
gę ALP “bingo” vakarą, Žmo
gių buvo pilnutė svetainė ir 
linksmai vaišinos per visą va
karą. Kiek sukelta finansų, 
neesu patyręs, bet permatoma 
gražaus pelno.

Kas link Rochesterio italų, 
tai patyriau veikdamas North 
American Komitete, kad jie 
čionai ir Ispanų liaudiečiams 
yra daugiausiai sukėlę paramos 
--r- drabužiais, maistu ir pini
gais. Čia kalbu išimtinai tik 
apie susipratusius.

Užbaigdamas korespondenci
ja nuoširdžiai patarčiau mūsų 
Visuomenei prisidėti dalyvumu 
prie minėto rengiamo vakaro 
ALP Lietuvių Kliubo. Atsilan
kykite skaitlingai!

M. Duseika.

i padengimui lėšų. Aukų surin
kta $20.69.

Pertraukoj S. Kuzmickas, 
vietinis ir V. Valiukas iš 
Scranton, Pa. sudainavo dvi 
liaudiškas dainas, duetą, ku
rios išėjo vidutiniai. Pianu 
akompanavo O. Vanagaičiūtė, 
scrantonietė.

Antras kalbėtojas buvo S. 
Gegužis iš Mahanoy City, Pa. 
Kalbėjo trumpai, apie 10 mi- 
nutų. Baigdamas savo kalbą 
pareiškė, kad turįs parašęs re
zoliuciją anglų kalboj, kurią 
ir perskaitė. Rezoliucija liko
si priimta vienbalsiai atsisto
jimu publikos ir bus pasiųsta 
į atatinkamas vietas.

Publikos buvo susirinkę 
apie penki šimtai prakalbų 
pasiklausyti. Pakarklietis.

Waterbury, Conn.

Boston, Mass.

Kompanijos Pradėjo • Miišt Mo
kestis, Paskelbė, kad Numuša 

10%. Darb. Skelbia Sėdėjimo 
Streiką

Kovo 30 d., American Brass 
Co. prikabino notas, kad numu
ša 10%. 10:30 ryte darb. su
stabdė mašinas ir benčius ir sė
dėjo protestuodami. Bosai pra
nešė, kad kovo 31 d. atvyks di
dieji kompanijos bosai iš New 
Yorko, ir bandysią taikintis. 
Darb. nusitarė eiti namo ir va
kare laikyti mitingus ir ant ry
tojaus sueiti vėl dirbtuvėsna, 
ką atvažiavę kompanijos did- 

I poniai pasakys.
Taipgi kompanijos atima ir 

apmokamas vakacijas, kurias 
buvo davę praeitą metą. Pra
eitą metą darb. smarkiai stojo 
į C.I.O. unijas, tai ir vakacijas 
davė ir mokestis kėlė. Bet at
slūgus darb. stoti unijon, ir vėl 
siunta prieš darbininkus, vėl 
užsimojo badu marinti, mušti 
mokestis. Darbininkai, stokit 
unijon, tik tas kompanijas nu
gąsdins.

Milžiniškas Masinis Mitingas

Milžinišką masinį mitingą 
bendrai rengia Bostono «visų 
partijų lietuviai nedėlioj, ba
landžio (April) 3-čią d., Fa- 
nueil Mali, Bostono Marketo 
Distrikte, antrą valandą po 
pietų. Įžangos nebus. Masinio 
mitingo tikslas yra protestuo
ti prieš lenkus. Užkviesti kal
bėtojai iš lietuvių: Bostono 
adv. Bagočius ir šalna, Ste
pono Dariaus Posto Am. Legi- 
jono komandierius Dr. Juozas 
Landžius-Seymour. Iš svetim
taučių užkviesta kalbėti Dr. 
T. A. Taracouzio, Harvardo 
Universiteto profesorius teisių 
skyriaus, advokatas Elihu 
Stone, buvęs U. S. Attorney 
for Federal Court ir ukrainų 
kunigas. Taipgi pakviesti da
lyvauti šiam milžiniškam pa
rengime Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Postas 317, ir 
Ladies Auxiliary; taipgi Pos
to benas ir dainininkės šešios 
Birutės lietuviškuose kostiu-’ 
muose.

Veikėjai 57 Bostono ęrgani- 
zacijų, neskiriant pažiūrų, iš
rinko komitetą iš 21 asmens. 
Šis komitetas išrinko valdy- 
bon sekančius asmenis: Inž. 
Titus Grevis, pirmininku, A. J. 
Kupstis, vice-pirminmku, Ste
ponas Minkus ir Alex. Ivaška, 
sekretoriai. Mykolas Venis, iž
dininkas, J. Tumavičienė, Po
vilas Kubiliūnas ir Al. Petri
kas, iždo globėjai.

Visi lietuviai iš visos toli
mos Bostono apielinkės kvie
čiami atvažiuoti parodyti mū
sų lietuvių jausmą.

Steponas Minkus, 
Alex. Ivaška.

jus savo žmonėse pasitikėji
mą ir būtų stipriai susijungus 
su Sovietų Sąjunga, tai niekas 
nebūtų ir svajojęs, kad Lietu
va reikia išnaikinti nuo žemės 
paviršiaus.

Vienok Lietuvos darbinin
kai nelenks, galvos prieš Len
kijos draskūną, o Amerikos 
lietuviai gelbės jiems kiekvie
nam jų žingsnyje, kad' tik 
greičiau pasiliuosuotų iš tų 
kruvinų nagų.

Prie pabaigos kalbėtojas 
perskaitė protesto rezoliuciją, 
kuri vienbalsiai buvo priimta.

Dėlei prakalbų pavykime 
reikia ištarti ačių ponui Kat
kui už tinkamą ir veltui pas
kelbimą per radio bangas.

Buvo minėta, kad ..didesnę 
auką davusių vardai bus spau
doje skelbiami. Labai atsipra
šom, kad visų vardus nesuė-< 
mėm ir negalėsime paskelbti. 
Aukų surinkta $42.50.

Labai ačiū aukavusiems.
' Vienas Rengėjų.

New Britain, Conn.

Newark, N. J.

Binghamton, N. Y.

į Shenandoah, Pa.
I ! 2 ---------t • •*Iš Lietuvos Nepriklausomybei 

’* »• Ginti Prakalbų

I M ĄLDLD 17 kuopos draugų 
sumanymu, kad reikalas yra 
Senadorio lietuviams surengti 
masinį susirinkimą ir pakelti 
protesto balsą prieš Lenkijos 
nevidonus užpuolikus ant Lie
tuvos nepriklausomybės, tuo- 
Jaus kreiptasi prie kitų srovių 
draugijų, kad sudarius bendrą 
Komitetą ir varius darbą ant 
jflačios papėdės. Taipgi komi
tetas atsikreipė ir pas kunigą 
Karalių, vietinės parapijos

I Kleboną, kad prisidėtų prie to
| prakilnaus darbo. Kun. Kara-
| liūs pareiškė, kad sutiktų da-

i lyvauti tame susirinkime ir pa-
!| šakyti prakalbą, bet kad esąs
i išimtas bažnyčioje, tokiu bū-
Į du visiškai atsisakė dalyvauti,
iį 3 čia turiu pažymėti, kad ko- 
* mitetas susidarė nuo lietuvių
' aštuonių įvairių draugijų ir

atliko savo užduotį pilnai.
» Prakalbos įvyko 27 d. kovo 

’ Cooper High School Audito
rium, 7j45 vai. vakare. Pir- 

\ mininkas K. Motuzą prabilo į 
susirinkusius: “Broli ir sese, 
Jtetuvi, šiandieną yra istoriš
kas momentas, Lietuvos nepri- 

\ kiausomybė randasi ant pra
žūties kranto. Tai ir mes, She- 

' nadorio lietuviai, tą matyda- 
k mi, negalime stovėti nuošaliai.

Todėl, mes čionais susirinko- 
Y me pareikšti protesto balsą 
(J prieš Lenkijos užpuolikus ant 

’ Lietuvos ir mes esame pasi- 
/ rengę ginti Lietuvos, laisvę ir 

Lietuva turi būti laisva!”

Kovo 30 d., Brass Workers- 
C.I.O. unijos vietos organizato
rius, išbandydamas miesto re
akcinį seną įstatymą draudžiant 
dalinti lapelius ant gatvių, da
lino ir liko policijos areštuotas.

Už pusės valandos' teisėjas 
paliuosavo, pareikšdamas Suvie- 

inytų Valstijų Aukščiausio Teis
mo nuosprendžiu, kad daugiau 
policija neturi teisės trukdyti 
lapelių dalintojus. Policija, ar
eštuodama tokius dalintojus, 
laužo šalies konstituciją.

Reikia priminti, kad Water- 
buryj per daugelį metų policija 
buvo sutrempus šalies konstitu
ciją, čia daugelis buvo areštuo
ta už dalinimus lapelių.

Dar daug yra dalykų, per ku
riuos policija laužo mūs demo
kratinės šalies konstituciją. Mat 
miestuose yra daug valdininkė
liais mažų Hitlerukų ar Musso- 
linukų, kurie ir trempia demo
kratines konstitucijas. Reiktų 
jiems ragučius aplaužyt.

J. Ž.

So. Boston, Mass.

; Pradėta ’prakalbos su Lie- 
| tuvos himnu. Pianu paskambi

no O. Vanagaičiūtė iš Scran- 
. ton, Pa. Pirmiausiai perstato 

I kalbėti R. Mizarą, “Laisvės”

RADIO

4-rių metų radio sukaktu
vių programą per stotį W0R 
L, 920 kilocycles, nedėlioj, 
April 3-čią, bus sekanti, 9 :30 
vai. ryte :

1— Trijų žvaigždžių Orkes
trą iš So. Bostono.

2— šešios Birutės iš Bostono 
po vadovyste Valentinos Min- 
kienės.

3— Duetas Albertas Gied
raitis, gitaristas ir Vladas Mic
kevičius, mandolinistas iš So. 
Bostono.

4— Kalbės adv. Zuzana 
šalnienė iš Bostono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

< Redaktorių iš Brooklyn, N. Y.
I Drg. Mizara kalbėjo virš 
valandą laiko ir aišikioj for
moj išdėstė dalykus, kas yra 
kaltininkai užpuolime ant Lie
tuvos. Pabaigus Mizarai kal- 

’ bėti, buvo renkamos aukos,

Detroit, Mich., policija su 
laužė Federal Šriubų fabri
ko streiko pikietininkų lini
ją ir buožėmis praskynė ke
lią skebams; 50 pikietininkų 
sužeidė.

Protestas Prieš Lietuvos 
Grobikus

Kovo 23 d. Amerikos Lietu
vių Kongreso N. J. Skyriaus 
valdyba suruošė . šaunias pra
kalbas. Kuomet kilo Lietuvos 
klausimu toksai liūdnas mo
mentas, nors į trumpą laiką, 
bet gerai pasidarbavus, su
šaukta keturi šimtai lietuvių. 
Buvo pilna Lietuvių Salė, suė
jo visokių pakraipų žmonės. 
Tik gaila, kad nuo tautininkų 
ir katalikų kalbėtojų nebuvo. 
Tautininkam buvo pranešta, 
norėdami galėjo padėti savo 
žmogų. Pas vietinį kleboną 
dusyk buvo apsilankyta, ir vi
suomet gauta atsakymas, kad 
neturės laiko ir sakė: “Vyrai, 
rezoliucijos turi būti gerai ap
svarstytos.” -Tas reiškė, kad 
neįžeistų swastikos ir lenkų 
vanago.

Buvo trys geri kalbėtojai. 
Drg. Siurba patiekė labai vy
kusią paskaitą iš Lietuvos isto
rijos. Labai yra įdomu, kuo
met prelegentas tavo mintis 
nuveda penkis šimtus metų 
tam atgal į lietuviu istoriją ir 
parodo praeities darbus.

D. M. šolomskas savo kal
boje nurodė užpuolikų ir puo
lamųjų spėkas, darydamas iš
vadą, kuri tauta gali gintis, 
kuri ne. Hitleris su Mussoliniu 
Ispanijos žemę plauna jos 
darbininkų krauju, vien tik 
dėlei to, kad pasmaugt liau
dies valdžią ir įsteigt kruviną 
fašistinę diktatūrą.

Austriją Hitleris jau pasi
grobė, dabar tuo pačiu mastu 
mieruoja ir ant čechoslovaki- 
jos. Matyt, tas darbas jam 
lengvai eina, kuomet neva de
mokratinės šalys tam kruvi
nam darbui pritaria. Tai ir 
ginkis būdamas daug silpnes
nis už savo priešą.

Draugas Mizara kalbėda
mas vien tik apie Lietuvą, pa
sakė labai karštą prakalbą; 
kiekvienas jo pasakytas žodis 
smigo klausytojui į širdį, ką 
liūdijo gausūs aplodismentai.

Visi kalbėtojai pripažino, 
jei Lietuvoje būtų buvus de
mokratinė valdžia, būtų turė

Pirmu Sykiu Trijų Sriovių 
Kalbėtojai Aiškins Lietuvos 

Padėtį Masinėse Prakalbose
Du šimtai lietuvių susirinkę 

į Lietuvių Svetainę kovo 28 d. 
išrinko komitetą iš 11 ypatų 
ir nutarė susidėti su Vilniaus 
Vadavimo Komitetu ir ben
drai parengti prakalbas. Į tą 
komitetą įeina skirtingų pa
žiūrų žmonių: katalikiškų, 
tautiškų, komunistinių, pro
gresyvių ir nepartijinių.

Tam pačiam susirinkime pa
aiškėjo, kad Vilniaus Vadavi
mo Kom;. yra nutaręs rengti 
protesto prakalbas prieš Len
kijos imperialistus balandžio 
3 d., 6:30 vai., vakare Lietu
vių Svetainėje, 354 Park St. 
Kadangi darbas pradėtas, tad 
šis susirinkimas prakalbų ren
gimą užgyrė su dadėjimu, 
kad jose turi kalbėti trijų srio
vių kalbėtojai: būtent, nuo ka
talikų, komunistų ir tautinin
kų.

Prakalbos, manoma, bus 
milžiniškos ir kalbės veikiau
siai šie asmenys: Nuo i komu
nistų R. Mizara, nuo katalikų 
kun. Ambota ir nuo tautinin- 
kų Vitaitis.

Tikimasi, kad šiuo svarbiu 
Lietuvos nuotikių laiku tasai 
darbas išsiplėtos į dar didesnį, 
našesnį. Vikutis.

Sąjūdis Lietuvos Gynimo 
Klausime

Gręsiantis lenkų-grobikų pa
vojus Lietuvai sukėlė platų 
lietuvių sąjūdį ir pas mus. 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius sušaukė gana skaitlin
gą susirinkimą, kurio varde 
pareikštas čionai gyvenančių 
lietuvių sąjausmas nepriklau
somai Lietuvai, ir protestas 
prieš lenkų pasimojimą užgro
bti mūs gimtąją šalį. Susirin
kimas įvyko kovo 27 d. Ata
tinkamas kalbas pasakė Jasi
lionis, Aimanas ir Balčikonis. 
Pirmininkavo Pagiegala. Pa
siųstos rezoliucijos Jungt. 
Valst. sekretoriui liuli, Len
kijos atstovybei šioje šalyje, 
ir Lietuvos atstovybei, reika
laujant, kad Lietuvoj būtų su
daryta koalicinė valdžia.

Į šį susirinkimą buvo kviesti 
tautininkai ir katalikai (pas
tarieji per 'kun. Skripką). 
Kun. Skripka pagyrė Kongre
so ^skyriaus delegacijos suma
nymą ir darbą, bet pats susi
rinkime dalyvaut nežadėjo, ir 
nedalyvavo. Tačiau susirinki
mo publika buvo visų sriovių 
ir labai vieningai atsiliepė į iš
keltąjį klausimą. Nuo tauti
ninkų dalyvavo Aimanas, nors 
jis sakėsi nesąs oficialis jų at-

stovas, o tik dalyvaująs kaipo 
asmuo.

Susirinkimas pareiškė pa
geidavimą, kad Amer. Liet. 
Kongreso skyrius pasikviestų 
katalikų ir tautininkų organi
zacijų atstovus ir sukurtų ben
drą Lietuvos Gynimo Komite
tą.

įlinkta aukos lėšų padengi
mui, ir kas liks — Lietuvos 
Gynimo Fondui. Surinkta 
$19.72. Manoma, kad pusė tos 
pinigų sumos liks Lietuvos Gy
nimo Fondui. Apart sumestų 
smulkių aukų, po 50 centų au
kojo šie asmenys: J. Morkū
nas, M. Mikolajūnienė, K. 
Juozapaitienė, M. žvirblienė, 
M. čeplėnas, E. Stelmokas, J. 
žalnieravičius, A. Lėpa, J. 
Aleksandravičius, L. šimoliū-

nas, P. Stasiūnas, P. Juozapai- 
tis,' J. RašČikas, J. Gabužis, 
A. Pagiegala, J. A. Kamins
kas ir S. Jasilionis.

Šis bendras ir skaitlingas 
susirinkimas, pavykęs gražioj 
nuotaikoj, ugdo viltis, kad at
eityje, jei bus reikalas, bus ga
lima, Lietuvos gynime nudirb
ti didelius darbus! J.

Šnipy-Skeby Agentūros Gal
va Sudeginęs Savo Knygas *
Washington. — Galva šni

pų - streiklaužių agentūros 
R. F. Smith, klausinėjamas 
senatinėj piliečių laisvių ko
misijoj, sakė, kad sudeginęs 
visas savo biznio knygas 
pirm, negu buvo pašauktas 
tyrinėjimam

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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.

DIENRAŠČIO LAISVĖS KONVENCIJINIS

BANKETAS
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES“ BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balasidžto-Jlpri'-.t 1938

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

Norwood, Mass.
Nutrūko Derybos, Nes Kompa

nija Nori Uniją Veik 
Sunaikinti

Kovo 29 d. masiniam strei- 
kierių susirinkime', kuriam da
lyvavo 500 darbininkų, streiko 
vadovybė davė raportą iš ėju
sių derybų. Pasirodė, kad Win
slow Brothers and Smith Co. 
siūlymai yra visai nepriimtini. 
Raportą išklausę, vienbalsiai at
metė kompanijos pasiūlymus.

Popietinėj pikieto linijoj da
lyvavo apie 2,000 žmonių. Ir 
nekurie bosai, kurie užima dar
bininkų darbus, buvo gerai pa
vaišinti, du streikieriai tapo ar
eštuoti, bet paleisti po $100 
kaucijos kiekvienas. Ant ryto
jaus nei vienas bosas nebevažia
vo į darbą.

Darbininkai pasiryžę savo 
reikalavimą išsikovoti. O dar
bininkų reikalavimas yra: pa
sirašyk 1937 metų agrymentą!

Galima tikėtis rimtos ir ilgos 
kovos. Su tokiu ūpu ir energi
ja, kokią streikieriai turi, aišku, 
kova bus laimėta. Visų Nor
wood© darbininkų simpatija su 
streikieriais.

žvalgas.

London. — Vyriausias an
glikonų bažnyčios dvasiškis, 
Canterbury’o Arkivyskupas 
užgiria, kad Hitleris prijun
gė Austriją Vokietijai ir 
ypač džiaugiasi, kad tą žy
gį padarė “be kraujo lieji
mo.”

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

DOROTHY BUBNIUTĖ 
šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

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

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

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos. %

NAUJIENYBE
Šiuom kartu “Laisvės” 

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

Bus Gera Vakarienė* Pui
ki Programa ir Smagūs 

šokiai
A. Velička, tenorasP. Grabauskas, baritonas

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

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

laišką reikalu
kuri

VARPO KEPTUVEHARRISON-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 drauges, 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 i Centrą.

(76-77)

Kliubo teatras su pamargini- 
mais pavyko gerai. Įvyko ko
vo 27 d., Lietuvių Svetainėj. 
Pirmiausia sudainavo solo 
Wanda Katokas, lenkų tautos 
vietinė dainininkė; dainavo tris 
daineles labai gražiai; pianu 
akompanavo Izabelė Yarmola- 
vich-Kugel. Antras Andrius 
Trakimavičius, berniukas apie 
10 metų amžiaus, sudainavo 2 
dainas; turi labai malonų bal
selį. Olga Zaruba, 7 metų am
žiaus, gražiai padeklamavo. 
Draugė ’M. K. Sukackienė iš 
Worcesterio pasakė prakalbą 
moterų reikalais ir abelnai die
nos klausimu, prisimindama ir 
dabartinę padėtį Lietuvos, 
bėtoja patiko visiems.

Po draugės Sukackienės 
bos pirmininkas J. Grybas
skaitė sekančias rezoliucijas, 
kurios buvo priimtos vienbal
siai :

ALDLD 25 kuopos kovo 14 
d. laikytas susirinkimas buvo 
draugiškas ir padaryta gerų 
tarimų, kuriuos verta ir spau
doj pažymėti.

Laiškas gauta iš Meno Sąjun
gos nuo sekretorės draugės Ša- 
linaitės su reikalavimu, kad 
kuopa užsimokėtų duokles. Nu
tarta užmokėti už metus ir pu
sę $7.50.

ALDLD 6-to Apskričio val
dyba prisiuntė
jaunuolių konferencijos, 
įvyks 10 d. balandžio, Phila- 
delphijoj. 
pasiųsti ir liko išrinktas drau
gas J. Jesaitis.

Nutarta į North American 
Committee delegatas pasiųsti ir 
išrinktas draugas P. Kupris.

Nutarta priimti mūsų bran
gaus poeto Janonio motinėlę į 
garbės narius su pilnom teisėm 
į kuopą.

Dėl “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks 29 d. gegužės, Liberty 
Parke, komisija pranešė, kad 
serijos jau yra prisiųsta ir jau 
yra daug išduota dėl parda
vimo. Taipgi bus penki cho
rai — Aido Choras iš Brook- 
lyno, Lyros Choras iš Philadel- 
phijos ir vietiniai trys chorai. 
Taipgi darinkta daugiau į ko
misiją — draugės M. Mikolai- 
tienė, K. Stanienė ir E. Stan
kevičienė. . šius su demokratinėmis šalimis,

Lyros Choro veikianti komi- kaip tai: Francija, Čechoslova- 
sija pranešė, kad yra rengia- kija ir Anglija, o ypatingai su 
mas gražus koncertas ir balius Sovietų Sąjunga, kuri yra ma- 
bendrai 4-rių tautų — vokiečių 
choras Frohsinn, rusų-ukrainų 
choras, žydų"* choras Freiheit 
Gesangverein ir lietuvių Ly
ros Choras — nedėlioj, balan
džio 3 d., 7 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėj, 853 Hollins St.

Gerbiami ir gerbiamos, malo
nėkit visi atsilankyti į šitą gra
žų parėngimą keturių tautų ir 
išgirsti gražų koncertą ir prie 
geros orkestros pasišokti už 
taip mažą įžangą. — 35c.

Rašt. A. Žemaitis.

Nutarta delegatas

ALDLD 25-ta kuopa pasiun
tė Lietuvos atstovybei į Wash- 
ingtoną kovo 19 d. rezoliuciją 
su reikalavimu, kad būtų su
grąžinta Lietuvos liaudžiai de
mokratija. Ir mes ALDLD 25 
kuopos nariai pasižadame gel
bėt Lietuvai nu užpuolikų len
kų ponų.
Atsakymas Lietuvos Atstovy

bės iš Washing tono
P. Antanas žemaitis, 
Rašt. ALDLD.

Gerbiamas Tamsta:
Jūsų Draugijos pareiškimą iš

Kal-

kal-
per-

REZOLIUCIJA ANTANUI 
SMETONAI

Kovo 27 d., 1938, Norwoodo 
lietuviai, susirinkę į Lietuvių 
Svetainę ir apkalbėję Lietuvos 
padėties reikalus, griežtai rei
kalaujame, kad Lietuvoj būtų 
atsteigta demokratija. Mes rei
kalaujam, kad Smetona su savo 
kabinetu atsistatydintų ir kad 
Lietuvoj būtų sudaryta koalici
nė valdžia iš visų partijų. Mes 
reikalaujam tuoj aus pamesti 
flirtavus su fašistinėm šalim,

vengta. Dėl tų moterų turėjo 
nukentėti ir visai pašaliniai 
žmonės, kurių organizacija la
bai apgailestauja, ir kaltinin
kės turi už tai atsakyti.

ALDLD 9 kp. susirinkimas 
atsibus balandžio 3 d., Lietu
vių Svetainėj. Būkite visi na
riai, nes nesusipratimai iš or
ganizacijos turės būt prašalinti 
ant visados.

Org. J. Grybas.

Great Neck. N. Y

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)

Telephone: EVer green 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.

Ketvirtadienio rytą, drg. Be
eis iš Great Necko pranešė 
liūdną žinią, kad mirė Tarnas 
Pakštys, 63 m. amžiaus. Jis 
mirė savo namuose, 92 Steam
boat Rd., trečiadienį, kovo 30 
d., 9-tą vai. ryto. Bus palaido
tas balandžio 2-rą, šeštadienį, 
Westbury Holy Cross' kapinė
se.

Pašarvotas namuose po virš- 
minėtu antrašu. Laidotuvių 
pareigoms rūpinasi graborius 
B. P. Shalins-Šalinskas.

Daugiau žinių apie velionį 
bus pranešta kitose laidose.

PRANEŠIMAI E KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.

Prašome Newarko ir apylinkės 
draugijų nedaryti jokių parengimų 
5-tą d. birželio, nes ALDLD 136 kp.

O kuo greičiausiai UŽmegsti ry- j turės parengimą Hillside, N. j. —
Komisija. (77-78)

žųjų tautų gelbėtoja. Mes rei
kalaujam tuojaus paliuosuoti 
visus Lietuvos politinius kali
nius, kaipo geriausius kovoto
jus už Lietuvos nepriklausomy
bę ir laisvę.
JUNGT. VALSTIJŲ PREZI
DENTUI F. . D. ROOSEVEL- 
TUI, WASHINGTON, D. C.

BRIGHTON-CAMBRIDGE, 
MASS.

Mes, Brightone, turėsim dideles 
prakalbas 3 d. balandžio. Rengia 
Brightono ir Cambridge’iaus Bend
ras Frontas. Kalbės advokatas Ba- 
gočius ir anglų kalboj kalbės drau
gė Hartman, komunistų vadovė. Bus 
muzikos, dainų ir šoks rusų šokikų 
grupė.

Aš, kaipo moteris, daugiausia at
sikreipiu į Cambridge’iaus ir Bright
ono moteris, dalyvaukime prakalbose 
ir raginkime visus ir visas—E. Ber
notienė. (77-78)

Mes, Norwoodo lietuviai, pra
šome pasmerkti Lenkijos agre
sorius už kėsinimąsi ant 
vos nepriklausomybės ir 
padėti išgelbėti Lietuvos 

klausomybę.
LENKIJOS VALDŽIAI

UŽSIENIO MINISTERĮ 
BECK

Lietu- 
tuomi 
nepri-

PER

PHILADELPHIA ,PA.
ALDLD 10 kp. labai svarbus susi

rinkimas įvyks 3 d. balandžio,-^Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 81 
vai. vak. Tas susirinkimas bus ne
paprastas tuom, kad jarųe 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 
paklausytumet visi draugai ir drau
gės ir atsilankytjimėt kuo skaitlin
giausiai į Susirinkimą. — Kviečia 
Sekr. J. Bender.

— Kviečia 
(76-77)

SHENANDOAH - MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9 Apskr. konferencija 
įvyks balandžio 24 d. Darb. Svet., 
Minersville, 1-mą vai. po pietų. Šio 
apskričio kuopti sekretoriai privalo 
sušaukti susirinkimus balandžio mė
nesį ir išrinkt delegatus į konferen
ciją. 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)

WILKES,BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio rengiama 

vakarienė įvyks balandžio 3 d., sek
madienį, Crystal Ballroom Svetainė
je, 325 E. Market St. Pradžia 5 v. 
v. Ši vakarienė bus vieną iš nepa
prastų. Programas bus didelis ir 
įvairus. Geri valgiai ir gėrimai, pa
silinksminimui muzika. Kaip vietos 
taip ir iš apylinkės lietuvius ir lie
tuvaites kviečiame skaitlingai daly
vauti ir išgirst tą nepaprastą pro
gramą. — Kom. (76-77)

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

mas įvyks penktadienį, balandžio 1 
d., 8 v. v. A. Tenio Svet., Winans ir i 
16th St. Draugai ir draugės, visi da- I 
lyvaukite, nes turime daug svarbių Į 
dalykų aptarti, pasistengkite ir nau- ! 
jįj 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, kurjįs įvyks balandžio 22 i 
d. ir daugiau svarbių dalykėlių at- ■ 
likti. Dabar, kuomet eina ALDLD į 
vajus už gavimą naujų narių, tai vi
sos turėkime rųintyje atsivesti nors 
po vieną naują narę prirašyti prie 
Moterų Skyriaus. Kp. laikina sekr.

Girnienė. t u (76-77)O.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

I Telephone Stagg 2-4409 ;

į A. Radzevičius
| GRABORIUS i
? (Undertaker) <

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą <

< Parsamdau automobilius vestu- > 
ž vėm,' parėm, krikštynom ir ■ 

kitokiem reikalam >
? 402 Metropolitan Avė. į
? (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 Teh Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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

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

<♦>

LIGOS

CHRONIŠKOJ

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS I

<!>

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
W GYDOMOS 660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

PITTSBURGH, PA. 
Svarbi Naujiena

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

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

9 A. M. iki 3 P. M.
............  "... ■■■* !<*>!<•. : I ir I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

<♦>
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
---------------------- L----------------------------------- ------....

><iDETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

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

PASTABA: Kurie turite Radio ti- 
kietus 
kykite 
Kom.

> Valgykite MedųDr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Į>

atsineškite su savim. Atsilan- 
visi Detroito lietuviai. — 

(76-77)

Paterson, n. j.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėldienį, 3 d. balandžio (April), 2 
: vai. po pietų, S. Bakanausko Svet.

Po rezoliucijų priėmimo bu- Visi nariai būkite laiku. — J. Ma- 
vo suvaidinta vieno veiksmo 
komedija “Kometos Laukiant.” 

' Vaidino visos moterys kliubie- 
tės, kaip vyrų rolėse, taip ir 

' moterų. Suvaidinta gerai ir 
publika turėjo gardaus juoko.

žodžiu sakant, parengimas 
pavyko gana gražiai, publikos 
irgi buvo vidutiniai. Mat,, da
bar daug darbininkų lietuvių 
yra paliesti streiko, tai, aišku, 
dalis susilaikė eiti į parengi
mą dėl finansinio reikalo, o dar 
dalis turėjo dalyvauti pikiete, 
nežiūrint, kad ir sekmadienis, 
nes pikietavimas eina visas 24 
valandas į parą.

Po programos apatinėj sve
tainėj ėjo su alum ir užkan
džiais pasilinksminimas. Visi

Mes, Norwoodo lietuviai, su
sirinkę į Lietuvių Svetainę ir 
apsvarstę dabartinę Lietuvos 
padėtį, siunčiam Lenkijos val
džiai griežtą protestą už pasi
kėsinimą sunaikinti Lietuvos 
nepriklausomybę. Mes reika
laujam atitraukti savo plėšikiš
kas rankas nuo Lietuvos nepri
klausomybės ii’ grąžinti Lietu- 

: vai užgriebtą Vilnių su apie-
š. m. kovo mėn. 19 d. dėl len- linkę. Lai gyvuoja Lietuvos 
kų grasinimo Lietuvai apturė- neprigulmybė!
jau ir ačiuoju už pareikštus 
jausmus.

Su tikra pagarba,
P. Žadeikis, 

Įgaliotas Ministeris.
Amerikos Valdžia Priėmė AL

DLD 25 Kuopos Rezoliuciją, . 
Šaukiančią Užtarti Lietuvą 

Nuo Lenką Užpuolimo 
Taip pranešė ALDLD 25-tos 

kuopos pirmininkui J. Stoniui 
iš Washington© 19 d. kovo —1 
kad rezoliuciją priėmė Jungt. 
Vafstijų sekretorius Pierrepont 
Moffat, Chief Division of Eu
ropean Affairs.

Norwood, Mass
VISOKIOS NAUJIENOS

<♦>

<t>
Pasirašo susirinkimo

Pirmininkas, 
Jonas Grybas.

tačiūnaš. (76-77)

N. S. PITTSBURGH, PA.
LKP susirinkimas įvyks balandžio 

3 d., 2 yal. po pietų. 1217 Beaver 
Ave., N. S. Svarbu visiems nariams 
ir simpatikams dalyvauti. — Kom.

(76-77)

Kovo 29 d. odos darbininkų 
streikas eina prie susitaikymo 
darbininkų naudai. Streikieriai 
pilni entuziazmo tęsia pikieta- 
vimą. Skebų nesiranda. Strei
kieriai neleidžia nei vienos odos 
įvežti nei- išvežti. Dėl to kom
panija pamatė darbininkų vie
nybės ir pasiryžimo stiprybę 
ir pradėjo derybas su unija, 
gana nuolaidžiai. NLWA Lo- 
kalas 26 yra dalis CIO. Strei
ką vadovauja patys to lokalo maiŠyiho. Nes jei policija bū- 
išrinkti komitetai. i tų buvus pašaukta, tai ateityj

-:- -:- -:- 'organizacijoms būtų sunku
ALDLD 9 kp. ir jos Moterų 1 gauti leidimą. Dabar tas iš-1

CLEVELAND, OHIO
LDS 201 kp, rengia didelius šokius 

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

BALTIMORE,~MD.
Tarptautinis Koncertas-Šokiai

Šis taip įdomus ir kartu linksmas 
parengimas įvyksta sekmadienį, ba
landžio 3 d., Lietuvių Svet., 853 Hol
lins St. Pradžia 7:30 v. v. Pastebėti 
svarbu, vėliau atėję neapsigaukite,

ožiais pasiiinKsinnunidb. v ibi kad už daugiau keblumų rūgoti ne- 
džiaugėmės gražiu parengimu. Į prisieitų. Įdomus sakoma todėlėi, kad 
Bet apie devintą valandą at-’ dalyvauja penkios skirtingos tautos.
lindo pora moterų, kurios per 
dieną buvo prisigėrę saliūne. 
Čia atėjo, kad sukelti trukšmą, 
ir joms tas pavyko, ne tik pa
prastą trukšmą sukelti, bet ir 
muštynes išprovokuotiz' Dėl to 
įvykio turėjom uždaryti visą 
biznį, kad išvengus policijos įsi-

Kaip tai: Lietuvių “Lyros” Choras, 
vokiečių “Frohsinn,” Rusų-Ukrainų 
Choras, žydų “Freiheit” Choras. Po 
koncertui seks šokiai prie Interna
tional Union Orkestros. Tikieto kai
na žema, 35c asmeniui. — Kviečia 
Kom. (76-78)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Kom. Frakcija rengia va

karienę, balandžio 3 d., 3-čią vai. po 
pietų. Olympia Parke. Įžanga 50c 
asmeniui. Worcesterio ir apylinkės 
lietuviai būkit, turėsit gerą laiką ir 
paremsit Kom. Partiją. — Rengėjai.

(76-77)

■■■■i MwMHB

“Laisvė0 vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

I

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

>

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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. Taįp lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškanešiui, kaip atneš siuntinį.

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

(

I i

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną I 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkaiftij 
“Iburher” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Malohiai suteikiame aprąkavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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LAISVE

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

rekorduotas Judžiuose VALANDOS:

<3 1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

srities moksli- 
valstybės sek- 
prašymą duot
nazių perse-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Psichologų Lyga, kurioj pri
klauso 200 tos 
ninku, pasiuntė 
retortų i Hull 
prieglaudą nuo
kiojimo garsiam Vienuos psi
chologui Freud.

Puslapis Aštuntas Penktad., Balandžio 1, 1938

"Laisves” Suvažiavimas ir Bankietas Bus Už

Kailiasiuviai Paskelbė 
Generalį Streiką

Ketvirtadienio rytą išėjo į 
generalį streiką 20 tūkstančių 
kailių industrijos darbininkų. Jų 
programoj vyriausia yra apsau
ga darbo ir lygus darbo pada
linimas. Ginčas tarp darbda
vių ir darbininkų tęsiasi jau 
j)uo seno ir 7 savaitės atgal bo- 
sai paskelbė “lockout’ą”, many
dami tuomi nugalėt darbinin
kus. Darbininkai bandė visas 
galimybes susitart be streiko, 
tačiau streikas beliko vienatinė 
priemonė ir ji panaudota dabar. 
• Streikierių registracija eina 
keturiose salėse: Royal Wind
sor, 66th St. ir Columbus Ave., 
Manhattan Opera House, 34th 
St. įr 8 Ave., Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving Place, Greek 
Workers Hall, 253 W. 28th St.,

Gegužės 1-mai Pakvies 
6,000 Organizaciją

Pereitą pirmadienį įvykęs 
Laikinasis Gegužinės Komiteto 
susirinkimas nutarė pasiųsti 
pakvietimus Pirmos Gegužės 
Paradan ir jąm prisirengimo 
konferencijon šešiem tūkstan
čiam darbo unijų ir kitų masi- 

7 nių organizacijų.
Iki šiol gauta mandatai nuo 

Muzikantų Unijos 802, Kailia- 
siuvių Jungtinės Tarybos, Vi
rėjų ir Countermanų Unijos 
Lokalo 32 5, Amalgameitų 
Unijos, nuo auksorių, drabu
žių valytojų ir dažytojų, ma- 
liorių, krautuvėse pardavinė
tojų ir daugelio kitų amatinių 
unijų. Taipgi jau gauta man- 

' *(Iat5r nuo. Am. Studentų Uni
jos, Tarpt. Darb. Ordeno ir 
nuo daugelio Workmen’s 
Circle kuopų.

Lietuvių Gegužinės Komi
tetas taipgi jau išsiuntinėjo 
lietuvių - draugijoms ir kuo
poms pakvietimus į Pirmos 
Gegužės Paradą.

Paradas šiemet įvyks ne 1- 
mą gegužės, kuri pripuola sek
madienį, bet 30 šio mėnesio, 
šėštadienį.

Unijų susitdrimu, perkelia
ma keturi lokalai gaso darbi
ninkų iš Un. Mine Workers į 
Utility Workers Org. Commit
tee, CIO.

Ispanijai Rinkliava 
Prasidėjo

gelbėt,, Ispanijos lojalistam 
rinkliava jau prasidėjo. Baig
sis pirmadienį. Visi Ispanijos 
liaudies draugai prašomi pri
sidėti—kas darbu, kas auko
mis. Dėžutės ir informacijos 
galima gaut centralinėj Ispa
nijai Gelbėt Komiteto raštinėj, 
381 Fourth Ave., N. Y., taip
gi veik visose 1WO patalpose 
ir pas lietuvių komiteto narius 
LDS rastinėj, 419 Lorimer St., 
Btooklyne.

I “Laisvės” šėrininkų Suva
žiavimas kas metai būna pla
čiai užrekorcluojamas, kaipo 
vienas iš žymiausių nuotikių 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Apie jį kalbama tūkstančiuo
se susirinkimų prieš ir po su
važiavimo, kada siunčiam^ 
pasveikinimai, renkama dele
gatai ir išklausoma delegatų 
raportai, apie jį plačiai rašo- 

i ma spaudoje.
PIRMU KARTU ISTORIJOJ

Šiemetiniai raportai apie 
suvažiavimą pasieks daug 
aukštesnį laipsnį, nes bus ne 
tik žodžiu perduodama suva
žiavimas, bet gyvais paveiks
lais judžiuose perstatoma. Vi
so suvažiavimo ir bankieto ei
ga bus užrekorduota judžiuo
se ir juos galima pasiųst jų 
reikalaujančioms kolonijoms.

Taigi, šiemetinis “Laisvės” 
suvažiavimas ir bankietas bus 
istoriškas paties lietuvių liau
dies dienraščio “Laisvės” ir jo 
metinės iškilmės dalyvių gy
venime, nes pirmu kartu isto
rijoj bus parodyta, plačioms] 
masėms, kaip tvarkomi “Lais
vės” reikalai ir apvaikščioja
ma jos didžiosios iškilmės. 
Taip pat ne vienam šio suva
žiavimo dalyvių teks pirmu 
kartu savo gyvenime būti pa
rodytu judžiuose.

Teko matyti preliminary ro
dymą judžių, nuimtų Lietu
vos nepriklausomybės gynimo 
masiniame mitinge, Grand Pa
radise Svetainėj, 21 kovo. Iš- 
tiesų gražus istorinis rekor
das. Kadangi toj pačioj sve
tainėj įvyks ir “Laisvės” suva
žiavimas, taipgi bankietas, 
tad tikimasi šiuos judžius iš
eisiant dar sekmingesniais, nes 
paveikslų ėmėjai jau bus ap- 
sipažinę, kaip prisitaikyti prie 
svetainėj esamų šviesų, kas 
labai svarbu ėmime judžių.

SVEČIAS IŠ CHICAGOS
Apart šimtų delegatų ir 

svečių iš artimosios apylinkės, 
bus ir tolimų svečių. Iš Chica- 
gos atvyksta V. Andrulis, lie
tuvių liaudies dienraščio vi- 
durvakariuose “Vilnįes” re
daktorius. Laukiama svečių iš 
Maryland, rytinės ir visos 
Pennsylvanijos, visos Naujo
sios Anglijos ir masinio daly- 
vumo namiškių, kuriais skai
toma rytinės dalies New Yor
ko ir -New Jersey valstijų gy
ventojai.

GRAŽI PROGRAMA
Bankieto programoj bus 

jaunutė artistė šokėja Doro
thy Bubniutė, dainuos šaunu
sis Aido Choras, vadovauja
mas Aldonos Žilinskaitės. 
Taipgi lietuvių mylimi daini
ninkai Al. Velička ir P. Gra
bauskas duos eilę smagių 
liaudiškų duetų. Prieš ir po 
programos šokiai prie geros 
orkestros.

bankieto niekas neišeina al
kanas. šiemet, kaip ir visada, 
gauta būrys geriausių virėjų, 
taipgi patarnautojų. Kiekvie
nas atsilankęs smagiai pasi
vaišins būryje savo draugų ir 
svečių. Vakarienei ir šokiams 
bilietas $1.25. Vien šokiams— 
40 centu .

Likusių bilietų skaičius kas 
valandą mažėja. Visi norintie
ji užsitikrint sau dalyvumą 
prašomi įsigyt bilietus tuojau, 
nelaukus paskutinės minutės.

KADA PRASIDĖS?
Suvažiavimas ir bankietas 

įvyks šį sekmadienį, 3 balan
džio (April), Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grūnd St., 
Brooklyne.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto. Į suvažiavimą kvie
čiami ir ne šėrininkai.

Šokiai — 6 vai. vakaro. 
Vakarienė — 7-ta vai. 
Programa — '9-tą vai.

Taikos Mass-Mitingas 
Pirmadienį

GERA VAKARIENĖ
Apie vakarienės gerumą 

netenka abejoti, nes iš praei
ties patirta, kad iš “Laisvės”

Melo Sekimo Mašina 
Naudota Teisme

Trečiadienį Queens teisme 
įvyko byla, kurios nulemian
čiu liudininku panaudota me
lo sekimo mašina. Raymond 
Kenny, atitarnavusio policisto 
sūnus, buvo kaltinamas apiplė
šime. Du liudininkai tikrino, 
kad jie matę Kenny plėšime/ 
kiti du ginčijo, kad ne jis bu
vo. Penktu liudininku buvo 
mašina, kuri panaudota pa
ties kaltinamojo reikalavimu. 
Jis išteisintas vaduojantis ma
šinos liūdymu.

Tačiau tarp “džiurimanų” 
buvo pasidalinimo mašinos 
įvertinime. Tūli entuziastiškai 
pasisakė. už jos naudojimą 
kriminališkose bylose, kėli ki
ti sakė, kad į juos mašinos 
liūdymas biskį paveikė, o po
ra išsireiškė skeptiškai. Jie 
sako, sutikę išteisint Kenny 
remiantis kitais parodymais, 
o ne mašinos liūdymu. Jie ne
maną, kad mašina galėtų būt 
už žmogų gudresnė. O ypa
tingai šioj byloj jie nedavė 
mašinos liūdymui svarbos dėl
to, kad rekordas kaltinamojo 
jausmų mašina imtas ne tuo
jau po jo arešto, bet 8 mėne
siais vėliau, kuriuo laiku bile 
kaltinamasis galėtų savyje iš- 
vystyt visai skirtingą nuotaiką 
nuo buvusios nuotikio ir arešto 
laiku.

Taikos Per Pasaulio Koope- 
ravimą Komitetas, kuris susi
deda iš žymių mokslininkų ir 
visuomenininkų, šaukia di
džiulį taikos susirinkimą-pra- 
kalbas ateinantį pirmadienį, 4 
balandžio, Madison Square 
Garden e, N. Y. Disk ūsuos Eu
ropos padėtį.

Kalbėtojų sąstate randasi 
žmonių, daug skirtingais viens 
nuo kito nusistatymais įvai
riais kitais klausimais, bet nu-; 
matančiais karo pavojų ir vie
ningai veikiančiais už taikos 
palaikymą. Vienu tų bus. 
Clark Eichelberger, Tautų Ly
gos Sąjungos nacionalis direk
torius. Taipgi kalbės tarptau
tiniai paskilbęs žydų vadas, 
rabinas Stephen S. Wise, pro
fesorius Dn Harry F. Ward, 
protestonų vyskupas Oldham, 
elektristų unijos internaciona- 
lis prezidentas James Carey, 
kongresmanas Scott.

Komitetas ir jo darbas yra 
užgirtas per desėtkus religi
nių, amatinių, fraternalių, kul
tūros ir meno draugijų.

Visiems taikos ir demokrati
jos mylėtojams Svarbu ten da
lyvauti.
Lietuvos Ginklų Fondui kab- 
legrama pasiųsta kovo 26 d., 
1938 m. Nuoširdžiai, ačiū vi
siems aukojusiems!

Laikinojo Lietuvos Gynimo 
Komiteto vardu —

S. E. Vitaitis — pirm.
J. Laučka — sekr.-iždin.

PARDAVIMAI
, Parsiduoda geras restaurantas ir 

■ alaus biznis su namais. Galima pa- 
I daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje i vietoje* per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 
smulkmeniškiau apie patį biznį pa
tirsite ant vietos/ 564 Wytįie Avė., 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šviesus,

šildomas kambarys pas ramius lie
tuvius, be vaikų. Matyt galima bile 
laiku. 195 Roebling St., Apt. 3-C, 
Brooklyn, N. Y. (76-78)

garu ap-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui laisvos drau

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

Laikinojo Lietuvos Gynimo 
K-to Oficialė Apyskaita
Laikinojo Lietuvos Gynimo 

Komiteto susirinkime kovo 24 
d. iždininko J. Laučkos patiek
ta ir susirinkimo užgirta 
kanti apyskaita:
.. Masiniame susirinkime 

vo 20 d. sudėta aukų
$1,201.84

“Tėvynės” redakt. Vitatis 
pridavė Joseph Gizows iš 1 
Denville, N. J. prisiūstus
Lietuvos gynimui ..... $5.00

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

se-

ko-

- Žymus slaptosios policijos 
agentas Tracy sako, kad Mil- 
grim’us apiplėšusieji banditai 
veikę po Park Avenues mė- 
lynkraujo turčiaus komanda.

I Vardo kol kas nesakoma.

Chicagietis Dainininkas 
Sadauskas Dainuos 

“L.” Bankiete $1,206.84

Kraustytoji; Derybos
Valstijinė Tarpi ninkavimo 

Taryba pašaukė streikuojan
čių kraustyto jų unijos ir krau
stymo įstaigų savininkų atsto
vus deryboms dėl užbaigimo 
streiko, kuris suparalyžiavo 

. kraustymą New Yorke ir 
f Bronxe, taipgi grąsina persi

mesti Westchester į.

Ketvirtadienį lankėsi ‘‘Lais
vėje” žymus lietuvių daininin
kas Pranas Sadauskas iš Chi- 
cagos, kuris čion atvyko apsi
lankyt pas savo gimines ir 
draugus, taipgi dalyvaut “Lai
svės” šėrininkų Suvažiavime 
ir bankiete. Paprašius, daini
ninkas Sadauskas sutiko dai
nuot “Laisvės” bankiete.

Dainininkas Sadauskas yra 
plačiai žinomas ir mylimlas 
lietuvių dainininkas Chicago- 
je. Jisai • dainavęs eilėje žy
miausių koncertų, taipgi “Vil
nies” radio ir kitose radio va
landose.

Viso pajamų
Išmokėta:
Už svetainę..............  $125.00
Plakatai susirinkimo 

skelbimui........ % . .
Pašto ženklai ...............
Telegramai ir telefonai
Kalbėtojo kelionė........
Rezoliuc. išsiuntinėjimas 5.00
Rezoliucijų, laiškų ir vokų

spauda ..................  7.40

10.00
18.00
19.83
20.00

Viso išmokėta $205.23

$1,001.61Pinigų liko
Moterų Vienybės .auka 100.00

Viso į Lietuvą
pasiųsta ............ $1,101.61

Aukščiau pažymėta suma

Bohack Co. bučeriai išgavo 
pirmą uždaros šapos sutartį, 
algų pakėlimą ir savaitės va- 
kaciją su alga. Sutartis palie
čia 415 bučerių 203 krautuvė
se Long Island ir Brooklyne.

New Yorko miestas tikisi 
nupirkt varžytinėse IRT aukš
tąsias linijas New Yorke. Li
nijos skolingos miestui tak
sais $9,000,000.

ONE HUNDRED AND FIFTY THREE

^SVCCESSivt
p/iID DEPOSITORSVMbushwick.

SAVINGS BANK
GtlAND ST. /vrGRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST VOR^a? QUARTER ENDING 
MAR. 3 rA p n K A N N u M

INTEREST I ROM DAY OF DEPOSIT

Brangi Maryte
GRĮSK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš dar supratau ką 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį ne- į 
reikalingą žodį plepterėji, ir praside- į 
da barniai, nesutikimai, aš dar išsi- i 
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir 
jis man patarė Deksnio Galingą j 
Mosti, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįsk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT. •

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales clel Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ~ ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave. .
Tel.: STagg 2-8872 "

R Kas Yra COSSACK?
A KARPAŽOLIŲ 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su ' 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

PHONE PULASKI 5-1090

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

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

/

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

• k

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

Sun. all day and night.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

GARSINKITE^- 'LAISVĖJE

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

Iš senų padarau nau
jai paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau su atns- 
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
■palvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

t

■

ŠIITAS RESTAUR^8
N4U’f" 

9A ValandasAtdaras 24
282 mONAVENVY

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ Ą

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite




