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M E K SIK OS UNIJISTAI 
KARIŠKAI LAVINSIS ,

įteikė prezi-
reikalavi-

Paryžius. — Dešinieji va
dai Francijos Karo Vetera
nų Sąjungos, vardu “milio- 
no veteranų,” 
dentui Lebrunui
mą suorganizuot “visuome
nės apsaugos” ministerių 
kabinetą vieton dabartinio'1 _ 
Liaudies Fronto kabineto, nėjimas ir apskaičiavimas.
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Wil-'

JuOZfAS 
ryęuA'AA

AUSTRIJOS VYSKUPAI 
UŽGYRĖ HITLERĮ BE 

POPIEŽIAUS ŽINIOS

leist ginklus ir amuniciją Is
panijos respublikai.

ŽUVO 5 MAINIERIAI 
EKSPLOZIJOJ

Aną dieną užėjo į “Laisvę” 
mūsų draugas TalandzeviČius 
ir, palikęs penkinę, pasakė:

—Duokit pustrečio dolerio 
Ispanijos demokratijos gyni
mo reikalams, o pustrečio— 
Agitacijos Fondui.

Gražus darbas!

Vadinasi, tautininkų val
džios organas pripažįsta, kad 
Sovietai smerkia Lenkiją. Kas 
per šį konfliktą smerkė Len
kiją, tas gynė Lietuvą.

Tai kodėl Grigaičiai su Ty- 
sliavomis rašo, būk Sovietų 
Sąjunga neginanti Lietuvos!

Juozas Tysliava nesąmonę 
sako, teigdamas, būk policma- 

> nų buvo daugiau, negu demon
strantų. Jis, matyt, buvo taip 
nusigandęs, kad jam kiekvie
nas žmogus, vaizdavosi polic- 
manu!

O buržuazinė spauda visuo
met keleriopai sumažina de
monstrantų skaičių, 
jau gerai žinome!

Istanbul, Turkija. — Ser
ga influenza Turkijos pre
zidentas Mustafa Kemal 
Ataturk.

Edmonton, Alta, Canada. 
—Per eksploziją Hinton ka-' 
sykloj tapo užmušti 5 mai- 
nieriai ir sužeisti kiti 5.

“Lietuvos Aidas” (iš kovo 
17 d.) pirmam puslapyj įdėjo 
žinią apie Sovietų Sąjungos 
nusistatymą linkui Lietuvos- 
Lenkijos konflikto su sekan
čia didelėmis raidėmis antraš
te:

Sovietai Smerkia Lenkiją 
dėl administracijos palinijo 
incidento.

Bet Juozui šiandien niekas 
ir tikėti negali, ką jis sako.

Andai jis skelbė, būk Ame
rikos lietuvių jaunimas 50 
metų atsilikęs nuo Lietuvos 
jaunimo. Juk tai buvo netiesa!

Kai Lenkija užpuolė ant 
Lietuvos, kai Lietuvai gręsė 
mirtinas pavojus, tai tas pats 
Juozas ramino savo skaityto
jus: nesibijokite, Lietuvai jo
kio pavojaus nėra!

Dabar jis parašė kitą blo- 
fą.

Rytoj įvyksta mūsų metinis 
laisviečių suvažiavimas. Vaka
re bus vakarienė-bankietas, 

tkurio pelnas eis dienraščio 
naudai.

Kviečiame visus šėrininkus 
dalyvauti suvažiavime ir ban
kiete. Kviečiame svečius—ne 
šėrininkus,—taipgi dalyvauti 
suvažiavime ir bankiete.

Padarykime metinę dienraš
čio iškilmę gražią ir įspūdin
ga-

HOLANDIJA TAIPGI PA- iuiiiriq Federaciios Narius LENGVINS ŽYDAM PA- š l’edetacijos Natius
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Krislai
Rytoj
Kiek gi Dalyvavo

Demonstracijoj ?
Juozo Akys Kreivos.
“Sovietai Smerkia

Lenkiją!”
Rašo R. Mizara

Suvažiavime dalyvaus ir du 
žymūs svečiai chicagiečiai: 
dainininkas Sadauskas (jis 

> bankiete dainuos) ir “Vilnies” 
redaktorius d. V. Andrulis.

Be abejo, dalyvaus ir dau
giau draugų ir draugių iš to
limesnių miestų. Jie padės 
mums dalykus rišti, dienraš
čio naudai geriau darbuotis.

Man sakė daktaras Kaš- 
kiaučius, kad ir jo sūnus, gar
susis Hollywoodo šokikas, da
lyvaus bankiete. Vadinasi, tu
rėsime visą eilę šviesenybių. 
Smagu!

Kiek gi ištikrųjų žmonių da
lyvavo pereitą šeštadienį de
monstracijoj ties Lenkijos kon- 

r sulatu?
Nusigandęs Lenkijos aro, 

Juozas Tysliava porina, būk 
dalyvavo “100 komunistų” ir 
daugiau, negu tiek policmanų.

New Yorko dienraščiai, 
“Tribune” ir kiti, aprašydami 
demonstraciją, sako, dalyvavo 
vįrš 200 demonstrantų.

zyaų buržuazinė spauda, 
man sakė vienas žmogus, ra
šė, kad apie 600-700 demon
strantų dalyvavo.

Mes gi sakome, kad daly-
• vavo apie tū katantis žmonių.
• Tiesa, neskaitėme nei mes, 

nei buržuazinės spaudos ko
respondentai, neigi Juozas 
(Jis kuomažiausiai gali spręs
ti, kadangi jis nuo demonstra
cijos stovėjo toli, už kampo). 
Bet mes štai ką žinome: de
monstracijoj buvo dalinta la
peliai—rezoliucijos ir jų iš
dalinta daugiau, negu tūkstan
tis !

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

VISI I “LAISVES” DIDI BANKIETA SEKMADIENI!
Per Kauną Lenkijos 
Atstovas Važiavo 
Pašalinėm Gatvėm
Kaunas. — Lenkijos at

stovas Fr. Charwat tik pa
šalinėmis gatvėmis automo
biliu važiavo įteikt savo 
įgaliojimus prez. A. Smeto
nai. Bijota, kad jeigu jis 
pasirodys svarbesnėse gat
vėse, tai žmonės galės su
kelt demonstracijas prieš 
Lenkiją.

Valdžios paskirta Lietu
vos raitelių “garbės gvardi
ja” atlydėjo Charwatą nuo
šaliomis gatvėmis pas Sme
tona. Kauno Lenkininkai 
prinešė gėlių į Charwato 
kambarius Metropol viešbu
ty j.
Lietuvos Atstovas pas Len

kijos Prezidentą
Varsa va. — Lenkijos pre

zidentas Moscicki, akivaiz
doje užsieninio ministerio 
pulk. Becko, priėmė Lietu
vos atstovą pulkininką Ka
zį Škirpą. Iš abiejų pusių 
buvo pasakyta “draugišku
mo” kalbos, bet jos buvo la
bai trumpos.

Berlin. — Naziai paskyrė 
pulkininką von Papeną Vo
kietijos ambasadorium. 
Turkijai. Jis buvo paskuti
nis Hitlerio ambasadorius 
Austrijoj.

Anglijos Valdžia “Ne Visada” 
Šaltai Žiūrėsianti j Užpuo

likus Europoj
London. — Anglijos užsie

ninis ministeris lordas Ha
lifax pareiškė pokily j e už
sienių laikraščių korespon
dentų, būk jo valdžia “ne 
visada” žiūrės pro pirštus į 
tai, ką užpuolikai darys Eu
ropoj.—Bet tikrumoj Hali
fax yra didžiausias užpuo
likų Hitlerio ir Mussolinio 
pataikūnas.

Jau 7 Moterys Mirė nuo 
Čiepų prieš Vėžio Ligą

A----------------

Orlando, Florida. — Di
džiose kančiose mirė jau 
septynios vėžiu sirgusios 
moterys, kuriom į kraują 
buvo įleista “ensolio,” dak
taro H. Connell’io išrastų 
čiepų nuo tos ligos. Keturi 
ligoniai dar tebesikankina 
nuo to vaisto.
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SitUKll'!

Kaip “drąsuolis” Juozas Tysliava protestavo ties Lenkijos konsulatu (New Yorke) prieš 
Varšavos pasimojimus ant Lietuvos nepriklausomybės. (Žiūrėkit į kairę toli, toli!...)

| ROOSEVELT NETURI JOKIO NORO TAPT DIKTATORIUM
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas “neturi jo
kio palinkimo tapt diktato
rium,” kaip jis rašo laiške 
vienam savo draugui. Tą 
laišką jis dabar perleido 
laikraščiams.

Rooseveltas savo laiške, 
be kitko, sako:

“Aš neturiu nė jokių ypa
tybių, kurios galėtų pada
ryt mane sėkmingu diktato-

Liaudiečiai Iškapojo 
Fašistų Diviziją

Barcelona, Ispanija.— Fa
šistų divizija, susidedanti 
daugiausia iš maurų, pakliu
vo į slastus Leridoj.

Liaudiečiai, su ginklais 
pasislėpę tinkamose vietose, 
leido fašistam įmaršuot į 
miestą. Tada atidarė praga
rišką savo kanuolių, kulkas- 
vaidžių, šautuvų ir bombų vaidžių, šautuvų ir bombų Harrisburg, Pa. — Suva- 
ugnį ir išžudė daugį įsiver-1 žiavimas Pennsylvanijos CI 
želių, kad tik jų likučiai pa- O, industrinių unijų tary- 
spėjo atgal pasprukt į sa- bos, kovo 31 d. pareikalavo, 
viškių stovyklą. Liaudiečiai kad šalies kongresas priim- 
tuo būdu mieste sunaikino I tų O’Connell’io įnešimą pra- 
ir 4 ar 5 priešų tankus.

Washington. — Holandi- 
jos valdžia priima prezi-i 
dento Roosevelto planą pa
lengvint į užsienius išva
žiuot žydam iš Vokieti j os- 
Austrijos, kur jie taip žiau
riai persekiojami.

rium. Aš turiu perdaug is
torinio pagrindo: ir perdaug 
gerai žinau dabar esamas 
diktatūras, kad galėčiau pa- 
geidaut bet kokios diktatū
ros tokioj demokratijoj, 
kaip Jungtinės Valstijos.”

Politiniai a t ž a g areiviai 
paskutiniu laiku pasileido, 
rėkti prieš' neva '.“diktato
riškus” Roosevelto planus 
ypač todėl, kad jis reikalau
ja kongreso leist pertvarkyt 
kai kuriuos skyrius ir biu
rus vykdančiosios valdžios. 
Nes juose nuo seniau užsi
likę biurokratėliai kliudo 
vykdymą Naujosios Dalybos- 
tikslų.

Bet tame reikalavime nė
ra nieko diktatoriško, sako

Barcelona, Ispanija. —Re
spublikiečiai turi - 15,000 
smarkiausios armijos Leri
doj, gausybę prieš-orlaivi- 

Pennsylvanijos CIO Ragina nių kanuolių ir kitų apsigy- 
Praleist Ginklus Ispanijos ™mo pabūklų,—rašo n. Y.

Balsuot už Darb. Kandidatą 
į Gubernatorius

I CIO suvažiavime dalyva
vo 1,281-nas delegatas nuo 
508,000 narių. Jie taipgi at
sišaukė į Amerikos Darbo 
Federacijos unijas ir gele
žinkeliečių brolijas remt 
šiuose rinkimuose darbiečių 
kandidatą į Pennsylvanijos 
gubernatorius Th. Kennedy.

Vatiknas, bal. 1. — Aus
trų vyskupai, kurie savo pa
reiškimu užgyrė hitlerizmą, 
sauvališkai pasielgė, be po
piežiaus pritarimo, kaip pa
reiškia popiežiaus organas 
“Osšervatore Romano.”

X M

prezidentas Rooseveltas, ir 
primena: jeigu kongresui 
nepatiktų kai kurie prezi
dento daromi perorganizavi
mai tuose valdžios skyriuo
se, kongresas visuomet tu
rės teisę juos pakeisti. Be 
to, Rnoseveltas nurodo, kad 
ir “šeši ar septyni mano 
pirmtakūnai p r e z i d e n tai 
taip pat patarė panašius 
perorganizavimus.”

Respublikiečiai Leridoj 
Turi Didelių Pajėgų

Times korespondentas H. L. 
Matthews. Liaudiečių vie
nybė, ūpas ir pasiryžimas 
dar niekad nebuvo taip pa
kilę kaip dabar — jokiu 
būdu neleist Mussoliniui ir 
Hitleriui paverst Ispaniją 
fašistų kolonija.

Japonai Smarkiai Atakuoja; 
Chinai Atsikerta

Hankow, Chinija. — Japo
nų artilerija ir mechanizuo
ta armija truputį pasigrū- 
mė pirmyn Shantungo pro
vincijoj. Bet chinai laimėjo 
mūšių Hangchow srity j, į 
pietus nuo Shanghajaus; ir 
Lini apygardoj, į šiaurius 
nuo Suchow, geležinkelių 
centro.

Chinai įvairiose vietose 
nukirto japonam susisieki
mus, kad japonai tik lėktu
vais tegali ten pristatyti 
maisto saviškiams.

Washington, bal. 1. — Nu
matoma, kad kongreso at
stovų rūmas priims prez. 
Roosevelts reikalavimą per- 
organizuot kai kuriuos val
džios skyrius.

Puiki “Laisvės” Vakarienė, Bailiška Pro
grama ir Šokiai Įvyks Rytoj Vakare; Bus 

Ir Judžiai iš Išstojimų prieš Lenkiją

Paryžius, bal. 1. — Tik at
sidurdami blogon pozicijon, 
pora tūkstančių Ispanijos 
respublikos kareivių perbė
go per sieną į Franci ją. Bet 
dabar jie prašo Franci jos 
valdžios leist jiem grįžt Is
panijon ir išnaujo eit kaian 
prieš fašistus.

Bucharest, Rumunija. — 
Valstiečių partija, vadovau
jama dr. J. Maniu, ir libera
lai vadovybėje Tatarescu, 
buvusio užsieninio ministe- 
rio, pasmerkė fašistinės val
džios įsakymą, kuris užda
ro visas politines partijas.

Mexico City. — Meksikos 
apsigynimo ministerija už- 
gyrė darbo unijų planą ka
riškai lavint jų narius— 
prieš fašistus ir imperialis
tus.

Francijos Bankininkai ir Fa
šistai Reikalauja Peror 

ganizuot Valdžią

kurio priekyj stovi socialis
tas L. Blum.

Leonas Jouhaux, sekreto
rius didžios Generalės Dar
bininkų Konfederacijos, sa
ko, kad tas ex-kareivių va
dų reikalavimas yra padik
tuotas bankininkų ir fašistų, 
kurie nori pribrukt savo 
gaivalų į Francijos valdžią.

Gen. Franco Pranešimai
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai pra
neša, kad jie jau įsilaužę į 
Tarragona provinciją, ryti
nėj Ispanijoj, užėmę Batea 
kaimą ir jiem dabar, ten, 
girdi, telieką tik 21 mylia 
pasiekt Viduržemio Jūrą.

Kita dalis fašistų armijos 
užėmus Calaceite kaimą, 
vakarinėj daly j Teruel pro
vincijos.. Jie taipgi būk 
“apsupę” Leridą, 80 mylių į 
vakarus nuo Barcelonos.

Fašistai atakuoja liaudie- 
čius ir Francijos pasienyj.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Po dienraščio “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo šį 
sekmadienį, April-balandžio 
3 d., įvyksta vakare milži
niškas bankietas, Grand Pa- 
radise Bali r o om’e, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Bendrovė šir
dingai užprašo visus lietu
vius ir lietuves iš arti ir to
li į tą šaunų, masinį pažmo- 
nį.

Bankietas-vakarienė pra
sidės 7 vai. vakare, o dailiš- 
koji programa 9 valandą.

Programą išpildys daini
ninkai Al. Velička ir Gra
bauskas, Aido Choras, ar
tistė šokėja Dorothy Bub- 
niutė ir kt., bus rodoma ju
damieji paveikslai lietuvių 
masinio susirinkimo ir de
monstracijos prieš Lenkiją. 
Šokiai prasidės 6 vai. vaka
re. Bilietas vakarienei, pro
gramai ir šokiams $1.25; 
vien šokiams—40 c.

EXTRA!
NAZIŲ MINISTERIS REI

KALAUJA PADALINT
ČECHOSLOVAKIJĄ

Berlin, bal. 1.. — Vokieti
jos oro laivyno ministerio 
feldmaršalo Goeringo laik
raštis “Nazional Zeitung” 
reikalauja visai išdraskyt 
čechoslovakiją ir padalint 
ją tarp Vokietijos, Vengri
jos ir Lenkijos.

DIDELĖS MOKINIŲ IŠ
LAIDOS SALDAINIAM
Teaneck, N. J. — 985 mo

kiniai ir mokinės vietinėj 
high school’ėje išleidžia, 
$27,000 saldainiams per me
tus, kaip rodo jų perklausi-

Barcelona Kaip Antras Ispa
ną Liaudiečių Madridas

Maskva. — Kaip Ispani
jos fašistai nepaėmė Madri
dą, taip jie, turbūt, nepaims 
ir Barcelonos, — rašo So
vietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda.”

Komunistą Tikslas Ispanijoj 
--- Apgint Demokratiją

Barcelona, Ispanija.— Ko
munistų tikslas dabar yra 
apgint demokratinę Ispani
jos respubliką, o ne bandyt 
paimt valdžią į savo rankas, 
—pareiškia Ispanijos Kom. 
Partijos sekretorius J. Diaz.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šal

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 57. 

Saulėtekis 5:41; saulėleidis 
6:19.
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Mūsų Suvažiavimas
Rytoj, balandžio 3 d., įvyksta mūsų šė- 

rininkų metinis suvažiavimas. Kaip kas 
metai, taip ir šiemet suvažiavę draugai 
ir draugės svarstys savo dienraščio rei- 
kaluSy kurių yra daug.

Su kiekviena diena iškyla nauji rei
kalai, nauji didesni ir mažesni klausi
mai, liečiu kiekviena darbo žmogų. Mū
sų dienraštis turi į tuos klausimus duoti 
atsakymus, jis turi plačiai informuoti 
skaitytojus apie juos. Ai’ jis per pereitus 
metus savo rolę gerai atliko, šėrininkai 
turės tarti savo žodį.

Dienraščio platinimas, jo stiprinimas 
taipgi labai svarbus klausimas. Kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas puikiai žino, 
kad mūsų dienraštis su kiekviena diena 
darosi vis populiariškesnis, ir mylimes- 
nis, bet mes to populiariškumo, tos įta
kos dar vis nebemokame kaip reikia su- 
konsoliduoti organizaciniai, nemokame ar 
nebepajėgiame dar plačiau savo dienraštį 
paskleist. Taigi dienraščio platinimo rei
kalu šėrininkai taipgi turės pasvarstyti.

Neabejotina, kad draugai ir draugės 
šėrininkai visus klausimus, liečiančius 
mūsų dienraštį, svarstys rimtai ir pada
rys teigiamų tarimų.

“Laisvės” redakcija sveikina suvažia
vusius draugus šėrininkus ir linki jiems 
pasekmingiausiai rišti svarbiuosius klau
simus !

Smulkmenos Apie Įvykį ant Lietu- 
tuvos~Lenkijos Sienos

“Lietuvos Žinios” paduoda smulkme
nas apie tą incidentą ant Lietuvos-Len
kijos sienos, po kurio priedanga Lenki
jos grobikai pasimojo praryti Lietuvą:

“Kovo 11 d. apie 5 vai. ryto adminis
tracijos linijoje Alytaus apskr. baro an
trame rajone, ties Trasnykų kaimu, buvo 
nugirstas šaudymas.

“Mūsų tarnybą ėjęs pasienio policinin
kas tuojau apie tai pranešė sargybos vir
šininkui, kuris su pranešėju įkopė į kal
nelį, apaugusį spygliuotu mišku, pasižiū
rėti, kas darosi.

“Dar toliau paėjęs, mūsų policininkas 
išgirdo žmones kalbantis ir pastebėjo 
prietemoje vieną siluetą mūsų linijos pu
sėje, kuris slapstėsi už didelio ėglio krū
mo. Mųsų policininkas sušuko: “stok!”, 
tačiau atsakymo vietoje iš už krūmo į 
mūsų policininką buvo ^paleistas šūvis, 
kuris prašvilpęs, betgi, nepataikė. Tuo
met mūsų policininkas paleido vieną įspė
jamą šūvį aukštyn, o tris kitus šūvius į 
ėglio krūmą, iš už kurio į jį buvo šauta.

“Paleistais šūviais'pataikė į besislaps
čiusi už krūmo žmogų. Mūsų policinin
kui mėginant prisiartinti prie sužeisto
jo, iš anapus administracijos linijos į 
mūsų pusę buvo paleista dar 6—7 šūviai. - 
Ir tik po to, kai iš Trasnykų sargybos 
atvyko daugiau mūsų pareigūnų, galima 
buvo prie sužeistojo prieiti ir suteikti 
jam pirmą pagalbą.

“Pasirodė sužeistojo būta lenkų K. O. 
P. dalies kareivio, kuris tuojau buvo nu
neštas į mūsų sargybos būstą, perrištas 
ir telefonu iš Merkinės buvo pašauktas 
medicinos felčeris.

“Apie įvykį buvo tuoj pranešta apskri
ties viršininkui Alytuje, iš kur pakvies
tas į įvykio vietą atvyko drauge su baro 
viršininku, apskrities gydytojas, proku
roras, prisiekęs matininkas, fotografas 
ir kiti pareigūnai.

“Sužeistasis buvo apskrities gydytojo 
apžiūrėtas, tačiau 8:40 vai. jis mirė.

“Tiriant nustatyta, kad lenkų kareivis 
buvo sužeistas mūsų pusėje, 17 metrų nuo

administracijos linijos, ir kad tikrai iš 
jo šautuvo prieš pat sužeidimą buvo pa
leistas šūvisK nes apkaboje rasta keturi 
neiššauti šoviniai, o penktasis iššautas. 
Ir šovinio tūtelė tebebuvo šautuvo tūtoje, 
iš kurios dar dvokė ką tik iššautojo šovi
nio parako dūmais.

“Prokuroro įsakymu, miręs kareivis tą 
pačią dieną buvo paimtas skrosti ir per
vežtas į Merkinę.

“Kovo 11 d. 17 vai. 20 min., lenkų ba- 
talijono vado iškviestas, mūsų baro vir
šininkas su kitais pareigūnais susitiko 
įvykio vietoje ant administracijos' lini
jos. Lenkų batalijono vadas pareiškė, kad 
jų kareivis ne tyčia perėjęs administra
cijos liniją, bet norėdamas nutverti į mū
sų pusę perbėgusį kontrabandininką, ku
rių, esą, buvę du: vieną lenkai suėmę, 
o antras pro mūsų policininkus perbėgęs. 
Apie kareivio sužeidimo aplinkybes, iš 
mūsų pusės buvo pažadėta duoti batali
jono vadui tikslesnių žinių, kai prokuro
ro vedamas tardymas bus baigtas. Čia 
pat mūsų baro viršininkas lenkų batali
jono vadui pasiūlė, jei lenkai pageidau
tų, sudaryti mišrą, iš abiejų pusių at
stovų, komisiją šitam įvykiui išaiškinti.

“Lenkų K. O. P. 23-čio batalijono vadas 
pulk. Įeit. Žabinskis nuo mišros komisi
jos sudarymo atsisakė. Taip pat atsisa
kė dalyvauti su savo gydytoju lavono 
skrodime, kuris buvo daromas rytojaus, 
kovo 12, dieną Merkinėje.

“Tuo pačiu pasikalbėjimo metu susi
tarta, kad kovo 12 d. 17 vai. mirusio ka
reivio kūnas bus Trasnykų pereinamame 
punkte perduotas lenkų pareigūnams.

“Lenkų batalijono vadui pasiūlius, bu
vo sutarta, kad jis ir mūsų baro viršinin
kas kovo 13 d. 14 vai. vėl susitiks Varė
nos pereinamame punkte ir kad iš mūsų 
pusės galės būti jam tada duota daugiau 
per tardymą paaiškėjusių žinių apie įvy- 
kį. »

“Kovo 12 d. 17:10 vai., kaip buvo su 
' lenkų batalijono vadu sutarta, prie Tras
nykų pereinamojo punkto buvo sunkve
žimiu atvežtas iš Merkinės miręs karei
vis, pašarvotas civiliais rūbais karste. 
Mūsų pusėje dalyvavo 17 pareigūnų su 
rajono viršininku, lenkų pusėje: leitenan
tas, trys seržantai ir būrys kareivių. Mū
sų pareigūnai, perduodami kūną, atidavė 
mirusiam paskutinę pagarbą — “ginklu 
gerbk.”

“Kovo 13, 14 vai. sutartu laiku mūsų 
baro viršininkas nuvyko į Varėnos per
einamąjį punktą, tačiau lenkų batalijono 
vadas neatvyko ir, priešingai ankstesnei 
praktikai, nepranešė, kad negalės at
vykti.”

Keičia Frontą
Pereitą ketvirtadienį New Yorko bur

žuazinis dienraštis “Post” išspausdino 
editorialą apie sušaudytuosius Sovietų 
Sąjungoj fašistų šnipus. Įdomu, kad šis 
dienraštis dabar jau sutinka, jog tie 
kriminalistai buvo kriminalistai, jie buvo 
baisiai nusikaltę Sovietų Sąjungai. Va
dinasi, rašymas, būk jie buvę nekalti, 
būk jų prisipažinimai esą “suklastuoti,” 
etc., jau atpuola.

Žinoma, “Post” dabar bando griebtis 
už kitos nesąmonės. Girdi, Ėucharinas su 
Rykovu buvę kalti, tąčiaus, jeigu Sovie
tų Sąjungoj tapo atidengta tiek daug ne
naudėlių, tai pati tvarka nėra gera, ka
dangi ji tokius žmones auklėja.

“Posto” redaktoriai turėtų ^suprasti 
tai, kad sušaudytieji šnipai-kriminalistai 
nebuvo išauklėti Sovietų Sąjungoj esa
mos sistemos. Tai pūvančio kapitalizmo 
liekanos, visaip kovojančios prieš naują 
sistema Reikia žinoti,, kad du iš sušau
dytąją (Bucharino-Rykovo grupėj) buvo 
čaristinės ochrankos žmonės, tarnavę ca
ro valdžiai šnipais. O vienas, Šarangovi- 
čius, dar 1921 metais pasižadėjo Lenki
jos žvalgybai tarnauti. Tiesa, jiems pa
vyko per tūlą laiką tuos savo ryšius už
slėpti; pavyko, kadangi kiti kriminalis
tai, toki, kaip Jagoda (patapęs fašistų 
agentu), Bucharinas, Rykovas ir kiti 
juos slėpė. Tačiau visvien socializmo 
kraštui pavyko priešą atidengti ir jį ata
tinkamai nubausti.

“Posto” redaktoriai turėtų žinoti, kad 
Amerikoje Hitlerio ir Mussolinio šnipų 
yra tiek ir tiek.. Veikia jie visuose kraš
tuos.

“LAISVI” (

Pasveikinimai ’’Lais
vės” Bendrovės

Suvažiavimui
me prie to garsaus triumfo— 
“Laisvės” bendrovės suvažiavi
mas. Draugiškai,

Jonas ir Petronėlė Mineikai.
Draugai Mineikiai yra labai 

dažnus aukuotojai savo dienraš
čiui. Gražia auka jie prisideda 
ir prie suvažiavimo.

Philadelphia, xPa. Brangūs 
draugai: širdingai sveikiname

Daug pasveikinimų skaitėme 
vakar dienos “Laisvėje”, gero
kų pluoštą turime jų ir šios die
nos numeryj.

Didelį suprizą suvažiavimui 
žada padaryti Brooklyno pažan
gieji biznieriai. Jų suprizą iš
girsite, pačiame suvažiavime.

Skaitykime pasveikinimus :
Rumford, Me. Gerbiama 

Laisvės red. ir adm.! Aš kaipo 
“Laisvės” bendrovės dalininkas, 
sveikinu suvažiavimą ir visą 
“Laisvės” štabą, ir veliju ge
riausio pasisekimo dalininkams 
padaryti gerų tarimų, naudingų 
dienraščiui ir abelnai darbinin
kų judėjimui. Po suvažiavimo 
jūsų iniviatyvą ir tarimus visi 
bendrai vykinsime gyvenime. 
Ačiuju “L.” administracijai už 
pakvietimą dalyvauti suvažiavi
me. Gaila, kad dėl tolumo mes 
negalėsime pribūti į tą svarbų 
suvažiavimą. Negalėdamas bū
ti asmeniškai, sumaniau prisi
dėti nors su auka, kad ir maža 
—porą dolerių ($2). Taipgi su
maniau pakviesti ir kitus drau
gus iš savo apielinkės prisidėti 
su aukom suvažiavimui. Tad 
prie pasveikinimo prisidėjo šie 
draugai: S. Yankauskas, “L.” 
šėrininkas $5., S. Puidokas (šio 
laiško autorius—P. B.) $2., J. 
Viskantas “L.” skaitytojas $1, 
ir M. Lobikis “L.” skaitytojas 
50c. Velydami suvažiavimui ge
riausio pasisekimo įteikiame vi
so dovanų $8.50. Draugiškai,

S. Puidokas.
Puikus sumanymas draugo 

Puidoko pakviest ir daugiau 
draugų prisidėt su pasveikini
mais. Draugas Puidokas jau 
per eilę metų darbuojas platini
mui “Laisvės” ir, kaip matome 
iš šio rašto, tiekia savo dienraš
čiui ir materialią paramą.

South Barre, Mass. Brangūs 
draugai: Maųįau, kad galėsiu 

, būti “Laisvės”, sųyąžįąvime, bet 
netaip išėjo, kaip norėjau. Nuo 
rugpjūčio mėnesio, 1937, suma
žėjo pas mus darbai ir iki šio- 
liai dirbame visai mažai. Už 
tai ir negaliu būti suvažiavime. 
Tai priimkite šią mažą dovanu 
$1 suvažiavimui. Pageidaujame 
“Laisvėj ” mokslinių straipsnių, 
įvairumų, krislų, ir daugiau 
raštų apie religiją, kaip Araba- 
čiausko. Su draugiškais linkėji
mais, Juozas Jeromskis.

Ačiū už patarimus, jie bus 
perduoti suvažiavimui.

Rumford, Me. Ačiū ųž pa
kvietimą dalyvaut šėrininkų su
važiavime. Būtų labai malonų, 
bet per toli, negalėsiu dalyvaut. 
Veliju kuo geriausių pasiseki
mų suvažiavimui ir dienraščiui 
“Laisvei”; .kartu su savo linkė
jimais siunčiu $1 dovaną.

Draugiškai A. Kilienė.
Minersville, Pa. Sveikiname 

“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą. Tikimiesi, kad pravesite ge
rų tarimų, kuriuos visi koopera
tyviškai vykinsime gyvenime. 
Su pasveikinimu siunčiame $3 
dovaną. Draugiškai, ALDLD Ši
tas Apskritys.

Bridgeport, Conn. Brangūs 
draugai ir draugės : Mes, ALD
LD 63 kuopa iš Bridgeport, 
Conn., širdingai sveikiname ju
mis čionai suvažiavusius ir lin
kime, kad šaltai ir rimtai svar
stytumėte mūsų brangaus kel
rodžio ir švietė jo-dienraščio 
“Laisvės” reikalus. Nors ir ma
ža auka $4, priduodąme pęr 
drg. D. M. Sholomską. Drau
giškai, Tapimų Rašt.,

J. J. 'Mockaitis.
Brockton, Mass. Gerbiami 

draugai: Bptų malonu dalyvau
ti “Laisves” suvažiavime, bet 
aplinkybės nedaleidžia mums 
ten būt. Tačiaus mums yrą 
linksma būti dalininkąįs viena
tinio, didžiausio lietuvių liau
dies dienraščio, bendrovės. Nors 
ypatiškai nedalyvaujame šuva
žiavime, bet savo balsu ir dova
ną su trejetą dolerių prisideda-

Imigrantai ir Jų Vaikai Chicagoje
Foreign Language Informa

tion Service neima jokios at
sakomybės už sekantį straipsnį 
apie Chicagos miesto ateivius, 
tik praneša, ką WPA svetimų 
kalbų skyrius parašė apie atei
vius Chicagoje.

' Imigrantai ir jų Amerikoj 
gimę vaikai sudaro beveik du 
trečdaliu Chicagos gyventojų 
skaitliaus. Chicaga yra an
tras didžiausias metropolis A- 
merikoj.

Kad šitos dvi svetimos kil
mės grupės lošia svarbią rolę 
Chicagos ekonominiame, dvasi
niame ir intelektualiame gyve
nime, aiškiai parodo nesenai 
vestas WPA svetimų kalbų pro
jektas. z Tas projektas surinko 
labai daug svarbių informaci
jų apie 20 svetimų grupių, sa
ko H. K. Seltzer, Chicagos 
WPA direktorius. Daug ši
tos medžiagos bus vartojama 
“Chicągos Handbook,” kuri da
bar yra gaminama.
LIETUVIAI

Chicaga yra intelektualis cen
tras Amerikos lietuvių, ši gru
pė apsistojo čia vėlai 80-tais 
metais.

Su virš 70 lietuviškų laikrąis- 
čių išleista mieste nuo pirmo 
laikraščio 1886 m. (šiuo laiku 
iš keturių dienraščių lietuvių 
kalboj Jungt. Valstijose, net 
trys išleidžiami Chicagoj.
VOKIEČIAI

Šiuom laiku Chicagoj vokie
čių ir lenkų grupės yra didžiau
sios, kiekviena turi apie 600,- 
000 žmonių. Vokiečiai lošia la
bai svarbią rolę nuo 1840 m., 
kada pats miestas turėjo tik 
apie 10,000 gyventojų.

Chicagai vokiečių kolonija 
davė žymių vyrų, kaip Thedore 
Thomas, Florenz Ziegfield, 
John P. Altgeld, ir Theodore 
Brentano. Šios tautos benai ir 
chorai įsteigė aiškią muzikąliš- 
ką tradiciją, kuri net šiandien 
yra miesto gyvenimo svarbi da
lis. Vokiškas politiškas veiki
mas prasidėjo su naminiu ka
ru, kada Dr.' Theodore Cani- 
sius, politiškas pabėgėlis. Sti
priai rėmė- Lincolną., Su jo pa- 
gelba Illinois vokiečiai lyg vie
nas žmogus stovėjo ųž uniją ir 
rėmė šalies prezidentą.

Truputį vėliau, Chicagos vo
kiečiai pageidavo didesnės re
prezentacijos miesto valdžioj ir 
jie rėmė mokinimą vokiečių 
kalbos mokyklose. Chicagos 
vokiečiai stojo už “vokiečių 
dieną,” kurią pradėjo laikraš
tis “Abendpost 1890 m. Vo
kiečių laikraštija stovėjo prieš 
ispanišką-amerikonišką .karą, 
bet kada jąu karas prasidėjo, 
jie pilnai rėmė ir sukėlė re- 
gimentą vokiškų liuosnorių 
Chicago,]’.

Vokiškoj kalboj net 100 laik
raščių ir leidinių išleista Chi
cagoj nuo 1871 m, šiandien 
vokiečiai turi 14 leidimų, iš ku? 
Tių vienas yra . dienraštis. Vo
kiečius randame visose mies
to industriąlėse, artistinėse ir 
intelektualėse gyvenimo sfero
se. Yra labai daug vokiškų- 
amerikoniškų draugysčių, 
“Turn . Verein”, politinių, mu
zikalių ir panašių. 

jus, draugai “Laisvės” bendro
vės dalininkai. Linkime jums 
rūpestingai svarstyt savo dien
raščio ir darbininkų reikalus 
šiuom taip svarbiu momentu, 
kaip dabar šioj valandoj. Mes 
negalime pribūti į dalininkų su
važiavimą, tad siunčiame jums 
kuo geriausių linkėjimų ir $2 
kaipo dovaną. Jūsų draugai,

Rainiai.
Taipgi ir draugai Rainiai yra 

dažnus aukuotojai savo dienraš
čiui, kaip jau skaitytojai yra pa
stebėję iš pranešimų dienraš- 
tyj. Trokštame turėt skaitlin
gą ir linksmą suvažiavimą. Ti
kimės kad bus daugiau ir dova
nų. Prašome įsitėmyt, jog vaka
re bus bankietas ir su visais 
norime pasimatyt bankiete. '

LENKAI
1870 m. lenkai pradėjo vykti 

į Chicaga, bet keli jau atvyko 
1831 m., po nepasekmingos re
voliucijos. Bet pirma didelė 
lenkų imigracija į miestą sep
tyniasdešimtais metais susidėjo 
iš politinių pabėgėlių. Bet eko
nominis spaudimas Europoj 
vertė lenkus apleisti savo šalį 
aštuoniasdešimtais metais. Da
bar Chicaga turi daugiau len
kų negu miestai Lvovas ir 
Krakovas, ir galima Chicagą 
vadinti trečiu didžiausiu len
kišku miestu sviete. Tik 
Varašava ir Lodžius yra dides
ni. Lenkai darbininkai žymiai 
prisidėjo prie Chicagos išsivys
tymo industrijoje. Chicaga yra 
vienas iš intelektualių centrų 
amerikiečių-lenkų. Suvirš 65 
lenkiški leidiniai išleisti Chica
goj nuo įsteigimo pirmo 1874 
m. šiandien jie turi tris dien
raščius tame mieste. Ir Chi
cagoj randasi centras lenkų 
Rymo Katalikų Susivienijimo, 
lenkų Tautinio Susivienijimo, 
ir lenkų Sokolų. Didžiausias 
lenkų bąnkas Jungt. Valstijose 
irgi Chicagoj.
SKANDINAVAI

Sulyg liaudinio posakio, pir
mas skandinavas, atvykęs į 
Chicagą, buvo Clong Petersen, 
tėvas norvegiškos imigracijos į 
Ameriką. Jis pėkščias atvyko 
į Chicagą, kuri vieta tuom lai
ku buvo labai maža vietelė, su 
tik 20, grintelių. Jis čia ilgai 
neapsistojo, jam vieta nepati
ko ir jis iškeliavo į pietvaka
rius.

Daug švedų, norvegų ir da
nų atvyko į Chicagą laike na
minio karo, šita grupė turi 
didelius skaitlius profesionalių 
žmonių—daktarų, advokatų, in
žinierių ir visų rūšių technika- 
lių žinovų.
ŽYDAI

Viena iš svarbiausiųjų drau
gijų mieste yra žydiška. Su 
įsteigimu 1855 m. “Kehillath 
Anshe Ma-arabh” žydų orga
nizuotas gyvenimas prasidėjo. 
“United Hebrew Relief Associ
ation” organizuota 1869 metais 
palengvinti vargus imigrantų 
ir ji iki šios dienos gyvuoja. 
Rugsėjyj 1876 m. “Jewish 
Educational Society” pradėta, 
ši organizacija remia mokini
mą žydiškos kalbos. 1935 m. 
centrališkai įsteigta žydiška 
Apšvietus Komisija, ji turėjo 
užveizdą ant 33 mokyklų ir tu
rėjo eksperimentinę mokyklą 
“Herzlian School”; centralę žy
dišką augštesnio mokslo moky
klą ir “High School of Jewish 
Studies,” ir žydišką kolegiją, 
kuri susijungus su Chicagos 
Universiteto laisvųjų mokslų 
skyrium. Rokuojama, kad 1935 
m. 12,000 Chicagos žydų vaikų 
iŠ 55,000 vaikų mokėsi žydų 
kalboj.
ITALAI

80-ti metai pažymėjo pradžią 
didelės italų imigracijos į Chi
cagos miestą. Šiandien žmonių 
itališko gimimo arba paėjimo 
Chicagoj yrą suvirš 200,000.

Šitie pirpnieji atvykę italai 
buvo paprasti darbininkai, bet

šeštadien., Balandžio 2,1938

šiandien italą randasi profesi
onalėse dirvose.
ČECHOSLOVAKAI

Yra nedaugiau, kaip 150,000 
čečhoslovakų Chicagoj, bet šitos 
grupės imasi už politikos. Jų 
visur randame miestiniame gy
venime. Yra apie 22 cechų 
laikraščiai Chicagoj, su ketu
riais dienraščiais ir 8 slovakų 
laikraščiais, su 2 dienraščiais. 
Chicagos ^Viešas Knygynas tu
ri daug knygų čechų ir slova
kų kalbose, čechų sokolai ypa
tingai aktyviai tarnauja savo 
žmonėms per knygynus ir iš
vystymą generalio kultūrinio 
veiklumo ir sporto. Chica
gos majoras, Anton J. Cer- 
mak, kuris krito nuo žmogžu
džio kulkos 1933 m., buvo ame
rikietis čechiškos kilmės.
GREKAI

Iš imigrantų grupių, atvyku
sių iš Balkanų, grekai atnešė 
su savim savo tėviškės komerci- 
alius papročius. Nuo mažų va
gonų Chicagos gatvėse jie ne
užilgo įgijo mažas krautuves ir 
į trumpą laiką užsiėmė pasek
mingais bizniškais užsiėmimais. 
Vienu laiku beveik-keturi penk
tadaliai visų restaurantų Chica
goj buvo rankose šitos tautos 
žmonių.

Grekų bažnyčios bando gy
va laikyti jų kalbą. Beveik 
kiekviena bažnyčia turi moky
klą, kur grekų ir anglų kal
bos mokinamos.
PIETŲ SLAVAI

Iš pietų slavų kroatai ir slo
vėnai turi daugiausia žmonių 
Chicagoj. Abidvi šitos grupės 
gerai įsisteigusios Chicagoj vė
lai 90-tais metais. Yra serbų, 
bulgarų, montenegrų ir make
donų šitame mieste.
RUSAI

Yra suvirš 200,000 žmonių 
rusiško gimimo ar kilmės Chi
cagoj. Iš tų apie 40,000 savi
nas! rusų kalbą, kaipo prigimtą 
kalbą. Jie turi dienraštį ir 
savaitraštį čia,—tik tiek lieka 
iš 24 laikraščių, išleistų rusų 
kalba Chicagoj nuo 1891 me
tų. Rusų Pašalpinė Draugys- 
tė 1887hm. pasveikino. Grover 
Clevelandą, kada jis lankė tą 
miestą.
MEKSIKIEČIAI

Meksikiečiai nesenai atvyko 
į Chicagą. Savo šalyj jie buvo 
žemdirbiai, bet atvykę į Ame
riką turėjo stoti prie kokio dar
bo jie rado. Chicagoj jie dir
bo plieno fabrikuose ir mėsos 
pakavimo įstaigose.

Nors originaliai Chicaga bu
vo francūzų pirkliavimo fortas, 
bet pačių francūzų yra labai 
mažai.

Mažai yra ir armėnų, chi- 
niečių, estonų, finų, japonų, 
rumunų.

F. L. I. S.

Klausimai ir Atsakymai
Savo laiku spaudoje buvo 

labai daug rašoma apie tū
lą panelę Rubens ir jos ka- 

I valierių Robinsoną, kurie 
tapo suareštuoti Sovietų 
Sąjungoje. Kas ten su jais 
atsitiko ? Kodėl Amerikos 
spauda taip nutilo?

Simpatikas, 
Atsakymas:

Tie du paukščiai pasirodė 
užsienio -šnipais, nuvykę 
Sovietų Sąjungon pagelba 
svetimų pasportų. Jie dabar 
ten tupi kalėjime.

Amerikos valdžia ir spau
da iš sykio labai puolęs 
tuos elementus ginti ir glo
boti. Bet kai pamatė, kad 
Rubens ir Robinson ištiesų 
yra Vokietijos, ar kurios 
nors kitos šalies šnipai, tai 
turėjo burną užsidaryti. 
Dar daugiau. Maskvoje su
areštavimas šių šnipų pa
darė daug gero Amerikos 
žmonėms. Paaiškėjo, kad 
Amerikoje veikia lizdas Vo
kietijos šnipų ir dirbtuvė 
falšyVų pasportų. •
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Parneš Tėvynei Laisvę Brangią
* Kaip nustos siautęs pragariškas “menas”, • 

šoviniai raižę padangę, - 
ką ras iš karo grįžęs ispanas 
į tėviškę savo brangią?

Neras kaimyno nei brolelio,
kurie jį karan išlydi,
nei į tėviškę vedančio kelio,
nei svėrės, ką pakelyj žydi.

Nesutiks jo sesutė miela, 
neglėbs nei rankos mylimos. .. 
Karšti bučkiai nejaudins jo sielą, 
neras tėvelio nei mamos.. .

Tik ašaros kova artayotos, 
iškoštos per koštuvą sielos, 
lašės ant žemelės kraujuotos,

* ant tėviškės vietos mielos.. .
žemelė, kurią jis pureno, 

dabar šovinių išarta.. .
Nėra matutės, nei tėvo seno, 
nesprogus guli granata.

Obelės tyso tik kamienas,
po kuria žaidė, augo jis,
o tėviškės medines sienas 
pelenais pavertusi ugnis.. .

Tik žemė ilsisi kraujuota, 
nusėta karžygių kapais;
ant kryžių tupi jau baigę puotą
krankliai dar kruvinais snapais. ..

> Jie ilsis nutukę žmogiena,
/lar gyviems kapoję akis

. ir širdį jau išplėšę ne vieną, 
r ; tarias, kur vėlei puoton skris. ..

, L Tėvynei laisvę jis iškovojo,
v .* ja džiaugsis Ispanijos liaudis, 

bet už tai iš tėviškės jojo 
liko tik liūdna atmintis. . .

Tik dilgė galvele linguoja,
švelnaus vėjalio paliesta,
rasą krėsdama ašaroja,
gryžusio žvilgsnio sutikta.

Jis stovi prie užgesusio laužo, 
vaizduojąs motina miela...
Jo širdį, tarsi replėms gniaužo, 
liūdnai vaitoja ir siela.

Ašaros vilgo jo blakstienus, 
krūtinėj nerimauja širdis. . .

* Jis likęs tik, kaip pirštas vienas, 
l kentės, kol žaizdos vėl užgis.

Šovinių išriausytus žemės plotus, 
vagą prie vagos vėl guldys, 
o nukasęs pelenus kraujuotus, 
naują tėviškę kurt bandys.

Jis gryž paguldęs priešą ne vieną, 
džiaugsmu liepsnos liaudies širdis! 
Ir ainių, ainiai minės tą dieną, 
žuvusiems tęsis atmintis.

Kaip nustos siautęs pragariškas “menas”, 
šoviniai raižę padangę, 
ant sparnuoto žirgo grįžęs ispanas 
parneš tėvynei laisvę brangią!

Senas Vincas.

Prigimtis Ar Lavinimas Padaro 
Balsą Pilnu Ir Gražiu?

Mano supratimu, balso pilnumas ir gražu
mas yra žmogaus įgimta savybė, gamtos do
vana. Balso lavinimas, jo mankšta ir kultiva-

* vimas, suprantama, yra būtinas dalykas dai
nininkams. Bet, bendrai kalbant, reikia pri
pažinti, kad talentai gema, o ne padaromi. 
Čionai, suprantama, noriu kalbėti tik apie dai
nos meno talentus, apie jų pajėgumus ir geb-

' šumus.
Paimkime visiems gerai žinomą Joną Butė

ną. Jo balsas gražus, lygus, maloniai skam
bantis; žemos gaidos pilnos, vidutinės ir aukš
tos—taipgi puikios. O vienok gi balso vir
pėjimas pasidaro nemaloniai įkyrus, nepada
ro gero įspūdžio į klausovus.

Paimkime velionį Miką Petrauską. Jo bal
so skambėjimas ir virpėjimas geras, žemos ir 
vidutinės gaidos taipgi neblogos; bet aukštos 
gaidos smaugiančios, dainininkas vos pajėgia 
jas išlaikyti. O juk kaip Butėnas, taip ir 
Petrauskas turėjo geriausius pasaulyje balso 
mokytojus, bet to “mažo dalykėlio” negalėjo 
pataisyti. Tame, matomai, trūko gamtos ap- 
dovanojimo.

Dabar paimkime Metropolitan Operos gar
sius dainininkus—Gigli ir Martineli. Lyriš
kas Giglio balsas neapsakomai gražus, skam
bus, rodosi jo niekad nenusibostų klausytis. 
Tačiaus, kuomet jam priseina dainuot gaidas 
nuo e iki g, tai visuomet lieka perdaug atvi
ras, lyg tai būtų ne jo balsas, tarytum kita 
metodą mokintas.

Arba paimkime 53 metų Martinelį, dar ir 
dabar dainuojantį Metropolitan Operoje, New 
Yorke. Jo dramatiškas balsas perdaug šiurkš

tus, perdaug kvapo pripildyta burna padaro 
balsą persunkti, lyg baritonišką; bet visi balso 
trūkumai pas jį prapuola, kuomet pradeda pa
čias aukščiausias gaidas dainuot, tai yra nuo 
g iki c sharp. — Tuomet visi balso trūkumai 
prapuola, mažas liežuvukas aukštai į gomurį 
įsitraukia, kvapo pajudintos balso stygos įsi
tempia ligi pat čiukuro, išlaikydamos, taip 
sakant, gatvinį balsą pilnoj gražumoj.

Girdėjau pasaulinį dainininką (basso) Ša- 
liapiną dainuojant New Haven, Conn., 1920 
metais. Dainavo išviso 16 dainų. Duosniai 
gamtos jo apdovanotame balse vienodai gra
žiai plaukė ir aukštos, ir vidutinės, ir žemos 
gaidos. Jo balse klausovai nejautė tų trūku
mų, kokius tenka pastebėti pas kitus, kad ir 
garsius, dainininkus. Balso stygos išteptos, 
krūtinės ir galvinis balsas suderintai harmoni- 
zuojasi, žodžius akcentuoja plieniniu gyvumu. 
Iš mažiausio, vos girdimo balselio, laipsniškai 
išvysto didelį, galingą balsą ir atpenč. Hip
notizuojančiai žavėjo visą publiką . . .

Jau prabėgo 18 metų, o dar mano ausyse 
ir vaidintuvėje vis girdisi jo auksinis balsas.

Todėl aš pakartoju : prigimtis turi pirme
nybę ant lavintume. Mitrius.

Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

JONAS VALENTIS

(Tąsa iš pereitos savaitės Meno Skyriaus)

Tuo pačiu laiku, kai Puškino “Boris Godu
nov” buvo scenoj perstatytas, buvo dar vie
nas garsus rusų rašėjas dramos istorijoj, tai 
Gribojedovas, kurio komedija “Gailestis iš 
Aukštybių” (Gal “Gore ot Urna”? — Re
dakcija.) davė daug gero rusų teatrui. Ji 
buvo parašyta eilėmis ir savo satyra buvo 
šiurkštoka rusų diduomenei. Tai tikrai pui
kus to laikotarpio kūrinys. Ir Gribojedovas 
yra labai gerbiamas už šio veikalo parašymą, 
ši komedija priskaitoma prie tos rūšies klasi
kų, kaip Moliero veikalai. “Gailesčio iš Aukš
tybių” dialogai yra gyvi ir aistringi; charak
teriai visi rusiški ir labai aiškūs savo būty
bėj.. Gribojedovas gimė 1795 metais, mirė 
1829 metais.

Keletui metų prabėgus po Gribojedovo vei
kalų pasisekimo rusų scenoj, teatro dirvoj pa
sirodė trečias svarbus rusas rašytojas, tai Ni
kolai Gogol. Jo dvi satyriškos komedijos “Re
vizorius” ir “Sutuoktuvės” irgi yra visai ru
siškos ir savo sudėtimi ir charakteriais. “Re
vizorius” buvo pirmu sykiu scenoj pastatytas 
St. Peterburge, Karališkam Teatre, 1836 m. 
Jis sukėlė daug entuziazmo rusų scenoj, ši 
komedija dar ir šiandien randasi Maskvos Me
no Teatro repertuare. Gogolis gimė 1809 m., 
mirė 1852 m.

Ostrovskis irgi nepasiliko nuo viršminėtų 
trijų rusų rašėjų. Nors jis ir neskaitomas 
rusų genijum, kaip, Puškinas, bet jis vistiek 
pasiekė laipsnį vadovo rusų dramatinėj lite
ratūroj. Ostrovskis turi gana didelį ir įvai
rų savo dramatinių kūrinių repertuarą. Jo 
veikalai yra daugiausiai realistinio ir fanta- 
zinio pobūdžio. Aiškiausiu pavyzdžiu yra jo 
veikalas “Snieguročka” (“Snieguolė”). Visi 
jo kūriniai yra tikrai tautiški—rusiški. Jie | 
daugiausiai vaizduoja žemojo luomo žmonių 
ir kaimiečių gyvenimą. Ostrovskiui priklauso 
didelė garbė už įsteigimą realistinės dramos 
rusų scenoj.

1853 m. Maskvos Mažasis Teatras (buvęs 
Imperialis Dramos Teatras) buvo namu Os- 
trovškio veikalų. Populiariškiausi iš jo visų 
kūrinių buvo šie: “Neturtas Ne Prasižengi
mas” (komedija), “Giria” (drama), ir jo vė
lesnysis veikalas “Griausminga Audra” (tra
gedija). Pastaroji skaitoma geriausia iš jo 
visų veikalų.

Ostrovskis gimė 1823 m., mirė 1886 m.
1853-4 m. Rusijoj jau ne vien dviejose sos

tinėse teatrai buvo—jų buvo ir provinciniuose 
miesteliuose ir net dvaruose. Vieni tų teatrų 
buvo užlaikomi valstybės, o kiti buvo privačių 
ponų teatrai—tai teatrai dvaruose ir ponų na
muose. Jų aktoriai buvo surinkti daugiau
siai iš ponų vergų ir neturtingų miestelėnų, 
kurie turėjo tam talentus. Dvarų teatrai bu
vo vadinami baudžiauninkų teatrais. Juose 
vaidinta dramos, tragedijos, komedijos, opere
tės, operos, baletai, ir visuose tuose teatruose 
buvo repertuaro sistema, tai yra, kad kiekvie
ną vakarą vis kitokį veikalą vaidindavo ir 
tuos pačius pakartodavo per visą sezoną, ku
rio ilgis būdavo 18-24 savaitės arba ilgiau. Jų 
repertuaras susidėdavo iš ne mažiau penkiij 
kūrinių, atsižvelgiant į tai, kokius veikalus

pasirinkdavo, ir į tai, kuris teatras kaip sti
prus finansiniai.

Dauguma tų aktorių buvo privačių ponų 
nuosavybėj, ir tie ponai galėjo juos parduoti 
arba išmainyti su kitu ponu ant štinies arba 
arklio. Bet jei kuris ponas turėdavo dau
giau žmoniškumo, tai leisdavo savo gabesnius 
aktorius į Karališką Teatrą, ir jeigu aktoriui 
ten pasisekdavo, tai paliuosuodavo jį nuo bau
džiauninko vardo.

Ir vienu tokių aktorių, gavusiu liuosybę už 
savo gabumą, buvo Sčepk.in, kuris tapo di
dele įžymybe rusų scenoj. Jis pradėjo sa
vo aktorišką karjerą būdamas visai bemoks
liu, vergu. Mokinosi pats per save. Ir jis 
galop pasiekė tokio laipsnio, kad prilygo to
kiem talentingiem rašėjam, kaip Gogolis, Be- 
linskis, Aksakovas, Turgenevas ir Dostojevs
kis. Sčepkinas buvo kūrėju moderniško vai
dybinio meno. Jis buvo pirmas iš vergų ak
torių, kuris pasiekė viršūnę vaidybos mene, 
tapo rusų scenos žvaigžde.

Sčepkinas buvo genijus•• dramos ir teatro 
aktorius, kurio tikslas buvo pakelti vaidybos 
meną iki aukščiausio laipsnio, o labiausiai jis 
troško liuosybės visiem vergam.

Rusijos istorinės dramos bei tragedijos pra
dėjo vystytis tik apie 1860 metus. Rusų ra- 
šėjai, sekdami Puškino “Boris Godunova,” bu
vo prirašę daug rusiškų istorinių dramų-tra- 
gedijų, bet dauguma jų buvo mažos vertės li- 
teratiniai ir sceniniai—jos nebuvo tinkamos. 
Tik Aleksiejus Tolstojus tuo laiku parašė 
savo garsiąją rusų istorijos trilogiją, susi
dedančią iš šių veikalų: “Jonas žiaurusis,” 
“Caras Feodoras,” ir “Caras Borisas.” Alek
siejus Tolstojus gimė 1817 m., mirė 1875 m.

Apie pabaigą 19-to šimtmečio pasirodė dar 
kelios geros, realistinės dramos bei tragedi
jos: Pisemskio tragedija “Kietas Sklypas,” 
Levo Tolstojaus drama “Patamsio Galybė,” 
Maksimo Gorkio drama “Ant Dugno,” ir An
drejevo tragi-komediją “Tas, Kuris Gavo Muš
ti.” Šis pastarasis kūrinys pasiekė ir užsie
nį; nėra pasaulyj tokio didmiesčio, kur jis ne
būtų buvęs vaidintas.

Levas Tolstojus gimė 1828 m., mirė 1910 m. 
Leonidas Andrejevas gimė 1871 m., mirė 1919 
m. Maksimas Gorkis gimė 1868 , m., mirė 
1936 m.

Šiem viršminėtiem dramaturgam priklauso 
didelis kreditas už išvystymą rusų dramos. Jie 
visi daug pagelbėjo iškėlimui -rusų dramos 
meno. Ir jiem visiem, nuo genijaus Puškino 
iki moderniškojo Čechovo, priklauso lygi gar
bė dramatinėj literatūroj.

Jeigu kas skaito arba mato vaidinant sce
noj Antano Čechovo veikalus, tai turi įsitėmy- 
ti, kad Čechovo veikalai remiasi ant masės 
žmonių, o ne ant pavienių įžymybių.

Visi Čechovo veikalai parašyti dėl vaidi
nimo. Jis tikrai suprato žmones—paprastus 
žmones, minias—taip, kaip niekas kitas mo- 
derninėj literatūroj. Jis turėjo genialumo 
permatyti žmonių klaidas ir mokėjo iš jų gra- 

w žiai šypsotis; jis patenkintas žmonių linksmy
bėmis ir jis mokėjo juos graudžiai pravirk
dinti,—jis permatė viską: kas yra pas žmo
nes blogo ir kas gero.

Na jeigu kas nors iš režisierių ar vaidinto
jų išbrauktų bent vieną eilutę Čechovo veikale, 
ir jei jūs esat dramatiškai jausmingas, tai jūs 
nerasite galimybės tą padaryti. Jei kas ir 
bandytų pirmame jo kūrinio veiksme nukirpt 
siūlelį, kuris jam atrodytų nesvarbiu, tai pa
skutiniam akte rastų kitą galą to paties siū
lo, kuris išriša padėtį, rastą pirmame akte, 
ir to siūlo nukirpimas pirmame akte, tai tuo- 
mi padarytų ant veikalo drobės žymią dėmę.

Populiariškiausi Čechovo veikalai yra šie: 
“Ivanovas,” “Vyšnių Sodnas,” “Trys Sese
rys,” “Jūrų Paukštis” ir “Dėdė Jonas.”

Čechovas gimė 1860 m., mirė 1904 m.
Devynioliktam šimtmetyj Rusijos garsieji 

aktoriai buvo šie: Sčepkin, garsusis tragedi- 
jantas Močlov ir jo konkurentas Karatygin. 
Vėlesnieji buvo šie talentai: Sadovsky, šums- 
ky, buvęs vergas (kaip ir Sčepkinas) ir pa
siekęs žvaigždės garbės savamokslis Samarin, 
Lensky, Jermolova, Fedotova, Nikulina, Niku- 
lina-Kosickaja, Razianceva, Jivokini, Akimo
va, Vosiljevai, Savina, Strepetova, garsusis 
Martinov, Samoilov, Varlamov, Davidov, Ju- 
šin, Lešovskaja.

Maskvos Mažajam Teatre buvo labai talen
tingų scenos ir kostiumų piešėjų, kaip tai: 
Korovin, Simov, Vesnin, Arapov ir Dabužins- 
ky. Šis paskutinis yra lietuvis; jis dabar ran
dasi Valstybės ^Teatre, Kaune.

(Bus daugiau kitos savaitės Meno Skyriuj)

Trumpai Kalbant Apie Lietuvių 
Liaudies Teatrą Brooklyne

Jau vaidinimų sezonas baigiasi; Lietuvių 
Liaudies Teatro iniciatyva vaidinimų maršru
tas jau eina prie pabaigos—suvaidinta- toli
mesnėse kolonijose, artimesnėse ir Brooklyne. 
Pasekmės didžiumoj buvo puikios, tiek mora
liai, tiek materialiai.

Dar du žygiai bus padaryta su istoriniai 
puikiu veikalu—“Praeities šešėlis”—ir šis se
zonas bus užbaigtas. “Praeities šešėlį” tu- 
Yės progą pamatyti newjersieciai, vaidinant 
Elizabethe 10 dieną balandžio, didžiojoj Lie
tuvių Svetainėj (Liberty Hali), 269 Second 
Street, pradedant lygiai 5-tą valandą.

Kitas žygis su “Praeities šešėliu” bus 
Brooklyne, 15 d. gegužės. Vieta— Labor Lyce
um. Menininkai, pasižymėkit dieną ir vietą. 
O įvairios organizacijos, bei pavieniai “parių” 
rengėjai, prašomi palikti 15-tą dieną gegu
žės liuosą.

“Praeities šešėliui” mokytojauja artistas 
Jonas Valentis, kuris yra plačiai žinomas lie
tuvių visuomenei kaipo profesionalis gabus 
vaidintojas ir režisierius; vaidintojai Šiame 
veikale taip pat yra žymūs, turinti patyrimo— 
kvalifikuoti tame darbe.

—o—o—
Kelios savaitės tam atgal tapo perrinkta 

Lietuvių Liaudies Teatro valdyba sekantiems 
metams. Dabar į valdybą įeina sekanti asme
nys: A. Rainienė, J. Stakovas, P. Petrauskas,

(Tasa 5-tam Puslp.)

Jonas Kaškiaučius ir Flower Hujer
talentingi, gabūs šokikai, nesenai atvykę iš Hollywoodo, Calif ornij os. . .Jiedu šoks Town Hall 
svetainėje, W. Jrfrd St., netoli Broadway, New Yorke. Tai bus trečiadienį, balandžio 6 d., 
8 valandą vakare.

Jaunas šokikas yra sūnus dr. J. J. Raškiau čiaus, Amerikos lietuvių visuomenei plačiai ži
nomo poeto, literato, visuomenininko ir sveikatos klausimais patarėjo. , ,

Tikimasi, kad Didžiojo New Yorko ir apie linkės lietuvių visuomenė skaitlingai atsilankys 
1 pamatyti jaunų, aukštai išlavintų, talentingų šokėjų debiuto.

Kas Remia L. M. S.
Joe Chuplis, Springdale, Pa. 

(ant blankos), nuo ALDLD 74 
kp. $1.00 ir nuo pavienių asme
nų $2.00. Viso $3.00.

D. Lukas, Worcester, Mass, 
(ant blankos nuo pavienių as
menų) $1.60.

J. Stupur, Portland, Oregon, 
ALDLD 4 kp. sekr. (ant blan
kos nuo pavienių asmenų) $1.- 
70. ■

D. Trejoms, Chicago,, Ill. 
(ant blankos surinko LDS 76 
kuopos susirinkime) $7.25.

F. Adomaitis, Monongahela, 
Pa., $1.00.

ALDLD 12 kuopa, per A. 
Valinčius, Pittston, Pa., $1.50.

Hartford, Conn., Laisvės 
Choras aukojo $5.00.

ALDLD 57 kp., Waterbury, 
Conn., aukojo $2.00 ir užsimo
kėjo $5 duoklių; viso $7.00.

LDS 134 kuopa, Cudahy, 
Wis., per savo kuopos finansų . 
sekretorių, Frank Batch, $2.00.

• LDS 13 kp., East New York, 
per M. Klimą, $2.00.

Aukavusiem ir rinkusiems 
aukas asmenims ir organizaci
joms Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro. Komiteto vardu tariu 
širdingą ačiū.
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$549,227,842 Jungtinių 
Valstijų Karo Laivynui

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas priėmė val
džios bilių, reikalaujantį pa
skirt $549,227,842 šios šalies 
karo laivynui, reguliarėms 
lėšoms, per metus.

y (Be to, jau pirmiau paš
erta apie $1,000,000,000 ne
paprastų lėšų karo laivynui 
didinti, ‘ stiprinti ir naujinti 
per kelis metus.)

Naziu Lakūnai Kasdien Žudo 
Nekariškius Ispanus

Barcelona, Ispanija.— Vo
kietijos lėktuvai, atskrisda- 
mi iš Majorca salos, kasdien 
bombarduoja Ispanijos mie
stus ir miestelius tarp Bar- 
celonos ir Valencijos. Tūks
tančiais bombų sunaikino 
šimtus namų ir išžudė šim
tus gyventojų.
—

Nori Federates Nedarbo Ap 
draudos Gelžkeliečiam

Washington.— Geležinke
lių darbininkų unijos reika
lauja išleist jiem federalį 
bendrą nedarbo apdraudos 
įstatymą, nes atskirų vals
tijų apdraudos įstatai yra 
nelygūs ir daro perdaug 
keblumų.

DIRBT ARBA KARIAUT 
PRIEŠ FAŠISTUS!

Barcelona, kovo 30.—Is
panijos respublikos apsigy
nimo ministeris I. Prieto 
prašo visus galinčius ir lie
pia jiems eit dirbt arba ka
riaut prieš fašistus. Orga
nizuojama 100,000 liuosno- 
rių kareivių.

Apgint Ispanijos Vanden- 
Elektros Stotis! • 

Hendaye, Fašistai sa-

Ispani j os v a n d e n-elektros 
stotį Fraga-Lerida srityj.
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Waterbury, Conn.
Ir Antras Bendras Lietuvių 
Protesto Prieš Lenkijos Impe
rialistų Pasikėsinimus ant Lie
tuvos Mitingas Pavyko Puikiai

Kovo 28 d. įvyko antras iš 
eilės protesto masinis visų 
lietuvių mitingas prieš Lenki
jos užsimojimus ant Lietuvos, 
Švento Juozapo lietuvių pa
rapijos auditorijoj. žmonių 
buvo pilna auditorija. Kalbė
tojais buvo užkviesti: “Lais
vės” redaktorius, “Amerikos” 
redaktorius, “Tėvynės” re
daktorius, “Naujosios Gady
nės” redak. ir “Vienybės” re
daktorius. Pribuvo D. M. Šo- 
lomskas, “Laisvės” red., J. 
Vilniškis, buvęs “Amerika” 
redak. ir kunigas Jonas Kri- 
pas, iš Hartford, Conn. Nepri
buvo nuo “Tėvynės”, “Vieny
bės” ir “N. G.” Minėti kalbė
tojai, kurie pribuvo, kalbėjo 
gerai. Alexander J. Aleksis, 
bendro komiteto pirm., pirmi
ninkavo susirinkimui tinka
mai.

Atidarant susirinkimą para
pijos choras vadovaujant Ale
xander J. Aleksiui sudainavo 
Lietuvos himną. Taipgi buvo 
solistų, duetų, kvartetų, vi
siems pianu akompanavo 
Aleksis. Aukų surinkta dėl 
Lietuvos apsigynimo jau iki 
trijų šimtų. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiame mieste taip didelė 
bedarbė, tai gana daug.

Kalbėtojų išreikštos nuomo
nės žmonėms patiko. Water
bury tarp lietuvių solidarišku- 
mas puikus, kaip tarp veikėjų 
iš visų sriovių, taip ir minio
se. Jei ir toliau ir visur palai
kysime solidariškumą, tai Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šai atšips dantis, atsimuš kak
tą į kietą granitą. Vietos ame
rikinė spauda gerai atsiliepia 
apie lietuvius ir jų taip puikų 
vieningumą dėl savo gimtinės 
tėvynės Lietuvos. Kur vienybė, 
tai ir galybė.

Beje, kalbėtojai nevien tik 
užpuolikus ant Lietuvos prisi
minė, bet ir kitų šalių užpuo
likus pasmerkė. Nevien tik 
lenkų, bet ir kitus fašistinius 
gaivalus pasmerkė. Priimta 
gerai nušviesta rezoliucija 
vienbalsiai.

“Voice of Lithuanian Ame
ricans” vietos komitetas ren
gia prakalbas. Kalbės lietuvis 
studentas, Keistutis Michelso- 
nas, iš Brooklyn, N. Y. Pirmu 
kart Waterburio ir apielinkės 
lietuviai išgirs gabų jaunuolį 
prakalbininką. Prakalbos 
įvyks balandžio 10, Venta 
Svetainėj, 7:30 vakare, Wa
terbury. J. ž.

Montreal, Canada

i

Lietuvos Apgynimo Judėjimas 
"Lietuvių pakilimas apgyni

mui Lietuvos nepriklausomy
bės plečiasi, smarkėja.

27 d. kovo Parthenais St. 
pobažnytinėj salėj, antrame 
mitinge visų draugijų vėl pri
imtos rezoliucijos, išsiuntinėti 
į atatinkamas šalis, prieš Len
kijos užsimojimus ant Lietu
vos. Čia reiškėsi vienybė visų 
Už savo šalį ir sykiu kovos šū
kis už prislėgtuosius ir kalėji
muose pūdomus geriausius 
Lietuvos sūnus ir jos nepri
klausomybės gynėjus, už ku
riuos daugiausia pritarimo 
reiškė publika kalbėtojams.

Kairiųjų sriovių draugai iš
dėstė padarytas Lietuvos val
džios klaidas, dėlei kurių rei
kėjo nukentėti šaliai ir jos 
praradimo pavojaus priežas
tis. Mes reikalaujame, kad 
Lietuva tuojaus priruoštų ša
lies viduje atatinkamą dirvą 
sudarymui palankių aplinky
bių tuojautiniam užmezgimui 
savitarpinės pagelbos ryšių 

i tarpe antifašistinių valstijų: 
\ Sovietų Sąjungos, Francijos ir 

yčechoslovakijos, kitaip, Lietu
va vedama prie užgrobimo fa- 

inio bloko, sykiu su visa

centraline Europa ir ant jos 
žemės ruošiami kapa'i Lietuvos 
tautai, užleidžiant fašizmui 
karo stovyklos vietą, prieš So
vietų Sąjungą.

Amerikietis Juozas Laučka, 
“Amerika” laikraščio redakto- | 
rius, ilgoj savo kalboj prisilai-! 
kė vieningumo kovos discipli-į 
nos. Jis net pabrėžė, kad būk 
kokių nori įsitikinimų, bet stok 
už savo šalį, tautą ir jos gero
vę. Tik pamiršo gal, kad ir tie 
visi skurdžiai, nuskriaustieji, 
ir visi politiniai kaliniai, ku
rie labiausia kovoja už tautos 
gerovę ir šalį, irgi yra tautos 
kūno dalis, kad pirmoj vietoj 
už juos reikia tarti užuojautos 
žodis. Toliau, kalbėtojas pla
čiai nušvietė įvairius lietuvių 
laimėjimus moraliniu pasaulio 
maštabu prieš lenkus imperia
listus, suteikdamas daug nau
dingų žinių lietuvių vieningu
mo klausimu ir tt. Abęlnai, 
kaipo žmogus, sulyg savo pa
žiūrų, davė geriausius vienin
gumo rezultatus, kokius jis ga
lėjo duoti.

Lietuvos Gynimo Fondui au
kų surinko $68.95.

Visi kalbėtojai su . geriau
siais norais Lietuvai . jieškojo 
išeities. Vienas drg. P. išsireiš
kė per apsirikimą ar kaip ten, 
kad geriau vely su vokiečiais 
susiartinti, negu su lenkais. 
Atitaisymui šios klaidos, rei
kia atminti, kad lenkus pa
siuntė vokiečiai ant mūs su 
ginklais iš vienos pusės, o jie 
laukia pulti ant mūs iš kitos 
pusės. Jie prie mūs “prisiarti
no” jau abu sykiu. Mums rei
kia artinties prie Sovietų Są
jungos antifašistinio bloko, 
kad juos atitolinus. Kitokio 
išėjimo nebėra.

Pabaigoj dar turėjo kalbėti 
ALDLD 47 kp. atstovas, bet 
kaž kodėl jam nebeleido, būk 
tai dėlei stokos laiko.

Užsienio lietuvių vieningu
mas turi būti pavyzdžiu Lie
tuvos žmonėms. Jis turi būti 
paremtas gerų norų reikalavi
mais tarpe visų sluogsnių, ko 
dar nesimato. Dešinesnės srio- 
vės turi užstoti už politinius 
kalinius ir beturčių klasę. Nes 
meilė tautos reiškiasi meilėj 
visų nuskriaustųjų ir kankina
mų kalėjimuose jos žmonių. 
Tautos galybė ir vienybė ap
sireiškia tik laimėj visos ša
lies žmonių, o ne parazitų 
saujelėj. Geras pavyzdys duo
tų geras pasekmes ateities ko
voms už laisvę ir Vilniaus at
vadavimui. Gamtmylis.

Kun. M. X. Mockaus Aukų 
Pakvitavimas

Kunigas M. X. Mockus Oak 
Forest Institution, t. y., sene
lių prieglaudoj, per kurį laiką 
buvo ligoninėj. Dabar randasi 
ward 52. Kurie lankote minė
tą įstaigą, malonėkite , aplan
kyt ir senelį Mockų. Į jo šelpi
mo fondą už kovo mėnesį au
kų įplaukė:

Iš Rockford, Ill., nuo LDS 
95-tos kuopos, St. žolinienė 
per L. Pruseiką pridavė iždi
ninkui $15.07.

Iš Binghamton, N. Y., J. A. 
Kaminskas per “Nauj.” $4.00.

Lankytojai įteikė ypatiškai 
Mockui, J. Kisielius $1.00, ir 
V. Yosud $2.00.

Viso per kovo mėnesį įplau
kė $22.07.

Visiems aukavusiems ir au
kas rinkusiems varde senelio 
M. X. Mockaus tariame širdin
gą ačiū. Taipgi prašome nepa
miršt ir ateityje šio senelio.

M. X. Mockaus šelpimo 
Fondo Komitetas:

Steponas Dambrauskas, 
Ižų.

56 E. 101 St., Chicago, Ill.
Antanas Jocius, Sekr.

135 E. 114th Pl., Chicago, Ill.

Tar bes, Franci j a. — Pra
nešama, kad iš šiaurinės Is
panijos perbėgę į Franci ją 
1,000 liaudiečių. (Gal tai ko
kio komandieriaus išdavys
tė.)

Iš Drg. Bondžinskaitės 
Prakalbą

Prakalbas turėjome net dve
jas. Kovo 12 d. prakalbos įvy
ko Fountain, Mich. Jas rengė 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, žmonių 
nebuvo labai daug, dauguma 
laukė nedėlios. Prakalba buvo 
labai interesinga. Po prakal
bų daug buvo klausimų, į ku
riuos kalbėtoja puikiai atsa
kinėjo.

Scotville, Mich., kalbėjo 
bendro fronto klausimu kovo 
13 d. žmonių buvo daug. Kal
bėjo ta pačia tema apie Euro
pą ir apie bendro fronto nau
dingumą. Prakalbos patiko vi
siems, o labiausia apie Sovie
tų Sąjungą.

Kalbėtoja agitavo skaityti 
darbininkiškus laikraščius 
“Vilnį,” “Laisvę,” “Midwest 
Daily Record” ir “Daily Wor
ker.”

Pasibaigus prakalboms dau
gelis sakė, kad daugiau tokių 
prakalbų būtų surengta.

Kovo 14 d. susirinko būre
lis ūkininkų pas vieną draugą 
ant ūkės. Moterys susivežė 
maisto. Visi valgė ir kalbėtoją 
vaišino. Po pietų turėjome 
diskusijas apie naudingumą 
organizuoti komunistų kuopą. 
Prisirašė penki nauji nariai.

L. S.

Detroit, Mich.
Bjauriai Nuskriaustas

Lietuvos fašistas diktatorius 
Smetona bjauriai nuskriaudė 
Detroito pilietį Motuzą, apdo
vanodamas medaliais d r. Jo- 
nikaitį ir adv. Uvicka, kurie 
nė piršto nepridėjo prie nu
vertimo Lietuvos demokratinės 
valdžios ir palaikymo fašisti
nės diktatūros, jei bent vieną 
kitą dolerį paaukavo. Sako 
pilietis Motuzą: “Dirbau per 
keliolika metų Smetonos nau
dai, kur tik buvo proga; ne 
kartą SLA ku.opoje prisiėjo 
prakaituoti, kad apgynus 
Smetonos reikalus. Daug nak
tų nemiegojau ir sunkiai už
dirbtus grašius išleidau ir pa
aukavau. Pastaruoju laiku 
bandžiau atgaivinti Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją, ir į ją 
Įtraukti visus bolševikus, so
cialistus ir kitas srioves, kad 
paremti Smetonos ištuštėjusį 
iždą. Nors iš to nieko neišėjo, 
bet gi gerokai triukšmo sukė
liau, išgarsindamas Smetoną. 
Bet gi už tą viską gavau špy
gą. Tai bjauriausia skrįauda 
padaryta mano ypatai visam 
gyvenime, už kurią niekuomet 
neatleisiu Smetonai ir Tube- 
lienei”
• Pilietis Motuzą baisiai nu
siminęs, net jo balsas ir eise
na pasikeitė. Nedrįsta su lie
tuviais susieiti ir atsisakė bent 
ka veikti fašistu naudai.

Aš nuo savęs patarčiau pi
liečiui Motuzai stoti į dvide
šimties Detroito organizacijų 
bendrą frontą kovai už Lietu
vos demokratines teises, už 
paliuosavimą politinių kalinių 
ir prieš lenkų grobimą Lietu
vos. Tai bus geriausias atker- 
šinimas diktatoriui Smetonai 
ir Tubelienei.

Šermukšnis.

Kas Veikiama Pas Fordą?
Darbo Santaikos Boardas 

išnešė nuosprendį, kad Fordas 
laužo visus įstatymus. Boar
das įsako panaikinti visas 
kompaničnas unijas, sugrą
žinti į darbą visus išmestus 
darbininkus už unijos veikimą; 
pripažinti unijos komitetą, 
panaikinti mušeikų-šnipų įstai
gą, pildyti įstatymą seniority. 

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPĄU AVĖ.  DETROIT, MICH.
Įžanga Banketui ir Šokiam $1.25. Vien tik Šokiam 40c.

Boardas davė Fordui 10 dienų 
išpildyti šiuos reikalavimus. 
Neišpildžius šių reikalavimų, 
Boardas atidavė distrikto auk
ščiausiam teismui priversti 
Fordą.

Kad apsaugoti skubumo sis
temą nuo invalidų, kurių jis 
turi suvirš 10,000 ir apie 14,- 
000 senesnių darbininkų, For
das atleidžia visus darbininkus 
iš darbo. Vėliau ims sveikus 
ir jaunus dąrbininkus ir tai 
tik už penkis dolerius į dieną.

/Par paskutinius 11 mėnesių, 
^Fordas padarė gryno pelno 
$98,000,000. O jo darbininkai 
nustojo < dirbę, nustojo valgę, 
slankioja išbadėję gatvėmis. 
Tik unija sulaikys šias Fordo 
užmačias ir privers pildyti įs
tatymus. Todėl stokite visi dir
bantieji, ar atleistieji iš darbo 
darbininkai į Auto Workers 
Uniją. Jei tavo giminė ar kai
mynas dar nėra įstojęs į U.A. 
W.U., parašyk jo pavardę ir 
antrašą ant popierėlio, įdėk į 
vokelį, užlipyk 2c. štampą ir 
pasiųsk šiuo antrašu: J. Bar
ron, 7747 Navy Ave., Detroit, 
Mich. Tuomi atliksi savo už
duotį, kaipo darbininkų klasės 
narys. šeškupis.

Cleveland, Ohio
Laukiame Drg. Earl Brorvderio

Čionai žada atvažiuoti ir pa
sakyti prakalbą draugas Earl 
Browderis, Amerikos Komunis
tų Partijos sekretorius. Cleve- 
lando visuomenė jo laukia.

Drg. Browderis kalbės masi
niam mitinge balandžio 13 d., 
temoje “An American Program 
for Peace” (Amerikinė Taikos 
Programa). Masinį mitingą 
šaukia Cuyahoga pavieto Ko
munistų Partija. Įvyks Music 
Hali Public Auditoriume.

Raginame Cleveland© lietu
vius ruoštis dalyvauti šiame 
mitinge. Rep.

Boston, Mass.
Kovo 27 d., nedėldienio ryte, 

10:45 valandą, Symphony Hall, 
senai laukiamas drg. Browderis 
čia sakė prakalbą. Svarba yra 
tame, kad niekados dar tiek 
neprisirinko žmonių į Sym
phony Hall, kaip kad nedėldie- 
nį. Daugelis turėjo grįžti na
mo, nes negalėjo įeiti į vidų. 
Viduje buvo daugybė žmonių, 
klausėsi jo prakalbų stati. Tai 
dar nėra nė vienas kalbėtojas 
tiek žmonių sutraukęs nedėlios 
ryte.

Drg. Browderis kalbėjo dau
giausiai apie dabartinį Ameri
koj krizį, bedarbę,, kuri šian
dien siaučia po visą Ameriką. 
Taipgi nurodinėjo, kad ateitis 
nėra aiški ir darbininkai turėtų 
vienytis. Taipgi, jis patarė ir 
profesionalams jungtis į unijas, 
nes kapitalizmas visus ėda, tar
tum kokia kvaraba. Jo prakal
bą publika priėmė su aplodis
mentais—labai energingai visi 
klausėsi.

' Liet. Susivienijimo 188 kp. 
kas nedėldienis rengia paskai
tas apie sveikatą. Per pereitus 
tris nedėldienius prelegentu bu-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

vo Dr. D. Pilka.
pratingai išaiškina sveikatos 
problemas ir duoda gerus pa
mokinimus, kaip žmonės turi 
savo ęveikatą prižiūrėti.

Balandžio 3 d. duos pamoką 
apie sveikatą Dr. John Repshis, 
o ateityj .kalbės Vaistininkas 
Optikas J. F. Borisas. Viena 

py NAUJOJEįVIETOJE =«

LIWUVSK4
GERIAUSIA DUObtA 

\SCHOLES BAKING į
532 Grand St., Brooklyn

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

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

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

DIENRAŠČIO LAISVĖS KONVENCIJINIS

BANKETAS
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

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

ALEKAS VELIČKA 
ir

P. GRABAUSKAS
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

DOROTHY BUBNIUTfi 
šoks sceniškus šokius

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

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

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos.

NAUJIENYBE

Bus Gera Vakarienė, Pui
ki Programa ir Smagūs 

šokiai
P. Grabauskas, baritonas A. Velička, tenoras

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

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai

jo paskaita bus apie gyduolės ir 
jų vartojimą, o kita apie akis 
ir šviesą, taipgi akių ligas, ko
dėl seniems žmonėms reikalinga 
akiniai labiaus, negu jauniems. 
Paskaitos įvyksta Lietuvių ži- 
nyčioj, 2 Atlantic Street, žmo
nių susirenka visados daug.

Reporteris.

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

Nė Vieno žyde Nepriims J 
Universitetus Austrijoj
Vienna, kovo 30.— Naziai 

nusprendė daugiau nepriimt 
nė vieno žydo į Austrijos 
universitetus. Iš jų taipgi 
būsią išvyti visi jau esami 
žydai studentai.

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

r -..-... ‘

AIDO CHORAS 
vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas
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Dorchester, Mass.
Kovo 27 d. Dorchesterio Lie

tuvių Piliečių Kliubas surengė 
įspūdingą bankietą. Įdomu yra 
tas, kad du metai tam atgal ke
turi draugai sumanė sutverti 
kliubą savo apielinkėj ir tuo- 
jaus stojo į darbą, kad sutrau
kus Dorchesterio lietuvius pilie
čius į vieną bepartinį kliubą. 
Tas jiems labai gerai pavyko, 
nes šiandien kliubas jau turi 
daugiaus, negu šimtą narių. 
Šiam darbui daug energijos pa
dėjo William Amziejus. Jo ga
bi žmona taipgi jam daug pa
gelbėjo, prie to darbo dargi pri
sidėjo ir Rose Morris.

Svečių prisirinko pilna sve
tainė vyrų, moterų ir merginų. 
Prie gausingai ir skaniai pa
ruoštų užkandžių išpildyta gra
ži muzikalė programa į* pa- 

; <<ąkyta eilė kalbų daug maž taja 
)l[ it tema—būtent, kad vienin- > 

g J. i dirbant galima didelius dar
bus nuveikti. Nors kalbos ir 
nenuklydo nuo temos, bet jos 
buvo įvairios, draugiškos. Prin
cipalis kalbėtojas buvo adv. 
šalna. Iš progresyvių svečių 
vaistininkas J. F. Borisas taip
gi trumpai išsireiškė, palinkę1 
damas kliubui augti. Kiekvie
nas svečias jautėsi esąs tarpe 
draugų ir laisvai dalinosi min
ėjas.

Nashua, N. H

Reporteris.

WORCESTER, MASS

irgi buvo 
žmonių.
akių, kad 
užžavėti,

pusėtinai 
Jie mums 
kaip nors 
idant jie

z^zri Gerai Pavyko Prelekcija 
foem ir Prakalbos 
’ n
Y Kovo 27 d. čionai Lietuvos 
yrr ikalais kalbėjo J. Siurba. Jis 
tikrai gerą prakalbą pasakė, 
visiems patiko ir giria. Tik au
kų labai mažai tesurinkta. Prie
žastis tame, kad niekas nepa
agitavo už aukas.

Dr. A. Pilkos prelekcija irgi 
pavyko, visi žmonės atydžiai 
klausėsi. Publikos tebuvo vidu
tiniai, nes kliubiečiai surengė 
krutamus paveikslus apie Lietu
vą tą pačią valandą ir, sakoma, 
pas juos 
skaitlingai 
užbėgo už 
savuosius
bolševikų teisybės neišgirstų.

Po stambesnę sumą aukojo 
sekamai: po $1, A. Banionis ir 
T. Masionienė; po 50c., P. Sa
dauskas, Kazlauskai, D. G. Jus
aitis, Savickai ir Galeckas; po 
25c., J. Skeltis, A. Čeponis, J. 
Žukauskas, M. žitkienė, P. Bal
čiūnas, M. žukienė, E. J. Aran- 
auskas, J. Daugėla, E. Gerbuta- 
vičienė, Krukonienė, B. Miza- 
ra, Valancauskienė, P. Kalanta, 
Pilkauskas, Trasikienė, P. Bul- 
kevičia, Šidlauskas, Valasevičia, 
P. Kazlas ir Jaseliunas.

Aukų padengimui lėšų 
rinkta $16.50.

SU-

Rezoliucija Priimta 
Vienbalsiai

mi-Mes susirinkę į masinį 
tingą, surengtą LDS 57 kp. ir 
ALDLD 155 kp., Lietuvių Sve
tainėje, Worcester, Mass., pri
ėmėm šią rezoliuciją:

, t
Lietuvos nepriklausomybei 

grūmoja mirtinas pavojus. Iš 
vienos puses Lenkijos impe
rialistiniai plėšikai, iš kitos 
Vokietijos hitlerininkai laiko 
ant Lietuvos nepriklausomy
bės galvos Damoklio kardą ir 
bet valandą' gali jį nuleisti. 
Lietuvos priėmimas Lenkijos 
ųltimaumo pamatiniai to pa
vojaus neprašalino. Lenkijos 
valdovai, matyti, yra nusi-

kad Lie
su daryta 
vyriausy-

spręndę per Lietuvos neprL 
kląusomybės lavoną žygiuoti 
į Baltijos Jūrą. Tuo tarpu Hit
leris ruošiasi žygiui į Klaipė
dą.

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

Šis Worcesterio 500 lietuvių 
susirinkimas griežčiausia pro
testu© j am prieš Lenkijos poni
jos užmačias ir grūmojimus 
Lietuvos nepriklausomybei.

Mes negalime pateisinti Lie
tuvos valdžios atėmimo Lietu
vos žmonėms teisės laisvai or
ganizuotis, susirinkti ir de
monstruoti prieš Lenkijos im
perialistų ultimatumą ir gink
luotą grūmojimą. Kad ir da
bar derybose su Lenkija Lie
tuvai reikalinga karščiausia 
parama visos liaudies. Liaudis 
gi galės tokią paramą pareik
šti ir duoti tiktai tada, kada 
ji galės laisvai susirinkti ir 
demonstruoti prieš Lietuvos iš
laukinius priešus.

Mes pageidaujame, 
tuvoje dabar būtų 
nacionalė koalicinė
bė, susidedanti iš visų politi
nių partij-ų.

Mes pageidaujame, kad 
Lietuva tuojau turėtų sudary- • 
ti glaudžias sutartis su didžio
siomis demokratinėmis valsty
bėmis — Francija, čechoslo- 
vakija, Sovietų Sąjunga, Ame
rika ir Anglija, taip pat su 
mažosiomis valstybėmis, ku
rioms lygiai grūmoja didžio
sios fašistinės valstybės.

Mes, toliau, reikalaujame, 
kad derybose su Lenkija Lie
tuvos valdžia nedarytų jokių 
kompromisų Lietuvos garbės 
ir gerovės kaštais, kad jokiu 
būdu nebūtų pripažintas Vil
nijos kraštas, smurtu užgrob
tas, Lenkijai, bet kad, priešin
gai, būtų griežtai reikalauja
ma Vilniaus sugrąžinimo Lie
tuvai.

šalin Lenkijos imperialistai!
Boikotas Lenkijos prekėms, 

kol Lenkija galutinai neatsiža
dės užmačių ant Lietuvos ir 
neatiduos Lietuvai Vilniaus.

Šalin Vokietijos hitlerinin
kai !

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

Tegul gyvuoja laisva, nepri
klausoma Lietuva!

Mitingo pirm. D. G. Jusius.

Surašąs pavardžių, kurie au
kojo kovo 20 dienos prakalbose.

Po 50 centų aukavo šie:
M. Judickienė, M. žiedelis, V. 

Valantukevičius, V. Vilkouskas, 
V. Aliukonis, J. Trainavičius, 
A. Večkis ir A. Sakavičius; po 
25c.: D. Valentukiavičius, A. 
Šiurkus, S. Simutis, V. Bartoš- 
ka, V. Kvaraciejus, J. Gureckis, 
M. Batura, J. Egeris, A. Skliu
tas, K. Barauskas, J. Buslavi- 
čienė, A. Banaškiavičienė, L. 
Mažeikiųtė, S. Barauskas, J. 
Valagevičius, J. Blažonis, M. 
Terlas, J. Bokanas, A. Traina
vičius, F. Vajanauskas, J. Va- 
raška, A. Pazniakas, A. Judic
kas, J. Simutis, D. Ukronienė, 
R. Jarmalavičius, J. Virbickas, 
Barauskienė, B. Staškauskienė, 
P. Buslavičienė, C. Kazlauskas, 
M. Vilkialienė, J. Petutis, Va- 
janauskienė, F. Buslavičius, J. 
Kvaraciejus, A. Kvaraciejienė, 
K. Matuza, J. Tamulionis.

Viso surinkta aukų $17.64. 
Visiem aukavusiem tariam šir
dingai ačiū vardan Bendro Ko
miteto, 
vardai

skundžiasi neturį pinigų, šei
myna iŠ šešių narių vos gauna 
$6 savaitei. Ot, tai aukso šalis!

'Menturis.

Shanghai. — Chinai visai 
sunaikino mažesnius japonų 
būrius daugelyj miestelių.

PRANEŠIMAI IS KITUR
CLEVELAND, OHIO

Bal. 5 d., 7:30 vakare, Lietuvių 
Draugijų Svetainėje, 6835 Superior 
Ave., yra šaukiamas specialis Lietu
vių motėm susirinkimas dėl Motinų 
Dienos paminėjimo. Visos laisvietės 
dalyvaukite ir pakvieskite savo drau- 
ges-kaiminkas be skirtumo pažiūrų. 
— Mot. Dienos Komitetas.

(78-80)

HARRISON-KEARNY,
Prašome Newarko ir ; 

draugijų nedaryti jokiu 
5-tą K birželio, nes ALDLD 136 kp. I 
turės parengimą Hillside, N. J. — Į 
Komisija. (77-78)

Atleiskite, jei katrų 
gal neteisingai surašyta.

Red.—Kadangi apie tas 
prakalbas jau buvo ra-

Nuo 
pačias 
syta kito korespondento, tai iš 
jūsų korespondencijos patalpi
name tiktai pavardes aukotojų. 
Neapsimoka užimti vietą pakar
tojimui tų pačių dalykėlių.

New Haven, Conn

, N. J. I
.. . _ i apylinkes i 

parengimų Į

BRIGHTON-CAMBRIDGE 
MASS.

Mes, Brightone, turėsim dideles 
Rengia

Brightono ir Cambridge’iaus Bend
ras Frontas. Kalbės advokatas Ra
gučius ir anglu kalboj kalbės drau
ge Hartman, komunistų vadovė. Bus 
muzikos, dainų ir šoks rusų šokikų I 
grupė.

Aš, kaipo moteris, daugiausia at-1 
sikreipiu į Cambridge’iaus ir Bright- Į 
ono moteris, dalyvaukime prakalbose 
ir raginkime visus ir visas—E. Ber
notiene. (77-78)

vėliau atėję neapsigaukite

draugijų 
delegatų 
surengi- 
Nutarta

Lawrence, Mass.
Lietuvos Reikalais

Kovo 20 dieną buvo sušauk
tas pasikalbėjimąs 
pirmininkų ir Sąryšio 
Lietuvos klausimu dėl 
mo masinio mitingo,
tą pačią dieną'pasiųsti telegra
mą demokratinėm šalims, kad 
užstotų už Lietuvą, kad sudrau
stų Lenkijos fašistus grobikus. 
Padengimui lėšų surinkta $9.40. 
Aukojo sekamai: po 50 centų, 
A. Bilą ir M. Bulota; 30 centų 
aukojo M. Zautrienė; po 25 cen
tus, B. Markavičius, J. Kveca- 
vičius, J. Supetris, J. Milius, P. 
Vareka, V. Lubertas, V. Rap- 
cinskas, T. šimkūnienė, M. Va- 
tikūnienė, A. Sausis, * J. Pesli- 
kas, V. Kralikauskas, S. Pen- 
kauskas, J. Laukaitis, A. Pals- 
kis, F. Račkauskas, J. Zautra, 
V. Aksinas ir V. Krasauckienė. 
Visiems aukotojams tariame 
ačiū.

Telegramos pasiųstos astuo
nių valstybių atstovybėms. ♦ Vi
sų pasiuntimas kainavo $7.69.

Sąryšio Pirmininkas, 
S. Penkauskas.

Iš Choyo Darbuotės
Pora metų atgal chorui pa

krikus, daugelis iš mūsų neti
kėjo, kad ir vėl bus galima tu
rėti tokį chorą, kaip pirmiau. 
Skaudžiai apsivylė tie, kurie 
taip manė. Praslinko vos ke
letas mėnesių ir choras tapo at
gaivintas. O jau šiandie kur 
kas skaitlingesnis nariais, ir, 
galima sakyt, geriau sudainuo
ja, negu pirmiaus.

Vienas choristas Chas She- 
met sugrįžo atsitarnavęs Suvie
nytų Valstijų laivyne. Visą sa
vo tarnystę išbuvo pietinėse jū
rose. Jis yra apkeliavęs dau
gel pietinių salų, ir net Chini- 
joj buvęs. Matė ten visus Ja
ponų žiaurumus prieš Chinijos 
liaudį. Daug turi paveikslų nu
traukęs ir daug interesingų da
lykų papasakoja. Skundžiasi 
nelabai gerai besijaučiąs po su- 
gryžimo. Mat, pietinis klima
tas pakeitė kūno sistemą. Ims 
truputį laiko priprast prie šiau
rės klimato.

Visi choristai ruošiasi kelio
nėn į Hartfordą ant 23 d. 
landžio rengiamo LMS 4-to 
skrįčio koncerto ir bankieto. 
sibriežę turi suorganizuot 
busus kelionėn. Norintieji 
žuoti, gali užsisakyt vietas 
bile choro narį, 
atgal 90 centų.

Vienas labai girtinas daly
kas, tai sutartinumas tarp cho
ristų. Kaip per pampkas, taip 
po pamokų labai gražiai atsi
neša vieni link kitų, žinoma, 
ypatiškas draugiškumas tarp bi
le kokios organizacijos narių lo
šia svarbią rolę ir organizacijai 
tas eina 
choristai 
ta.

BALTIMORE, MD.
Tarptautinis Koncertas-Šokiai

Šis taip įdomus ir kartu linksmas ' 
parengimas įvyksta sekmadieni, ba- ' 
landžio 3 d., Lietuvių Svet., 853 Hol- Į 
lins St. Pradžia 7:30 v. v. Pastebėti j 
svarbu,
kad už daugiau keblumų rūgoti ne
prisieitų. Įdomus sakoma todėlei, kad 
dalyvauja penkios skirtingos tautos. 
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)

PITTSBURGH, PA. 
Svarbi Naujiena

ALDLD 87 kp. rengia šaunią 
karionę, sekmadieni, balandžio 3 d. 
Sūnų Lietuvos Draugijos Svet., 818 
Belmont St., N. S. Pittsburgh. Pra
džia 7:30 v. v. Tai bus puikus pa
rengimas. Vakariene, dainos ir šo
kiai. Svarbiausia, tai negirdėtas val
gis bus gaminamas. Gaspadinės pra
neša, kad bus maisto vištų kojij val
giai vakarienėje. Daug kas klausė 
kas per maistas vištos. Kitaip nesu
žinosite, kaip tik atsilankę j vaka
rienę. — Kom. (76-78)

ir

Trumpai Kalbant Apie Lietuviu > 
Liaudies Teatrą Brooklyne

(Tąsa nuo 3 pusi.)
V. Pranaitienė, P. Balsys, V. Bovinas
P. Baranauskas. Valdybos nariai pasiskirs
tė eiti tam tikras pareigas; pirmininku—V. 
Bovinas; sekretorium—P. Baranauskas. >

“MIRTŲ VAINIKAS” r
Senas scenos veteranas J. Kačergius lavina

ba- 
ap- 
Pa- 
du 

va
pas

Kaina ten ir

ant naudoA. Tą mūsų 
turbūt gerai supran-

valstijoj beveik visi. Mūsų 
miestai turi bėdų su šmugelnin- 
kais valdininkais. Net ir val
stijos valdininkai be to neapsi
eina. Tai kapitalistinio medžio 
vaisiai: Vagia žmonių Rudėtus 
pinigus, o bedarbiam šelpti

grupelę gabių vaidylų varde gražaus veikalo 
, —“Mirtų Vainiko.” Vaidintojai į šį veikalą 

bus sekanti: Biruta Fultoniūtė, Jonas Kliokis, 
Marytė Brauniūtė, J. Lazauskas, V. Degutis, 
P. Grabauskas, V. Pranaitienė ir P. Petraus
kas. Visi tinkanti savo rolėse. Buvo ma
nyta* veikalas suvaidinti šį pavasarį, tačiaus, 
pasitarus valdybai su vaidintojais, nusitarta 
vaidinti prie pirmos progos sekantį rudenį. 
Vakacijų vaidintojai nemano imti per visą 
vasarą.

LLT Sekr., KP. Baranauskas.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. .Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

OĄ L” o.c

(JAUNUOLIAI AJJGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

' Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
įvičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

j Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

!
Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

< r

LIGOS < »

CHRONIŠKOJ <>

< I)GYDOMOS
< >

< >
c >

>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 >

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

>

)

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,

Patenkinančio^ ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16thSt.,N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni9 A. M. iki 3 P. M.

<
< >

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

>
<

<
No.

<!>

<!>

<!>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

\ Tel. Evergreen 7-1312

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

530 Summer Avė., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

NOTICE is hereby given that License
KVV 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

' TONY BALCAN
137 Leonard St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

LIETUVIŲ KDRO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsy Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 4 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. '

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

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

f

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

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

/
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Rytoj '’Laisvės” Suvažiavimas ir Bankietas 
Grand,Paradise Ballroom; Visi Dalyvaukite!
Proga Išgirst Praną Sadauską, Chicagos Lietuvių Dainininką “VIENYBE” BEGĖDIŠKAI APMELAVO
*7. ‘Laisvės” bankieto dalyviai turės pirmą ir gal vienintelę pro
gą išgirsti puikų Chicagos lietuvių dainininką Praną Sadauską, 
kuris atvyko į Brooklyną trumpam laikotarpiui ir pasižadėjo dai
nuoti “Laisvės” bankiete.

“Laisvės” bankietas įvyks rytoj, sekmadienį, 3 d. balandžio 
(April), 6 vai. vakaro, Grand Paradise Ballroom, 318 Grand St., 

Brooklyne.
Tą pat dieną 10 vai. ryto, minėtoj salėj įvyks “Laisvės” šėri- 

ninkų Suvažiavimas, kuriame dalyvaus šimtai šėrininkų ir drau
gijų delegatų, taipgi svečių iš visos apylinkės ir iš tolimesnių val
stijų. Iš Chicagos, apart dainininko Sadausko, dalyvaus V. An
drulis, “Vilnies” redaktorius.

“Laisvės” bankieto programoj taip pat dalyvauja paskilbusi 
jauna artistė šokėja Dorothy Bubniutė, Al. Velička ir P. Gra
bauskas su smagiais liaudiškais duetais, taipgi garsusis visose 
rytinėse valstijose Aido Choras, vadovybėje Aldonos Žilinskaitės.

Pirmu Kartu Istorijoj Filmuos Viso Suvažiavimo ir Bankieto 
Eigą; Masės Šėrininkų ir Svečių Dalyvaus Judžio Gaminime
. ..Šiuos žodžius rašant, jauni paveikslininkai artintai miklina švie
sas ir mašinas traukimui viso suvažiavimo ir bankieto dalyvių 
paveikslų—ne paprastų paveikslų, bet judžių, kurie galės būt pa
siųsti į kolonijas ir tūkstančiai lietuvių pamatys savo dienraščio 
suvažiavimo ir bankieto eigą, tos iškilmės dalyvius, visą gražią 
menišką programą ir jos pildytojus. Tai gražus, istoriškas nuo-
tikis mūsų judėjime.

Didžiąjame Grand Paradise Ballroomyj nuo 6 vai. vakaro pra
sidės šokiai ir tęsis iki vėlumos. Vakarienė—7 valandą. Pro
grama—9 valandą.

Bankietui ir šokiams bilietas $1.25, vien šokiams—40c.
Brooklyniečiai ir visų apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti. 

Čion išgirsite gražią programą, susieisite šimtus svečių ir vieš
nių iš kitų miestų ir su jais draugiškai pasilinksminsite, lietuvių 
liaudies dienraščio “Laisvės” metinėj iškilmėj.

PUIKI PRADŽIA
Jau daugeliui yra žinoma, 

kad ALDLD II Apskritys pa
siryžo pagelbėti išmokėti už 
“Laisvės” naują “Intertype”, 
kurią nelabai senai įsigyjo 
“Laisvės” spaustuvė, dėl page
rinimo laikraščio ir dėl pava
davimo senosios mašinos, kuri 
jau per daugelį metų gerokai 
išdilo, vargiai betinkama savo 
užduočiai. Sukėlimui kiek pi
nigų tam reikalui, minimas ap
skritys pagamino savo būsin- 
čiam piknikui, birželio 26 d., 
bilietukus. Jie jau visoms ALD 
LD kuopoms išsiuntinėti dėl 
platinimo.
"Kovo 25 d., ALDLD 23-čią 

kuopa turėjo susirinkimą, ši 
kuopa taipgi jau apturėjo kal
bamus bilietukus. Nariai, iš
klausę reikalą, pasidalino bilie
tukus platinimui. Drg. Bagdo
nas, kuris taipgi čia radosi su
sirinkime, išklausęs apie išmo
kėjimą naujo “Laisvės” “Inter- 
typo” reikalą, išsiėmė $2 iš ki- 
šepiaus ir padėjo ant stalo, sa
kydamas :

* —Štai pirma vaga šio dirvo
no išvaryta; žiūrėsiu, kas giles
nę už mane išvarys. .. Duok už 
abu doleriu bilietukų!

Ištikrųjų, tai gera pradžia di
delio ir naudingo darbo. Jeigu 
visi “Laisvės” rėmėjai atsiliep
tų. nors dešimta dalim to, tai 
mūs pasekmės surinkimui geros 
sumos dėl išmokėjimo “Interty- 
Į>o” būt labai džiuginančios. Bet 
viltį turiu, kad panašiai ir bus. 

4 •’’Drg. Bagdonas jau nebe pir- 
jną sykį pasirodo su gera para
ma darbininkų judėjimui. Pas 
jį, beveik visada, mažiausia au
ka bile ^reikalui—doleris.

\ Drg. Bagdonas taipgi ir šį 
\ sykį nepamiršo Lietuvos politi
kių kalinių: paaukavo ir šiam 
Jprakilnam reikalui vieną dole- 
jrį. A. Gilman.

. -------------------- i ’
Majoras Pasmerkė Hitlerį

Majotas LaGuardia, kalbė
damas Amerikos žydų Kong
reso Moterų Divizijos pokily- 
je viešbutyje Astor, trečiadie
nį, pasmerkė fašizmą ir jo 
vyriausį šulą Hitlerį, ypatingai 
stipriai pabrėždamas begėdiš
ką užgrobimą Austrijos ir 
persekiojimą tautinių mažumų 
ir priešfašistiniai nusistačiusių 
žmonių.

ĮDOMI PASKAITA
Kaip žinia, Lietuvių Meno 

Sąjunga ne vien veikalų ir 
dainų spausdinimu rūpinasi. Ji 
taipgi stengiasi gvildenti ir 
aiškinti meno reikšmę visuo
menei.

Pereitą žiemą Lietuvių Me
no Sąjunga suruošė visą eilę 
įdomių paskaitų Brooklyne. 
Šiemet irgi rengia tokias pas
kaitas. Pirmoji paskaita įvyks 
įjirinadienį, balandžio 11 d., 8 
v. v., “Laisvės” Svetainėj. Re
feruos drg. V. Bovinas.

Kas įdomaujate meno rei
kalais, pasilaikykit tą vakarą 
liuosą. Kviečiame dalyvaut 
kuo skaitlingiausia.

L. M. S. C. K. 
Švietimo Komisija.

Lietuvos Atstatymo B-vės 
Namą Apgriovė Bomba

Nežinomo asmens ar asme
nų miestą ar iš anksto padėta 
bomba pusėtinai apgriovė Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
namą, 240' 8th Ave., New 
Yorke. Sprogimas įvyko apie 
2 vai. naktį (iš 30-tos į 31 ko
vo), kada namas buvo, tuščias, 
tad iš žmonių niekas nenu
kentėjo tik sužalota frontinė 
siena, durys ir langai. Taipgi 
daugelio apylinkės namų lan
gai išbyrėjo ir išgązdino gy
ventojus. Eksplozija girdėta 
kelis blokus aplink.

Policija apklausinėj o kele
tą asmenų, bet kaltininko kol 
kas nesurado.

Namas yra bankruto padė
tyje. Nesenai bankininkų žur
nalo buvo paskelbta, kad na
mas bus parduodamas iš var
žytinių už nemokėtus morgi- 
čius, taksus ir kitas skolas.

Mirtys—Laidotuvės
Andrew Batinsky, 55 metų 

amžiaus, gyveno 952 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė ko
vo 31, Kings County Ligoni
nėj. Bus palaidotas balandžio 
4-tą, Holy Trinity kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių Gar
švą, 231 Bedford Ave.

Eina girdai, kad N. Y. Valst. 
kontrolierius M. S. Tremaine 
būsiąs paskirtas pirmu apmo
kamu Stock Exchange pirmi
ninku, vietoj apsivogusio 
Whitney.

Ketvirtadienio vakarą įvyko 
vienybininkų grupių sušauktas 
susirinkimas Grand Paradise 
Salėj, šaukta neva Lietuvos 
nepriklausomybės gynimui, 
tačiau, kaip jau buvo iš ank
sto numatyta, mitingas paver
sta niekinimui lenkų kaipo 
tautos, į k a 1 b i n ė j i mui, būk 
Lietuvai jokio pavojaus nesą 
ir kad jai nereikalinga jokios 
pagelbos, niekinimui komunis
tų ir užgauliojimui katalikų, 
kam pastarieji nesubėgo į fa
šistų bučių, pridengtą Lietu
vos gynimo obaįsiu.

Publikos išeinant iš salės 
suskaityta 300, bet apie pusę 
jos sudarė katalikai ir pažan
gieji, kurie patikėjo rengėjų 
melagingam garsinimui, būk 
čia esąs visų sriovių mitingas. 
“Vienybėj” buvo garsinta ir 
šiaip visur skleista mintis būk 
kalbėsią katalikų vadai, kuni
gai Balkunas arba Pakalnis ir
Aleksiunas. Gi paskutinę die
ną, kada nebebuvo galimybės 
informuoti publiką, garsino 
būk kalbėsiąs ir A. Bimba, ku- 
ris nebuvo net kviestas, jau 
nekalbant apie pasižadėjimą. 
Ir pačiame mitinge, vieton 
kad atsiprašyt publikos už su
vedžiojimą, niekino katalikus 
ir komunistus.

Tautininkų mitingo kalbėto
jas ir lietuvių kriaučių kon- 
traktorių atstovas p. Augūnas, 
nežinia, ištyręs ar neištyręs 
“Vienybės” paleistą melą, šau
kė :

“Kovo 20-tą, Cooper Union 
Salėj, aš maniau, kad saulė iš 
vdkarų užtekėjo, nes visokių 
pažiūrų lietuviai suėjom ben
drai. O dabar komunistai or
ganizuoja ir vedas į viršų juo- 
dveidžius. Katalikų kalbėtojų 
nėra.” Jis ir tūli kiti kalbėto
jai ragino susirinkusius pamo
kint katalikų ir komunistų va
dus, vieningumo!

Tautininkai ir sužiniai ar 
nesužiniai patekusieji į jų fa
šistišką abazą turėtų žinot 
skirtumą tarp vienybės ir 
klapčiukavimo bile kam. Nei 
katalikų nei komunistų vadai 
nėra taip naivūs, kad klapčiu- 
kautų kam nors sutraukimui 
publikos ir savimi pridengtų 
fašistų biednatvę kas liečia lie
tuvių mases.
KAIP BUVO RENGTAS ŠIS 

MITINGAS?

/ Man nežinoma, ar šio mi
tingo rengimui buvo kviesta 
bent kuri katalikų organizaci
ja ir ar buvo pasižadėjęs bent 
kuris katalikų kalbėtojas, bet 
imant atydon faktą, kaip pa
sielgta su pažangiaisiais, rei
kia manyt, kad ir su katali
kais xbuvo pasielgta taip pat.

JKaip ištiesų pasielgta su pa
žangiaisiais ?

Rengimui šio mitingo ne
buvo kviesta jokia pažangiųjų 
organizacija, tad ir pažangių
jų kalbėtojams nebuvo pras
mės dalyvaut grynai partinių 
tautininkų mitinge. Dėlto R. 
Mizara, kuris pastarosiomis 
dienomis telefonu buvo už
kviestas kalbėt, atsisakė. Bim
ba visai nebuvo kviestas. Ren
gėjai tai gerai žinojo. Tačiau 
prakalbų dieną, kada pažan
giesiem nebebuvo galimybės 
informuot publiką, “Vienybė” 
paskelbė, kad Bimba kalbėsiąs 
jų mitinge.

Kadangi tą pat vakarą ir 
tos pačios Grand Paradise pa
talpos kitoj salėj įvyko Komu
nistų Partijos 6-tos Sekcijos 
mitingas, kur ištiesų A. Bim
ba buvo kviestas ir garsintas 
per pažangiuosius plakatuose, 
taipgi “Laisvėj,” tad ir atsi
lankė daugelis pažangiųjų. 
Nežinodami, kurioj salėj keno 
mitingas, kaip paprasta, su
stojo apatinėj svetainėj ir tik 

Ki

M

esanti
keletas lietu-

išgirdę komunistų niekinimą 
susiprato, kur patekę.

Mitingą atidarė p. Vyšnių s. 
Pirmininkavo a d v. Jurgėla, 
kaip jis pats sakė, “pristatinė
damas” kalbėtojus. Kalbėjo 
Augūnas, nuo ukrainų tauti
ninkų, nuo estų, narys Baltic 
American Society, kurią sudaro 
aplink estų, latvių ir lietuvių 
konsulatus, taipgi ir tautinin
kų partijų viršūnėse 
žmonės, taipgi
vių jaunuolių iš Dariaus-Girė
no ir Lituanikos kliubų, kurių 
vardus negalima buvo suprast, 
neaiškiai perstatyti.

Vyriausiais kalbėtojais bu
vo dr. Vladas Vencius ir p. 
Klinga. Vencius pateikė kiek | 
tiek faktų, nei jis niekino ki
tų pažvalgų žmonių. Tačiau 
jo išvados taip pat perdėm 
klaidingos, atrodo, imtos iš 
tautininkų šaltinių. Jis, pavyz- 
din, pažymėjo, kad spėka 
šiandien valdo pasaulį, kad 
net nepaskelbus karo Japonai 
senai kariauja prieš Chiniją, 
taipgi tęsiasi karas Ispanijoj. 
Tačiau' vieton smerkt grobikus 
jis pasakė, kad liaudiečių Is
panija šiandien dar neužimta 
tik dėlto, kad Vokietijos ir 
Italijos fašistai to nenorėję, 
jiems dar nebuvęs laikas. Dar 
daugiau, jis pateisino Vokieti
ją, būk prie karo ją vertęs gy
venimas, nedatekliai.

Lietuvos klausimu keli kal
bėtojai prisiminė, o p. Klinga 
pabrėžė, kad Lietuvai nerei
kią jokių talkininkų, kad ji 
su mažiukais susiedais, lat
viais ir estais geriau padary
sianti pasižiūrėdama, kaip di
džiosios valstybės tarp save 
kariaus, o kada jos nusilpnė- 
siančios, tada Lietuvos kariuo
menė lengvai paimsianti vis
ką, kas jai reikalinga. Niekino 
komunistus už reikalavimą 
jieškot talkininkų Lietuvos 
apgynimui.

Priimta rezoliucija protes
tuojanti prieš Lęnkįjos prie
varta Lietuvai uždėta sutarti' 
ir skelbianti boikotą Lenkijos

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras restaurantas ir 

alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 
smulkmeniškiau apie patį biznį pa
tirsite ant vietos. 5G4 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y, (77-90)

RANDAVO JIM AI
Pasirandavoja šviesus, garu ap

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

Aš dar tikiu, kad 
dar supratau ką 
skausmai |r dieg- 

a žmo-

Brangi Maryte
GRĮSK NAMO

Brangi Maryte: 
susitaikysim, aš 
reiškia reumatiški 
liai, kutie žmogų vargina, k 
gus nesijauti gerai, esi pik/as, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip/kokį ne
reikalingą žodį plepterėji, tk praside
da barniai, nesutikimai, aš ctar išsi- Į 
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir 
jis man patarė Doksnio Galingą 
Mostį, kuri yra daugeliui pagelbė- i 
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės, i 
Grįšk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

prekėms. Aukų Ginklų Fondu 
surinkta $95.

Daugelis eidami namo kai 
basi tarpusavyje ir niekaip ne
suderina dviejų klausimų, bū
tent nebuvimą Lietuvai pavo
jaus ir reikalo kariaut ir rinki
mą aukų Ginklų Fondui. Tū
las kriaušius savo abejonę iš
reiškė sekamai:

“Aš nesuprantu, kam tos 
aukos, kada Lietuvos žmonės, 
anot p. Klingos, galės sau po 
lova subėgę gulėt, kada per 
jų lovą važiuos Vokietijos 
tankai į Sovietų Sąjungą, o 
paskui, tankams perėjus, ga
lės išlįst iš po lovos ir aniems 
abiem nusilpnėjus, pasiimti 
sau be jokio vargo ne tik visą 
Lietuvą su Vilnium, bet ir vi
sas kitas žemes iki Juodųjų 
Jūrų?” Rep.

Drabužių Valytojai 
Skelbs Streiką

į Unijstai drabužių valytojai, 
'savo masiniame susirinkime 
sekmadienį, Cooper Union sa
lėj, įgaljavo savo viršininkus 
skelbt general į streiką išsibai
gus senajam kontraktui su bo
sais 31 kovo mėnesio. Bosai at
sisako jį atnaujint.

Valytojai yra dalimi Amal- 
gameitų Unijos. Streikas valjr_ 
mo-dažymo industrijoj palies 
5,000 darbininkų, 100 šapų ir I 
apie 12,000 krautuvių, per ku- j 
rias priimama ir išduodama ; 
drabužiai.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad kontraktas pratęstas dviem 
savaitėm.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

4?3 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl 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?
KARČIAŽOLIV 
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.

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

2200000000000000000000000000000000000000000000000000

naujas restaurantas 
atėję- būsit patenkinti

Atdaras 24 Valandas

■ 282 UNION AVENUE

prie PILIEČIU KLIUBO

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

geriausios RŪŠIES valgiai

Atdara Nuo Anksti Ryto-iki Vėlai Vakaro

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

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

, Ii ienų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau *9 ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

GARSINKITĖS “LAISVĖJE
PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc 
' I

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, 
Artesian

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh 
Water, Restaurant, Barber Shop, 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N*. Y.

PER WEEK
GENTS’ DAYS ’ 

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




