
Krislai
Taip Negražu. /
Negirdėta Aritmetika.
Ar Ištiesų Taip Nekaltas?
Toks Jo Bešališkumas.

Rašo A. B.

Fašistų “Vienybėje” kovo 31 
d. įkaičiau, kad, tarpe kitų, 
“tautinių organizacijų komite
tas pakvietė kalbėti A. Bimbą.“
Tą pačią dieną įvyko jų mitin
gas. Nors, tiesa, tas mitingas 
buvo nedidelis, bet, aišku, dalį 
žmonių jie suvedžiojo garsinda
mi mane ir eilę kitų kalbėtojų. 
Garsino j r katalikų srovės va
dus, kurie, beje, atsisakė kalbė
ti.

Tai buvo tautininkų kliubo 
negražus triksas gauti publikos.* * *

šiuo pareiškiu, kad manęs 
joks asmuo iš tautininkų kliu
bo nekvietė kalbėti. Nei su vie
nu iš jų visai nesimačiau ir 
stačiai nustebau, pamatęs “Vie
nybėje“ mane garsinant.

Mūsų nusistatymas Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo rei
kalais aiškus. Mes sutinkame 
bendrai darbuotis su visomis 
srovėmis. Tą mes jau įrodėme. 
Mes sutinkame su įvairių sro
vių kalbėtojais kalbėti nuo vie
nos estrados. Tą irgi jau įrodė
me.

Bet tokie masiniai mitingai 
turi būti ruošiami visų srovių 
bendrai, susitarus.

Mes nesutikome ir nesutiksi
me, kad tautininkų kliubas ar 
kas kitas mūsų kalbėtojų var
dus tąsytų po savo siaurus sro/ 
vinius mitingus ir apgaudinėtų 
publiką. , /

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Wilkes-Barre skyriaus konfe
rencija 40 balsais prieš 15 at
metė trockistinę rezoliuciją 
prieš Sovietų Sąjungą. Tą pri
pažįsta ir pati “N. G.“ Betgi 
ten pat Vilkelis ir jo draugai 
skaito jų atmestą rezoliuciją 
priimta!

Kaip svietas svietu gyvena, 
tokios aritmetikos dar nėra nie
kas girdėjęs.

Angliška patarlė sako: 
“Skaitlinės nemeluoja, bet me
lagiai moka skaitliuoti.“

Kovo 30 dienos laidoje; atsa
kydamas d. Mikolaičiui, “Kelei
vio“ redaktorius teisinasi, kad 
dėdamas Trockio sutras prieš 
Sovietų Sąjungą, jisai tenorįs 
“nušviesti kiekvieną dalyką iš 
visų pusių.“

Kam to nekalto avinėlio ro
lė? Trockio pusę ir trockistinių 
kriminalistų pusę “Keleivis“ 
nušvietė, bet kui* Sovietų val
džios pusė? Kodėl ją “Keleivis“ 
gražiai užtylėjo?

“K.“ turi pilną teisę, jei no
ri, tuos žmogžudžius ir krimi
nalistus teisinti ir “šviesti“ — 
tai jo reikalas. Tačiau, tokiam 
atsitikime, negražu nuduoti be- 
partyvišku, bešališku, jieškąn- 
čiu tik šventosios teisybės.

Štai faktai. Kovo 2, praneš
damas apie tą bylą ir apie kalti
nimus prieš trockistinius krimi
nalistus, “Keleivio“ redaktorius 
pareiškė, kad tai visa . “sveiku 
protu sunku išaiškinti,“ kad 
“išrodo, kad tie kaltinimai 
prieš Trockį labai nevykusiai 
sufabrikuoti,“ kad “kaip sau 
norit, Sovietų Rusijoje daros 
nepaprasti dalykai.”

“Keleivyje“ kovo 9 d. randa
me Trockio tulžį prieš Sovietų 
valdžią ir komunistus.

Kovo 16 d. “K.“ redaktorius 
neteisingai sako, kad “senieji 
bolševizmo šulai nuteisti sušau
dyti už tai, kad norėjo Staliną 
nuversti.“

Kovo 30 d., tame pačiame 
numeryje, kuriame “K.“ teisi
nasi ir “tik šviečia dalykus iš 
visų pusių,“ telpa bjaurus anti- 
sovietinis straipsnis iš “Lietu
vos Žinių.“ Gi Sovietų valdžios 
ir komunistų pusės visuose tuo
se “K.“ numeriuose nei su ži
buriu nerastum.

Tai toks “K.“ bešališkumas.
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Chinų Armija ir Par
tizanai Kirto Baisių 
Smūgių Japonams

Shanghai. — Chinai ba
landžio 2 d. išmušė japonus 
iš Taierhchwang miesto, 
Shantungo provincijoj, už 
15 mylių į šiaurius nuo 
Lung-hai geležinkelio; išžu
dė 2,000 priešų. Tuo pačiu 
pradėjimu chinai atėmė iš 
japonų netolimą Tachwangą 
ir nukovė 1000 jųjų.

Chinų kariuomenė ir par
tizanai išgrūdo japonus iš 
Pingyuano, už 50 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Tsina- 
no, Shantungo provincijos 
sostinės. Jie taip pat atėmė 
iš japonų Hochanghow mie
stą prie Didžiojo Kanalo.

Chinijos partizanai plie
kia japonus Tai ežero sri- 
tyj į vakarus nuo Shangha- 
jaus ir Chekiango provinci
joj. Chinai atgriebė Szean 
miestą, užmušdami 500 ja
ponų.

Partizanai su kariuomene 
sukirto japonus už 70 mylių 
nuo Shanghajaus ir įžengė 
į šiaur-r^tinį Chekiangą.

Šiaurinėje šalies dalyje 
chinai skaudžiai sumušė ja
ponų divizijas, komanduoja
mas tokių garsių generolų 
kaip Kenji Doihara ir R. 
Isogai, ir nuvijo jas tolyn 
nuo Peiping - Hankow ir 
Tientsin - Pukow geležinke- 
lių.

Mechanizuota chinų armi
ja, artilerija ir partizanai 
užkirto japonam susisieki
mus dideliame Taierh- 
chwango - Hanchwango - 
Linchengo trikampyj ir grę- 
sia ten apsupti ir sunaikinti 
20 tūkstančių japonų. Chinų 
lėktuvai nuolat pila bombų 
ir kulkasvaidžių ugnį į nau
jus japonų būrius, siunčia
mus pagelbon ten apsupa- 
miem saviškiam.

4,000 Perbėgusių Francijon 
Liaudiečių Veržiasi Atgal 

Kovon prieš Gen. Franco
Paryžius. — Tik šį pirma

dienį Franci jos valdžia nus
pręs, kas darys su 4,560 Is
panijos respublikos karei
vių, kurie perbėgo Franci- 
jos pusėn, kada fašistai stai
ga pavojingai juos užpuolė 
pasienyj.

Spėjama, kad bus leista 
jiem pasirinkt, katrie nori 
grįžt į respubliką, o katrie į 
generolo Franco valdomą 
plotą.

Majoras miestelio Bagne- 
res de Luchon, kur buvo lai
komi tie bėgliai, padarė vi
suotiną balsavimą tarp jųjų, 
ir tiktai 90 pasisakė, kad jie 
norėtų važiuot pas gen. 
Franco. Visi 4,470 kitų nu
balsavo grįžt respublikon, 
prisiekdami iki mirties ka
riaut prieš fašistus.

Perkūne, apsaugok nuo jo kiek
vieną bešališką ir sąžinišką 
žmogų!

KAIP IŠKILMINGAI, PATAIKŪNIŠKAI 
SMETONA PRIĖMĖ LENKU ATSTOVĄ

0----------------------------------------------------------

Naujas Senatoriaus McNa- 
boe Muilo Burbulas

New York, bal. 1. — Fa- 
šistuojantis valstijos sena
torius M c N a b o e paleido 
kvailiausią muilo burbulą, 
būk “komunistai rengiąsi iš- 
žudyt višą 18,000 vyrų po
liciją“ New Yorke. Jis pyks
ta, kad gubernatorius Leh
man atmetė jo bilių, reika
laujantį neįleist komunistų į 
jokią valdišką tarnybą.

Rūsy Arkivyskupas At
metė Bažnyčią ir Jos 
“Religinius Melus”
Maskva. — Vyriausias iki 

šiol pravoslavų bažnyčios 
vyskupas Leningrade, met
ropolitas Nikolai Platonov 
atsimetė nuo bažnyčios ir 
pasmerkė “religinius me
lus.“ Tokį savo pareiškimą 
jis išspausdino žurnale “Be
dievis.” ' f ...

Platonov taipgi pasmerkė 
rusų pravoslavų bažnyčias 
kaip lizdus veikimo prieš 
Sovietus ir suminėjo eilę 
vyskupų ir kunigų šalies iš
davikų. Jis įsitikino Soyie- 
tų politikos teisingumu/be
skaitydamas Markso, Engel
so, Lenino ir Stalino raštus.

i

Amerikos Ambasada Kraus
tosi iš Barcelonos

Barcelona.0"— Jungtinių 
Valstijų^ ambasada nutarė 
persikelt iš Barcelonos į 
San Vincente de Llevaneras, 
apie 25 mylias toliau j šiau
rių rytus.

SSRS Davė Chinam 400 
Lėktuvų, 1,500 Troky
Shanghai. — Anglai tė- 

mytojai sako, kad Sovietų 
Sąjunga yra atsiuntus Chi-' 
nijai 300 iki 400 karinių lėk
tuvų per kelis paskutinius 
mėnesius. Vyriausios jų sto
vyklos yra Lanchow mieste. 
, Anglai tvirtina, kad nuo 
pernai gruodžio mėnesio iki 
šiol Sovietai davė Chinijai 
ne mažiau kaip 1,500 kari
nių trokų.

Chinų ‘ panaujintu Lan- 
chow-Urumtsi vieškeliu 
plaukia daugiai amunicijos, 
gazolino ir kitų karo reik
menų iš Sovietų Sąjungos, 
sako tie patys tėmytojai.

Kai kurios chinam prista
tomos sovietinės oro bombos 
tokios didelės, kad trokas 
tegali pavežt tik dvi tokias 
bombas.

Lanchowe matosi daug 
sovietinių lakūnų ir orlaivių 
specialistų.

Chinų komunistai yra di
džiausi žmonių mobilizuoto- 
jai gint savo kraštą, kaip 
liudija anglai tėmytojai.

Kaunas. — Smetona nu
siuntė savo pręzidentinį au
tomobilį atvežt Lenkijos at
stovą Fr. Charwata iš Met
ropol viešbučio į Lietuvos 
prezidento palocių, ir Char- 
watas tame automobilyje, 
sykiu su Lietuvos užsieni
nės ministerijos vyriausiu 
sekretorium Girdvainiu, at
važiavo įteikt savo įgalioji
mus Smetonai. Automobilį 
visomis pusėmis lydėjo rai- 
teliai-hussarai.

Prie įėjimo į prezidentinį 
palocių kariškai pasveikino 
Charwatą pėstininkų kuopa, 
ir du karininkai nulydėjo 
Lenkijos atstovą pas Sme
toną, su kuriuo buvo ir už
sieninis ministeris Lozorai
tis.

Įteikdamas savo valdžios 
įgaliojimus, Charwatas pa
sakė trumpą kalbą, išreikš
damas Lietuvai “gerus“ lin
kėjimus. Smetona atsakė, 
kad dės visas pastangas pa
laikyt glaudžius kaimyniš
kus santikins su Lenkija.
...........—................................ 111

NAZIAI SUVARĖ 34,000 
AUSTRŲ Į KALĖJIMUS

London. — Išvytas iš Au
strijos korespondentas N. Y. 
Times’o paduoda, kad hitle
rininkai Austrijoj sugrūdo 
į kalėjimus ir koncentraci
jos stovyklas jau 34,000 ka
talikų;- žžydų, laisvesnių in
teligentų ir kt. Tarp areš
tuotų yra ir vienas arkivys
kupas, kuris ragino katali
kus melstis už Austrijos ne
priklausomybę pirm Hitlerio 
įsibriovimo.

Naziai, be kitų smurto 
veiksmų, išplėšė tūkstančius 
krautuvių, priklausiusių žy
dams bei hitlerizmo prie
šams.

Roma. — Italijos valdo
vai neabejoja, kad Anglija 
.greitu laiku padarys “drau
giškumo“ sutartį su Musso- 
liniu.

Centralinėj Chinijoj da
bar kertasi 200,000 chinų ir 
japonų.

Naziai, italai ir Gen. Franco 
Fašistai Užėmė Gandesą 
Barcelona, Ispanija. — 

Italai, naziai, maurai ir is
panų fašistai su didžiomis 
mechanizuotomis jėgomis 
užėmė miestą Gandesą, pie
tinėj Katalonijoj.

Respublikos kariuomenė 
su visais ginklais ir amuni
cija pasitraukė per Ebro 
upę prie Moros, apie 18 my
lių nuo Viduržemio Jūros 
pakraščio.

Šiaurinėj Katalonijoj fa- 
fašistai, veikdami Mussoli- 
nio- ir Hitlerio lėktuvais, 
tankais ir kanuolėmis, pri
vertė respublikiečius apleist 
Benaberre miestelį. Kita da
lis fašistų armijos užėmė 
Almacellas miestelį į šiaurių 
vakarus nuo Leridos.

Išeinant Charwatui iš 
prezidento palociaus, kari
nis Lietuvos orkestras grie
žė Lenkijos tautinį himną.

(Lietuvos atstovas pulk. 
Škirpa Varšavoj buvo pri
imtas be tokių pataikavimo 
ceremonijų.)

Grįžtant Lenkijos atsto
vui Charwatui, po atsilanky
mo pas užsienių reikalų mi- 
nisterį Lozoraitį, Kauno len
kininkai primetė gėlių į 
Charwato automobilį.

LIAUDIEČIAI SUMUŠĖ 
FAŠISTUS GUADALA- 

JAROS FRONTE

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai šturmavo fašistus iš 
šono Guadalajaroj beveik 
iki Teruelio; užėmė kelias 
pozicijas, daugį fašistų pri
vertė bėgt ir nemažą jų 
skaičių suėmė nelaisvėn.

Hankow. — Chinai žemyn 
nukirto vieną Japonijos or
laivį su Italijos lakūnu.

ANGLIJA JAU PRIPAŽINO 
HITLERIUI AUSTRIJĄ

.............r- ■-

Berlin. — Anglijos valdžia 
oficialiai pripažino Vokieti
jai užgrobtą Austriją. Tai 
pirmutinė didelė “demokra
tinė“ šalis, pilnai užtvirti
nanti Hitleriui tą grobį.

Michigan CIO Unijistai Už
ėmė Elektros Dirbyklas

Flint, Mich. — Elektros 
Pajėgos Darbininkų Unija 
(CIO) užėmė visas Consu
mers Power Kompanijos 
dirbyklas Flinte, Saginaw ir 
Milwaukee, Mich., kada 
kompanija sutraukė dery
bas su unija dėlei naujos 
sutarties.

Bet ir užėmę dirbyklas, 
'darbininkai jose gūmina 
elektrą.

Dar Bus Kuliamas Perorga
nizavimo Bilius

Washington.— Buvo įneš
ta užbaigt kongreso atstovų 
rūme diskusijas apie Roose- 
velto reikalaujamą perorga
nizavimą kai kurių valdžios 
skyrių ir šeštadienį balsuot 
tą klausimą. Bet susiburda- 
mi republikonai ir atžaga
reiviai demokratai atmetė 
įnešimą 191 balsais prieš 
149. Taigi prezidento suma
nymas bus dar toliau “dis- 
kusuojamas.”

Atitaisymas
“Laisvės“ šeštadienio nu

mery j, 1-mame puslapyje, 
pranešime apie “Laisvės“ 
bankietą, buvo išspausdinta, 
būk to vakaro programoj 
būsią rodomi judamieji pa
veikslai; o turėjo būt, kad 
bus traukiami (filmuojami) 
dalyvių judžiai, kurie toliau 
bus rodomi.

USA Fašistai Grasina 
Krauju prieš Valdžios

Pataisymo Bilių
Washington. — Fašisto 

kunigo Coughlino sekėjai, 
Wall Stryto piniguočiai ir jų 
agentai apipylė kongresma- 
nus telegramomis, kur grū
mojančiai reikalauja, kad 
atmestų prezidento Roose- 
velto sumanymą — padaryt 
permainų kai kuriuose sky
riuose vykdančiosios val
džios.

Per kelias paskutines die
nas suplaukė 60,000 tokių 
dirbtinių telegramų. Jos re-

Popiežius Nusilenkia 
Remiantiems Nazius

Vyskupams
Vatikanas. — Popiežiaus 

valstybinis organas “Osser- 
vatore Romano“ ir vienas 
jo kalbėtojas praeitą penk
tadienį per popiežiaus radio 
pasmerkė Austrijos vysku
pus, kad jie savo atsišauki
me ragino austrus katalikus 
balsuot už Austrijos prijun
gimą Vokietijai ir remt Hit
lerį balsavimuose^bal. 10 d.

Bet kai šeštadienį Fuldos 
vyskupas J. B. Dietz, Vokie
tijoj, atsišaukė į savo diece
zijos katalikus balsuot už 
Austrijos pajungimą, tai ir 
popiežius nusilenkė hitleriš
kiem. vyskupam. Čia jis, iš
sisukinėdamas, pasakojo, 
būk tai “be jo žinios” buvę 
rašoma per jo laikraštį 
prieš Hitlerį ir “be jo prita
rimo” atsišaukta per jo ra
dio stotį į Austrijos katali
kus prieš Hitleriui pasida
vusius vyskupus.

Roosevelt Kaimyniškai 
Derisi su Meksika

Warm Springs, Georgia. 
—Prezidentas R o o s eveltas 
yra pasitenkinęs, kad Mek
sikos prezidentas žada tei
singai atlygint ^ameriko
nams, kurių žibalo šaltiniai 
ir valyklos tapo paimti į 
Meksikos valstybės rankas.

Rooseveltas perspėjo am
erikines žibalo kompanijas 

j Meksikoj, kad jos perdaug 
nereikalautų. Sako, Ameri
kos valdžia žiūrės, kad Mek
sika atmokėtų amerikie
čiams tik tuos pinigus, ku
riuos jie iš tikro įdėjo į ži- 
balo-aliejaus pramonę Mek
sikoj, bet ne daugiau.

Prez. Rooseveltas žadėjo 
rūpintis, kad Meksika atsi
teistų ypač paprastiems 
Amerikos piliečiam šėrinin- 
kam, kurie buvo įvesdinę ne
dideles sumas pinigų į žiba
lo pramonę Meksikoj.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

kiek šalčiau. — N. Y. Oro 
Biuras.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

kia, būk prezidentas Roose
veltas norįs tapt “diktato
rium,” būk jis siekiąs “fa
šistiniai“ pertvarkyt Ameri
ką. Tūli laiškai ir telegra
mos kongresmanams grąsi- 
na “kraujo liejimu” ir “prie
varta,“ jeigu bus priimtas 
prezidento bilius.
Biznierių Susivienijimas 
Streikuoja prieš Rooseveltą

Pittsburgh o P rėkė jų Su
sivienijimas/ įrankis Plieno 
ir Alumino trustų, nutarė 
uždaryt vienai dienai savo 
krautuves , protestui prieš 
neva “diktatorišką“ Roose- 
velto sumanymą, ir agituoja, 
kitų miestų ir valstijų biz
nierius taip pat streikuot 
prieš Rooseveltą.
Gengsteriški V e i d m a i hio 

Kun. Coughlino Riksmai
Begėdiškiausias gensteris 

visame tame ermyderyje 
prieš prezidentą tai yra fa
šistinis radio kunigas Cou
ghlin. Tik įdvi savaitės atgal 
kun. Coughlin pats per ra* 
dio reikalavo įvest “kbrpo- 
ratyvę valstybę” Amerikoj 
ir atimt piliečių teisę tiesio
giniai rinkt šalies preziden
tą. O ‘korporatyvė valstybė’ 
reiškia ne ką kitą kaip mus- 
solinišką ar hitlerišką vals
tybę. Tačiaus dabar pats 
Coughlinas v e i d m a iniškai 
spiegia, būk tai prezidentas 
Rooseveltas norįs įvest “fa
šizmą” Jungtinėse Valstijo
se.

O tokius fašistinius rėksi
mus remia ir Amerikos 
Darbo Federacijos galva 
Green, kovodamas prieš 
Roosevelto sumanymą.

Roosevelto Reikalavimai
Tuo tarpu Roosevelto su

manymas nieko diktatoriško 
nereikalauja. Jis sako, įad 
reikia padaryt demokratiš
kesnę raštinę šalies iždo ge- 
neralio k o n t r o 1 iuotojaus, 
kuris dabar nepriklauso nuo 
kongreso, o paskui priklau
sytų; reikia gerint civilę 
tarnybą, bet prezidento da
romas permainas joj kon
gresas taip pat galėtų už- 
girt ar atmest; reikia įstai
gos, kuri studijuotų šalies 
gamtos turtus. Tai pamati
niai Roosevelto reikalavimo 
punktai, nieko bendra netu
rinti su fašizmu. Bet Cough- 
linai, Morganai, duPontai ir 
panašūs gaivalai prieš juos 
piestu stoja todėį kad Nau
joji Dalyba geriau galėtų 
veikti, jeigu būtų įvesta val
džioj tokie demokratiniai 
pagerinimai, kurių reikalau
ja Rooseveltas.

Varšava. — Neoficialiai 
buvo pranešta, kad atsista
tydinęs Lenkijos ministerių 
kabinetas.
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Pasaulio Spauda Apie Lietuvą
Kada Lenkijos fašistai pasikėsino ant 

Lietuvos nepriklausomybės, tai pasaulinė 
spauda pasidalino. Vokietijos, Italijos, 
Japonijos ir kitų fašistinių šalių spauda 
kaltę vertė ant Lietuvos.

Franci jos spauda daugiau pasitenkino 
tik telegramomis. Anglijoj buvo laikraš
čių už Lietuvą ir už Lenkiją. Jungtinėse ; 
Valstijose spauda pritarė “mažytei Lie
tuvai.”

Sovietų Sąjungos spauda atydžiai sekė 
įvykius, talpino telegramas ir darė savo 
komentarus. Štai ką rašė “Krasnaja 
Zvezda” (“Raudonoji žvaigždė,” organas 
Raudonosios Armijos). Kovo 20 d. patal
pinus žinių apie tai, kad Lietuva pri
ėmė Lenkijos ultimatumą, kad Lenkijos 
fašistai yra Vilniaus srityj sutraukę 
prieš Lietuvą 60,000 karių armiją, žymė
jo:

“Reikia atiduoti Lietuvos taikiškumui 
užsitarnautą garbę. Ji suprato atsako
mybę šiuo momentu išlaikymui taikos 
Europoj. Parodytą Lietuvos taikiškumo 
dvasią reikia tuo daugiau įvertinti, kad 
akyse lietuvių visuomenės klausimas 
apie atsteigimą diplomatinių ryšių su 
Lenkija tampriausiai yra surištas su 
Vilniaus likimu, pagrobtu lenkų kartu 
su visa Vilnija laike generolo Želigovskio 
užpuolimo 1920 metais. Lietuva iki šiol 
atsisakė sutikti su tuo grobikišku ^tplė- 
šimu Lietuvos teritorijos " ir” todėl atsi
sakė nuo bent kokių ryšių su Lenkija. 
Vilniaus miestas iki šiol yra vadinamas 
sostine Lietuvos respublikos, nors faktiš
kai sostinė yra Kaunas, kur ir randas 
Lietuvos valdžia.

“Suprantama, per 18-ką metų nebuvi
mas diplomatinių santikių tarp Lenkijos 
ir Lietuvos negali būti skaitomas norma
liu pasireiškimu: pat savaimi supranta
ma, kad tas nepadėjo palaikyti taiką 
Rytų Europoj. Sovietų Sąjunga visada 
stengėsi atsteigti normalius ryšius su vi
somis šalimis, ir atsteigė net su tomis iš 
jųT'su kuriomis turėjo teritorinius gin
čus. Kaip žinoma, mes niekados nepri- 
pažinome Rumunijai teisių dėl užgrobtos 
Besarabijos, vienok ta padėtis nesutruk
dė mums atsteigti diplomatinius ryšius 
su Rumunija ir išrišti eilę ginčijamų 
klausimų, neliečiant pamatinio—teritori
nio ginčo, kurio išrišimui mes iš princi
po nenorėjome imtis ginklo. Sovietų Są
junga visada nuoširdžiai norėjo matyti 
sureguliuotus santikius tarpe dviejų ša
lių taip arti esančių prie jos sienų.

“Vienok atsteigimas diplomatinių san-, 
tikiu 'tarpe Lenkijos ir Lietuvos įvyksta 
visai prie kitokių sąlygų, kaip tai buvo 
atsteigta tarpe Sovietų Sąjungos ir Ru
munijos. Atsteigimui ryšių tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Rumunijos buvo jų abie
jų pageidavimas. Gi Lietuva yra privers
ta atsteigti diplomatinius santikius pa- 
gelba ultimatumo, kas tuojaus pastato 
abejonėn ‘normališkumą’ tų santikių. 
Apie liuosos valios susitarimą ir tvir
tumą tų Taikos’ santikių, kurie išreika
lauti pagelba grūmojimo ir prievartos, 
negali būti nei kalbos.

“Dar daugiau. Lietuvos priimtos Len
kijos ultimatumo sąlygos nelaiduoja tai
ką Rytų Europoj. Pirm visko tose sąly
gose yra punktai, galinti būti priežasti
mi naujiems reikalavimams ir šantažui

iš Lenkijos pusės. Užtenka tik prisiminti 
tą, kad per tris kartus Austrija priėmė 
Hitlerio ultimatumą, bet tai neišgelbėjo 
jos nuo Hitlerio armijos okupavimo. Prie 
to, Lietuvai įteikiant savo reikalavimus, 
Lenkijos užsienio ministeris pulkininkas 
Beck kaip tik ėjo Hitlerio pėdomis—raz- 
baininko ir prasikaltėlio, karo organiza
toriaus.

“Toliau, iš priežasties to, kad agresijų 
faktas patsai savaimi tempia kitą pana
šų jam žygį, kaip apie tai kalbėjo drau
gas Litvinovas savo kalboje su užsienio 
korespondentais, neprašalina galimybę 
pasikėsinimo ant Lietuvos teritorijos ir 
iš kitos pusės—iš hitlerinės Vokietijos 
pusės. Fašistinėj Vokietijoj jau disku- 
suojamas planas razbaininkiško apsikeir 
timo su Lenkija, o būtent—pasiūlymas 
grąžinti Vokietijai Danzigą ir taip vadi
namą Danzigo Koridorių mainais, duo
dant Lenkijai išėjimą į Baltijos Jūras per 
Klaipėdą, dabar priklausančią Lietuvai.

“Neginčijamu yra faktu: kad dienos 
metu, prieš akis Europos politikų, atvi
rai eina pavergimas ištisų valstybių, 
svarstomi planai tolimesnių banditiškų 
užpuolimų, kada tarptautinis pasyvišku
mas ir agresorių nenubaudimas velka 
paskui save padaugėjimą tokių prasižen
gimų.

“Sovietų Sąjungos atsinešimas į tai iš
reikštas virš minėtame draugo Litvinovo 
pareiškime, taip teisingai įvertintas mū
sų šalyj ir užsienyj, kaipo šauksmas prie 
kolektyvio gelbėjimo taikos,—kol dar nė
ra pervėlu.”

Italijos Fašistai Smerkė Lietuvą
Kovo 19 d., tai yra, kada Lietuva buvo 

priversta priimti Lenkijos ultimatumą, 
fašistinė Italijos spauda kalnus vertė ant 
Lietuvos ir visaip teisino fašistinę Len- 
kiją.

Ypatingai daug Lietuvą niekino di
džiausio krizio metu. Tarpe kitko “Tri
būna” rašė, kad “už Lenkijos pečių rei
kia j ieškoti Vokietijos, siekiančios gauti 
Klaipėdą.”

Ką rašė Italijos fašistai, jie gerai ži
nojo, nes visiems žinoma, kad Hitleris 
ir Mussolinis išvien veikia ir kitas šąlis 
puola. Prie to, kiek anksčiau prieš Len
kijos pasikėsinimą ant Lietuvos j/nepri-• 
klausomybės, Vokietijoj ir Italijoj lankė
si Lenkijos užsienio ministeris pulkinin
kas Juzęf Beck.

Anglija Vertė Lietuvą Pasiduoti
Anglijos užsienio ministeris Halifax, 

kuris pereitais metais ilgai svečiavosi pas 
Hitlerį, kuris pakreipė Anglijos politiką 
fašistų agresorių pusėn, kai tik sužinojo 
apie Lenkijos ultimatumą Lietuvai, tuo
jaus pasišaukė Lietuvos atstovą Balutį ir 
pareikalavo, kad “būtinai turi būti at
steigti normališki santikiai tarpe Lietu
vos ir Lenkijos.” Gi po to “Daily Ex
press” rašė:

“Londone diplomatai išreiškia savo pa-' 
sitenkinimą, kad ginčas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos bus išrištas taikos keliu. Tas 
nelauktas atsitikimas įvyko po to, kada 
į ginčą įsimaišė užsienio ministeris Ha
lifax.”

Kad su Lenkijos ultimatumo priėmi
mu nesibaigia Lietuvos vargai, tą ge
riausiai. paliudijo korespondencijos iš 
Vilniaus dienraščiams “Daily Telegraph” 
ir “Morning Post.” Korespondentas ra
šė, kad Lenkijos fašistai turi mintyj vi
sai ne “atsteigimą normalių diplomatinių 
ryšių tarpe Lietuvos ir Lenkijos,” o “ap
jungimą Lietuvos ir Lenkijos.” Kores
pondentas rašo, kad Lenkijos valdonai 
mano, jog po “atsteigimo normalių diplo
matinių ryšių” su Lietuva bus “vedamos 
derybos glaudžiam bendradarbiavimui, 
kaip politikos srityj, taip ir karo srityj.”

Iš to matome, kad Anglijos ponai vertė 
Lietuvą priimti Lenkijos ultimatumą. 
Taipgi jie žinojo ir žino, kad su atsteigi- 
mu diplomątinių ryšių Lenkijos fašistų 
apetitai nebus patenkinti, kurie nori de
rybų pagelba, o jei tas negelbės, tai gin
klo pagelba galutinai Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos politikos, o Vėliau ir prie 
jos teritorijos.

Džiaugiasi Priešų 
Laimėjimais

(Mūsų Specialiu Koresp. Lietuvoj)

Yra Lietuvoj žmonių,' ku
rie dirba Lietuvos priešų 
naudai ir už tai ne tik jų 
niekas nebaudžia, bet jiems 
valdžia didžiules algas mo
ka ir į didžiausius tėvynės 
mylėtojus kelia. Jeigu tuo 
netikite — pasiskaitykite 
tautininkų leidžiamą “Lietu
vos Aidą,” kur š. m. 104 nu- 
meryj redaktorius Alantas 
nesitveria džiaugsmu, jog 
d e m o k r a ti j a negrįžtanti. 
Ten jis rašo: “Mūsų kairio
ji spauda su “Lietuvos Ži
niomis” priešakyj mėgsta 
papranašauti, kad “fašisti
nėms” santvarkoms artina
sis galas ir kad visame pa
saulyje netrukus įsigalė
sianti demokratija. Be abe
jo, jeis tas būtų priklausę 
nuo mūsų kairiosios spau
dos noro, tai pasaulyje ir 
nebūtų buvusios kitokios 
santvarkos, kaip demokra
tija...” Alantas džiaugda
masis įrodinėja, kad demo
kratija negrįžtanti, kad vis 
daugiau įsigali autoritetinės 
tvirtos valdžios, kurios pa
jėgia sukurti net naujas 
imperijas. D e m o kratiškoji 
Italija greičiausia būtų nė
jusi užkariaut Abisinijos, o 
tvirta fašistinė Italija tai 
padarė. Šitai fašistinei iš
minčiai pademonstruoti ga
lima prijungti du naujus di
delius faktus. Būtent: (1) 
Demokratiška Vokietija bū
tų nėjusi užkariauti Austri
jos ir kurt naujos trečiosios 
imperijos, ką padarė hitle
rinė Vokietija, (2) Demo
kratiškoji Lenkija neįrodi- 
nėtų, kad Lietuva yra Len
kijos provincija ir nesiryžtų 
kurti Lenkijos imperijos 
od morza do marža. O šian
dien ties Lietuvos siena jau 
stovi Lenkijos, kariuomenė 
ir nežinia kuo, viskas tas 
baigsis. /

Ko gi tyli dabar visoki 
apsimetėliai Alantai, kai 
lenkų generolai balnoja sa
vo arklius žygiui į Kauną? 
Ką veikia Smetona ir tau
tininkai? Jie pasiryžę svei
kint naują Lenkijos impe
riją, kaip sveikina ir džiau
giasi Abisinijos ir Austri
jos užkariavimu. Kai Lietu
vą valdys lenkai, tada Alan
tas turės dar vieną argu
mentą įrodymui, kad demo
kratija atgyvenusi ir ne
grįžta, o autoritetinė Smyg- 
los valdžia sukūrė naują 
tvirtą imperiją. Jiems ir ta
da beliks tik sveikint fašiz
mo laimėjimus ir įrodinėt 
kairiesiems, kad fašistinės 
valstybės yra naujos ir ga
lingos ir kad bet kokios de
mokratiškos iliuzijos yra at-

gyventos. Jeigu tautininkai 
reikalauja džiaugtis Abisi
nijos ir Austrijos užka
riavimu, jie taip pat tu
rės džiaugtis ir Lietu
vos nepriklausomybės pra
radimu. Juk lenkiškasis fa
šizmas nenori atsilikti nuo 
itališkojo ir vokiškojo. O 
betkurio fašizmo laimėjimu 
tautininkai džiaugiasi visiš
kai nepripažindami, kad juo 
pasaulyj fašizmas’ stiprėja, 
juo didesnis darosi pavojus 
mažoms tautoms, pirmon ei
lėn Lietuvai. Ir jeigu net 
šiuo kritišku momentu tau
tininkai tebegieda savo him
nus fašizmo laimėjimams, 
nors tie laimėjimai yra Lie
tuvos n e p r i k 1 a u somybės 
pralaimėjimas, Lietuvos 
liaudis, trokštanti taikos ir 
laisvės, negali patikėti savo 
šalies apsaugos tiems, ku
rie džiaugiasi ir pritaria 
Lietuvos priešų laimėji
mams. Ir jeigu Lietuvos fa
šistai išduos Lietuvą Lenki
jai taip, kaip pasielgė Aus
trijos fašistai, Lietuvos liau
dis sugebės atkeršyt savo iš
davikams. Už nepriklauso
mybės praradimą, kuris da
bar stovi prieš pat akis, ne-

galės dovanoti visokiems 
Alantams nė vienas lietuvis.

Tautininkai nedviprasmiš
kai sako: tegul ir Lietuva 
žūna, bet tegul fašizmas gy
vuoja! Juk kitaip negalima 
suprasti visų panegirikų už
kariautojams, kitų tautų pa
vergėjams. Girti fašizmą, 
įrodinėti, kad jame, o ne de
mokratijoj yra išganymas, 
reiškia nusilenkti prieš len
kų užpuolikų kumštį ir ti
kėtis už nuopelnus fašiz
mui iš to kumščio malonės. 
Būkite tikri, Amerikos lie
tuviai, jeigu atsitiks taip, 
apie ką dabar net baisu ir 
pagalvoti, ištikimiausi nau
josios lenkų imperijos' tar
nai bus Alantai ir Čaplikai, 
jie pasistengs naująsias im
perijas garbint taip, kaip 
garbina dabar. Jei kils ka
ras,, pirmieji dezertyrai bus 
tautininkai ir visoki karje
ristai, pasipuošę italų fašis
tų kepurėmis.

Pirmam šūviui pasigirdus, 
aš ir mano draugai eisim 
ginti nepriklausomybės sa
vanoriais, jeigu mus neno
rės mobilizuot kaipo neišti
kimų fašizmui. Bet mes gin
sim Lietuvą nuo įsibriovėlių 
ir nuo visų išdavikų ir de
zertyrų esančių Lietuvoj, 
mes nepakęsim, kad mūsų 
pusėj esantieji girtų mūsų 
priešus ir tuo jiems tarnau
tų. E. R.

Iš ALDLD Vajaus
Montrealas Stovi Priešakyj

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi-1 52—Detroit 
jos vajuje už naujus narius 68—Hartford

136—Harrison 
19—Chicago . 
51—Middleton

95—Kapuskasing

Hudson, Mass
Nčrą to mėnesio susirinki

mo, kad Liet. Pil. Kliubas ne- 
' g paaukautų dolerio kito broliš-

| koms organizacijoms. Taipgi
’ neatsilieka ir su savo veikla,

kur tik mato dėl darbininką 
naudą. Tad ir šiam susirinki
me nutarta prisirašyti prie 
tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo su $2.00. Nepamiršta 
ir “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą pasveikinti su pora 
dolerių.

L.P.K. pasiuntė Suvienytų 
Valstijų ministeriui Hull pra
šymą, kad užstotų Lietuvą, 
kuriai grūmoja Lenkija. Taip
gi pasiųstas reikalavimas į 
Washingtoną, kad dabartinė 
Amerikos valdžia atidarytų 
duris dėl pardavimo Ispanijos

teisėtai respublikai ginklų ir 
kitų reikmenų.

Turėtų visi piliečių kliubai 
siųsti tokius reikalavimus savo 
valdžiai.

Dar turiu pasakyti, kad <L. 
P. Kliuban ateina šie laikraš
čiai: “Laisve”, “Vilnis”, “Dai
ly Workeris”, “Kelęįvis’,’ 
“Liaudies Balsas”. Čion ateina 
ir iš Sovietų Sąjungos “Moscow 
News” ir žurnalas. Tik bėda, 
kad mažai skaitytojų randasi. 
Patartina ateiti ir pasiskaity
ti-

Kovo 27 d. bendras komite
tas (draugysčių) surengė pra
kalbas. sveikatos klausime. 
Kalbėtojai buvo du daktarai 
— ‘vietinis Dr. Wood ir Į)r. J. 
Repšys iš Cambridge, Mass.

Kp. Korespondetas.

priešakyje visų kuopų stovi <
Montrealo*ALDLD 137 kuo- 138—Mąspeth ... 
pa. Veikiausia, tai kuopai 
teks pirmutinė garbė gauti 
ALDLD Vajaus Laimėjimo 
Ženklą-statulą.

Dabartiniu laiku sekamai 
kuopos stovi vajaus reikale:
Kp. Miestas įtarių Gavo
137—Montreal .........  24
47—Montreal .......... 8
81—Brqoklyn   .......    7

186—Beloit, Wis. ....... 7
f

9—Norwood ...............
57—Cleveland ....... .......

146—Chicago ..................
4—Portland, Oreg. ...

10—Philadelphia .........
14—Minersville ...........

188—Detroit ..................
200—Hillside ..................
22—Cleveland ...............
28—Waterbury .............
30—Chester ................
39—Scranton ................

173—Nanaimo, B. C........
161—Seattle, Wash..........

Po 1 naują narį gavo se
kamos kuopos: 5—Newark; 
11—Worcester; 25—Balti
more; 33—Pittsburgh; 74— 
New Kensington; 79—Chi
cago ; 85—Haverhill; 92— 
Cicero; 94—Kenosha;x 96— 
Suįbury; 113—Hamilton; 
145—Los Angeles; 153—San 
Francisco ir 217—Winnipeg.

Dar turime ištisą mėne
sį vajaus, tai yra iki Pir
mos Gegužės. Manau, kad 
visos kuopos energingiau 
pasidarbuos per šį mėnesį. 
Dabar labai sujudo lietuviai. 
Skaitlingai lankosi į prakal
bas ir parengimus. Mes 
turime daugiau įdėti ener
gijos į auk}ėjįmą mūsų ma
sinės kultūros ir apšvietos 
organizacijos.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sękretorius, 

46 Ten Ėyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirmad., Balandžio' 4, 1938

Klausimai ir Atsakymai
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5 ŠYPSENOS

Klausimas
Keliais atvejais girdėjau 

komunistus kalbėtojus sa
kant, kad gali priseiti Lie
tuvą su ginklu rankoje ginti 
nuo Lenkijos. Ar ištiesų ko
munistai ginklais gintų Lie
tuvą nuo svetimų užpuoli
kų, nors Lietuvoje komunis
tai neturi galios, tai yra, 
valdžia nėra jų rankose?

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip, komunistai Lietuvo
je bus pirmutiniai stoti į 
ginkluotą kovą ir ginti Lie
tuvos nepriklausomybę. Juk 
tą'parodė ir Ispanijos ko
munistai, kurie nuo pat pra
džios civilio karo buvo ir 
tebėra nuoširdžiausį, ge- 
riausį kovotojai už Ispanijos 
nepriklausomybę.

Amerikos lietuviai komu
nistai, reikalui atėjus, bus 
pirmutiniai mobilizuoti sa
vanorius vykti Lietuvon ir 
stoti į ginkluotą kovą prieš 
Lenkijos bei Vokietijos įsi
veržėlius.

Komunistų p a r e i škimai 
šioje rimtoje Lietuvos ne
priklausomybės v a 1 a n do j e 
nėra tuščios frazės. Jie šian- 
šien šaukia visų pažiūrų lie
tuvius apjungti savo jėgas 
gynimui Lietuvos nepriklau
somybės. Deja, kitos srovės, 
kurios iš sykio pritarė ap- 
vienytai veiklai Lietuvos ne
priklausomybės gynime, da
bar palaipsniai pradeda 
trauktis atgal.

Kaip Vadinti?
“Apdovanoti orderiu nusi

pelnę vyrai vadinami to or- 
deno kavalieriais.

“Kaip vadinti apdovano
tas ordenu moteris? Gal da
ma? O gal kavalieriene ? V.
Kemežys, kalbėdamas apie 
latvių rašytoją Emiliją Prū- 
sienę, vadino ją III laipsnio 
Vytauto ordeno kavaliere.”

LABDARYBĖS NIUANSAI

žvaigždikis
Vai berneli Lietuvos, 

Ko šypsaisi visados? 
Ar tarnybą kur gavai, 
Ar gal litą atradai?

f

Kai vaįkščiojąte dėl svei
katos ar maųkštos, eikite 
stambiais žingsniais ir ener
gingai,—pataria žinovai.

-—1 1.....
Praga. — Čęchoslovakijos 

valdžia uždraudė bet kokius 
politinius susirinkimus per 
4 savaites. Tas esą reikalin
gą apribot vokiškų ir len
kiškų fašistų nerštimą.

—Pasakysiu tiktai tau: 
Gerą tetą aptikau. 
Ji į mokslus mane leis 
Ir karjerą man atskleis; 
Ji man butą, maistą duos,— 
Apkabinus pabučiuos! 
Už tą visą, kaip matai, 
Menkniekiais mokėsiu jai.

Vai mergele Lietuvos, 
Ko šaipaisi visados? 
Vyrą gal išsirinkai, 
Ar vainiką vėl radai?
—Ką jieškojau, tą radau: 
Gerą dėdę aptikau.
Jis mane visaip globos... 
Nebegrįš dienelės tos, 
Kai nevalgiusi, dievaž, 
Univerkon bėgau aš. 
Jis ir vyrą man suras, 
O už tai—jam teks šis tas.

Dėdės, tetos Lietuvos, 
Tautos labui vargt nubos?

—Oi, ne, ne, nenusibos 
Gerąs daiktas nįekacĮos!

“Kuntaplis



Trečias Puslapis “LAISVE”

Aršūs Liaudies Priešai
Trockis, Bucharinas, Ry

kovas, Jagoda ir kiti plėši
kiško “dešiniai - trockistinio 
bloko” vadai ir dalyviai vi
suomet nekentė liaudies, ne
kentė darbo žmonių. Netu
rėdami jokios atramos, jo
kios paramos masėse, fašis
tiniai šnipai savo purvinus 
Sumanymus ir planus kreipė 
į tai, kad suduoti smūgį 
darbo ž m o n ių nugarom 
Svarbiausias trockistiniai- 
bucharinių banditų tikslas— 
vėl užkrauti ant laisvų mū- 

t sų tėvynės tautų kapitalis
tinės eksploatacijos, pries
paudos jungą. Milionai dar
bo žmonių buvo jiem tik 
smulki mainų moneta, ku
ria fašistinių sąmokslinin
kų gauja apmokėdavo už

* kapitalistinių šalių genera
linių štabų ir žvalgybų pa- 
gelbą.

Kruvinieji fašizmo šunės 
Trockis, Bucharinas, Ryko
vas, Jagoda ir kiti visomis 
jėgomis ir priemonėmis sie
kė pagreitinti karą, pagrei
tinti kapitalistinių šalių, ir 
pirmoj eilėj fašistinių, už
puolimą ant socializmo ša
lies. Matyti mūsų .tėvynės 
v yni ir moterų, senelių ir 
vaikų lavonų kalnus, su
sprogdinti fabrikus, — štai 

r koks buvo jų senas troški
mas. Jie svajojo apie Ger- 
nikas ir Almerijas Sovietų 
žemėj.

Jų troškimams niekuomet 
neišsipildyti! Mūsų partijos 
Leninistiniai - Stalin iško 
Centro Komiteto ir Sovietų 
vyriausybės politika • saugo 
mūsų tėvynės tautas nuo 
karų, akylai saugo jų ramų 
socialistinį darbą. Ir kuo di- ] ...................
dingesni darėsi socializmo j ]u suardyti ir dezorganizuo-

• laimėjimai, kuo linksmiau ir ti prekių apyvartą — mies- 
i džiaugsmingiau darėsi’ gy

venti Sovietų Sąjungos dar
bo žmonėms, tuo piktesnės, 
tuo baisesnės darėsi deši
niai - trockistinių plėšikų 
piktadarystės. Jie ėmėsi vi
sų priemonių, kad sulaikyti, 
sutormozuoti sėkmingą so
cializmo šalies darbininkų 
ir valstiečių žengimą prie 
pasiturinčio, laimingo gyve
nimo.

Partija ir Sovietų vyriau- 
esybė nuolat, iš metų į metus, 
gerina miesto ir kaimo dar
bo žmonių materialinį ger
būvį. Bjaurios šlykštybės iš 
“dešiniai trockistinio bloko” 
darė visa, kad pabloginti 
materialinę padėtį nors pa- 

» vienių darbo žmonių sluoks
nių. Žalotojas, šnipas ir di
versantas Grinko ciniškai 
parodė teismui, kad jis ir 
jo bendrininkai siekė su-

tinamąjį Zelenskį. Tai—caro 
šnipas. Visomis jėgomis jis 
tarnavo iki revoliucijos žan
darų valdybai. Ant Zelens- 
kio ir jo bendrininkų, dir-

šioję. srityje dar. neišgyven
dintos, iki šiol su pertrau
komis aprūpinami sviestu. 
Bylos metu paaiškėjo, kad 
Zelenskis ir kiti “dešiniai- 
trockistinio bloko” dalyviai 
netik, sukliudydavo Sovietų 
Sąjungos miestų aprūpini
mą sviestu, bet vartojo dar• . , i UlcL M V v VCll U V J V VICVĮ

jusni vai totojų kooperaci- j vjena velniška piktadarystę: 
joj, Bucharinas, Rykovas ir -- — • •" • ■ ---
kiti “dešiniai - trockistinio 
bloko” vadai uždėjo, gretai 
kitų prasikaltėliškų uždavi- i 
nių, pareigą sistemačiai dez- j 
organizuoti plataus vartoji-' 
mo prekių prekybą.

Prekių, būtinų darbo žmo
nėms, gamyba mūsų šalyje 
nuolat didėja. Zelenskis ir 
jo prasikaltėliška kompani
ja, pildydami “dešiniai-troc- 
kistinio bloko” direktyvas, 
visomis priemonėmis siekė, 
kad lentynos kaimų koope
ratyvuose būtų tuščios. Jie 
darė visa, kad užšaldyti, su
laikyti prekių ėjimą, kurios 
buvo siunčiamos kaiman val
stiečių reikalų patenkini
mui. Taip, pirmame 1936 
metų kvartale daugelis Kur
sko srities rajonų savaitė
mis negaudavo cukraus. Le
ningrado srities rajonai il
gą laiką neturėjo machor
kos. 1936 metų vasarą eilė 
Baltarusijos parubežinių ra
jonų ilgoką laiką negaudavo 
keptos duonos.

1936 metais prekybos in- 
pekcija savo nuožiūra patik
rinus kooperatyvų tinklą 
rado, kad 3,700 krautuvių 
nebuvo druskos, 2000 krau
tuvių nebuvo cukraus, 1600 
krautuvių neturėjo machor
kos. Ir tai tuo metu, kada 
šalyje šitų prekių buvo vi
siškai pakankamai.

Zelenskis ir jo bendrinin
kai iš “dešiniai - trockisti
nio bloko” pastatė savo tiks-

jie mėčiojo į sviestą stiklus 
ir vinis. Tuo pačiu jie kėsi
nosi į šimtų tūkstančių dar
bo žmonių sveikatą. Sunku 

I rasti žmonijos istorijoj bai- 
jsesnį prasikaltimą!

Prasikaltimų prieš, liaudį 
kamuolys, nuo kurių krau- 

J.ejjas verda pas kiekvieną są- 
11 jžiningą darbo žmogų, kas

dien vis daugiau ir dau
giau išsivynioja. Nėra abe
jonės, kad Sovietų teismas 
jį išpainios iki galo. Nė vie
nos piktadarystės, kurią pa-

darė dešiniai - trockistinės 
šlykštybės prieš mūsų tėvy
nės tautas, prieš visą darbo 
žmoniją, jiems , nepasiseks 
paslėpti.

Tikrieji kapitalo tarnai, 
fašistiniai išsigimėliai ne
kentė liaudies, skaitė ją gal
vijais, pilkais gyvulėliais, 
sugebančiais tik papildyti 
skaitlingą k a p i t a 1 istinės 
santvarkos vergų ir vergių 
armiją. Didžioji Sovietų 
liaudis jau senai suprato 
šiuos niekšingus išdavikus 
ir nubloškė šlykščias žmo
nijos padugnes į istorijos 
srutų duobę. Liaudis vienu 
balsu reikalauja sunaikint 
visą šitą nekenčiamą, bjau
rią plėšikų nuo vieškelio 
bandą, niekšingų šlykštybių 
gaują, vadinamą “dešiniai- 
trockistiniu bloku.” 
(“Pravda,” 1938-III-6)

"Bagočių Išlydės Iš 
V adovybės”

Pirmad., Balandžio 4, 1938

*■ ■ <

Inžinieriai patiekė planus dideliam orlaivių nusileidimo ‘kiemui’ Paryžiaus mieste.

vienam
“nėra-

laikydavo išmokėjimą algų< 
darbininkams ir darbo žmo
nėms. Algų išmokėjimo su
laikymas buvo praktikuoja
mas tam, kad iššaukti darbo 
žmonių nepasitenkinimą. 
Šiandien, kaltinamųjų bylos 
metu parodymų šviesoj, ir 
Archangelsko miško kirtė
jas, ir Azovo-Juodųjų Jūrų 
krašto sovchozų darbinin- 

t kas, visi tie, kuriems pra
ėjusiais metais algos būda- 

< vo nelaiku išduodamos, bū
davo piktadariškai sulaiko
mos, mato, kas tai darė ir 
dėl ko tai buvo daroma. Al
gų sulaikymas kaikurioms 
darbininkų ir tarnautojų 
grupėms buvo viena iš deši- 
niai-trockistinių s ą m o ksli- 
ninkų provokacijų grandi
nės grandžių, kurie sėjo ne
pasitenkinimą tarp darbo 
žmonių.

Vakar teismas tardė kai

te ir kaime. Tai jie darė 
įvairiais keliais— pasisteng
davo, kad pardavime nuolat 
nebūtų tokių plataus varto
jimo prekių, kaip cukrus, 
druska, machorka ir dargi 
duona; jie siekė, kad prekės 
nedaeitų iki vartotojo, o 
metais keliautų taip vadina
mo prekių pervedimo tinklo 
b i u r o k r atiniuose užkam
piuose. Ar reikia kalbėti, 
kad toks vartotojų koopera
cijos darbas iššaukdavo tei
singus kolchozninkų ir kol- 
chozninkių u ž m etinėjimus. 
Dešiniai - trockistiniai pro
vokatoriai visaip kurstė pa
vienių vartotojų grupių ne
pasitenkinimą, nukreipdami 
šitą nepasitenkinimą Sovie
tų valdžios ir partijos adre
su. * .

Šiandien, kada nuo fašis
tinių išsigimėlių, sėdinčių 
kaltinamųjų suole, kaukės 
nuplėštos, kiekvienas kol- 
chozninkas ir kolchozninkė, 
kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė mato, kas kaimo 
kooperatyvų nepatenkinamo 
darbo kaltininkas, kas su
laikydavo darbo žmonių ap
rūpinimą tokiomis prekė
mis, kaip cukrus, druska, 
machorka, kurių mūsų ša
lyje yra pakankamai. Štai 
jie, tie žvėrys žmogaus pa- 
vydale, sėdintieji ant kalti
namųjų suolo, norėjo palik
ti gyventojus be būtinų pre
kių.

Varto to jų..kooperacija lo
šia labai didelę rolę svies
to paruošime miesto gyven
tojams.. Dešiniai - trockiš- 
tiniai žalotojai visa eile di
versijų suteikė žymių sun
kumų pramonės centrų ap
rūpinimui sviestu. Kažkurių 
mūsų šalies miestų gyvento
jai, kur-žalojimo pasekmės

Štai koki tušti, klastingi 
šauksmai:

“Tikriausias SLA narių 
uždavinys. Ne politiką va
riuokime, bet Susivienijimą 
tinkamai tvarkykime.”

Taip rašo “Vienybė”, 
(kovo 28 d.) Ji nepabaigia 
savo minties. Ji turėtų dar 
pasakyti, kad Susivienijimą 
tinkamai tvarkysime taip, 
kad “Vienybė” iš jo iždo 
vėl gautų 25 tūkstančius do
lerių paskolos, kurios nie
kad nereikės sugrąžinti.

“Bagočių kitam seime 
SLA veikėjai tinkamai... 
išlydės iš organizacijos va
dovybės, jei tik, jis atvyks 
į seimą.”

Taip toliau rašo tie fal- 
šyvi politikieriai. “Jie “išly
dėtų” iš vadovybės visus ge
rus lietuvių vadus, demo
kratiškus vadus; tada šitie 
despotiški vadukai, apsikar
stę Lietuvos despoto ordi- 
nais-medaliais, paims į sa
vo valią visą žmonių sudėtą 
turtą. Jie tada išnaikins Jr 
balsavimo teisę, ir SLA na
riai turės tik'tylėt ir fašis
tų dievą mylėt.

Jau SLA Narių Komitetas 
pasakė (“Vilnyje”, kovo 28 
d. laidoje), kad “Vienybė” 
meluoja apie Bagočiaus at
sisakymą nuo kandidatavi
mo į SLA prezidentus. Apie 
tai nė nerašysiu.

Tam pačiam straipsnyj 
rašo: “Panaikinkime uždė
tus SLA nariams penktu
kus.”

Tai jau čia demagogija— 
melagingas nariams patai
kavimas. Tie penktukai už
dėta tik tiems nariams, ku
rie įsirašė ir j ligos pašal
pos skyrių. Šito skyriaus lė- Ištiesų, jeigu tautininkai 

•siįeni’valdytų Sus. Lietuvių 
Amį tai jie tų penktukų 
nenumuštų, bet da trečią 
penktuką uždėtų ant narių, 
nes juk tada centro galvoms 
reikėtų daugiau pinigų. Vie
nam namą pasitaisyti—35 
tūkst. dolerių, kad Ažuna- 
riui-Deveniui; kitam spaus
tuvę pagerinti—včl nema
žiau, kaip 25 tūkstančiai. 
Toks, vadinasi, būtų “tinka
mas SLA tvarkymas.”

O iš Susivienijimo vado
vybės “išlydėti” Bagočių ir 
kitus nepageidaujamus pi
liečius galima kitu būdu, ne 
tokiu ekstra kvailu, kokį 
dabar tie mūsų ekstra-po- 
nai skelbia.

“Sargybos” lapelyje rašo
ma, kad visi socialistai-ko- 
munistai (na, pridėkim: ir

ligonių lankytojas 
mitinge raportuoja: 
dau namie”. Kitą mėnesį vėl 
raportuoja: “neradau jo na
mie.”

Tada iš narių tarpo kilo 
nedrąsus balsas, kad tokiam 
ligoniui pašalpa turėtų būt 
pertraukta. Kuopos organi
zatorius, tautininkas V., sa
ko, kad daktaras nepaliūdi- 
jo, jog jis sveikas. Narys 
abejoja, sako, gal nė jis, nė 
jūs nereikalaujat daktaro 
paliudijimo. O kad tas na
rys neserga nė namie, nė 
ligoninėj, tai jis negali im
ti pašalpos. Organizatorius 
tada jam “užvažiavo” ra
miai ir rimtai:

“Nevermai, jis tol ims, 
kol norės;” ■ -b-

Na, ar jis galėtų pasaky
ti, kad penktukai gali būt 
panaikinti? Jau nekalbant, 
kad pašalpos iždas begėdiš
kai apiplėšiamas, mes ma
tom kiek daug sykių ligo
nių lankytojai turi važinėt, 
lėšas be reikalo daryt, kada 
ligonis ilgai serga nesirgda- 
mas.

Ar mes, vien tik apsaugos 
skyriaus nariai, turime tas 
lėšas padengti? Kodėl? Už 
ką?

Nė vienas apsaugos sky
riaus narys taip ilgai neser
ga (vaikščiodamas kur po 
miestą ar dirbdamas!), dėl 
to, kad jam iš to nebūtų jo
kioj naudos, jokios pašal
pos. O, mes, apsaugos skyr. 
nariai, mokame kas mėnesiš 
po 15c. į lėšų fondą, kuomet 
pašalpos sk. nariai moka tik 
po 10c. Ir dabar tautininkai 
demagogiškai skelbia, kad į 
reikią numušt po penktuką, j

demokratai, liberalai), visi1 tarė prisidėti prie Nepartinės 
ne tautininkai (taigi ir 
penki Pildomosios Tarybos 
nariai) yra “ne lietuviai”, 
“lietuvių priešai”, “sveti
mų dievų garbintojai” ir tt. 
Na, o SLA konstitucija 
draudžia įsileisti svetimus 
gaivalus į narius. Todėl at
einantis seimas tegul tiktai 
pažiūri į SLA konstituciją, 
paskui į “Sargybos Bokštą” 
ir vienu brūkšniu galėsit vi
sus narius išbraukti; liks tik 
tautininkai—pagal konstitu
ciją. (Čia ne juokai: Lietu
voje dabar taip ir būtų, nes 
ten tokia santvarka yra— 
tautininkų santvarka: ką 
vienas vadas nori, tą nuta
ria; tą visi ir daro.)

Didžiai gerbiamas Vincas 
Jankauskas dabar rašo, kad 
“Sargybos” vadu esąs A. B. 
Strimaitis.

Strimaitis labai gudrus 
žmogus. Jis jau išanksto 
padaro kaip ir įstatymą 
apie SLA narių lietuvišku
mo pažinimą. (Hitleris ir 
Mussolinis taip daro “įstaty
mus” pirma savo tarptauti
nių avanturų).

Taigi dabar reikia, kad 
tik visi Pildomosios Tary
bos nariai būtų tautininkai. 
Tada su savo “bokšto” Stri
maičio įstatymų lapeliu jie 
lengvai prieis prie SLA 
konstitucijos tinkamo punk
to, pasakys: “Susivienijimą 
tinkamai tvarkykime” ir iš
brauks visus “nelietuvius” i 
narius.

Taip Strimaitis sako. O 
Tysliava savo dienraštyje 
jau daro: braukia iš SLA 
jo prezidentą Bagočių!

J. Baltrušaitis.

Lygos ir išrinko delegate E. 
GiševiČiutę į busimą konven
ciją. Ši Lyga kovoja už darbi
ninkų tiesas ir demokratiją.

Kuopa nutarė 
ruoti 
“Voice 
paskyrė $2. 
dolerį “Laisvės

Koncerto
Dandrilionis 
pridavė $14 
kūs vyrai. 
Daugirda prirašė prie kuopos 
du jaunuoliu. Dabar kuopa 
turi 42 nariu.

Protesto Mitingas.
Kovo 23 (?) buvo sušauk

tas lietuvių masinis mitingas 
protestui prieš Lenkiją. Kal
bėjo keturi kalbėtojai. Išnešė 
rezoliucijas prieš Lenkijos 
nūs visų lietuvių vardu.

Nedarbas Siaučia
Lowellis turbūt vienas iš ne

laimingiausių miestų nedarbo 
žvilgsniu. Ir vakarais vienos 
mergaitės vaikštinėja stuba 
nuo stubos ir jieško darbo 
nors už pavalgymą. O jauni 
vaikinai bastosi gatvėse ir pra-

uzprenume- 
jaunuolių žurnalą 
ir iš iždo tam tikslui 

Taipgi paskyrė 
>” presui.
komisija--- M.

ir J. Daugirda, 
pelno. Tai smar- 

Organizatorius

šinėja penktukų dėl kavos 
puoduko.

Šelpimo bedarbių išlaidos 
pakilo per mėnesį iki $123,- 
000. Per du mėnesiu šių mietų 
buvo išleista $336,356.26. Tas 
parodo, kad nedarbas kyla. 
Ant “compensation” buvo pa
sidavę 14,000, bet jau daugu
ma išsibaigė.

Griaustinis.

SLA Balsavimai

po-

Mūsų SLA 16 k p., Harris
burg, Ill. susirinkimas atsibu
vo kovo 6 d. Narių balsavi
me dalyvavo tik vienuolika ir 
vienbalsiai balsavo ant prezi
dento F. J. Bagočius 11 balsų; 
ant vice-prez. I. K. Mažuk- 
na 11 b.; ant sekr. J. Miliaus
kas 11 b.; ant ižd. K. P. Gu- 
gis 11 b.; ant iždo glob.: E. 
Mikužiūtė 11 b., J. Marcinke
vičius 11 b.; dakt.-kvot. J. S. 
Staneslow 11b.

7 nariai nedalyvavo balsa
vimų susirinkime. Jeigu jie 
būtų dalyvavę, 6 balsai būtų 
daugiau už pažangiųjų tikietą, 
o vienas būtų tekęs fašistams.

Chas. Vaichunas.

HARTFORD,CONN

Lowell, Mass

“GYVIEJI NABAŠNINKAI” 
3-jų AKTŲ KOMEDIJA 

rengia
BENDRAS PARENGIMŲ KOMITETAS 

Įvyks Sekmadienį 

Balandžio-April 10
KEVIN BARRY SVETAINĖJE

227 LAWRENCE STREET HARTFORD, CONN.

Pradžia 2 valandą po pietų

Dainuos Laisvės Choras vadovybėj V. Visockio

šos turi būt apmokamos 
iš to paties skyriaus, o ne 
iš apsaugos . arba pomir
tinės skyriaus lėšų fondo.

Pašalpos skyriaus nariai 
ligoniai daugiau “trubelių” 
ir 'lėšų pridaro kuopai ir 
centrui, negu tie nariai, 
kurie priklauso vien tik prie, 
apsaugos. Tai dėl to, kad 
kai kurie (ypač tautininkai) 
tyčia ilgiau serga «įr visokių 
nereguliarumų pridaro.

Štai vienas į akis mušan
tis pavyzdis.

Toje kuopoje, kur aš pri
klausau, apie pora metų at
gal tautininkas karčeminin
kas P. krito nuo trepu ir 
paskui ilgai sirgo. Iš pra
džių visi jam 
gaila žmogaus, 
mūs iždininkas.

už jautėm— 
Dagi buvęs 
Bet paskui

Nelaimingi Įvykiai
Kovo 26 d. čionai keturi 

darbininkai įpuolė upėn nuo 
tilto 20 pėdų aukščio. Jie sun
kiai sužeisti likos išgelbėti. 
Vilties yra, kad pasveiks. Tai 
vis kompanijos apsileidimas. 
Mat, juos vertė supuvusį tiltą 
taisyti, per kurį geležinkelis 
eina.

Numiręs Gauna Algą
Dracut, Mass., tai Lowellio 

priemiestis. Jame iškilo skan
dalas tarpe WPA vifšininkų 
dėl pinigų. Mat, vienas darbi-* 
ninkas jau miręs pusė metų, 
o vis tiek jam mokėjo algą, 
žinoma, viršininkai pasiimda
vo tą čekį. Keli darbininkai 
buvo atleisti iš darbo, o jų če
kius pasiimdavo viršininkai. 

! Dabar valstijos prokuroras 
tyrinėja ir randa viršininkus 
kaltais.

Svarbus Mitingas
Kovo 12 d. buvo svarbus 

LDS 110 kuopos mitingas. Nu-

Gerbiami Hartfordo ir apylinkės Lietuviai ir Lietuvai
tės. Nepraleiskite nei vienas šio veikalo nepamatę, nes 
tai yra vienas iš juokingiausių. Matysite, kaip vienas 
gudrus daktaras bando padaryti iš seno jauną, bet vie
ton jauno senis pavirsta į kūdikį ir vėl iš kūdikio į senį. 
Visi turite gerai susivaržyti, kad neatsitiktų nelaimė nuo 
juokų. Įžanga išanksto 35c. Prie durų 40.

Komitetas.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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Amerikos Lietuvių Kongreso Wilkes- 
Barre, Pa., Apylinkės Skyriaus Konfe

rencijos Priimtos Rezoliucijos
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai

Mes Amerikos Lietuvių Kon
greso Wilkes-Barre, Pa. Apie- 

| linkės Skyriaus ’konferencijoj, 
laikytoj kovo 20 d., 1938 m., 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa., atstovaudami arti 
1000 lietuvių reikalaujame:

Kad Lietuvos valdžia tuo
jau ir besąlyginiai suteiktų 

. amnestiją Lietuvos politiniams 
kaliniams, kurie įkalinti už 
kovą dėl ekonominės būklės 
pagerinimo ir už kovą dėl 
liaudies laisvių /krašte. P< •

Rezoliucija II

Viršminėta konferencija 
/ griežtai reikalauja, kad Lietu

voje būtų tuoj atsteigta demo
kratinė santvarka-Seimas, ku
ris būtų rinktas liaudies demo
kratiniu būdu ir būtų šalies 
augščiausia valdžia, o falsifi
kuota dabartinė valdžia būtų 
panaikinta.

Mes reikalaujame Lietuvo
je je žodžio, spaudos, susirinki

mų ir sąžinės laisvės.
| ‘ Rezoliucija Lenkijos Valdžiai

Kadangi vis daugiau ir dau
giau žinių ateina apie lenkų 
valdžios žiaurumus Vilniaus 
krašte prieš lietuvius gyvento
jus, uždarinėjant aukštesnes 
mokslo įstaigas, net liaudies 
mokyklas;

Kadangi tie žiaurumai pa
siekė tokį laipsnį, kad net ne
kalčiausio tūrinio kultūrines ii* 
apšvietos organizacijas užda
rinėja ir jų veikėjus adminis- 
tratyviai tremia iš jų gimtų 
vietų;

Tai mes (viršminėta konfe
rencija) organizuoti lietuviai, 
apsvarstę \ aukščiau minėtus 
davinius, vienbalsiai protes
tuojame prieš Lenkijos val
džios žiaurumus ir;

Toliau mes reikalaujam 
konstitucinės laisvės mūsų 
tautiečiams ir kitiems Vil
niaus krašto žmonėms, kaip 
tai: laisvės organizuotis, savo 
kalboje turėti mokyklas ir 
taip toliau.

Rezoliucija II

Mes (minėta koferencija) 
griežtai protestuojame ir pa
smerkiame Lenkijos valdžios 
dabartinius agresinius žygius 
ant Lietuvos, pasimojime su
naikinti Lietuvos Nepriklauso
mybę.

Rezoliucija Okupuotos 
Lietuvos Dėlei

kurie bendrai veda didvyringą 
kovą prieš fašizmą, užpuolusį 
Ispanijos kraštą.

Mes, suvažiavimo dalyviai, 
pripažįstam Ispanijos liaudies 
kovą kova viso pasaulio de
mokratijos, taigi sykiu ir lietu
vių tautos. Fašizmo laimėji
mas Ispanijoj būtų smūgis de
mokratijai ir pragaištis ma
žom ir silpnom šalim, jų tarpe 
padidėtų pavojus ir Lietuvos 
nepriklausomybei.

Dėl to mes raginame visus 
lietuvius nuoširdžiai padėti Is
panijos didvyringai liaudžiai 
aukomis, užuojauta ir kas kuo 
išgali.

Sykiu mes sveikiname lietu
vius liuosnorius, kurie iš visų 
kraštų nuvykę Ispanijon, kaip 
tikri karžygiai aižo fašizmui 
galvą ginklais rankose.

P. S. Kaip skamba šios kon
ferencijos protokole, šias re
zoliucijas pagamino komisija, 
kurioje įėjo Stanislovaitienė, 
Vilkelis, Kvietkius, Stankevi
čius ir Klevinskas.

Visos rezol. į visas konfer. 
nurodytas vietas pasiųstos.

Sekr. V. Sandargas.

Easton, Pa.

. Kadangi Vilniuje ir Vil
niaus krašte, kurį Lenkijos mi- 
litaristai ginklo jėga okupavo, 
yra nuolatos persekiojami lie
tuviai ;

Kadangi pereitų metų lai- 
į ku. Lenkijos policija iškrėtė 

daugelį lietuvių namų Vilniu
je ir apielinkėje, ir, kadangi 
lenkų vyriausybė uždarė visą 
eilę lietuvių draugijų, mokyk
lų ir kitokių kultūros įstaigų 

/ ir tie uždarinėjimai tęsiasi ir 
į iki Šiam laikui ;

. Kadangi lenkų policija 
areštavo ir įkalino daugybę 
lietuvių ir be tikrų įrodymų 
prasikaltimo nuteisė kalėti ir 
nubaudė piniginėm baudom,—

Ši konferencija griežtai pro- 
į testuoja prieš šį Lenkijos ne-
[ žmonišką smurtą Vilniaus kra-
| *šte ir, tebūnie nutarta, kad ši 
Į konferencija, kartu su Lietu

vos žmonėmis ir mūsų vien- 
, genčiais Vilniaus krašte, reiš- 
I • kia giliausią troškimą, kad tas 

. kraštas kaip galint greičiau 
; nusikratytų lenkų jungo ir su- 
I sivienytų su neprigulminga 
f Lietuva.
|. Užuojauta Ispanijos Valdžiai

E Ši konferencija reiškia gilią 
B užuojautą Ispanijos liaudžiai 
■įv.- ir jos liaudies fronto valdžiai, 
K.

* i' 
B?'" 
■fr

Lietuvių Piliečių Kliubas At
metė Pakvietimų į Bendrų Dar
bų Lietuvos N epriklausomybės 

Klausimu
Kovo 20 d., 1938 m., Kliubo 

susirinkime buvo priduotas at
sišaukimas Amerikos Lietuvių 
Kongreso Eastono Laikino Ko
miteto, kviečiantis Kliubą prisi
dėti prie gynimo Lietuvos ne
priklausomybės.

Laiškas visai neskaitytas ta
po atmieštas. Bet mes manome, 
kad daugelis Kliubo narių no
rėtų žinoti, kokis tai buvo pa
kvietimas, .kokiu klausimu, to
dėl esame priversti jį siųsti 
spaudon, kad visi, kurie tik žin- 
geidauja, galėtų perskaityti. 
Pamatys nariai, kad tame laiš
ke nieko blogo. Ir kodėl mes 
negalėtumėm draugiškai sugy
venti? Kodėl nors vienu klau
simu, Lietuvos klausimu, mes 
negalėtumėm sykiu dirbti? Jog 
mes visi lietuviai esame.

Dar kyla klausimas, kodėl 
Kliubo sekretorius, aiškindamas 
apie laišką, perstatė jo turinį 
klaidingai, sakydamas, kad tas 
atsišaukimas yra Lietuvos de
mokratijos atsteigimo klausi
mu, kada laiškas buvo Lietuvos 
nepriklausomybes gynimo rei
kale? Juk tai du skirtingi da
lykai. Mes esame veik tikri, 
kad nariai, išg'irdę tikrą laiš
ko turinį, būtų daug prielan
kiau atsinešę į jį.
Atsišaukimas į Lietuvių Pilie
čių Kliubo Narius Lietuvos Ne

priklausomybės Klausimu
Draugės, ir Draugai:-

Lietuvai gręsia didelis pavo
jus! Pavojus netekimo savo ne
priklausomybės. Tiesa, spau
džiama Lenkų ir Vokiečių im
perialistų Lietuva nusileido ir 
laikina “taika” liko įvykdinta. 
Bet ar ant ilgai? . Jei ne ryt, 
tai po ryt Lenkijos imperialis
tai iš vienos pusės, O Hitlerio 
naziai iš kitos pusės puls Lie
tuvą ir Lietuvai gręsia tokis 
pat likimas, kokio susilaukė 
daug didesnė šalis Austrija. Ta 
šalis jau nebe šalis, jau ne tau
ta, bet Hitlerio vergė. Tas pats 
pavergimas gręsia Lietuvai, jei
gu mes, Amerikos lietuviai ne
kelsime savo protesto balso, jei
gu nevienysime savo spėkas ir 
nedirbsime vieningai Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu.

Po visą plačiąją Ameriką pa
sipylė platūs reikalavimai Ame
rikos valdžiai, kad apgintų ne
priklausomą Lietuvą nuo žiau
rių puolikų. Eastono lietuviai 
taipogi, turėtų pakelti savo bal

są už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Kovo 17 d. Eastono 
Lietuvių Laikinas Komitetas 
laikė savo pasitarimą, kuriame 
svarstė klausimą siuntimo pra
šymo telegramos šalies sekre
toriui p. Cordell Hull reikale 
apgynimo Lietuvos nepriklauso
mybės. Tačiaus apsvarsčius 
visapusiai dalyką, prieita prie 
išvados, kad kalbėti visų Easto
no lietuvių vardu neleistina, 
nes nėra visų lietuvių organi
zacijos, prisidėjusios prie mūsų 
Komiteto. Todėl tokis svarbus 
žingsnis liko neatliktas.

Tas parodo, draugės ir drau
gai, kaip svarbu šiuo momentu 
yra veikti bendrai, nes neprisi- 
dėjimas kenkia mūsų kovai su 
užpuolikais, su naikintojais Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės, su žiauriais pasauliniais 
banditais Hitleriu ir Lenkijos 
imperialistais...

Atsižvelgiant į kritišką padė
tį, mes todėl atsišaukiame į ju
mis, draugės ir draugai, Pilie
čių Kliubo nariai, kad jūs pri- 
sidėtumėt prie mūsų darbo. Jū
sų prisidėjimas, draugės ir 
draugai, sutvirtins mūsų jėgas 
ir bi kokiame atvėjuje, reikalui 
kilus, mes galėsime pakelti sa
vo daug galingesnį balsą už mū
sų reikalavimus.

Draugai, mes kviečiame ju
mis talkon. Lietuvai gręsia pra
žūtis! Mes visi bendrai turime 
sušukti plėšikams imperialis
tams: “šalin nagus nuo Lais
vos, Nepriklausomos, Lietuvos!” 
Mes visi turime bendrai veikti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
būtų išlaikyta. Draugai, mes 
dar kartą nuoširdžiai kviečia
me jumis prisidėti prie bendro 
darbo Lietuvos klausimu.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Eastono Laikinas Komitetas.

S. Tarvydaitė, sekretorius.

Newark N. J.
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RESOLUTIONS
Adopted at the Mass Meet

ing of Lithuanians of the State 
of New Jersey, representing 
about 50,000 naturalized citi
zens of the United States, for
mer Lithuanians, on March 22, 
1938 at 180 New York Avenue, 
in the City of Newark, State of 
New Jersey:

WHEREAS, we American ci
tizens of Lithuanian ancestry 
have for a long time patiently 
awaited some action in the ame
lioration of the conditions of 
our Lithuanian brethren in Vil
nius, the capitol of the republic 
of Lithuania and surrounding 
territory, which is now again 
threatened by enslavement and 
the rape of its territorial integ
rity by Poland’s militaristic and 
imperialistic policy and with 
the connivance of Nazi Ger
many, in violation of Poland’s 
solemn pledge made in the 
Treaty of Su vaiki, October 7th, 
1920 and ratified jointly by Po
land and Lithuania in the pre
sence of the officials of the Lea
gue of Nations, cognizance of 
which has been taken by the 
government of the United 
States and;

WHEREAS, it is universally 
conceded that Vilnius, the an
cient capitol of Lithuania and 
surrounding territory belong 
etnologically and geographically 
to the Lithuanian Republic and 
not to Poland; and threatened 
military occupation of Lithua
nian soil by Poland, we de
nounce as an unwarranted vio
lation of every principle of in
ternational justice and morali
ty, and;

WHEREAS, Poland and its 
recent provocative military ac
tion in and around the border 
of the republic of Lithuania 
has been responsible for the 
killing, maiming and kidnaping 
of Lithuania’s peaceful border 
guards, for which we not only 
protest but in the name of hu
manity, condemn Poland’s ag
gressive and oppressive mili
tary c o n t r o 1 led government, 
and;

(Tąsa penktam puslapyje)

Bizniškoji Pusė Apyskaitų Knygos
ir Žmoniškoji Pusė

$845,465,919.71

1,655,208,167.35

101,023,188.00

81,482,758.76

26,055,985.89994,096,712.57

44,141,003.74

102,584,804.52
311,504,659.62

83,727,136.16

59,295,142.81

VISO $4,719,720,827.01 $4,719,720,827.01

Turintiem Ap-

$22,584,093,698

Viso . . $525,876,271.49.

513,947,859.36
383,912,325.74

$11,400,690,229
7,511,537,957
3,671,865,512

to- 
ku- 
nu-

$228,626,251.52
234,266,144.68

74,737,947.93
20,479,248.83

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir
draudos Lakštus:

Paprasti....................................
Industriniai .......
Grupių Gyvybės Apdraudos,

Sveikatos ir Kasmetiniai
Išmokesčiai..........................

Asmeninės Nelaimės ir Ligos
60,451,881.28

» 2,531,994.01
19,699,024

1,510,264,310

Viso...............................
Nelaimingų Nuotikių ir Ligos 

Savaitinės pašalpos . . . 
Pamatinės sumos benefitai

The Metropolitan yra savitarpinė organizacija. Jos ištekliai yra laikomi naudai tu
rinčiųjų jos apdraudos lakštus, ir bet koks galimas padalint perviršis yra sugrųzi-

• namas turintiem jos apdraudos lakštus dividendų pavidale.

Viso Gyvybės Apdraudos Galioja:
Paprastos
Industrinės
Grupinės

Kiti Bonai:
J. Vai., Valstijų ir Miestų, 

$130,036,072.20
Kanados Provincijų ir

Miestų $108,728,136.17
* Geležinkelių $604,695,039.09 

Viešų Aptarnavimų
$479,281,913.46

Pramonės ir Mišrūs 
$332,467,006.43

Šerai (Akcijos):
Visi apart $38,047.76 yra 

Pirmiausi ar Užtikrinti
Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto:

Pirmieji Farmų Užstatai 
$73,652,107.08

Pirmieji Užstatai kitų 
nuosavybių $920,444,605.49

Paskolos ant Apdraudos Lakštų
Turimas Nekilnojamas Turtas: 

įskaitant ir nejudamą turtą 
laikomą Kompanijos varto
jimui

Pinigais.........................................
Apdraudiniai išmokėjimai 

būsimi ir pratęsti ....
Palūkanos gautinos ir susi- 

kuopusios, ir tt. . . . . .

IŠTEKLIAI
Valdžios Bonai:

Jungtinių Valst. Valdžios 
$782,172,007.89

Kanados Valdžios, 
$63,293,911.82

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
Apdraudos Lakštam Įstaty

miškos Atsargos: $4,141,778,793.00
Suma, kuri, su palūkano
mis ir būsimomis premijo
mis, užtikrins išmokėjimus 
pagal apdraudos lakštų rei
kalavimus

Dividendai Turintiem Ap
draudos Lakštus:
Atskirti išmokėjimam 1938 m.

Atsarga Būsimiem Išmokė
jimam pagal Papildomas 
Sutartis...........................

Laikoma Pareikalavimam:
Įimant ir pareikalavimus 
laukiančius įrodymų už
baigimo ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų

Kiti Privalomi Apdraudiniai
Išmokėjimai:
Kartu su dividendais pa
liktais Kompanijoj, premi
jomis išanksto įmokėto
mis, ir tt.

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai
Kartu ir atsargos Nelai
mingų Atsitikimų ir Svei
katos Apdraudai, susikuo- 
pę taksai atmokėtini 1938 
m., ir tt.

Perviršis ir Bendra Liuos-
norė Atsarga:
Tatai tarnauja kaip prie- 
dinė atsarga-atramai 
kiuose atsitikimuose, 
rių negalima išanksto 
matyti

VISO

Bizniškoji Puse-1937 Metais
The Metropolitan Gyvybės Apdraudos Kompanija patiekia savo 
raportą metams pasibaigusiems Gruodžio 31 d. 1937. (Pagal Metinę 
Atskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departmentui.)

Žmoniškoji Puse-1937 Metais

JEI MES leistumėm tik viršpaduotiem skaitmenim per- 
statyt Metropolitan’o veikimą praeitais metais, tai isto
rija anaiptol nebūtų pilna—nes yra ir ŽMONIŠKA pusė 

apyskaitų knygos.
Turintieji apdraudos lakštus ir pašalpgaviai 1937 m. 

gavo iš Metropolitan beveik $526,000,000—daug iš to va
landoj būtino reikalo.

Pomirtinių pareikalavimai 
buvo išmokėti ant 6,107 ap
draudos lakšfų buvusių ga
lioj mažiau trijų mėnesių, ir 
ant 18,562 apdraudos lakštų 
buvusių galioj mažiau vienų 
metų — dramatiškas įrody-

svarbi gyvybės apdrauda.
žmogus galėtum paminėt kokią didelę nelaimę, 
žmonių gyvybių, Jungtinėse Valstijos^ ar Ka-

siems Industrinėmis, Tarpinėmis ir Grupinėmis apdraudo- 
mis, kuriem reikėjo išlavintų prižiūrėtojų. Tos slaugės pa
darė 3,766,240 atsilankymų per metus.

Kiekvieną pusę sekundos per 1937 m., Metropolitan kny
gelė su naudingomis sveikatai žiniomis buvo paduota į ke-

Kiekvieną dieną lankan
čios slaugės, atstovaujan
čios Metropolitan^, pritar- 
navo asmenims apsidraudu-

mas, kaip
Vargiai

nunešusią
nadoj, kur pinigai, suteikiami Metropolitan apdraudos lakš

tų, nepadėjo palengvint naš
tą sielvartaujančiom. šeimy
nom.

Life Insurance Company
(4 MUTUAL COMPANY)'

NERANDA LEVANEVS- 
KIO PĖSAKŲ

Maskva. — Garsus Sovie
tų lakūnas Moškovskis aps
kraidė didelius ledynų plo
tus į šiaurių rytus nuo

Greenland!jos, j ieškodamas 
Levanevskio ir penkių jo 
draugų; bet neužtiko jų 
pėdsakų.

Levanevskis su penkiais 
kitais sovietiniais lakūnais 
nežinia kur .dingo pernai

no nors rankas.
Kiekvieną dirbamą dieną 

per ištisus metus, nauji Me
tropolitan pinigų įvesdini
mai ėjo į bendruomenes įvai-

- riose dalyse Jungtinių Vals
tijų ir Kanados. Tie įvesdi

nimai padėjo sutvert dirbinių-prekių pareikalavimus, pa
remi nekilnojamų nuosavybių vertę, teikt darbų ir patar
naut kitiem šiandieniniam socialiam ir ekonominiam 
reikalam.

Norėtumėm ir daugiau ko jum pasakyt apie mūsų 1937 
m. Raportą. Tatai yra knygelėje vardu “The Human Side 
of the Ledger,” kurią mes mielu noru jum atsiųsime sulig 
pareikalavimo.

FREDERICK H. ECKER, Chairman of the Board

LEROY A. LINCOLN, President

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
1 Madison Avenue, New York, N. Y.

Malonėkite atsiust man, be apmokėjimo ar kokios prievolės, 
knygelę, “The Human Side of the Ledger.”

Name

Street

City State

rugpjūčio mėnesį, beskren- 
dant per Šiaurių Polių į Am
eriką.

Varšava. — Atvažiavo 
pirmas Lietuvos laikrašti
ninkas, redaktorius Kupčiū

nas, bendradarbis krikščio
nių demokratų organo “Dvi
dešimtas Amžius, ir aplan
kė eilę Varšavos lenkų laik
raštininkų, taip pat ir ofi- 
cialę Lenkijos Tėlegrafo (ži
nių) Agentūrą.
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Pranešimas nuo Amerikos Lietuvių Kon
greso New Jersey Valst. Organizacijoms

Visi šios organizacijos nariai
stokime ant kojų ir veikime, 
kaip niekuomet pirmiaus. Dar 
niekad nebuvo toks pavojus Lie
tuvos neprigulmybei, kaip šian
dien. Lenkijos fašistuojanti 
nenaudėliai grobikai ponai su 
savo organizuota armijų gauja 
gatavi apsišarvoję nuo kojų iki 
dantų, tik laukia įsakymą bet 
dieną verštis į mūsų gimtinę 
tėvų šalį ir sutremti jos nepri- 
gulmybę, paskandinant mūsų 
brolius ir sesutes ašarose, var
ge ir vergijoj.

Kiekviena organizacija eikite 
į kitų srovių organizacijas ir 
kvieskite jas į bendrą darbą: 
rengkite masinius mitingus, 
protestuokite prieš lenkiškos 
ponijos kėsinimąsi ant Lietuvos 
neprigulmybės ir tuo pačiu kar
tu reikalaukim visur, kad Lie-

smurto būdu. Reikalaukim pa- 
liuosuot visus politinius kali
nius iš kalėjimų, kurie padės 
ginti Lietuvos neprigulmybę 
nuo nuožmių užpuolikų, Lenki
jos valdžios ir Hitlerio. Kas gi 
iš mūsų netrokšta laisvai, liue
sai be varžymų, be nuožmybių 
gyventi ir laisvai demokratiniai 
tvarkyti savo gyvenimą, savo 
reikalus, idealus?

Jeigu taip, tai lai nebūna nei 
viena jūsų mieste organizacija, 
nei vienas jos narys ar pavie
nis asmuo, neįtrauktas į šį pra
kilnų darbą, už laisvę, už demo
kratišką tvarkymąsi su steigia
muoju seimu, už bendrą savi- 
valdymosi formą.

Šalin Lenkijos ponų purvi
nus nagus nuo Lietuvos liau
dies I

šalin Hitlerio juodasis fašiz-

legrama pasiųsta demokrati
nėms šalims, kad jos užtartų 
už Lietuvą prieš Lenkijos 
grobikus ir'hitlerininkus. Taip
gi viena rezoliucija priimta ir 
pasiųsta Washingtonan Lietu
vos atstovybei.

Buvo renkamos ir aukos pa
dengimui lėšų. Surinkta 
$27.09. Po dolerį aukojo R. 
Kapeikienė, B. Zuramskas, K. 
Pultanavičius, J. Savulonis ir 
V. Kaberinskas; po 50 centų 
aukojo L. Supetrienė, S. Čer
niauskienė, D. Kirmela, P. 
Navickas, M. Bulota, J. Bra- 
ciska, J. Lepinskas, P. Rau- 
gavičius, M. Vaitkunas, M. 
Tviragas, K. Petrukevičienė, 
A. Zuramskienė, A. Bilą, B. 
čulada, S. Muleris, J. .Zautra, 
P. Milius, A. Jankauskas. Vi
siems širdingai ačiū.

\ c L. K. Biuras.
Nuo Red. Dėl vietos stokos 

turėjome sutrumpint apie kal
bėtojų pasakytas prakalbas. 
Atleiskite.

til such time as Poland will in 
a civilized manner respect the 
rights of minorities, particular
ly the rights of its neighbors 
the oppressed Lithuanians.

And be it further resolved 
that a copy of these resolutions 
be mailed to the Secretariat of 
the League of Nations; to the 
Ambassador of Poland and to 
the Ambassador of Lithuania.

Resolution Committee:
(sig) Vincent W. Ambrose 
(sig) Rev. Ignatius Kelmelis 
(sig) Eva M. Trečiokas

PRANEŠIMAI IS KITUR
CLEVELAND, OHIO

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

(78-80)

tuva taptų laisva demokratinė 
šalis su laisvai išrinkta teisėta 
koalicine vyriausybe iš visų po
litinių partijų. Dar daugiau: 
reikalaukim pasitraukimo iš 
prezidento vietos Smetonos, ku
ris neteisėtai pasigrobė valdžią

mas !
Lai gyvuoja 'laisva neprigul- 

minga Lietuva su darbo liau
dimi pryšakyj!

A. L. Kongreso N. J. Apskr.
Sekr., G. A. Jamison, 

Livingston, N. J.

Newark, N. J.

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kolonijos Veikimo

> ALDLD vajus, kiek man te
ko patirti, bus neblogas. Aš 
kalbėjaus su praėjusių metų 
vajininku drg. J. Margaičių. 
Pasirodo, kad jis ir šiemet tu
ri neblogas pasekmes. Bet 
kiek jos geros, laikosi slapty
bėje. Mat, aš girdėjau, kad 
randasi jam konkurentų.

Komedija
Bendrai rengia Progresyvių 

Draugijų Komisija. Bus per
statyta labai juokinga komedi
ja “Gyvieji Nabašninkai.” At
sibus balandžio 10 d. po num. 
227 Lawrence St. Prasidės 
kaip 2 vai. po pietų.

Lošėjais bus J. Kazlauskas, 
K. Vilkas, B. Muleranka, J. 
Aibavičius, O. Visockienė ir 
M. Pilkauskienė. Ir be to, gir
dėjau, kad dalyvaus Laisvės 
Choras po vadovyste V. Visoc
kio.

Temdykite “Laisvėje” apgar
sinimus, bus pranešta visa pro
grama.

Finansiška Parama
Visiems gerai žinoma, kad 

Meno Sąjunga lošia svarbią 
rolę dailėje. Tai vot ir pasida
ro jai nepaprastų išlaidų. Kad 
pagelbėjus jas padengti, mes 
rengiame masinį parengimą, 
kuris atsibus balandžio 9 d. 
Laisvės Choro svetainėje. 
Grieš geriausia orkestrą. Visas 
pelnas eis virš minėtam tiks
lui.

Geri Įspūdžiai
Man teko būti paskutinėse 

Laisvės Choro pamokose; pa
tyriau, kad mokytojas deda vi
sas savo pastangas ateinan
čiam koncertui, kurį ruošia 
Conn, valstijos Chorų Apskr. 
balandžio 23 d.

Taipgi mokytojas prašo vi
sus narius lankyti pamokas, 
pastebėdamas, kad jau vasa
ros sezonas visai nebetoli, o 
jo užduotis Laisvės Chorą pa
statyti pirmon vieton.

Stygų Orkestrą
Iš Laisvės Choro Jaunuolių 

yra susitvėrus orkestrą, kurią 
mokina drg. V. Visockis ir, 
kaip girdėtis, gerai progresuo
ja. Mat, ši orkestrą mokina

Dukterų Pašalpinė Draugija. 
Svietelio buvo tiek priėję, kad 
vargiai sutilpo abiejose Lais
vės Choro Svetainėse. Matėsi 
daug ir iš katalikų, ypač jau
nuolių.

Iš to galima suprasti, kad 
Draugija turi gerą įtekmę 
tarp vietinių lietuvių. Svečiai 
skirstėsi pilnai pasitenkinę pa
rengimu.

Kaip matytis, iš visų atžvil
gių pas mus progresas žengia 
pirmyn. Lai gyvuoja tarp mū
sų visų solidariškumas!

Nemunas.

Lawrence, Mass.
Mūsų Miesto Naujienos

Kovo 27 d. įvyko masinis 
susirinkimas užprotestavimui 
prieš Lenkijos grobikus, kurie 
nori sunaikinti Lietuvos nepri
klausomybę. Publikos prisirin
ko pilna svetainė, dar koks 
šimtas žmonių turėjo stovėti 
stati.

Susirinkimą atidarė 2:3() 
vai. po pietų pirmininkas S. 
Penkauskas, pasakydamas ke
letą žodžių, kaip Lenkijos im
perialistai nori praryti Lietu
vą ir sunaikinti jos nepriklau
somybę.

Pirmutiniu kalbėtojum per
statytas A. Jankauskas, kuris 
paaiškino, kaip Lenkijos fašis
tai nori pasigrobti Lietuvą ir 
kaip Smetona pasidavė Lenki
jos fašistams, pavesdamas 
jiems Vilnių. Nes, mat, jam 
nerūpi Lietuvos liaudis.

Antras kalbėjo S. Michel- 
sonas. Jis plačiai nušvietė vi
są šitą įvykį ir kodėl už Lie
tuvą neužstojo kitos demokra
tinės valstybės. Todėl, sako, 
kad Lietuva yra fašistinė, tai 
yra, ten tautininkai fašistai sė
di ant Lietuvos liaudies spran
do ir tt.

Trečias kalbėjo D. Bulau- 
ka, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos. Daug dalykų papasakojo, 
kaip vargingai Lietuvos ūki
ninkai gyvena, nes jie turi už
laikyti perdaug dykaduonių. 
Dabar Lietuvoje kunigų yra 
dubeltavai, kaip pirmiau bu
vo ir valdžia jiems moka 
po 200 litų ant mėnesio. 
O valdžios šnipų irgi pristaty
ta visur pilna. Lietuvos žmo
nės negali nei žodelį ištarti.

ma ne vien tik grajyti, bet sy
kiu ir dainuoti.

Mokytojas deda pastangas, 
kad gerai pasirodžius koncer
te, kurį rengia Conn, valstijos 
Chorų Apskritys balandžio 23 
dieną.

Pavyko Balius
Kovo 26 d. atsibuvo šokiai, 

kuriuos rengė Liet. Sūnų ir

Lietuvos žmonės daug kalba 
apie Sovietų Sąjungą. Jie no
ri, kad Lietuva padarytų ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, tai tik tada apsaugo
tų savo nepriklausomybę. Nu
rodė pavojų iš hitlerininkų pu
sės.

Susirinkimas priėmė pro
testo rezoliuciją ir pasiuntė 
Lenkijos atstovybei. Taipgi te-

Tąsa iš 4-to pusi.)
WHEREAS, we solemnly 

protest against Poland’s rape of 
Lithuania’s sovereignty and in
dependence; the closing of the 
Lithuanian schools by Poland 
and for denying children the 
use of the Lithuanian language 
and jailing them and their 
parents; for the summary con
fiscation of the independent 
press of the Lithuanian na
tion, and;

WHEREAS, we most solemn
ly protest on behalf of our mi
norities Lithuanians, Ukraini
ans, and Jews who not only in 
Poland but in the neighboring 
states are visited by Poland’s 
hosts of oppressors with po
groms, persecution and denial 
of elementary humanities, and;

WHEREAS, we solemnly 
protest against Poland’s mis
leading, untruthful and oppres
sive statements of calumny 
against the peaceful and peace 
loving people of Lithuania and 
Ukrainia, now

THEREFORE, be it resolved, 
we condemn and most solemnly 
protest the ruthless and bar
baric invasion of our Lithua
nian fatherland and the at
tempt to again enslave Lithua
nia’s peace loving population 
by Poland’s hostile military ar
istocracy in violation of solemn 
treay obligations and we most 
respectfully appeal to the sym
pathetic consideration of our 
fellow American citizens every
where, for their moral support.

And be it further RESOLV
ED, in as much as Poland has 
not found sufficient monies to 
repay its just debts to the 
United States, but conveniently 
finds enormous funds by levy
ing oppressive taxes on minor
ity groups for arms and ammu
nition with which to attack and 
threaten peaceful Lithuanians 
and other minorities and;

THEREFORE, we respect
fully call upon the President of 
the United States, the Secretary 
of State and members of the 
United States Congress, parti
cularly our respective senators 
and congressmen of the State 
of New Jersey in solemn pro
test of all of the aforemention
ed grievances by American ci
tizens of Lithuanian ancestry 
with prayer ;

1. That the President and 
Congress bring pressure on Po
land to repay its financial obli
gations amounting to millions 
of dollars with interest to the 
United States and that the

HARRISON, N. J.
Pasirandavoja kampinis storas su 

privatiniu garadžiu ir gasolino tan
ka, po num. 501 Harrison Avenue. 
Per 22 m. buvo Battery & Auto 
Tire taisymo krautuvė. Galima pa
daryt gerą biznį vasaros laiku. Ren
čia prieinama. Matykime Mr. Bau- 
dentistel, 9 So. 5th St., corner Har
rison Ave., Harrison, N. J. Telefo
nas: Harrison 6-5561. (79-81)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. rengia Card Party 

penktadienį, balandžio 22 d., 7:30 v. 
v. Lietuvių Svet., 180 New York 
Avė. Prie kiekvieno stalo bus duo
dama laimėjimo dovana. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Įžanga 35c as
meniui. (79-80)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, balandžio 12 
d., Liaudies Name, 735 .Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Draugai 
ir draugės, visi dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti. 
Pasistengkite ir naujų narių atsives- 
ti. — Sekr. P. Mickienė. (79-80)

“LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Kiven that License No. 
RW 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
J32A of the Alcoholic Beyerage 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.

United States refuse further 
credit to Poland and:

2. To declare an embargo on 
shipments to Poland, of all mi
litary supplies and:

3. To permit a nationwide 
call to be issued for the sympa
thetic cooperation of Ameri
cans everywhere to boycott 
travel to and purchase from 
Poland of any and all goods un

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salos del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872 .

Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vaje 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. ’

Telephone: EVergrecn 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
GRABQRIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEšLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios 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
Įsisteihęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M. *

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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



šeštas Puslapis LAISVE
. Pirmad., Balandžio 4, 1938

Visokių Tautų, Religijų ir Partijų Žmonės Dalyvaus Taikai Gint ir Protestui Prieš Karą Milžiniš
kame Masiniame Mitinge Madison Square Gardene, Pirmadienį, Balandžio (April) 4-tą.
Iš ALDLD 1 Kuopos Vakaro

pildė Atei- 
Mokyklėlės 
vadovybėje 
sudainavo

“ Pereito šeštadienio v a k a r ą 
įvyko ALDLD 1 -mos kuopos va
karėlis “Laisvės” Svetainėj. Pu
blikos susirinko vidutiniai. Šis 
vakaras buvo skirtingas nuo ki
tų tuomi, kad buvo prigaminta 
Visokių rūšių valgių ir galėjai 
pasivaišint, kaip svečiuose.

Vakaro programą 
ties Žiedo Vaikų 
blokiniai. Choras, 
May Ramoškaitės,
keletą dainų. Su eilėmis pro
gramoj dalyvavo: Albert Nak
tinis, Lilija Lazauskaitė, Adelė 
Naktinis, Alfred Adeikis, Al- 
fons Maželis, Albert Simonavi- 
čius, Lenin Verkutis, Eddie 
Adeikis. Pirmininkavo Albert 
Navickas. Mokiniuose pastebi
mas progresas. Pastaraisias lai
kais lietuvių kalbos ir rašybos 
mokina J. Gaitis, dainų—Ra
moškaitė.

Buvo duota ir davonos. Lai
krodį laimėjo S. Sasna, kitą 
dovaną — Anna Janulavičiū- 
tė, Ateities žiedo mokinė ir 
sekretorė.

Du aukšto laipsnio protesto- 
nai vyskupai, pasauliniai gar
sus žydu rabinas, katalikas 
žymus internacionalės unijos 
vadas, šalies kongresmanas ir 
eilė kitų žymių žmonių kal
bės nuo vienos platformos šį 
vakarą, kad padėt apgint tai
ką ir sulaikyt karą.

Tas istoriškai svarbus ir ne- 
mirštinai įspūdingas masinis 
mitingas įvyks jau šį vakarą, 
pirmadienį, 4 balandžio, 8 vai. 
vakaro, Madison Square Gar- 
dene, 50th Street ir 8th Ave., 
New Yorke.

BENDRON VEIKLON PRIEŠ 
GROBIKUS!

Rep.

Ankstybieji “Laisvės” 
- Iškilmių Svečiai

Draugas P. Bugailiškis, tur-1 
būt, gauna kreditą pirmojo i 
“Laisvės” suvažiavimo ir ban- 
kieto svečio. Jisai pribuvo an
ksti šeštadienio rytą iš Ro
chester, N. Y. šis miestas, 
nors randasi “savo” valstijoj, 
tačiau yra tolimesnis už dau
gelį Naujosios Anglijos ir 
Pennsylvanijos lietuvių kolo
nijų.

Taip tolimų svečių pribuvi
mas rodo, kaip giliai lietuvių 
liaudis domisi savo dienraščio 
“Laisvės” reikalais.

Drg. Bugailiškis yra senas 
skaitytojas ir gausus rėmėjas 
“Laisvės” ir viso darbininkiš
ko judėjimo, tačiau sakė, 
suvažiavime ir bankiete 
tenką dalyvaut dar pirmu 
tu.

Lietuviams taip pat be galo 
svarbus šis masinis išstojimas 
prieš karą ir grobikus, ku
rie rengia karus. Juk tik dėl 
fašistinių grobikų, iš kurių 
pusės gręsia karas, taip pat 
gręsia pavojus ir Lietuvos ne
priklausomybei. Dėlto pridė
kime petį ir balsą prie to kil
naus prieškarinio darbo, kurį 
pradėjo žymūs demokratiją ir 
taiką mylinti amerikonai, nors 
jiems, kaipo didelės šalies 

I žmonėms daug tolimesnis už
puolimo pavojus, negu mums, 
lietuviams, kurių gimtinė Lie
tuva yra artimiausias kąsnis 
Lenkijos ir Hitlerio fašistams.

i
| KAS TIE ŽYMŪS TAIKOS 

ŠALININKAI

Mitingą užgyrė ir jame bus 
vienu vyriausių kalbėtojų Dr. 
Charles Chequire' Fenwick, 
Katalikų Sąjungos Tarptauti
nei Taikai prezidentas ir vie
nas iš delegatų Visų Amerikų 
Taikos Konferencijoj Buenos

Aires, Argentinoj, pereita me
tą. Dr. Fenwick nuo 1914 me
tų yra Bryn Mawr Politinių 
Mokslų Departmento nariu ir 
vienas iš redaktorių Tarptau
tinio Teisių žurnalo, žymus 
tarptautinių teisių žinovas.

Kitais žymiais kalbėtojais 
bus rabinas Stephen S. Wise, 
vyskupas Francis J. McCon
nell, Clark M. Eichelberger, 
kongresmanas Byron N. Scott, 
Dr. Harry F. Ward, James Ca
rey ir kiti.

Desėtkai unijų ir kitų orga
nizacijų užgyrė šią masinę 
prieškarinę demonstraciją ir 
rengiasi organizuotai joj daly- 
vaut. Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas už
gyrė šį mitingą ir atsišaukė į 
savo narius, kad tą mitingą 
laikytų svarbiausia savo pa
reiga. Reikia tikėtis, kad visi 
taiką mylintieji lietuviai taip 
pat supras svarbą šio susirin
kimo bei esamojo 
masiniai dalyvaus

Visi į Madison 
ną! Perpildykime
šią šalies areną. Ir nesibijoki
me netilpimo salėn, nes pava
sario oras patogus ir netilpu- 
■siems salėn bus galima susi- 
burt plačiose apylinkės gatvė
se ir pareikšti savo nusistaty
mą už taiką ir pasmerkti karo 
rengėjus.

Įžanga mitingu 25, 40 ir 75 
centai, taipgi $1.10. Tikietai 
parsiduoda visuose darbinin
kų knygynuose. Norintieji už
sitikrinti sau įėjimą salėn ir 
pageidaujama kaina bilietus, 
geriau įsigykite iš anksto arba 
nueikite anksti.

Kada Pavojingai Važiuoji?
Daug važiuotės nelaimių ga

lėtų būt išvengta, jei vairuoto
jai visuomet turėtų mašiną sa
vo pilnoj kontrolėj.

Vairuotojas mašinos nėra jos 
valdovu sekamais nuotikiais:

Kada greitis pereina saugaus 
sustojimo galimybę.

Kada mašina slidinėja ir me
chanizme ne viskas tvarkoj.

Kada pats vairuotojas, nėra 
valdovu dėl nemigos, nuovargio 
ar girtumo.

Tikras vairuotojas pažįsta sa
vo mašiną, save, ir gero vaira
vimo praktiką. Tuomet jis kon
troliuoja padėtį.

Trafiko Stotis “K”.

momento ir 
mitinge.
Sq. Garde- 

šią didžiau-

zoris, Rachaitis, Smetona, Lei- 
ta, Adomavičius, Gatavinskas, 
Bizienė, Kazakevičius, A. La
pė, Snirkunas, Galinauskas, 
Ruseckas, Dvareckas, Viršilas, 
J. Bulevičius.

I. Vingrys, J. šiugžda, Mrs. 
šiugžda, A. Smetona, V. Pa- 
ražinskas, K. Rimkūnas, D. 
Kašėta, V. žalinskas, O. ža- 
lainskas, M. Vėjikus, S. Lau- 
ruškaitė, M. Pranis, Miltams.

Mirtys—Laidotuvės
Aleksandras Montvida, 57 m. 

amž., 604 Grand St., mirė ko
vo 30 d., X Ray Ligoninėj. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Pa
laidotas balandžio 2 d., Šv. 
Jono Kapinėse. Paliko dide
liame nuliūdime seserį p. Bar
borą Raudonienę.

Apeigomis rūpinosi grabo
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) . FRANK DOMIKAITIS

naujas restaurantas 

atėję- būsit patenkinti 
Atdaras 24 Valandas

282 UNION AV
Kampas Stagg Street, Brookl^.

prie PILIEČIŲ KUUBO

PO DOLERĮ

Mrs. Grabauskas, Mrs. Vit
kus, K. Dailidėnas, Macys, 
Mrs. Ražickas, K. Juška, Ka
ilis, O. Gelžinienė, Kazlaus
kienė, A. Kanaporiutė, M. Tu- 
samonis, Mrs. Dailydienė, Pr. 
Dulkė, J. Kiauras, šatrienė, 
Mrs. Vėžiais, Bačkus & Kli
mas, J. Baranauskas, A. Ba- 
navičius, Paguras, Mrs. Mile
nas, Vaitelis, I. Staknytė, Mi- 
kuskas, M. Antanavičius, Mrs. 
Misevičius, J. Zaborskis, Mrs. 
šaltis, šaulėnas, Jurkevičius, 
Mrs. Stanis, Mrs. Rokus.

Vincas Teliaiša, 109-34 — 
115th St., Richmond Hill, N. 
Y., mirė kovo 26. Palaidotas 
kovo 28, Cypress Hills Kapi
nėse.

Thomas Plakštis, 92 Steam
boat Rd., Great Neck, L. I., 
mirė kovo 30 d. Laidos balan
džio 2, šeštadienį, Holy Road 
Kapinėse, Westbury, L. L

Bernardas Andruškevičius, 
638 Garfield Avenue, Jersey 
City, N. J., mirė kovo 30 d.

Joseph Venskus, 5 Patsy 
P]., Great Neck, L. L, mirė 
kovo 22. Palaidotas kovo 26, 
Šv. Marijos Kapinėse, Flush
ing, L. I. (

Visomis virš minėtomis lai- j 
dotuvėmis rūpinosi laidotuvių I 
direktorius Barry P. Shalins- Į 
Šalinskas.

417 Lorimer St. “Laisves” Name

geriausios Rūšies valgiai

kūs, UeUviškorOnamy darbo"* kTb"^— Pui'

na; gaspadoriškai nuvir’ti kopėtai ir

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Masiniame Lietuvių Mitinge, įvykusiame Kovo 20, 1938, 
Cooper Union Salėj, New Yorke, Liet. Ginklų Fondui Aukojo: 

----------------------- f
PO DEŠIMTĮ DOLERIŲ | K. Buivydas, Buivydas, Baltus, 

Kazys Gineitis, J. Baltru-
maitis, J. Pietka.

PO PENKIS DOLERIUS

P. & W. Rusai, Kazys Kru- 
šinskas, J. Garšva, W. Turulis, 
B. ščegaūsfcas, J. Spurga, J. 
Kralikauskas, J. Eidukaitis, 
Atkočaičiai, A. Stankevičius, 
J. Raudonis, Daukintas, J. Po
škus, Gudeika, A. Black, S. 
Barutis, Aleksiejus, J. Paknis, 
Bulbinas, Jankalanis, Danus, 
Timinskienė, P. Sūkurys, C. 
Kaires, J. Meškauskas, D. Raš- 
kevičius, Adv. C. Vokietaitis, 
Mrs. Kralikauskas, P. Zulus, 
S. Lutkus, Adv. K. Paulaus
kas, Ks. Strumskis, Kun. J. 
Aleksiunas, Kun. K. Paulonis,

bin o ne kur kitur, kaip į “Lai- įKun. N. Pakalnis, Kun. J. Bal
svas suvažiavimą ir bankietą 
Grand Paradise Salėj.

Posėdyje dalyvavo daktaras 
D. M. Palevičius iš Detroito, 
Kl. Strižauskas iš Waterburio, 
daktaras J. J. Kaškiaučius iš

kad 
jam 
kar-

LDS CENTRO VALDYBA

. šeštadienį įvyko LDS Cent
ro Valdybos posėdis. Centro 
Valdybos nariai taip pat dide
li “Laisvės” patrijotai, kadan- 
fi “Laisvė” visuomet nuošir- 

žiai patarnauja Lietuvių 
t)arbininkų Susivienijimui, 
kaip ir kitų organizacijų rei
kalams. Užbaigus savo dar
bus, sekmadienį, balandžio 3- 
čią, Centro Valdyba nusisku-

ūnas, Red. J. Laučka.
PO tris dolerius

A. Karpavičius, A. Vikrikas.
PO DU DOLERIU

vičia, St. Kazlauskas, P. Me-, 
tonis, L. žekys, A. Poderis, P. 
Adomaitis, J. Sidabras, J. 
binskas, H. Atkočaitis, S. 
taitienė, . J. Yankulonis, 
Shultz, Kazys Dumblys, 
Kirvelis, K. Dumblienė, S.
tauskas, J. Jonaitis, M. Kres- 
vienė, A. Rimkunienė, O. Kru- 
žikauskienė, 
R. Vaičiulis, 
džiauskienė, 
P. Lukas.

Ri-

M.
Bu-

M. Jasevičienė, 
J. Sanda, L. šle- 
P. Mikalauskas,

DOLERĮ

P. šlapikas, B. Puloką, Ja- 
1 kaitienė, Jakubėnas, Kriščiū
nas, J. Juškaitis, Voluscius, 
Paknis, H. C. Deptun, A. Mic
kevičius, Plečkaitis, Kriščiu- 
naitis, Knešienė, Kerdienė, C. 
Jarovsky, D. Alekna, M. Hyra, 
Basarass, Rusminai, J. Berno
tas, Ukrainian, Bugailiškis, 
Granat, F. Jankauskas, Aba-

PO

PO DOLERĮ

D. šolomskas, Red. J. Tys- 
liava, Red. M. Mizara, Adv. 
J. Andziulaitis, Adv. I£^_Jur; 
^ėla, Adv. J. Wentz, Aj^Ma- 
žeika, D. Averka, Red. Straz-A 
das, Aleksis, Adv. Šalna, K. 
Bagdonas, E: Lachowitcz, G. 
Jasinskienė, P. Grigalienė, A.

Vinčinskas, K. 
f. Petrick, A.

Teisme policisto Chalmers, 
kaltinamo nužudyme Irmos 
Pradier, penktadienį buvo me- 
dikališkas liūdymas, kuris ro
do, kad prieš nušovimą Pradier 
buvus žiauriai sumušta. Kalti
ninko gynėjai sako, kad ji pati 
nusišovus.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Grigai is, F 
Laurynaitis, 
Vaitkunas, 
Montvila, 
Rumšą, J. 
Urbonas, 
Nauda, M. Narbutienė, 
krošis, P. Ivanauskas, 
čius, Siveikis.

PO DOLERĮ

Vigunas, šilinskas, 
niunas, S. Mack, N. N., šližis, 
Gonaitis, Tumosas, Zizmas,
Vinskas, Vaskevich, N. N.,
Puidokas, Lašas, E. Eidukaitis, 
H. Janusas, U. Čižauskiene, 
Z Zunkus, Bakanauskas, P. 
Gražys, M. Savickas, P. Aš- 
karnis, K. Stanikunienė, M. 
Pūkas, P. Skarulis, B. Maso- 
nis, A. čislauskas, J. Eimanas, 
M. Sakalauskas, F. Pusčius, J. 
Atkočius, J. Lukas, A. Lukas,

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 
smuikmeniškiau apie patj biznį pa
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

pataiimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

L. Montvila,
Akucevičius, 

J Urbanavičius,
K.

M.

Na-
Le-

Mense-

Brangi Maryte
GRĮŠK NAMO

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

18 *enq padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau *u am»- 
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
■palvom.

Jonas Stokes

Newarko, A. Matulis iš Jersey 
City, J. Bimba iš Patersono, 
taipgi vietiniai: R. Mizara, J. 
Siurba, J. Ormanas, J. Gasiū- 
nas. Rep.

Lietuvių Komunistų 
?' Kuopos Mitinga
į - Lietuvių komunistų kuopos

reguliaris susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakarą, 8 vai., 4 
balandžio, 419 Lorimer St. 

' Brooklyne. Nepriklausantieji
1 kviečiami ateit prisirašyt, taip

gi susipažint su kuopos dar
bais bei pagelbėt kuopai vei
kime. Valdyba.

Majoras La Guardia aštriai 
kritikavo Manhattan Railway 

į , Co. prezidentą N. L. Amster, 
kurie sakė, kad jo kompanija 
turėsianti panaikint 5 centų 
fėrą, jei bus verčiama mokėt 
taksus. Jis perspėjo, kad bile 
pasikėsinimas kelt fėrą sutiks 
griežtą pasipriešinimą iš mie

li eto valdžios.

/ Mr. & Mrs. Revukas, Dr. 
rVinikas, Kun. P. Lekešis, L. 
Grigonis, K. Lucius, Mr. & 
Mrs. Sidabrą, L. Jurkus, P. O. 
Blažaičiai, O. Drungienė, Mr. 
& Mrs. Kabošis, Mr. & Mrs. 
Baliunas, Mr. & Mrs. Pėsti
ninkas, Mr. & Mrs. Zinkavich, 
Mrs. Navickas, A. Marcinkus, 
Mrs. & Mr. žudžius, Mr. & 
Mrs. Roditis, J.' P. Machulis, 
J. Montvidas, A. Valikonis, 
Mr. & Mrs. Tamošiūnas, Mr. 
& Mrs. Paltanavičius, Milina
vičius, J. Baronas, Kazlaus
kas, W. Dimša, Mr. & Mrs. 
Budraitis, A. Josunaitis, Žu
kauskas, Stankus, Kivyta, A. 
Garšvaitė, J. Spurgaitė, B. 
žiugždaitė, J. Kasperas, P. 
Rubliauskas, Mr. & Mrs. Jan
kus, M. Buika; P. Paškauskai, 
P. Žiugžda, J. Mackevičius, 
Karaktynas, Aymantas, D. 
Klinga.

A. Bartusevičius $1.50.
PO DOLERĮ

Diržienė, A. Marcelynas, A. 
Beliauskienė, J. Saulėnienė,

Monday, April 4th at 8 p. m.
MADISON SQUARE
GARDEN 50th St. And 8th Aye.

Admission - 25$ 404 75$ *110
nexers avahabli at ' V

Rm $00. in f 19 ST • M€|RUH$ io Pn
LI3LAMC CRAtl <V«**WAlt • Mil Of I OWN NIWSPAH* 
ACtNO, 10) W. Mill Sllttlt • Stonis BOOKSHOPS 

SO IASI I3IB ST • »?0 PfcOSPtCI AVE . BROMl.
MS SUTTER AV( . BROOXIYN

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

R Kas Yra COSSACK?
.... KARČIAŽOLIŲ 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

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

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

PEACE
THROUGH

WORLD COOPERATION

JĄ^lrcman
AItEY

^S‘,It<yC0TT

AUtpic;: COMMITTEE FOR
PEACE Through WORLD C0OPEBAT,oN

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

GARSINK1TES “LAISVĖJE”
PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Th ura., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.

SPECIAL RATES

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




