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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pašau! j!

Laisviečių metinis suvažiavi- 
mas praėjo. Jis buvo didelis,
gyvas, įdomus.

Ilgiausiai ir plačiausiai suva
žiavę šėrininkai kalbėjo dviem 
pamatinėm temom: (1) Lietu
vos nepriklausomybės gynimas, 
ir (2) trockizmas ir kova su, 
juo.

Gal būt kai kam atrodys ne
suprantama, bet abi temos la
bai susijusios viena su kita. 
Trockizmas juk yra priešas ne 
tik darbininkų judėjimo, bet ir 
mažųjų tautų laisvės; jis prie
šas taikos. Kas nekovoja prieš 
trockizmą, tas negali pasekmin
gai kovoti ir už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę.

Tūliems draugams atrodė, 
kad Lietuvos klausimu “Lais
vė” patapusi “šovinistine,” “šo- 
vinistiškesnė net už tautininkų 
laikraščius . ..”

žinoma, tai ne tiesa: “Lais
vė" juk nekovoja prieš lenkų ir 
vokiečių tautas; “Laisvė” kovo
ja prieš Lenkijos grobikus, im
perialistus, ir Vokietijos na- 
zius, grūmojančius Lietuvą su
naikinti.

I tuos užmetimus buvo drau
gams atsakinėta; dalykas pla
čiai išsiaiškino, nes diskusijos 
tais klausimais tęsėsi apie ketu
rias valandas. Po to “Laisvės” 
redaktoriaus raportas buvo pri
imtas vienbalsiai.

Šitaip mes rišame klausimus, 
nustatom gaires mūsų judėji
mui. Suvažiuoja šimtai geriau
sių draugų ir jie diskusuoja, 
aiškinasi tuos dalykus, kurie 
jiems neaiškūs. Paskui, priima 
atatinkamus nutarimus dėl 
ateities ir klausimas baigtas.

Man rodosi, šis mūsų šėri- 
ninkų suvažiavimas buvo patsai 
rimčiausias, patsai įdomiausias.

Bagočius parašė laišką Lau
kaičiui, pasisakydamas, kad jo 
sveikata gal būt neleisianti jam 
nei į Scrantono SLA seimą nu
vykti.

Tai buvo asmeniškas laiškas. 
Bet teisėjas Laukaitis, kaipo 
geras džentelmenas, tąjį laišką 
paskelbė ^viešai per tautininkų 
spaudą.

Prastas džentelmeniškumas 
skelbti asmeniškus laiškus 
spaudoj, viešai!

Aišku, negalima pateisinti ir 
adv. Bagočiaus dėl to, kad jis 
palaiko ryšius su tokiais žmo
nėmis.

Nepaisant, kokius adv. Ba
gočius turėjo sumetimus tąjį 
laišką teisėjui Laukaičiui rašy
damas, jis pasielgė negerai, ne
taktiškai.

Dabar fašistai dėl to laiško 
paskelbė pasauliui, būk Bago
čius nekandidatuojąs į SLA 
prezidentus...

Tai melas. To Bagočius ne
sakė ir savo laiške. SLA nariai, 
kaip balsavo, taip ir balsuos už 
Bagočių, Miliauską ir kitus pa
žangiųjų kandidatus' į SLA 
pild. tarybą.

Laikas bėga, kaip vėjas.
štai jau ir pavasaris, o su 

juo ir nauji mūsų darbai ir rū
pesčiai.

Kalbu apie mūsų spaudą, jo
sios stiprinimą, žieminiai pa
rengimai spaudai paremti jau 
baigiasi; greit prasidės vasari
niai. Draugai, prisiruoškime 
prie jų gerai.

Chicagiečiai šiemet gražiai 
parėmė “Laisvę.” Greitu laiku 
(geg. mėn. pradžioj) įvyks 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mas. Be abejo, rytiečiai atsimo
kės tuom pačiu “Vilniai.” Mes 
padėsime jiems, kuo tik galėsi
me!
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Kada USA Praleis Gink 
lų Prieš Romos-Naziu

Mašinų Ispanijoj?
Barcelona, Ispanija. Ka

da Amerika atšauks savo 
“bepusiškumo” įstatymą, 
veikiantį generolo Franco 
naudai?—klausia tarptauti
niai liuosnoriai ir ispanai 
liaudiečiai Tortosos fronte, 
kaip rašo N. Y. Times ko
respondentas.

Jeigu tas įstatymas, kas 
liečia Ispaniją būtų atšauk
tas, ir liaudiečiai gautų ka
nuolių, lėktuvų ir tankų iš 
Jungtinių Valstijų, jie at
mestų atgal fašistus, besi
veržiančius linkon rytinio 
Ispanijos pajūrio. Bet da
bar, neturint įvalias tų pa
būklų, sunku jiem atremt 
mechanizuotą fašistų armi
ją, nežiūrint viso liaudiečių 
didvyriškumo, sako tas pats 
korespondentas, ir paduoda 
šitokį atsitikimą:

Ispanų ir kanadiečių sa
vanorių batalionas laikėsi 
vienoj kalvos viršūnėj. Fa
šistai vokiškomis ir itališ
komis kanuolėmis ėmė taip 
pašėlusiai bombarduot juos, 
kad liaudiečiai toj pozicijoj 
per pusę valandos negalėjo 
nė pasijudinti iš savo apsau
gos vietų. Tuo tarpu atpleš- 
kėjo pulkas nedidelių grei
tų Italijos tankų, kad gręsė 
visus ten liaudiečius apsup
ti; ir tik šiaip taip pavyko 
jiem pabėgti.

Liaudiečiai taip pat klau
sinėja: kada, galop,, Fran- 
cija praleis jiems lėktuvų, 
tankų ir kanuolių atsispirti 
prieš mechanizuotas Mus- 
solinio, nazių ir gen. Franco 
armijas?

MECHANIZUOTI FAŠISTAI 
ĮSILAUŽĖ LERIDON

Saragossa, Ispanija.—Mau^ 
rai fašistų raiteliai ir me
chanizuoti Italijos ir gen. 
Franco pulkai, po žiauriau
sių mūšių, privertė respub- 
likiečius pasitraukti iš Leri
dos miesto didesnės dalies, 
bet pietinėje Leridos pusė
je respublikiečiai dar lai
kėsi sekmadienio vakare.

Fašistai vadina Leridą 
“raktu į Barceloną.” Nor
maliais laikais Lerida turė
davo iki 40,000 gyventojų, 
bet dabar jų dauguma pa
bėgus.

Austrų Minios Yra Priešin
gos Hitlerininkams

Berne, Šveicarija. — Su
grįžęs iš Austrijos kores
pondentas New Yorko Ti
mes rašo, kad Austrijos 
žmonių dauguma yra prie
šingi Hitleriui, užgrobu
siam jų šalį. Kaimiečiai ir 
darbininkai labai nedrau
giškai žiūri į nazių armiją, 
atsiųstą iš Vokietijos.

(Amerikos judamuose pa
veiksluose rodoma didelės 
demonstracijos, kuriomis 
buvo pasitiktas Hitleris Au

“LAISVES” BENDROVES DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS BUVO SKAITLINGAS 
DELEGATAIS, TIKSLUS, SUTARTINAS
Metinis suvažiavimas “Lai

sves” Kooperatyvės Bendro
vės praeitą sekmadienį Bro
oklyne buvo skaitlingas de
legatais, sutartinas ir tikslus 
savo politine nuotaika. Da
lyvavo 196 delegatai, tai tik 
septyniais mažiau negu per
nai: pasunkėjęs krizis su
laikė kai kuriuos iš tolesnių 
vietų nuo važiavimo į “Lais
vės” konvenciją. Tačiaus ir 
šiame suvažiavime buvo de
legatų iš tokių tolimų vie
tų, kaip Chicago, Rochester, 
Detroit, Connecticut, Mass
achusetts ir ypač iš Penn- 
sylvanijos.

AUKOS
Organizacijos, pavieniai 

delegatai, pažangūs biznie
riai ir darbininkiško judėji
mo draugai suteikė gausią 
praktišką paramą “Laisvei”, 
per suvažiavimą suaukoda
mi jai $551.80. Ypač stambia 
auka draugai čikagiečiai 
pasveikino “Laisvę” — net 
$150.

Suvažiavimo pirmininku 
buvo drg. Povilas Beeis, vL 
ce-pirmininku drg. J. Bim
ba. SekretoriaVO'drg.'M. Na- 
livaika.

RAPORTAI
I

Administratoriaus drg. 
Fr. Buknio raportas parodė, 
kad per paskutinius 12 mė
nesių “Laisvė” gavo porą 
tūkstančių dolerių mažiau 
aukų negu pereitais metais. 
Nes nedarbas vėl padidėjo, 
o dar žmonės daug aukojo 
Ispanijos liaudžiai prieš fa
šistus ir dėjo aukų lietuvių 
jaunuolių žurnalui anglų 
kalba. “Laisvės” mašinų tai
symas ir naujos statomo
sios “Intertype” mašinos 
pirkimas kaštavo tūkstan
čius dolerių. Tačiaus, šiuo

Liaudiečiai Užėmė Fa
šistų Tvirtumą; Atmušė 

Juos Nuo Trempo
Barcelona, Ispanija. — 

Centralinė respublikos armi
ja atėmė iš fašistų tvirtu
mą La Mocasilloj, Guadala- 
jaros fronte. Pagrobė daug 
priešų kareivių, ginklų ir 
amunicijos.

Fašistai bandė prasilaužt 
į Tremp miestą, už 37 mylių 
į šiaurius nuo Leridos, bet 
liaudies armija nugrūdo 
priešus atgal per Noguera 
Ribagorzaną upę, plaukian
čią už desėtko mylių į vaka
rus nuo Trempo.

Trempe yra didžiulė elek
tros, stotis, kuri teikia jėgą 
ir šviesą Barcelona!.

strijoj. Bet tai daugiau pa
čių nazių demonstracijos, 
nes hitlerininkai išanksto 
apsčiai nazių priperėjo Aus
trijoj.)

laiku “Laisvė” dar neblogai 
medžiaginiai stovi, nors to
liau reikės jai veiklesnės ‘fi
nansinės draugų paramosJ

Drg. R. Mizara, išduoda
mas redakcijos raportįf at
žymėjo, kaip “Laisvė” bud
riai ir neatlaidžiai kovojo ir 
tebekovoja už darbininkų 
reikalus, už Lietuvos nepri
klausomybę, už demokrati
jos atsteigimą, tenai: prieš 
piktadarišką trockizmą, už 
Roosevelto valdžios pažan
gesnes reformas, prieš ame
rikinį ir lietuvišką fašistų 
judėjimą, ir kaip mūsų dien
raštis stengėsi tapt tikrai 
masiniu liaudies laikraščiu.

DISKUSIJOS
Po “Laisvės” vyriausio 

redaktoriaus drg. Mizaros 
raporto sekė tikslios disku-- 
sijos. Jos daugiausiai suko
si apie Lietuvos nepriklau
somybės gynimą ir apie ko
vą prieš trockizmą, kaipo 
bjauriausią darbo klasės ne
prietelių.

Ilgesnes kalbas tarp dis
kusijų pasakė Dr.Palevičius 
iš Detroito, labai gerai nu- 
maskuodamas trockizmą, ir 
“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis, ypač tiksliai nu
šviesdamas Lietuvos gynimo 
klausimą.

Kai kurie diskusantai, 
kaip ir drg. Andrulis, davė 
praktiškų nurodymų, kaip 
sėkmingiau platint mūsų 
dienraščius.

Baigiant tapo išrinkta ge
ra direktorių taryba.

Laike suvažiavimo ir pas
kui sekusioj pramogoj dar
bavosi artistas Ign. Banase- 
vičius, traukdamas juda
muosius paveikslus visų da
lyvių.

Rep.

Respublikiečiai Įsidrū 
tino Stipriose Balaquer 

Kalnų Pozicijose
Barcelona, Ispanija. —Re

spublikos armija, pasitrau
kus iš Gandesos, įsitvirtino 
stipriose Sierra de Bala
quer kalnų ' pozicijose nuo 
Tortosos iki Tarragonos.

Mūšiuose prieš liaudiečius 
Gandesos srityj dalyvavo 
desėtkai Italijos tankų ir 
šimtai Hitlerio kanuolių.

Barcelona. — Gandesos- 
TortosQs fronte amerikie
čiai, kanadiečiai ir anglai 
liuosnoriai vėl' pasižymėjo 
nepaprasta karžygiška nar
sa prieš fašistus.

Bologna, Italija. — Auto
mobilių lenktynėse dvi ma
šinos susikuldamos užmušė 
minioje 10 žmonių.

Fašistų Artilerija Bai 
šiaušiu Pašėlimu Nai

kino Madridą
Madrid. — Fašistai did

žiomis kanuolėmis iš prie
miesčių per pusantros va
landos įnirtusiai bambarda- 
vo madrido centrą ir visą 
miestą apskritai. Paleido į 
jį daugiau kaip 2,000 šovi
nių po 8 iki 10 colių storio.

Savo artilerijos pragarą 
fašistai atidarė tuo laiku, 
kai gražiame ore tūkstan
čiai vyrų, moterų ir vaikų 
buvo gatvėse. Skaičiuojama, 
kad nužudė 40 iki 50 neka- 
riškių gyventojų ir kelis syk 
daugiau sužeidė.

Fašistai pradėjo bombar
duot šią Ispanijos sostinę po 
didžios demonstracijos, su
ruoštos tuo tikslu, kad 
įtraukt dar 100,000 ispanų 
liuosnorių į liaudies armiją.

Ėmus fašistam bombar
duot miestą, tuoj atsiliepė 
respublikos artilerija ir 
smarkiai bombardavo priešų 
pozicijas priemiesčiuose.

Klerikalas Ragina Ameriką 
Pripažint Generolą Franco
New Rochelle, N. J.—Ka

talikų parapijų. mitinge J. F. 
Thorriing, St. Mary’s Kolegi
jos profesorius, ragino dar
buotis, kad Amerika pripa
žintų generolo Franco “val
džią” Ispanijoj. Pasakojo, 
būk jis “džentelmanas” ir 
palaikąs “gerą tvarką” savo 
valdomuose plotuose.

Madrid, bal. 4.—Fašistų 
kanuolės iš priemiesčių už
mušė 75 madridiečius.

GEN. FRANCO BRIAUJASI 
TORTOSON IR PAJŪRIN
Fašistų štabas, Kataloni- 

jos fronte. — Mussolinio ir 
generolo Franco fašistai, už
ėmę Gandesą, briaujasi lin
kon Tortosos, per kurią ei
na didysis vieškelis tarp 
Barcelonos ir Valencijos. Jie 
pasiekė kaimą Chertą, už 6 
mylių nuo Tortosos, ir taip
gi užėmė Pinell miestelį ir 
Mora de Ebro.

Toj srityj fašistams telie- 
ką apie 18 mylių iki Vidur
žemio Jūros. O jeigu jie pa
siektų jurą, tai atkirstų Ka- 
taloniją, šiaur-rytinį Ispani
jos kampą nuo Valencijos ir 
Madrido. (Bet žinovai sako, 
kad ir tuose dviejuose atski
ruose plotuose liaudiečiai 
galėtų kariaut prieš fašis
tus dar neribotą laiką.)

Patys fašistai dabar pri
pažįsta, kad liaudies armija 
iš Gandesos sėkmingai pasi
traukė, o ne “sumušime pa
bėgo.”

Didi Dprbiečių Pergalė Au
stralijos Rinkimuose

Brisbane, Australija. — 
Rinkimuose į Queenslando 
provincijos seimą tapo iš
rinkta 44 darbiečiai ir tik 18 
kandidatų iš kitų partijų.

TIKRAI GRŲSIA JUNGTINĖM VALSTI
JOM FAŠIZMO PAVOJUS,-PERSPĖJA 

AMERIKOS VIDAUS MINISTERIS
---------------------------------------------------------B 

Mich. Gubernatorius Ne
siunčia Milicijos prieš 
Elektrininkų Streiką

Chicago. — Tikrasis pa
vojus, gręsiantis demokra
tinei Amerikos tvarkai yra 
fašizmas, kuris yra “nacha- 
liškas, be jokios sąžinės ir 
kuris nežino pasigailėjimo 
vyrui, moteriai ar kūdikiui,” 
—pareiškė Jungtinių Valsti
jų vidaus reikalų ministeris- 
sekretorius Harold L. Ickes, 
kalbėdamas per radio iš 
banketo, kur buvo minima 
50 metų sukaktis žydų dien
raščio “Courier” gyvavimo.

“Fašizmas griausmingai 
šturmuoja pačius vartus 
mūsų laisvės tvirtumos,” sa
kė Ickes, o tie asmenys, ku
rie šaukia “sumobilizuot 
mūsų jėgas prieš įsivaizduo
jamą neva komunizmo pavo
jų” šiai šaliai, tokie' asme
nys tik veidmainiauja arba 
nėra gabūs suprast'tikro pa
vojaus iš fašizmo pusės.

“Totalitarizmas (fašiz
mas) šiandien iš pasalų grę- 

I žiasi į mūsų laisvių šventyk- 
Kanalo jr "atkariavo nuo ja- ų. jjs važinėja radio ban- 

gomis, jis vemte vemia savo 
propagandą per spaudą, jis

Detroit, Mich. bal. 4.—Gu
bernatorius Murphy atmetė 
fabrikantų šauksmą atsiust 
miliciją ir išmėtyti CIO 
streikierius iš elektros dir- 
byklų Saginaw klonyje. 
Jis stengiasi taikiai suvest 
streikierius į derybas su 
Consumers elektros kompa
nija.

Chinai Veja Japonus iš 
Pietinio Shantungo

persigrūmė
Didžiojo

Hankow, Chinija. — Chi
nai visiškai išmušė japonus 
iš tvirtoviško Taierchwang 
miesto, pietinėj dalyje Shan
tungo provincijos, ir japo
nų armija tapo nuvyta lin
kui Hsiangcheno.

Chinai vėl
šiaurinėn ( pusėn

ponų Hanchwangą, už 22 
mylių į šiaurius nuo Sucho- 
wo. Taigi po dviejų savai- įru* skraido bombiiųais 16k- 
cių įtūžusių mūšių japonai ‘tuvais, jis slankioja*subma- 
lieka priversti trauktis at- pinais po jūromis ir žvan
gi- ga tankais žemės pavir-

---------- ;--------šium,”—kalbėjo ministeris
5,000 Liaudiečių Grįžta Karo Ickes: “Dar niekad joks ci

vilizacijos priešas nejudėjo 
taip slaptingai, taip tiksliai, 
su toKiu mirtingu greitumu 
arba per tokius didelius plo
tus,” kaip dabar fašizmas.

O jeigu tas siaubūnas per 
dies kareivių, kurie buvo pa- nelaimę kada įsivyrautų 
bėgę nuo užpuolančių fašis- Jungtinėse Valstijose, jis 
tų kur kas didesnių jėgų šoktų terorizuot ne tik jo

Frontan iš Francijos

Paryžius.-—Keturiais trau-1 
kiniais tapo iš Francijos 
pervežta atgal į Ispanijos 
respublikį apie 5,000 liau-

Francijos pasienyj.
Franci j a būtų leidus jiem 

pasilikt jos žemėj iki karo
pabaigos. Bet respublikos j žmones, kaip kad jau 
kareiviai nubalsavo grįžt dabar pradeda plačiai pries 
frontan prieš fašistus. Tik ju^s velniavoti šioj šalyj 
apie 100 iš visų perbėgusių 
pasirinko važiuot į generolo 
Franco valdomą plotą.

EXTRA!
Atlėkė Japonijos Karo Mi
nisteris Stiprint Pliekiamus

Chinijoj Japonus

Shanghai, bal. 4.—Atskri
do į Peipingą pats Japoni
jos karo ministeris genero
las Sugiyama stiprint dva
sią japonų armijos, kurią 
chinai veja iš Shantungo 
provincijos.

Fašistai Užėmę Leridą

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, bal. 4.—Pra
nešama, kad fašistai jau vi
siškai užėmę Leridą.

ORAS
Šiandien bus giedra 

šalčiau.—N. Y. Oro Biuras. ______ _________ _
_ Vakar temperatūra 43. Blum reikalauja labiau ap-

ir

Saulėtekis 5:36; saulėleidis 
6:23.

vadinamus, “velnius žydus, 
bet ir velnius negrus, vel
nius katalikus” ir įvairių 

*

vokiečių naziai ir ameriki
niai fašistai, kurstomi vieš
pataujančių kapitalo viršū
nių,—teisingai nurodė Ame
rikos vidaus. reikalų sekre
torius Harold L. Ickes, v

Sukurta Chinų liaudies Ta
ryba Karui su Japonija

Hankow. — Chinijos Tau
tiškos Partijos (Kuomin- 
tango) suvažiavimas atmetė 
visus pasiūlymus, taikytus 
prieš komunistus, ir užgyrė 
įsteigimą Liaudies Tarybos, 
susidedančios iš visų stam
besnių partijų. Plačios žmo
nių minios reikalavo tokios 
bendros tarybos vieningam 
tautos karui prieš Japoniją.

Van Horn, Texas.—Neži
nia kas mirtinai užkankino 
krūmuose Mrs. W. G. Frome 
ir jos dukterį.

Paryžius. — Francijos mi
nisteris pirmininkas L.

taksuot didžiuosius kapita
lo pelnus.

&
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Pavojus Lietuvos Nepriklausomy
bei Didėja

Lenkija pastatė Lietuvai ultimatumą, 
reikalaudama, kad Lietuva išpildytų vi
są eilę reikalavimų. Jei Lietuva tų rei
kalavimų neišpildys, Lenkija su Vokieti
jos pagelba veikiausia pagrobs Lietuvą. 
Jei Lietuva Lenkijos reikalavimus išpil
dys, Lenkija pastatys naujus reikalavi
mus, dar sunkesnius Lietuvai.

Kodėl Lenkija taip daro? Mat, Lenkija 
mano, kad atėjo gera proga Lietuvą pa
grobti.

Lenkija galvoja apie Lietuvos pagro
bimą nuo pat 1918 metų, ir jau ne vienu 
kart mėgino pagrobt. 1919 ir 1920 me
tais Lenkija pasitenkino Vilnija ir kai- 
kuriomis Suvalkijos vietomis; dabar jai 
rūpi paimt visą Lietuvą. Tiesa, ir Vokie
tijai rūpi pagrobt Klaipėdos kraštą ir 
prie progos pačią Lietuvą. Ir šis pavojus 
Lietuvai nepraslinko. Priešingai jis dar 
padidėjo. Ne veltui hitlerininkai Klaipė
doj nesenai šaukė, kad Klaipėda tu r pri
klausyt Vokietijai. Bet dabar pirmoj ei
lėj Lietuvai gresia Lenkijos užpuolimas.

Kokios priežastys lengvina Lenkijai 
Lietuvą grobt dabartiniu metu? Ir kas 
reikia daryt, kad apsaugot Lietuvą nuo 
naujos okupacijos?

Priežastys, kurios lengvina Lenkijai 
Lietuvą grobt, yra dviejų ryšių: išlauki
nės ir vidujinės. Jas čia ir reikia nuro-; 
dyt.

Kada 1935 metais Italija pradėjo Abi
siniją grobt, tai Tautų Sąjunga ir vadi
namos demokratinės valstybės nesukliu- 

rdė jai tą padaryt. Tai paskatino Vokieti
ją laužyti visokias tarptautines sutartis, 
varžančias ją geriau pasiruošti prie ka
ro; 1936 metais Vokietija ir Italija, su- 
kursčiusios fašistinį maištą Ispanijoj, pa
siuntė tenai savo kariuomenes, kad sau 
užgrobti tą šalį. Anglija, kur valdžia 
konservatyvės, atžagareiviškos buržua
zijos rankose, kur valdžia aršiausių dar
bininkų priešų rankose, patarnaudama 
Italijai ir Vokietijai, išgalvojo “nesiki

šimo” politiką. Ta “nesikišimo” politika 
nekliudė Italijai ir Vokietijai siųst gink
lus ir savo kariuomenę į Ispaniją tos ša
lies pagrobimui ir-kartu ji kliudė Ispani
jai pirktis ginklų užsienyj. Tą “nesikiši
mo” politika ėjo fašistų naudai. Jei ne 
ta -^nesikišimo” politika, ispanai jau se
nai būtų fašistus sumušę. Per visą ka
rą Ispanijoj aiškiai buvo matyt, kad An
glija pritaria agresoriams, Vokietijai ir 
Italijai, ir pageidauja liaudies fronto 
pralaimėjimo Ispanijoj. Anglijos politika 
skatina agresorius energingiau veikti. 
Italija ir Vokietija susitaria: Italijai— 
Ispanija, o Vokietijai—Austrija ir Čecho- 
slovakija. Vokietija užgrobė Austriją be 
pasipriešinimo. Be to iš anksto ji susikal
bėjo su Anglija, kad pastaroji nekliudy
tų Vokietijai Austriją grobti. Po Aus
trijos užgrobimo Vokietija ruošiasi už- 
klupt Čechoslovakiją. Anglija ir tam Vo
kietijos planui nesipriešina. Tuo pat me
tu Tolimuose Rytuose, Japonija įsiveržė 
į Chinų žemę ir tenai naikina miestus ir 
kaimus. Japonijai rūpi visą Chiniją pa
grobti. Ir prieš tą grobimą Anglija neina.

Vadinas, agresoriams, — būtent Vokie
tijai, Italijai, Japonijai,—pasisekė už
grobt Abisiniją, Austriją, įsiskverbti į 

. Ispaniją, Chiniją, jie ruošiasi ir kitas ša
lis grobti, o Anglija per pirštus į tai žiū
ri ir faktinai lengvina agresoriams grob
ti svetimas žemes.

Iš- visų valstybių tik Sovietų Sąjunga 
nuosakiai stovi taikos pusėj. Ji kelia savo 
balsą prieš agresorius, jai rūpi taikos ap
saugojimas ir 'nepriklausomų valstybių 
nepriklausomybės išlaikymas. Vienok, ki
tos valstybės, vadinamos demokratinės 

valstybės, ligšiol pilnumoj neremia So
vietų Sąjungos politikos, nukreiptos prieš 
agresorius, prieš svetimų žemių grobikus.

Apie Angliją aukščiau kalbėjom. Kas 
dėl Franci jos, tai jos užsienio politika 
ligšiol buvo Anglijos užsienio politikos 
įtakoj ir darė nusileidimus agresoriams. 
Tie nusileidimai agresorių apetitų nega
lėjo patenkinti; jie vien didino agresorių 
apetitus ir skatino juos prie naujų gro
bimų. Be to pačioj Francijoj dar stiprūs 
liaudies priešai. Tie liaudies priešai ne- 
nor Ispanijos ir Chinijos laimėjimo; jie 
pritaria fašistams. Italija, Vokietija ir 
Japonija ir tai ima omenin ir drąsiau 
puola silpnesnes tautas.

Štai tos išlaukinės sąlygos, kurios šian
dien lengvina Vokietijos klapčiukui Len
kijai Lietuvą grobti. Kada Vokietija už
imta Austrija ir Čechoslovakija, kada ji 
galvoja, kaip pagrobti Danijos pietus ir 
įsiveržti į Franciją, kad tenai pirmoj ei
lėj užgrobt Elzas-Lotaringiją ir kitas že
mes, tuo pat metu Vokietijai rūpi dar 
tvirčiau prie savęs pririšt Lenkiją ir už
leidžia jai Lietuvą. Net žada Lenkijai pa
dėt Lietuvą praryt.

Jei kitos buržuazinės valstybės nesu- 
kliudė Vokietijai Austriją pagrobt, tai 
Lenkija tikisi, kad ir jai nekliudys Lietu
vą pagrobti.

Dabar kaslink vidujinių priežasčių, ku
rios lengvina Lenkijai Lietuvą grobti. 
Tarp tų priežasčių pirmoj vietoj mes ma
tom fašistų viešpatavimą Lietuvoj. An
tra, tvirto liaudies fronto stoka Lietuvoj. 
Ispanija, kur 1935 metais buvo sudary
tas liaudies frontas, jau arti dviejų metų 
didvyriškai gina savo nepriklausomybę 
ir laisvę nuo fašistų puolimų. Jei ne tas 
liaudies frontas, tai jau 1936 metais Is
panija būtų buvus fašistų (Italijos ir 
Vokietijos) užgrobta. Austrija, kur vy
riausybėj tupėjo fašistai ir Hitlerio agen
tai tame skaičiuje, buvo užgrobta be jo
kio pasipriešinimo. Chinija, kur 1937 
metais buvo sudarytas platus tautinis 
frontas gynimui Chinijos nuo Japonijos 
impęrialistų, irgi drąsiai gina savo nepri
klausomybę. Liaudies frontas Ispanijoj 
ir tautinis frontas Chinijoj tai jėgos, ku
rių fašistai nepajėgia nugalėt.

Fašistų įsigalėjimas ,mąžosb. vąlįįybp- 
se lengvina stipresnėms fašistinėms 
valstybėms grobt tas mažas valstybes. 
Ir priešingai, liaudies fronto ir tautinio 
fronto sudarymas lengvina užkluptoms 
valstybėms gint savo nepriklausomybę 
nuo agresorių.

To netur užmiršti ir Lietuvos liaudis. 
Šiandien Lietuva tąip silpna, nes ji fa
šistų naguose, tuo labiau silpna, kad tų 
fašistų eilėse daug hitlerinės Vokietijos 
ir fašistinės Lenkijos agentų.

Lietuvoj nuo 1926 metų gruodžio mė
nesio šeimininkauja fašistai. Jie atėmė 
iš liaudies visus senus užkariavimus. Jie 
kartu stumia plačiąs darbo mases,—val
stiečius, darbininkus, tarnautojus, inte
ligentus, smulkius savininkus,—vis į di
desnį ir didesnį skurdą. Fašistai, sudau
žydami liaudies organizacijas, susilpni
no liaudį ir tuom pat silpnina jos atspa
rumą agresorių puolimams. Iš kitos pu
sės, fašistai įleido į valdžios organus, į 
kariuomenės vadovybę, į fašistinių or
ganizacijų vadovybes ir panašias vietas 
daug hitlerinės Vokietijos ir pilsudski- 
nės Lenkijos agentų. Pastarieji iš vidaus 
griauna Lietuvą, kad palengvint Vokieti
jai ir Lenkijai pagrobt ją. Net ministe- 
rių eilėse randasi tiesioginių agentų tų 
svetimų valstybių, kurioms rūpi Lietu
vą pagrobti.

Kas dėl komunistų, tai komunistams 
ligšiol nepasisekė sudaryt su liaudinin
kais ir socialdemokratais liaudies fron
tą,’ kad tas frontas paimtų į savo rankas 
ne tik šalies tvarkymą, bet ir šalies gy
nimą nuo puolikų. Jei Lietuva Lenkijai 
ar Vokietijai puolant bus tokioj,padėtyj, 
kaip ir Austrija,, tai Lietuva beveik be 
pasipriešinimo, o gal ir be pasipriešini
mo, bus agresorių užgrobta. Komediją 
lošiant gal vieni fašistai pasitrauks iš 
vyriausybės. Tai jie padarys, kad kitiems 
fašistams lengviau būtų Lietuvą par
duot. Rimto pasipriešinimo negalės būt, 
nes liaudies burna užčiaupta ir liaudžiai 
uždrausta ruoštis gint savo šalį. (

Yra tik vienas kelias, kuris galėtų pa
lengvint Lietuvos nepriklausomybės gy
nimą,—tai fašistinės valdžios pašalinimas 
ir sudarymas demokratinės vyriausybės, 
Lietuvos gynimo vyrįaųsybės, kuri jauk
tų visą tautą ;gint Lietuvos nepriklauso
mybę. Jei susidarytų tokia vyriausybė,

Lietuvių Komunistų Partija remtų visas 
jos pastangas Lietuvos gynime. Aiškus 
dalykas, kad tokia demokratinė vyriau
sybė galėtų būt stipri vien, tuomet, jei 
ji remtųsi liaudies frontu ir demokrati
nių laisvių užtikrinimu liaudžiai. Todėl 
mes, Lietuvos komunistai, visus, kam rū
pi Lietuvos nepriklausomybė, šaukiam 
susispiesti ir sudaryt tvirtą liaudies fron
tą Lietuvos nepriklausomybės gynimui.

Mes manom, kad įvairių sluogsnių ei
lėse atsiras nemaža žmonių, kuriems rū- . 
pi Lietuvos nepriklausomybės gynimas, 
atsiras žmonių, kurie supras, kad didelio 
pavojaus aky vaizdo j e reikia skubiai su
daryt demokratinę vyriausybę Lietuvos 
nepriklausomybės gynimui. Jie tur su
prast, kad fašizmas Lietuvai pragaiš
tingas, kad fašizmo įsigalėjimas Lietuvoj 
susilpnino Lietuvos atsparumą, kad Lie
tuvos apgynimui nuo agresorių reikalin
ga tikra tautos vienybė.

s Ar yra galimybė sudaryt Lietuvoj to
kią vienybę, kuri palengvintų gint Lietu
vos nepriklausomybę? Taip, yra.

Seniau daugeliui rodėsi, kad Chinų ko
munistai niekados negalės susitart su 
Chinų Homindanu, tuo labiau, kad Ho- , 
mindano eilėse buvo daug Japonijos 
agentų, pro japonais vadinamų, kurie 
naudojosi tenai didele įtaka. Vienok, di
delio pavojaus aky vaizdo j e, kada Japo
nija ėmėsi smarkaus puolimo, bendra 
kalba tarp komunistų ir Homindano bu
vo rasta ir buvo sudaryta sutartis tarp,. 
tų dviejų partijų.

Didelio pavojaus aky vaizdo j e ne tik ga
lima, bet ir reikia sudaryt platų frontą, 
kuris apimtų visus, kam rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės gynimas. .

Prie progos reikia pridurti, kad hit
lerinės Vokietijos ir fašistinės Lenkijos 
agentai Lietuvoj dabar dar su didesniu i 
įtempimu dirbs, kad sukliudyt tokio fron
to sudarymą. Tiems fašistų agentams į 
pagelbą eis trockist'ai. Pastarieji po prie
danga kairių frazių irgi visaip rūpinsis 
tokio fronto sudarymą ardyt. Vadinas, 
visi Lietuvos nepriklausomybės šalinin
kai, visi Lietuvos liaudies gerovės drau
gai tur stipripti savo kovą ne tik prieš 
visokius fašistus, bet ir prieš trockistus/ 
vis vien kokiomis plunksnomis jie besi- 
dangstytų.

Reikia neužmiršti ir to, kad jei Len
kijai ar Vokietijai pasisektų Lietuvą pa
grobti, tai tame Lietuvos,nepriklausomy
bės gynimo darbas nebus užbaigtas. Kuo 
didesnė bus sudaryta vienybė dabar, tuo 
lengviau seksis mūsų tolimesnė kova 
prieš okupantus, jei Lietuva būtų oku
puota.

Pagalios, dar reikia vieną dalyką atsi

iš karto užėųie Austriją, 
bet siuntė ultimatumus, rei
kalavo paskirti nacionalso
cialistus ministeriais. šušni- 
gas tai padarė, Hitlerio ul
timatumą patenkino, bet tai 
buvo tik okupacijos pra
džiai Ar ne tas pats su Lie
tuva? Niekas tuo neabejoja. 
Tautininkų kapituliacijos 
proga f.rancūzų laikraštyj 
“Qeuore” garsioji žurnalis
tė ponia Tabuii štai ką rašė: 
“Lietuva nusilenkia. Diplo-. 
matiškų mantikių atnaujini
mas leis lenkams -sudaryt 
tokią vyriausybę, kokią jie 
norės. Kas liečia pulkininką 
Be.ką jis tuojau pasistengs 
paruosti ,antrą ultimatumą, 
kuriame jis sutvarkys Lie
tuvos ;mjĮitarizmą.” Tas yra, 
aišku kiekvienam. Lietuva 
kapituliavo prieš jėgą, .o toji 
jėga savo galią pajutusi .rei
kalavimų įr ultimatuųių ne
pašykštės iki Lietuva nea-. 
bejotinąi taps Lenkijos pro-’ 
vincija. šitokiu kelių veda 
Lietuvą tautininkai. Pirmą 
išdavikišką savo darbą jau 
.atliko. Dabar tik tenka lank
ti antro ir paskutinio.

Žinoma, tautininkai nepa

Lietuvos vyriausybė pri
ėmė lenkų pulkininkų pa
diktuotą ultimatumą, į kurį 
atsakyti buvo duota tik 48 
valandos laiko. Nors tauti
ninkai to ultimatumo vie
šai neskelbia, tačiau visi ži
no, kad tuo patenkinti visi 
lenkų reikalavimai, būtent 
1) Lietuva užrbegs diploma
tinius ir prekybos santikius 
su Lenkija, 2) Atsisakys 
bet kokių pretenzijų į Vil
nių ir išmes iš konstitucijos 
pasakymą, kad Vilnius yra, 
Lietuvos sostinė 3) Paten
kins Lietuvos lenkų reikala
vimus, 4) Likviduos bet ko
kius pasienio incidentus. Tai 
pagrindiniai reikalavimai. 
Tautininkai pasižadėjo juos 
vykdyt ir netrukus mes pa
matysime ką tas vergiškas 
kapituliavimas reiškią.

Nereikia būti politiku no-, 
rint suprasti, kad šis uiti-’ 
matumas tai tik įžanga. Kas’ 
gi gali patikėt,-1 kad Lenkija 
nori tik diplomatiškų san- 

..tikių su Lietuva ir daugiau 
nieko. Lenkų imperialisto 
batas jau įlipo į Lietuvą ir 
jis drąsiai bris toliau. Hit
leris irgi taip elgiasi, jis ne 

minti. Liaudies priešai dažnai imasi to
kių įrodymų: ką gal padaryt mažutė Lie
tuva, jei užkluptų ją Lenkija ir Vokieti
ja?

Liaudies priešai stato tokį klausimą, 
norėdami atimt iš liaudies viltį laimėt ir 
tuomi padėt grobikams Lietuvą grobt. 
Kas nustoja vilties laimėt, tas negal lai
mėt, tas silpnina kovą, tą lengva sumušt. 
Jei pas Ispanus nebūtų vilties laimėt, tai 
Ispanija jau 1936 metais būtų fašistų 
pagrobta. Tuo tarpu nedidelė Ispanija 
didvyriškai kariauja, nors turi prieš sa
ve Italiją, Vokietiją, Portugaliją ir dagi 
Angliją, ir tikisi toj kovoj laimėt. Antra, 
kiekviena .maža valstybė atskirai paim
ta—-silpna. Kelioms gi silpnoms valsty
bėms susidėjus, jau susidaro gana didelė 
jėga. Trečia, jei agresoriams pasiseka 
lengviau vieną mažą valstybę pagrobt, 
tai tas lengvina ir kitas grobt; o jei vie
na maža valstybė didvyriškai ginasi, tai 
tas sunkina agresoriams kitas šalis grob
ti. Didvyriškas Ispanijos pasipriešini
mas suturėjo Vokietijos planus pagrobti 
Austriją dar 1937 metais, o Austrijos pa
sidavimas be pasipriešinimo Vokietijai 
—lengvina Vokietijai grobt Čechoslova
kiją ir Lenkijai—Lietuvą. Jei Čechoslo
vakija ir Lietuva priešinsis grobikams, 
tai grobikams sunkiau bus grobt tas ša
lies. Jei panašiai elgsis ir kiti, tai gro
bikai bus susilpninti ir sumušti. Ketvir
ta, jei mažos šalys atkakliai gins savo 
nepriklausomybę, tai po jų užgrobimo 
agresoriais lengviau bus toliau tęst savo 
kovą dėl pasiliųosavimo nuo okupantų. 
Abisinija drąsiai gynė savo nepriklau
somybę; abisinai ir šiandien toliau tęsia 
kovą prieš Italus, kas sunkina Italams 
Abisinijoj įsigalėt ir naujas žemes grobt. 
Nesipriešinimas gi grobikams ne tik len
gvina pastariesiems svetimas žemes grob
ti, bet lengvina ir tvirčiau jas laikyt sa
vo naguose.

Tas viskas mums rodo, kad reikia sku
biau imtis tvirto liaudies fronto sudary
mo, kad reikia energingiau rūpintis pla
taus Lietuvos nepriklausomybės gynimui 
fronto sudarymu. Ir kartu reikia būt pa- 
sirįžusiems su ginklu rankose gint Lietu
vos nepriklausomybę, jei užkluptų Len
kija ir; Vokietija.

Vokietija taip drąsiai grobė Austriją, 
nes ji iš anksto gerai žinojo, kad Austri
ja nesipriešins. Jei Lenkija žinos, kad ir 
Lietuva nesipriešins, tai drąsiai j.ą grobs. 
Jei Lenkai žinos, kad Lietuviai ren
giasi atkakliai gintis, jie devynis kartus 
pagalvos, ar grobti Lietuvą. Tai tur ži
not kiekvienas Lietuvos pilietis.

Šiandien visų klausimų centre stovi 
Lietuvos gynimas nuo naujų okupantų.
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Lietuva Eina Austrijos 
Keliu

keti, tas galės netrukus pa
matyt tuos visus įvykius sa
vo akimis jeigu tik jis ne
bus aklas.

Lenkijai rizikinga su gin
klu pulti Lietuvą, nes kiek
vienas doras lietuvis ginsis, 
o Raudonoji Armija padės 
jam, todėl lenkų fašistai ga
li džiaugtis, jie Lietuvą už
ims be mūšių, kaip Vokieti
ja užėmė Ąustriją. Lietuviš
kasis fašizmas pasiryžęs ka
pituliuoti iki pat galo, o jei
gu Lietuvos liaudis pasiryž 
gintis prieš okupantus, tau
tiškoji vyriausybė paprašys 
pagelbos iš lenkų kariuome
nės. Tai ne perdėjimas ir 
ne noras tautininkus ap
šmeižti, taip įsitikinti turė
jo kiekvienas, kas buvo 
Kaune Lietuvos kapituliaci
jos metu. Juk policija vai
kė gatvėj minias, kurios rei
kalavo nenusileisti ir viešai 
paskelbt ultimatumo tekstą. 
Tautininkai visą pavojų 
kaip įmanydami nuo gyven
tojų slėpė, o kai paslaptis 
buvo aiškii prieš gyvento
jus, buvo pasiųsta policija. 
Ne lenkų, o lietuvių policija 
vaikė tuos lietuvius, kžurie 
protestavo prieš lenkų im
perialistų užpuolimą ir siū
lėsi savanoriais į frontą. 
Vyriausybė gi šaukė nurim
ti ir pasiduoti. Tad ateityj 
vienintelis t a u t i n i n k ams 
darbas beliks palaužti lietu
vių pasiryžimą priešintis 
lenkams. Dabar prieš kiek
vieną Lietuvos pilietį stovi 
klausimas: Lietuvos Nepri
klausomybė pavojuj, lenkų 
imperialistai jau įkėlė sa
vo koją į Lietuvą, tu turi 
turi gintis .arba pasiduoti 
kaip vergas. Kiekvienas lie
tuvis, kuriam brangi laisvė 
ir nepriklausomybė tun pa
siryžti gintis. Gėda bai
liams ir išdavikams.

E. R.
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prastai susijaudinusius Lie
tuvos gyventojus ims ra
mintų aiškinti, -jog tai kas 
padaryta nėra tąip bloga, 
nes ir liaudininkai ir krik
ščionys demokratai senai 
jau buvo pasisakę už diplo
matiškų santikių atnaujini
mą. O štai tautinė vyriau
sybė tą norą vieną dieną ir 
įvykdė. Netenka abejoti, 
kad dabar tautininkų leid
žiamuos laikraščiuos pasi
pils straipsniai įrodinėjahti, 
kaip naudinga Lietuvai tai
koj gyventi su Lenkija. Tik 
šitoks amatas lietuviškiems 
fašistams.ir belieka. Lenkų 
pulkininkai diktuos Lietu
vos vyriausybei ultimatu
mus ir sąlygas, tautininkų 
pareiga bus aiškinti Lietu
vos gyventojams, Kaip tos. 
visos statomos sąlygos yra 
naudingos Lietuvai.

* •
Lietuvos lenkai daugiau

sia išsigimėliai dvarininkai 
dabar aukštai pakels galvas, 
nes lenkų ultimatumas rei
kalavo apsaugoti lenkus, 
gyvenančius Lietuvoj. Ir 
jeigu koks nors Lietuvos 
lenkų noras nebus patenkin
tas, vėl stovės ginkluoti ka
reiviai prie siepos, o Lenki
jos ministeris Lietuvoj 
įteiks vyriausybei naują ul
timatumą. Ir taip iki pat ga-, 
lo. Jr jeigu kas tokiai evo
liucijai netiki ir nenori ti-t

Vmcas F. Jankauskas apie 
p. A. B. Strimaitį

Pastaromis dienomis buvo 
man pranešta, kad ‘‘Naujieno
se”, “Keleivyje”, “Vilnyj” ir 
“Laisvėje” tilpo žeidžiantis p.
A. B. Strimaitį straipsnis ar 
laiškas, prie kurio buvo pridė
ta V. Jankausko pavardė. Kada 
šis dalykas įžeidžią ir mane, aš 
tuviu garbės nuoširdžiai šiuomi 
pranešti visuomenei,’ kad aš 
tiems laikraščiams panašią 
straipsnių ar laiškų apie p. A.
B. Strimaitį ar apie ką nors 
kitą nerašiau ir neketinu rašy
ti.

Malonėkite, Gerbiamas Re
daktoriau, duoti mano šiam 
pranešimui jūsų laikraštyje ko- 
ženklyviaus.ią vietą pirmutinia
me jo numeryje.

Su padėka,
Vincas F. Jankauskas. 

Hoboken, New Jersey, 
Kovo 31, 1938.
RED. PASTABA. Anas strai

psnis buvo V. Jankausko, o 
Tamsta esate Vincas F. Jan
kauskas, todėl nemanome, kad 
kas nors galėtų įtarti Tamstą 
to straipsnio rašyme. 

...  ■ - - l

Respublikiečiai Puola Prie
šus Dviejose Srityse

Madrid. — Ispanijos res
publikiečiai šturmuoja fa
šistus Guadalajaros fronte, 
40 mylių į šiaurių rytus nuo 
Madrido.

Barcelona. — Respublikos 
kariuomenė tęsia ofensyvą 
prieš fašistus Albarracin 
fronte, kur iš jų atėmė Azor 
miestelį.
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DAY OF SPRING
Spring is here and a young man’s 

fancy turns away from thoughts 
of economics, international events 
and political blunderings to the gay
er aspects of life—for example: the 
babbling . brook, the whispering 
trees, the warm noon-day sun and 
the peaceful contentment of a quiet 
rest listening to a waltz over the 
radio when the day is done.

the poet sings, is life 
odds and ends of wor- 
Tomorrow are just the

This, so 
and all the 
rying about 
fleeting nightmares that pass in the
reality of Today. Of course there 
is a great deal of truth in that 
matter. We are all escapists at 
heart and are loathe to give up the 
peaceful trivialities of life to face 
the rugged realities and cruelties of 
this system 
Civilization 
Earth.

that we choose to call 
and of this planet,

particular, is the 
to 

and meditates 
of . our lives.

time 
solit- 
upon 
The

Can

an- 
Second World 
are we? Where 
quiet, content- 
we seek? Will 

rest,

Spring, in
when “the thoughtful soul 
ude retires” 
the . Why?
simplest thing is to accept at its
face value the things we find in 
life and to live them to our pre
destined (?) end. That is truly 
the simplest thing but even in sim
plicity we find difficulty.

Can a human being stand aside 
from the march of mankind?
we close our eyes to Europe and 
America and say, “This is my home, 
my girl, my job and where my in
terests end?” Each fleeting mad
ness that grips Hitler or Mussolini 

r may be the stepping stone over 
which wr will march to disaster. 
We can no longer shut our doors to 
the world for what the world does 
is what we will do. If tomorrow 
morning the radio solemnly 
nounces that the 
War is here—where 
will be the peace, 
ment, and happiness
there be time for music, for 
for dancing, for living?

The earth is again warm 
Spring arrives and we too awake 
from the monotonous winter and 
slowly feel the blood circulate and 
the limbs relax. But will this new
born life be in vain? The next 
rose of summer may bring with it

• war-fever and martial music.
x These, to speak with a smile,1 qre 

the “facts of life.” We cannot hide 
them by ignoring them or avoid 
them by the acceptance of futility. 
Struggle as we must—we must face 
them.

This is the quintessence of life— 
struggle. In America we face a 
reaction that is taking off its kid 
gloves. In the bombings of Span
ish cities we see a picture of the 
“Aryan civilization” Hitler and 
Mussolini promise us. In Lithua
nia we saw a step forward in the 
crushing of national minorities. In 
Canada we hear the quiet march of 
blackshirt legions. America can
not rest in peace.

For this reason we must be con
tinually on the alert. We must 

*face each situation squarely, discuss 
its implications and’take a progress
ive stand with action and 
bandying of words and 
Our organizations, LDS
and choruses must be the centers for 
these activities; the cadres from 
•which will rise a militant youth, 
conscious of 

k That is one 
functions of 

There are
there are pplkas to dance and songs 
to sing. Yes—youth is gay and 
happy. We must cultivate these na
tural desires but not allow them 

g^to become the main objectives of 
living. We must live but we must 
also take care of our futures and 
remember that the world 
the Elysian Fields we would 
to be.

It is up to us to make 
kind of world we want it
This we can only do through 
telligent cooperation and thought. 
This we can only do when we unite 
in our numbers on a common un
derstanding, a common desire and 
a common will to brush away the 
demagogues that stand in the road 
blocking us from Peace, Freedom 
and Democracy.

We seem to have 
subject of Spring

* are interrelated and 
in one bond. This
is a restful pause as we gather new 
strength and new hope to meet the 
class struggle of which we are a 
part. In unity of action we solve 
the problems we scratch in the 
quiet afternoon of a springtime day 
when the earth softens—as well as 
human hearts.

when

not mere 
phrases, 

branches,

its destiny and desire, 
of the most important 
our organized groups, 
love affairs to settle,

is not
like it

it 
to

the 
be. 
in-

sidetracked the 
but all things 
locked together 
little discussion

Allas: Mickey Mouse has ten 
different names in as many coun
tries, Germany, Michael Maus; 
France, Michael Souris; Japan, Mi
kl Kuchki; Spain, Miguel Ratonci- 
to; Italy, Topolini; Greece, Midel 
Mus; Sweden, Musse Pigg; Brazil, 
Camondongo Mickey; Argentina, El 
Raton Mickey; Central America, El 
Raton Miguelito.

OBSESSION BY DEATH
The whistle shrieks again, again 
Its piercing echo chills this life-blood 
The engine throbs in savage fury 
My temple throbs more wild.

The icy wheels turn faster, faster 
Tremulous with dismay I turn 
To what awaits me at the destination 
Above his greenish talon-fingers, Death.

The brain-knaves cause tumultuous riot 
And threaten to educe a spark of hope;
But the steady throb is going, going, 
My spirit dances in half-mad dread.

I hear the rhythm of diminishing beat 
Which fast disappears into fathomless night, 
Leaving in its trail, a smoky whiteness 
And I am in the bony claws of Death.

—Elyte Grozan.

(We must remember the irony of fate as we read this new-found 
poem of Elyte Grozan who died December 13, 1937. Perhaps some people 
have a prophetic insight—we can offer no other comment.—The Editors)

DETROIT NEWS SPECIAL
Hello, Stanley, how you doin’? 

Hear you got pneumonia. The cho
rus hopes you get bettor soon 
extends its sympathies to the 
of the family. Here’s hoping 
fourth of the Four Rye brothers 
be seen in our midst soon.

Spring is come and Toronto
be coming to Detroit, April 30th, to 
show the Detroit public how acting 
is done. Grand Rapids is preparing 
something big in April. How about 
somebody from each of these cities 
writing some articles in the youth 
section ?

and 
rest 
the 
will

will

Say, would you like to make $25, 
$15, etc? It’s easy. Buy one chance 
for a dime, or, if you buy more, the 
better chance you’ll have to win 
any of the five prizes. Buy them 
by the book, it’s worth it. You’ll 
not only be getting a good chance 
to make a lotta dough but you’ll al
so be contributing to the much 
needed athletic program for the Li
thuanian youth of Detroit. We need 
everybody’s help, you do your part. 
With a little more elaboration on 
some of these ideas, and a few 
more, I think we chorus members 
shquld bring our sales to an even 
higher peak. How about it? Let’s 
get busy and sell. Charlie Tvaska 
is still tops for sales.

The Lithuanian youth are being 
given a chance 
offered before, 
VOICE. It’s 
will help us 
live as full a
will clear many points which we 
ourselves cannot see; it will show us 
different lives, bring us new friends 
and give us constructive enjoyment. 
Perhaps you doubt it, but it’s our

which has never been 
that is, in short, the 
the magazine which 
adjust ourselves to 
life as possible. It

Aido Chorus Elects 
New Organizer

The problem that 
fall out in the

through much 
a Russian bass 
Boston Opera-

are. 
the 
He 
out 
the

During the past meeting of the 
Brooklyn Aido Chorus, Tony Sineus, 
president of the Brooklyn BuiLDerS, 
was elected Organizer of the Aido 
Chorus, following Ernie Duben’s re
signation.

At last Friday’s chorus rehearsal 
strong bitterness was shown be
tween our Ex-Pres. Ernest Duben 
and a few chorus members. It 
seems that the people who are al
ways against Ernest’s plans over
done it last Friday. Everyone 
knew that he is sincere to the Ai- 
dos and tries his hardest to pull 

, the chorus to bigger and better ac
complishments.
made the bottom 
chorus was a very important topic.

Our Ex-Pres., 
trouble, persuaded 
—formerly of the
to come to Aido once a month to 
freely give his aid. This was 
strongly objected to by some mem
bers of the chorus. I personally 
don’t know what their plans 
Then the Ex-Pres. brought up 
subject of getting new songs, 
had the music committee pick 
three new songs, and again
misinformed protested. Their poor 
alibis were that the teacher should 
pick the third song. It jseems they 
had to put their two cents in eve
rything so they strongly objected 
to the songs. This brought about 
the end. Ernest couldn’t stand 
the pressure any further, therefore 
he handed in his resignation say
ing he couldn’t go on and see the 
chorus forward march stopped. I’m 
sure many people (mostly the bass
es) feel sorry for Ernest and hold 
a strong hatred towards the guilty 
ones. This 
chorus must 
so the Aido 
its splendid 
ment that it achieved under Er
nie’s leadership. —The Greeks.

ill-feeling among the 
be stopped immediately 
Clwrus could continue 
work and accomplish-

Hartford Chorus 
News Items

Prologue to Glory 
— Play Review

THE “NEUTRALITY ACT

I still feel rather slight- 
my first article was not 
the bulletin at Laisve 
forgiven, and here I am 
more gossip.

Let 
the 
The

yet,

magazine and therefore it will have 
to do what we ask, if we will, 
us ask for thd publication of 
VOICE by subscribing to it! 
time to do it is now!

For those who haven’t heard
the new teacher for the improved 
grammar school is the highly ex
perienced professor, Frank Yoshonis. 
There are two classes, the beginners 
and the advanced students. All ages 
are asked to attend. For your own 
sake start this first session. The 
only requirements are: be at Porter 
Hall, 7:30 P. M. sharp, till 9 P. M. 
Wednesdays and the will to learn. 
All of us youth could make use of 
it, so let’s take advantage of it.

Your pal,
So Long.

Although 
ed because 
posted on 
Hall, all is 
again with

The Chorus meeting was held on 
Thursday, March 17th, but few peo
ple would have recognized it as one. 
It resembled more a childish affair. 
No sooner had the financial secre
tary given his report, which had 
been previously approved by the 
rest of the committee in charge of 
the hall, than a fairly new mem
ber stood up and stated that more 
details should have been given. In 
other words, he, the secretary, 
should have dissected every littlest 
item and made his report a very 
boring and uninteresting one. When 
he gives his report, with the sanc
tion of the rest of the committee, 
we naturally must agree that that 
is enough. If he must account for 
every penny spent or taken in as 
profit, I’m sure our meetings would 
be prolonged ’til midnight. With no 
malice intended, will this new mem
ber—and others—kindly take this 
matter into consideration? Let us 
strive for more comradely meetings 
and let no personal enmity among 
members influence them.

I overheard several of our girls 
remark that a new mirror in the 
hall would be a marked improve
ment, not only to the hall, but to 
themselves as well. Perhaps some
one would do something about it?

We had a jolly time at the Sūnų- 
Dukterų Dance last Saturday nite. 
The orchestra was very good, pro
viding music for both young and 
old. We should have liked to see 
more of our chorus members there, 
’tho. There might have been sever
al opportunities to get new mem
bers interested in joining the chorus.

Until something else turns up ... 
Signing off .. . The Rambler.

PROLOGUE TO GLORY, by E. F. 
Conkle; settings by Walter \VaIden; 
produced by the WPA Federal 
Theatre Project. At the Maxine 
Elliot’s Theatre.

Historians may chafe at this cha
racterization of Abraham Lincoln as 
an easy-going yarn-swapping rustic 
whose political destiny was moulded 
in its embryo by his lady love, Ann 
Rutledge; but no one can deny that 
the "Prologue to Glory” deserves 
merit for a convincing portrayal of 
life in Lincoln’s day.

The excellently arranged rural 
settings, the picturesque costumes 
and the racy backwoods dialogue 
are effectively blended to transport 
the attention of the audience back 
to New Salem, Illinois, 1831.

Humorous situations of the quaint 
homespun variety run right through 
this two-act WPA theatre produc
tion: "Honest Abe” downing one of 
the local strong-arm talent in 
wrestling 
accepted 
lem; the 
bates on 
ant and 
eludes with the bombshell that he 
has decided to run for the legis
lature; and the scene where the coy 
Ann Rutledge expertly breaks down 
Abe’s timidity toward her.

poignant scene where an- 
Abe waits about helplessly 

Ann dies, doesn’t quite 
the dramatic effect intend-

a 
match after which he is 

as a resident of New Sa- 
one in which Lincoln de- 
the relative merits of the 
the bee, and then con-

The 
guished 
while 
achieve
ed, perhaps because the audience is 
not sufficiently prepared.

Stephen Courtleigh portrays a 
highly convincing Lincoln, and Ann 
Rutledge (her stage name) ade
quately fills the role of the historic
al Ann Rutledge not only in name 
but in fact. R. D.

Only One Issue-We or They
a _____

DEMOCRACY VS.
DICTATORSHIP

by WALTER KUBILIUS

The world is crazy. It is very 
easy to make that statement and 
to be justified in saying it, but it 
is quite another matter to sit down 
and understand the insanity that is 
the plague of Europe and the rest 
of the world and that is driving 
us all to to the brink of war.

cannot be 
for a fact 
three years 
an interna-with them 

unless Germany, Italy 
are stopped. We know 
that in our own coun-

i The critical situation
1 minimized. We know 
that the next two or 
may bring 
tional war 
and Japan 
for a fact
try we constantly see the roots of 
reaction and Fascism. The recent 
events in Spain have shown us 
too clearly the 
shall soon face.

Alignment
Gradually the 

into two camps, 
find an industrial 
by propagandic
"racial supremacy”

danger that

of Forces

all
we

world is forming 
In one camp we 
feudalism, backed 

romancing about 
and “empiric

camp of 
word is 
side we 

the right

destiny.” This is the
Dictatorship — another 
Fascism. On the other
find the belief that it is 
of a man to rule and govern him
self, to select his own government, 
to live his life as he sees fit and to 
help his fellow man. This is the 
camp of Democracy—of Progress.

The Issue—We or They!
The issue is clear and distinct. 

It is an issue of Democracy vs. 
Fascism. The issue of We or They, 
with no buts, maybes or perhaps’ 
in between. The events in the world 
are constantly clarifying that issue 
until we can safely say that no 
intelligent and honest individual will 
argue the point or attempt to dis
prove its infallibility. The young
est high school student understands 
that issue and fully realizes its 
importance in the world today. The 
gayest jitterbug may love to dance 
but he 'too knows that the trench
es may call when the Fascist po
wers are ready to risk all on a 
single gamble.

The clarity of the situation makes 
it even more difficult to under
stand certain events in the world. 
It is hard to believe that England, 
a supposedly democratic nation, is 
betraying Spain in an effort to

“Ah! What a beautiful day for a wage-cut!”

Is America’s Neutrality Act Really Neutral 
And in the Interests of Peace?

THEY SAY INSANITY is tested by giving the patient a dip
per, a bucket and a bathtub with the water running. If he turns 
the water off first, there’s hope. If he starts to bail and leaves 
the water running, doctors shake their heads.

This country, faced with a similar® 
international problem, makes -wise 
men wince. We are bailing as fast 
as we can, with the water running 
full force. Oil, scrap iron, machine 
guns, bombs are flowing to make it 
easy for the military dictators of 
Europe and Asia. And as they grow 
stronger, we bail desperately by 
building a fantastic navy.

Last fall the president suggested 
turning off the water—quarantining 
the aggressors. He was howled down 
by the isolationists. But if we stop
ped selling democratic oil to run fas
cist bombers, thereby giving a lead 
to other countries, the world night
mare could be ended and the peo
ple of Germany, Italy and Japan 
come into their own.

ren were killed or wounded. Re
ports that American-made bombs, 
shipped to Germany, were used in 
the Barcelona raids brought new 
calls tor action.

The demand was made for an end 
to the situation in which the Re
bels are supplied with munitions 
through Italy and Germany, while 
the Loyalist government, which has 
friendly relations with the U. S., is 
denied the right to buy arms.

At the same time, Hitler’s seizure 
of Austria and Poland’s limitation in 
Lithuania brought new demands for 
international cooperation to stop the 
spread of fascism and wars.

CHANGE CITED

WHERE NEXT IN 
WORLD AFFAIRS?

our govern- 
with those 
our nation 
makes us

save her own skin and flimsy em
pire. It is hard to believe that the 
United States, a “neutral“ nation, 
is decidedly playing into the hands 
of the Fascist powers. We con
stantly find that the Fact of in
ternational politics conflicts with 
the Theory of logic and reason. 
It is in an effort to unravel these 
threads that this series of articles 
is being written.

Isolation Impossible
We may hem and haw about 

the , matter but sooner or later we 
must realize that what happens in 
the world will have its repercussion 
in America. If Fascism wins in 
Europe we may expect a revitalized 
reaction in America. If Democracy 
retains its independence American 
labor and the American people will 
be able to continue their forward' 
surge.

The clipper-ship era is past and 
the radio and bombing plane have 
erased national boundaries. The tre
mendous investments America holds 
in other nations makes 
mental policy tied up 
nations. The trade of 
with other countries
tied up, body and soul, with those 
nations. A bankrupt economy in 
one nation causes the house of 
cards to fall. Under such condi
tions we can readily understand 
that the policy of “Isolation” is not 
only wish-dreaming but an actual 
threat to our safety. We cannot 
close our eyes to reality and hope 
to progress.

The "recession” was born in the 
United States but it had repercus
sions the world over. Hitler marched 
into Austria and the Stocks and 
Bonds Market palpitated. Japan 
marches through China and the 
War Department of the U. S. asks 
for an additional increase in its 
budget. The Panay sinks and in
ternational relations are strained. 
Poland \is at the throat of Lithua
nia and Czechoslovakia prepares 
for a last stand. Spain is making 
an incredibly heroic stand against 
Italy and Germany and we know 
full well the gravity of what is 
going on. The bombing of open 
villages and cities is only a pre
view of what Fascism has pro
mised for the democracies of the 
world. Mussolini’s recent speech is 
further proof that Fascism has 
ly one function, one desire and 
ly one hope—War.

Discuss It With Us!

To sigh while reading the latest 
exploits of Adolph Moustache will 
not save the world from following 
in the footsf eps of Manchuria, 
Ethiopia, Spain and China. Further

on-
on-

Our present policy, barbarous in 
its workings, was illustrated by a 
United Press dispatch to the effect 
that 20,000 Atlas Powder Co. aerial 
bombs were loaded on a German 
ship at Carney’s Point, N. J., "under 
a U. S. State Dept, permit and con
signed to an undisclosed destina
tion”. Could the destination be the 
flesh of the women and children of 
Barcelona ?

Is this really the “neutrality 
the American people want?

Trade unions, churchmen, educa
tors and other groups poured in let
ters and telegrams to Congress urg
ing a change in the act, to end its 
aid to aggressor nations and also 
urging the United States to take 
part in collective action for peace.

DEATH MADE IN U. S.

that

a change in 
position was 

by the latest 
Barcelona, in

O'Connell peace bill, calling 
embargo on aggressions, was

The 
for an 
perhaps the leading bill among a 
series to change the Neutrality Act.

Discussing the changed attitude, 
Henry N. Dorris in the New York 
Times pointed out that pressure for 
a change in the law, to allow Loyal
ist Spain' to buy 
self, is coming 
which supported 
in the past.

Secretary of
speech broadcast throughout the 
world, renounced isolationism and 
reiterated a policy of 
with other democratic 
peace.

A statement, signed

arms to defend it- 
now from sources 
the Neutrality Act

State Hull, in a

cooperation 
nations for

The movement for 
the U. S. neutrality 
given added impetus 
Rebel bombings of 
which 2,000 men, women and child-

by trade 
union leaders, churchmen, liberals 
of various groups, declared: “Inter
national co-operation by the peace 
forces of the world is today urgent
ly necessary to avoid a new world 
conflict. The wars now raging in 
Spain and China threaten to involve 
other nations and in the end result 
in a new world war”.

IN THE WORLD OF BOOKS
a free country—provided you 
try to smoke in bed in Keo-

It’s 
don’t 
sauqua, Iowa, swear in Elkton, Md., 
play the fiddle in Boston or have a 
bathtub in your house in Virginia.

These are some of the things 
his majesty, the American citizen, 
bumps into in the land of the free 
and the home of the brave when 
he cpmes to grips with statute books 
loaded down with obsolete, silly and 
tyrannical laws, occording to George 
Seldes in a new book, “You Can’t 
Do That,” to be published next 
month by Modern Age Books, Inc.

This crazy-quilt of legal twisters 
stops being funny, according to 
Seldes, when the American citizen, 
whose ancestors fought for the Bill 
of Rights, finds that he can’t speak 
on legitimate topics with which the 
mayor, police or American Legion 
disagree.

The impact is somewhere else 
than the funny-bone when you try 
to investigate conditions in Califor
nia’s Imperial Valley, organize 
workmen in Alabama towns or go 
about freely in Harlan County, Ky., 
during periods of terrorism.

“The flag is still flying,” says 
Seldes, “the Constitution still exists, 
the law is on your side, and yet 
you can’t do that.”

DEATH IN THE MAKING — by 
Robert Capa; preface by Jay Allen; 
Covlci-Friede.

A boy and girl met in Paris. 
Both were photographers. Both had 
left Germany because night had 
set in. And the swastika was a 
shadow over the moon. Both loved 
life and because they loved life, 
what should they do when the same 
shadow threatened the cities and 
country-side of Spain? Both packed 
their cameras and left for Spain.

For one year, Robert Capa and 
Gerda Taro focused their lenses on

attacks and wars are coming in the 
future and we cheerfully state 
that the^ worse is yet to come.

The international scene is very 
dark but not hopeless. In the dis
cussions of the next two weeks that 
will be held in this column we 
shall analyze the international scene 
and on the basis of these discus
sions arrive at a logical and active 
policy for peace and democracy 
that will answer the questioh 
“We or They?”

This first column is merely 
opening note and to continue 
discussion we would like all
readers of the LYS to send in their 
ideas on the matter that 30 vital
ly concerns the welfare of each and 
every one of us.

(To be continued)

of,

the 
the 
the

the people who were facing Fran
co’s guns.
membered
clicked under their fingers and the 
little boxes held the story of a 
people fighting for life, liberty, 
bread and dreams.

The girl was killed 
crushed by a twelve ton 
body was taken back to

The boy and girl re
Hitler and the cameras

one 
tank.
Paris 

laid beside Henri Barbusse.
boy, remembering the girl 
Taro, continued clicking his 
ra where both had left off 
she died on the battlefield.

photographs 
Faces to be 

black and 
a friend of

day, 
Her 
and 
The

Gerda 
came- 
when

came back doubtful? Did he 
these faces? Did he hear the 
of that Spanish woman: “Bet- 
to die on one’s feet than to 
on one’s knees”? I am told

I

This is a book of 
by this boy and girl, 
remembered, songs in 
white. Did I hear of
mine, a writer, a descendant of the 
Spanish people, who went to Spain 
and 
see 
cry 
ter 
live
that this friend of mine is old. 
can very well believe that. I know 
it now after seeing this book. Onoe 
upon a time my friend was young 
and when he was young 1 
in life. Old age can be beautiful 
but my friend is old at forty, 
does not believe in Spain and life.

This book deserved a more care
ful printing job. But even that has 
not marred the imaginative craft
manship in these pages. It is a 
long time since the days of our own 
Civil War when the American pho
tographer, Matthew Brady, record
ed the life of Lincoln and the rank 
and file soldier in the Union Army. 
From Brady to Capa and Taro, 
struggle for life and freedom 
tinues.

The preface to this book by 
Allen is as living a > thing as 

Allen is right when 
this book Death in 
might have 
the Making with

pictures. Jay 
he says that 
the Making 
"called Life in 
much truth.”

was young 
he believed

He

The 
con-

Jay 
the

been
as

—Joseph Pass.

A poll conducted by the Institute 
of Public Opinion on the Spanish 
civil war shows a sharp rise over 
the past year in American sympa
thy for the Loyalist cause.

Fifty per cent of those canvassed 
still have “no opinion” on the ques
tion.

Of those who responded to the 
poll 75% favor the Loyalists and 
25% favor the rebels.

University of Wisconsin co-eds 
use enough lipstick each year to 
paint four good-sized barns, a study 
shows. \ '

But who wants to look at four 
barns ?
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Pusėj Savaitės Trys Dideli 
Mitingai

Kovo 24 d. “Dirvos” ir jos 
s i m p a t i k ų vadovybėje buvo 
šauktas mitingas protestui prieš 
Lenkijos agresorius Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo klau
simu. Pažangieji norėjo, kad 
visi kolonijos lietuviai veiktų 
bendrai. Karpius “žadėjo” tuo 
reikalu tartis. Bet belaukiant 
iš jo atsakymo, pasirodė lape
liai dėl jų rengiamo mitingo. 
Bendras lietuvių mitingas tar
tasi šaukti ant kovo 27 d. Tai
gi, Smetonos medalikų savinin
kai su savo mitingu užbėgo už 
akių bendram clevelandiečių 
mitingui. Tikslas buvo pakenk
ti besireiškiančiam apsivieniji- 
mui visų lietuvių mūsų koloni
joj dėl gynimo Lietuvos nuo 
Lenkų imperialistų.

Dirviečių vadaujamam mitin
ge buvo daug ir pažangiečių. 
Jie ėjo, kaip daugelis išsireiškė, 
pasiklausyti, ką Karpiai-žiuriai 
šioje valandoje pasakys. Na, ir 
neapsivylė. Mitingas buvo nau
dota ne tiek daug nušvietimui 
pavojaus iš Lenkų imperialistų 
pusės, kiek juodinimui Soviete 
Sąjungos. Inž. žiūrįs, šaukė, 
kad nusigrįštume nuo “Rytų 
kaimyno”. O Karpius kartojo: 
“Rusija Lietuvą išdavė sunkio
je valandoje; Sovietai suvylė 
lietuvius, Kauno valdžia krei
pėsi pagelbos į Maskvą, bet ne
gavo jokio atsakymo iš tenai”. 
Į tokius nepamatuotus pliauš
kalus vos keli fanatizuoti Kur
piaus sekėjai suplojo.

žiuriui kalbant, kad “čia mes 
didžiumą lietuvių Ohio valsti
joje atstovaujame”, iš publikos 
vienas pareiškė drąsiai: “Me
luoji!” Inžinierius sumišo ir 
bandė ištaisyti, bet nepavyko.

Kuomet tik Karpius su žiū
riu buvo kalbėtojais ir greit 
pritrūko kalbos, o kiti nuo ka
talikų, nepasirodė, tai ant grei
tųjų pašauktas dentis.tas Tamo
šaitis. Mat, pirmieji į pusę va
landos buvo viską išbaigę. Dr. 
Tamošaitis kalbėjo j dalyką. 
Nurodė, kad neapsimoka tik vie
no laikraščio skaitymu pasiten
kinti. Sako: “Skaitykite visus 
ir žiūrėkite, kas tenai rašoma”. 
Taipgi pabriežė: “Jei pavojaus 
valandoj Lietuva susivienijus 
ginsis nuo užpuolikų Lenkų ar 
kitų, Soviety Rusija jai padės!” 
Taip pareiškus, audringais 

- aplodismentais patvirtinta Dr. 
Tamošaičio mintis. Karpiui-žiu- 
riui buvo antausis ir jie nesma
giai jautėsi. Reiškia, ir jų šauk
tame mitinge didžiuma nesuti
ko su šmeižimu Sovietų Sąjun
gos, vienatinio Lietuvos draugo.

Prieš Dr. Tamošaičio kalbą 
rinkta “ginklų fondui” aukos. 
Surinkta apie šimtas dolerių. 
Karpius pirm rinkimo aukų 
pranešė, kad esančios Vilniaus 
vadavimo fonde aukos būsią 
parvestos “naujan fondam” 
Klausimas kyla, kas Karpiui 
pavėlino panaikinti Vilniaus va
davimo fondą? Ar jau Karpiai- 
žiuriai atsisako nuo Vilniaus— 
palieka jį Lenkų grobikams? 
Tūli aukavusieji Vilniaus va
davimo reikalui vasario 19 d. 
20 metų Lietuvos nepriklauso
mybės proga rengiasi pareika
lauti aukų atgal.

Beje, šiame mitinge negra
žiai ponai žiuriai-Praškevičiai 
juodino ALDLD 15-to Apskr. 
ant rytojaus rengiamas d. J. 
Bondžinskaitei prakalbas. Už 
tai, kad einantiem į mitingą da
linta garsinimai. Bet tuomi jie 
padėjo žmones sutraukti. Ant 
rytojaus Bondžinskaitei rengtos 
prakalbos pavyko, buvo žmonių 
pilna svetainė, nežiūrint blogo 
oro-didelio lietaus. >

Kitas Clevelandiečių Lietuvos 
Klausimu Mitingas

Kovo 27 d. toj pačioj svetai
nėj įvyko daug didesnis mitin
gas už pirmąjį. Tai buvo tre
čias iŠ eilės, šiam mitinge pir
mininkavo Dr. Jonas T. Vitkus. 
Mitingą dabino Lietuvos ir J. 
V. Amerikos vėliavos ir jis ati

daryta su Lietuvos himnu, 
akompanuojant p. Vilkelienei.

Dr. Vitkus pirmiausiai api
budino mitingo siekius šioje va
landoje, kuomet Lietuvos nepri
klausomybei gręsia pavojus iš' 
Lenkų imperialistų pusės. Nu
rodė, kad didžiuma amerikiečių 
šioj šalyj ir Clevelande geidžia 
matyti savo tėvų šalį ne tik ne
priklausoma valstybe, bet ir de
ni o k r a t i škai besitvarkančia 
(plojimas didelis). “Mes neuž
giname, sako dr-ąs, .kad Lietu
va nėra padarius progreso per 
20 metų savo valdymosi. Daug 
dalykų yra atlikta-nuveikta; 
naujų budinkų ir įstaigų pabu- 
davota; kelių nutiesta ir ravų 
iškasta. Kaune Vytauto univer
sitetas skaitomas iš aukštų 
įstaigų, kur eina mokslą lietu
viai. Bet to neužtenka, jei jos 
sūnam-dūkrom uždarytos bur
nos (plojimas”.

Pakvietė pirmą kalbėtoją nuo 
katalikų adv. P. V. česnulį, ku
ris nurodė, kad už Lenkų ulti
matumo Lietuvai stovėjo ir jį 
greičiausiai pagamino pats Hit
leris. Pasmerkė Hitlerį ir Mus- 
solinį, kaip du pavojingiausius 
mažoms tautoms monsterius. 
Sako: “Lietuva per daugelį me
tų apsėjo be ponų-lenkų ir ant 
toliaus be jų apseis”. Paklaidą 
darė toj vietoj, kur kartodamas 
minėjo: jei lenkai uždaro lietu
vių mokyklas ar kitas įstaigas, 
lietuviai turi atsimokėti lenkam 
tuo patim-akis už akį, dantis už 
dantį.

Užbaigus česnuliui kalbą, 
Dr. Vitkus ją pataisė, sakyda
mas : mes nieko neturime prieš 
lenkų liaudį, o tik prieš jos val- 
džią-grobikus imperialistus.

Antru kalbėjo jum buvo rabi
nas Cohen, kurio tėvai paeina 
iš Lietuvos. Jis pasitikta su 
aplodismentais. Jis pradėjo šiais 
žodžiais: “Jūs, lietuviai, ir mes, 
žydai, esame mažumų tautos. Ir 
kad išbėgt nuo atsukto štiko 
prieš save, turime sugyventi 
broliškai. Lenkija niekados ne
būtų drįsus naudoti spėka prieš 
Lietuvą, jei Hitleris nestovėtų 
jos užpakalyj. Mano tauta ran
da Lietuvoj draugišką gyveni
mą. Didžiausia tragedija yra 
Lenkijos, kuri šiandien grasina 
Lietuvai, kada ji pati nesenai 
dėka demokratinių tautų pas
tangomis įsigijo savo nepri
klausomybę. Ji dabar šliejasi 
prie diktatorių”. Nurodė, kad 
fašizmas yra visos žmonijos 
priešas ir kad darytume viską, 
mokindami kiekvieną tautinę 
mažumą, jog jų išsigelbėjimas 
nuo fašistų grobikų—tai apvie- 
nytas veikimas su demokratinė
mis didžiosiomis šalimis. Jam 
baigus kalbėti ir išeinant, susi
rinkusieji išlydėjo gausiais ap
lodismentais.

Trečias kalbėjo Jonas Mažei
ka. Jis aiškino, kaip geriausiai 
Clevelapdo kolonijos lietuviai 
galėtų padėti Lietuvai šioje va
landoje. Sako: “Pirmiausia ir 
vyriausia sąlyga, tai kad mū
sų veikimas būtų apvienytas ir 
bendras. Newyorkieciai įrodė, 
kas tas galima. Komunistams 
nebereikia daug aiškintis, kaip 
jie stovi tautos neprigulmybės 
gynimo klausime. Chinijos ko
voje su Japonijos imperialistais 
ir Ispanijoj su Hitlerio-Muss.o- 
linio gaujomis, komunistai pa
sirodo esančiais pirmose tran
šėjose ir geriausiais kovotojais 
su fašizmu (didelis plojimas). 
Męs kolonijose susivieniję, turi
me dirbti taja linkme su kito- 
mįs tautomis, kurioms gręsia 
toks pat likimas iš fašistų-im- 
perialistų pusės. Toliaus 'mes, 
komunistai, norime, kad Lietu
va dar daugiau pakryptų linkui 
demokratinių šalių, vienatinės 
jiegos -apgynimui Lietuvos ir 
visų mažųjų tautų nepriklauso
mybes”.

Nurodė bįėdingą aiškinimą tų 
žmonių (žiurių-Karpių), kurie 
šaukia: “Sovietų Sąjunga Lie
tuvius apvylė, pagelbos neda
vė”. Šitaip dalykus aiškindami 
šioje valandoje, aiškintojai, sa

kė Mažeika, meškiškai pasitar
nauja Lietuvai; jie nori, 'kad 
Lietuva netektų geriausio savo 
draugo ir užtarėjo. Šita akla 
pagieža tų žmonių lošia Lenkų 
imperialistų naudai, žinios iš 
Kauno kitką sako apie Sovietų 
Sąjungos patarimą Lietuvai: 
‘Kuomet Franci jos, Anglijos, 
Latvijos ir net Tautų Lygos at
stovai patarė Lietuvai pilnai 
patenkinti Lenkijos ultimatu
mą, pradedant su užmezgimu 
diplomatinių ryšių ir baigiant 
Vilniaus atsižadėjimu, Sovietų 
Sąjungos atstovai davė kitokį 
patarimą. Jie irgi patarė už- 
megsti diplomatinius ryšius, 
bet nieko daugiaus nežadėti. 
Tuo patarimu vaduojantis, Lie
tuva atsakė į ultimatumą, o 
Varšava, žinodama Lietuvos rė
mėją, sutiko atsakymą priimti”. 
Baigdamas pabriežė: “Lietuvai 
šiandien reikia jieškoti dau
giaus draugų demokratinėse ša
lyse. Netekimas bile draugo šioj 
valandoj būtų didžiausia Lietu
vos nelaimė. Dirbkime taja 
prasme, kad ir ant toliaus So
vietų Sąjunga pasiliktų mūsų 
tautos draugu!” (plojimas).

Dr. Vitkus baigoje pirminė, 
kad nuo šių pagrindų kalbėjo 
nuo katalikų adv. česnulis, nuo 
komunistų Mažeika, rabinas 
Cohen. O aš pats, sako dakta
ras, esu atstovaujantis tik pats 
save. Bet mitingas išėjo har- 
moniškiausiai. Tad plėskime 
vieningą darbą dėl Lietuvos to
lyn. Gausiais aplodismentais 
publika užgyrė daktaro pagei
davimą.

Priimta dvi rezoliucijos: Pro
testo prieš Lenkijos grobikus ir 
J. V. sekr. Hull prašant užta
rimo Lietuvai. Taipgi Eltai 
Clevelando Lietuvių pažadas. 
Aukų lėšų padengimui surink
ta $38 su centais.

Kalvis.

Baltimore, Mi
CIO ir ADF Nutarė Suformuo
ti “Nonpartisan League Unit”

Kovo 20 d. buvo susirinki
mas delegatų, kurie atstovau
ja apie 80,000 organizuotų 
darbininkų Maryland Valsti
joj. Susirinkimas įvyko Moose 
svetainėje, 400 W. Fayette St. 
Delegatai nuo abiejų organi
zacijų, tai yra, nuo CIO ir 
nuo Am. Darb. Federacijos, 
išdirbo planus ir nutarė prisi
dėti prie Nonpartisan League 
ir jos politikos, ir varyti kam
panijos darbas pirmyn atei
nančiuose valstijos rinkimuo
se.

Delegatai nutarė remti kan
didatus tuos, kurie stoja už 
darbininkų organizavimąsi, už 
darbininkų reikalus, ir visapu
siai padeda darbininkams ko
voti už geresnį būvį, taip val
stijos, taip nacionaliai. Šioj 
sesijoj apie kandidatus disku
sijų nebuvo. Bet šiaip mašine
rija suriktuota dalyvauti vals
tijos politikoj. Thomas Drew, 
International Representative 
of the Printing Pressmen’s 
Union, išrinktas pirmininku 
Valstijos Nonpartisan League.

Kiti valdybos Nonpartisan 
League nariai išrinkti sekami: 
Rekordų Sekretorius — Clyde 
D. Lucas, Cumberland Busi
ness Manager of the Textile 
Workers Union. Finansų Stekr.
— Ulysses De Dominicis, ir 5 
Vice-Pirm., 5 Finansų Globė
jai, įskaitant vieną Juodveidį
— J. E. Moody, Representa
tive of the Baltimore Sugar 
Workers Union.

Delegatai priėmė kelias re
zoliucijas, porą jų suminėsiu: 
reikalavo palįuosuoti Tom 
Mooney ir reikalavo pravary
ti algų-valandų bilių, ir tt.

Delegatai atstovauja seka
mas organizacijas: Ladies’ 
Garment Workers,’ Amalga
mated Clothing Workers, Au
to Workers, National Mari
time, Steel Workers, visos pri
klauso.. prie CI,O, ir Brewery 
Workers, Yęast Workers, 
Teachers, Engineers, Printing 
Pressmen, Typographical ir

Painters, priŲąusanti prie A. 
Darbo Federacijos.
Artificialis Pienas Ligoniams

Agrikultūros departmentas 
Maryland Universiteto apžiū
rėjo pieną, kuris yra naudoja
mas ligoniams, keliuose insti
tutuose. Atradę taip vadina
mą “skimmed milk,” su ku
riuo yra maitinami ligoniai. 
Kopijos laiškų buvo pasiųsta 
gubernatoriui Harry W. Nice 
ir Dr. Robert H. Riley, direc- 
torJ of the Department of 
Health. Valstijos senatorius 
Raymond E. Kennedy išgavo 
raportą iš Central Purchasing 
Bureau, kuris parodo, kad nuo 
balandžio 1, 1936 m., buvo 
supirkta dirbtino pieno 
(“skimmed milk”) sekamose 
institucijose ir sekamos kieky
bės : Springfield State Hospi
tal, 32,200 svarų; Spring- 
Grove, 12,000 svarų ; Crowns
ville Hospital, 3,000 svarų; ir 
Rosewood Training School, 
1,200 svarų.

Senatorius R. E. Kenendy, 
savo laiške pareiškė sekamai: 
“Man buvo informuota, kad 
reguliacija ‘powdered skim
med milk’ reikalauja vieno 
svaro powderio, pagaminti 
vieną galioną pieno.” Sen. 
Kennedy toliaus aiškina: “Bet 
vienoj institucijoj buvo paga
minta iš dviejų svarų pow
derio, 5 galionai pieno.” Sen. 
Kennedy, nupeikia dirbtiną 
pieną. Jis sako, kad miltinis 
pienas neturi pieniškų riebalų 
ir netinkamas ligoniams mais
tas. “Tokis pienas,” Sen. 
Kennedy sako, “netik nėra li
goniams sveikatos palaikyto
jas, bet jos naikintojas . . .”

Tai ką jau kalbėti apie tokį 
pieną, kurį kokios labdarystės 
duoda našlaičiams vaikams, ar 
šiaip biednuolių vaikams ?

Tai tau ir Amerika. Tai tau 
ir turtingiausias kraštas pa
saulyje. O kur pieno industri
jos deda tikrąjį pieną, kurį su
perka iš farmerių už taip ne
svietiškai žemą kainą? Gal 
būt supila kur į upes, kad ne
reikėtų pasteurizuoti, nes 
“pauderio” pieno nereikia 
pasteurizuoti, nes toks dirbti
nas pienas nesurūgsta, nepa
sensta. Tai va tau daktarų pa
tarimas : “Gerk kuo daugiau
sia gali pieno, kad sveikatą 
palaikius geram stovyje.” Ge
rą pieną tik tada gausime, kai 
išnaudotojus išnaikinsime, nes 
jiem tik pelnai rūpi, o ne vi
suomeninė gerovė ir sveikata.

V-kus.

dime jaunamečius vaikučius — 
dvi dukteris ir sūnų. Drau
gas Masaitis prigulėjo prie 
LDS 74 kuopos ir ėjo parei
gas iždo globėjo. Masaitis bu
vo vienas iš pirmųjų narių su
sitvėrus LDS 74 kuopai Bridge- 
porte. Pažymėtinai buvo ra
maus būdo draugas; jo mirtis 
skaudžiai suspaudė širdį ne vie
nam jo pažįstamai bei draugui. 
LDS 74 kp. nariai reiškia gi
liausios užuojautos toje liūde
sio valandoje likusiems vaiku
čiams. O tau, mūsų mielas 
drauge Juozapai, lai būna leng
va šios šalies žemelė ilsėtis 
amžinai.

Kovo 27 turėta milžiniškas 
mitingas išreiškimui protesto 
prieš Lenkijos grobikus, kurie 
pasiryžo užgrobt visą Lietuvos 
šalį ir pavergt Lietuvos liaudį. 
Šį masinį mitingą rengė ben
drai visi Bridgeport© lietuviai 
be skirtumo tikybos bei pažval- 
gų. Todėl buvo labai skaitlin
gas.

Susirinkimą atidarė J. Dul- 
bis, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj. Pirmsėdžiavo B. 
Vedeikis.

Pirmiausia pakvietė kalbėt 
K. Paulauską iš Brook lyno. Jis 
trumpai pabrėžė reikšmę tos 
rūšies protestų ir dabartinę 
Lietuvos kritišką padėtį.

Antras kalbėjo advokatas 
Weiss. Jis pareiškė: Kodėl aš 
čia atėjau ir kas mane verčia 
tarti vieną kitą žodį? Aš Lie
tuvoj nebuvau ir mano tėvai 
ten nebuvo. Tačiaus žmoniš
kumas mane verčia tą daryti ir 
išreikšti žodį prieš Lenkijos 
fašistinius užpuolikus ant ma
žos tautelės, kuria yra Lietuva.

Paskutinis kalbėjo drg. šo- 
lomskas iš Brooklyno. Jis nu
švietė visą incidentą labai aiš
kioj formoj, kaip tas kivirčas 
prasidėjo tarp lenkų ir Lietu
vos. Ypatingai kalbėtojas pa
žymėjo : Lietuvos visa nelai
me, tai neturėjimas pasirašytos

apsigynimo sutarties. Jeigu 
šiandien Lietuva būtų turėjus 
apsigynimo sutartį su Sovietų 
Rusija, Lenkija būtų nei sva
jot nesvajojus Lietuvai remti 
durtuvą krūtinėn.

Drg. ošlomsko kalba buvo il
goka, bet labai įdomi, publika 
atydžiai klausėsi. Kalbėtojui 
užbaigus, publika dar iš vietos 
nesijudino.

Išnešta rezoliucija prieš I^en- 
kijos valdžią, bus pasiųsta pre
zidentui Rooseveltui, sekreto
riui Hull, senatoriams F. T. 
Maloney ir kongresmanams A. 
Lonargan, A. Philips, Jr., len
kų ambasadoriui ir Lietuvos 
ministerial. Rezoliucija vien
balsiai užgirta.

Nutarta pasiųst 3 telegramas 
išreiškimui padėkos žodį už už
tarimą Lietuvos nepriklausomy-

Prašome Įsitemyti
Dienraščio “Laisvės” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikuose.

bes Anglijos ministerių pirmi
ninkui Chamberlain, Francijos 
ministerių pirmininkui Leon 
Blum ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisarui M. Li- 
tvinovui.

Aukų surinkta $33.32 paden
gimui lėšų.

M. Arison.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos vyriausybė šaukia 
žmones dėlt didžiausias pa- v 
stangas, kad apgint vanden- 
elektros stotis, kurios teikia 
pajėgą didžioms Barcelonos 
pramonėms.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams—

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

Bridgeport, Conn.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kovo-23 turėta posėdis prieš
karinio komiteto Lietuvių Sve
tainėje, 407 Lafayette St.

Padaryta daug gerų tarimų. 
Be to, skaitytas vienas laiškas, 
kurį prisiuntė studentas K. 
Michelsonas, kuriame pažymi, 
kad jis turės progos lankytis 
Connecticut valstijoj žurnalo 
“The Voice of Lithųanian- 
Americans” reikalais, balandžio 
mėnesio pradžioje. Taip lygiai 
žada ir mūsų miestą aplankyti. 
Tad prieškarinis komitetas, pa
sinaudodamas ta proga, nutarė 
surengt prakalbas drg. K.» Mi- 
chelsonui. Jis kąlb.ės žurnalo 
ir kitais dienos bėgančiais klau
simais. Pageidaujama, kad 
kuodaugiausia atsilankytų jau
nuolių į tas prakalbas.,

Prakalbos įvyks 9 d. balan
džio, toj pat svetainėj.

Kovo 26 d. įvyko vakarienė, 
kurią rengė ALDLD 63 kuopa. 
Trumpai sakant, buvo gražus 
pokilis. Ątsilankė gražių sve
čių ir iš kitų miestų, buvo gra
žus būrelis iš New Haveno, 
Waterburio ir iš kitų artimes
nių kolonijų. Visiems dalyva
vusiems kuopos vardu tariame 
ačiū.

Kovo 26 d. ryte atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Juozas Masaitis, 
palikdamas didžiausiame nuliū

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

________ ELIZABETH, N. J.________

"Praeities Šešėlis"
RUOŠIA BANGOS CHORAS

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Vaidintojai, iš Brooklyno, Vadovybėje 
Artisto Jono Valenčio

PR. PAKALNIŠKIS
Aleksandro Serio^lno roįėj 

‘‘Aš žinau, kas man gręsia už tai. 
Bet niekas pasaulyj negalėjo ma
ne sulaikyt nuo pasimatymo su ta
vim, nprs ir žinojau, kad tu esi 
moteris kito . . . jeigu jau likt 
areštuotu ir kankintis retežiuose, 
tai bent arti tavęs, arti tos, katrą 
aš niekad nepalięyiaų mylėjęs ir 
nepaliausiu . .' . Na, o tu, "Verute, 

ar laiminga?..

Šį Sekmadienį

BALANDŽIO 
10 

APRIL

LIETUVIŲ 
SVETAINĖJ

LIBERTY HALL 
269 Second Street 

Elizabeth, N. J. 
o o

Pradžia vaidinimo 
lygiai 5 v. vakare

URŠULĖ BAGDONIENĖ 
Generolo dukters Veronikos rolėj 

“Ar aš laiminga? Ir tu dar klau
si... Mano gyvenimas parblokštas, 
parblokštas amžinai . . . Jei aš bū
čiau pirmiau žinojusi, kad tu gy
vas!.. Bet ne apie tai dabar eina 
kalba: svarbiausias klausimas da
bartinėj minutėj — tavęs išgelbėji
mas... Tu privalai pasislėpti . . . ”

Vaidinime dalyvauja Brooklyno Aid balsiai ir Ukrainą Šokėjų Baletas

Po Vaidinimo Šokiai prie Geros Orkestros
Drama vaizduoja gyvenimą caristinėj Rusijoj pasaulinio karo metu. Diduome

nės neapykanta prieš biednuomenę ir radikalę studentiją; persimetimas radikaliz
mo į diduomenės jaunimą; suardymas gilios slaptos meilės generolo dukters su 
studentu revoliucionierium; pirmieji trenksmai revoliucijos; tragedija caristinio ge
nerolo šeimynoj.

Įžanga į Vaidinimą 75c. ir 5Oc.; Vien Šokiams 25c; Vaikams 15c.
Nuoširdžiai Užkviečiame Visus,-Rengėjai.
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Lawrence, Mass VARPO KEPTUVEI

v

keletas žymių 
Chicagos kal- 
redaktorius A.

Avė. Kalbės 
kalbėtojų. Iš 
bes “Vilnies” 
Andrulis.

č. Jurevičius ir E. vSklerienė; 
J. Rudis 35c. Viso aukų $18.- 
80. P. švelnis.

darbi-

rezig- 
žaibo

dir.
mo- 
Tie

daugelis darbininkų gali netekti 
darbo.

Didžiuma nutarė, kad būtų 
slaptas balsavimas. Tuojau pa
darė balotus ir išdalino vi
siems. CIO organizatoriai išei
na už durų ir palieka patiems 
darbininkams ir darbininkėms 
nuspręsti. Suskaičius balsus pa
sirodė, kad 80 nuošimčių bal
savo už CIO. Tai didelis 
ninku laimėjimas.

Tadą visi iš valdybos 
navo ir bėgo per duris
greitumu pranešti boseliams, 
kad daugiau jie nevedžios dar
bininkų už nosjes.

Mes karščiausiai sveikiname 
Pacific Mill šilko skyriaus dar
bininkus už jų susipratimą ir 
drąsą. Tai puiki pamoka kitų 
skyrių darbininkams. Ir jie tu
ri priversti kompaničnos unijos 
komitetą sušaukti susirinkimą 
ir nubalsuoti už kovingą uniją, 
kaip CIO, kuri gina darbininkų 
reikalus.

T. W. O. C. komitetas padės 
jums šitą darbą atlikti. Visi, 
kurie dar neįstojote į CIO uni
ją, tuoj įstokite. Raštinė yra po 
num. 588 Essex St., ant antrų 
lubų, kampas Broadway ir Es
sex St.

Būkite tvirtai organizuotais 
unijistais!

ALDLD 13 APSKRIČIO 
KUOPŲ ŽINIAI

ALDLD 13-to Apskričio kon
ferencija įvyks 24 d. balandžio, 
1938, 2101/2 S. 5 th St.,’ Spring
field, Ill. Pradžia 10 vai. ry
te.

Draugai ir draugės: Niekuo
met nebuvč taip svarbu sujung
ti visas darbininkų ir smulkių 
vertelgų pažangias jėgas, kad 
pasekmingiau kovojus prieš fa
šizmą ir reakciją, kuri kelia 
savo ranką, kad darbininkų 
klasę pavergus ir pažangą 
žmonijos sulaikius.

Nuoseklesnei darbuotei mums 
reikalingas bendras kuopų de
legatų susirinkimas. Aptarimui 
mūsų veiklos ir išdirbimui pla
no dėl tolesnio veikimo mūsų 
apskrityj yra šaukiama ši kon
ferencija.

Taipgi reikės apsvarstyti,

Laikas trumpas: dėkime vi
sas pastangas įtraukti kuo 
daugiausiai lietuviško svieto.

Komisija.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio-April 6 d. Pradžia 7:30 
v. v. Lietuvių Darbininkų Svet., 920 
E. 79th St. Prašome visų narių atsi
lankyti į šį susirinkimą. Nepamirš
kite, kad ALDLD vajus pradėjo su 
vasario pirma diena. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti susirinkime. 
— Sekr. J. Bagužis. (80-81)

CLEVELAND, OHIO
Bal. 5 d., 7:30 vakare, Lietuvių 

Draugijų Svetainėje, 6835 Superior

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7.179

Įvairios žinios
Kovo 20 d. SLA 41 kuopa tu

rėjo banketą. Publikos buvo ne
mažai. Didelė grupė buvo atvy
kus iš Lowellio. Gaspadoriai J. 
Supetris ir J. Andelas bankie- 
tą gerai sutvarkė. Gaspadinės 
gerus valgius pagamino. Gaspa- 
dinėmis buvo Pivnickienė, Bau- 
melienė ir Kavaliauskienė. Pir
mininku buvo Pivnickas. Davė 
visiems išsikalbėti, todėl buvo 
daug kalbėtojų.

Taipgi turėjo ir programą. 
Kelias daineles sudainavo Kir- 
meliutė, K. Valungevičius, A. 
Galinis ir J. Tviraga. Pianu 
akompanavo M. Paulukaitis. » 
Visi keturi turi gražius balsus. 
Publikai patiko.

* * *
Pasimirė Adomas Božis, su

laukęs 65 metus amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Amerikoje iš
gyveno 44 metus. Paliko nuliū
dime vieną dukterį ir tris sū
nus. Su savo moterim priklau
sė prie šv. Lauryno Draugijos 
ir tautiškos parapijos, 

jfi * ĄC
Septyni šimtai Lawrence 

btuvių darbininkų negavo 
keti iš “social security.”
darbininkai ateina į CIO rašti
nę teirautis. taip buvo per 
vieną savaitę suregistruoti sep
tyni šimtai.

Tie darbininkai išrinko 10 
delegatų ir su CIO direktoriumi 
Joseph Salerno nuvyko į “state 
house” užprotestuoti. Valdinin
kai pažadėjo greitai apmokėti. 
Mat, buvo tokių, kurie nėra ga
vę per du mėnesiu mokėti. Po
nai apsirinka, jeigu jie mano, 
kad darbininkai tylės.

* * *
Rengkitės prie Pirmosios Ge

gužės apvaikščiojimo. Tai bus 
didelė naujiena Lowrence lietu
viams. Komunistų Partijos lie
tuvių kuopa rengia didelį ban- 
kietą L. U. Kliubo svetainėje, 
2 vai. po pietų. Įžanga bus tik
tai 50 centų.

O vakare, 7:30 vai., bus di
delės prakalbos viršutinėje sve
tainėje. Bus geri kalbėtojai ir 
gražus koncertas, ir šiaip įvai
rių pamarginimų.

Nuoširdžiai kviečiame ban- 
kiete dalyvauti ne tik Lawren
ce, bet ir apylinkės lietuvius. 
Bankietas rengiamas ne dėl 
pelno, bet kad užganėdinti sve
čius.

A1.DLD. REIKALAI

kaip padauginti skaičių narių ■ Avė., yra šaukiamas specialia Lietu- 
mūsų apskričio kuopų.

Aptarę viršminėtus klausi
mus, rinkite delegatus į ap
skričio konferenciją, su prak
tiškais įnešimais ir gerais pa
tarimais.

Renkamas vienas delegatas 
nuo kuopos ir vienas nuo 10

9 

narių ir tt.
ALDLD 13 Apskr.

Sekr. J. J. Daujotas.

vių moterų susirinkimas del Motinų 
Dienos paminėjimo. Visos laisvietės 
dalyvaukite ir pakvieskite savo drau- 
ges-kaiminkas be skirtumo pažiūrų.
— Mot. Dienos Komitetas.

(78-80)

HARRISON, N. J.

Pasirandavoja kampinis storas 
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- 
da prieinama. Matykite Mr. Bau- 
dentistel, 9 So. 5th St., corner Har
rison Ave., Harrison, N. J. Telefo
nas: Harrison 6-5561. (79-81)

su Į

š Telephone Stagg 2-4409 '

1 A. Radzevičius
GRABORIUS

5 (Undertaker)
> Vedu šermenis irz palaidoji! tin-
į karnai ir už prieinamą kainą į
3 Parsamdau automobilius vestu- $
? vėm, parem, krikštynom ir
1 kitokiem reikalam >
J 402 Metropolitan Avė.
j (Arti Marcy Avenue)
| BROOKLYN, N. Y. 1

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

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

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

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

W. Lynn, Mass.Sausio

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

or-

Philadelphia, Pa

darbininkus, bet1ALDLD 15-to Apskričio Meti

iš visų 
atidarė

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St/

organizacijos rei- 
parašytos kelios 
Rezoliucija Lietu- 
Smetonai už pa-

pa- 
kad 
.kad

Iš ALDLD 15 Apskr. Metinės 
Konferencijos, Laikytos 

23 d., 1938 m.

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

NEDEGIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytoPranešė, 

Na, ir sulau-
Bevakarie- 

pakvietė 
pakalbėti

Sekr. P. Mickiene. (79-80)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) /

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
^burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą* 
Maloniai suteikiame aprokayimus be jokio mokesčio.

J.
J. po ^tų, Lietuvių

Madison; po 25c: M. Valentą, Salėj, 9.28 E. Moyamensing

Į ~ ■■ .j - im.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Delegatų buvo iki 40 
kuopų. Konferenciją 
10 vai. ryte. Pirmiausia buvo 
pirmininko rinkimas, komisijų 
ir taip toliau.

Svarstoma 
kalai. Buvo 
rezoliucijos, 
vos Antanui
liuosavimą politinių kalinių ir 
atsteigimą demokratinės tvar
kos Lietuvoj. Antra rezoliuci
ja didžiam darbininkų vadui ir 
kovotojui Tom Mooney, kaipo 
užuojautos, kad mes dirbsime, 
kiek mes galėsime, dėl jo išlais
vinimo. Trečia rezoliucija Len
kijos valdžiai prieš persekioji
mą lietuvių ir uždarinėjimą 
mokyklų Vilniaus krašte. Ket
virta rezoliucija Vokietijos val
džiai už paliuosavimą Thael- 
mano iš fašistų kalėjimo.

Toliau buvo svarstoma
ganizacijos reikalai, kaip pa
gerinti, kad būtų galima talpin
ti geresni raštai žurnale “Švie
soje.” Ir taipgi buvo svars
toma knygų klausimas, kad bū
tų leidžiama moksliškos ar apy
sakų.

Taip viskas atydžiai ir nuo
dugniai svarstyta organizacijos 
reikalais. Prieita ir prie nepa
baigtų reikalų.

Konferencijos komitetas 
prašė draugus delegatus, 
neišvaikščiotų, 
bus vakarienė,
kėm vakarienės, 
niaujant komitetas 
draugą J. Mažeiką 
keletą žodžių kaslink Ispanijos
liaudies. Mažeikai prabilus ke
letą žodžių ir paprašius paau
koti po keletą centų Lincolno 
Bataliono lietuviam, draugai 
delegatai ir svečiai suaukavo 
$18.80. Tai garbė delegatam 
ir svečiam, tai yra geras dar
bas 15 Apskričio metinės kon
ferencijos. Draugam delega
tam ir svęčiam, dąlyvavusiem 
konferencijoj, tariu nuoširdų 
ačiū.

jj: >;« *

Nepaprastas CIO Laimėjimas
Kovo 26 d. Pacific Mill šilkų 

skyriaus kompanična unija tu
rėjo susirinkimą Social French 
Hall. Susirinkimas prasidėjo 1 
vai. po pietų ir^tęsėsi iki 6 v. 

vakaro.
Tai buvo tikrai dramatiškas 

susirinkimas, šitą uniją suor
ganizavo dar pernai pavasarį, 
kai pradėjo Lawrence veikti 
CIO. Mat, bosai prisikalbino 
agentėlius ir paleido savo pur
viną darbą, nemažai darbininkų 
prisiviliodami. O tie, kurie ne
norėjo rašytis, gaudavo pagrū
moti išmetimu iš darbo. Taip 
ir tęsėsi visą laiką, nors daugu
ma darbininkų buvo prisirašę 
prie CIO unijos.

Bet mėnuo laiko atgal bosai 
paskelbė dvylika ir pusę nuo

šimčio algų numušimą audė
jams ir vietoje 16 staklių davė 
38. O “fikseriams” davė vietoj 
40 staklių, net 80. Daugiau dar
bo ir mažiau mokesties.

Darbininkai pamatė, kad nie
ko nėra iš tos unijos, nes ji at
stovauja ne < 
kompaniją. Minėtam susirinki
me jie pradėjo svarstyti, kur 
bus geriau, prie CIO unijos, ar 
toje kompaničnoje? Tai buvo 
smarkios diskusijos. Kompanija 
buvo prisiuntus savo čebatlai- 
žius. Buvo pakviestas ir CIO 
komiteto organizatorius. Bai
giant susirinkimą ir einant 
prie balsavimo, bosų 'pasekėjai 
rėkė, kad turi būti viešas bal
savimas. .CIO organizatoriai 
reikalavo, kad būtų slaptai bal
suojama, nes jie puikiai žino, 
kad jeigu viešai balsuos, tai’

Parengimai ir susirinkimai
Kovo 27 d. Moterų Kliubas 

surengė vakarienę ir koncertą. 
Publikos prisirinko pilna sve
tainė prie skanių valgių ir gė
rimų. Koncertą išpildė vietinis 
choras ir Sidariūtė, Zikas ir Po- 
škiutė. Taipgi dalyvavo komi
kas ir dainininkas Ignas Kubi
liūnas su puikiomis dainelėmis. 
Kalbą pasakė J. Kilimonis. Pro
gramą veide M. Proitienė, Kliu
bo pirmininkė.«, * * * ....

Kovo 28 d. lietuvių svetainė
je buvo Komunistų Partijos su
rengtos prakalbos. Kalbėjo Da
vid Jones iš Bostono ir Lynno 
Komunistų Partijos sekreto
rius. Abu kalbėjo anglų kalbo
je. Kalbos buvo nukreiptos 
prieš fašizmą ir prieš Lenkijos 
režimą, kuris kėsinasi ant Lie
tuvos nepriklausomybės.

Lietuviškai kalbėjo Juozas 
Kilimonis, vietinis, nenuilstan
tis darbininkas. Visi kalbėto
jai aiškino, prie ko veda fašiz
mą ir nurodė, kaip galima jo 
išvengti.

* * *
Balandžio 10 d. yra šaukia

mas lietuvių svetainėje, ant 25 
Camden St., masinis lietuvių 
susirinkimas visų partijų ir 
draugysčių be skirtumo pažiū
rų. Bus daug kalbėtojų nuo vi
sų partijų. Todėl prašome vieti
nius ir apylinkės lietuvius susi
rinkti. Tas mitingas išneš pro
testą prieš Lenkijos grobikus.

Visus .kviečia bendras komi
tetas. Lynno Senelis.

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

penktadienį, balandžio 22 d., 7:30 v. 
y. 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

LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos '

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
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 
s TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS—. 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. Z1NS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

nėj Konferencijoj, Surinktos • 
Ispanijos Kovotojams 

Aukos
Aukavo po $1: A. Grinius, 

J. Vasiliauskas, K. Romandie- 
nė, M. Skistimas, J. Kalakaus- 
kas, A. Mockaitis, M. P. Lu
košius, P. Boika, P. Švelnis, E. 
Martinkienė, E. Grinienė, M. 
Lapinskienė, P. Krulis, J. ir O. 
Rūbai ir P. Cegas; ,po 50c: N. 
Trumpickas, J. Mažeika, 
Stripeika, K. Jaškienė, F.

Ekstra Svarbios Prakalbos 
Lietuvos Klausimų

Philadelphijos progresyviai 
lietuviai susidomėjo Lietuvos 
padėčia, kurių Lenkijos po
nai pasirengę užgrobti. Dėlei 
Lietuvos padėties veikia dvi 
sriovės: Lietuvos visuomenė 
organizuojasi ginti nepriklau
somybę nuo lenkų imperialis
tų su kooperacija užsienio lie
tuvių visuomenės; gi kita srio- 
vė, pasipuošus gudria dema
gogija, priešakyje su <lenk- 
jbernių Smetona ir hitlerinin- 
jku Voldemarų rengia dirvą 
.ramiu Būdu .atiduoti Lietuvą. 
Tai svarbus klausimas mums 
'lietuviams.

Prakalbas rengia lietuvių 
jprogresyvės organizacijos 10 
<d. ;balandžio, lygiai 2-rą vai.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—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 perėjim,as 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 Rock, Ark.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

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

Telefonas EVergreen 7-1661



New Yorko Ir Apielinkės Žinios

“Laisvės” reikalams ir 
draugų pirmiau pri- 
dėžutes Ispanijos rei- 
tarp tos pačios publi-

Laisves” Bankietas Praėjo Su Dideliu 
Pasisekimu ir Smagioj Nuotaikoj

Šiemetinis “Laisvės” ban
kietas, įvykęs balandžio 3-čią, 
kaip ir visada, buvo visapusiš
kai sėkmingas. Turėta skait- 
Jingai smagios publikos, atvy
kusios iš įvairių lietuvių kolo
nijų nuo Kalifornijos ir Chi- 
cagos iki šiaurinio krašto Nau
josios Anglijos, susidedančios 
iš gyvo jaunimo ir suaugusių, 
darbininkų, studentų, artistų, 
profesionalų, biznierių.

Kaip tolimi svečiai, taip 
brooklyniečių didžiuma suėjo 
anksti dar prieš suvažiavimo 
uždarymą ir jau prieš nusta
tytą laiką, 7-tą valandą, pir
mieji .stalai buvo apsėsti va- 
karieniautojais. Daugelis jų 
nebetilpo prie pirmų stalų, li
kosi laukt vakarienės su dar 
pribūnančiais vėlyb e s n i a i s 
svečiais, kurie vis rinko
si iki po 8-tai vai., kuomet 
pirmieji iš tolimųjų jau skubi
nosi namo.

Kiek teko nugirst, vakarie
ne svečiai pasitenkinę. “Lais
vės” bankietai jau tradiciniai 
žinomi savo vaišingumu, nie
kas neišeina alkanas. Patar
navimas buvo puikus. Jį su
teikė didelis būrys vikrių vai
kinų ir merginų aidiečių. Gi 
daugiausia dirbusius svečių 
priėmime, virėjas ir virėjus, 
publikai mažai teko ir pama
tyt, jie triusėsi iki vėlumos 
virtuvėj, tik d. Velička, ant 
greitųjų nubraukęs prakaitą, 
nei nesidairydamas, nuskubino 
salėn, 
virėjo, 
dytojo

važiavime virš penkių šimtų 
dolerių 
keletai 
rinkus 
kalams 
kos.

Kalboj apie Ispaniją, dau
geliui prisiminė “Laisvės” 
jaunuolių angliško skyriaus 
redaktoriaus Vytauto Zablac- 
ko kalba, pasakyta apie Is
paniją pernykščiame “Lais
vės” bankiete. “Tai ugningas 
vaikinas,” sako girdėjusieji jo 
prakalbą. Tiesa, ugningas. 
Jis jau arti metai, kaip su 
ginklu rankose vykdo tą, ką 
išreiškė žodžiais aname su
važiavime. Greta jo kovoja 
eilė kitų taip pat ugningų lie
tuvių jaunuolių.

Tolimi Svečiai

Suvažiavime ir bankiete, 
nežiūrint didelio nedarbo, 
dalyvavo tolimų delegatų ir 
svečių. Tačiau Eastonui, Pa., 
rodos, priklauso kreditas už 
skaitlingiausią atstovybę: V. 
J. Stankus pribuvo 6-se, W. 
Lush is—5-se, po trejetą atvy
ko F. Urbos ir Judicko maši
nomis, Senkevičių — du. ši 
mažiukė ir gana toloka kolo
nija turėjo atstovybę iš 19 
asmenų.

Iš kitų Pennsylvanijos ko
lonijų teko pastebėt Felix 
Olekis, Jr., ir vajininkas A. J. 
Smith iš Philadelphijos, Sur- 
doka ir Valukas iš Wilkes- 
Barre iš Scrantono, S. Kuz
mickas iš Shenandoah.

Iš Naujosios Anglijos suti
kau Worcesterio Aido Choro 
jaunus atstovus Joną žalimą 
ir Vincą Grabliauską, taipgi 
ALDLD Moterų kuopos atsto
vę M. K. Sukackienę. Iš New 
liaveno — S. Masionienę, iš 
Bridgeporto — A. Mureikie- 
nę, iš Stamfordo — Burbaitę, 
Liaudanskienę.

Iš New Jersey bene geriau
sia' atstovauta Newarkas, ži
nomų vajininkų K. Žukauskie
nės ir M. Dobinio miestas, 
taipgi Bayonne, žinoma ir 
paskilbęs vajininkas Antanas 
Stripeika iš Elizabetho atvyko 
ne vienas.

Kaiminingi greatneckiečiai, 
kaip paprastai, pribuvo skait
lingai.

Abelnai, jūsų reporteriui 
pavyko sueit tik mažą dalelę 
skaičiaus tolimų svečių, ‘ kurie 
paskendo minioje skaitlingų 
brooklyniečių, kimštinai pri
pildžiusių didįjį balruimį ir 
bankieto salę, tad nepaminė
tieji malonės atleist.

Bankieto nuotaiką buvo šei
myniškai draugiška ir smagi. 
Prieš ir po programos tęsėsi 
šokiai prie prof. Retikevičiaus 

orkestros. Reporteris.

V. Andrulio Prakalbos 
Šį Penktadienį

Chicagos lietuvių liaudies 
dienraščio “Vilnies” redakto
rius V. Andrulis, lietuviu ko- 
munistų kuopos prašomas, su
tiko pasilikti Brooklyne iki sa
vaitės pabaigai ir pasakyti 
prakalbą apie Sovietų Sąjun
gos priešus.

Prakalbos įvyks šį penkta
dienį, 8 balandžio, Lietuvių 
Am. -Piliečių Kliube, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Įžanga 
nemokamai.

Apart d. Andrulio, kalbės 
A. Bimba apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir kas darytina 
toliau.

Komunistai m simpatikai 
prašomi pasidarbuoti garsini
me šių prakalbų. Lapeliai jau 
gatavi ir gaunami “Laisvės” 
raštinėj. Kom.

Žuvo Gaisrininkas, Keli Kiti 
Apdegė, Sužeisti

Antrad., Balandžio 5, 1938

tik 
pil-

nes jis turėjo ne 
bet ir programos 
pareigas.
Graži Programa

'■ Programą pradėjo vietiniai 
mūsų mylimi dainininkai Al. 
Velička ir P. Grabauskas su 
keletą liaudiškų duetų. Jiem 
akompanavo Albina Depsiūtė. 
Dorothy Bubniūtė, graikšti 
jaunuolė šokėja, dviem atve
jais šoko sceniškus šokius ir 
sutiko audringą publikos įver
tinimą. Jai akompanavo kom
pozitorė B. L. šalinaitė. Sve
čias solistas, Pranas Sadaus
kas,v akompanuojant šalinai- 
tei, puikiai sudainavo keletą 
dainų. Jo stiprus, malonus ir 
gana išlavintas balsas sudarė 
brooklyniečiuose pageidavimą 
girdėti jį ir būsimose svarbes
nėse programose.

Programą baigė Aido 
Choras, vadovybėje Aldonos 
Žilinskaitės, šauniai
nuodamas keletą dainų. Dai
nos išėjo gražiai, nežiūrint, 
kad didžiuma jaunų daininin
kų buvo 
sunkaus 
bankieto

Jonas 
šokėjas, 
sūnus, 
trumpu
susirinkusių pasitiktas gau
siais aplodismentais. Jonas ką 
tik atvyko iš saulėtos Kalifor
nijos su žymia tos valstijos 
ąrtiste Flower Hujer pildyt 
programą Town Hall svetai
nėj, W. 43rd St., New Yor
ke, šį trečiadienį, 6 balan
džio. Ta proga sustojo pa- 
šisvečiuot pas tėvelius Newar- 
ke ir su. jais apsilankė “Lais
vės” metinėj iškilmėj.

Paremta Ispanija

Programos metu vakaro 
pirmininkas D. M. šolomskas 
trumpai atžymėjo dabartinę 
Ispanijos padėtį ir atsišaukė 
f susirinkusius pagelbėt Ispa
nijos demokratijos gynėjams. 
Jaunoms lietuvių Lincolno Ba
taliono Draugu veikėjoms 
perėjus tarp publikos, be di
delės agitacijos ir užrašinėji- 
mo vardų, surinkta $36.32. Ir 
tas atsiekta po sukėlimo su-

sudai-

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

Januškevičius, A.

|sakė Atsaukt Šalpos 
Nukapojimą

Miesto Sąmatų Taryba sa
vo specialiame mitinge penk
tadienį nubalsavo išleist be
darbių pašalpai $9,863,980 
balandžio mėnesį ir atšaukt 
10% šalpos nukapojimą taip 
greit, kaip greit Miesto Tary
ba užgirs šalpos reikalams siū
lomus taksus. Tikimasi, kad 
Taryba tą padarys sekamame 
susirinkime, kuris įvyks antra
dienį.

Pasėkoje šio tarimo, pašalp- 
gaviai gausią tik vieną čekį 
mažesnį, o sekami būsią, po 
senovei, be nukapojimo.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos kvartalinis 
susirinkimas bus trečiadienį, balan
džio 6 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui, todėl 
visi nariai prašomi būtinai dalyvau
ti. — Sekr. J. A. Draugelis.

(80-81)

vos tik ištrūkę nuo 
ir skubaus darbo 

salione.
Kaškiaučius, artistas 
visų mylimo daktaro 
pasirodė scenoj su 
pasveikinimu ir buvo

restaurantas
atėję būsit patWkvNTV

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENUE,,
K.„.. s.... '

prie piliečių kliubo

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn . “Laisvės” Name

GERIAUSIOS Rūšies valgiai

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras restaurantas ir 

alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 1 
metų. Apie pardavimo priežastį ir I 
smulkmeniškiau apie patį biznį pa-1 
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave., I 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

VaSar0S lavaUlfftada/ra graŽUS Parinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.Iškilęs gaisras didžiulėj 

arklidėj, 238 Cherry St., New 
Yorke, nusinešė su savim gy
vastį gaisrininko leitenanto 
Thomas Meehan. Taipgi gero
kai apdegė ir susižeidė gaisri
ninkai Otto Merk ir Ed. Cun
ningham. Nukentėjo nuo dū
mų gaisrininkai Szermer, Za- 
lenka, Raucevicz, Haskings, 
Nichols, Stamm.

Didžiausias pavojus gaisri
ninkų gyvybei susidarė įvykus 
eksplozijai, nuo kurios 7 gais
rininkai sukrito į degantį bil- 
dingą.

Gaisre taip pat žuvo visi, 
apart vieno, iš ten buvusių 130 
arklių. Kančių suimtų gyvu
lių balsas dare neapsakomai 
skaudų jausmą visuose buvu
siuose aplink, bet negalėjo iš
gelbėt. Nelaimė įvyko apie 
vai. vakaro, sekmadienį.

Brangi Maryte
GRĮŽK NAMO

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

Telefonas FOxcroft 9-6901wr •'-ūpu l

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Brangi Maryte: 
susitaikysim, aš 
reiškia reumatiški 
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 
Mostį, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįžk namo tuojaus. Jūsų mylintis : 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai į 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S i 
OINTMENT.

a’some namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.
Miss Tauras, red. S. E. Vi- 
taitis, Riauba, Kraujelis, Kai- 
nauskas, žemaitis, Daniels, 
Mikalauskas, M. Bakanaus- 
kas, Mrs. Staklis, Bender, S. 
Stagniūnas, Gadeziaman, J. 
Minkevičius, J. Lakitkienė, A. 
Krapavickas, S. Vaiginis, V. 
Tamošaitis, E. Strungytė, A. 
A. šlikas, P. Dailyda, S. Ru- 
genis, V. Stankevičius, Dadi- 
bar, Juncienė, Gerulis, Paže- 
reckas, Bukas, R. Druvelis, 
S. & V. Divelis, B. šopiera, M. 
Česlauskaitė, N. Rąžulis, Gri- 
dzus, O. Pranckevičienė, J. 
Žukauskas, J. Pulką, K. Ber
notas, L. Starizna, P. Pusni- 
kas, L. Slavinskas, O. Grikš- 
tienė, Jankauskas, Poęj Šeš
tokas, J. šukaitis, BuividiėYl« 
U. Kazlauskienė, A. Valnikis, 
J. Lugauskas, J. Mažetis, T. 
Viatkienė, V. Vaičiulis, Likšis, 
Karvelis, Žukauskas, Mizickie- 
nė, C. žemaitis, V. Budinavi- 
čius, Utinskas, G. Bilinskas, 
Mrs. Tauras, J. Bulevičius, 
Dumblis, Pažerecki, Danaus
kas, Genevitz, Karpavitch, S. 
Stankeliūnas, G. Ivanauskas, 
E. Mašiotas, A. Bender, Mr. 
& Mrs. Cigarles, Anna Sima- 
liulis, C. Bušna, J. Koban, J. 
Vaiginis, J. Pubnalis, M. Kaz
lauskas, P. 
Malinauskas, 
Vaičaitis, 
Dragulis,
Lukošius, M. Jušinski, J. Be
nedict, J. Kuprinskas, S. Cere- 
biejus, J. Tamašinskas, P. 
Laučkienė, T. Mikeliūnas, J. 
Urbas, E. Vilutis, F. Vėžis, J. 
Mikolaitis, P. Gričnis, J. šlei- 
deris, J. Baltas, Rogers, Ve* 
nys, J. Milušauskas, C. Levec- 
kas, M. Serbentienė, A. Stan
kus, W. Čeponis, M. Kairienė, 
Unguraitienė, J. Krunklys, K. 
Kavaliauskas. (Daugiau bus)

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

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

Po dolerį: Valintis^Bazonis, 
Vismontas, Jankai, A. Lelis, 
J. Wianarkis, A. Kundrotą, 
J. Čirba, M. Rimkevičienė, P. 
Šilkas,
Mickus, P. Zaikus, Ą. Zar- 
nauskas, B. Mazonas, J. Anu- 
mas, V. Kriaučiūnas, S. Sto- 
kienė, A. Zupka, J. Norbuta, 
J. Milius, M. Norbut, J. Bu- 
tavičius, A. Butavičius, B. Gali- 
nauskas, Pivariunas, Feldman, 
Banilauskas, A. Grunskis, A. 
Pupšis, Baranauskas, Maziatis, 
Bartuliai, Gužauskienė, žemai
taitis, Stančaitis, Markūnas, 
Triunas, žvirblis, Punskienė, 
A. Bansavičius, A. Zembros- 
ky, J. šaučiūnas, M. šaučiū- 
nas, M. Zastanavičia, A. Yuš- 
ka, K. Venckus, P. Pubitis, P. 
Chites, Vindelis, Ziboskas, 
Trainelis, A. Barauskai, J. Va- 
likonis, Očikas, E. Kopratini, 
Tanševich, Valaitis, J. Ston-- 
cius, P. Burnaitis, J. Kazlaus
kas, J. Palubinskas, Bansa- 
vius, P. Barzilauskas, Barzi- 
lauskienė, Barzilauskaitė, Ru
činskienė, M. žarolienė, J. 
žarolis, J. Kačinskas, J. Ale
nas, Gitcas, A. Akelaitis, Kon- 
cas, A. Astrauskas, G. Tuma- 
sonis, Stanulis, Binkus, Mrs. 
Joffee, F. Karušaitis, J. Ta
kutis, A. Diržulaitis, M. Navi
kas, Lukas, Gajauskas, Lau
cius, Auskonis, Veniskis, Dam- 
kaitis, žemblis, V. Dvareckas, 
žukienė, M. Valungienė, J. 
Tolish, J. Gartonas, Stankus, 
J. Lakitka, L. Gustaitis, S. Pa
trick, B. Urbanienė, J. Kaspu
tis, J. Ivanauskas, O. Kizis, 
C. Slivinskas, Vaičaitienė, Bal- 
čai, D. Juncia, N. N., Andrus- 
kevich, Hrabinski, Ručinskie
nė Mr. & Mrs. Jušinski, A. 
Navikas, P. Minkevičius, F. 
Stukas, Petrauskas, V. Baltru- 
nienė, K. Podžius, A. Uduo- 
žas, D. Petručionis, E. Dra- 
nauskas, J. Miklasevičius, E. 
Butkienė, P. Grikštas, J. Ba- 
lakauskis, E. Kurauskis, Jo
naitis, A. Rukštelis, A. Uriči- 
levičius, V. Raudonaitis,1 J. 
Kalėda, Miss L. & S. Pocius, 
Mr. & Mrs. S. Pocius, J. Vait
kus, J. Unguraitjs, S. Lukas, A. 
Zabalauskas, J. Stankevičius, 
Bikinas, Kulbokienė, B. Rudai

tis, A. Girdis, V. Pilkauskas,

Tarptautinis Pavasario 
Parengimas

6

Starvinskienė, J.
Pr. Lapienė, 

Balkūnienė, šuipis, 
žilis, Kazlauskas,

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

ben- 
ba- 
101

Daug didelių žieminių pra
mogų praėjo — kitos ateina. 
Pavasario vieną didelį paren
gimą — tai yra koncertą ir 
šokius rengia visos Komunistų 
Partijos tautinės kuopos 
drai. Įvyks šeštadienį, 9 
landžio, Ukrainų Salėj, 
Grand St., Brooklyne.

Čia yra dalis programos, 
kurią išpildys: Ukrainų Cho
ras, Ukrainų baletas, Mandoli
nų Orkestrą, Aido Choras, L. 
Kavaliauskaitė dainuos solo ir 
lietuviam gerai žinomi, P. Gra
bauskas ir Velečka, dainuos 
duetą, šokiam grieš puiki or
kestrą. Todėl visi lietuviai 
kviečiami nepamiršti šio taip 
svarbaus pavasarinio pasilin
ksminimo — koncerto ir šo
kių — ir paremti komunistų 
abelną veiklą Williamsburg’e. 
Įžanga 49c ypatai.

Komisijos Narys.

J Penktadienį sustreikavo 3,- 
000 batsiuvių prieš 10 šapų sa
vininkų, Metr. Stitch Down 
Shoe Išdirbę jų Sąjungos na
rių, jiems atsisakius atnaujint 
kontraktą su unija.

R Kas Yra COSSACK?
— KARČIAŽOLIŲ 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE,
PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 
COSSACK PRODUCTS 

400 W. 41st Street, 
New York City, N. Y.

IS «ent] padarau nau
ju! paveikslu! ir kra- 
javu! sudarau au ama- 
rikoni Skala. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
apalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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.

GARSINKITES "LAISVĖJE
PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Nušautos Charlotte . Mathie- 
sen tėvas parašė dukters šovė- 
jui Donaldui Carroll laišką, 
kad jis atleidžia už nelaimę ir 
padės jo tėvams jį ginti teisme.

Policisto Chalmers žmona, 
nežiūrint, kad jis ūžė mažiau
sia su dviem meilužėm, ir vie
ną jų nušovė, sakosi norinti 
palaikyt “ištikimybę” šeimoj.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK
GENTS’ DAYS 

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

SPECIAL RATES

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