
Krislai
Mr. Ickes.
Geri Daviniai.
Ispanes Moterys.
Laisviečių Suvažiavimas.

Rašo V. Andrulis.

Vidaus reikalų ministeris
Harold Ickes pasakė Chica- 

*.goj reikšmingą prakalbą. Jis 
sako, jog demokratijai pavojus
iš fašizmo, o ne komunizmo pu
sės.

Pažymėtina, jog kiek laiko 
atgal p. Ickes ir prieš, komu
nizmą pasisakė. Dabar kitaip.

Tai gerai.

Geri daviniai iš Kinijos. Na
cionalistų partija (Kuomin
tang) dar labiau susiartina su 
Komunistų Partija. Kalbama ir 
apie vienybę. >

Tas pakels liaudies ūpą ir su
tvirtins pasiryžimą kariauti 
prieš įsiveržėlius japonus.

Japonijos ambasadorius Ma
moru Šigemitsu protestuoja So
vietų Sąjungos pagelbą Kinijai. 
Bet Maksimas Litvinovas jam 
griežtai atsakė:

Japonija nepaskelbus karo 
Kinijai ir skaito jį neesamu.

Tarptautiniai įstatymai ne
draudžia Sovietų Sąjungai bent 
kur ir bent kam amuniciją par
duoti.

Pati Japonija gauna iš kitų 
šalių amunicijos.

Šigemitsu išėjo nuleidęs nosį.

Michigane prisidėjo prie CIO 
ir inžinierių unija, taipgi elek
tros darbininkai nubalsavo už 
CIO.

Fabrikantas Arthur Colten 
labai nusigandęs ir nusižudęs 
būk dėlto, kad reikia CIO uniją 
pripažinti.

Darbininkai, veikiausia, ne
verktų jei ir kiti fabrikantai 
tiek nusigąstų.

Duluth mieste streikuojanti 
laikraštiniai darbininkai ir 
duokles į uniją kolektuoja pi- 
kieto eilėse. Tai geras dalykas. 
Duoklės organizacijai būtinas 
reikalas.

Bekovodami daug ko išmok
stame.

800 delegačių, atstovaujan
čios 20,000 ispanių moterų, pa
radavo Washingtone reikalau
damos nuimti Ispanijai ginklų 
embargo. Jom talkon stojo 2,- 
000 vietinių.

Demokratinėm šalim būtina 
gelbėti Ispanijai.

Lordas Londonderry parašė 
knygą, kurioje aiškina Angli
jos ir Vokietijos santykius ir 
jų pasidalinimą Europos valdy
mu, jeigu jos susitartų.

Londonderry yra pro-fašis- 
tas. Jis kalbėjęs su Hitleriu. 
Pastarasis pasisakė, jog labai 
bijo Sovietų Sąjungos, kuri — 

Galingiausia militariniai; 
Labai stipri industriniai.
Prie 'to dar idėja padidina 

SSRS galybę.
Ta idėja persiėmė dauguma 

SSRS žmonių ir labai daug 
žmonių kitur.

Taigi, nacių ir kitų Sovietų 
priešų plepalai, jog SSRS nėra 
galinga, jog ji dabar susilpnė
jus, yra propaganda niekuo ne
paremta.

Slaptai, savo pasitarimuose, 
jie kalba kitaip.

Man patiko “Laisvės” dali
ninkų suvažiavime diskusijos. 
Tik vienas kitas kalbėjo apie 
menkus dalykus, kad jo ar jo 
kūmo korespondencija netilpus. 
Didelė dauguma diskusavo pa
matiniai apie dienraščio liniją, 
jo poziciją.

Pagirtina taipgi, kad rytie
čiai siųsdami pasveikinimus 
prisiunčia ir aukų dienraščiui. 
Parama “Laisvei” ir “Vilniai” 
visuomet reikalinga. Mes sten
giamės kaip ekonomiškiausia

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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JAPONIJA ATMETA SOVIETŲ ATSAKY
MĄ; GRŪMOJA GINKLAIS IR KURSTO

Pilietinės Laisvės Bus Ginamos New Yorko 
Valstijos Konstituciniame Suvažiavime

NEVA “ŠVENTĄ KARĄ” PRIEŠ SSRS
Tokio. — Japonijos val

džia atmeta Sovietų Sąjun
gos atsakymą į protestą Ja
ponų ambasadoriaus Mask
voj. Jis protestavo, kad So
vietai duodą Chinijai ne tik 
ginklų ir amunicijos, bet ir 
“sovietinės kariuomenės” 
dalių.

M. Litvinov, Sovietų už
sieninis komisaras, diena 
pirmiau atmetė Japonijos 
protestą, kaip neturintį pa
grindo. Litvinov pareiškė, 
kad Sovietai jokių savo ar
mijos vienetų neduoda Chi
nijai; bet Sovietai pardavi
nėjo ir pardavinės Chinijai 
lėktuvus ir kitus karo pa
būklus. Įvairios kitos vals
tybės irgi taip daro; o tūli 
kraštai teikia karinių reik
menų Japonijai. Pardavinė
dami Chinam ginklus ir 
amuniciją, Sovietai neper

žengia tuom jokių tarptauti
nių teisių.

Japonijos laikraščiai, pa
gal savo valdžios padiktavi- 
mą, grubijoniškai plūsta So
vietus ir sako, būk Sovietai 
“meluoją”, kad nesiunčia 
armijos bei orlaivyno da
lių talkon Chinijai. Japonų 
valdovai per savo spaudą 
grūmoja, kad Sovietams čia 
“neužteks vien tik atsipra
šyti Japoniją.” Jie nuduo
da, būk Sovietų vyriausybė 
atsiprašė Japoniją už kari
nės pagelbos teikimą Chini
jai. Bet tai tik išmislas— 
Japonija negavo jokio at
siprašymo iš Sovietų.

Japonijos spauda rašo, 
kad “kilsiąs šventasis karas 
šiaur - vakarinėje Chinijoj 
prieš Sovietų intaką.” Taigi 
Japonija planuoja iš ten ka
rines provokacijas prieš So* 
vietų Sibirą.

Albany, N. Y.—Suvažia
vimas taisyt New Yorko 
valstijos konstitucijai išrin
ko sau pirmininku teisėją 
Fr. E. Crane. Savo kalboj 
Crane pabrėžė, jog Ameri
kos žmonės stoja už laisvę 
žodžio, spaudos, religijos, 
piliečių-balsuotojų ir teis
mų. Jis nurodė, kad toms 
laisvėms jau pradeda gręsti 
rimtas pavojus (iš’ fašisti
nių gaivalų pusės). “Tūli 
elementai šiandien jau išsto
ja prieš šias laisves, vadin
dami jas valdžios silpnybe

ir pažangos trukdymu,” sa
kė teisėjas Crane:

“Mes esame čia susirinkę 
padaryt bent vieną dalyką: 
parodyt pasauliui, kad mūsų 
valdžios forma sėkmingai 
veikia ir veiks, ir kad jinai 
pajėgia išspręsti dienos 
klausimus.”

Manoma, kad sėkmėj šio 
suvažiavimo bus įrašyta į 
New Yorko valstijos konsti
tuciją pilietinės laisvės, pa
našiai kaip visos šalies kon
stitucijoj.

AMERIKOS PARDAVIKAS RŪMELY VADOVAI! 
JA FAŠISTŲ ŠTURMUI PRIEŠ ROOSEVELTA
New York. — Fašistiniai 

kapitalistai pasisamdė Ame
rikos išdaviką Edwardą A. 
Rūmely, kad organizuotų 
važiavimą “šešiais pilnais 
traukiniais” į Washingtoną 
reikalauti, kad kongresas 
atmestų Roosevelto planą,

legramų kampaniją prieš 
Roosevelto reikalaujamą pa
taisymą kai kurių valdžios 
dalių. '

Tie fašistiniai gaivalai 
kelia tiesiog naziškai-bandi- 
tišką ermyderį prieš Roose
velto demokratinį sumany-

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

ISPANIJOS VALDŽIA ŠAUKIA ANGLIJĄ 
IR FRANC1JĄ PRALEIST ISPANAM 
GINKLU PRIEŠ SVETIMAS ARMIJAS

London. — Ispanijos res
publika atsišaukė į Angliją 
ir Franci ją dėlei greitos gin
klų pagelbos prieš svetimų 
šalių (Italijos ir Vokietijos) 
armijas. Ispanijos valdžia 
sako, kad Anglija ir Franci- 
ja bent šią “vienuoliktą va
landą” turėtų atitaisyti ne
teisybes ir skriaudas, kurias 
tos dvi šalys padarė Ispani
jos liaudžiai. Nes kuomet 
Mussolinis ir Hitleris visu 
urmu siuntė ir tebesiunčia 
savo armijas, ginklus ir 
amuniciją Ispanijos fašis
tams, tai Anglija ir Franci- 
ja, lošdamos “bepusiškumo” 
politiką, nepraleido apsigy
nimo reikmenų Ispanijos re
spublikai.

Italija ir Vokietija “vie
šai ir begėdiškai” prisipaži
no, kad jos rėmė genero
lą Franco ir tuo būdu lau

žė “bepusiškumo'’ sutartį, o 
Anglija ir Francija vardu 
tos sutarties vis palaiko sa
vo ' blokadą prieš išvežimą 
karo reikmenų Ispanijos re
spublikai.

Ispanijos vyriausybė rei
kalauja visai panaikinti to
kią '“bepusiškumo” sutartį, 
po kurios skraiste naziai ir 
mussoliniečiai veda tiesio
ginį karą prieš Ispanijos 
liaudį, o Anglija ir Franci
ja nepripažįsta respublikai 
net aiškiausios moralės ir 
tarptautinės teisės pirkt 
ginklų iš tųdviejų šalių.

Kad fašistai turėjo laimė
jimų Aragone ir Kataloni- 
joj, tai tik todėl, kad Ang
lija ir Francija žaidė “be- 
pusiškumu,” kuomet Musso
linis ir Hitleris visais ga
rais rėmė fašistus,—sako 
Ispanijos valdžia.

J. L. Lewis Giliai Pri 
jaučia Ispanijos Žmo
nių Kovai už Laisvę
Washington. — Pas J. L. 

Lewisą, CIO vadą, atsilan
kė Ispanijos darbo unijų va
das O. Preteceille ir Jose 
Bergamin, katalikų redak
torius.

Lewis ilgai su jais kalbė
josi ir “išreiškė gilią simpa
tiją” Ispanijos liaudies ko
vai už laisvę.

Kiti du Ispanijos respub
likos delegatai žada baland
žio 11 d. pasimatyt su Wm. 
Greenu, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu.

Philadelphia, Pa.
Svarbios Prakalbos Lietuvos 

Klausimu
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 10 d., kalbės drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius iš Chicagos,—Lie
tuvių Tautiškoj Svetainėj, 
928 E. Moyamensing Avė., 
2 vai. dieną. Kalbės ir ang
liškai vienas žymus kalbėto
jas.

Drg. Andrulis išaiškins 
Lietuvos padėtį.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti ir bendrai padis- 
kusuoti. Visi būsite paten
kinti aiškumu.

Komisija.

| Persiorganizavo Ispani 
jos Yaldžia Sėkmin

giau Karą Vesti
Barcelona, Ispanija—Per

siorganizavo respublikos mi- 
nisterių kabinetas, sekmin- 
gesniam karo vedimui. Mi
nisteris pirmininkas dr. 
Juan Negrin, socialistas, 
perėmė į savo rankas apsi
gynimo ministeriją, užimda
mas joj I. Prieto vietą.

Iki šiol buvęs švietimo mi
nisteris komunistas J. Her
nandez dabar paskirtas vy
riausiu karo komisaru. Nau
ju švietimo ministeriu tapo 
J. Vlasco, atstovas anarcho- 
sindikalistinės CNT unijų 
sąjungos. , -

Užsieniniu ministeriu da
bar yra socialistas J. A. del 
Vayo vietoj buvusio Perei- 
ros; J. Zugazagoitia, taip
gi socialistas,—karo vice- 
ministeriu.

Komunistas V. Uribe vėl 
liekasi žemdirbystės minis
teriu, o respublikietis de los 
Rios — susisiekimų ministe
riu.

Chn.ai Turi Gerų Ginklų

verstis, bet vistiek ir aukų da
žnai reikia.

Ryšyje su trockistų naikini
mu Sovietų Sąjungoj mums 
čia Amerikoj bene svarbiausia 
dabar išaiškinti:

Jų praeitis.
Dėlko jiems pavyko taip il

gai laikytis prisidengus.
Kad SSRS stiprėja nuo jų 

apsivalydama.
Trockizmo žala visam darbi

ninkų judėjimui.

Hankow, Chinija, bal. 6.— 
Užsieniniai karo tėmytojai 
stebisi, kaip chinai galėjo 
taip greit motorizuot savo 
armiją. Jie taipgi turi gau
są greitų lengvų tankų, nau
joviškų kanuolių šaudyt 
priešų tankus ir gabiai vei
kia švirkščiamų liepsnų įtai
sais prieš japonus pietinia-
me Shantungo fronte, nors1
japonai kol kas vis dar turi 
geresnių didžiųjų kanuolių
už chinus.

pagal kurį Rooseveltas nori 
pertvarkyti tūlus skyrius 
vykdančiosios valdžios.

Tas Rūmely 1917 metais, 
karo laiku, tarnavo kaipo 
samdytas Vokietijos kaize
rio agentas - propagandistas 
Amerikoj. Už tokią pardavi- 
kišką veiklą naudai Vokie
tijos imperialistų jis tada 
buvo kalėjiman įmestas.

Bet dabar Rūmely yra va
das Hearsto-kiin. Coughlino 
fašistų šaikos, vadinamo 
“Komiteto Palaikyti Kons
titucinę Valdžią Amerikoj”. 
Jis tarnauja reakcijai kaip 
šio komiteto vyriausias se
kretorius.

Tai ši šaika, veikdama 
ypač naudai elektros, kom
panijų, suruošė dirbtinių te- 

i

Rooseveltas Nesutinka Ša
lies Pinigais Remti Pri

vačias Kompanijas
Washington.—Geležinke

lių kompanijos, kurios skai- 
tliuoja savo turtą $26,000,- 
000,000, reikalauja, kad val
džia paskirtų jom didžiulę 
piniginę paramą iš šalies iž
do.

Prezidentas Rooseveltas 
sako: valdžia negali joms 
duoti finansų. O jeigu gele
žinkeliai gautų pinigų iš val
džios, to reikalautų ir kitos 
privačios ‘pramonės, kaip 
kad plieno, automobilių ir 
taip toliau.

Barcelona, Ispanija.—Pie
tiniame Aragono fronte mo
torizuoti italai fašistai sy
kį buvo apsupę 12 amerikie-

mą todėl, kad jeigu kongre
sas priimtų tą sumanymą, 
tai valdžia geriau galėtų at
siliepti į žmonių reikalus ir 
sėkmingiau vykdyt Naujos 
Dalybos programą.'

New Yorko Pramoninin- 
kų-Prekėjų Tarybos vice
pirmininkas M. D. Griffith 
bal. 5 d. pripažino, kad spe
cialiai traukiniai bus siun
čiami Washingtonan “štur- 
muot” kongresą pagal fašis
to Hearsto, “Journal-Ame- 
rican’o” leidėjo, pasiūlymą, 
ir jau veikliai renka važiuo
tojus; bet nepriima nieko 
“iš žemosios klasės.”

Tarp tos Tarybos direk
torių yra šulai stambiausių 
elektros, geležinkelių ir kitų 
kompanijų.

Meksikos Vyskupą* 
Šaukia Katalikus Rem
ti Valdžią Finansiniai
Mexico City. — Meksikos 

arkivyskupai G. y Rivera ir 
Martinez atsišaukė į katali
kus finansiniai padėt savo 
valdžiai sudaryt lėšų atly
gint septyniolikai ameriki
nių ir angliškų žibalo kom
panijų, kurių nuosavybės 
lieka perimtos į Meksikos 
valdžios rankas.

Pažangi valdžia džiaugia
si, kad, galop, ir katalikų 
bažnyčia išreiškia jai šio
kios tokios paramos.

Chiny Partizanai Atėmė 
Eilę Miestų iš Japoną 

Shanghai Srityj .

Nassau apskrity j, L. L, ’

čių liuosnorių, bet šie mit
rūs vyrukai vis tiek paspru
ko nuo juodmarškinių.

ORAS
N. Y., reikia tik 49 naujų šiandien bus lietaus ir 
policininkų; bet 4,000 vyrų biskį šilčiau. — N. Y. Oro 
stojo į kvotimus, pageidau- Biuras.
darni tų vietų. I Vakar temperatūra 34.

Gubern. Lehman Pasirašė Ei
lių Prieš Lynčininkus ir 
Gengsterius-Raketierius

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
H. Lehman savo parašu už- 
gyrė seimelio nutarimą 
prieš lynčiuotojus. Šis įsta
tymas yra taikomas ir prieš 
užpuolikus gengsterius ir 
raketierius.

Vien už lynčišką bei geng- 
sterišką pasimojimą kiek
vienas šaikos dalyvis gali 
būti nubaustas iki 10 metų 
kalėjimo; o jeigu per tokį 
pasikėsinimą būtų nužudy
tas žmogus, tai kiekvienam 
piktadariui skiriama 20 me
tų kalėjimo iki gyvos gal
vos.

POPIEŽIUS PATEISINO 
IŠDAVIKIŠKUS AUST- 

TRIJOS VYSKUPUS
Vatikanas, bal. 6.—Pra

nešama, kad popiežius, galų 
gale, pateisino Austrijos 
kardinolą Innitzerį ir vys
kupus, ~ kurie išleido bend
rą atsišaukimą, ragindami 
katalikus balsuot už Aust
rijos prijungimą Vokietijai.

EXTRA!
ISPANŲ LIAUDIEČIAI 

ATMUŠĖ FAŠISTUS 
NUO TORTOSOS

Hendaye, Franc.—Ispani- 
nijos pasienis, bal. 6.—Ispa
nijos liaudiečiai, atsakyda
mi fašistam smūgiu į smū
gį ir daugiau, atmušė gene
rolo Franco italus, nazius ir 
kitus priešus nuo Tortosos 
“vartų”, už poros desėtkų 
mylių nuo Viduržemio Jū- 
r6s. Išvijo fašistus iš ke
lių svarbių pozicijų.

Liaudiečiai šiame fronte 
taip sėkmingai veikia savo 
kanuolėmis, rankinėmis 
bombomis ir kulkasvaid- 
žiais, kad sumušami fašis
tai teisinasi “blogu oru.”

Liaudiečių tvirtumų lini
ja Barcelona! ginti yra 40 
mylių ilgio ir 20 mylių plo
čio. Užsieniniai karo tėmy
tojai sako, kad fašistai, 
maršuodami link Barcelo- 
nos, galės susidurti su to
kia nepajudinama liaudie
čių apsigynimo siena, kaip 
jie 1936 m. rudenį susidū
rė su panašia siena Madri
do priemiesčiuose.

Shanghai, bal. 6.—Greiti 
chinų partizanų būriai at
ėmė iš japonų Haiyen, Hai- 
ning ir kelis kitus miestus 
Shanghai-Hangchow fronte 
ir iškėlė ten Chinijos vėlia
vas.

Ties Sungkiangu chinai 
partizanai užklupo japonų 
troką ir užmušė 10 jame bu
vusių oficierių ir kareivių. 
Dabar partizanai atakuoja 
priešus Chapoo mieste.

JAPONŲ KOMUNISTAS 
DIRBA IŠVIEN SU CHI

NIJOS VALDŽIA
Hankow, bal. 6.—Chinijos 

valdžia priėmė japoną ko
munistą rašytoją Wataru 
Kaji į savo politinių reika
lų komitetą. Šis japonas ko
munistas yra uolus kovoto
jas už Chinijos nepriklau
somybę prieš Japonijos fa
šistus. Jis, be kitko, rašo \ 
puikia japonų kalba atsišau
kimus, kurie iš lėktuvų yra 
mėtomi Japonijos karei
viams frontuose — nekovot 
prieš Chinijos žmones.

CHINAI SUĖMĖ 40 JAPO
NŲ ARMIJOS MERGINŲ- 

PALEISTUVIŲ
Hankow, bal. 6.—Chinai 

sučiupo ir 40 japonių mergi
nų, kurių korpusą japonų 
vyriausybė laiko savo karei
viam pasmagint karo fron-

I

Ą

f

Boston, Mass.—Valstijoj 
seimelis atmetė įnešimą, ku 
riuom buvo reikalaujama 
uždraust aktoriams - akto 
rems vadintis netikrais 
dais.

Chicago, bal. 6.—Per gai
srą Center viešbutyj sude
gė 7 žmonės.
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Lietuva Laukia Naują Lenkijos 
Reikalavimų

“Pravda”, Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos organas, nuo 22 d. kovo ra
šo, kad po to, kaip Lietuva buvo privers
ta priimti Lenkijos ultimatumą, už ku
rios pečių stovėjo nazių Vokietija, tai 
Lietuvai pavojus nesibaigė. Kaune 
“Pravdos” atstovui pareiškė Lietuvos 
Telegramų Agentūros atstovas:

“Mes turifne viltį, kad mums nebus 
pastatyti nauji reikalavimai, bet kas kar
tą jau apgavo, tam netiki. Todėl neste
bėtina, kad mes dar neturime pilno pasi
tikėjimo Lenkijai, ypatingai kada diplo
matiniai ryšiai atsteigta po tokios proce
dūros.”

Tuo gi kartu “Pravdos” koresponden
tai iš Vilniaus ir Varšavos rašo, kad Len- 

i kijos karo jėgos demonstravo Vilniuje 
ant rytojaus po to, kaip jau Lietuva bu
vo besąlyginiai priėmus Lenkijos ultima
tumą. Gi lenkų laikraštis “Iliustrowany 
Kurjer Codzienny” rašė, kad Lenkija sta
tys naujus Lietuvai reikalavimus, kaip 
tai: suteikti pilną autonomiją lenkams 
gyvenantiems Lietuvoj; laiduoti Lenkijai 
laisvą priėjimą prie Lietuvos Baltijos jū
ros prieplaukos (su ypatingai pelningo
mis sąlygomis naudotis Klaipėdos uostu).

Ant rytojaus po to, kada Lietuva jau 
į... buvo priėmus Lenkijos ultimatumą, tai 

Varšavoj, kaip rašo' “Pravdos” kores
pondentas, lenkai tautininkai-demokratai 

i platino lapelius, kuriuose reikalavo da
ryti naują spaudimą į Lietuvą.

Taigi, kaip matome, tai Lenkijos spau
da, endekai, Italijos fašistai ir armijos 

' demonstracijos Lietuvos pasienyj rodo, 
kad Lenkijos fašistai nepasitenkins tuo, 
kad Lietuva priėmė jų ultimatumą, at- 
steigė diplomatinius ryšius. Lenkijos fa
šistai darys naujus puolimus ant Lietu- 
tuvos, kad laipsniškai ją pavergus, kaip 
Hitleris pavergė Austriją.

Mūsų supratimu, dabartiniu momen- 
\ tu, reikia kuo daugiau apjungti visus 

lietuvius kovai už Lietuvos nepriklauso
mybės apgynimą. Bet Smetonos valdžia 
užgniaužia Lietuvoj masių veikimą, pa
laiko savo fašistinę diktatūrą, slopina 

, Lietuvos liaudies frontą, kuris organi
zuojasi Lietuvos apgynimui, o Amerikoj 
smetonininkai laižosi prie Lenkijos fa
šistų ir bjauriausiai niekina komunistus- 

i ir Sovietų Sąjungą.
Toki jų žygiai tik padeda Lenkijos fa

šistams pražudyti Lietuvos nepriklau- 
| somybę.

turi jokios teisės prieš tai protestuoti. .
Antra, oficialiai ir Japonija nėra kare 

su Chinija, nes ji karo Chinijai nepaskel
bė. O kadangi tos šalys neskaitomos ka
riaujančiomis, tai ir Chinijai ginklų par
davimas negali būti skaitomas bent ko
kia jai parama. Mat, kada šalys nėra 
kare, tai jos viena pas kitą perkasi įvai
rių ginklų.

Japonijos imperialistai veda prieš Chi- 
niją karą, bet karo neskelbė tuo sumeti
mu, kad skaitydami Chinijoj karą tik 
“incidentu”, jie turi progos pirktis gink
lus užsienyje. Jie kontroliuoja jūras ir 
mano, kad patys pirks sau ginklų ir karo 
medžiagų kiek tik nori, o Chinijai ne- 
prileis. Bet Chinija rubežiuojasi sausže- 
miu su Sovietų Sąjunga ir gali apeiti jū
rų blokadą.

Šis drg. Litvinovo pareiškimas yra di
delis Japonijos imperialistams smūgis 
antakin.

Ko Lietuva Prašė iš Sovietų
Paryžiuj Lietuvos pasiuntinys Stani- 

šauskas pareiškė po to, kada Lietuva pri
ėmė Lenkijos padiktuotą ultimatumą:

“Iš priežasties didelio pavojaus, kuris 
grūmojo Lietuvai, Lietuvos valdžia atsi
kreipė į didžiųjų valstybių valdžias, kad 
atkreipti jų atydą į pavojų grūmojantį 
taikai, ir prašyti jų pagelbėti mums 
savo politine įtaka.”

Reiškia, Lietuva prašė Sovietų Sąjun
gos, Franci jos, Anglijos, kad jos pavo
jaus valandoje pagelbėtų ne ginklais, bet 
tik savo politine įtaka. Gi Amerikoj sme
tonininkai purvais drabsto Sovietų Są
jungą, kodėl ji neprisiuntė Lietuvai į pa- 
gelbą Raudonosios Armijos, kurios, kaip 
matome iš p. Stanišausko pareiškimo, 
Lietuvos valdžia nei neprašė!

F. J. Bagočiaus Laiškas
S. L. A. Narių Komitetas 

pereitomis dienomis gavo 
nuo F. J. Bagočiaus sekamą 
laišką:
Brangus Drauge:

Kiek anksčiau aš aplai- 
kiau jūsų laišką su iškarpą 
iš “Vienybės”, pranešant, 
kad jie žada patalpinti 
spaudoje laišką, kurį aš esu 
rašęs kiek laiko atgal Lau
kaičiui. Aš su j ieškojau kopi
ją mano rašyto laiško, kurį 
aš tikiu jie turi mintyje, ir 
su šiuo jį įdedu, ir kurio tu
rinys už save kalba. Aš ten 
esu taipjau pabraukęs tūlus 
žodžius, ypatingai jūsų aty- 
dai.

Jūsų atydą toliau atkrei
piu į visą esmę to laiško pa
minint, kad jis būtų išrink
tas tik tuomet, jeigu kas 
nors atsitiktų su manim; ir 
tada, suprantama, kaipo se
kantis kandidatas jis galėtų 
užimti vietą raštinėje. Tad 
dėl šių tikslų aš buvau pri- 
siruošęs pastatyti tą igno- 
rantą savo vietoje, kad ne
sugriovus Susivienijimo or
ganizacijos.

Aš manau, kad paskelbi
mas to laiško gelbės mums 
labai daug; tai parodys, kiek 
aš trokštu gerovės dėl Su

sivienijimo iš širdies, ir 
kaip daug aš esu susirūpi
nęs apie jo ateitį, ir net to
kiam atsitikime, jeigu aš ne
būčiau jo viršūnėse. Nerei
kalinga sakyti, aš esu dau
giau negu nustebintas, kad 
žmogus, kuris užima teisėjo 
vietą, kuriuom mes visi pa
sitikę jom kaipo prakilniu 
žmogum bent, kuris kokiam 
netikėtam atsitikime būtų 
galėjęs atsistoti mano vie
toje vadovauti, kad taip že
mai pasielgtu perduodamas 
paskleisti tokį asmenišką 
laišką spaudai. Šitas yra ne- 
sumušamas faktas įrodantis, 
kokios rūšies žmogus kaip 
Laukaitis turi būti. Aš esu 
ne tik nustebintas, aš esu 
pasibjaurėjęs ir užsigavęs, 
ir dabar gailiuosi Susivieni
jimo (pirm to, aš negalėjęs 
būčiau tikėt, kad Laukaitis, 
kaipo teisėjas, taip žemai 
pasielgtų!), jeigu tokios rū
šies žmogus būtų išrinktas 
Prezidentu mūsų organiza
cijos.

Kaipo prakilnus žmogus, 
jis negalėtų žemiau pasielg
ti, mano supratimu.

Broliškai jūsų,
F. J. Bagočius.

Ant Vice-Prezidento:
J. K. Mažukna 18 84 15 70
V. Bukšnaitis 1 10 — 4 15

Ant Sekretoriaus:
M. J. Vinikas 2 11 3 7 23
J. Miliauskas 18 82 18 63
J. Andzulaitis — 3 — — 3

Ant Iždininko:
K. P. Gugis 16 26 18 4 59
A. S. Trečiokas 1 15 3 3 22
B. Simokaitis — 11 — — 11

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus 1 7 3 5 16
E. Mikužiūte 18 18 15 2 53
V. Kerševičius 3 7 —-— 4 14
J.Marcinkevičius 15 16 14 2 47
J. Urbonas 2 10 ■ ■ ■ - — 12
M. P. Soponis — 27 — 1 28

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. Staneslow 17 20 15 — 52
Dr. S. Biežis 1 11 1 — 13
Dr. Stanulionis 1 22 — — 23

SLA Narių Komitetas.

SOVIETŲ R E IK A L AVI
MAS JAPONIJAI

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pakartojo savo rei
kalavimą Japonijai, kad su
grąžintų Sovietam užgrob
tus paštinius lėktuvus ir du 
garlaivius ir kad atmokėtų 
priklausomą dalį ūž Sovietų 
parduotą Chinijos Rytinį 
geležinkelį.

Redakcijos Atsakymai
P-niai M. Liutienei.—Tams

tos rašinys “Ar tvano krau
juos bus Lietuva nuskandin
ta?” nebus sunaudotas, ka
dangi jame yra nukreipta 
mintis ne prieš Lenkijos gro
bikus, o prieš visą lenkų tau
tą. Mes puikiai žinome, kad 
lenkų tauta — darbo žmonės 
—neatsako už tai, ką daro 
Lenkijos imperialistai, dabar
tiniai valdytojai, kaip ir Lie
tuvos liaudis neatsako už tai, 
ką daro smetoniškoji val
džia.

Liaudiečiai Bombarduoja 
Fašistus Leridoje

Lerida, Ispanija. — Liau
diečiai dar tebevaldo keturis 
miestelius palei Segre upę 
arti Leridos ir bombarduoja 
fašistus Leridos miesto cen
tre.

Į rytus nuo Leridos liau
diečiai įsistiprinę 22-jų my
lių savo tvirtumų linijoj 
nuo Balaguer iki Borjas 
Blancas.

Ketvirtad., Balandžio 7,1938

SLA Balsavimai

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
530 Summer Ave. ' Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

į Gerai Pataikė Japonijai
Japonijos budeliški fašistai siunta, kad 

negali įveikti Chinijos liaudies. Jų am
basadorius Momoru Shigenitsu Maskvoj 
įteikė Sovietų Sąjungai protestą dėlto, 
būk Sovietų Sąjunga siunčianti armiją 
Chinijai prieš Japoniją. Jis tą savo pro
testą parėmė neva tuo, kad sausio 26 d. 

J japonai prie Nankingo numušė lėktuvą, 
kuris buvęs Sovietų išdirbystės ir jame 
radę du lavonus, taipgi rusų. Gi kovo 14 
dieną būk prie Wuhu miesto, Chinijoj, 
numušę vėl Sovietų išdirbystės lėktuvą 
bombanešį.

Sovietų Sąjungos užsienio komisaras 
Litvinovas atmetė tą Japonijos protestą 
ir pareiškė, kad Sovietų Sąjunga nesiun
čia į kitas šalis savo armijos dalis, kaip 
daro fašistų valstybės ir tame skaičiuje 

K Japonija, kuri nei karo nepaskelbus Chi- 
\ nijai, o prieš ją kariauja. Bet Sovietų 

| V Sąjunga turi pilną teisę parduoti Chini
jai lėktuvus, kanuoles, amuniciją ir ki
tokius ginklus, jeigu tik Chinija to nori. 

| Sovietų Sąjunga, parduodama ginklus, 
nelaužo jokių sutarčių ir Japonija ne- 

■Jsir * ■
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“Ryt, gal būt, jau bus vėlu...”
“Laisvėje” jau buvo rašyta apie So

vietų Sąjungos užsienio reikalų liaudies 
komisaro Litvinovo. pareiškimą (padary
tą kovo 17 d„) užsienio spaudos korespon
dentams. Čia paduodame tąjį pareiškimą 
ištisai, kaipo labai svarbų dokumentą: <

“Įstojusi į Tautų S-gą su tikslu orga
nizuotai bendradarbiauti su kitomis tai
kingomis valstybėmis, Sovietų vyriausy
bė nepraleido nė vienos tinkamos progos 
pasiūlyti tinkamiausias taikos garanti
jas, kokiomis ji laikė kolektyvaus saugu
mu sistemos organizavimą Tautų s-gos 
ribose, taip pat srytinių sutarčių tarpu
savio pagalbai prieš užpuoliką teikti. So
vietų vyriausybė praktiškai žengė tuo 
keliu, sudariusi tokį paktą su Prancūzi
ja ir Čechoslovakija. Tas paktas, nesant 
užpuolimo, nesudaro pavojaus jokiai val
stybei. Per paskutinius ketverius metus 
įvykę sulaužymai tarptautinių pasižadė
jimų pagal Tautų s-gos paktą ir Briano 
—Kelogo Paryžiaus sutartį, vienų vals
tybių užpuldinėjimas kitų, duodavo So
vietų Sąjungos vyriausybei progą ne tik 
reikšti savo neigiamą nusistatymą šitų 
tarptautinių nusikaltimų atžvilgiu, bet 
ir savo pasirengimą aktyviai dalyvauti 
visose priemonėse, nukreiptose į kolekty
vaus pasipriešinimo užpuolikui organiza
vimą, net neišvengiamo jos pačios santi- 
kių su užpuoliku pablogėjimo. Ta proga 
Sovietų vyriausybė įspėdavo, kad' tarp
tautinis pasyvumas, užpuolimų nebaudi- 
mas vienu atžvilgiu gali fataliai privesti 
prie tokių atsitikimų pasikartojimo. 
Tarptautiniai gyvenimo įvykiai, apgailė
tinu būdu patvirtina tų .įspėjimų teisin
gumą. Jie vėl pasitvirtino kariniu įsi- 
briovimu į Austriją, smurtu atimta aus
trų tautai jų politinė, ūkinė ir kultūrinė 
nepriklausomybė.

“Jei užpuolimai anksčiau įvykdavo ar
čiau ar toliau nuo Europos esančiuose že
mynuose ar Europos pakraščiuose, kur, 
greta užpuolimo aukos interesų, buvo pa
liesti tik kelių didžiųjų valstybių intere
sai, tai šį kartą smurtas buvo įvykdytas 
Europos centre, sudarydamas neabejoti
ną pavojų ne tik dabar esančioms kaimy
ninėms užpuoliko vienuolikai valstybių, 
bet ir visoms Europos valstybėms, ir ne 
tik Europos. Iškilo pavojus kol kas teri
torinei nepriklausomybei, o, kiekvienu at
veju, politinei, ekonominei ir kultūrinei 
mažų tautų nepriklausomybei, kurių ne
išvengiamas pavergimas sudarys prece
dentus spausti, o net pulti ir didžiąsias 
valstybes. Visų pirma, kyla pavojus Če- 
choslovakijai, be to, pavojus, atsižvel-

86 kuopoj, Wilkes-Barre, 
Lee Park, Pa.
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3: S. žukauckas, L. Amšiejus 
ir K. Masčinskas. Visi pažan
gūs žmonės.

SLA 35 kuopos, Wilkes- 
Barre, Pa., balsavimo pasek- 
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SLA 6 kuopoj, Plymouth, 
Pa., daugumą gavo fašistų 
sleitas. Pavyzdžiui, už Bago- 
čių paduota tik 2 balsai, o už 
Laukaitį 7 ar 9. Delegatu į 
seimą irgi išrinktas jų žmogus, 
J. Katilius.

Paskutinėm dienom SLA 
Narių Komitetas aplaikė balsa
vimo rezultatus iš keturių kuo
pų, 95 kp., Coal Center, Pa.; 13 
kuopa, Minersville, Pa.; 325 

kp., Terryville, Conn., ir 46 kp., 
Terre Haute, Ind. Balsavimo 
rezultatai parodo didelę didžiu
mą balsų paduotų už pažangųjį 
sleitą, kuris turi visas galimy
bes laimėti ant šimto nuošimčių 
šiuose rinkimuose.

Balsavimų pasekmės yra to
kios :

95 13 46 325 
kp. kp. kp. kp. 
__ __ __  __ Viso 

Ant Prezidento:
F. J. Bagočius 18 81 16 4 69
W. F. Laukaitis 1 15 — 3 19
K. Jurgelionis — 1 — — 1

AUTOMOBILIS UŽGAVO
Drauge gydytojau, malonė

kite duoti patarimą per “Lais
vę.” Mane automobilis užga
vo smarkiai, kad net rūbus 
ant manęs pramušė. Įlaužė 
tris šonkaulius. Kaip ilgai 
ima kaulams sugyti? Man 
taip pat smarkiai užgavo ko
ją: pramušė skylę, nuo kul
nelio kokie du coliai. Skylę 
užgydė, ale man biskį skauda 
Kai pavaikštau, tai sutinsta. 
Ar gali ir vėl atsiverti rona?

Jau 4 mėnesiai, kaip ma
ne sužalojo. Kaip man dary
ti? Gydytojas varo, kad aš 
galiu dirbti, bo aš turiu “in- 
surens.” Dirbu anglių mamo
se. Esu 48 metų amžiaus. Aš 
atrodau, kaip neligonis. Aš 
esu riebus. Aš visados val
gau riebius daiktus. Ale aš 
nepilvotas.

Ar man nuo užgavimo krū
tinė sunki? Man krūtinė bu
vo supleistriuota. Juos nuė
mė už 11 savaičių. Tos vie
tos tebėra spuoguotos. Ir pra
dėjo visą kūną niežėti. Kai 
kasai kūną, tai net kraujas 
bėga. Kai galais pirštų brau
kau po kūną, tai rodos, kad 
po skūra yra spuogai. Ko
kiais vaistais galima tai pagy
dyt? Kompanijos gydytojas 
nieko nepatarė.

Atsakymas

Jums įlaužė tris šonkaulius. 
Už kiek laiko gali kaulai su
augti? Jei kaulai perlaužti, 
be didelių vidujinių išdrasky- 
mų, ir jei jie neišsišauna lau
kan per odą, tai jie sulimpa 
už 6-8 savaičių. Jaunam 
žmogui sugyja greičiau. Taip 
pat kaulai greičiau suauga, 
jei būvi dažnai ant saulės. 
Ultravijoletiniai spinduliai, 
nuo saulės arba nuo tam ty

čia lempos, padeda palaikyt 
kalkes audiniuose. Tada dan
tys ir kaulai esti standesni ir 
sveikesni ir, jei sužeisti, grei
čiau gyja. Jei imti žuvų alie
jaus, tai ir gi padeda kaulams 
gyti ir tvirtėti.

Jums virš kulnelio buvo 
žaizda pramušta. Ar gali ir 
vėl atsiverti? Dėl galėjimo, 
žinoma, galėtų, bet nemanau, 
kad Jums,, turėtų taip pasida
ryti. Laikykite kojas aukštyn 
iškėlęs, bent po keletą minu
čių, kelis kartus kas diena. 
Sveika ir kojom ir daug kam 
visame organizme.

Kaip Jums daryti? ar jau 
grįžti į darbą ? Tai priklau
so nuo to, kaip Jūs besijau- 
čiate bendrai ir kokios Jūsų 
aplinkybės.

Jums kūną paniežti ir lyg 
kokių yra spuogų. Tai veikiau
sia nuo tų plėstrų: jie erzina 
odą ir padaro įdegimą. Vii- 
gykite ir braukykite trina
muoju alkoholiu karts nuo 
karto. Geras, nesugadintas 
gamtinis maistas irgi Jums 
daug padės visame kame. 
Kad būtų daugiau Jums vi
taminų ir mineralų. Kaulai 
geriau gyja, kai gauni judė
ti, vaikštinėti.

Klausimai ir Atsakymai
Ar galėtumėte “Laisvėje” 

paaiškinti, kaip dabar sekasi 
Amerikos Laikraštininkų Gil
dijai, kiek ji narių turi? Tū
las laikas atgal spaudoje bu
vo apie Gildiją daug rašyta. 
Gal ji visai pakriko ?

Petras.
Atsakymas

Amerikos Laikraštininkų 
Gildija ne tik nėra pakrikus, 
bet dar labai puikiai gyvuo
ja. Paskutiniam tos unijos

giant į užpuolimo užkrečiamumą, gręsia 
išsiplėsti į naujus tarptautinius konflik
tus. Tai jau reiškiasi susidariusioje ne
ramioje padėtyje lenkų lietuvių pasie
nyje.

“Dabartinė tarptautinė padėtis kelia vi
soms taikingoms valstybėms, ypatingai 
didžiosioms valstybėms, klausimą apie 
jų atsakingumą už tolesnį Europos ir 
ne tik Europos tautų likimą. Sovietų vy
riausybė supranta tos atsakomybės savo 
dalį, taip pat supranta prievoles, išplau
kiančias jai iš Tautų s-gqs pakto ir iš 
Briano—Kelogo pakto ir iš sutarčių tar
pusavio pagalbai teikti, kurias ji sudarė 
su Francūzija ir Čechoslovakija, ir aš ga

liu jos vardu pareikšti, kad ji iš savo pu
sės, kaip ir anksčiau, yra pasirengus da
lyvauti kolektyviuose žygiuose, kurie bū
tų nutarti kartu su ja ir kurių tikslas 
butų sulaikyti tolesnį užpuolimo plėtoji
mąsi ir pašalinti padidėjusius pavojus, 
kad gali kilti naujas pasaulinis karas. Ji 
sutinka tuoj pradėti svarstyti/ su kitomis 
valstybėmis Tautų s-j e ar už jos ribų 
praktiškas priemones, kurias diktuoja 
aplinkybės. Ryt, gal būt, bus jau vėlu, bet 
šiandien laikas tam dar nepraėjo, jei vi
sos valstybės, ypatingai didžiosios užims 
tvirtą nedviprasmišką poziciją kolekty
vaus taikos išgelbėjimo problemos atžvil
giu.”

organo numeryje (“The Guild 
Reporter,” April 4) paduotos 

i skaitlinės apie Gildijos narių 
stovį. Dabar Gildija turinti 
15,301 narį — 13,007 narių 
dirba redakcijose, o 2,294 
komerciniuose laikraščių de
pą rtm e n tuose.

Gana ilgai Gildija susidėjo 
tiktai iš redakcinių štabų dar
bininkų. Pernai nusitarė savo 
ribas praplėsti ir apimti taip 
pat laikraščių bei žurnalų 
darbininkus, kurie dirba ad
ministracijose, prie išsiuntinė
jimo ir tt. Vadinasi, Amerikos 
Laikraštininkų Gildija dabar 
yra industrinė unija.
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Sveikinimai ’’Laisvės” Dalininkų 
Suvažiavimui

CHICAGIEČIŲ ŽODIS
Mes, Chicagos vilniečiai ir 

mūsų simpatikai, atsidėję tė- 
mijam, kaip progresuoja mū
sų visų mylimoji 
yra komunistinis

“Laisvė.” Ji 
dienraštis ir 
dienraštis ti- 
d ž i o pras

me. Alno pereitų metų su
važiavimo iki šiemetinio su
važiavimo “Laisvė” dar labiau 
susirišo su mūsų lietuviškomis 
miniomis. Už tai jai ir pa
sisekė įtraukti į -mūsų judėji
mą daugiau žmonių ir daug 
naujų žmonių padaryti to ju
dėjimo pritarėjais.

Mes siunčiame su šiuo ssvei- 
kinimu ir čekį ant $150.00. 
Tai chicagiečių dovana “Lais
vei.” Su draugiškiausiais lin
kėjimais, varde sveikintojų— 
Prūseika, Zixiene, Slančaus- 
kienė, Žaldokas.

NUO PAŽANGIŲJŲ 
BROOKLYNO BIZNIERIŲ

Mes siunčiame su šiuo svei- 
biznieriai, sveikiname dienraš
tį “Laisvę, 
merikos 
macijų 
šaltinį, 
už jos 
ziciją gynimui Lietuvos nepri
klausomybės, sveikiname ją, 
kaipo vienytoją Amerikos lie
tuvių tautos kultūriniam dar
bui, ir sveikiname ją, kaipo 
organizatorių stambaus kapi
talo slegiamųjų mūsų visuo
menės sluoksnių kovai už ge
resnį būvį.

Kartu su pasveikinimu tei
kiame ir materialę paramą 
sekamai:

M. Simonavičius, 426 So. 
5th St., $10;

P. Kapickas, 32 Ten Eyck 
St., $10;

M. Leipus, 324 Devoe St., 
$10; m

Vaiginis ir Šapalas, 147 
Thames St., $10;

Misiūnas, 473 Grand St.,

kriausia to ž o
Nuo pereitų metų

kaipo svarbų A- 
lietuvių žinių, infor- 
ir abelnai apšvietos 
Sveikiname “Laisvę” 

aiškią ir griežtą po-

S.
$5;

Sutkus, 451 Grand St.,

Dumblys, 142 No. 5th St

Trunca, 150 N. 4th St

| dar puikesniam laikraščio ge
rinimui. Laikraščio gerini
mas visada suteikia naudos 
pačiam judėjimui. Pereitų 
metų laikraščio pakraipa, mū
sų supratimu, buvo gera. Kad 
nepasilikus su tuščiais žo
džiais, įdedame nors mažą au
ką $5. Aukojo: A. Matulis, 
A. žaviša, J. B. Paserpskis, J. 
Kreivėnas ir O. Sulaitienė.

Draugiškai, 
A. Matulis.

kas, Fr. Manelis 
R. černauskienė, 
nė, E. Šilinienė, 
kas — po 25c; J.
Viso pasidaro $12.10. 
pasveikinimas!

Draugijos Koresp.
A. Švedienė.

— po 50c;

A. A.fl-aus-
Voltas—10c.

Puikus

Draugai ir 
Mes, new- 

’ skaityto- 
neturėdami.

Newark, N. J. 
Draugės ! 
arkiečiai “Laisvės 
jai ir rėmėjai, 
progos su jumis dalyvauti,
sveikinam jus iš tolimų Ame
rikos kraštų susirinkusius 
svarstyti darbininkų reikalus 
ginančio laikraščio “Laisvės”! 
Mes, žemiau pasirašę, sveiki
nam dienraštį “Laisvę” nors 
ir su maža medžiagine para
ma, taipgi pasižadam ir ant 
toliaus visokiais būdais rem
ti, kol tik “Laisvė” gins dar
bo žmonių reikalus.

Newark© Liet. Komunistų 
Frakcija $5; V. Skeistaičio ir
J. Mikšio Užeigos savininkai 
$2; A. Kazlauskas $2; po $1: 
V. Monkus, F. Lupsevičia, J.
K. Juodiskai, A. Kvedera, J. 
Paukštaitis, Ignas Bėčis, S. 
Lukas, M. Dobinis, A. Duls- 
kis ir buvęs newarkietis Juoz. 
Stanelis; Ig. Urbonas ir Stel- 
mokienė po 50c.

Dabar mes visi vienu bal
su sušunkam: Lai gyvuoja 
dienraštis “Laisvė”!

Paterson, N. J. ALDLD 84 
kp. sveikina “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavimą 
ir užgiria dabartinę jos lini
ją, taipgi pasitikime, kad ir 
sekančiais metais “Laisvė” 
žygiuos tuo patim leninistiniu- 
stalinišku keliu.
aukų parinkom tarpe “Lais
vės” prietelių 
mašinos išmokėjimo.

B. Kerševičius ir Kerševi- 
čienė $1, Sinkauskienė $1; 
Ulšinskas $1; S. Bakanauskas 
$1;
50c: 
čius, 
čius,

Binghamton, N. Y. Čia pi’i- 
siunčiu čekį vertės $5. Malo
nėkite perduoti jį “Laisvės” 
suvažiavimui su pasveikinimu 
nuo mūsų. Aukota sekamai: 
Liet. Kom. Frakcija $2; M. 
žvirblienė, J. Vaičikauskas, F. 
Maldaikis ir B. Zmitraitė po 
50c; J. Navalinskienė, E. Že
maitienė, V. Zmitraitė ir A. 
Zmitra po 25c.

B. Zmitraitė.

Brooklyn, N. Y. Sveikatos 
Kultūros Draugijos narių bū
rys sveikina “Laisvės” dien
raščio Liet. Koop. Spaudos 
Bendrovės Dalininkų Suvažia
vimą. Linkime dienraščiui 
“Laisvei” ilgai gyvuoti ir ves
ti sunkią kovą už pergalę dar
bininkų klasės.

Auka nuo šių draugų: John 
W. Thomsonas $3; A. Mol- 
lyn’s, 449 Grand St., $1; Ip. 
Kanaporis $2; J. Post $1; A. 
Verkutis $1. Viso $8.

Shelton, Conn. “L.” suvažia
vimui aukojo: J. Ragauskas, 
O. ir K. Jasulaičiai 
K. Galažis 50c.

po $1; A.

Gerbiami
188 kp.

T o d ė 1 ir

riaus pirmininkas J. Surdokas 
1:40 po pietų, 325 E. Market 
St., Wilkes- Bare, Pa.

Mandatų komisijon paskyrė 
di'g. V. Valuką, A. škarnulį ir 
V. Saudargą.

Mandatų komisijai besidar
buojant su mandatais, pirmi
ninkas pakvietė su pasakymu 
prakalbėlių šiuos draugus: J. 
Stanislovaitį, I. Klevinska ir J.i. 7 V

Sutvarkius mandatus pasiro
dė, kad konferencijoje dalyvau
ja 59 delegatai atstovaudami 
16 organizacijų su 787 nariais.

Konferencijos vedimui išrink
ta pirmininku V. Valukas, se
kretorium—V. Saudargas.

Vienbalsiai priimtas d. J. 
Vilkelio pagamintas dienotvar- 
kis.

Skaitytas pereitos konferen
cijos protokolas .ir su mažom 
pastabom priimtas vienbalsiai. 
(Šiuo tarpu pribuvo LKF du 
delegatai, atstovaujanti 10 na
rių.)

Rezoliucijų komisija išrinkta 
iš šių draugų: Stanislovaitienė, 
Vilkelis, Klevinskas, Stankevi
čius ir Kvietkius.

Pirmininko Surdoko raportas 
(žodžiu ir trumpas) vienbalsiai 
priimtas.

Sekretoriaus J. Vilkelio ra
portas (raštiškas ir ilgas) vien
balsiai primtas.

Iždininkui Dautartui sutikus 
su sekretorium finansų tikru
me, jo raportas vienbalsiai pri
imtas. Ižde yra $10.60.

Pertrauka 75 Minučių

Rezoliucija prieš Sovietų val
džią, prieš “šaudymą žmonių,” 
46 balsais prieš 15 atmesta.

Išrinktas naujas komitetas iš 
7 narių. Komitetan įeina šie 
draugai: Saudargas, Rauduvie- 
nė, Navickas, Stankevičius, Va-Į 
Jukas, Radzevičiene ir Pacen- 
kienė.

Sekančios konferencijos 
kimas paliktas komiteto 

| žiūrai.
Konferencija užsidarė 

vai. vakare.

sau-
nuo-

6:30

Konf. Pirm. V. Valukas.
Sekr. V. Saudargas.

P. S.—Tuoj po konferencijos 
ant greitųjų buvo sueita išrink
to komiteto ir paskirta parei
gos sekamai: pirmininku J. 
Stankevičius; sekretorium V. 
Saudargas; iždininku V. Valu
kas.

Kom. Sekr. V. Saudargas.
21 Union St.
Inkerman, Pa.

Chester, Pa

Pittsfield, Mass.
Bedarbė pas mus vis didė

ja, ypač dabar pavasario lai
ku galima matyt būrius be
darbių miesto centre, North 
gatvėj, kurie, lig tos gervės 
rudens laiku, tariasi skristi Į 
šiltas šalis.

kuri 
lėtą 
dar 
Per

General Electric dirbtuvė, 
atleido iš darbo jau ke- 
tūkstančių darbininkų, 
vis šimtais atleidinėja, 

tai darbininkai, kurie ir
dirba, yra nusiminę, nes ne
žino, kaip ilgai dar pasiliks 
darbe.

Berkshire Woolen dirbtuvėj 
darbui sumažėjus, atleido vi
sus pavienius darbininkus ne
apribotam laikui, o ir likusie
ji dirba nepilną laiką. Neku- 
riems pasako ateiti, 
bo bus, galėsi dirbti, 
tai eisi namo.

jei dar- 
o jei ne,

dirbtuvė,

FAšISTŲ GANDAI APIE 
“SUNAIKINIMĄ” AMERI

KIEČIŲ BATALIONO

B a r c e 1 o na, Ispanija. — 
Nors fašistai garsinasi, kad 
“sunaikinę” a m e r i k i e čių 
Lincolno - Washingtono Ba
talioną, bet N. Y. Times ko
respondentas matė šimtus 
liuosnoriu iš to bataliono ir 
Tarptautinės Brigados aps
kritai.

K o r espondentas pažymi, 
kaip jie, ginant Gandesą, 
karžygiškai kovojo iš pavo
jingiausių pozicijų prieš fa
šistus.

Naziai Atima žydų Advoka
tų Teises Austrijoj

$3.
Viso $56.
Iniciatorium šio pasveikini

mo buvo drg. P. Kapickas.
BALSAI IŠ KITŲ MIESTŲ

Camden, N. J. Draugai: 
Jūs šiandien susirinkote svar
biu momentu ir spręsite netik 
apie tolimesnį dienraščio pa- 
silaikymą, bet taip pat, kaip 
pasekmingiau mobilizuoti dar
bo mases už pasiliuosavimą 
iš gyvenimo priespaudos.

Gaila, draugai, kad negaliu 
dalyvauti kaitų su jumis. To
dėl turiu pasitenkint tuomi, 
kad galiu jus pasveikint ir 

* nors su maža auka prisidėt, 
$5.00.

Draugiškai,
A. J. Pranaitis.

dėlei naujos

J. ir S. Bimbai $1; po 
G. Linka, V. Siaurusevi- 
P. Lapė, P. Danskevi- 
G. Petkus. Viso $7.50. 

ALDLD 84 Kp. Komisija:
J. Bimba, S. Bimbienė, 

P. Prapiestienė,
J. Matačiūnas.

Newark, N. J. Rengėjos
Dr. Kaškiaučiui “surprise pa
res 
penkiais 
nigų.

sveikina suvažiavimą
doleriais likusiuc

Detroit, Mich, 
draugai: ALDLD 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
1 d. balandžio ir nutarė pa
aukoti $3 “Laisvės” suvažia
vimui sykiu su pasveikinimu. 
Nors jis nespės suvažiavimą 
pasiekt, bet aš manau, kad 
sunaudosite po suvažiavimo.

Draugiškai,
Jurgis Stepankevičius.

Nuo Worcesterio Draugų
“Laisvės” skaitytojai, Wor

cester, Mass., per ALDLD 
Moterų Kuopą sveikina “Lais
vę” su $5 aukų.

Sveikinam dienraštį “Lais
vę” kaipo švietėją ir organi
zatorių plačių lietuvių masių 
ir linkime jai pasiekti dar 
platesnes lietuvių mases be 
skirtumo jų įsitikinimų. Auko
jo: D. žemeikis $1; po 50c: N. 
J. Kudarauskas, J. žalimas, 
Bitininkas, Končius ir P. Pe
trauskas ;
kauskas, 
čiūnienė, 
kackienė,
lušaitienė, D. J. Justus.

po 25c:
A. Čeponis,
T. Lukienė,
M. žukienė,

A. Pil-
A. Bal-
M. Su-

II. Rau-
SU 
pi-

T. Stonkiene,
K. Žukauskiene,
K. Juodeškienė,
E. Skistaitienė,
J. Bindokienė,

Vitkauskienė.M.

Neck, N. Y. Pavie-

Montello, Mass. Mes, “Lais
vės” bendrovės šėrininkai ir 
skaitytojai, pasitarę su drg. 
Geo. Shimaičiu, sveikiname 
savo dienraščio dalininkų su
važiavimą ir linkime kuo ge
riausio pasisekimo suvažiavi
mui ir “Laisvei.”

Kadang mes dėl tūlų prie
ik žasčių negalėsime prisiųsti at

stovo iš savo kolonijos, tai 
»■ nors su dovanom prisidedame 

sekamai: J..Sireika $1, J. Gu
tauskas $1, P. Pūkelis $1, A. 
Raila $1, G. Shimaitis $1 ir 
A. Baronas 50c. Viso $5.50.

Draugiškai,
G. Shimaitis.

“Laisvės” Šėrininkų 
Suvažiavimui

Jersey City, N. J. Draugai 
šėrininkai! Mes keletas drau
gų pagal išgalę sveikiname 
jus suvažiavusius ir pasiti- 

Ajkim, kad jūs surasite būdus

Great
nių greatneckiečių pasveikini
mas “Laisvės” šėrininkų su
važiavimui. Priimkite mūsų 
širdingiausį sveikinimą ir ma
žą auką nuo šių draugų: po 
$—F. Marcinkevičia, F. Lidei
kis, F. Griškevičia, F. Klaston 
ir P. Bėčis; po 50c — O. Kli- 
maitienė ir E. Marcinkevičie
nė. Viso $6.00.

Aukos surinktos per

Rochester, N. Y. D. L. K. 
Gedemino Draugija laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkimas pripuolė tą pačią 
dieną, kai mūsų darbininkų 
didžiausio dienraščio “Lais
vės” dalininkų suvažiavimas. 
Ta proga kilo susirinkime 
mintis, kad pasiųst suvažiavi
mui pasveikinimo telegramą. 
Su tuo visi nariai sutiko. Ir 
iš kasos paskyrė auką $5. Pa
vieniai nariai prisidėjo se
kančiai :

M. Duseika $2; M. Severi
nas, švedas ir Švedienė, J. 
Stanley—po $1; V. Lastaus-

Wilkes Barre, Pa.
Konferencija, Baliukas

Kovo 20 d. čia įvyko Ameri
kos Lietuvių Kongreso Wilkes- 
Barre Skyriaus konferencija. 
Konferencija buvo skaitlinga ir 
nutaiki. O tai ačiū buvusiam 
komitetui. Tiesa, pasireiškė 
biskį “šiurum-burum,” kada 
buvo priduota rezoliucija prieš 
Sov. Sąjungą, už trockistus. 
Bet to negalima pavadinti sui
rute, ar kas tiksliai būtų norė
jęs konferenciją išprovokuoti. 
Tas buvo paprastu įvykiu, kur 
atsiranda Trockio užtarėjų. 
Balsavimai prieš rezoliuciją nu
lėmė karštį rezoliucijos kalėjo 
ir^ šalininkų.

Geistina, kad sekančios kon
ferencijos būtų dar didesnės ir 
daugiau kitų sriovių organiza
cijų įtrauktų, žinoma, tas pri
klausys nuo komiteto veiklos.

Tuoj po konferencijos sekė 
baliukas, surengtas buvusio ko
miteto, Skyriaus naudai. Sve
čiai linksminosi ir iš to numa
tyta buvo, kad liks keli dole
riai pelno. Požeminis.

Amerikos lietuvių Kongreso 
Wilkes-Barre Apielinkės Sky

riaus Konferencijos 
Protokolas

Konferėnciją atidarė Sky-

Bedarbė Didėja
čia bedarbė kas dieną didėja, 

ir kartu bedarbių pragyveni
mas blogėja. Beveik iš visų dir
btuvių kompanijos paleido nuo 
darbo pusę darbininkų. Kovo 
26 d. Viscose kompanija, Mar
cus Hook miestelyj, paleido vie
na diena 600 darbininkų. Vie
nas iš atleistųjų darbininkų, 
Stephen Wereszezak, 43 metų 
senumo, eidamas namo, iš susi-

Antrą sesiją atidarė konfc- į rūpinimo, susirišo savo kelius 
rencijos pirmininkas V. Valu
kas, 4 vai. po pietų

Kadangi rezoliucijų komisija tankoj. 
nebuvo užbaigus savo darbo, 
nutarta tęsti konferenciją se
kamu paragrafu dienotvarkyj, 
būtent: naujais sumanymais.

Nutarta prisidėti prie kata
likų sriovės ir sykiu su jais ap
vaikščioti Lietuvos ’ neprigulmy- 
bės 20 m. sukaktį balandžio 19 
d.; nesusitaikant su katalikais, 
rengti atskirai su tuo suprati
mu, kad visos konferencijoj da
lyvaujančios organizacijos rems 
sumanymą visais būdais — fi
nansiniai ir moraliai ypatingai. 
Nutarimą įkūnyti pavesta Sky
riaus komitetui.

Nutarta, kad Skyriaus komi
tetas nusipirktų knygas ir jas 
vestų.

Nutarta, kad sukėlimui Sky
riaus finansų komitetas reng
tų didelį pikniką ateinančią va
sarą.

Nutarta pasiųsti telegramą J. 
V. sekretoriui C. Hull’ui pa
smerkiant Lenkijos agresiją 
ant Lietuvos.

Vienbalsiai priimta šios 
zoliucijos: kad Lietuvos 
džia besąlyginiai paleistų 
tinius kalinius, okupuotus 
tuvos klausimu, Lietuvos
džiai reikalaujant demokratinių 
teisių krašte, prieš Lenkijos 
valdžią ir Ispanijos klausimu.

ir nusiskandino Viscose kompa
nijos “powerhouse reservoir”

Nelaimingasis paliko 
savo moterį su trimis mažais
vaikučiais sunkioje padėtyje.

Tai toks čia yra darbininkų 
likimas, jog kaikurie darbinin
kai yra ant tiek susikrimtę, kad 
žudosi. Vis tai dėl sunkaus gy
venimo. Pragyvenimas ir ren- 
dos yra pakilę, bedarbiams yra 
sunkus gyvenimo klausimas.

Vietinis Korespondentas.

Sov. Lakūnas Neranda Leva- 
nevskio Lėktuvo Pėdsakų

re- 
val- 

poli- 
Lie- 
val-

Maskva. — Sovietų lakū
nas kapitonas J. . D. Moš- 
kovskis įš Rudolf salos per
skrido per šiaurių Polių ir 
lakstė ten plačiai aplinkui, 
jieškodamas Levanevskio ir 
penkių jo draugų. Nematė 
jokių jų bei jų lėktuvo pėd
sakų ir tuo pačiu pradėji
mu sugrįžo atgal į Rudolf 
salą. Jinai randasi už 560 
mylių nuo poliaus.

Levanevskis su penkiais 
kitais sovietiniais lakūnais 
nežinia kur dingo 
rugpjūčio mėnesį,
darni per šiaurių Polių 
Ameriką.

pernai 
beskris-

Valstybės sekretorius Cordell Hull, nelabai senai pasakęs Wash
ingtone kalbų prieš karo ruošėjus, už taiką.

Vienna, Austrija. — Hit
lerio valdžia atėmė advoka
tūros teises iš žydų, įėjusių 
į tą profesiją po 1914 metų; 
kol kas, tačiau, palieka ad
vokatūroj tuos žydus, kurie 
tarnavo armijoj laike pasau
linio karo arba kurių tėvai 
žuvo tame kare.

Berlin. — Nazių valdžia 
bonais užsitraukia dar bi- 
lioną markių vidujinės pas
kolos. Tai jau trylikta tokia 
paskola.

Nors jau senai šios 
namu savininkai 

miesto nusausint šį 
šiol miestas bisku- 
upę, bet nieko ge-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Eaton popieros 
kuri randasi ant Housatonic 
upės kranto, tai kad pasinau
dot jos vandeniu, padarė tven
kinį. Vanduo pakilo ir užlie
jo darbininkų apgyventą mies
to dalį apie Wahconah Park. 
Šiame darže kadais jaunimas 
žaidė “base ball,” “foot ball,” 
o dabar pusė yra apsemta 
vandeniu, o antra dalis ne
pereinamas dumblynas. Po 
stipraus lietaus rūsiuose teka 
vanduo, 
apielinkės 
reikalauja 
daržą, iki
tį pagilino 
ro iš to nėra — vanduo kaip 
stovėjo, taip stovi. Jeigu bū
tų vanduo apliejęs turčių ap
gyventas vietas, tai, supranta
ma, būtų kitas dalykas.

Kovo 28 staiga pasimirė 
Antanina Karpavičienė, ku
rios vyras mirė 12 sausio šių 
metų. Buvo dar gana jauna 
moteris, 47 metų. Paėjo iš 
Suvalkijos. Paliko dideliam 
nuliūdime sūnų, tris dukte
ris — vyriausioji vedusi, du 
broliu ir vieną seserį Lietu
voj, ir dvi seserį Mt. Carmel, 
Pa. Buvo bažnytinė, prigulėjo 
prie Juozapinės Draugijos, tai 
ir tapo palaidota su visom 
bažnytinėm apeigom. Velionė 
buvo 
rinko 
duoti

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

gana svetinga, tai susi- 
geras būrys žmonių ati- 
paskutinę pagarbą.

Biržų Proletaras.

‘'■■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. 41 st Street, 

New York City, N. Y.

ll

PHILADELPHIA, PA.

Ginkim Lietuvą!
Nepaprastas Masinis Mitingas Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo nuo Lenkų Klausimu Įvyksta

Sekmad., Balandžio 10 April
LIETUVIŲ TAUTIŠKOJE SALĖJE

928 E. Moyamensing Avė. Phila., Pa.

Pradžia 2 Vai. po Pietų
Rengia Philadelphijos Darb. Org. Veikiantis Komitetas

Kalbės Kunigas J. Zittas, J. Grinius ir Pat Toohey, 
vietiniai. Svečias V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius 

iš Chicagos ir taip keletas kitų
Dalyvaukite visi. Neškit protestus ir ginkit Lietu

vos Nepriklausomybę nuo užpuolikų lenkų.
Kviečia RENGĖJAI.

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

IS ienų padarau nau
ju! paveikslui ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju Jvairiom
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(Šulinskas) 

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I., N. Y.
'
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Kaip Yra su Amerikie- j
čiais Ispanijoje?

Nėra slaptybė, kad kovo 
mėnesį ir balandžio pradžioj 
skaudžiai nukentėjo liaudie- 
čiai. Nukentėjo todėl, kad 
Italijos, Vokietijos, Portu
galijos ir kiti fašistai suga
beno baisias jėgas. Liaudie
čiai kaunasi taip pasišven
tusiai, taip drąsiai, taip 
energingai, kad istorijoj ne
galima rasti panašių pavyz
džių.

Fašistai turi keturis — 
penkis kartus tiek, kaip 
liaudiečiai orlaivių. Fašistai 
turi daug priešorlaivinių ir 
prieštankinių kanuolių. Jie 
turi labai daug kanuolių ir 
jų tarpe toli šaunančių. Ko
respondentas Herbert L. 
Matthews iš karo fronto ra
šo, kad fašistai šimtais gau
na naujų lėktuvų iš Italijos 
ir Vokietijos, kurie po 40-50 
grupėmis puola liaudiečius 
apkasuose, meta ant jų 
bombas neišpasakyto dydžio, 
šaudo į juos iš kulkasvai- 
džių. Jis rašo, kad “liaudie-

niją, kad stojus į kovotojų 
eiles ir "kovojus už savo tė
vynę. Jau tik šis faktas pa
rodo, kaip didvyriškai Is
panijos liaudis gina savo 
reikalus.

Draugai Amerikiečiai
Visas laikas energingai 

kovojo Tarptautinė Briga
da, kurią sudaro savanoriai 
kovotojai vokiečiai,' francū- 
zai, lenkai, kanadiečiai, 
amerikiečiai ir kiti. Tarp
tautinė Brigada daug gra
žių puslapių įrašė į Ispani
jos liaudies kovos istoriją. 
Ji ir dabar energingai, pa
sišventusiai kovojo ir kovo
ja. Jos tarpe veikia Lincol- 
no-Washingtono Batalionas, 
kurį sudaro amerikiečiai. 
Jos eilėse veikia ir Mac- 
Kenzie-Papineu Batalionas, 
kurį sudaro kanadiečiai. 
Šiuose dviejuose batalionuo
se yra apie 100 lietuvių, ge
riausių ir brangiausių mūsų 
draugų.

čiai prieš tas baisias karo 
mašinas, kokių nei pereitas 
Pasaulinis Karas nematė, 
gali pastatyti tik savo kū
nus, drąsą, pasišventimą.” 
Liaudiečiai nugalimi, įvei
kiami, bet jie traukiasi be

Baisi fašistų jėga užgulė 
ant Ispanijos liaudiečių ar
mijos, baisi jėga užgulė ant 
Tarptautinės Brigados, ku
rią šimtus kartų fašistai jau 
pirmiau bandė sunaikinti.

Pranešimu Herbert L.

fašistų falangas, kad pro 
juos prasiveržus ir susijun
gus su liaudiečių dalimis. 
Fašistai medžiojo, gaudė 
tas grupeles, šaudė iš ka

muolių į miškus, kalnus, kad 
•’sunaikinus likučius. Rinkosi 
i kovotojai į daiktą. Kelis 
kartus jiems prisiėjo muštis 
su daug galingesniu priešu. 
Pagaliau, ties Gandesa jie ir 
vėl susijungė su liaudiečių 
jėgomis.

Vienoj vietoj amerikiečiai 
laikė kalną. Praeitą šešta
dienį fašistai sumušė kitą 
dalį ir apėjo amerikiečius iš 
dešiniojo sparno. Iš prieša
kio mušė galinga fašistų ar
tilerija, iš dešinės supo fa
šistų pėstininkai ir maurų 
raitarija. Bet drąsi, pasi 
šventusi amerikiečių sau ja
le turėjo užtektinai amunici
jos ir priešų gaujas atmušė.

Viena grupelė iš devynių 
kovotojų pasiekė Ebro upę 
ties Resquera. Upė plati, 
sriauni, gili. Jiems kito ke
lio nebuvo, kaip tik plaukti 
per galingą ir šaltą upę. Vi
si jie žinojo, kad lindimas į 
ją, tai yra lygus lindimui į 
mirties nasrus. Kovotojai, 
kad atgauti kiek jėgas, pa-
silsėjo ir puolė į sriaunų 
vandenį, kad kitoj pusėj pa
siekus savo draugus. Iš de
vynių tik trys pasiekė kitą 
pusę.

Reporteris rašo, kad iš 
450 buvusių kovotojų Lin-

nusiminimo, be panikos, ap- Matthews skaudžiai nuken- colno-Washingtono Batalio-
imti didelio pasišventimo 
ginti savo tėvynę, savo lais
vę. Ir gina taip, kaip tik 
didvyriai gali ginti. Jie vie
tomis surenka silpnas savo 
jėgas ir puola į kontr-ata- 
kas, kad sulaikius fašistus. 
Puola prieš baisią fašistų 
ugnį. Leridos mieste jie bu
vo užtaisę fašistams spąs
tus. Liaudiečiai ištraukė ;5š: 
to miesto savo jėgas, paliko 
15,000 pėstininkų ir kulka- 
svaidininkų, pasislėpusių su 
rankinėmis g r a n a t o m is, 
bombomis, kulkasvaidžiais 
pastogėse, namuose. Kada 
fašistai įmaršavo, tai jie 
puolė priešus ir kelis tūks
tančius jų išmušė. Tai bu
vo didelis fašistams smūgis. 
Bet Mussolinis ir Hitleris

tėjo Lincolno-Washingtono 
Batalionas. Šis batalionas 
buvo kelis kartus fašistų ap
suptas, nes jis visomis jėgo
mis norėjo sulaikyti juos 
nuo prasimušimo prie Vi- 
duržeminių Jūrų ir perkirti- 
mo liaudiečių Ispanijos Į 
dvi dalis. Lincolno-Washing
tono batalionas kelis kartus 
turėjo prasimušti per daug 
galingesnes fašistų jėgas, 
kad susijungus su kitomis 
liaudiečių jėgomis. Žinių 
stoka, bet iš korespondento 
pasikalbėjimų su komandie- 
rium Richardu Merrimami 
ir brigados komisaru John 
Gates darosi aišku, kad 
Tarptautinės Brigados ko
votojai ir jų tarpe Lincoln- 
Washington© bataliono ko-

no, balandžio 4 d., buvo su
sirinkę tik apie 150. Galimas 
daiktas, kad didelė dalis 
dar yra susijungus su kito
mis armijos dalimis, dalis 
dar pribus mažais būreliais, 
dalis yra patekę į nelaisvę, 
bet dalis pasišventusių ir 
brangiausių draugų pasiliko 
Ebro upės srityje ant visa
dos, atidavė tą, kas yra 
brangiausia — gyvastį už 
liaudies ir viso pasaulio de
mokratijos ir žmoniškumo 
reikalus!

Nenustokime Vilties 
n

Ispanijos liaudis yra bai
sioj padėtyj. Atrodo, kad 
fašistų bangos užplovė ir 
nugulėjo drąsius kovotojus. 
Bet vilties nereikia nustoti.

naujus tūkstančius kasdien 
išsodino iš savo laivų. Liau
diečiai turėjo palikti Leridą. 
Iš 40,000 gyventojų mieste 
pasiliko tik keli šimtai se
nelių ir vaikų. Visi tvirtes
ni išmaršavo su liaudiečių 
armija.

Kada fašistai apsupo liau
diečius Franci jos pasienyj, 
tai apie 6,000 perėjo į Fran- 
ciją. Jie kelias dienas buvo 
nevalgę, išvargę, nusilpnė- 
ję. Jie kito kelio neturėjo, 
kad susijungti su savo drau
gais, ginančiais Ispanijos lai
svę. Vos spėjo pasilsėti, at
gauti jėgas, kaip vėl virš 
4,000 išvyko atgal į Katalo-

votojai rodė stebuklus ko
voje.

Prie Villalba fašistai per
kirto Lincolno-Washingtono 
Batalioną. Vieną dalį paėmė 
vesti komisaras John Gates, 
o kitą pirmesnė vadovybė.
, Ant galingos ir sriaunios 

Ebro upės tiltai buvo sunai
kinta. Gatės su savo drau
gais gyvastį išgelbėjo tik 
plaukimu. Ant upės buvo ne
mažai valčių, bet Ispanijos 
valstiečiai, kad pastojus fa
šistams kelią, sudegino tas 
valtis. Amerikiečių bata
lionas buvo sukapotas į da
lis. Kovotojai mažais būre

liais įrėši paskui galingas

fašistinė. Jai sunku atsilai
kyti prieš baisią fašistų 
techniką, bet ji dvasioj ne
sulaužyta, ji kuopia jėgas, 
kad kirtus fašistams smūgį 
į pat budelišką širdį.

Drg. Robert Minor, Ame
rikos Komunistų Partijos 
vadas, iš Ispanijos praneša, 
kad neturime nusiminti, nu
sigąsti, kad po senovei turi
me rinkti Ispanijos liaudžiai 
aukas pinigais, drabužiais, 
maistu, medikamentais. Kad 
turime reikalauti, idant nu
imtų draudimą Ispanijos 
valdžiai pasipirkti reikme
nų. Kad Ispanijos liaudis ir 
tada kovos, jeigu fašistai at- 
kirs Berceloną nuo Madri
do. Kad dar daug sunkių ir 
didelių kovų bus priešakyj 
ir mūsų pagelba dar dau
giau reikalinga.

D. M. š.

choras, rusų-lietuvių grupė 
perstatys veikaliuką, lietuvių 
merginų grupė duos ką nepa
prasto. “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara pasakys prakal
bą. Tai bus paskutinis žie
mos sezono parengimas.

A. J. S.

Easton, Pa.

Philadelphia, Pa.

Aplankykite Mūsų Pažįstamas 
Ligones

Balandžio 4 d. jaunuolė Zo
fija Streukiūtė, duktė Kastan
to Streuko, mokykloj staigiai 
susirgo, pradėjo labai vemt. 
Pašauktas gydytojas nugabe
no į Dr. J. Betts ligoninę, kur 
tuojaus buvo padaryta opera
cija, išpjautas apendikas. Li
gonė Zofija jaučiasi pusėtinai 
gerai.

Jau kelinta savaitė guli 
Eastono miestavoj ligoninėj ir 
sunkiai serga širdies liga Bar
bora Martinkienė.

Kas turite laiko, prašoma 
aplankyti ligones.

V. J. Stankus.

WILKES-BARRE IR SCRANTONO, PA 
APlELINKiy VISUOMENES ŽINIAI

Amerikos Lietuvių Kon
greso Wilkes-Barre, Pa., 
skyriaus komitetas laikė po
sėdį bal. 3 d. ir nutarė įvyk
dyti gyveniman konferenci
jos tarimus, būtent: sureng
ti Lietuvos neprigulmybės 
20 metų sukaktį ir išvažia
vimą.

Kadangi katalikų srovė 
jau esanti užbaigusi savo 
apvaikščiojimo planą ir mes 
ten jau pasivėlinę arba ne-

same pageidaujami, tai ko
mitetas nutarė rengti pavie
niai.

Apvaikščiojimas įvyks geg.
8 d., Wilkes - Barre, Pa. Iš
važiavimas įvyks birželio 26 
d. Laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliaus.

šios apylinkės organizaci
jos meldžiamos nesinaudoti 
minėtomis dienomis savo 
parengimams.

Skyriaus Sekr.,

“LAISVES”

PIKNIKAS

Juk ir 1936 metų rudenį jau 
atrodė, kad nėra jėgos su
laikyti juos prie Madrido. 
O buvo sulaikyti ir skau
džiai sumušti. Juk ir Rusi
jos proletarinė revoliucija 
daug kartų buvo mirties pa
vojuj, generolai Kolčakai, 
Denikinai, Judeničiai ir pa
saulio imperialistai rodės, 
štai, kels budelių puotą ant 
Sovietų Respublikos kapo, 
o visos jų pastangos* nuėjo 
niekais. Liaudis, masė, jos 
pasišventimas brangiai už
mokėjo už savo pergalę, sa
vo laisvę, bet ji nusuko 
kontr-revoliucijai sprandą.

Ispanijos liaudis yra anti-

Svarbios Prakalbos Lietuvos 
Klausimu

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 10 d., kalbės iš Chi- 
cagos “Vilnies” redaktorius 
A. Andrulis, Lietuvių Tautiš
koj Salėj, 928 E. Moyamen
sing Avė., lygiai 2-rą vai. po 
pietų. N esivėl nokite!

Lietuvių visuomenė šiose 
prakalbose įgaus teisingą su
pratimą apie Lietuvos padėtį, 
kurią anksčiau ar vėliau Len
kija užpuls. Drg. A. Andru
lis šiuo klausimu plačiai ap
sipažinęs. Mūsų judėjimo rė
mėjai, organizacijų nariai, 
“Laisvės” skaitytojai ir kiti 
garsinkite šias prakalbas, nes 
plakatų nesuspėjom pagamin
ti. Bus garsinta ant radio 
stočių ir “Laisvėje.”
Svarbi Jaunuolių Konferencija

Balandžio 10 d., 735 Fair
mount Ave., 2-rą vai. po pie
tų, įvyks svarbi lietuvių jau
nuolių konferencija, kurią su
šaukia ALDLD 6-to Apskri
čio konferencijos tarimas. De
legatai suvažiuos iš Baltimo- 
rės, Chesterio,-, Kaštono, Rea- 
dingo, Camdeno ir kitų mies
telių. Vakare bus gražus pa
rengimas.

Konferencija išdirbs planus, 
kaip pasekmingiau suorgani
zavus lietuvių jaunimą ir kaip 
jį sukultūrint darbininkiškoj 
dvasioj. ALDLD 6-to Apskri
čio ribose mūsų lietuvių jau
nimas veik neorganizuotas.

Svarbus Del Ispanijos 
Parengimas

So. Boston, Mass.
RADIO

Šios nedėlios, balandžio 10 
d., programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9 :30 vai. ryte, 
bus sekanti:

1— Joe Peters ir jo Blue 
Ramblers orkestrą, iš Gard
ner, Mass.

2— Dainininkė Ma rijo n a 
Koyutis, iš Lowellio.

Po programos prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę, pra
nešant savo įspūdžius. Rašy
kite į Station WORL, Lithua
nian Program, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre lietuvių par

ti j iečių ir “Laisvės” skaityto
jų .bus labai svarbus susirin
kimas balandžio 9 dieną, šį 
šeštadienį.

Šiam susirinkime bus drau
gas V. Andrulis iš ' Chicagos 
ir bus aptarta daug svar
bių dalykų.

Susirinkimas bus partijos 
raštinėj, 109 S. Washington 
St., Room 307. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi dalyvaukite.

Shanghai, bal. 5.—400,000 
Chinijos kariuomenės pasto
ja japonam kelią į Suchowa, 
geležinkelių centrą.

į Iš

BROOKLYNE
Sekantis didelis parengimas bus

Sekmadienį, 3 Liepos (July)
Ant rytojaus po pikniko šventė, 

bus proga iš toliau atvažiuoti, nes 
bus laiko pamatyti miestą, aplan
kyti beachius, pasismaginti piknike 
ir be nuovargio sugrįžti namo.

“Laisves” Piknikas Bus

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Avenue 

Brooklyn, N. Y.

toliau atvykusioms jau dabar laikas rūpintis 
į pasisamdymais busų ir organizavimu grupių vyki- 
jjį mui į pikniką iš kitų miestų.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Apšaudyta Ispanijos didžio tapytojo Goyos stovyla netoli Belchite, kur gimč tasai artistas. Mussolinio- 
Hitlerio orlaiviai beveik suar dė tąjį miestą oro bombomis/

Balandžio 14 d., ketvirta
dienį, yra rengiamas vienas iš 
didžiausių ir gražiausių pa
rengimų, Academy of Music, 
Broad ir Locust, 8 vai. va
kare.

Koncertinę programą pildys 
Philadelphijos sifmonijos or
kestrą su virš iš šimto muzi
kantų ; prie to, bus žymių ar
tistų, dainininkų ir smuikinin
kų.

Academy of Music atsibū- 
na operos, koncertai ir yra 
garsiausia salė visame mies
te. Tikietai pigiausi tik 35c, 
po to seka: 50c, 75c, $1. Pel
nas eis nupirkimui ambulan- 
sų.

Nenusiminkit, kad fašistai 
žygiuoja Ispanijoj. Pereitam 
civiliam kare ir Rusijos kontr
revoliucionieriai buvo veik ap
supę Petrogradą, bet jie buvo 
sunaikinti. Paremkim šį pa
rengimą mes lietuviai.

Apie “Ląisvės” Bankietą

“Laisvės” bąnkietas, kon
certas ir šokiai įvyks 24 d. 
balandžio—pirmą sekmadienį 
po velykų, Lietuvių Tautiškoj 
Salėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Pradžia lygiai bus 2 :30 v. 
po piet.

Šiemet koncertinė progra
ma bus įvairiausia, ką mes 
esame turėję: bus solistų, du
etų, grupių, šokikių, orkestrą,

Philadelphijos Didžioji Iškilmė

1AISVĖS BANKIETAS
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj

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

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

2.

3.

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

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.

6. Visas Lyros Choras.
7. Prakalba Rojaus Mizaros, dienraščio 

“Laisvės” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Montello, Mass

Lie- 
ko- 
ke- 

pro-

Susitarta su Kitomis Srovėmis 
Ginti Lietuvos Nepriklausomy

bę Nuo Lenkijos Fašistinių 
Užpuolikų 

Komitetas susidarė iš 
tuvių Tarybos (Tautiečių 
miteto, kuris atstovauja 
lėtą kliubų, biznierių ir
'fesionalų draugiją), “Lietuvių 
Draugijų Bendro Fronto” ko
miteto, kuris atstovauja keletą 
pašelpinių draugysčių ir kuo
pų (progresyvių). Bendrai 
sudarė planą surengti masi
nį susirinkimą, kaipo protes
tą prieš Lenkijos fašistinę 
valdžią, kuri smurtu rengia
si pult Lietuvą.

Komitetai apsvarstė Lietu
vos padėtį ir nutarė kviesti 
prisidėti ir Šv. Roko Lietuvių 
parapinį komitetą. Klebonui 
nebūnant namie, nieko negali
ma buvo daryti.

Kovo 26 d. po pietų parva
žiavo iš New Yorko klebonas 
kunigas J. Švagždys ir ga
vom atsakymą, kad nepriside
da. Nieko nelaukę nutarėm 
surengti masinį susirinkimą, 
kuris įvyko kovo 28 d., Lie
tuvių jautiško . Namo svetai
nėj, vakare. Įvairių pažiūrų 
lietuviškos publikos susirinko 
4 šimtai su viršum. Rengėjų 
pirmininkas K. P. Yurgeliū- 
nas, atidarydamas masinį su
sirinkimą, paaiškino jo tiks
lą, pervedė pirmininkauti vie
tiniam Dr. A. F. Budreskiul.

Pirmas kalbėjo vietinis adv. 
J. M. Veračka. Trumpai pa
kalbėjo apie Lenkijos fašis
tų pasimojimą pult ant Lietu
vos nepriklausomybės. Jis il
gai nekalbėjo, nes manė, kad 
tuoj pribus adv. F. J. Bago- 
čius. Bet pastarasis pribuvo 
tik 9 valandą vakare. Todėl 
adv. Veračka turėjo eiti kal
bėti antru kartu. Papasakojo 
apie lietuvių istoriją, priminė, 
kad lietuviai lenkams nė 
nėra gimininga tauta.
U*, v lėtas kalbėjo ir iš susi

rinkusios publikos. Adv. F. 
J. Bagočius kalbėjo apie da
bartinius 
kivirčus, 
teisybės, 
nemažai
siems patiko.
šų surinkta $24.50.

Aukavusių Vardai

Po dolerį aukavo: P. 
čiūnas, J. Meckevečius,
& Mrs. Šarkis, Mat. Kiam- 
zūra, G. Šimaitis ir M.' Na- 

pusę dolerio au- 
Andraw, K. 
Pagojus,

kalauja bendros suvienytos 
tautos bendro veikimo.

2. Kad jos vietoje būtų su
daryta koalicinė vyriausybė iš 
visų partijų atstovų, kaip to 
reikalauja savo proklamacijoj 
buvę Lietuvos prezidentai 
Stulginskis, Grinius, buvęs 
premjeras Šleževičius, buvęs 
ministeris Kairys ir visa eilė 
kitų Lietuvos visuomenės at
stovų.

3. Kad Lietuvoje būtų at- 
steigta demokratinė tvarka, 
nes krašto valdžia gali būt 
stipri tik tokioj tvarkoj, kur 
ji turi vieningą žmonių pri
tarimą ir paramą; ir, paga
liau :

4. Kad demokratinė Lietu
vos valstybė pasistengtų kuo- 
greičiausia užmegsti draugiš
kus santikius su demokratinė
mis valstybėmis ir tuomi už
tikrinti sau jų pagalbą prieš 
fašistinį pavojų, nežiūrint iš 
kur tas pavojus gali grūmoti.

Nutarta pasiųsti šitos rezo
liucijos kopijas Lietuvos atsto
vybei Washingtone, pačiam 
Antanui Smetonai ir esamam 
Lietuvos seimui, o taipgi pa
skelbti lietuvių laikraščiuose 
mūsų visuomenės žiniai, bet 
neskelbti svetimoj spaudoje.

Po pataisymo visas komite
tas sutiko patalpinti laikraš
čiuose. A. Sauka.

Detroit, Mich.
Ddelis Mass Mitingas

vi-Lietuvą Lenkijos ponai 
siškai nori pavergti.

Lietuvos nepriklausomybei 
yra labai didelis pavojus.

Kas Lietuvą gelbės? Kas 
už ją užtars?

Šituos svarbius klausimus 
aiškins kalbėtojai masiniam 
mitinge, kuris įvyks subatos 
vakare, 7 vai., 9 d. balandžio, 
Lietuvių Svetainėj.'

Šį masinį mitingą rengia 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinis skyrius. Kalbės drg. 
L. Prūseika iš Chicagos. Taip
gi pasižadėjo atsiųsti kalbėto
ją Šv. Juozapo ir šv. Petro 
parapijų klebonai. Taipgi už
kviesta ii* sandariečiai.

Kiekvienas Detroito ir apie- 
linkės lietuvis ir 
būtinai dalyvauti 
niam mitinge.

Įžangos nebus.
Kviečia

920 E. 79th St. Prašome visus atsi
lankyti, turėsime užkandžių ir gėri
mų. Bus ir atstovas iš North Ame
rican Distrikto Lygos. Neužmirški
te dalyvauti, netik kad turėsite ge
rą laiką pasišokti, bet paremsite 
Loyalistinę Ispaniją, o tas yra labai 
svarbu. Įžanga išanksto 10c.—Kom.

(82-83)

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 9 ir 10 dd. bus rinki

mo diena (Tag Day) dėl Ispanijos 
Liaudies kovotojų. Todėl prašome 
visų dalyvauti, pagelbėkite rinkti 
aukas. Dėžutes galite gauti: 735 
Fairmount Ave., 9 vai. šeštadienio 
ii’ sekmadienio rytais, ten bus žmo
gus, kuris suteiks informacijų. Ka
triems per toli ateiti, tai pasiųskite 
už centą atvirutę po sekamu antra
šu: J. Šmitienė, 5809 N. Fairhill St., 
tai dėžutė bus pristatoma, 
si prie darbo, padarykime 
kimą skaitlingu. — Kom.

Todėl vi- 
šitą rin- 

(82-83)

kiek

Lietuvos su Lenkais 
pasakydamas daug

Taipgi pavaitojo
satyros, kuri ne

Padengimui
vi- 
lė-

Vai- 
Mr.

Vai-
W. Zi-

Verač- 
keletas

lietuvė turi 
šiame masi-

Komitetas.

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. kartu su rusais 

rengia gražią operetę, šeštadienį, 
balandžio 9 d. 8 vai. vak. Russian 
Hali, 8640 Eastwick Avė. Šitoj apy
linkėj dar nebuvo tokis gražus per
statymas. Dalyvauja gabūs muzi
kantai ir dainininkai. Lyros Choras 

j dainuos, bus solistų: Vaidžiulienė, 
I Vaidžiulytė, Statkevičiutė, Norvoste 
Mecente, Merginų Oktetas ir kiti 
dalyviai. Turėsime daug jaunuolių. 
Užkviečiame visus skaitlingai daly
vauti, pamatyt gražų programą. — 
Kom. (82-83)

izabeth, N. J

PRANEŠIMAI B KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinki
mas įvyks sekmadienį, balan
džio 10 d., 1 vai. po pietų, 
256 Walker St. Visi nariai 
ir narės dalyvaukim tame su
sirinkime, 
biu c

Turime labai svar- 
dalykų aptarti.

Org. G. S. (82-83)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks ateinantį sekmadienį, 10 
d. balandžio. Kalbės svečias iš Chi
cagos, V. Andrulis, "Vilnies” redak
torius. Lietuvių Tautiškoj salėj, 928 
E. Moyamensing Avė., 2-rą vai. po 
pietų. Kalbės ir anglų kalba žy
mus kalbėtojas. Drg. Andrulis iš
aiškins Lietuvos padėtį. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti ir bendrai 
padiskusuoti. Jūs būsite visi paten
kinti aiškinimu. — Kom. (82-84)

BANGOS CHORO RENGIA
MAS PERSTATYMAS “PRA

EITIES ŠEŠĖLIO”

Chorui 
kultūri- 
su nau- 
Klimai-

nupirkti
lekcijas

išlaidas,

gi bus rodoma "Heart of Spain,” 
įdomūs krutami paveikslai. Įžanga 
25c. Ruošia Abraham Lincolno Bri
gados Draugai. Centralinis ofisas: 12 
Newbury St., Boston, Mass.

(81-82)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

(S’

I
 Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
| karnai ir už prieinamą kainą 
ra Parsamdau automobilius vestu- 
Ivčin, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

UZ) 7/J O.G

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas bus 

10 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
sekmadienį, Da Quino Hall, 1258 
Providence Rd. Nariai kviečiami at
silankyti laiku, nes turime keletą 
svarbių reikalų aptarti. Perstaty
mas komedijos "Pusseserė Salomė
ja,” 15 d. gegužės, Parko klausimas, 
vajaus klausimas, organizacijų Są
ryšio klausimas ir kiloki reikalai. 
— Org. F. M. I. (82-83)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. balandžio, Easton 
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. Pra
džia 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
būkite, nes išgirsite raportą iš 
"Laisvės” dalininkų suvažiavimo. 
Atsiveskite ir naujų narių. (82-83)

vickas; po 
kavo: S. V. 
nauskas, D. 
kevičius.

Per advokatą J. M. 
ką buvo perskaityta 
telegramų, kad pasiųsti Ame
rikos valdžiai ir kitų šalių at
stovams, kad jie užtartų Lie
tuvos nepriklausomybę nuo 
Lenkijos užpuolikų. Taipgi 
nutarta pasiųsti rezoliuciją 
lietuvių spaudai ir Lietuvos 
atstovui į Washingtona.

Komisija dar tebėra ant 
sargybos, kaip matys reikalą, 
dar sušauks kitą masinį susi
rinkimą. Taip pat čion pri- 
siunčiam ir rezoliucijos kopi
ją, kurią malonės “Laisvė” 
patalpinti’ prie pirmos pro
gos. Šakis.

žengiant Bangos 
žingsnį pirmyn jo 
niam meno progrese, 
ja mokytoja Aldona
te, susidarė naujų materialių 
reikalų: reikalinga 
gaidas, užmokėti už 
ir tam panašiai.

Idant padengti tas
tai choras ir rengia šį puikų 
perstatymą “Praeities šešėlį.” 
Šis perstatymas yra vienas iš 
puikiausių, kurie randasi lie
tuvių scenoj. Mat, Bangos 
Choras ir norėjo perstatyti 
dėl Elizabetho lietuvių visuo
menės kokį nors veikalą iš 
geriausių.

Todėl tikimės, kad visa pu
blika, kuri atsilankys, bus 
pilnai užganėdinta, nes per
statyme dalyvauja gana žy
mios spėkos: apart aktorių, 
dalyvauja Ukrainą Baletas ir 
Brooklyno Aidbalsiai.

ši puikioji drama bus su
vaidinta šį sekmadienį, balan
džio 10, Lietuvių Svetainėj. 
•Pradžia lygiai 5-tą vai. 
kare.

Pereitame susirinkime 
ras gavo du pakvietimu,
ną iš Hillsides, kitą iš Bayon- 
nės Abiejose vietose apsiim
ta dalyvaut, tai yra, padai
nuot per 
gimus.

Taipgi 
parašymo
tori jos, parašė ir perskaitė 
istoriją. Choras ją priėmė 
pataisymu.

Choras dabartiniu laiku yra 
gana skaitlingas nariais ir jau 
spėjo susimokyti keletą puikių 
dainų su savo nauja mokyto
ja. Yra vilties progresuoti 
pirmyn, nes chore randasi 
narių su gerais balsais, ypa
tingai tenorų grupėj. Paste
bėta išlaikymas intonacijos; 
sopranai taipgi tvirtai laikosi; 
o 'basai tai 
class.”

Tolimesnėj 
rengiasi prie
mo: perstatymo operečių 
surengimo koncertų savo spė
komis.

Choras taipgi yra prisiruo- 
šęs surengti 20 metų sukakties 
Janonio paminėjimo vakarą 
ir M. Petrausko paminėjimo 
vakarą. F. S.

va

cho- 
vie-

tų kolonijų paren-

choro komisija dėl
Bangos Choro is- 

ta 
su

WILKES-BARRE, PA.
Didelis masinis susirinkimas įvyks 

gegužės 1 d. 7 vai. vakare, Armory, 
South Main St. Bus daug kalbėto
jų, įvairi muzikališka programa, 
krutami paveikslai ir tt. Ruošia Lu
zerne Co. Gegužinės Dienos Komi
tetas. Nusistatykite radio ant se
kančių dienų. Balandžio 20 d., "Stop 
the War Makers,” Balandžio 29 d. 
"For a Progressive Victory at 
Polls.” Stotis WBRE.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 7 d. balandžio, 7:30 v. 
v. Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus ren
kama delegatai į Apskričio Konfe
renciją. — J. Kazlauskas, Fin. Sekr.

(81-82)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenuė 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Ęyck ir Maujer Sts.

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

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

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

<F

<♦) NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 <

the

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Prieškarinis Kom. rengia 

svarbias prakalbas, įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 d., 407 Lafayette St., 
7:30 v. v. Kalbės Jaunuolis mokslei
vis Keistutis Michelsonas iš Brook
lyn, N. Y., kalbės apie vėliausius 
įvykius pasaulyje, ypatingai apie 
Lietuvos ir "Lenkijos padėtį. Taipgi 
kalbės apie Jaunuolių reikalus ir 
apie rengimąsi leisti Jaunuolių Žur
nalą "Voice.” Kviečiame visus daly
vauti. — Kom. (82-83)

HARTFORD, CONN.
"Gyvieji Nabašninkai” bus suloš

ta sekmadienį, balandžio 10 . d. Ke
vin Barry Svet., 227 Lawrence St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga iš
anksto 35c, prie durų 40c. Ši 3-jų 
aktų komedija tai viena iš juokin
giausių. Taipgi dainuos ir Laisvės 
Choras. Kviečiame visus dalyvauti.

(82-83)

MATTHEW P. BALLAS

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio-April 7 d., pas dd. 
Pietus, 7928 Harley St., 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių. Dabar eina vajus ir ge
ra proga gauti naujų narių. Turėsi
me išrinkti darbininkų dėl balandžio 
9-tos d., nes tą dieną bus sulošta 
operetė. Taip pat turime ir kitų 
svarbių reikalų aptarti. (81-82)

BROCKTON-MONTELLO, 
MASS.

Gerbiamieji! Esate kviečiami pasi
tikti Lt. Robert Raven, Pittsburgho 
medicinos studentas ir Katalikų Vi
suomenės veikėjas, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Nemato ir sužeis
tas. Jis kovojo prieš fašistus

Išgirsite ką jis turės pasakyti apie 
Ispanijos kovas penktadienio vaka
re, balandžio 8-tą, 7:45 v. v. Lietu
vių Tautiškame Name, kampas No. 
Main ir Vine Sts., Brocktone. Taip-

<!>

<i>

LIGOS
<l>

CHRONIŠKOS <l>

GYDOMOS <♦>

<l>

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Mes, Montello lietuviai, 
susirinkę 28 kovo, 1938 m., į 
masinį mitingą užtarti savo 
tėvynę Lietuvą rimto pavojaus 
valandoj, ir atsižvelgę į tą 
faktą, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta nu
silenkti plėšriajam Lenkijos 
fašizmui, fašistinės valstybės 
silpnesnių tautų neužtaria, tik 
taikosi jas praryti, 
gdami į tuos faktus, 
pareikšti šitokį savo 
vimą:

1. Kad dabartinė Lietuvos 
valdžia tuojaus pasitrauktų iš 
savo vietos, nes padėtis rei-

visuomet “first

ateityj choras 
didesnio veiki- 

ir

atsižvel- 
nutarėm 
pageida-

Lietuvos

WATERBURY, CONN.
Voice of Lithuanian American Ko

mitetas ruošia prakalbas. Įvyks sek
madienį, 10 d. balandžio, Venta Sv. 
103 Green St. Pradžia 7:30 v. v. 
Kalbės pirmą kartą Waterburyje 
studentas, Keistutis Michelsonas. 
— Kom. (82-83)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugija rengia 

Kortų Lošimą, sekmadienį, 10 d. ba
landžio, L. M. D. Name, 142 Orr St,, 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvau
ti, paremti šią Draugiją. — Kom. 

(82-83)

HAVEN, CONN.
Namo Bendrovė rengia

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
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.

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

<♦>

>

di

<♦>

M>

<♦>

d>

d>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

NEW
Lietuvių

šokius, kartu su gražiu veikalu "Gy
vieji Nabašninkai,” sekmadienį, ba
landžio 10 d., Lietuvių Svetainėj, 
243 Front St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Lošėjai iš Bridgeport, Conn. 
Įžanga išanksto 25c, prie durų 35c. 
Kviečiame visus dalyvauti, pamaty
site kaip daktaras įsivaizdina, kad 
jis gali iš senų žmonių padaryti jau
nus. — Kom. (82-83)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 10 d., 2 vai. 
po pietų. Bakahausko Svet. Visi 
kuopos nariai būtinai dalyvaukite, 

nes šiuom kartu randasi labai svar
bių reikalų aptarti. — P. Sakat,

JKp. Sekr. (82-83)

30 žmonių liko užmušta, 
kada susikūlė du traukiniai 
Pietinėj Afrikoj tarp Bula
wayo ir Johannęsburgo.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia smagų pa

rengimą naudai mūsų brolių kovoto
jų Ispanijoj. Įvyks balandžio 9 d., 
šeštadieni, 7:30 v. v. Liet. Darb. Sv.,

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.
Jl
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LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA j

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

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

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

£ix

įdedame Master-Kraft Oil Burners j 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 aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 i



KUR LINK EINA LIETUVA IR KAS JOS 
DRAUGAI IR PRIEŠAI?

Šis ir eilė kitų klausimų, 
kurie mums taip rūpi šiandie
ną, ant kurių remiasi Lietu
vos nepriklausomjybės likimas 
ir visa kas surišta su lietuvių 
tautos ateičia, bus nuodugniai 
atsakyti Lietuvių Komunistų 
Kuopos rengiamose prakalbo
se šį penktadienį, 8 balandžio, 
7:30 vakaro, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube, 280 Uni
on Avenue, Brooklyne. Įžan
ga nemokamai. Visi kviečia- 
jni dalyvaut.
‘ Tose prakalbose taip pat 
bus plačiai išaiškinta kas tie 
Sovietų Sąjungos priešai, dėl- 
ko jie tokiais tapo, ar jie nors 
kada buvo “saviškiais.” Bus

Šimtai Organizacijų Dalyvaus Gegužinėj
~ Bendros Gegužinės Komite
tas praneša, kad jau gauta 
nuo šimtų organizacijų pasi
žadėjimai dalyvauti Bendra
me Pirmos Gegužės Parade. 
Pasižadėjusios dalyvaut orga
nizacijos turi savo eilėse 275,- 
000 organizuotų darbininkų. 
Pasižadėjimai tebe plaukia 
pluoštais. Sulyg viso to en
tuziazmo matyt, kad turėsi
me milžinišką paradą.

Gegužinės paradas šiemet 
bus 30 šio mėnesio, šeštadie- 
pį. Jis atkelta tikslu duot 
galimybę religinėms organiza-

Kritikavo Naudojimą 
Policijos Streike

Antradienį Bridge Plaza 
Teisme buvo pastatytas Sid
ney Mason, United Electrical 
Radio and Machine Workers 
Unijos organizatorius, kaltina
mas “netvarkos” daryme pi- 
kieto linijoj pereitą pirmadie
nį prie Farber Co., 141 So. 
5th St.

Teisėjas Solomon, žinoma, 
bandė patenkint vilką ir avį: 
pripažino Masoną kaltu, bet 
baudą panaikino. Po to jis 
kritikavo naudojimą miestavo 
detektyvo Murphy pristatyti 
minėtai kompanijai skebų.

Darbininkai jau senai kovo
jo prieš naudojimą miesto gy
ventojų lėšomis apmokamos 
viešos ir slaptos policijos pri- 
statinėjimui kom p a n i j o m s 
skebų. Smagu patirt, kad vis 
daugiau randasi ir teisininkų 
pritariančių tai kovai. Polici
jos pareigos turėtų būt ne 
skebavimas, bet saugojimas 
miesto gyventojų nuo plėšikų 
ir kitokių blogdarių.

TARP LIETUVIU
ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS 
m Apie savaitė tam atgal at
važiavo iš Lietuvos jaunas vy
rukas — Mečius Hacinkevi- 
čius; jį pasiėmė jo sesutė He
lena Hacinkevičiūtė; šiuo 
tarpu Mečius apsistojo 
laikinai Great Necke. Pasikal
bėjime su juo, teko girdėti 
vaizdžiai papasakojant apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. Jis 
gyveno Lietuvoj netoli Jona
vos.

PARVAŽIAVO IŠ FLORIDOS
Parvažiavo iš Floridos Ale- 

M

kas Vaškys — raudonas, kaip 
burokas; jis ten dirbo ir mau
dės, o Brooklyne parvažiavęs 
ilsisi.

'' v• ?

"VIENYBĖS’’ "CHOPSUEY”
Ar jūs galite atspėti, ką 

čia "Vienybės” ponai pagal 
tautišką gramatiką nori pasa
kyti šiuo “gilaus mokslo” sa
kiniu :

"Bimba ir kiti to plauko 
pišeikai pravardžiuoja Stalino 
ščikai pravardžiuoja Stalino 
mis.

"Ko reikėtų, jeigu bolševi
kai sektu šunu pavyzdžiu? 

įdomu išgirsti faktus, kaip jų 
priešsovietiniai darbai atsilie
pia ant mūsų amerikiečių rei
kalų, taipgi ant Lietuvos rei
kalų.

Apie Sovietų Sąjungos kovą 
su vidujiniais ir išlaukiniais 
priešais kalbės svečias kalbė
tojas V. Andrulis, Chicagos 
lietuviu liaudies dienraščio 
“Vilnies” redaktorius.

Apie vėliausią kryptį Lie
tuvos reikaluose ir kaip ame
rikiečiai lietuviai geriausia 
galėtų padėt Lietuvai kalbės 
A. Bimba, lietuvių, liaudies 
dienraščio “Laisvės” redakto
rius. Rengėjai.

cijoms pasirodyt pilname 
skaičiuje, ko jos negalėtų pa
daryt, jei paradas būtų sek
madienį, gegužės 1-mą.

Prisirengimas eina visu 
įtempimu, šį šeštadienį, 1:30 
po pietų, Manhattan Opera 
House, New Yorke, įvyks vi
so miesto konferencija svars
tyt gegužinės reikalus. Taip
gi kiekvienoj atskiroj miesto 
dalyj įvyks eilė konferencijų. 
Williamsburge tokia konferen
cija šaukiama 11 balandžio, 
L. A. Piliečiui Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Atšauktas Pašalpos 
Nukaposimas

Miesto Tarybai nutarus pra- 
vest majoro LaGuardijos $9,- 
250,000 nepaprastų taksų 
programą, atšaukta ir pašal
pos nukapojimas. Įsakyta šal
pos Departmentui tuojau pra
dėt išmokėjimą pašalpos sena 
skale, kokia buvo prieš vėliau
si nukapojimą 10%.

Ekstra taksai uždėta seka
mai :

Centas ant pakelio cigare- 
tų.

Centas ant kiekvieno stiklo 
alkoholinio gėrimo apart 
alaus. Minkšti gėrimai nepa
liečiama.

Centas ant valgio, už ku
rį mokama virš $1.

Taksai ant bankinių įplaukų 
tebesvarstoma, sprendimas 
atidėta sekamos savaitės po
sėdžiui.

Komunistai Nukelia Toliau 
Savo Parengimą

Lietuvių Komunistų Kuopa 
rengia vakarėlį su prakalbo
mis, šokiais ir dovanomis. 
Įžangos tikietas tik 10 centų. 
Prie to, dar prie įžangos ti- 
kieto bus duota dvi dovanos 
—$3 ir $2 pinigais.

Vakarėlis turėjo įvykti ba
landžio 9 dieną, tai yra atei
nantį sekmadienį. Bet ka
dangi šeštadienį, balandžio 9 
d., yra Komunistų Partijos 
šeštos Sekcijos parengimas 
Ukrainų svetainėj, 101 Grand 
St., tai mes nutarėme savo 
vakarėlį perkelti į ketvirta
dienį, balandžio 28 dieną.

Taigi, prašome visus, kas 
tik jau nusipirkote tikietus ir 
tikietų pardavėjus įsitėmyti, 
kad vakarėlis nukeliamas iš 
10 d. į 28 dieną šio mėnesio. 
Tie patys tikietai bus geri ir 
bus duodamos dovanos, kaip 
jau paskelbta.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Valdyba.
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Mrs. A. Mastrangelo, 235 
Ainslie St., pagimdė 14-kos 
svarų dukrelę.

Tupmet Rusijoje nugalabin- 
tuju sumažėtų 100%.” (“Vie
nybė,” bal. 5 d.)

Ridzikas.

SVARBI PRELEKCIJA
Ketvirtad., Balandžio 7,1938

Šį pirmadienį, balandžio 
(April) 11 d., 7:30 vai. va
karo, “Laisvės” name, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, Lietuvių 
Meno Sąjungos CK švietimo 
Komisija ruošia labai svarbią 
prelekciją: Meno Reikšme 
Mūsų Judėjimui.

šios paskaitos pasiklausyt 
turėtume sueit visi, nes šios 
rūšies paskaitos pas mus pa
sitaiko labai retai.

Vincas Bovinas, 
žymus menininkas ir kritikas

Po paskaitos susirinkusieji 
iškeltus klausimus galės dis- 
kusuoti.

Referuos Vincas Bovinas.
Įžanga veltui.

Nuoširdžiai kviečia
Švietimo Komisija.

D-gė Karloniene Jaučiasi 
Geriau

Šiomis dienomis teko užeit 
pas drg. Kartoną, kuris turi 
gražią užeigą—Logan Grill, 
po No. 61-28 Grand Ave., 
Maspethe. Jis sakė, kad jo 
žmona, kuri yra išvažiavus į 
Arizonos saulėtą valstiją gy
dytis nuo reumatizmo, žymiai 
taisosi. Nors draugė Karlo- 
nienė toli nuo mūs atsisky
rus, vienok ji seka mūsų ju
dėjimą ir įvairius pasaulinius 
nuotikius, kasdien. gaudama 
dienraštį “Laisvę.” Ji yra 
darbininkiškų • organizacijų 
narė ir sena “Laisvės” skai
tytoja.

Linkėtina draugei Karlonie- 
nei greito pasveikimo!

Beje, patėmijau, kad drg. 
Kartono užeiga dabar visai ki
taip atrodo, negu pirmiau: ji 
perdėm atnaujinta, pagražin
ta, padaryta smagesne ir pa
rankesne vieta praleist laiką 
ne tik pavieniui užėjus, bet 
ir grupėmis. Rep.

BEDARBIŲ KONVENCIJA

Ketvirtadienio vakara atsi
daro Didžiojo Now Yorko be
darbių konvencija Hippodro
me. ši bus trečia metinė. 
Workers Alliance vadai pažy
mi, kad ypatingai šiais pasta
raisiais metais Alliance s pada
rė istorišką progresą ir paau
go.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos mėnesinis susirin
kimas Įvyks ketvirtadieni, 7 dieną 
balandžio (April) pas drg. Zablac- 
kus, 70-42 Link Court, 8 valandą 
vakare. Visi nariai dalyvaukite. — 
Sekr. (81-82)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ke

tvirtadienį, balandžio 7 d., 7 v. v. 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St. Vi
si nariai prašomi susirinkti į susirin
kimą, nes yra svarbių reikalų. Taip
gi prašome atsivest naujų narių įra
šyti į kuopą. — Prot. Sekr. K. Rei
ms. (81-82)

3-ČIO APSKR. KOMITETO 
POSĖDIS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečio Apskričio Komiteto posėdis 
įvyks sekmadienį, balandžio 10 die
ną, “Laisves” patalpoj, kaip 10 vai. 
ryto. Susirinkime labai svarbūs 
klausimai bus gvildenama, todėl visi 
komiteto nariai būtinai dalyvaukite. 
— Sekr. (82-83)'

pa jieškojimai
Pajieškau kambario, turiu lovą ir 

patalinę. Tačiau, jei pasitaikys for- 
nišiuotas tinkamas kambarys, tai 
pasinaudosiu juom palikdamas savo 
rakandus. Prašau pranešti šiuom 
antrašu: Joseph Brachkus, 5 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (81-83)

Klausykit,

Vidujinis Užvalkalas 
iš Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

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

Brangi. Maryte
GRJŠK NAMO

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 
Mosti, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįsk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši,, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stoičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

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

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

KAS SUTEIKIA VIENAM 1
KAVOS TOKĮ KVEPĖJIMĄ, O ■

Būna visai nuvėsęs? 1
^•wįtas08 ŠVIEŽUMAS? 1

PAT 

CIGARETAIS___

Kaip svarbu yra šviežumas cįgaretui? Ly
giai taip svarbu, kaip svarbu yra pienui... 
ar kiaušiniams... ar duonai... ar bile ko
kiam kitam valgomam daiktui. Viskas, ai
tai būtų maistas, drabužis ar kas kitas, turi 
prasidėti su šviežumu ir švarumu, įdant su
teikti pasigerėjimą. Šviežumas palaiko ko
kybės slaptybę.
Šviežumas yra jums garantuojamas Old 
Gold cigaretuose tame specialiniame būde 
jų supakiavimo. Kiekvienas pakelis yra 
dubeltavai užklijuotas, padarytas visiškai 
orą-neperleidžiančiu su ekstra užvalkalu iš 
Cellophane. Prizinio Derliaus tabakai, Old 
Gold cigaretuose yra išrenkami ir susendi- 
nami gabumu įgytu 178 metų patyrimo.
Taipgi atsiminkite štai ką—Šviežias ciga
retas dega išlengvo. Nuvėsęs cigaretas de
ga greit, šviežias cigaretas yra vėsesnis

tj į savo torna^N-8 netraukia saus^ kars- 
gerklės erzinimui r! ?r°“°S kos®jjmui ar 
ilgesnį rūkvnia. nė -e j°’ Jls sute>kia jums 
kite iSbandoma’n^iXuuToMGoFd a’ Du°‘ 
tU Pasaky« jums įlaŽu S save.Clgare"

Established 1760

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 
daro juos DVIG U B A I-ŠVELNIA IS 
2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE”

Palaiko juos Fabrikiniai-Šviežiais
UŽSISTATYKITE Radio i Old Gold Hollywood Judžių 
Naujienybių Antradienio ,ir Ketvirtadienio vakarais. Co

lumbia Network, nuo Kranto iki Kranto.

Hlauldnis Užvalkalas 
iš “Cellophane" 

atsidaro iš APAČIOS

Copr.. 1938. 
by P. Lorillard Co., Inc.

| PARDAVIMAI
Pardavimai varžytinėmis, 124 ak

rų ūkė, graži ir puiki vieta. Pir
miau ūkė priklausė Bieliauskam, ku
rio leisdavo lietuviam laikyti geguži- 

Į nes, sąlygos labai lengvos. Kurie no
rite daugiau sužinoti apie šią gražią 
ūkę (be gyvulių) malonėkite kreip
tis asmeniškai arba laišku po seka
mu antrašu: Felix Dudonis, 15 Snow 
Street, Fitchburg, Mass. Ūkė ran
dasi Old Oxford Rd., Oxford, Mass.

frank domikaitis

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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

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

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 3—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome ndmus 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.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

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

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

IJsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE




