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Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v ažia vimui, 
balandžio 23, Brook- 
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Yra žmonių, kurie stebi
si, kodėl Sovietų Sąjunga 
nepuola Į glėbį visiems 
tiems Londono planams. 
Girdi, ji laukia ir svarsto.

Kad Sovietai stoja aiškiai 
už susitarimą prieš Hitlerio 
ir Mussolinio agresijas, tai 
niekas negali abejoti. Bet 
jie abejoja Chamberlaino ir 
Daladier sąžiniškumu.

Ar Chamberlain ir Dela- 
dier neapgavo Sovietus ir 
visą pasaulį dėl Čechoslova- 
kijos? Ar nepardavė jie 
Hitleriui ir Mussoliniui Is
panijos?

Taigi, reikia pamatyt jų 
tikrus atsivertimo darbus 
pirma, negu imti jų žodžius 
už gryną pinigą.

Belgijoj buvo parlamento 
rinkimai. Visai prakišo fa
šistai, kurie vadinas “rek- 
sistais”.

Bet daug pralaimėjo ir 
Socialistų Partija. O pralai
mėjo todėl, kad jos vadas, 
Belgijos premjeras, ponas 
Spaak atvirai rėmė genero
lą Franco.

Belgijos žmonės pasipik
tino Socialistų Partijos va
do kreiva politika. Ar Bel
gijos socialistai iš to pasi
mokins?

Jau atvirai kalbama apie 
susiartinimą Lietuvos ir 
Lenkijos prieš Hitlerį.

Hitleris šiandien grūmoja 
visoms mažoms tautoms ir vi
sam pasauliui. To nemato 
tiktai visai aklas.

Todėl grupuojąs galingas 
blokas prieš Vokietijos ir Mus
solinio agresiją. Lietuvos ne
priklausomybės išgelbėji m a s 
surištas su tuo judėjimu. Tas 
pats su Latvija, Estija ir Len
kija.

Ir nenusibosta tiems darbo 
žmonių priešams aušyti bur
nas prieš Sovietų Sąjungą. 
Pasiims jie kokį nors seną me
lą ir mala jį be jokio susto
jimo.

Pavyzdžiui, jie sušilę tebe- 
gieda, būk Sovietų Sąjunga 
didinanti ir plečianti prekybą 
su Vokietija. Bet faktais bu
vo parodyta ir, įrodyta, kad 
paskutiniais dviem metais 
Sovietų prekyba su Vokietija 
beveik visai išnyko.

“Vienybės” redaktorius Sta
sys Vitaitis grūmoja baisiomis 
rūstybėmis tiems, kurie nesi
liaus reikalavę atsteigimo Lie-^ 
tuvoje demokratijos. Visiems 
reikią dabar nutilti ir sudėti 
visas viltis į naują kabinetą.

Visi, kurie kalba apie de
mokratiją, esą Lietuvos prie
šai.

Tokia jau Vitaičio valia. 
Kaip visų, taip jo, liežuvis yra 
be kaulo, todėl jis gali kalbė
ti, kaip nori. Bet apsirinka 
jis, jei jis mano, kad jo tų 
žadamų rūstybių visas svietas 
dabar išsigąs.

Vakar Vitaitis taip lygiai 
garbino Mirono kabinetą ir 
sakė: Kas prieš šią Lietuvos 
vyriausybę, tas prakeiktas!

Bet Mirono kabinetas nu
virto. Ir visi sutinka, kad jo 
nuvertimas buvo geras daik
tas, sveikas Lietuvai.

O dar bus sveikiau Lietu
vos žmonėms ir krašto nepri
klausomybei, kai Lietuvoje
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Berlin. — Vokietijos val
džia, grąsindama, perspėjo 
Lenkiją. Sako, kad Lenkų 
valdžia “čiuožia perplonu 
ledu.” Tas “plonas ledas” 
tai Lenkijos tarpusavio 
apsigynimo sutartis su An
glija.

Nazių vyriausybė per ra
dio persergėjo Lenkiją, kad 
Anglija negalėtų apgint 
Lenkų n e p r i klausomybės, 
jeigu Vokietija pasineštų 
“suvaldyt” Lenkiją.

Tik dabar Vokietijos val
džia pasako savo reikalavi
mus, kuriuos jinai paskuti
niu laiku buvo išstačius 
Lenkijai. Naziai reikalavo, 
kad Lenkija užleistų Vo
kietijai “laisvąjį” Danzigo 
miestą ir duotų Vokietijai 
teisę pravest automobilių 
vieškelį per Lenkijos “Ko- 
ridorių”-Pomorze, ir kad 
tas vieškelis būtų tiktai Vo
kietijos žinyboje.

Lenkija atmetė tuos na
zių reikalavimus, kuriuos 
Hitleris vadino pasiūlymais 
“taikiai išspręst” ginčus 
tarp Vokietijos ir Lenkijos.

Lenkų Valdžia Džiaugia
si Apsigynimo Sutar

tim su Anglija
Varšava. — Lenkijos val

džia pareiškė džiaugsmą, 
kad Anglija padarė tarp- 
shvinę apsigynimo sutartį 
su Lenkija.

Sykiu Lenkijos valdovai 
sako, kad ši sutartis nepa
naikina nepuolimo - neka- 
riavimo sutarčių tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos 
ir tarp Lenkijos ir Vokieti
jos.

EXTRA
Tirana, Albania, bal. 7.— 

Albanijos kareiviai, gink
luoti tik šautuvais, laimėjo 
keturis mūšius prieš įsibrio- 
vusią Italijos kariuomenę. 
Pats Albanų karalius Zog 
vadovavo mūšiams prieš 
italus.

Tirana, Albania, bal. 7.— 
Albanų kariuomenė atmušė 
keturias italų atakas ir su
varė Mussolinio legionus j 
marias.

bus atsteigta pilna demokra
tija.

Mums taip atrodo. Vitaitis 
turi teisę su tuo nesutikti, bet 
jis neturi teisės plūsti tuos, 
kurie reikalauja Lietuvos 
žmonėms demokratinių teisių.

Vitaitis nepasitiki Lietuvos 
žmonėmis, o mes pasitikime.

štai tarpe jo ir mūs pama
tinis skirtumas.

Egipto Valdžia Neleido Kai 
bet Nazių Ministeriui

Cairo, Egiptas.—Atsilan
kė Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels su sep
tyniais kitais naziais. Bet 
Egipto valdžia iš anksto bu
vo uždraudus Goebbelsui 
viešai kalbėt ar daryt kokį 
pareiškimą spaudai.

Nė vienas Egipto val
džios atstovas nepasitiko ir 
nepriėmė Goebbelso, nors 
patirta, jog bent keli žy
mūs egiptiečiai politikieriai 
yra nazių propagandos 
agentai.

USA Įtraukia į Juodą Sąrašą 
Cecilijos ir Slovakijos 
Prekybą, Kaipo Nazių

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kiek pir
miau panaikino lengvatas 
Vokietijai, gabent numuš
tais muitais jos dirbinius į 
Jungtines Valstijas. Tai Vo
kietija turės mokėt kur kas 
didesnius muitinius mokes
čius už savo įvežimus į 
Ameriką. Prezidentas tada 
nurodė, jog naziai stato vi
sokias skerspaines Amer 
kos prekybai, o Hitlerio val
džia storai damoka savo 
fabrikantam ir prekėj am, 
kad jie galėtų “dumpyt” 
Vokietijos produktus į 
Jungtines Valstijas.

Amerikos vyriausybė ta
da pareiškė, kad ir nazių 
varoma prekyba mainais su į 
kitomis, šalimis taipgi ken
kia tarptautinei prekybai.

Dabar prezid. Roosevel
tas atėmė prekybos lengva
tas ir iš Čechijos-Moravijos 
ir Slovakijos. Nes po Če- 
choslovakijos i š d r askymo 
tie kraštai tikrenybėje tapo 
Vokietijos dalimis.___ /_________

Hitleris Pakvietė “Maišyta- 
kraujį” Vengrą į Svečius
Budapest, Vengrija. — Į 

savo gimtadienio iškilmes 
Hitleris pakvietė buvusį 
Vengrijos ministerį pirmi
ninką B. Imredy, nors šis ir 
turi “žydiško” kraujo savo 
gyslose.

Kai Imredy buvo Vengri
jos premjeru, jis sugalvojo 
dar aštresnius “įstatymus” 
prieš žydų tautą ir labai 
mandravojo “grynumu savo 
vengriško kraujo.” Bet at- 
s i d e n g ė tragi-komedija. 
Aikštėn iškilo, kad paties 
Imredy’o motinos senolis 
buvo žydas. Tai Imredy 
taip susigėdo, jog tuoj aus 
pabėgo iš Vengrų valdžios 
vas. 15 d., ir nuo to laiko 
iki šiol nieko nebuvo apie jį 
girdėt.

1

Sedi iš kairės j dešinę: Stasys Kupstas, Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos Wilkes-Barres skyriaus pir
mininkas; Morris Wats, ALG vice-prezidentas; G. 
D. Beemiller, Thomas Kennedy ir J. L. Lewis; sto
vi: John A. Kmetz ir Joseph Collis. Šitie vyrai pa
darė sutartį su Wilkes-Barres dienraščių leidėjais, 
sulyg kuria tapo pripažinta laikraštininkų unija ir 

pastarieji daug laimėjo.

Žinios iš Lietuvos
Pusikei timai Tautininkų 
Vadovybėje: Gen. Černius 

su Smetona

Kaunas, bal. 5. — V. Mi
ronui ir M. Kvikliui atsista
tydinus, Liet. Tautininkų- 
fašistų Sąjungos pirminin
ku paskirtas J. Tūbelis, o 
generaliniu sekretorium D. 
Stankūnas. Sąjungos link
mė nesikeičia.

M i n i s t eris pirmininkas 
generolas Černius tautinin
kams pareiškė:

“Mano vyriausybės par
eiga laikytis tautos vado 
(Smetonos) nustatytos val
stybės valdymo linkmės, 
bendradarbiauti seimui, su
burti visos organizuotos 
tautos pajėgas vieningam, 
darniam valstybės kuria
majam darbui.”

Pareiškimas Naujojo Minis- 
terių Kabineto

Kaunas, bal. 5 d.—Naujo
ji vyriausybė paskelbė savo 
pareiškimą, kuris skamba 
taip:

“Visuomenės apvienijimo 
siekimas, sutelkiant tautos 
kūrybines pajėgas; vyriau
sybė nebūsianti atskirų sro
vių įtakoje, o daugiausia 
dėmesio bus atkreipta kraš
to saugumui; ekonomikoje 
teks pertvarkyti ūkį, atsi
žvelgiant į naujas sąlygas, 
siekiant išlyginti Klaipėdos 
netekimo žalą; vyriausybė 
jaunimui lengvins sąlygas 
mokslintis Lietuvoje; kito
se skrityse tęs jau vykdo
mus darbus.”

Derybos su Naziais

Kaunas, bal. 5. — Išsivys
čius ir padidėjus darbams, 
J. Norkaičiui palikta vado
vauti deryboms su Vokieti
ja ekonominiais reikalais; 
susisiekimo vice-ministeriui 
Jankevičiui pavesta vado
vauti deryboms laisvam 
ruožui K1 a i pėdos uoste 
įrengti, o krašto perdavimo 
komisaru paskirtas buvęs 
g u b e r n a t orius Viktoras 
Gailius.

Franci jos Sveikinimas Lie
tuvos Valdžiai

Kaunas, bal. 5. — Franci- 
jos min. pirmininkas E. Da
ladier atsiuntė gen. Černiui 
nuoširdžią sveikinimo tele
gramą.

Ginklų Fondo Vajus

Kaunas, bal. 5 d. — Per 
keturias ginklų vajaus die
nas ginklams pirkti suau
kota devyni šimtai tūkstan
čių litų. Žmonės gausiai au
koja šelpt pabėgėlius iš 
Klaipėdos.

400 ITALIJOS LĖKTUVŲ 
GRŪMOJA BOMBAR- 

DUOT ALBANIJĄ

Roma, bal. 7. — Keturi 
šimtai Italijos orlaivių šiuo 
tarpu mėto lapelius Albani
jai, kad pasiduotų italam 
be kovos. Grūmoja sunai
kint albanų miestus ir kai
mus, jeigu jie priešinsis ita
lams.

Nusiminęs Tėvas Nunuodijo 
Sūnų ir Pats Nusižudė

Fort Lee, N. J. — Apie 10 
dienų atgal pabėgo Marie 
Ruarkienė, žmona pašalpi- 
nio darbininko Lesterio Ru- 
arko, 29 metų amžiaus; pa
liko ir jųdviejų vaikutį Do
naldą, 6 metu.

Dėl to tėvas įpuolė į nu
siminimą ir, galop, paleido 
žibinamąjį gesą; taip ir nu
sižudė, kartu nužudydamas 
ir sūnų. Vaikučio kūną ra
do apkabintą negyvo tėvo 
rankomis lovoje.

Suėmė Artistą Pulkininką už 
Užpuolimą Fašistuojančiu

Laikraščių Meksikoj
Mexico City. — Demons

trantai šturmavo ir apdau
žė leidyklas trijų didžiųjų 
dienraščių šiame mieste, 
Meksikos sostinėje. Tuos 
laikraščius jie užpuolė kaip 
fašistų rėmėjus.

Demonstracijai vadovavo 
artistas D. Alfaro Siqueros, 
buvęs pulkininkas Ispanijos 

' respublikos armijoj. Jis yra 
garsus piešėjas.

Policija areštavo Sique- 
rosą ir du kitus vadus už
puolimo ant minimų laik 
raščių.

Kalbėdamas laike demon
stracijos, Siqueros, be kit
ko, nurodė, kaip Hitleris ir 
Mussolinis per savo agen
tus stengiasi įsigalėt Cen- 

: tralinėje ir Pietinėje Ame- 
rikose.

Anglija “Svarstys” Lenkijos 
Žydų “Perviršį”

London. — Lenkijos už
sieninis ministeris J. Beck, 
besiderėdamas apie apsigy
nimo sutartį su Anglija, 

1 prisiminė, kad Anglų val
džia turėtų padėt Lenkijai 
pasiliuosuot nuo “žydų per
viršio.” — Lenkijoj esą apie 
3,500,000 žydų, ir Lenkijos 
valdovai norėtų “pasiliuo
suot” nuo jų visų.

Lenkijos vyriausybė per
ša, kad Anglija priimtų 
tuos žydus į Anglų Guianą, 
Bhodesią ir kitas kolonijas, 
ir kad paveiktų dar tūlas 
šalis priimt Lenkijos žydus.

Anglijos valdžia žadėjo 
“svarstyt” šį klausimą su 
Lenkijos atstovais. Bet tūli 
Anglų politikai jau pareiš
kia, kad jeigu svetimiem 
žydam būtų atidarytos An
glų kolonijos, dėl to, girdi, 
“sukiltų” prieš valdžią An
glijos piliečiai, ypač tų ko
lonijų gyventojai.

ORAS 
Apsiniaukę ir šilčiau.

Roma, bal. 7. — Italijos 
kariuomenė nuo laivų jau 
įžengė į Albaniją. Albanų 
valdžia (šiuos žodžius bera
šant) dar neišstojo kovon 
prieš įsibriovėlius italus.

Bet Albanijos žmonės ke
lia demonstracijas, grūmo
jančias sunaikint visus ita
lus Albanijoj.

Albanai grasina nuverst 
savo karaliaus Zogo val
džią, jeigu jis negins šalies 
nuo Mussolinio.

Italija reikalavo, kad Al
banija leistų Italų karo lai
vams laisvai naudotis Al
banijos prieplaukomis ir 
duotų Italijai “teisę” Mus
solinio armijos pasieniuose 
Albanijos, kur jinai rube- 
žiuojasi su Jugoslavija ir 
Graikija.

Jeigu Albanija neišpildys 
tų Italijos reikalavimų, tai 
Mussolinis grasina užimt 
visą Albaniją.-

USA Protestonai Šaukia 
Popiežių ir Franco 
Pasigailėt Priešų

New York. — Keturias
dešimt vienas protestonų 
vyskupas ir 409 jų kunigai 
ir žymūs religiniai pasau
liečiai atsišaukė Didžiaja
me Penktadienyje į popie
žių Pijų XII, kad jis pa
veiktų generolą Franco ne- 
žudyt ir žiauriai nebaust 
Ispanijos respublikos gynė
jus ir jos šalininkus.

Generolas Franco yra nu
žymėjęs du milionus res- 
publikiečių sušaudymui ir 
kitoms nuožmioms baus
mėms. Minimi Amerikos 
protestonai, 450 dvasiškių 
ir pasauliečių, primena po
piežiui ir generolui Fran- 
co’ui, jog “Kristus atleido 
net tiem, kurie jį prie kry
žiaus prikalė.”

Protestonai religininkai 
mano, jog generolas Fran
co elgiasi visai neleistinai, 
kuomet jis daro inkvizaciją 
net Ispanijos jaunuoliams 
virš 14 metu amžiaus, ku- 
rie tik nerėmė fašistų nuo 
1936 metu iki šiol, v

ITALIJA UŽĖMUS ALBA
NIJOS PRIEPLAUKAS

Roma, bal. 7. — Italijos 
valdžia praneša, kad jos 
kariuomenė užėmė svar
biausias Albanijos prieplau
kas.

Roma, bal. 7. — Italijos 
lakūnai prisėjo šimtus tūks
tančių lapelių Albanijoj su 
pareiškimais, kad Italija 
esanti Albanijos žmonių 
“draugė.”
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Kaip Buvo ir Kaip Turėtų Būti
So. Bostono kunigų leidžiamas laik-

• • rastis “Darbininkas” rašo:
“Pereitą metą, koVo mėn., kada Len

kija įteikė Lietuvai ultimatumą, tai lie
tuvių laikraščių: “Amerikos” (katalikų), 
“Laisvės” (komunistų), “Tėvynės” (tau
tininkų - laisvamanių - socialistų), “Vie-1 
nybės” (tautininkų - laisvamanių) re
daktoriai sudarė bendrą komitetą. Tas 
komitetas tuoj pasiuntė visiems laikraš
čiams ir mūsų išeivijos vadams telegra
mas su parašais: Laučka, Strazdas, Mi
zara, Vitaitis, Tysliatva, ragindamas su
daryti panašius komitetus. (“Darb.” iš 
bal. 4 d., š. m.)

“Darbininkas” mano, kad tokis daly
kas buvo negeras. Kodėl? Jis nepasako. 
Tik tiek priduria: “...kitos kolonijos, 
prisiminusios praeitį, tokių komitetų ne
organizavo. Lietuviai katalikai sušaukė 
masinius mitingus Federacijos vardu, 
kuri yra lietuvių katalikų visuomeninio 
veikimo komitetas.”

Vadinasi, “Darbininkas” bando įkal- 
, bėti, būk tiktai Brooklyne panašus daly

kas įvyko. Bet tai ne tiesa. To bendro 
Brooklyn© lietuvių laikinojo komiteto 
balso išklausė visa eilė kitų lietuvių ko
lonijų. Mes puikiai žinome, kad panašūs, 
kokis buvo New Yorke, masiniai mitin
gai Lietuvos klausimu įvyko Elizabethe, 
Waterbury, New Britaine ir kitur. Jie, 
kaip ir New Yorke, buvo labai pasek
mingi. Susirinko didelės masės žmonių; 

' visų sriovių kalbėtojai drauge kalbėjo 
nuo tų pačių estradų. Ūpas buvo labai 
geras. Anglų spauda visur gražiai tuos 
mitingus aprašė.

Na, o kaip gi šiemet, kai Lietuva ne
teko Klaipėdos ir kai jos nepriklausomy
bei grūmoja didelis pavojus? “Darbinin
kas” ten pat sako:

“Lietuva neteko Klaipėdos. Mūsų išei
vija sujudo. Brooklyno (N. Y.) lietuviai 
vėl sudarė bendrą komitetą. Šį kartą su
darė ‘pastovų,’ ir pavadino ‘Amerikos 
Lietuvių Taryba/ į kurią Įeina komunis
tų, socialistų, tautininkų - laisvamanių ir 
katalikų laikraščių redaktoriai ir atsto
vai.”

“Darbininko” informacijai mes turi
me pasakyti, šiemet Brooklyne j “Ameri
kos Lietuvių Tarybą” komunistai ne
įeina. Kodėl? Reakciniai katalikų lyde
riai šiemet kažin kokiais sumetimais 
nuo paminėtosios tarybos organizavimo 
atstūmė visą pažangiąją Brooklyno vi
suomenę.

Šiemet Brooklyne, Klaipėdos klausi
mu, įvyko du masiniai mitingai: katali- 

\ kų ir tautininkų (McCadden salėje) ir 
Amerikos Lietuvių Kongreso (Grand 
Paradise salėje).

Jei šiemet būtų buvę veikiama pana
šiai, kaip pereitais metais, tai, žinoma, 
Lietuvai būtų buvę kur kas daugiau 

\ naudos. Buvo galima suruošti vienas di
delis masinis mitingas, sakysim, Cooper 

' Union, Hippodrome arba Carnegie Hall, 
ir visiems bendrai užprotestuoti prieš 
Hitlerį, už Lietuvos nepriklausomybės 

fe gynimą.
| Bendrai, “Darbininkas” mano, kad ka

talikai neturėtų eiti su jokiomis sriovė- 
mis į jokį bendrą tautos reikalais darbą. 
Tai didelė klaida, kuęi kenkia pačiai lie

tuvių tautai Lietuvoj ir čia, Amerikoj.
Šiandien, kai ant Lietuvos nepriklau

somybės kabo Demokliso kardas, kai 
Klaipėda tapo nuo jos atplėšta, reikalin
ga glaudžiausia vienybė visų lietuvių, 
tiek Lietuvoj, tiek čia, Amerikoj.

Yra žmonių, kurie mano, būk Lietu
vos nepriklausomybei pavojus jau pra
ėjęs; būk Hitleris pažadėjęs jos nepul
ti. Čia irgi didžiausia netiesa. Hitlerinė 
Vokietija šiandien Lietuvai baisiausias 
priešas. Hitleriui sulaikyti šiandien vi
sas pažangusis pasaulis mobilizuoja sa
vo jėgas. Sulaikyti Hitlerį—reiškia su
laikyti jo pasekėjų, nazių siautimą vi
suose kraštuos.

Dėlto ir Amerikos lietuviai, nepaisant 
sriovinių skirtumų, turėtų burtis į vie
ningą darbą Lietuvai gelbėti.

štai dabar Lietuvoj yra apie 12,000 pa
bėgėlių iš Klaipėdos terasto. Jie subėgo 
ten be skatiko, be pragyvenimui šaltinių. 
Jų padėtis apverktina. Jie reikalingi 
ūmios ir gausios paramos.

Amerikos lietuviai ir šiuo atveju gra
žiai pasidarbuotų, jei jie susivienytų, jei 
tasai darbas būtų statomas aukščiau 
sriovinio darbo.

“Darbininkas” pajuokia “Ameriką,” 
kam ji pernai pritarė vieningam darbui. 
Jis nesutinka ir šiemet bendrai su kitom 
sriovėm veikti. Tai didelė klaida. Tai nu
sidėjimas Lietuvos žmonėms. Tai sąmo
ningas ar ne sąmoningas pasitarnavimas 
Lietuvos priešams.

Mes pageidaujame, kad “Darbinin
kas” ir kiti katalikų lyderiai savo tokį 
nusistatymą pakeistų.

Dalykai Išaiški
Savaitraštis “The Nation” rašo, kad 

buvusis čechoslovakijos prezidentas Be
nešąs, kuris dabar gyvena Chicago j, ati
dengė įdomių dalykų apie tuos laikus, 
kada buvo Čechoslovakija Londono ir 
Paryžiaus išduota Hitleriui.

Benešąs pasakoja savo draugams, kąd 
Čechoslovakijos vyriausybė buvo pasirį- 
žusi prieš Hitlerį kariauti, nepaisant 
Chamberlaino ir Daladiero išdavikiškų 
žygių. Sovietų Sąjunga, sako jis, užtik
rino Čechoslovakijai pagalbą, jei tik j 
kariaus. Tačiau, čechoslovakijos agrarų 
partija sušaukė savo suvažiavimą, kuria
me tos partijos nariai (daugumoj, žino
ma, dvarponiai) pasakę, kad jiems “Hit
leris geresnis, negu Stalinas”, kad toji 
partija atsisakys remti valdžią, jei ji 
ginklu priešinsis Hitleriui. Na, tuomet 
Benešo valdžia ir pabijojo kariauti.

Šis buvusiojo Čechoslovakijos prezi
dento atidengimas užtėpia tiems žmo
nėms, kurie prisimygusiai tikrino, būk 
Sovietų Sąjunga atsisakiusi Čechoslova
kijai gelbėti jos nelaimėje.

Būtų gerai, kad p. Benešąs paskelbtų 
tuos dalykus viešai, idant žmonės žinotų, 
kas buvo Čechoslovakijos priešai ir drau
gai. Pasirodo, kad jos didžiausi priešai, 
(be Hitlerio ir Mussolinio) buvo Cham- 
berlainas, Daladieras ir pačios Čechoslo
vakijos dvarponiai, kurių p. Benešąs pa
klausė. Jos geriausias draugas buvo So
vietų Sąjunga!

“Patagonija Naziams*’
Argentinoje gyveną naziai sugalvojo 

ypatingą skymą: jie “dokumentališkai 
įrodė,” kad milžiniška to krašto sritis, 
Patagonija (apie 290,000 ketv. mylių plo
tas, kur yra aliejaus šaltinių ir kt. bran
gių dalykų) nepriklauso Argentinai! 
Esą, Hitleris turįs pasiimti tuos plotus 
ir valdyti.

Argentinos slaptajai policijai pavyko 
to dokumento autorių išaiškinti ir suim
ti. Juo yra niekas kitas, kaip Argentinos 
nazių vadas, Alfredas Muelleris. Dabar 
jis įkalintas.

Šiomis dienomis Buenos Aires mieste 
buvo suruošta nazių demonstracijukė, 
kurioj buvo šaukiama “Viva Hitler!” Sa
koma, miesto policija demonstrantus pa
vaišino buožėmis.

Tai ir gerai. Argentinos žmonės pri
valo apsivalyti nuo naziško brudo tuč 
tuojau, kol dar nepervėlu. O argentinie- 
čius privalo pasekti kitų kraštų žmonės, 
įskaitant ir Jungtines Valstijas.

Lietuvos Komunistų Partijos Pozicija 
Bėgamaisiais Reikalais

LKP CK Plenumo Rezoliucija apie Einamąjį Momentą ir Artimiausius Uždavinius, 
Priimta 1939 m. Sausio Mėnesį

(Pabaiga)
8. Svarbiausia partijos prie

monė plačiausiems liaudies 
sluoksniams sutelkti kovai dėl 
Lietuvos nepriklausom y b ė s 
gynimo, prieš, voldemarinin- 
kiška sąmokslą, už liaudies 
reikalus tebėra masinis dar
bas, išnaudojant įvairiausias 
legales ir pusiau-legales ga
limybes. Nežiūrint to, kad 
1938 m. CK plenumas užaš
trino reikalą geriau pastatyti 
masinį darbą, tačiau ■ persilau
žimo šioje srityje nėrat išsky
rus pavienius atsitikimus. Pla-

’ čiausios legalės galimybes 
lenki) ultimatumo dienomis iF 
voldemarininkąms bruz d a n\t 
gruodžio mėn., kaip lygiai 
paaktyvėjus darbininkų judė
jimui antrajame 1938 m. pus
metyje, augant nepasitenkini
mui valstiečii) tarpe, partijos 
organizacijų, o taipgi CK se
kretoriato nebuvo reikiamai 
išnaudotos. CK tarimas dirb
ti masinėse organizacijose ne
buvo pravestas, ir tik kažku
riose vietose buvo vienas ki
tas draugas pasiųstas į masi
nes organizacijas. CK sekre
toriatas taipgi nepakankamai 
judino šią sritį. Viena pa
grindinių silpno masiniai lega
laus darbo priežasčių glūdi 
tame, kad partijos organizaci
jos nemoka suderinti nelega
laus darbo su legaliuoju, dė
ka ko arba jos yra užsisklei- 
dusios, arba dirbantieji lega
liame darbe visiškai partorga
nizacijų nekontroliuojami ir 
nevadovaujami. Suderinti ne
legali) darbą su legaliuoju, 
kad vienas kitą papildytų ir 
gyvintų, yra svarbiausias 
kiekvienos organizacijos už
davinys. Kad greičiau pasie* 
kus persilaužimo masiniai le
galiame darbe, CK plenumas 
įpareigoja partijos narius, 
kaip taisyklė, dirbti partorga
nizacijos pavestą masiniai le
gali) darbą ir už jį prieš ją 
atsiskaityti. Geresniam susi
rišimui su masinėmis organi
zacijomis, partijos nariai 
dirbdami jose turi vadovautis 
tų organizacijų interesais ir 
atsižvelgiant į konkrečias są
lygas ir tų masių susipratimo 
lygį, reikia rasti konkretų 
priėjimą, kad pakelti jas ak
tingai kovai už mūsų krašto 
ir liaudies opiuosius reikalus.

9. Dėl pasekmingos kovos 
prieš kontrrevoliucinius troc- 
kistus-buchariniečius Sovi etų 
Sąjungoj, dėl jų atviro perėji
mo į liaudies priešų pusę vi
same pasaulyje ir dėl mūsų 
partijos kasdieninės kovos 
prieš juos — trockistų vei
kimas Lietuvoj žymiai susip- 
nėjo. Tačiau hitlerininkų, ar
domasis darbas Lietuvoj, o 
ypač prasidėjęs voldemari- 
ninkiškas -sąmokslas gali su
stiprinti kaip kontrrevoliuci
nių trockistų, taip ir jų ben
drininkų veikimą. Vienur ki
tur vietose jau pastebimi an- 
tipartiniai ir antisovietiniai iš
sišokimai. Todėl visos partor
ganizacijos ir visi partijos na
riai turi tebevesti sistemačią 
kovą prieš kontrrevoliucinius 
trockistus ir jų bendrininkus, 
tame skaičiuje ir kiekvieną 
provokaciją.

10. Jei Lietuvos Komunisti
nė Jaunimo Sąjunga iki šiol 
nesukūrė plataus jaunimo 
fronto, tai dėl to kaltos ir 
mūsų partijos organizacijos, 
kurios geriausiu atveju pasi
tenkina pasiimtosios į sąjungą 
pavienius partijos narius, ir 
visos, be išimties, žiūri į jau
nimo sąjungą arba kaip į par
tijos technišką priedelį, arba 
žalingai globoja, užmušdamos 
jaunimo organizacijų savisto-

Atsi- 
įvairūs 
priešai, 

šiuo

laiku kaikuriuose partijos na
rių sluoksniuose susilpnėjo 
disciplina, dėlei ko laužomas 
partijos tarimų vykdymas ar 
stačiai sabotažuojamas dar
bas. Auklėdamos partijos na
rius ir skiepydamos supratimą 
pildyti privalančias partijos 
nariui pareigas, partorganiza- 
cijos turi paskelbti kovą są
moningiems disciplinos laužy
tojams, iki jų išmetimo iš par
tijos;

e) nežiūrint į tai, kad 1938 
m. bėgyje CK išleido nemaža 
literatūros,, skirtos gilesniam 
politiniam lavinimuisi, vietos 
organizacijos ją silpnai iš
naudoja. Partijos organai 
sistemačiai auklėdami partna- 
rius, kad politiniai lavintis yra 
kiekvieno partijos nario par
eiga, turi atstatyti suirusius 
ratelius, panaudoti lavini
muisi kuopelių susirinkimus ar 
įpareigoti lavintis individua
liu keliu, sistemačiai kontro
liuodami ir padėdami lavini- 

‘muisi;

f) daugumoj vietų partor- 
ganizacijos palaiko su nepar
tinių darbininkų, valstiečių ir 
inteligentų aktyvu tik indivi
dualius ryšius. Nepartinio 
aktyvo išplėtimo tikslais rei
kia stengtis sudaryti iš tų ne
partinių organizacinius viene
tus (ratelius, prijaučiančiųjų 
kuopeles ir p.), traukti juos į 
aktingesnį darbą ir jų pagal
ba didinti savo narių skaičių.

vumą bei iniciatyvą, 
žvelgiant į tai, kad 
Lietuvos ir liaudies 
ypač voldemarininkai,
momentu didžiausią dėmesį 
kreipia į jaunimo mases, ypač 
į moksleiviją, partijos orga
nizacijų pareiga, partijos sta
tuto pagrindu, padėt komjau
nime dirbantiems komitetams 
geriau pastatyti jaunimo or
ganizacijų darbą ir sustiprin
ti masinį darbą, ypač visose 
masinėse jaunimo organizaci
jose, rekomenduojant taipgi 
kurti įvairius dar neorgani
zuoto jaunimo susivienijimus 
kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės gynimo ir jaunimo 
opiųjų reikalų.

11. Partijos organizacijos 
geriau galės pildyti stovinčius 
prieš jas uždavinius, jei jos 
savo viduj tinkamiau pastatys 
organizacinį darbą. Todėl CK 
plenumas, atkreipdamas visų 
partorganizacijų dėmesį į 
geresnį mūsų, partijos veikian
čio statuto vykdymą, pažymi 
kai kuriuos nedateklius ir už
davinius :

a) daugelyj partorganizaci
jų, kur buvo pravesta reorga
nizacija, pertvarkiusi jas iš ra
jom) į apskrities organizaci
jas, partijos organizacijos ga
lėjo geriau tvarkytis, tam
priau susirįšti su vietomis ir 
joms konkrečiau vadovauti. 
Tačiau partorganizacijos ne
pilnai išnaudoja reorganizaci
jos suteiktus galimumus, ypa
tingai geresniems ryšiams nu
statyti su liaudies masėmis. 
CK plenumas pažymi, kad ir 
sekretoriatas nepakanka m a i 
energingai vykdė reorganiza
ciją. Plenumas atkreipia 
partorganizacijų dėmesį į tai, 
kad reorganizacijos esmė glū
di ir tame, kad padidinti nau
jų valsčiaus organizacijų skai
čių. CK plenumas įpareigo
ja sekretoriatą artimiausioj 
ateityj pilnai pravesti reorga
nizaciją ten, kur ji buvo dali
nai pravesta ar visai nebuvo ' 
pravesta;

b) nors konferencijos įvyko
daugelyj apskričių partorga
nizacijų, tačiau dėl nepakan
kamo savo darbo nedateklių 
išnagrinėjimo, joms trūko 
konkrečių tarimų. Konstatuo
damas persilaužimą konferen- 
cijų šaukime, CK plenumas ir 
toliau įpareigoja jas regulia-i 
riai šaukti, šalinant minėtus I navimą. Bandysiu kalbinti 
trūkumus ir būtinai dalyvau-' įr kitus ‘Laisvės’ skaityto
ji CK atstovui. CK pienu-, jus> kad pasipirktų ‘L.’ ben- 
mas taipgi atkreipia dėmesį į jr0VgS serų. Aš, kaipo ‘L.’ 
į reguliarų aktyvo ir kuopė- bendrovės dalininkas, labai lin cnl-rar avi i i haci i n vi m 11 qaii. _ _ ’

h) partijos finansinei padė
čiai pagerinti CK plenumas 
įpareigoja partijos organizaci
jas sistemačiai rinkti partijos 
nario mokestį, pardavinėti 
mūsų leidžiamą literatūrą ir 
panaudoti kitus būdus, kaip . 
  Vietinės 
organizacijos privalo rasti lė
šų ne tik literatūros trans
portui, bet, reikalui esant, ir 
vietinių darbininkų išlaiky
mui. Vietinės partijos orga
nizacijos privalo sistemačiai 
patiekti savo pinigines atskai
tas sekretoriatui.

i) CK plenumas kviečia 
partijos organizacijas ir visus 
partijos narius šiuo ypatingu 
momentu vystyti savo visa
pusišką iniciatyvą, daugiau 
rodyti savistovumo, tuč tuojau 
reaguoti į tą ar kitą įvykį ir 
ištvermingai vykdyti priimtus 
nutarimus gyvenimam

SVEČIAI IŠ TOLIAU, ATVYKSTĄ Į 
“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMĄ

apie 
kur

Gavome skambų laiškelį 
nuo , draugo Šimaičio 
Montello. Jis rašo:

“Aš manau, kad į “Lais
ves” šėrininkų suvažiavimą 
atvažiuosime mašina. Ren
giamės atvažiuoti šie asme
nys: A. Raila, S. Baronas, 
A. Vasaris, aš pats ir gal 
paimsime J. Grybą.”

Tai gražus būriukas sve
čių! Norime žinoti ir 
kitas kolonijas, kas iš
atvažiuos, šeši metai atgal 
draugai w o r c e s t e piečiai 
karštai agitavo, kad suva
žiavimą perkelti į balandžio 
mėnesį, nes jiems esą pato
giau atvažiuoti. Bet nuo ta
da, kai suvažiavimas buvo 
perkeltas, draugų worces- 
teriečių mažai tepasirodo. 
Lauksime jų šiemet.

Gal bus svečias net iš W. 
Virginijos. Štai jo paties 
žodžiai:

“Gerbiamas drauguti A. 
Balčiūnai! ‘Laisvės’ Šerus 

į gavau, ačiū už greitą patar-

kybės leis, atvyksiu ir daly
vausiu tame garbingame 
pokily. Draugiškai, Chas. 
Strauss.”

Draugas Strauss iškelia 
svarbų dalyką, būtent tai, 
kad reikia “Laisvei” dau
giau šėrininkų. Iš tiesų juk 
tai svarbu ir. gražu būti sa
vininku taip ’ įtakingo dien
raščio.

Aukų išmokėjimui naujo- 
,sios Intertype mašinos šiom 
dienom gavome:

Nuo drg. J. Kaculio, iš E. 
Brewster, Mass., $3; po 50c. 
aukojo: J. Mikėnas, Montel
lo, Mass.; J. Rusiackas, 
Shenandoah, Pa.; J. An- 
druškevičius, Gilberton, Pa.

Širdingai ačiuojam drau
gams už paramą savo dien
raščiui. Neabejojame, kad 
kiti dienraščio skaitytojai 
paseks draugus, kurių var
dai aukščiau paduoti.

P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai

liii sekretorių positarimų šau
kimą, ypač tų aktyvistų, ku
rie dirba svarbiose masinio 
darbo vietose.
jos ir aktyvistų 
turi padėti vis labiau plėsti 
vidujinę partijos demokratiją 
ir iškelti naują aktyvą. Vie
tos partorganizacijos turi ori
entuotis į tai, kad nelaukda
mos iš šalies, visą savo darbą 
remtų vietiniu aktyvu;

c) kadangi partijos statu
tas, kaip išimtį, leidžia ne
kurti kuopelių tose masinio 
darbo vietose, kur jų 
konspiratyvių ar taktiškų 
metimų kurti negalima, 
kai kurių partijos narių 
dargi akty visti) tarpe pasiro
dė palinkimas aplamai mūsų 
organizaciniame darbe nesi
laikyti kuopelių kūrimo prin
cipo. Laikydamasis ir toliau 
šio statuto dėsnio, CK plenu
mas atkreipia dėmesį, kad, 
kaip taisyklė, visur turi būti 
kuriamos kuopelės, o laužan
tiems šį principą turi būti pa
skelbta griežta kova;

d) kartu CK plenumas 
konstatuoja, kad paskutiniu

norėčiau dalyvauti suvažia-
•‘0 vinie bal. 23-čią. Jei aplin-

Konferenci- ■ - -
k

pasitarimai Į gv.

dėl 
šu
tai 
ir

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Kaip kitiem atsa
kote į klausimus, tai būkite 
tokie geri ir man atsakyki
te. Aš daug turėjau ginčų 
su žmonėmis. Kai kurie tar
navę caro Mikės armijoje 
sako, kad Mikės moteris, 
carienė, buvo serbė, o aš 
sakau, kad ji buvo vokietė.

Prašau per “Laisvę” at
sakyti, kokios tautybės ca
rienė buvo ir kaip ji po tė
vais vadinosi?

“Laisvės” Skaitytojas
P. K.

Atsakymas
Jūsų pusėje tiesa. Carie- 

nė buvo vokietė, o ne serbė. 
Kas liečia jos pavardę po 
tėvais, tai negalėjome ant 
greitųjų surasti. Atleiskite.

Čechoslovakijos m i n i s t e ris 
Washingtone, Vladimir Hur- 
ban, kuris atsisakė užleisti 
ambasadą Hitlerio bernams, 
kadangi Hitleris neteisėtai už
grobė jo kraštą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten Buvusiam, Waterbury, 

Conn.—Apie balandžio 2 die
nos prakalbas buvome gavę 
anksčiau nuo kito • korespon
dento ir dedame. Atleisite, 
kad jūsų korespondencijos šį 
sykį negalėsime sunaudoti. 
Prašome rašinėti dažniau.
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Kaip Dr. V. Kudirka Įvertino Ad. Mickevičių
“Liet, žinių” 63-čiam numeryj tilpo sekama 

įdomybė:
Šiomis dienomis Lekėčiuose gyvenąs Ber

nardas Tamulaitis prisiuntė poniai F. Bortke- 
vičienei lenkišką brošiūrėlę “Kto byl Micke- 
wicz?”. Tai yra populiari brošiūrėlė, išleista 
ryšium su Ad- Mickevičiaus 100 metų gimimo 
dienos paminėjimu 1898 m. šioji knygutė pati 
nieko nestebina. Bet pasirodo, kad po tos kny

gutės tekstu gausiai prirašyta pieštuku Dr. 
Vinco Kudirkos. Br. Tamulaitis p. Bortkevi- 
čienei laiške rašo, kad knygutę radęs savo tėvo 
Vinco Tamulaičio bibliotekoje, kuris buvęs 
pažįstamas su V. Kudirka per kun. Kolytą Za
pyškyje ir per p. Dambravičienę. Knygutes 
vieno puslapio pakraštyje smulkiom raidėm, 
pieštuku parašytas šis, dar niekur nespaus
dintas Vinco Kudirkos eilėraštis, neturįs jokio 
pavadinimo:

Užmiršęs senuolių kalbų ir tautystę savo, 
Jis svetimu balsu graudžiai Lietuvai dainavo. 
Ir nors karštai, kaip sako, Lietuvą mylėjo, 
Tačiaus lenkų akimis į jąją veizėjo.

Lenkai tad ir paminklą statyt jam suniršo.
Bet Lietuvninkai Mickų beveik jau užmiršo.
Atgiją, mat, vėlionys kitaip daigtus mato
Ir augščiaus už Adomą—Kristijoną stato. >

“Lietuviškų Vestuvių vaidinimas atviram ore, Lietuvoj.

Prabėgomis
Hartforde, Conn., gyvai vei

kia Laisvės Stygų Orkestrą, 
kuriai vadovauja muzikos- 
dainos mylėtojas d. V. Visoc
kis. Jo vadovaujama stygų or
kestrą netik labai dažnai link
smina vietinę lietuvių publiką, 
bet labai tankiai duoda gra
žios talkos ir kaimyniškų 
miestų organizacijoms.

Bal. 15 d. šie mūsų stygie- 
čiai žada būti Torringtone ir 
pagelbėti programos pildyme 
ten neseniai susitvėrusiam 
chorui.

Balandžio 23 d., New Bri
tain, Conn., yra ruošiamas 
Lietuvių Meno Sąjungos IV 
Apskričio koncertas, kuriame 
Laisvės Stygų orkestrą taipgi 
ims dalyvumą.

žemiau pieštuku Kudirkos parašyta tokia 
pastaba: “Atgija vėlionys: suprask—kėlėsi 
lietuvei. Mickevičius laikė lietuvius tautiškai 
pražuvusius.

Kristijonas vardas didžiausio lietuviškojo 
dainiaus kunigo Duonelaičio, kurs rašė lie
tuviškai.”

Toliau V. Kudirka pieštuku knygutės pa
raštėse lenkiškai parašė šias pastabas apie 
Ad. Mickevičių, kurias čia patiekiame išvers
tas lietuviškai:

ja jai “Requici”. Lietuvių liaudies dainos, jos 
graudžios gaidos, idealų poetas, kaip ištautė
jęs giliai nesupranta. Todėl teisingai kalba 
profesorius Kojatovičius, kad Mickevičius yra 
poetas siaurai bajoriškas, bet niekuomet nei 
lietuvių nei lenkų liaudies poetas.

“Lenkų ar Lietuvos liaudis, pirma dėl kūri
nių turinio, kita dėl kalbos, nesupras niekuo
met Mickevičiaus ir todėl nemanau, kad, kuo
met nors, po šiaudiniais stogais dainuotų Mic
kevičiaus balades.

Kai Svajone Išsipildo
žymėtina ir tai, kad ši

“Ir iš tikrųjų kas buvo Mickevičius? Iš pa
vardės ir kilmės rodos turi būti lietuvis, bet 
ištautėjęs lietuvis, toks, kokiais pasidarė visa 
Lietuvos bajorija, kuri pasidavė lenkų įtakai 
po įvykusios kur nors pasaulyje daugiau nesą- 
moningesnės tų dviejų tautų sąjungos, visai 
skirtingos viena kitai dvasia, kalba ir būdu-

“Todėl Mickevičius, nors nepaprastas poe
tas, kaipo ištautėjęs, neturi pastovios raison 
d’etre ir negali būti statytas su didžiausiais 
poetais kitų tautų. Iš tikrųjų kiek nesuderi
namo yra Mickevičiaus kūriniuose: lenkų kal
ba, eilės žavingos, bet dvasia (Mickevičius ap
dainuoja Lietuvą) visados paliks svetima len
kui. Tikros Lietuvos, t. y. lietuviškos Lietu
vos Mickevičius nesupranta nei širdimi, nei 
protu ir įžangoj į Konradą Valenrodą, dainuo

“Lietuvių liaudies dainos yra šimtą kartų 
žavingesnės ir graudesnės, negu visi Micke
vičiaus kūriniai. Ir todėl lietuviai niekuomet 
nepakeis savo tėvynainių šimtmečių senumo 
dainų, kūrinių savo senovės pranašų į pseudo- 
tautiškus Mickevičiaus kūrinius.

“Sako, .kaip Mickevičius aprašytas šitame 
veikale, jis gyvuoja pas ultrapatrijotais len
kus ir lietuvių lenkomanus. Kai dėl mūsų, tik
rų lietuvių, suprantančių savo etnografinį' 
skirtumą nuo lenkų, tai mums, Mickevičius su 
savo neteisinga pranašyste apie greitą mūsų 
tautybės “finis” (kuris laimei neįvyko, kaip 
poetas manė) yra svetimas genijus ir abejin
gas ir neužsitarnavo, kad labai juo domėtu- 
mės. Mickevičius Lietuvos nepripažino. Lietu
va palieka jį lenkams.”

Jau skleidėsi skaros aušrinės 
Ir saulė į skliautą- kopėjo. 
Niūrus ir mieguistas žmogelis 
Ryte pro kapyną sau ėjo.

Ir skundės bičiuliui jis savo, 
Kad jam jau gyventi įgrįso; 
“Pavydžiu,” per nosį niurnėjo, 
“šitiems, .ką kapyne štai tyso:

“Pilvus sau išvertę per dieną 
“Jie silsis ir miega lig sočiai.
“O naktį gi, prieš mėnesieną, 
“Bešoka, tarytum bepročiai.

“Nebijo jie alkio, nei šalčio, 
“Nebijo nei darbo nustoti;
“Todėl, po žaliaja velėna 
“Jie gali ramiausiai dribsėti.”

Ir taip pavyduolis kalbėdams 
Nejuto, kad skersgaviu ėjo, 
O čia, kaip ir tyčia, plerpsėdams 
Sukiužęs fordukas riedėjo.

Kaip LMS Chorai Stovi 
Vajuje už Naujus 

Narius
Lietuvių Meno Sąjunga šiuo tarpu veda 

vajų už naujus narius. Tūli chorai gražiai pa
sidarbavo, bet kiti—nieko. O gal ir pasidarba
vo, bet nepraneša Centrui, kiek narių turėjo 
gr. mėn. 1938 ir kiek per vajų gavo.

Turimomis žiniomis, iki šiol vajaus eiga 
taip stovi:

h art fold iečių stygių inkų gru
pė programose žada pasiro
dyti lietuvių tautiškuose rū
buose (kostiumuose). Taipgi, 
sakoma, greitoj ateityj jie 
nusiimsiu savo grupės atvaiz
dą.

Kai]) būtų gražu, kad tų 
mūsų darbštuolių atvaizdas 
tilptų šiame skyriuje!

Muzr’Ao J. Žileričiaus 
Kūrinių Koncertas 

Kaune
Kovo mėnesį V- D. Universiteto choras su

ruošė kompozitoriaus J. Žilevičiaus kūrinių 
koncertą. Kūrinius pildė dainininkai J. Bab
ravičius, A. Dambrauskaitė; smuikininkas VI. 
Motiekaitis. Be to, choras ir stygų orkestras.

Apie pačią J. Žilevičiaus kūrybą tūlas VI. 
J-as rašo “L. A.”:

“Apibūdinant J. Žilevičių, kaip kompozito
rių, turime atsiminti, kad jis pirmon eilėn yra 
teoretikas, o ne kūrėjas; tokią nuomonę jis 
pats apie save yra pareiškęs, rašydamas apie 
lietuvių muziką. Nepaisant to, jis yra nemažai 
parašęs ir kai kurie jo veikalai, ypač choro 
srityje, yra įdomūs kūrybiškai į juos žiūrint. 
J. Žilevičiaus stilius—akademinis, ramus; har

monija—klasiška; stipresnė jo pusė—polifoni
ja; ji irgi turi klasiškai—mokyklinio pobūd
žio, bet sklandžiai vystoma, gan išvystytos 
technikos. Moka J- žilevičiu§__yaldyti ir plates
nę formą, parašyti užbaigtus kūrinius, nors 
jam ir nevisuomet pasiseka šią formą pripil
dyti įdomesniu turiniu; kai kur mintį bevys- 
tydamas jis įpuola į nuobodesnes sekvencijas. 
Nuotaikos atžvilgiu—vyrauja ramus giedrus 
lirizmas. J. Žilevičiaus muzika, kad ir nesuda
ro ypatingų kūrybinių įdomumų, bet turi bent 
choro veikaluose rimto, išsilavinusio muziko 
antspaudą.”

P-as J. Žilevičius šiuo tarpu gyvena ir vei
kia Amerikoj. Jis rašo kompozicijas, renka 
medžiagą Amerikos lietuvių meno srityj nu
dirbtų darbą istorijai. Sekantį rudenį jis žada 
grįžti Lietuvon ir ten gyventi.

Kai jis ten sugrįžš, be abejo, ne vieną kūri
nį sukurs ir apie mūsų krašto lietuvių gyveni
mą.

Jis trenkė į žemę žmogelį: 
Veržtuvai, kai kiaulė sužvigo, 
O pats, kad parodyt, ką gali, 
Į tvorą k a pyne įstrigo.

Mūsiškis, lyg amžiams užmigęs, 
Ramutis ant žemės gulėjo.
Smalsuolių būrelis subėgęs
Pagelbą jam teikti norėjo.

Liūdnai bekinknodamas galvą
Sveikasis į auką žiūrėjo, •
Ir ašarą gailią nubraukęs, 
Klūpodams prie jojo, kalbėjo:

“Viltis ir troškimai tavieji, 
“Senasis bičiuli, po nosia: 
“štai gėlės ir krūmai žalieji; 
“Džiaugsiesi tu šiuose kapuose.

Narių skaičius Nauji
gruodžio, 1938 Nariai

Aido Choras—Montreal, Can.....................
Aido Choras—Worcester, Mass. . . . 
Aido Choras—Brooklyn, N. Y...................
Aido Choras—Detroit, Mich......................
Balso Choras—Lowell, Mass......................
Bangos Choras—Elizabeth, N. J. . . . 
Bangos Choras—Toronto, Can. . . .
D.L.K. Gedemino — Rochester, N. Y. 
Dainos Choras—New Haven, Conn. . . 
Echo Choras—Torrington, Conn.

(suorganiz. saus. 9, 1939 ....
Jaunimo Choras—Bridgewater, Mass.- . . 
Jaunimo Choras—Montreal, Can. . . .
Laisvės Choras—Hartford, Conn. . . .
Laisvės Choras—Rockford, Ill. . . .
Laisvės Choras—So Boston, Mass. . . 
L. K. M. Choras—Chicago, Ill.....................
Liaudies Choras—Lawrence, Mass. . . . 
Liet. Dailės Choras—Grand Rapids, Mich. 
L. D. Aido Choras—Chicago, Ill. . . . 
Liet. Darb. Choras—Los Angeles, Cal. 
Liet. Jaunuolių Choras—Gary, Ind. . . 
Liuosybės Choras—Waukegan, Ill. . . . 
L. L. R. Choras—Norwood, Mass. . . 
Lyros Choras—Maltimore, Md. . . . 
Lyros Choras—Cleveland, Ohio . . . 
Lyros Choras—Gardner, Mass.....................
Lyros Choras—Kenosha, Wis....................
Lyros Choras—Philadelphia, Pa. . . . 
Moterų Kultūros Kliubas—Chicago, Ill. 
Liaudies Vaidintojai—New Britain, Conn. 
Pirmyn Choras—Great Neck, L. I. . . 
Sietyno Choras—Newark, N. J. . . . 
Vilijos Choras—Waterbury, Conn. . . .

Visi chorai raginami darbuotis

? ?
? ?

34 11
84 ?
21 ?

? ?
37 ?

? ?
? ?

39 14
? ?

29 14
? 5
? ?

28 ?
? ?
? ?
? ?

41 6
? ?
? ?

38 ?
? ?

25 3
31 14
? ?

21 5
? ?

33 ?
? ?

18 ii
26 6
? ?

ir greitai
pranešti centrui, kaip stovi dalykai.

Brooklyne irgi susikūrė sty- 
gininkų grupė. Kolkas ji va
dinasi “Lietuvių Stygų Orkes
trą”: Turėjo jau vienas prak- 
tes. Narių turi jau 17, bet 
greitoj ateityj, manoma, jų 
skaičius žymiai padidės.

Linkiu jiems gero pasiseki
mo !

Chicagiškis Kanklių Choras 
turi tikrą darbymetę: smar
kiai praktikuojasi suvaidini- 
mui “Student Prince”, kuri 
bus statoma bal. 16 d., De
troit, Midi. Taipgi turi daug 
užkvietimų su dainomis į 
daugelį vietų nuo įvairių or
ganizacijų.

V. Didžiojo Muziejaus pastatas Kaune. |e jimas j Kultūros Muziejų iš Putvinskio gatv.

“ ‘Tu pilvą išvertęs per dieną
“ ‘Miegosi, silsėsi lig sočiai,
“ ‘O naktį gi, prieš mėnesieną, 
“ ‘Bešoksi, kaip tavo prabočiai.

“ ‘Nereiks tau drebėti nuo šalčio,
“ ‘Nei darbo bijosi nustoti,
“ ‘Todėl po žaliaja velėna
“ ‘Galėsi ramiausiai dribsoti’.”

O šis, prasiblaivęs, atsakė: 
“Drauguži, nebūk tu toks paikas, 
“Lai mirę naudojas ta laime;
“Pasauliu džiaugiuosi, kaip vaikas.”

Tai taręs, lėtai atsistojo, 
žiopsotojai greit išsisklaidė; 
Bičiuliai skardžiai sukvatojo, 
Kad giltinė juos tik pabaidė.

Gyvenant ir taip prisieina: 
Tu trokšti niekučio, lyg vaikas, 
Kai žaisti juo laikas ateina—< 
Stengiesi pabėgti, kai paikas.

Pranulis.

Iš Menininkų Veiklos 
Conn. Valstijoje

LMS chorai Connecticut valstijoje sutvir
tėjo. Smarkiai veikia Waterbury Vilijos 
Choras, nepasiduoda jam Hartfordo Laisvės 
Choras su Stygine Orkestrą. Mažiau girdė
tis apie New Haveno Dainos Chorą; bet rei
kia tikėtis, kad newhavenieciai veikia, tik 
spaudoj niekas apie jų veiklą nepraneša. 
Abelnai chorų veiklos žinovai per retai 
spaudoje pasirodo su aprašymais apie vie
no arba kito choro veiklą. Torringtone 
Echo Choras jaunutis, bet gyvas ir didėja. 
Julė Budeliūtė man rašė, kad turį apie 30 na
rių chore ir netoli to skaičiaus gerų rėmė
jų. ūpas esąs pas choriečius ir garbės na- 
rius-rėmėjus labai pakilęs. Jie rengiasi 
prie pirmo choro koncerto, kuris būsiąs tur
tingas gražiomis dainomis ir kitais pamar- 
ginimais. Jam senai yra pasižadėjusi Hart
fordo Laisvės Stygų Orkestrą ateiti į pa
gelbą koncerto paįvairinimui. Ta jų pir
moji iškilmė įvyksianti 15 d. balandžio, 
Lietuvių Name. Už Echo Choro įsisteigimą 
priklauso kreditas jaunuolei torringtonietei 
Julei Budeliūtei ir visai eilei augusių žmo
nių, taipgi LMS 4 Apskričio Valdybai ir pa
dėjėjams dd. J. A. Pilkauskui, V. Visockiui 
(dabartiniam to choro vedėjui), Laisvės 
Stygų Orkestrai ir kitiem. Tų visų žmonių

“Vilnyje” tūlas Kaziukas 
rašo, kad Chicagoje susidarė 
grupė meno mėgėjų, kurių 
tikslas būsiąs netik vaidinti, 
bet ir scenos veikalus gamin
ti. Tai gražus tikslas! Bet tie 
kultūros mylėtojai neturėtų 
užsidaryti patys savyje. \?igu 
pas juos yra kas nors gero 
jau sukurta scenai, jeigu turi 
pagaminę vaidinimui veikalų, 
tai jie turėtų duot progą ir 
kitoms kultūros dirvoje vei
kiančioms vienetoms tuom pa
sinaudoti (kad ir ne veltui). 
Juk sakoma: “Kuo pasidalin
si, tas bus visuose, o ką nu
slėpsi—tas dingęs amžiams!”

Sakoma, kad ta grupė jau 
turinti ant rankų sekamais 
vardais veikalus: “Jaunuolių 
kliubas”, Kultūros darželis”, 
“Nežinojimo auka”, “Meilė 
brangiai kainavo”, “Jaunuolių 
gyvenimas” ir “Tavernuose”.

Daleiskime, kad suminėti 
scenos veikalai (didesni ar 
mažesni) yra vaidintini Chi- 
cagoj—turi aktualūs vertės ir 
žmonės juos pamėgs. Jeigu 
taip, tai kodėl tie veikalai ne
galėtų būt kitų panašių gru
pių suvaidinti Detroite, Phila- 
delphijoj, Brooklyne, Bostone 
ir kitur?

Dailė, menas neturi būt sle
piamas !

Stygutė.

Kovas, 1939. (Tąsa ant 4-to pusi.)

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

6.
PROVOKATORIUS

Persiškai sukeitę kojas sėdim ant 
grindų. Į vienas kitą žiūrim patašoniš- 
kai—kvailutėmis akimis ir patys neži
nodami ko—šypsomės. Baisiai kvailai iš
ėjo: Simas suskaičiavo kratos nuosto
lius. Vinele ant sienos išbraižė sąskaitą:

“Nuostoliai”—
tabako—10 nuoš.
ugnies—50 nuoš.
poperio—100 nuoš.
Mūsų skeliamojo akmenėlio jie nera

do. Bet jie rado drobės degėsius geleži
niam šaukšte ir viską išnešė. Kibirkščių 
turim, bet nebėra drobės degėsių. Galė
tumėm vėl perdeginti baltinių ryzą, bet 
reikia degtuką turėti. Jei ugnies įsitai- 
sysim—nebėra į ką susisukti tabako, juk 
laikraštį išnešė.

—Klausyk, aš rimtai,—šnabžda jis 
prigulęs.—Iš kur jie galėjo sužinoti, kad 
pas mus raštelis? Sakyk, Vilke?

Tuoj po kratos šitas nė į galvą neat
ėjo. Užteko kelių minučių poilsio ner
vams—ir šis klausimas iškilo. Mano 
smegenyse šis klausimas švystelėjo, kaip 
žaibas ir snaudulys išdulkėjo.

—Bet tu, Simai, pasakyk—iš kur?— 
atsakau klausimu į klausimą.

Abu nutylam. Galvojam. Bet ką čia. 
išgalvosi. Mintys nuo kratos ir raštelio, 
nuskrenda toli. į laukus, kur piemenys 
kepa bulves. Gelsvos miltingos bulvės, 
nuluptos garuoja. Aplinkui pieva, kar
vės.. . Tfu! Kur jie dabar — vasarą — 
bulves keps!

—Vilke, gal jie išgirdo?...
—Galėjo išgirsti...—atsakau abejin

gai. Ir vėl: piemenys ir šviežios keptos, 
bulvės su taukais.

NAUJAGADYNIECIAl 
BABELIO BOKŠTE

—O raštelis?—teiraujasi Kartanas.— 
Galim raštelį surūkyti.

—Špygą sargams, o ne raštelį!—pa
graso kumščiu Simas, išsiimdamas rašte
lį iš nosies.

—Tai, vadinasi, draugai, dėl rūkymo 
—gavėnia,—nusimena Kartanas, nors 
trys nelaimės draugai jo žodžių nesu
pranta. Fridžiui vėl prišeina savo pasa
kojimą tęsti. Bet nerūkę vyrai klausyti 
nebenori.

Už Leivo nugaros bandau užmigti, bet 
Kartanas klausinėja, ką šiandien duosią 
vakarienės.

—Wilst du essen?—vokiškai erzina 
Kartanas Pauliu. Kas čia dabar?—Jis 
ligšiol nė žodžio nekalbėjo vokiškai, o 
dabar... .

—Ar ir tu moki?—teiraujamės.
—Dirbau vokiečių laikais “Cvangs- 

arbeitų”*) batalionuos. Na, truputį mo
ku...—atsako jis kiek susinervavęs.

—Ja! Sehr—Labai!—atsako Paulius, 
persėsdamas ant kitos kojos. Paulių er
zina ir Simas: “Ar žinai, Pauliau, mes 
turim keptą žąsį. Ir visą bulką.”

Bet Paulius—supratęs—jiems kažką 
atrėžia, visi jie kvatoja gerkles išvertę, 
o už visus labiau pats Paulius. Jų juo
kas neleidžia užsnūsti, aš pykstu, bet ką- 
gi padarysi: jų dauguma. Vėl pradedu 
snūduriuoti, dar neįmigęs sapnuoju šil
tų kopūstų sriuba. Simas už rankos ža
dina: “Vilke!”

—Pasitrauk.

♦Okupacijos metu—priverstinieji darbai; ypač vo
kiečiams rengiantis pulti Rygą.

—Simai, ar žinai—jie neišgirdo! Jei 
išgirdo—nieko negalėjo, žinoti apie raš
telį. Juk tu net kaimynams neminėjai 
apie raštelį?

—Neminėjau!—patvirtina Simas. — 
Ir iš tikro: net jei kas yra išdavikas pas 
kaimynus, būtų išdavęs pasikalbėjimą, 
bet raštelio nežinojo. Reiškia, kas nors 
išdavė.

—Ir iš mūsų karcerio išdavė, Simai!
—Aišku!—atsako Simas, susijaudi

nęs.
—Ar neįtari ka nors? — Ne, Simas C- C. 7

nieko negalįs įtarti; jis pirmas suvokė, 
k,ad čia išdavimas. Bet kur surasti 
Ariadnes siūlą ligi išdaviko — jis, Si
mas—nežinąs. Mudu abu nežinom:

—Nerandu ir aš. Žinai, Simai, galvo
kim taip: Paulius, Fridis, tu ir aš—ne- 
išdavėm, nes niekur iš karcerio nebuvom 
išėję. Visi vienas kitą matėm. Taigi, iš 
mūsų keturių nė vienas nebuvo susiti
kęs su sargu akis į akį.. .

—Tai, išeina, Vilke, kad—tiedu, ku
rie pas gydytoją ėjo...

—Išeina, Simai! Arba Leivo, arba 
Kartanas!

Simas pradeda manyti, kad Kartanas: 
“Juk jis ir policijai išplepėjo, girdėjai, 
Vilke, kaip jis pasakojo vakar...”—Bet 
mudu manom, kad Kartaną' įtartį per- 
anksti! Dėl visko reikia kaimynus ap
klausti. Simas beldžia į sieną tris— 

«stuk, stuk, stuk! Iš ten taip pat stukse
na. Simas šaukia: Alio!—Bet kaimynų 
balso nesigirdi. Jie tik dar smarkiau 
stuksena.

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

susigrupavimas padėjo pamatą įsisteigti 
Torringtone chorui, kuris daug gelbsti visam 
lietuvių judėjimui.

Štai ką ta pati jaunuolė daugiau rašė 
man apie jų ateitį: “širdingai ačiū jums, 
kad pasirūpinę prisiuntėte man ‘Tiesą’... 

’*•. Naujas angliškas skyrius tikrai įdomus. 
Būtų gerai, jei Torringtone galėtume su
tverti LDS kuopą (draugė turi mintyj jau
nuolių kuopą), ale gal turime laukti iki 
choras pradės dar geriau veikti.”

Matote, patsai jaunimas turi mintyj, kad 
pas juos LDS kuopa turėtų būt įsteigta. Jie 
žįno, kad LDS pririštų tampriau jaunimą ir 
prie paties choro, bet jie apsisaugoja klai
dų. Greitas jaunimui pasiūlymas stoti į LDS 
gal pažeistų patį chorą, todėl pačių vado
vaujančių jaunuolių nuomonė palaukti iki 
sutvirtės choras, tada griebtis už organizavi
mo LDS.

Kol kas New Britaine pasekmės negerė
ja. Yra įsikūrus Liaudies Vaidintojų gru
pelė, bet joje viršija kitataučiai. Tačiaus šį 
gęupė įstojo į LMS ir dės visas pastangas 
sudaryt vien lietuvių jaunuolių grupę. 
Manchesteryje buvo užsidegus mintis sukurt 
jaunimo chorą, hartfordiečiai, priešakyje su 
d. Pilkausku, bandė jiem suteikti choro or
ganizavimo nurodymų, ale nežinia kame ten 
dalykas, kad aprimo; nesigirdi nieko apie 
choro organizavimą.

Naujos Rūšies Parengimai

Seniau chorai ruošdavo, mokindavęs vai
dinti veikalus iP operetes. Nuo_ praėjusių 
metų prasidėjo nauja parengimų kryptis. 
New Britaino jaunimas buvo suruošęs anglų 
kalboj satyrų-dainų demonstracijas-mąrgu- 
Jtnynus. Išėjo gražiai, visi mylėjo jų pa

rengimą ir kitur po kolonijas pasirodymą. 
Dabar Vilijos Choras Waterburyj sutaisė 
lietuviškai panašų parengimą, kuris pas 
žmones turėjo didelio pritarimo, visus už
ganėdino. Vadinasi, lengva buvo susimo- 
kinti ir nesunku parengime perstatyti. Lais
vės Choras statė operetę, bet ji išėjo sun
kokai. Įdėjus šiek tiek darbo prie sutaisymo 
minstrelinio su dainuškom parengimo išei
na gerai ir nesunku tokie dalykai jaunimui 
atlikti. Operetės mūsų jaunimui sunku su- 
simokinti lietuvių kalboje. Tačiaus neturiu 
mintyj, kad jaunimas atmestų operetes ir 
lietuvišką kalbą; kur^ yra spėkų, reikia jas 
suvaidinti.

Penkių Chorų Koncertas

Antras iš eilės parengimas susiduria su 
dienraščio “Laisvės” parengimu. Pereitą 
rudenį įvyko LLD Apskričio konferencija, 
kuomet buvo “L.” koncertas, o dabar LMS 
4-to Apskričio metinis koncertas ir “L.” B- 
vės suvažiavimas ir bankietas Brooklyne 
įvyksta tą pačią dieną. Kadangi nei vienų, 
nei kitų nėra kaltė, tai turės taip įvykti, 
kaip rengiama. Būtume nesusidūrę sykiu 
su parengimais, jei ne gaisras svetainėj, 
kuria “Laisvė” buvo nusinuomavus. 

ir

Patartina visiem Conn, valstijos choram 
ruoštis skubiai prie koncerto, kuris įvyks 
23 d. balandžio, Lietuvių Tautiškam Name, 
354 Park St., New Britain, Conn. Progra
ma prasidės 2:30 vai. po pietų. 'Šio kon
certo programos pildyme dalyvaus penki 
chorai ir Stygų Orkestrą. Pirmu kartu visi 
chorai nuo vienos estrados dainuos sykiu, 
tai susidarys milžiniškas choras, kuris nu
stebins ne vieną, nes šioj valstijoj tokių daly
kų neįvyksta. Vikutis.

Naujagadyniečiai New Yor- 
ko priešhitl erinę demonstra
ciją boikotavo. Po demons
tracijos jie savo organe išdi
džiai pareiškė, kad jie skaitė 
gėda dalyvaut “stalincų” de
monstracijoj.

Bet ve šios savaitės laidoj 
“Naujoji Gadynė” išspausdino 
Brooklyno dešiniųjų priešhit- 
lerinio masinio mitingo rezo
liuciją, prašančią užtarimo 
Lietuvai. Rezoliucijoj pažy
mėta, kad jos kopijos bus pa
siųsta Washingtonui, valdžiom 
Lietuvos, Latvijos, Estonijos, 
Didžiosios Britanijos, Franci- 
jos, Sovietų Sąjungos, Lenki
jos ir Tautų Lygos Sekretoria
tui.

To mitingo rengime dalyva
vo ir naujagadyniečiai, o jų 
redaktorius Stilsonas buvo vie
nu kalbėtojų.

Jeigu naujagadyn i e č i a m 
buvo gėda dalyvaut priešhit- 
lerinėj demonstracijoj su “sta- 
lincais, ” tai jie dabar turėtų 
pavadint save didžiausiais be
gėdžiais už prašymą Lietuvai 
užtarimo pas Staliną (Sovie
tų Sąjungą).

Jie taip pat turėtų paskelbt 
begėdėmis ir “Naujienas,” 
kad jos prielankiai aprašė 
Chicagos tokią pat demons
traciją. O “Naujienos” tu
rėtų Stilsoną iškoliot už tai, 
kam jis sutiko priimt tokią 
rezoliuciją, kuri įieško Lietu
vai apsigynimo talkos net pas 
Staliną!

Naujagadyniečiai turėt ų 
taipgi begėdžiu paskelbt ir 
chicagiškį lietuvį teisėją Zu- 
rį, kuris “stalincų” demons
tracijoj dalyvavo savo prakal
ba.

ALK Brooklyno Skyriaus 
pastarajai konferencijai Stil- 
sono bruktoji rezoliucija, su 
kuria jis pabėgo, griežtai 
perspėjo Lietuvą prieš dė- 
jimąsi apsigynimo b 1 o k a n 
su diktatūromis. O dešiniųjų 
mitingo rezoliucija, prie ku
rios ir Stilsonas prisidėjo, 
jau šaukiasi pagelbos ir pas 
Becko diktatūrą, ir pas Stą- 
lino “raudonąją diktatūrą”!

Tai išrodo kas tai pana
šaus į Babelio bokštą — į vi
suotiną nesusikalbėjimą s u 
savim.

O taip yra todėl, kad tie 
žmonės serga amžinu politi
niu kerštu.

Pastarajam Brooklyno deši
niųjų sušauktam masiniam 
mitinge jis, iššauktas kalbėt, 
pareiškė: “Mes čia susirin
kom dviem tikslais: 1, pasi
sakyt, kas mes esam; 2, pa
sisakyt, ką mes darysim.”

Na, manau sau, aš maniau, 
kad mes čia esam visi lietu
viai, o ve kl betoj as rengiasi 
pasisakyt, kad jis esąs...gal 
lietuviškai kalbąs chinietis.

Bet jis persistatė esąs 
“Naujosios Gadynėc” redak
torium. Reiškia, jo vyriausias 
tikslas buvo pasiskelbt, kas jis 
yra (pats jaučia, kad mažai

kas jo “spėkas” žino). O ką 
darysim—tai tik antraeilis da
lykas! v

Na, tai lai svietas ir žino, 
kokis balamūtas ta naujaga- 
dyniečių pozicija yra!

J. Kuodis.

Lawrence, Mass.
Baisi Tragedija Lietuviškoj 

Šeimoj

Vienas “Laisvės” skaityto
jas prisiuntė Redakcijai iš
karpą iš angliško laikraščio 
apie baisius įvykius vienoje 
lietuviškoje šeimoje, kuri gy
vena po num. 49 Calumet 
Road, Methuene. Šeima vadi
nasi Deltuvais (Deltwas). Pa
duodame sekamas žinias:

Antanas Deltuva, 31 metų 
amžiaus, kaltinamas užpuoli
me ant savo žmonos su tikslu 
ją užmušti. Antanas paleistas 
po $2,500 kaucija ir laukia 
teismo.

Šis jaunas vyras dirbo prie 
WPA. Jį suareštavo policistai 
Seiferth, Ludwig, ir Rams- 
botham, užtikę jį pas tetą ant 
Brook St. Suareštavo kovo 19 
d., o tragedija įvykus kovo 18 
d., šeštadienį. Policija sako, 
kad Deltuva prisipažinęs smo
gęs savo žmoną kumščiu, bet 
užsigina padaręs ant jos už
puolimą su kirviu.

Policistas Sullivan liudija 
sekamai: Apie 8 vai. šešta
dienį vakare jis ir policistas 
Gilman buvo pasiųsti į namus 
ant Greenhalge St., kur jie 
prie kaltinamojo motinos na
mų rado susirinkusią grupę 
žmonių. Kaltinamojo Antano 
Deltuvos ten nerado. Bet jie 
pastebėję kraujais aptaškytas 
sienas virtuvėje ir ant lovos. 
Tada jie nuvyko ligoninėn, 
kur Deltuvienė buvo nuga
benta pašauktu vežimu. Mo
teriškė turėjo dviejų colių 
žaizdą galvoje, abi 'juodas 
akis ir pirštų įspaudimus ant 
kaklo.

Pagal laikraštį, pati Deltu
vienė liudijusi sekamai: Jos 
vyras Antanas beveik bepa- 
liovos gėręs, kai pasiėmęs ai-

gą trečiadienį. Ji jo bijojusi 
ir su dviem savo vaikais išsi
krausčius pas kaimyną, šešta
dienį ryte ji parėjus namo 
pasiimti tūlų drabužių. Jos vy
ras pagriebęs ją ir grūmojo 
peiliu papjauti. Tada ji nuė
jus pas jo motiną. Tos pačios 
dienos vakare ir jis atėjęs pas 
savo motiną, kuri pasakius, 
kad jo žmonos pas ją nesiran
da ir nenorėjus sūnaus įsileis
ti stubon. Tada jis kirviu iš
mušęs langą, įlindęs vidun ir 
bandė kirviu ją užmušti. Ji 
sakės kovojus su juomi per 
dešimt ar penkiolika minučių, 
paskui ištrukus ir nubėgus pas 
kaimyną. Iš ten buvo pašauk
ta ligoninė ir policija.

Tai tiek apie visą įvykį.

Kiek tuose parodymuose tei
sybės, veikiausia paaiškės teis
me.

Berlin. — Nazių spauda 
veikia Anglijos valdžią, kad 
jinai pasižadėjo gint Lenki
jos nepriklausomybę nuo 
Hitlerio. Iš pradžios nazių 
laikraščiai sakė, kad tai 
esąs “nekaltas” Anglijos 
blofas. Bet dabar jie išreiš
kia baimę, kad Anglija, ga
lų gale, galės pradėt vykdyt 
savo žodį.

K i e k v i e nas miestas ** 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Dienraščio “Laisves” :

BANK
Dienraščio “Laisves” dalininkų-ščrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio !
Suvažiavimas’ prasidės 10 vai. ryto •

Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai •

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyno 

DIDELE IR PATOGI BANKIETAM SVETAINE

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šalinaitės,
dainuos šiame bankiete gražiausias lietuvių liaudies dainas.Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal 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.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Žmones, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE S CURTAIN SHOPPE 
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graliam Avenue Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabi name 
jūsų k o r t i n u s 

ir kitus langų* 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos aut 

visko, ką jūs 
pįrlcsite.

Taipgi programoje dalyvaus A. Višniauskas, ba
ritonas, iš Bayonne, N. J., Aldona Klimaitė, kolara- 
tūra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos 
duetus.

ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

KARTU $1.25Šokiams įžanga 40c.
Vakarienei 85c.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewcs eleveiterio stoties
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417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

Ijetuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

>

2 
5

2 
2 
2
3 X 
s
o

o

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Elizabeth, N. J
Mirimai ir Kitos Naujienos

3 d. balandžio palaidota 
Veronika Kvarinskienė. V. 
Kvarinskienė mirė kovo 31 d., 
Greenpoint Ligoninėj, Brook
lyn, N. Y.

Velionė gyveno pas sūnų 
Charles po numeriu 405 
Broadway, Brooklyn. Bet ka
dangi V. Kvarinskienė buvo 
gyvenus daug metų Elizabeth, 
N. J., tai ir buvo parvesta į 
Elizabethą ir palaidota Olivet 
Kalno Kapinėse.

Velionė mirė sulaukusi 48 
metų amžiaus. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Edward E. 
Patrickas.

Balandžio 3 d. mirė Alex
ander Lukosewich, 26 metų 
amžiaus. Mirties priežastis 
buvo sunkus apsideginimas 
su aliejiniu pečium darbe. 
Bandė užkurti pečių, degantis 
aliejus išsiveržė ir velionis 
taip smarkiai apdegė, kad po 
sunkių skausmų už 8 dienų 
mirė.

Alexander Lukosewich bu
vo rusų tautos, vedęs lietuvę 
Dorothy Plungiūtę, ir 
susilaukęs dukters.

buvo

Bangiečiai smarkiai rengias 
prie savo koncerto, kuris įvyks 
balandžio 30 d., Liberty Hali.

Tai bus vienas iš geriausių 
koncertų, kokis Elizabethe 
vargiai yra buvęs, šiame kon
certe bus geriausios meno 
spėkos, vietinės ir iš apylin
kės. Ne vien lietuviai dalyvaus 
programos išpildyme. Bus ir 
kitataučių, kaip rusų ir vokie-

> čių.
Visi chorai ir solistai 

prisirengę kuogeriausiai. 
pamirškite balandžio 30
Kaip vietiniai, taip ir iš apy
linkės lietuviai dalyvaukite.

Ukrinas.
------------- - įWilkes Barre, Pa.

turėt atstovus nuo kiekvienos 
organizacijos įe šį skyrių ir 
traukt kitas organizacijas, ku
rių čia nebuvo.

Bet daugumos žmonių 
džiaugsmas, kad mūsų apy
linkės org. vieningai darbuosis 
dėl gerovės savo brolių ir se
sučių užjūryj, buvo labai 
trumpas. Balandžio antrą die
ną Wilkes Barre Lietuvių Pro
gresyvių Kliubo susirinkime 
viskas buvo apversta aukštyn 
kojomis. Raportas iš buvusios 
konferencijos kliubo delegatų 
išduotas labai savotiškas, ne- 
taip, kaip viskas konferenci
joj buvo tarta. Viena gerbia
ma delegatė suskaitė net kiek 
buvo komunistų ir “kiek mū
sų”, kaip ji sako, “mes” ir 
“jie”. O kas mes ir jie, tai 
mes žinom. Tie “mes”, tai ku
rie neapkenčia A.L.K. veiklos. 
į trumpą laiką buvo nubalsuo
ta atsaukt kliubo atstovą iš 
A.L.K. skyriaus.

Nieko nuostabaus, kad kliu-1 
biečiai atšaukė savo atstovą. 
Tai čia narių dalykas, bet čia 
labai blogai pasirodė tie kliu
bo nariai su savo tokia kalba, 
kurie agitavo atšaukt kliubo 
atstovą 
prastai 
lėtinas 
kalbas 
Juk
prieš A.L.K. 
suprantama.

Arba kur 
kius žodžius
kurių buvo geras skaičius, kad 
“Bimba nori užgrobt kliubo 
pinigus; jeigu jis nori pinigų, 
tegul eina dirbt,” ir 1.1. Tai 
buvo užaugusių vyrų x kalba. 
Arba tūK> nario užsipuolimas 
be jokio pamato ant draugo 
Klevinsko, serantoniečio. Tam 
draugui nei sapne tokia kalba 
nesisapnuoja, kokia jis jam 
sufabrikavęs primetė.

Bet, iš antros pusės, nieko 
stebėtino, nes šių žmonių ama
tas draskyt vienybę darbinin
kų tarpe. Ir šiam susirinkime 
daugumai kliubiečių jie pasi
rodė savo specialybe.

Nors kliubo atstovą jiems ir 
pavyko atšaukt, bet daug 
kliubo narių yra nepasitenki
nę tokiu tų žmonių pasielgimu 
ir daug kliubiečių rems šį A.L. 
K. skyrių, kaip ir kitų miestų 
lietuviai daro.

Kliubietis.

Skeltes, Kalontas, J. Lukas, 
Ansienė, Bukinis, Anklaukas, 
škelbas ir Lukas.

Viso surinkta $8.46.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių jr iš lietu- 
vių į anglų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11887 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 950 
Me Donald Ave,, Borough 'of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
950 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 35 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
1814 E. 92 St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of 
mises.

Control Law
Borough ‘of 

i be consumed off the

TIERNEY
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 

Kings, to be consumed on the pre-

FELIX LEROY SCHRAUTH 
Le Roy’s Tavern

1814 E. 92 St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.'

35c, šokiams 25c. Visus clevelandie- 
čius ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atsilankyti. — Lyrietis. (81-83)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. balandžio, žydų 
Svet., kampas Ferry ir Walnut Sts. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. — Sekr. (82-83)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 8 v. v., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me. Kaip visiems yr ažinoma, "Lais
vės” piknikas, kuris įvyks sekma
dienį, 28 d. gegužės, Liberty Parke, 
jau nepertoli. Todėl draugės ir drau
gai, malonėkite ateiti į šį susirinki- 

reikalų 
pasek- 

(81-83)

mą, nes turėsime svarbių 
aptarti, kad piknikas būtų 
mingas. — A. V.

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 11 d. balandžio. Prasidės 
8 v. v. pas drg. F. M. Indrulj, 129 
W. Market St., kriaučiaus šapoje. 
Visi nariai atsilankykite j susirinki
mą, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. — J. Norkus, sekr. (83-85)

WORCESTER. MASS.
Prakalbos yra rengiamos bendrai 

abiejų LLD kuopų. Drg. Z. Janaus- 
kui Kanados "Liaudies Balso” at
stovui. Drg. Janauskas Worcestcryj 
dar pirmu kartu lankysis. Jis yra

bus
Ne- 

d.

iš šio skyriaus. Labai 
skambėjo. Tai apgai- 
dalykas girdėt tokias 
nuo Lietuvos

negražu taip 
veiklą.

išeivių, 
šaipytis 
Tai ne-

protas sakyt to- 
kliubo nariams,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mą, 
ril.

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

geras kalbėtojas. Jis kalbės LLD 
klausimu ir Kanados Progresyvių * 

lietuvių darbuote. Prakalbos įvyks • 
9 d. balandžio, 6 vai. vakare, Lietu- • 
vių svetainėje, 29 Endicott St. Įžan-' • 
ga dykai. — Rengėjai. (81-83) Į •

Estate of Shalln’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Kurie nenorite šermenis laikyt 

namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Del Drabužių Velykom
atlankykiteHENRY NARINS & SONS

Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaiky Siūtai taip pigūs kai . .

Studentų Siūtai taip pigūs kai

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS

$6.95 :
10.95 :
14.50 ?

670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •

Išdirbėjai Geriausių Drabužių #

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano *

Laikraštininkų Streikas 
Pasibaigė

Balandžio 4-tą, dieną 
streikas buvo pilnai baigtas ir 
dienraščiai pasirodė 
gatvėse, kurių nebuvo 
spalių trečios dienos, 
metų.

Įžanginiam straipsnyj 
ning News” nepasigaili 
žiu žodžių skaitytojams. Taip
gi perbėga svarbesnius pašau-! 
linius įvykius, kas kur buvo 
bėgyje tų šešių mėnesių, kaip 
šis miestas buvo visai be vietos 
laikraščių. Suminėjo užgrobi
mą čechoslovakijos, 
užpuolimą Ispanijoj 
karą su įsiveržėliais Japonais, 
naują papą Vatikane ir apie 
du vyrus, kurie pasiekė vietas 
į Supreme Court of the USA, 
taipogi vietos “breaker boy”, 
kuris pasiekė būt Pennsylva
nijos gubernatorium ir daug 
kitų svarbių dalykų.

Bet dabar viskas jau praė
jo, Gildijos streikas baigtas, 
kontraktas pasirašytas ir vis
kas kuopuikiausia. Toliau sa
koma, kad šis laikraštis ir pir- 
miaus visada buvo su darbi
ninkais ir, jųjų manymu, 
nereikėjo nei to streiko, ir 
syk čia ir nukerta. Daug 
kas prisiminta ir viską čia 
sudėsi.

Bet smagu yra matyt, 
Laikraštininkų Gildija atsiekė 
bėgyje tų šešių mėnesių mū
sų mieste, kas turėtų būt pa
vyzdys ir kitų miestų Gildijos 
darbininkams.

šis

miesto
• nuo

1938

“Eve-
gra-

DETROIT, MICH.
Balandžio 8 d., 7:30 vai. vakare, 

409^ Porter St., įvyks pasilinksmi
nimo vakaras su programų. Rengia 
Lietuvių Komunistų Partijos West- 
saidės kuopa. Kurie mylite praleisti 
linksmai laiką, visi yra kviečiami 
dalyvauti. Bus gardžių užkandžių.— 
Kviečia Komitetas. (81-83)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 9 (April), 2 vai. po piet, 
Bakanausko svetainėj. Visi nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių. Šiame susirinkime baigsime 
tas diskusijas, ką pereitam pradėjo
me. — Kuopos Valdyba. (81-83)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kuopa rengia prakal

bas, subatoj, balandžio 8-tą, 7:30
vai. vakare, Kliubo svetainėje. Kal
bės Z. Janauskas, iš Kanados “Liau
dies Balso” administratorius. Kvie
čiame visus atsilankyt ir susipažinti 
su Kanados lietuvių veikimu.

(81-83)

ir šokiai 
9 dieną, 
Superior 

v. Paren-

WORCESTER, MASS.
Atsibuvusiose prakalbose 

kovo 26 d. kalbėjo drg. A. Jo
nikienė. Publikos buvo nema
žai ir visi buvo patenkinti.

Pirmu kartu Worcesteryj 
|buvo tokios įdomios prakal-

asis ų bos Aukų surinkta sekamai: 
c in^ M. Yukienė ir P. Petrauskienė 

po 50 centų; po 25 centus— 
O. Voseliūtė, J. Petkūnas, 
Daugėla, Jaskevičius, A. Pet- 
kauskas, F. Petkauskas, G. 
Kasputienė, L. Ausienė, But- 
revičius, Anilauckiūtė, J.

čia 
ant 
čia 
ne-

Apsidžiaugta, bet neilgam
Kovo 26-tą dieną čia buvo 

sušaukta A.L.K. vietos sky
riaus konferencija, kuri buvo 
skaitlinga delegatais, ir nuo 
daug organizacijų. Konferen
cija praėjo gana ramiai, ir 
buvo manoma, kad po šiai 
konferencijai darbas eis kuo- 
puikiausia, nes buvo nutarta

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro koncertas 

įvyksta balandžio (April) 
Lietuvių Svetainėj, 6835 
Avė. Pradžia kaip 5:30 v.
girnas bus puikus, taip pat šokiams 
grieš 6 kavalkų orkestrą Lietuviš
kus ir angliškus šokius. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Įžanga

Tąl. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryteNAUJOJE VIETOJE

LIWUV
e, /

14 b.

t GERIAUSIA DUONA 
<^\SCHOLES BAKING 1<į

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

*
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6111

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

ir pavieniu.

BĮ ue Jay Ihm
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 nuo Easton, Pa., į New Yorką pakeliuje 
užeit pasimatyt ir pasivaišint visokiais gėrimais ir valgiais.’ / 

Lankydamies į svečius iš Pennsylvanijos j New Yorką arba iš 
New Yorko į Pennsylvaniją velykų šventėse, užsukite, o mes 

būsime prisirengę jus pasitikt.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurlenė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Managero
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Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavL 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

min 
lUI'*

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIU KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadienį
Svečiuodamiesi Brooklyne velykų šventėje, pamatykite 

lietuvišką kabaretą.
Amerikos išdirbimo ir importuoti vynai, konjakai, degtines ir alus

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street, prie R. K. O. Republic Teatro

VARPO KEPTUVĖ

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

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

*—•
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skabiausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

! Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

i VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Politikierių ir Miesto 
Viršininkų Algos

Vaiky Domei!

Miesto finansų komisija da
bar svarsto miesto budžetą 
sekamiems metams, prasidė
siantiems su 1-ma liepos. Jis 
reikia subalansuot, bet įplau
kų yra mažiau už išlaidas. 
Reikia kur nors išlaidas ma- 
žint arba įplaukas daugint. 
Reakcionieriai siūlo mažiau 
skirt visuomenės gerovės de- 
partmentams. L aG u a r d i a 
reikalauja tau pint panaikini
mu politinių gūštų, o palaikyt 

«■ visuomenės gerovės įstaigas.
Savo žodžiams paremt dar
bais net savo algas liuosnoriai 
nusikapojo. Majoras žada 
tęst kovą iki ji bus laimėta.

Kokios Tos Gūštos?
Teisėjai turi galią pasiskirt 

sau padėjėjus ir nustatyt jiem 
algas, bet jas turi mokėt mies
tas. Tai lygiai taip, kaip kad 
jūsų kaimynas atsivestų sau 
tarnaitę ir pasakytų jums, kad 
jūs jai apmokėtumėt algą. 
Tokių darbų New Yorke yra 
1,425. Jie, didžiumoj, yra 
“nagradai” politikieriams už 
visokius patarnavimus ir dėlto 
nesigailima miesto pinigų 
jiems algas kelt. Ir daugeliu 
atvejų jos yra daug aukštes
nės už miesto samdomų val
dininkų ir tarnautojų algas 
tokiuose pat darbuose. Jomis 
išmokama arti dviejų milionų 
dolerių per metus.

Palygina Algas
Budžeto direktorius

ton palygina tas algas su mie
sto valdininkų algomis. Pavyz
džiui, Percy Stapleton, Surro
gates teismo sekretorius, gau
na $15,000, o parkų komisi
onierius Moses tik $13,500. 
Pirmojo žinioje randasi 67 
darbininkai, o pastarasis turi 
reikalą su tūkstančiais. Poli
cijos komisionierius Valentine 
gauna $12,500 ir veda darbą 
su 20,000 žmonių, gi John F. 
Cassidy, vieno teismo sekreto
rius Kings Apskrityje, gauna 
$12,000 bet teturi 
42 žmones.

Keli kiti teismų 
gauna po $11,000 
000.

Bendra skalė, sako Dayton, 
miestaviems raštininkams yra 
$2,137.24 į metus, o teismų 
raštininkams, kurių algas nu
stato teisėjai, yra $4,170.21.

Ką Būtų Galima Nupirkt?
Dayton sako, kad teisėjų 

paskirtiems padėjėjams mies
tas turi išmokėt $1,800,000 į 
metus ir kad teismų darbas 
nenukentėtų be jų. Tais pi
nigais būtų, galima pasamdyt 
150 keliaujančių ir 200 ligon" 
bučių slaugių prižiūrėt 
dies sveikatą, apmokėt 
policistų, aprūpint 400 
kūdikių ir 700 našlių ir
laičių, nupirkt 20,000 bonku- 
čių serumo nuo plaučių užde
gimo, įsteigt 40 žaislaviečių.

Smūgis Streiklaužių 
Agentūroms

Kviečiame!

Day-

savo žinioj

sekretoriai 
ir po $10,-

vaikai

“Ateities žiedo” vaikų 
mokykla, kaip ir paprastai, 
įvyks šį šeštadienį, balandžio 
8-tą, 2-rą vai. po pietų, “Lai
svės” svetainėj.

Šį šeštadienį atėję
mokyklon, ras kaip ką naujo.

Taigi, vaikai, nepraleiski
te progos, nes po skaitymo, 
rašymo ir dainavimo pamokų 
—bus rodoma gražūs nauji 
krutami paveikslai (moving 
pictures). Dalyvaukit visi!

Vaikus Mylintis.

Distrikto prokuroras padarė 
ablavą ant devynių, streiklau
žiams pristatinėt agentūrų ir 
suareštavo 14 žymių krimina
listų. Juos oficialiai kaltina 
melagingame liūdyme.

Numatoma, kad tai pirmi 
žingsniai pastangose įgyven
dint Goldbergo įstatymą, ku
ris draudžia detektyvų agen- 

streik lau
ki vi r-

salėj 
svar- 

Į jį kviečiame 
moteris.

A. Joni-

Industrijos komis i o n i e r ė 
Frieda S. Miller paskelbė var- 
dus-adresus 13-kos saldaini
nių, kurios nusikalto prieš mi
nimum algos įstatymą nemo- 
kėdamos darbininkams valsti
jos įstatymais nustatytos mi
nimum algos.

I IFTIIVIA11 Lietuvių GamybosLIU I U ■ Inl. Over qįoi)(, Avalinį

Ir pirkite tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite vi
sokios rūšies ir geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GA

LIOSIU, RUBBERS, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 
SNEAKERS ir moterims šilko KOJINES.

Užtikriname, jog pirkdami MILCH1US KRAUTUVĖSE 
pirkiniu ir kainomis būsite pilnai patenkinti.

ATVYKO VEDYBOMS 
-NUSIŽUDĖ

tūroms pristatinėt 
žius laike industrinių 
čų.

Koki Tie “Darbininkai”

Rytoj, balandžio 9-tą, 
po pietų, “Laisvės” 
įvyks pasitarimas mūsų 
biais reikalais,
visus, o ypatingai 
Dalyvaus ir viešnia 
kienė.

Kadangi viešnia jau išvyks
ta Chicagon, tai po pasitari
mo turėsime išleistuvių “pa
rinkę,” kurioj, kas norės, ga
lės pasivaišinti, taipgi ypatiš- 
kai pasikalbėti ir draugiškai 
pasilinksminti, pažaisti.

Apšvietos Kliubas.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
oatenkinti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

SUNDIAL 
SHOES

M1LCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. 

ir Roebling St., Brooklyn, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth

<

Helen Bero, 24 metų, atvy
kus iš Toronto su savo sužie
duotiniu Donald L. Kahn, sa
koma, vedyboms, užsimušė 
iškrisdama, ar iššokdama nuo 
10-to aukšto iš viešbučio 
Taft. Ji dar kvėpavo, kada 
viešbučio tarnautojai atbėgo 
prie jos gulinčios ant stogo 
dviejų aukštų bildingo. Kahn 
ir Bero buvo užsiregistravę 

j kaip vyras ir žmona.
Kahno seserys laukė Hele

nos su ja važiuot pirkt vestu
vėms suknelių.

Kahn sakė nežinąs priežas
ties, dėlko ji žudėsi; manąs, 
kad dėl ligos. Esą, jiedu bu
vę “labai įsimylėję.” Tačiau 
kambarinė sakiusi prieš kele
tą minučių girdėjusi tarp jų
dviejų barnį. Dalyką

DRABUŽIU VALYTOJAI 
GAUNA SUTARTIS

tiria.

Plėšikai sulaikė G. 
šapos, 37 W. 20th St., 
kasininkę grįžtant iš 
su algom ir atėmė $397.

banko

Graikai Savaitraštį Empros 
Leis Dienraščiu

liau-
360 

aklų 
naš-

Balandžio 2, Palm Garden, 
N. Y., įvyko grekų darbininkų 
parengimas, į kurį buvo su
traukta labai daug žmonių, 
ne tik vietinių, bet ir iš apylin
kių, ir iš Bridgeport, Conn.

Vaidinta du veikalai: pir
mas, kaip Chamberlainas, kal
bėdamas apie taiką, atidavė 
Austriją i r Čechoslovakiją 
Hitleriui ir Ethiopiją Mussoli- 
niui; o antras atžymėjo 1821 
metų Grekijos darbininkų su
kilimus prieš valdonus. Abu 
perstatymai gerai pavyko.
* Pertraukoj kalbėjo Empros 
redaktorius Demetrios Chris- 
tophoudes. Jau suaugęs žmo
gus. Kalboj turi nepaprastą 
sugabumą sukelt entuziazmą. 
Aukų surinko apie $2,000 ir 
tiek pat pažadėta.

Grekai augina savo spaudą, 
demokratinį frontą, Darbo 
Partiją ir visą darbininkų ju
dėjimą. Kaimietis.

Rūpinasi Visuomenės Gėriu

Mirė Žymus Daktaras
Dr. William Hallock Park, 

vienas iš daug pasidarbavusių 
išvystyme difterijos antitoksi
no, mirė balandžio 6-tą, su
laukęs 75 metų. Dirbtu miesto 
Sveikatos Departmente. Jam 
užimant bakteriologinio diag
nostiko vietą, 1893 metais, 
New Yorke mirdavo nuo dif
terijos po 4,000 kūdikių į me
tus. Dabar miršta tik po ke
lis desėtkus.

Tiria dėlko turčius Eaton 
buvo mirtinai nušutintas ir 
kur jis buvo per 33 valandas 
tarp apsišutinimo ir atvežimo 
ligoninėn, taipgi kur sudilo jo 
turtas.

Jūs atsimenate, kaip Uike 
didžiųjų streikų būriai poli
cijos būdavo siunčiama ap
saugot “ištikimus darbinin
kus” nuo streikierių ir kaip 
geltonoji spauda rėkdavo, ir 
kaip tūli teisėjai išdavinėjo 
drausmesGprieš pikietus, nes 
jie sudąfgk pavojų “darbinin
kams.” O tų “darbininkų”, 
kurie atsiunčiama laike strei
ko, rekordai rodo, kad jie bu
vę mažiausia po kartą, kiti po 
kelis kartus nuteisti, prade-1 
dant už nepadorų elgesį, jg. Į streikuota 50 šapų, 
kraustymą kišenių, įlindimą 
pro langus svetimon stubon, 
baigiant žaginimu, sumuši
mu, plėšimu ir auto vagystė
mis. Streikuose dalyvavusieji 
žino, kaip tie importuoti “dar
bininkai” “dirba” kinžalais, 
peiliais ir revolveriais prieš 
streikierius.

Tarpe devynių įkaitintų 
agentūrų, vienai vadovauja 
buvęs policijos komisionierius 
James S. Bolan. T—as.

šapų savininkų
šaukėsi uniją

Penkiolika 
mo-dažymo 
ketvirtadienį 
deryboms ir pasirašė atskiras
sutartis, kurios paliečia 500 
darbininkų. Pakelta algos po 
10 ir 15 nuošimčių. Kiti dar
bininkai, skaičiuje 2,500, te- 
bestreikuoja. Streikas prasi
dėjo pereitą pirmadienį, už- 

Numato-
ma daugiau derybų ir sutarčių 
artimoj ateityj.

Komitetas Ispanijos Demo
kratijai Gelbėt prašo pasku
bint siuntimą drabužių ir vi
sokios pagelbos pabėgėliams 
nuo Franco.

Komunistai Pradeda 
Rinkimų Vajų

jauBrooklyn© komunistai 
pradeda rinkimų kampaniją. 
Jos atidarymui rengiamas šau
nus mitingas šio mėnesio 21- 
mą, Brooklyn Academy of 
Music, kur kalbės nacionaliai 
ir vietiniai 
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jai, taipgi 
programa, 
tojais bus
Peter V. Cacchione, nuo per
eitų Miesto Tarybos rinkimų 
darbo žmonių tebevadinamas 
“mūsų sekamu tarybininku.”

Bilietai po 25, 35 ir 50 cen
tų. Gaunami pas narius. R.

komunistų veikė-
bus graži meniška
Vyriausiais kalbė-
Earl Browder ir

SKAUSMO NASRAI
Brolau, begk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Deks- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsiduoda visur; klaus
kite taip: DEKEN’S OINTMENT, 
kaina 75 centai ir $1.50, arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

Į šią įvairių organizacijų 
konferenciją, kiek man žino
ma, priklauso ir lietuvių 
kriaučių 54-tas skyrius. Jį at
stovauja jaunasis Antanas 
Linkus. Jis ten yra net vice
prezidentu. Matomai, jis ten 
smarkiai darbuojasi. Rep.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Offlce Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Barėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL *

VELYKOM SPECIALAI

Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo

daiktų

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

Jūs esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių 
departincntą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo..
Stebukliniai Medaliai nuo..........

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

» 
i

» 
»

TEL.: »

Kita Krautuve Randasi Plainfield,
New Yorke Armijos Dienos 

paradas, pripuolęs balandžio 
6-tą dieną, nukeltas j šešta
dienį. Maršuos 5th Avė.

BROOKLYN
STAGG 2-2173

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
. vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Mauler Sts.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME.

N. J., po antrašu

206 WEST FRONT STREET

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

Didžiausia,
Žemiausiom

Didžiausias

Williamsburghe susi tvėrė 
organizacija, kuri žada rūpin
tis šios apielinkes žmonių gė
riu. Ji vadinasi Human Wel
fare Conference of Williams- 
burgh. Ją sudaro įvairių or
ganizacijų atstovai.

Savo pirmoje konferencijo- 
i je ši organizacija svarstė daug 
svarbių problemų ir priėmė 
nemažai nutarimų bei rezo
liucijų.

Savo nutarimuose-rezoliuci 
jose ši organizacijų konferen
cija nurodo miesto valdžiai, 
kas ir kur yra taisytino: kur 
gatvės apirusios ir nesaugios 
perėjimui, kur šaligatviai tai- ! 
sytini, kur viešų mokyklų sto- 

į ka arba jos per ankštos ir 
neturi reikalingų aptarnavi
mų, kur stoka ligonbučių ir 
kitokių būtinai reikalingų vi 
suomeniškų dalykų.

Kainom 1 Pasirinkimas

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Pasitikimiausia
l ikeriu Krautuve
W illiamsburghe

Visokiu Rūsių 
Gerimy

Tel. Evergreen 7-1645

License No. L-886
Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

264 Grand Street
Kampas Roebling St Brooklyn, N. Y

c

( I




