
Krislai
Bruzda ir Moterys. 
Pasveikinimai. 
Waterburio Pramoga. 
Kur Buvo Lietuviškas

Postas?
Rašo A. B.

Kai iškilo didelis Lietuvos 
nepriklausomybei pavojus, tai 
subruzdo Brooklyno ne tik vy
rai, bet ir moterys, štai šį 
penktadienį Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje jos ruošia 
masinį mitingą. Kalbės tiktai 
moterys kalbėtojos — visokių 
srovių ir įsitikinimų. Jos taip
gi išneš protestą prieš Lenki
jos imperialistus, kurie kėsina
si ant Lietuvos gyvybės.

Aišku, šis brooklyniečių 
moterų masinis mitingas turė
tų gauti visų nuoširdžios pa
ramos. Jos sako, kad mitingan 
bus įleidžiami ir vyrai.

Tai jau nebe už marių ir 
dienraščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimas, o suvažiavimui 
pasveikinimų tesigirdi mažai. 
Geras žodis, pluoštas rimtos 
kritikos, glėbys naudingų su
manymų, doleris kitas aukų 
dienraščio palaikymui — štai 
ko reikia suvažiavimo pada
rymui entuziastišku ir gyvu.

Nepaprastai daug “Laisvė” (dabartinė Lietuvos val- 
patarnauja darbininkišoms or- neužilgo būsianti pri- 
ganizacijoms ir įstaigoms. Jų 
parengimus korespondencijose 
ir pranešimuose garsina visai 
veltui. Tad dabar, atsimokant 
dienraščiui už tą 
sykį į metus tos 
turėtų dienraščio 
pasveikinti.

patarnavimą, 
organizacijos 
suvažiavimą

Ir šiemet chicagiečiai žada 
nepamiršti “Laisvės”. Drg. 
Andrulis rašo, kad d. Pruseikai 
sušilęs darbuojasi ir renka pa- .. 
sveikinimus. Dar kad kaip, mij o Lietuvos 
tai visa chicagiečių grupė gali pozicijas, 
automobiliu atvažiuoti, arba 
orlaiviu atskristi į mūsų su
važiavimą. Mes gi jų lauksime.

šį sekmadienį Waterburio 
lietuviai komunistai ruošia 
gražų parengimą. Nuo savęs 
raginu Connecticut valstijos 
“Laisvės” skaitytojus aplan
kyti waterburiecius ir paremti 
jų pramogą.

Beje, Hartfordo lietuvių ko
munistų frakcijos sekretorius 
d. K. prisiuntė Agitacijo^tFon- 
dui penkis dolerius aukų. Tai 
frakcijos auka. 
Fondas šiuo tarpu 
žai išlaidų, todėl 
nereikia pamiršti.

Agitacijos 
turi nema- 

rėmimojo

pereitą 
Cooper

Visi sutinka, kad 
sekmadienį įvykęs 
Union Svetainėje Brooklyno 
lietuvių masinis mitingas buvo 
tikrai didelis ir kovingas. Kal
bėjo penkių laikraščių redak
toriai. Visi, kurie buvo mitin
ge ir klausėsi prakalbų, sako, 
kad “Laisvės” redaktoriaus 
d. Mizaros prakalba buvo ge
riausia, nuosakiausia.

Šiame mitinge nepasirodė 
Brooklyno lietuviškas Dario- 
Girėno Postas. Kur jis buvo? 
Kai nereikia, tai jis pusėtinai 
šturmuoja, bet kai Lietuvai 
prisiėjo pavojus, tai Postas iš
nyko. Net keista buvo, kai 
Ukrainų Legiono Postas uni
formose ir su vėliavomis ant 
estrados sudarė militarinę lie
tuviškam mitingui sargybą, o 
lietuvių legionierių nė su ži
buriu negalėjai surasti.

Kalti, žinoma, Dario-Girėno 
Posto lyderiai. Ponas Jurgėla 
vienas iš tų didvyrių. O tam 
didvyriui, matyti, daug leng
viau plepėti, negu rimtą dar
bą dirbti Lietuvos naudai. Ma
no nuomone, Postas turėtų sa
vo dabartinį kabinetą nuversti 
ir išsirinkti kitą.

Cooper Union mitinge gerai 
pasirodė katalikų srovė. Ten

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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BRUZDA LIETUVOS KARIUOMENE IR VALSTIEČIAI
Lenkija Planuoja Fasijungt Latviją, Esto- 

niją ir Finiją, ne vien tik Lietuvą
LIETUVOS ARMIJA “RŪSTI;” KAIMIE
ČIAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ PA
SIDAVIMU LENKU ULTIMATUMUI 

____  a---------------------
Kaunas. — Lietuvos armi

ja (24,000 vyrų) yra “rūs
ti”,. murma prieš valdžios 
pasidavimą Lenkijos ultima
tumui,—rašo London “News 
Chronicle” korespondentas 
savo laikraščiui. Demons
truoja kaimiečiai, protestuo
dami prieš nusileidimą Len
kijai, sako jis.

“News Chronicle” spėja, 

versta pasitraukti.
Tas pats Londono laikraš

tis praneša, jog virš Lietu
vos skraidė trys Vokietijos 
lėktuvai praeitą šeštadienį, 
kada artinosi valanda, ku
rioj Lietuva turėjo priimti 
ar atmesti Lenkijos griežtą 
reikalavimą. Tie nazių or
laiviai atlėkė iš Rytinės 
Prūsijos ir skraidydami tė- 

apsigynimo

pasienį ties 
pat buvo tą 
divizija me-

Į Lietuvos 
Klaipėda taip 
dieną atsiųsta 
chanizuotos Hitlerio artile
rijos. (Tai buvo supranta
ma, kad ir Vokietija ren
gėsi užpulti Lietuvą.)

Lenkai Nesitiki Lietuvos 
“Draugiškumo”

Varšava.—Kai kurie-Len
kijos politikai jaučia, kad 
atsteigimas Lenkų “drau
giškumo” su Lietuva bus 
nelengvas dalykas. Jie . nu
mato, kad Lenkų pageidau
jamos sutartys neis taip 
sklandžiai kaip Lenkija no
rėtų.

Pranešama, kad Lietuvos 
atstovas Estijoj' jau derisi 
su Lenkijos atstovu tenai 
apie greitus žingsnius dėlei 
geležinkelių ir vieškelių su
sisiekimo su Lenkija.

Lenkija jau taiso geležin
kelius pravažiavimui iš Vil
niaus į‘Kauną.

Kaunas, kovo 22.—Mobi
lizuota Lenkijos armija vis 
manevruoja Lietuvos pasie
niuose.

buvo du parapijiniai benai sa
vose uniformose.

Bepe, šį sykį visų Brooklyno 
laikraščių redaktorių konfe
rencija buvo sušaukta katali
kų srovės iniciatyva.

Nemažai katalikų pirmą sy
kį išgirdo komunistui kalbėto
ją. Taip pat buvo nemažai lai
svių žmonių, kurie pirmą sykį 
išgirdo masiniam mitinge kal
bant kunigą ir katalikišką re
daktorių. Dėlei to, matysite, 
nei vienai, nei kitai srovei blo
go nebus. Bus gero, nes ko
munistai arčiau pažins katali
kus, o katalikai komunistus. 
Ateityje bus lengviau visų pa
žiūrų lietuviams susitarti ir 
bendrai šaudyti į Lietuvos 
priešus.

E

Išblaškyta Kauniečių De
monstracija prieš Pasidavi

mą Lenkijai

Kaunas, kovo 22.—Apei
gose pagarbai Nežinomo 
Kareivio buvo dainuojama 
gailesčio daina dėl Vilniaus 
praradimo ir pasiryžimo jį 
atgriebti. Minia žmonių po 
apeigų pasinešė maršuot 
prie prezidento palociaus, 
protestuodama prieš pasi
davimą Lenkijai.

Policija areštavo 20 de
monstrantų, o kitus išblaš
kė. Bet, kaip pranešama, tik 
paėmė areštuotų vardus ir 
paleido.

Nusižudė 140 Žydų del 
Nazių Teroro Austrijoj

Geneva, kovo 22.—Hitleri- 
minkai savo teroru, patvar
kymais ir plėšimais jau už
darė faktiiiai visus žydų 
biznius Austrijoj ir išmetė 
žydus iš įvairių profesijų.

Naziai savo užpuldinėji
mais, persekiojimais ir grū
mojimais per keturias die
nas privertė nusižudyti 140 
žydų, kaip pranešta Pasauli
niam Žydų Kongresui.

Nusižudė ir garsus žydas, 
rašytojas ir aktorius Egon 
Friedell, autorius “Pasaulio 
Kultūros Istorijos.” Jis bu
vo 60 metų amžiaus.

50 Nazių Lakūnų Kami 
Prieš Chiniją

Shanghai. — Iš Vokieti
jos atsiųsta 40 bombinių 
orlaivių su 50 nazių lakūnų. 
Už kelių dienų jie išvien su 
japonais bombarduos chi- 
nus.

Kaunan Sugrįžta Ministeris 
Pirmininkas Tūbelis

Kaunas, kovo 22.—Šį ket
virtadienį iš Šveicarijos su
grįžta Lietuvos ministeris 
pirmininkas J. Tūbelis. Sa
koma, tik tada paaiškės, ar 
rezignuos dabartinis minis
terių kabinetas..

Newark N. J.
Šį vakarą, kovo 23 d., 7:30 

valandą, šv. Jurgio Svetai
nėje, 180 New .York Avė., 
įvyks masinis protesto mi
tingas. Lietuvos Nepriklau
somybei gręsia pražūtis! 
Gelbėkime Lietuvą!

Kalbės R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius; D. M. Šo- 
lomskas, ALDLD Centro 
Sekretorius ir Jonas Siurba, 
LDS Centro Sekretorius. 
Rengia Newarko Lietuvių 
Draugijos. Dalyvaukime 
skaitlingai. j

Washington. — Lenkijos 
a m b a s a d o r ius Amerikai 
grafas Potockis sako, kad 
Lenkija stengsis įtraukti į 
savo politinę sąjungą ne tik 
Lietuvą, bet Latviją, Esto- 
niją ir Finiją (Suomiją). 
Kalba apie sudarymą neva 
“bepusiško” tų kraštų ruo
žo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos; skaičiuoja, kad 
tame (prieš-sovietiniamę) 
bloke būtų 42 milionai gy
ventojų. Be to, Lenkija jau 
turi karinę neva “apsigyni
mo” sutartį su Rumunija. 
Taigi Lenkijos įtaka bei ko
manda tada siektų nuo šiau
rinės dalies Baltijos Jūros 
iki Juodosios Jūros,—viltin
gai sako grafas Potockis.

Kai dėl Lietuvos, tai Len
kija, girdi, “nenorinti” Lie
tuvos žemių (tartum Lenki
ja nebūtų užgrobus didžiu
lius plotus Lietuvos žemės 
su puse miliono gyventojų).
Pasirinko Momentą Pakišt 

Lietuvai Peilį po Kaklu
- > Lenkijos ambasadorius

“Laisvės” Telegrama Gubernatoriui Lehmanui
Varde tūkstančių, savo 

skaitytojų “Laisvės” redak
cija prašo Jūsų Ekscelenciją 
vetuoti McNaboe-Devany bi
lių, kaipo diskriminuojantį 
ir priešingą demokratiniams 
Amerikos idealams.

R. MIZARA, • 
Redaktorius.

PS. Kitos New Yorko val
stijos organizacijos ir drau
gijos bei kliubai raginami 
padaryti tą patį: siųsti gu- 

SOVIETŲ IŠVEŽIMAI $77,000,000 VIRŠIJO 
ĮVEŽIMUS IŠ SVETUR

Maskva. — Pereitais me
tais Sovietų Sąjunga išve
žė užsienin ir pardavė savo 
produktų už $77,000,000 
daugiau negu pirkę dirbinių 
iš svetimų šalių. 1937 metais 
ypač mažiau pirko iš Vo
kietijos.

Anglija pernai daugiau
sia pirko sovietinių produk
tų; antra iš eilės didžiausia 
pirkikė buvo Amerika.

1937 metais Anglija pirko 
iš Sovietų įvairių produktų 
už $133,000,000, o jiem par
davė angliškų dirbinių už 
$40,000,000. Jungtinės Vals
tijos tais metais pirko iš So
vietų prekių už $27,000,000, 
o Sovietai iš Jungtinių Vals
tijų—už $50,000,000.

Ispanijai Sovietai tais me
tais pardavė produktų už 
$18,000,000.

• žymėtina, jog didelė dau- 
v a u n hhc.guma Sovietų išvežamų ųž- 
Komisija. sienin produktų pernai

pripažino, kad Lenkija tiks
liai pasirinko tokį laiką 
įbrukt Lietuvai ultimatumą, 
kada atrodė, jog kitos vals
tybės šiuo tarpu negalės ar 
nenorės kištis į Lenkijos 
“kivirčą” su Lietuva. V

Pasitiki Hitleriu
Laikraščių reporteriai pa

statė klausima tam Lenki
jos atstovui: ar vadinamas 
Lenkijos Koridorius su Dan- 
zigu yra apsaugotas nuo už
puolimo iš Hitlerio pusės? 
Grafas Potockis atsakė, kad 
Hitleris žadėjo neliest Len
kijos teisių tame ruožte, o 
Hitleris, girdi, esąs “labai 
teisingas žmogus.”

Laikraščių koresponden
tam užklausus apie kruvi
nus lenkų fašistų pogromus 
paskutinėmis dienomis prieš 
žydus, Potockis teisino fa
šistus; sakė, jie buvę todėl 
padaryti, kad žydai, kilus 
pavojui karo su Lietuva, su
puolę atsįim^ savo pinigus 
iš Lenkijos bankų.

asn

bernatoriui telegramas ir 
laiškus, prašant vetuoti tą 
reakcinį bilių. McNaboe-De- 
vaney bilius yra nukreiptas 
neva prieš komunistus, bet 
iš tikrųjų prieš visus pa
žangiuosius žmones (šian
dien net. prezid. Rooseveltas 
apšaukiamas komunistu!) 
Tasai reakcinis bilius sako, 
kad nei vienas komunistas 
neturįs teisės užimti valdiš
ką darbą New Yorko valsti
joj- 

buvo pramonės dirbiniai, o 
ne lauko ūkio produktai. 
Pramonės gaminių išveži
mas per metus pakilo $20,- 
000,000.

Vien sovietinių mašinų 
pernai parduota užsieniams 
už $2,500,000 daugiau negu 
1936 m. Padidėjo išvežimas 
Sovietų automobilių, trakto
rių ir jų dalių.

Sovietinio aliejaus-žibalo 
praeitais metais išvežta už
sienin mažiau negu užper
nai; tai todėl, kad pačiuose 
Sovietuose jo kur kas dau
giau sunaudoja traktoriai ir 
automobiliai, kurių skaičius 
labai pakilo.

Pernai Sovietai kur kas 
mažiau pirko mašinų, meta
lų ir chemikalų iš užsienių, 
nes tų daiktų daug daugiau 
pasigamina namie. j

Tik aukštos rūšies specia- 
liškų mašinų Sovietai dar 
nemažai perka iš užsienių,

SMETONOS VALDŽIA GAL BOSIANTI 
PRIVERSTA PASITRAUKT - ŽMONES 
SUJUDU DEL NUSILEIDIMO LENKAM

valdžia pergyve- 
Pasklido tvirtini- 
pasitraukė iš vy-
Juozas Tūbelis,

Kaunas, kovo 22.—Žmo
nės vis plačiau kalba, jog 
Smetonos 
na krizį. 
mai, kad 
riausybės 
ministeris pirmininkas. Apie 
savo pasitraukimą jis pra
nešęs telefonu iš Šveicari
jos, kur jis gydosi.

Sakoma, pasinešęs rezig- 
nuot visas Lietuvos ministe
rių kabinetas. Jis sutiksiąs 
pabūt tik tol, kol Smetona 
gaus naujus žmones į' da
bartinių ministerių vietas.

Dar nežinoma, ar Smeto
na sutiks paleisti užsieninį 
ministerį S. Lozoraitį ir tei- 
sdarystės ministerį S. Šilin
gą, kurie jau įtekė savo re
zignacijas.

Žmonės labai pasipiktinę 
ir sujudę, kad Lietuvos val
džia priėmė Lenkijos ulti
matumą ir nusileido jos grū
mojimams; todėl dabarti
niam ministerių kabinetui 
pasidarė visai nejauku liktis 
valdžioj.

United Press praneša iš 
Kauno, kad sujudę žmonės 
gręsia nuverst visą prez. 
Smetonos valdžią dėl jos pa
sidavimo Lenkijai.
NUMATOMA ATMAINŲ 
POLITINĖJ LIETUVOS 

SANTVARKOJ
Pranašaujama, kad galės 

įvykti “gilių atmainų šalies 
politiniame fronte;” gal bū
siąs priverstas ir pats Sme
tona apleist valdžios vairą 
ir uždaryt savo seimą. Tada 
gal būsiąs išrinktas demo
kratinis seimas.

Iš įvairių šalies kampų 
plaukia Kauno valdžiai pro
testo rezoliucijos, kad jinai 
“gėdingai pasidavė Lenkijos 
grasinimams.”

Kaunan iš savo ūkio at
vyko pirmiau buvęs Lietu
vos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, krikščionis de
mokratas.—Gal jis turi ko
kių planų dėlei valdžios pa
keitimo, kaip šneka žmonės.

Studentų Gedulas
Lietuvos Studentų Sąjun- 

ypač iš Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos.

Dar nesenai Sovietai pirk
davo apsčiai bovelnos-vatos 
iš užsienių. O pernai jie jau 
pardavė $11,000,000 vertės 
vatos užsieniams.

1937 m. iš Sovietų išvež
ta ir parduota grūdų už 
$51,000,000, tai yra, $7,000,- 
000 daugiau kaip 1936 m. 
Tuo pačiu laiku Sovietai tu
ri daugiau ir geresnės duo
nos negu bet kada pirmiau, 
kaip pastebi New Yorko Ti
mes korespondentas H. De
nny.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

ga paskelbė dešimties dienų, 
gedulą (žėlavas); protestuo
ja, kad valdžia pasidavė. 
Lenkijai. Studentai nešios 
juodas aptraukas ant savo 
kepurių iki kovo 31 d. Nes 
tai diena, iki kurios Lietu
vos valdžia žadėjo sumegsti 
diplomatinius ryšiu^ su Lem' 
kija, kaip reikalavo Lenkia 
jos ultimatumas.
Rašytojo Išstojimas Teatre 

Prieš Lenkiją
Žinomas Lietuvos rašyto*** 

jas Justas Paleckis, laike 
vaidinimo Valstybės Operoj 
Kaune, pakilo ir pasakė kaP-n 
štą kalbą prieš Lenkiją. Jis 
aštriai pasm’erkė Lenkiją, 
kad jinai “užpuolė sutrempt 
Lietuvos teises ir garbę.” 
Už tai policija areštavo Pa
leckį, bet paskui paleido. •

EXTRA!
AMERIKIEČIAI REIKA
LAUJA SUDARYTI KO

ALICINĘ VALDŽIĄ

New York. — Vakar Lai- 
f • 

kinasis Lietuvai Ginti Ko* Jį f 
mitetas (per pirm. Vitaitį ir 
sekrt. Laučką) pasiuntė 
Smetonai telegramą Kau
nan, reikalaudamas suda* 
ryti koalicinę (įvairių par
tijų) valdžią Lietuvoje.

LENKIJA VĖL GRŪMOJA 
KARU LIETUVAI

Varšava, Kovo 22.—Jeigu 
Lietuva pareikš Tautų Ly
gai ar atskirom šalim, kad 
neišsižada Vilniaus, nors ir 
buvo priversta priimt Len
kijos ultimatumą—tai Len
kų valdžia rengiasi daryki 
karinių žygių prieš Lietu
vą, kaip praneša UniteJ 
Press.

Lietuviai Priešingi LenkijcB 
“Draugiškumui”

Varšav^, kovo 22.—Dar 
pirmą sykį per 20 metų at
ėjo iš Kauno tiesioginis pra
nešimas Lenkijos spaudai. 
L. Chazanowski rašo lenkų 
dienraščiui 
szawski,” 
spauda ir 
priešinga 
su Lenkija.

“Kurjer War
jog Lietuvos 
visuomenė yra 
“draugiškumui”

Varsa va, kovo 22.—Lietu
vos valdžia sutiko priimt Fr, 
Horwathą kaipo Lenkijos 
atstovą Lietuvai.

i

ORAS
/

Šiandien būsią lietaus ir 
šilčiau.—N. Y. Oro Biuraę.

Vakar temperatūra 62. 
Saulėtekis 5:58; saulėleidis 
6:09.
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Lietuva Vis Tebėra Pavojuj; 
Mes Ją Turim Ginti!

(Iš “Laisvės” redaktoriaus kalbos, sa- 
* 4&ytos didžiajam masiniam mitinge, kovo 

20 d., Cooper Union, New Yorke).
Lietuva sutiko priimti tūlus Lenkijos 

imperialistų ultimatume išstatytus reika
lavimus. Ji sutiko atsteigti taip vadina
mus “normalinius” tarp abiejų valstybių 
santikius; sutiko atidaryti savo atstovy
bę Varšavoj, o Lenkija įsteigsianti savo 
atstovybę Kaune. Dėl Vilnijos ir Vil
niaus, žinios skelbia, bus tartasi ateityj.

Tas viskas tūlam laikui prašalina karo 
j pavojų Lietuvai; pašalina tuojautinį gin- 
i kluotų Lenkijos imperialistų govėdų įsi

veržimą į Lietuvos teritoriją.
Tačiau šis faktas nebepašalina Lietu

vos nepriklausomybei pavojaus; nepraša- 
1 liną to, kad bile kada Varšavos plėšikai 

gali padaryti naują provokaciją ir paskui 
vėl grąsinti ginklu arba pulti Lietuvą. 
Taika, padaryta su revolverio ir kardo 
pagelba, nėra taika.

Mes puikiai žinome, kad kadaise Ita
lijos viešpačiai palaikė diplomatinius ir 
gan normalius santikius su Ethiopija, ta
čiau šiandien pastarosios nebėra: ji pra
ryta, jos nepriklausomybė panaikinta, ša
lis prianeksuota prie “Italijos imperijos.” 

Vokietija per ilgus metus palaikė ge
rus, kaimyniškus santikius su Austrija; 
pereitam kare abi tos šalys buvo glaud
žios talkininkės. Vienok, kai į Vokietijos 
viršūnes įsibriovė Hitleris, jis spjovė ant 
visokio draugiškumo ir, užleidęs savo 
ginkluotas go vedas ant Austrijos, ją su
naikino, jos nepriklausomybę palaidojo.

Imperialistinė Japonija šiandien dras
ko kūną kilniosios, taikiosios Chinijos— 
didelės tautos, davusios pasauliui žymių, 
šviesių išminčių, kadaise buvusios pasau
lio civilizacijos lopšiu. Kardu ir ugnimi 

Į Tokio ponai pasirįžo pavergti Chinų 
kraštą, atimti iš chiniečių kas jiems bran
gu ir miela.

I Kitais žodžiais, imperialistiniai kraš
tai, esą rankose fašistų bei nažių, nesis
kaito su jokiu žmoniškumu, su jokiu tei
sė tutmų su jokiais aukštesniais idealais.

f Tarptautiniai teisėtumo principai jiems 
nežinomi; tokis dalykas, kaip geras kai
myniškas sugyvenimas—jiems svetimas 
dalykas.

Mažosios bei silpnosios tautos ir valsty
bėj patapo jiems jų kruvinų avantūrų 

į jenomis ir grobių plėšimosi vietovėmis.
Didžiausi nūnai Lietuvos priešai yra 

Lenkijos imperialistai ir Vokietijos na- 
I ziai.

Čia pat reikalinga pabrėžti, kad nei 
Lenkijos, nei Vokietijos darbo žmonės 
nėra Lietuvos priešai ir tokiais mes jų 
neprivalom laikyti. Koks gi Lenkijos ar
ba Vokietijos valstiečiui arba darbinin
kui bei profesionalui gali būti išskaičia
vimas kovoti prieš Lietuvą? Kokia jam 
bus nauda, jei Lietuvos nepriklausomybė 
bus panaikinta ir Lietuvos žmonės bus 
pavergti po svetimu jungu?!

4 Lietuvos priešai yra valdančiosios sfe
ros—Lenkijos ponai, kurie per šimtme
čius buvo pavergę ir išnaudoję Lietuvos 
kaimiečius, lietuvių tautos kamieną, juos 
ant šunų mainė.

Jiems ir vėl rūpi sugrįžti Lietuvon, at
sisėsti dvarūosna ir vėl iki kaulo išnau
doti ir vergti Lietuvos liaudį, Lietuvos 

I valstiečius.
Lenkijos ponai—amžini Lietuvos prie

šai—jie, nemanykit, atsteigimu “norma- 
liškų” diplomatinių santikių nesitenkins. 
Jie darys visokius sąmokslus, jie bandys 
iškirsti naują provokaciją ant rubežiaus 
ar kur kitur; kurstyti įvairius tamsius 

j ' gaivalus prieš Lietuvą; siundyti gink-

luotas ant Lietuvos mušeikas ir kaip 
nors visą Lietuvą pasigrobti. Jiems dar 
neužtenka tų svetimų žemių, kurias jie 
turi pasigrobę—su milionais ukrainiečių, 
baltarusių, ir kitų tautų, įskaitant mūsų 
Vilniją.

Kokia tų Varšavos ponų logika ir kul
tūra ir žmoniškumas, labai gerai vaiz
duoja šis atsitikimas: Jie bandė pasaulį 
įtikinti, kad savo kruviną žygį prieš Lie
tuvą jie pradedą dėlto, kad Lietuvos te
ritorijoj, pasienyj, ties Marcinkonimis, 
buvo nušautas jų kareivis. Girdi, jiems 
brangūs jų piliečiai; jie dėl vieno žmo
gaus pasiruošę šimtus ir tūkstančius gy
vybių palaidoti ir visą Lietuvą sunaikinti. 
Bet štai, kai Lietuva priėmė jų ultimatu
mą, tie patys “kultūringi” ponai Varša
vos gatvėse suruošė orgijas. Šios dienos 
spauda skelbia, kad tose orgijose buvo 
nužudyti du žydų tautybes asmenys, Len
kijos piliečiai, ir šimtas sužeista! Ot, tai 
kultūra, ot, tai žmoniškumas, ot, tai pa
vyzdys pasauliui! Su tokia kultūra tie 
ponai nori Lietuvą “kultūrinti”. Tegu 
prasmenga tokia jų kultūra!

Iš kitos pusės Lietuvos priešai — 20-j o 
amžiaus hunai, Vokietijos naziai,—tie 
imituotojai senovės kryžiuočių, didžiau
sių Lietuvos neprietelių. Senovės kry
žiuočiai, užsidėję ant krūtinių kryžius, 
briaudavosi Lietuvon neva Lietuvą švies
ti ir į krikščionybę atversti, bet iš tikrų
jų—plėšti, deginti ir naikinti mūsų pro
tėvių ūkius ir sodybas. Dabartiniai kry
žiuočiai, hunai, kurie vadinasi naziais, 
apsikarstę swastikomis, lenda į svetimus 
kraštus, silpnesnes ir mažesnes tautas 
tais pačiais tikslais: plėšti, vergti kitas 
tautas, kitas šalis.

Vadinasi, vienas didelis priešas, • nepri
sotinamas priešas, baisus priešas—iš pie
tų, kitas—nei kiek nedraugiškesnis Lie
tuvai ir ne mažiau blogo velijąs—iš va
karų bile valandą kėsinsis ant Lietuvos 
nepriklausomybės. Vienas bandys prie* 
pirmos progos savo arą iškelti Kaune, 
kitas—savo swastiką. Lietuvos žmonių ir , 
mūsų, amerikiečių lietuvių, pareiga da
ryti, viską, kad nei lenkiškas aras, nei vo
kiška swastika Kaune niekad neviešpa
tautų! ’’ , 7

Šiandieną pasaulis yra maišatej, pa
saulis laukia baisaus visasvietinio karo. 
Daugiausiai nuo to karo, aišku, nukentė
tų tokios tautos, kaip Lietuva.

Todėl mes, komunistai, manome, kad 
Lietuva ir kitos mažosios tautos turi 
tvirtai laikytis su tomis valstybėmis, ku
rios daro viską išvengti karo, išlaikyti 
taiką. Lietuvai pasilieka viena išeitis: 
palaikyti glaudžiausius santikius su de
mokratinėmis valstybėmis, kaip Franci- 
ja, Čechoslovakija ir kitos, ir su savo ry
tų kaimynu—Sovietų Sąjunga—kuri nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės įsisteigi- 
mo buvo josios geriausia užtarytoja ir 
draugė, yra ir, aš manau, bus!

Dar visvien yra vilties, kad pasaulis 
bus išgelbėtas nuo baisios katastrofos, 
kad Hitleriui, Mussoliniūi, Rydz-Smyg- 
lai ir kitiems karo ruošėjams sparnai 
bus apkarpyti.

Mes manome, kad ir mūsų šalis, Jung
tinės Valstijos, anksčiau ar vėliau ims

• aktyvų dalyvumą taikai pasaulyje išlai
kyti.

/ Pereitais metais mūsų krašto prezi
dentas p. Franklinas D. Rooseveltas savo 
kalboj, sakytoj Chicagoj, pasisakė už tai, 
kad Visi plėšikiški ir norį karo kraštai— 
kaip Vokietija, Italija, Japonija,—turi

* būti karantinuoii, izoliuoti tttio taikaus 
pasaulio.

Tik pereitą savaitę mūsų valstybės 
sekretorius p. Hull pareiškė: pasaulis 
turi palaikyti taiką, Amerika kooperuos 
su taiką mylinčiomis tautomis ir valsty
bėmis.

Pereitą savaitę Sovietų Sąjungos liau
dies užsienio reikalų komisaras Litvino
vas išleido į visas taiką mylinčias tautas 
kvietimą dalyvauti nepaprastoj taikos 
konferencijoj, kur būtų surasti praktiški 
būdai grobikams ir karo ruošėjams su
valdyti,

Jei tai pavyks pasiekti, esame tikri, 
kad plėšikai bus pąžaboti ir tuo būdu 
mažųiu tautų, tame skaičiuje ir Lietuvos, 
nepriklausomybė užtikrinta.

Amerikos lietuviai, kuriems rūpi Lie
tuvos žmonių gėris ir nepriklausomybės 
išlaikymas, privalo šlietis prie to judė
jimo, kuris stoja už suvaldymą plėšikų; 
privalo karštai ir nuoširdžiai paremti

Apie Amnestiją 
Lietuvoje

kalinių kaip buvo taip ir 
tebėra kalėjimuose, jokia 
malonė jų nelietė. Smetona 
rado reikalinga paleisti di
džiausius Lietuvos priešus 
hitlerininkus, bet jis nepa
leido nė vieno piliečio, ku
ris kovoja prieš hitlerizmą 
ir prieš Lietuvos išdaviką 
—lietuvišką fašizmą, kurio 
priešakyj kaip vadas stovi 
pats Smetona.

(Musų specialaus korespon
dento Lietuvoj)

Kai buvo renkami parašai 
po peticija, reikalaujančia 
amnestijos politiniams ka
liniams, kai kas manė, kad 
Smetona ir be įstatymo sa
vo malonės aktu sumažins 
arba panaikins kai kurias 
bausmes. Bet tie turėjo 
skaudžiai apsirikti išgirdę 
20 metų sukaktuvių proga 
paskelbtą Smetonos malonę. 
Savo aktu Smetona iš kalė
jimo paliuosavo visus hitle
rininkus k. a. Neumaną, Ro- 
pą ir kitus, kurių pagelba 
Hitleris ruošė perversmą 
Klaipėdos krašte, kurie nie
kino, barbarais, aziatais va
dino lietuvius, bet nė vieno 
nepaliuosavo politinio kali
nio anti-fašisto.

“Lietuvos Aidas” pasisku
bino pranešti, kad malonė 
palietusi apie tris šimtus 
žmonių. Bet štai kaip atro
do: civilinių (apylinkės, 
apygardos ir apeliacinių rū
mų) teismų nuteistiems li
kusios sausmės dovanotos 
89 žmonėms ir sumažintos 
107 žmonėftis. Bet tai dau
giausia liečia valdiško turto 
išeikvotojus, degtindarius ir 
kitokius kriminalistinius nu-' 
sikaltėlius; šitam skaičiuje 
nė vieno politinio nėra.

Karinių teismų nubaus
tiems likusios bausmės do
vanotos 23 žmonėms. 9 žmo
nėms bausmės sumažintos ir 
6 žmonėms grąžintos pilie
tinės teisės. Šitam skaičiuje 
yra visi hitlerininkai, puo
šę ginkluotą perversmą.

Be to laikraščių praneši
mu likusios bausmės dova
notos penkiems Suvalkų 
krašto ūkininkams, kurie 
per teismus iųriper tardy
mus laikėsi išdavikiškai, nu
rodinėjo kitus teisindami 
save. Jie prašė Smetonos 
pasigailėti ir jis jų “pasi
gailėjo.” Bet tai tik penki iš 
daugelio. Apie 600 politinių

Tautininkai eina ispaniš
kojo Franco pėdomis, jie 
rodo, kad geriau tegul Lie
tuvoj šeimininkauja vokiš
kieji hitlerininkai, bet te
gul pūna kalėjimuose tie lie
tuviai, kurie reikalauja, 
kad Lietuva būtų laisva, de
mokratiška, o ne hitleriška.

Smetonos malonės .politi
niai kaliniai neprašė ir jam 
jokių prašymų nesiuntė. Jie 
tvirtai tiki, kad juos iš kalė
jimo paliuosuos tik laimė
jusi demokratija, nugalėjusi 
fašizmą.

E. R.

Kas Dedasi Vilnijoj
(Iš Lietuvos Spaudos)

Lietuvių Delegacija 
Varšavoj e

Ryšium su paskutiniuoju 
metu atimtais iš lietuvių 
gimnazijos pinigais ir kura
toriaus grąsinimu galutinai 
likviduoti ir paskutiniąją 
lietuvių gimnaziją Vilniaus 
krašte, vasario 21 ir 22 die
nomis lankėsi Varšavoje, 
švietimo ministerijoje, lie
tuvių gimnazijos delegacija, 
iš dir. M. šikšnio, tos gim
nazijos mokytojo A. Petrai
čio ir lietuvių Mokslo drau
gijos pirmininko kun. A. 
Viskanto. Delegacija, be to, 
dar lankėsi vidaus ir užsie
nių reikalų ministerijose.

Išėjo “Kelias”
Vasario 24 d. Vilniuje iš

ėjo vietoje uždarytojo “Vil
niaus Rytojaus” vienkarti
nis leidinys “Kelias,” kurio 
redaktorius Albinas Lapins
kai. Pirmoji šio vifenkarti- 
nio leidinio laidh buvo kon
fiskuota, o po to išėjo antro
ji laida, be konfiskuotų ži
nių. Leidinyje didžiausią 
skyrių užima žemės ūkio 
darbų aprašymai.

Iš Draugijų Gyvenimo
Vienkartinis leidinys “Ke

lias” duoda šiek, tiek trum
pų žinių apie Vilniaus lie
tuvių sulaikytųjų draugijų

gyvenimą. Vilniaus “Ryto” 
švietimo draugija, dėl jos 
veikimo sulaikymo yra ap
skundusi Vilniaus Storastos 
sprendimą Vilniaus vaiva
dai, iš kurio atsakymo iki 
šiol dar nėra gavusi.

Lietuvių L a b d arybės 
draugijos komitetas dar ne
gavo atsakymo iš Varšavos 
dėl Vilniaus vaivados nuta
rimo draugiją uždaryti. Šios 
draugijos kuratorius Švedas 
jau yra pravedęs kai kurias 
atmainas: rengiasi likviduot 
duonos kepyklą, atstatė jos 
vedėją Kriščiukaitį ir vieną 
kepėją. Atleido visai nuo 
darbo šios draugijos pirmi
ninką kun. Pr. Bieliauską, 
sukeitė lietuvių bendrabučių 
vedėjus A. Cicėną, A. Bieli- 
nį ir E. Karužaitę. “Biru
tės” bendrabučio mergaites 
auklėtines, ryšy su buvusia 
nesenai krata, lenkų krimi
nalinė policija vis tebetar- 
do.

Lietuvių šv. Kazimiero 
draugija taip pat nėra gavu
si atsakymo iš Varšavos į 
savo skundą dėl draugijos 
uždarymo. Chara kteringa 
yra, kad draugijos kurato
riaus pavaduotojas pėr pa
skutinėmis dienomis įvyku
sias lenkų studentų demon
stracijas uždarytosios lietu
vių draugijos skaityklos sa
lėje buvo surengęs savy ša
lininkų — studentų mitingą.

Sulaikytosios Lietuvių 
Ūkio draugijos kuratorius 
Č. Benermannas atstatė pa
skutinįjį tos draugijos tar
nautoją agr. J. Jankauską. 
Tuo būdu viso turto knygos ų**—*■' 
ir jo likimas atiduotas į vie- \ V 
no lenkų policijos valdinin- 
ko rankas.

Uždarė Ūkio Draugija
Vilniaus Storasta prieš 

kurį laiką sulaikė Lietuvių 
Ūkio draugijos veikimą. Dėl 
to sulaikymo Ūkio draugijos 
valdyba kreipėsi pas Vii- .. 
niaus vaivadą, prašydama 
tą Storastos nutarimą at- * 
mainyti. Vasario 26 d. Vil
niaus vaivada, nekreipda
mas dėmesio į lietuvių pra
šymą, savo atskiru raštu 
Lietuvių Ūkio draugiją vi- -- 
sai uždarė. . J

Lietuvių Ūkio draugija 
daugiausia rūpinosi žemės 
ūkio pakėlimu. Ji tarpiniu- > 
kavo ūkininkams išrašyda- . 
ma trąšų, skiepytų vaisinių 
medelių, rengdavo vienoje 
kitoje vietoje smulkias ūkio ' 
parodėles ir globojo jaunuo
sius ūkininkus. Deja, lietu- :: 
viai Vilniaus krašte ir ūkio 
darbų negali dirbti kaip kul
tūringuose kraštuose. Jiems w 
draudžiama bet koks ūkio 
pagerinimas.

Bylos Memorialą Pasi
rašiusiems

Prieš metus laiko Vilniaus 
Lietuvių organizacijų atsto
vai pasirašė ir nusiuntė 
Lenkijos prezidentui Mos- 
cickiui memorialą, kuriame 
išdėstė Vilniaus krašto lie
tuvių padėtį.

Praėjus keletui mėnesių, 
visi tie asmenys, kurie buvo 
tą memorialą pasirašę, buvo •• 
pakviešti Vilniaus miesto 
storąstiipn,; ‘kur ištardyti ir 
nubausti nuo 50 iki 100 auk- 
sinų piniginėmis baudomis. ~

Nesijusdami kalti, visi nu- : 
baustieji pranešė storasti- 
jai, kad jų baudų bylos bū
tų perduotos teismui.

Vienkartinis leidinys “Ke
lias” praneša, kad visi tie ’ 
memorialą pasirašę nubaus- •

(Tąsa ant 5 pusi.)

Klausimai ir Atsakymai t

Gelbėtojai Sovietų mokslininkų: prakasa sniegą, kad galėjus išgelbėti nuo ledo 
Sovietų mokslininkus, su Papaninii priėšakyj.

prezidento Roosevelto sakytoj Chicagos 
kalboj liečiančius pasaulio taiką dėsnius.

Šiuo pavojingų Lietuvos nepriklau
somybei momentu pamirškim tuos daly
kus, kurie mus skiria, jupgkim visas jė
gas padėti Lietuvos žmonėms atsispirti 
prieš Lenkijos ir Vokietijos plėšikus.

Mes, komunistai, pasiruošę kooperuoti 
su visomis srovėmis, kurios nuoširdžiai 
stoja šitan darban. Mes žinome, kad mū
sų draugai Lietuvoj yra pasiruošę savo 
kraują pralieti, galvas guldyti beginant 
Liėtuvbs iiėptiklatisomyb^ panašiai, kaip 
šiandien Ispanijos ir Chinijos kpmuriisfai 
daro begindami tų kraštų nepriklauso

mybes nuo išlaukinių neprietelių.
Teikime Lietuvos žmonėms materialę 

ir moralę pagelbą. Protestuokime prieš 
neteisėtus Lenkijos ponų pasikėsinimus 
ir klastas. Demonstruokime prie Lenki
jos konsulato New Yorke, boikotuokime 
užpuolikus, pareikšdami1 savo vieningą 
nusistatymą prieš Varšavos imperialistų 
pasimojimus ant Lietuvos, ir vienu bal
su sušukime:

Vilnius ir Vilnija Lietuvos buvo ir pa
siliks !

Šalin naziškas rankas nuo Klaipėdos!
Tegyvuoja nepriklausoma ir laisva Lie

tuva!

Mačiau pranešimą, kad • 
balandžio 3 d. įvyks dien- 
raščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimas. Aš gi nesu -* 
šėrininkas ir tuo tarpu ne- ’ 
išgaliu šėrą įsigyti. Tačiau 
aš norėčiau dalyvauti suva
žiavime ir pasiklausyti še- 
rininkų diskusijų apie “Lai- ... 
svę.” Aš esu “Laisvės” skai- •• 
tytojas. Ar mane įleis į su- . 
važiavimą?

Senas Skaitytojas. • ”

ATSAKYMAS
Taip, jūs, drauge, galėsi- '' 

te suvažiaviman įeiti. Tik, 
žinoma, suvažiavime ne še-... 
rininkai n e t u r ės balso. • 
Grand Paradise svetainė la- .. 
bai didelė, turi dideles viš- . 
kas, kur gali sutilpti keli ■ 
šimtai svečių. Ten jie gali . 
parankiai sėdėti ir kiaušy- - 
tis suvažiavimo eigos. Todėl ; 
mes raginame svečius kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Redakcijos Atsakymai
REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam SLA Nariui, Pitts

burgh, Pa. — Neapsimoka tiek 
daug rašyti apie tą fašistų 
“Sargybos Komitetą”. “Lais
vėje” apie tai jau buvo atžymė
ta. Taip pat “Laisvėje” buvo 
atvejų atvejais patarta SLA na
riams balsuoti už “SLA Narių 
Komiteto” išstatytus progresy
vius kandidatus.
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Darbininke ir Seimininke
Moterys ir Bažnyčia
velgiant į moters pažangos 

trukdytojus, jų tarpe rasime 
bažnyčią, vaidinančią gana žy
mų vaidmenį. Bažnyčia šimt
mečių eigoj skelbia moterį 
esančia žemesnę už vyrų. Ji net 
nesuspėja pažengti tiek, idant 
sulyginus moters teises su tei
sėmis vyro bent žymesniuose 
gyvenimo klausimuose, klausi
muose, kuriuos teigiamai iš
sprendė dėl moters svietiškoji 
valdančioji klasė.

Nors ir svietiškoji valdan
čioji klasė ne gera valia suly
gino moterį su vyru, suteikė 
jai tam tikras teises siekti pa
žangos; nors ir čia reikėjo ilgų 
ir neatlaidžių kovų, bet visgi 
buvo atsiekta tiek, kad šian
dien moteris jau turi daug pla
čiau atvertas duris į įvairius 
gyvenimo kelius, į mokslo ir
kultūros dėstymo įstaigas. Ji
šiandien jau yra prileista nau
dotis beveik visais 
kais, kurie pirmiau 
džiami.

Bažnyčia moters
nepraplečia, nekalbant jau pri
pažinimo moteriai dūšios. Mat, 
pirmiau moteris nei dūšios ne
turėjo tokios, kaip, bažnyčios 
skelbimu, turi vyras. Moteris, 
krikščionybės gyvavimo šimt
mečiais, buvo lygi tiems gyvū
nams, kuriems bažnyčia nepri
pažįsta dūšios dar ir šiandien. 
Be to, nors dūšia moteriai ir 
pripažinta, vienok ji dar neturi 
teisės nei kunigauti, nei dievą 
čiupinėti, nei parapijos komite- 
tan įeiti. Ji yra vadinama šei
mininkė, bet šeimininkavimas 
dieviniais reikalais jai drau
džiamas. Jai draudžiama ir 
daug daugiau. Jai liepiama ša
lintis nuo kovų už geresnę sa
vo būklę, šalintis nuo lengvatų 
savo asmeniui; liepiama nešti

tais 
buvo

daly- 
drau-

teisių betgi

sunkųjį gyvenimo kryžių ir ti
kėti, kad juo sunkesnis jos gy
venimo kryžius (suprask, kas
dieniniai vargai, kančios, gyve
nimo reikmenų nedateklius, li
gos ir tt.), tuo dievas ją la
biau mylįs.

Gyvenimo eisena ir jos neša
mos kasdieninės pamokos betgi 
verste verčia moterį dairytis 
plačiau, negu bažnyčia leidžia. 
Svietiškasis modernizmas ati
traukė moterį nuo pečiaus ir 
išstūmė į fabriką, prie indus
trijos ratų. Ji mato, kad fa
brikantas naudoja ją, kaip ir 
vyrą, ir lygiai taip pat, kaip 
tikinčią ar netikinčią į dievus. 
Fabrikantas siekiasi pelnų sa
viems lėbavimams, savos šei
mos gerbūviui, o darbininkei 
lemia vien skurdą.

Gyvenimo pamokos atidaro 
moteriai akis ir ji nebežiūri 
bažnyčios drausmės “nesiprie
šinti savo ponui”, žadamos po
mirtinio gyvenimo saldybės ne- 
benusveria tų kasdieninių kar
tybių, nes jos perkančios ir 
nebepakenčiamos. Tūkstančiai 
moterų, kad ir tikinčių į skel
biamąjį dievą ar dievus, jau 
drąsiai išstoja prieš naudotojų 
užmačias, išstoja už apgynimą 
savo, kaipo žmogaus, teisių. Ji 
mato, kad bažnyčia labai daž
nais atvejais gina reikalus to, 
kuris ją naudoja, ją skriaudžia, 
ją niekina. Kur gi čia teisy
bė?—ji klausiasi. Ir pati jieš- 
kosi atsako. O atsaką randa 
ne bažnyčios moksle, bet trum
pame sakinyje: “Kovoj tu įgy
si savo teises!”

Balčiūnienė, A. Višniauskienė 
ir U. Bernotienė.

15 minučių ligi 10 vai. jau 
susirinkimas buvo uždarytas, ir 
visos sėdosi prie arbatos. Ger
damos arbatą, valgydamos “sau
sokus”, pyragaičius ir “bobą”, 
visos gėrėjosi tais užkandžiais, 
ir tuo pačiu sykiu, šnekučiuoda
mos viena su kita, laukė drg. 
Petrikienės ateinant ir paaiški
nant, kaip ji tą bobą padarė. 
Nesulaukus, arti 11 vai., atsi
sveikindamos viena kitą, pra
dėjo skirstytis. Mat, kaip ku
rios buvo atvažiavusios net iš 
Bronxo, New York.

Bet 10 minučių po 11 yal. 
įbėga drg. Petrikienė į svetai
nę: “Ar jau užsibaigė susirin
kimas”. Taip. “Aš taip sku
binau nuo lekcijų iš New Yor- 
ko. Gatvekariais ir ‘subve’ va
žiavau ir vis tiek pavėlavau”.

Literatūros Draugijos Mote
rų kuopa gerai gyvuoja. Na
rėmis auga, finansais nebiedna. 
Nors šį mėnesį turės dideles bi- 
las išmokėti, bet susirinkime 
jos išsireiškė: mes parengsi-

ir gėrimų bus paruošta. Kvie
čiami visi. Pradžia 7-tą vai. 
vakaro. Įeiti pro šonines duris.

Mot. Sic. Korespondente.

PITTSBURGH, PA
Ar jau visi Pittsburgh ir 

apielinkės lietuviai žino, kas 
bus 27 d. kovo? Pittsburgh 
lietuvių dramos grupė rengia 
gražią, juokingą komediją, 
kuri bus sulošta 27 d. kovo, 
L. M. D. Svetainėj, 142 Orr 
St. Pradžia 7 :30 vakaro. Visų- 
pirma bus suvaidinta komedi
ja “Du Profesoriai*’, šios ko
medijos lošėjai bus jauni ar
tistai, kurie labai rūpestingai 
rengiasi 
veikalą: 
Arturas 
Lukošius
Minėti asmenys turi gabumo 
muzikoj, dainose ir lošime.

Kadangi veikalas neužims 
visą vakarą, tai bus ir kitokių 
margumynų. Garsus smuikinin-

mui ir karui už akių. Kaip 
priežodis sako: geriau vėliau, 
negu niekad.

Vienykimės prieš fašizmą ir 
karą. Paremkime tuos, kurie 
kovoja neatlaidžiai prieš fašiz
mą ir karą.

Yra rengiama gražus paren
gimas naudai priešfašistinio ju
dėjimo, kovai prieš karą, už vi
sų demokratinių žmonių suvie
nijimą. Bus minstrelinis kon
certas, arba lošimo ir dainavi
mo paroda. Mėgėjai-vaidinto- 
jai bus iš New Britain, Conn., 
jaunuolių dramos grupė. Loš ir 
dainuos lošdami, choras, kvar
tetai, duetai ir solos.

Jis įvyks sekantį sekmadienį, 
kovo 27 d., 103 Green St., Wa
terbury. Pradžia 7 vai. vaka
re. Atminkite, lošimas prasi
dės lygiai 7 vai. Po lošimo ir 
dainų bus šokiai. Rengia ko
munistai.

Kazakevičiaus orkestrą grieš 
šokiams. Vakarienė bus duo
dama lygiai 6 vai. vakare, du
rys atdaros 5 v. v. Koncertas 
ir vakarienė įvyks A. J. Kas- 
močių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Įžan
ga 75c., vien šokiams 35c. To
dėl 
mi 
me

Skaitytojų Balsai
Atsiminus

širdingai yra visi. kviečia- 
dalyvauti šiame parengi- 
ir paremti Pirmyn Chorą.

Vietinis.

Binghamton, N. Y
Daugiau Aiškumo!

suvaidint tinkamai
Marijona Ormanaitė,
Norkus, Kastantas

ir Katarina Dargienė.

Tad visus užkviečia dalyvau
ti ir kitiems apie tai pranešti. 
Mes tikimės, kad kaip visi wa- 
terburiečiai, taipgi ir apielin- 
kės “Laisvės” skaitytojai ir pri
tarėjai dalyvaus.

Pasimatysim, 
draugės, kovo 27 
St., Waterbury.

kores- 
velio-

Darb.

draugai ir 
d., 103 Green

Rengėjai.
me vakarėlį-vakarienę ir vėl pi-1 kas Joseph Griškovski, gabi 
nigų turėsime. i šokikė panelė Baranauškaitė;

Kp. Finansų Raštininkė,, taipgi Baranauskaitė gabi 
smuikininkė. Nagi, “Smoke 
City Singers”; arba Pittsburgh 
dūmų dainininkai po vadovys
te Arturo Norkaus. Art. Nor
kus turi parinkęs gražių nau
jų dainelių. “Smoke City Sin- 

• gers” laiko slaptybę, patylom 
praktikuoja, bet negalima il
giau laikyt slaptybę, būtinai 
noriu, kad visi Pittsburgho ir 
apielinkės lietuviai darbinin
kai nepraleistų geros progos, 

. t2 ! o visi ir visos ateitų pamatyti
gėl iau garsiu i ai p- v. gragy margą vakarėlį.
prakalbas, daryt, lape. > Turjm dar h. daugiau gra_ 
vien i angų, e lr | gjy muzj]<os kavalkų. Draugė

Binghamton, N. Y

Great Neck, N. Y

Pilni laikraščiai žinių, per 
radio šaukiama, kad Hitleris 
paglemžė Austriją. Vyrai su
ėję diskusuoja, kaltina, kodėl 
esą žmonės nesipriešina.

Bet kai aš atsimenu, kaip 
pas mus vokiečiai atėjo, tai iš 
baimės nė patys nežinojom, ką 
daryt.

Prieš pat praėjusį Pasaulinį 
Karą buvo parvažiavusi iš 
Philadelphijos Stalioraitienė. 
Tai kaip karas prasidėjo, Sta
lioraitienė Biržuose atnešdavo 
parduot karo paveikslų, ku
riuose matydavome, kaip Bel
gijos moterys šaudo į Vokie
čius. Tai aš sau viena many
davau, jei vokiečiai ateis, tai 
jau ir aš su kačerga, ar ša
kėm, kur puodus kilnojame, 
mūšiu vokiečius, žinoma, aš 
savo minčių niekam nesakiau, 
neišreiškiau, tik sau viena taip 
maniau.

Bet kai atėjo vokiečiai, ta
da kaip numirę buvom, neži
nojom nei ką daryt. Stovėjom 
kaip sušalę...

Tai aš manau, kad ir Aus
trijos žmonės taip pat dabar, 
kaip ir mes anais laikais, išsi
gandę. Mes per šešias savai
tes duobėj išgulėjome, nes ten 
rusai laikės.

Kas nėra matęs ir patyręs 
karo, tai gal visaip sakyt; bet 
kaip esi matęs ir patyręs, tai 
žinai, ką karas reiškia civi
liams žmonėms.

M. Janoniene

“Laisvės” num. 51, Ten Bu
vęs rašo, jog Steponas Maro- 
zas priklausęs Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime. Ne, jis 
nepriklausė.

Be to, kažin kodėl 
pondentas nemini, kad 
nis Marozas priklausė 
Juozapo dr-ją, į Liet.
Susišelpimo dr-ją, į Liet. Tau
tinę Bendrovę ir į parapiją? 
Jei skelbti,. į kurias draugijas 
priklausė, tai reikėtų skelbti 
visas.

Toliau jis sako: “Nors Ste
ponas nebuvo karštas katali
kas, buvo pusėtinai prasiblai
vęs žmogus, tačiau mūsų kle
bonas Kazys Skripka vistiek 
jo lavoną paėmė ir palaidojo 
su' bažnytinėmis ceremonijo
mis.” Kur gi nepaims, jei ve
lionio šeima pasamdė Skripką, 
kad jis paimtų, čia ne Skrip- 
kos kokia geradarystė (kaip 
tatai duodasi suprasti iš ko
respondento žodžių), bet dole
rių galia. Be dolerių, aišku, 
Skripka nebūtų “paėmęs”, 
taip, kaip jis “nepaima” kitų 
mirusiųjų.,

Dr. Breivio Prakalba

V H

Kovo 14 d. įvyko bendras 
susirinkimas ALDLD 72 kp. ir 
TDA 48 kp. (lietuvių). Šios 
kuopos visados susirinkimus 
laiko sykiu. Pirmiausia susi
rinkimą laiko TDA kp., jai 
užbaigus, prasideda ALDLD 
72 kp. susirinkimas.

Reikia pasakyti, kad prie 
geros susirinkimlo tvarkos, iš
vengiant bereikalingų diskusi- 
jų-ginčų, susirinkimuose aps- 
varstoma daug svarbių daly
kų ir padaroma gerų tarimų. 
Apart kitų nutarimų, 72 kp. 
nutarė pasveikinti dienraščio 
“Laisvės” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks ba
landžio 3 • d., nors su maža 
auka, iš kp. iždo $1.00. Taip
gi likos išrinktas delegatas į 
suvažiavimą, M. Adomonis, 
kuris pasižadėjo parinkti pa
sveikinimų tarpe “Laisvės” 
skaitytojų-rėmėjų. Turėtumėm 
visi prisidėti prie pasveikini
mo.

11 d. Amer. Liet. Dar-

Iš Brooklyn© ALDLD

Rengėjai.

Waterbury, Conn

Rengėjos.

MONEY-SAVER
EXCURSIONS

ROUND 
TRIP

Amerikos 
Literatū- 
apšvietos 
rūpintis,

Italijos 
užgriebė 
Ispaniją

Austriją 
fašizmas.

tikietų parduotų 
veltui.
komisijos narė,

E. K. Slielcienė.

lietuvių 
šiam 

ninkavo

ALDLD 20 kp. moterų 
skyriaus narė,

riui. Taipgi dėkingos publikai 
už skaitlingą atsilankymą ir 
aukas.

K. Vainorienė su savo jaunužangos. Pažangesnė kalbina 
savo atsilikusią sesę eiti kartu. 
Tiesia jai ranką, taria jai su
raminimo ir padrąsinimo žodį!

Alma Aržuolaitė.

formoje raportus.

Draugai žiburiai 
daugiau 
Johnson 
sūnus. 
ALDLD
riaus narė, 
gę. Nuo savęs motinai ir sū
nui linkiu geros sveikatos.

. * «

’ Tarptautinės Moterų Dienos 
apvaikščiojimas, rengtas ben
drai KP ir ALDLD 20 kuojas 
Moterų Skyriaus, galima skai
tyt prastai pavykusiu, žmonių 
atsilankė mažai. Tas parodo, 
kad mažai tegarsinta. Reikėtų 
ateityje 

j tautines
Ir ji kovoja, ji siekia pa- Jius ne

ir slavų kalbomis.
apvaikščiojimui pirmi- sūnum geri smuikininkai. Jau- 
jaunuolė Olga Tabaku- nas Jos. Vainorius gražiai pa

te. Kalbėtoja buvo d. Kelesh, j dainuos, nes turi tame talen- 
vietinė. Buvo kviesta kalbėto-, tą. ’ ;

Daugiau Atydos Darbui 
Tarp Moterų

Perskaičius ALDLD 12-to 
Apskričio metinės konferenci
jos nutarimus, tilpusius “Lai
svėje” už vasario Į.6-tą, paste
bėjau, kad draugai delegatai 
dienotvarkėn neįdėjo svarbų 
dalyką, būtent moterų darbinin
kių organizavimo klausimą.

Ypač šiuo momentu, kada 
karas ir fašizmas gręsia iš visų 
pusių, kada didelis nedarbas, o 
pragyvenimo reikmenys labai 
brangūs, moterų veikimas netu
rėtų būti apleistas. 
Lietuvių Darbininkų 
ros Draugija, kaipo 
organizacija, turėtų
kad ko daugiausiai moterų dar
bininkių būtų galima įtraukti į 
šią kultūros ir apšvietos orga
nizaciją.

Juo daugiau bus mūsų orga
nizuotų, tuo geriau galėsime 
kovoti prieš bendrą mūsų prie
šą kapitalizmą, už numažinimą 
maisto kainų, už algų pakėlimą, 
už didesnę bedarbiams pašalpą 
iš valdžios , įstaigų. Taigi, 
draugės ir draugai 12-to aps
kričio komiteto ir visų kuopų 
nariai, pasistengkime per šį 
vajų suorganizuoti Moterų Sky
rius arba Kliubus visose kolo
nijose, kad kodaugiausiai įtrau
kus moterų darbininkių į ALD
LD. .

šaukia Ispanijos Jaunuolius 
Mirtinon Kovon prieš 

Fašistus
Barcelona, Ispanija.—Ko

munistai per spaudą šaukia 
visus tinkamus jaunuolius 
stot į respublikos armiją, 
jeigu nenori, kad juos fa
šistai pavergtų.

vjivuiiic. jljuvu Avicova naiuciv-| ici.
ja ir iš New Yorko, bet nepri-l Na, ir kas gi nenorėtų pa
buvo. Dalį programos išpildė matyt gražią, juokingą kom,e- 

i pionierių chorelis su dainomis 
n/f . O * • 1 * ' ir eilėmis, atliko gana gerai.
InOtenj OUSinnKimO (Taipgi buvo rodomas judis, jį 

_____  I rodė d. Klimas. Aukų surinkta 
$6.13 padengimui lėšų, kurios 
pasidarė rengėjams už svetainę, 
judžius ir lapelius. Širdingai 
dėkavojame atsilaųkiusiems ir 
aukavusiems.

Kovo 17, ketvirtadienio va
kare, nors oras buvo šaltokas 
ir tarpais smarkiai lijo, bet 81- 
mos kuopos narės ir nekuopie- 
tės skubiai rinkos į susirinki
mą. Mat, buvo garsinta, kad 
bus “boba” iškepta ir kiti val
giai gaminami pagal “Virėjos” 
receptus.

Komitetas anksčiau atėjęs už
kaitė arbatą ir supjaustė “bo
bą”, kuri buvo iškepta drg. K. 
Petrikienės, o sausainiai paga
minti drg. Dobilienės.

Drg. Depsienė, negalėdama 
dėl tūlų kliūčių pati ką tai ne
paprasto iš “Virėjos” pagamint, 
tad, atėjus į svetainę ir pama
čius taip skaitlingai nares ir 
viešnias renkantis, išbėgo ir at
nešė skanių gatavų pyragaičių.

Atidarius susirinkimą, komi
tetas ir komisijos išdavė su
glaustoje
Komisija raportavo, kad pra
kalbos gerai pavyko, dar ir pi
nigų kuopai liko $4.50.

Drg. Petkienė pranešė, kad ji 
turi “Vilnies” bazarui 50c ir 
staltiesę rankinio darbo.

Drg. V. Adeikienė pridavė 
$1 už “Virėją”, kurią ji parda
vė.

Kuopa nutarė pasveikinti 
Naujosios Anglijos Moterų 
Konferenciją su 5 doleriais. 
Nutarė nusipirkti “Laisvės” Še
rą ir išrinko delegatę į šėrinin- 
kų suvažiavimą drg. Oną Tita- 
nis.

V. Adeikienė, M. Valiulionie- 
nė ir E. Vilkaitė apsiėmė paga
minti skanių užkandžių iš “Vi
rėjos” kitam susirinkimui na
rėm ir viešniom.

šešios naujos narės prisirašė 
prie Moterų kuopos: dd. B. Mil
elius, O. Urbaitienė, E. J

diją ir tokią turtingą muzika- 
lę programą už taip pigią 
įžangą ? Iškalno perkant 25 
centai, o prie durų 35 centai. 
Tikietus galima gaut kiekvie
noj kolonijoj Pittsburgho apie- 
linkėj pas ALDLD kuopų se
kretorius. Tikietų pardavėjai, 
pasidarbuokit, kiek galėdami, 
nes už 10 
gaus vieną

Rengimo

Ateinantį sekmadienį, kovo 
27 d., įvyksta puiki vakarie
nė, kurią rengia Pirmyn Cho
ras. Vakarienei bus parūpinta 
skanūs valgiai, graži progra
ma, kurią išpildys A. Velička 
ir P. Grabauskas (duetai), A. 
Klimaitė ir P. Pakalniškis (so
lo) ir Pirmyn Choras po va
dovybe A. Klimaitės. Puiki G.

Kovo 
bininkų Literatūros Draugijos 
20 kp. moterų skyrius buvo 
suruošęs prakalbas. Kalbėjo 
dr. Breivis apie sifilį, gonorea 
ir kitas ligas. Sifilis—tai žmo
nių liga, sakė daktaras. Gy
vuliai jos neturi. O žmonės, 
jei tik pasistengtų saugotis 
jos, neužsikrėti, arba užsikrė
tus tuojaus gydytis, galėtų ją 
pašalinti. 'Jos gydymui prie
monės surastos. Tačiau, dėka 
žmonių nepaisymui, ji plinta 
ir plinta. Rokuojama, kad 
šioje šalyje vienas iš dvide
šimties žmonii) turi sifilį. Lie
tuviuose, sako daktaras, mažai 
sifilitikų yra, bet vistiek yra. 
Daugiau ta liga sergančių rasi 
pas italus, pas negrus.

Klausytojų į šias prakalbas 
suėjo gražus būrys. Aukų su
rinkta lėšoms padengti virs 
trijų dolerių. Kalbėtojui bu
vo duota, keli paklausimai, į 
kuriuos jis plačiai atsakė.

^,Keliflnkite Baugiai traukiniais, greitai 
,ir patogiai. Taupinkite trafiko vėlini- 

1 mus, taupinkite pinigus, ant šių žemų 
kainų ekskursijų.

MAINU SRITYS 2-
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 26 

Kelionė j Mahanoy City $2.95 ; 
Gilberton, Mahanoy Plane, 
$3.05 ; G i r a r dville, $3.10 ; 
Ashland, $3.15 ; Gordon, 
Shenandoah. $3.20; Mt. Car
mel Jet., Mt. Carmel, $3.40; 
Shamokin. $3.50. Jšeina iš 
New Yorko n.uo Liberty St.: 
11 :35 vakare.
Grįš Sekmadienį, Kovo 27-tą

KITOS EKSKURSIJOS KOVO 27 
J PHILADELPHIA, PA., READ
ING PA.. HARRISBURG, PA., 
FREEHOLD, N. J., TOMS RIVER, 
N. J., BARNEGAT, N. J., ASBU
RY PARK, N. J., LONG BRANCH, 
N. J., LAKEWOOD, N. J.

Dėl tolimesnių informacijų ir dėl nenu
statyto traukiniams laiko aukščiau, tar
kitės su bilietų agentais ar telefonuokit 

BArclay 7-9670

. KĄ 14. K O A O !*•• »

Užkvietimas
Ethiopiją užgriebė 

fašizmas. 
Vokietijos
griebia Italijos ir Vokietijos fa- • 
šistai. Chiniją Japonijos Im- • 
perialistai. Lietuvą rengiasi j • 
užgriebti Lenkijos ir Vokietijos i *

Ir visom demokrati-

LAISVES BANKIETAS

ALDLD 20-tos kuopos Mote
rų Skyriaus surengtos prakal
bos 11 kovo pasisekė, žmonių 
atsilankė įvairių pažiūrų ir įsi
tikinimų ir visi atydžiai klau
sėsi gerbiamo daktaro Breivio, 
kuris gerai aiškino apie veneri
nes ir kitas užkrečiamas ligas, 
taipgi vėžį. Politiniais klausi
mais šį sykį nebuvo .kalbėta. 
Aukų surinkta svetainės ir la
pelių lėšoms $3.44.

išrdingai dėkavojame gerb. 
daktarui Jonui Breiviui už. pa
tarnavimą mūsų organizacijai
—Am. Liet. Darb. Literatūros fašizmas. 
Draugijos 20 .kp. Moterų Sky- nėm šalims gręsia užpuolimas 

iš fašistinių razbaininjnkų kli
kos. Tą viską komunistai per
spėjo atvejų atvejais, demokra
tinės šalys, demokratinius žmo
nes, kad fašizmas rengia pasau
lines skerdynes. Jie sakė, kad 
demokratiniai žmonės, prieška
riniai žmonės kuo veikiausiai 
privalo vienytis prieš visų pa
vojų—fašizmą ir karą. Dabar 
vis mato, kad komunistai tei
singai permatė karo pavojų. 
Ant kiek fašizmas sustiprėjo, 
ant tiek karo pavojus augo.

Komunistai dėjo ir deda pa
stangas suvienyt visus demo
kratinius žmones ir šalis prieš, 
žmonijos didžiausį nevidoną fa
šizmą. Buvo žmonių, yra ir 
bus jų, kurie tą viską, tą tei
sybę neigė, niekino komunisti
nį judėjimą, niekino Sovietų 
Sąjungą, kuri vienintelė kovoj’a 
už taiką.

susilaukė 
šeimynos, 14-tą kovo, 
City ligonbutyje, gimė 
Draugė žiburienė yra 
20 kp. Moterų Sky- 

Aplankykite drau-

ALDLD 20-ta kuopa rengia 
gražią pramogą 25 d. .kovo, Lie
tuvių Svetainėj. Bus gražūs 
judžiai—komedija ir naujienos, 
rodys d. A. Klimas. Taipgi bus 
gardi vakarienė. Komisija ir 
šeimininkės deda visas pastan
gas, kad šis Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos parengimas pasisektų ko-
geriausiai. Bus prikepta ra-] Bet tų žmonių nereikia pai 

O.gaišio ir kitokių gardžių valgių syti. Dar nevėlu užbėgti fašiz

Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Balandžio 24 April

Lietuviui Tautinio Namo Saleje
928 E. Moyamensing Ave. , ' Philadelphia, Pa

KONCERTO PROGRAMA

1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 
' kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 

muzikantų.
Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.
Kurigos s. Radio Balalaikų Orkestrą.

2.

3.

BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
4. Šokikes Vera ir Nadia Szipowitz. 

Lyros Choro Merginų Grupė.
Visas Lyros Choras.

7. Prakalba Rojaus Mizaros, ^dienraščią 
“Laisves” redaktoriaus. a

5.
6.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Epizodai iš Mano Gyvenimo
n r v. V. Kuibyševas b=;; ■ ■' ==

(Pabaiga)
Ant šito raporto buvo uždėta rezoliu

cija:
“Areštuoti panikierių. Kad už keturių 

kilometrų galėtų atsirasti raudonieji— 
tai nesąmonė. Generolas Litvinovas.”

Frunze
Šį epizodą aš žinau iš kitų žodžių ir iš 

jo herojaus—Frunze—žodžių. Papasako
siu jį, kitaip jis bus užmirštas ir nepasi
darys istorijai žinomu.

Tai buvo matyti, 1921 metais arba 1922 
metų pradžioj. Frunze buvo Ukrainos 
kariuomenės komandierius. Tuo metu ėjo 
kova su Machno ir jo būriais. Buožinė 
ir pasiturinti valstiečių dalis prijautė 
Machno ir todėl kova buvo labai sunki 
ir ilga. Frunze paruošė lemiamas opera
cijas, kad visiškai sudaužyti pamatines 
Machno jėgas ir pats išvažiavo veiksmų 
vieton.

Kariuomenės, veikusios prieš Machno, 
štabas buvo kaime K. Už dvidešimties 
kilometrų nuo šito kaimo buvo kaimas 
M., kuriame nebuvo nei mūsų kariuome
nės, nei Machno kariuomenės. Machno 
kariuomenė buvo gretimam kaime. Rei
kėjo sužinoti, koks ūpas M. kaime ir ko
kie priešo planai. Frunze pats išjojo 
žvalgauti, pasiėmęs su savim adjutantą 
ir du palydovus. Buvo šviesus rytas. Ka
da Frunze ėmė artintis prie kaimo, jokių 
priešininko žymių nebuvo matyti. Bet 
koks gi buvo jo nustebimas, kada įjojęs 
į vienintelę to kaimo gatvę, jis pamatė 
ten kariuomenės dalį, gi savo arklį jis 
sustabdė tiesiai, prieš grupę žmonių, ku
rie sėdėdami prie namų pamatų, valė šau
tuvus, tvarkė kulkosvaidžius. Buvo ma
tyti, kad dalis tik ką atvyko kaiman ir 
po trumpo poilsio rengiasi puoliman.

Franze suprato, kad tai Machno dalis, 
gi ir besistumdantieji ant gatvės mach- 
noviečiai pirmu momentu nieko neįtarę, 
susizgribo ir griebėsi už ginklų. Frunze 
sušuko saviesiems:

—Dumkite į įvairias puses!
Pats jis smarkiai pasuko arklį ir iš už

pakalio užgirdo šauksmą:
—Juk tai raudonųjų komandierius!
Kada jis išlėkė iš kaimo ant mažai jam 

žinomo kelio, tai netrukus pastebėjo vi- 
jimąsi. Paskui jį vijosi keturi raiteliai. 
Po Frunze buvo puikus bėglys. Arklys lė
kė kaip strėlė. Buvo viltis, kad jo nepa

Baltimore, Md.
REAKCIJA PRADĖJO ZUR
ZĖTI PRIEŠ SUORGANIZA

VIMĄ MIESTO DAR
BININKŲ

Reakcija pradėjo zurzėti, kad 
miesto majoras Įeisiąs organi
zuotis miesto darbininkams į 
uniją. Kiti gązdina taksų mo
kėtojus, kad, girdi, taksos pa
kils. Kiti kitokius perstaty
mus nurodinėja. O vietinis 
laikraštis “The Baltimore Sun” 
patalpino pusę špaltos savo edi- 
torialą, išdėstydamas, kad “uni
ja nereikalinga miesto darbi
ninkams ...” Prie galo savo 
editorialo priduria sekamai: 
“Kokis pagerinimas tektų ug
niagesiams (firemen), žino
ma, nieko ... tik užsidėtų ant 
savęs sunkumus unijos duo
klių ... ii’ išlaidas, su kurio
mis reikės palaikyti unijos vir
šininkus ...”

Tai šitaip mūsų vadinamas 
“liberališkas” laikraštis pade
da darbininkams organizuotis. 
Laikraštis “Sun” juo tolyn, tuo 
aršyn virsta anti-unijistinis. 
Paimkime kad ir Cumberland, 
Md., miesto majoro rinkimus, 
kur kandidatavo Thomas W. 
Koon, anti-CIO, ir Henry W. 
Matheney, kurį palaikė CIO ir 
ADF. Kaip greit “Sun” suži
nojo, kad anti-CIO kandidatas 
Koon laimėjo rinkimus į miesto 
majorą, tai su pasigardžiavimu 
patalpino straipsnį ant pirmo 
puslapio, kovo 16 d. rytinėj lai
doj, išgindamas T. Koon, ir 
paskutiniam puslapyj toj pa
čioj laidoj pašiepdamas CIO K ’’ , • •

pralaimėjusį rinkimus.
Nėra ko čia taip daug imsi- 

minti pralaimėjusiems miesto 
rinkimus. \ Juk ir akmuo ant 
vietos gulėdamas apsamanoja. 
Reikia neužmiršti, kad Cum- 
berland’e Dr. Thomas W. Koon 
jau buvo miesto majoru dar 
1914 metais. Jis yra darbinin
kų priešas ir giliai įsišaknėjęs 
toj kolonijoj. Ir tai galėjo tik 
su labai mažai balsų perlipti 
per savo oponentą. Taipgi rei
kia neužmiršti ir tai, kad Cum- 
berland’o visa buržuazija suspi
to atsimokėti Koon’ui už jo ge
rus darbus, naudingus buržua
zijai, kaip pravedimag “anti- 
picketing ordinance,” ir už vi
sokius kitokius priešdarbinin- 
kiškus nusistatymus. Koon bu
vo, yra ir bus darbininkų prie
šas ir anti-unijistas. V—kus.

Naziy Armiją Maršuosianti 
Į Klaipėdą, Kaip Tik Lenkai 

{žengsią j Lietuvą
BERLIN, kovo 18.—At- 

sakingas nazių vadas pa
reiškė Associated Pressai: 
“Kaip tik Lenkų armija 
peržengs Lietuvos sieną, 
mūsų kariuomenė įmaršuos 
į Klaipėdą.”

Bet Hitlerio valdžia dar 
esanti nenusi^tačius, ar 
maršuot į Klaipėdą ar pa
likt pačiai Lenkijai tą žygį.

Vokietijos valdžia daro 
spaudimo' Lietuvai, kad iš
pildytų Lenkijos reikalavi
mus.

vys. Vienok, ir besivejančių jį machno- 
viečui arkliai buvo neblogi. Machnovie- 
čiai belėkdami ėmė šaudyti į Frunze.

Kulkos švdpė, bet atstumas tarp Frun
ze ir machnoviečių didėjo. Staiga Frun
ze pastebėjo, kad jo arklys ėmė kiek at
silikti; įsižiūrėjęs, jis pamatė ant arklio 
kaklo kraują: kulka nučiuožė kaklu, gi
liai įrėžusi. Kraujas bėgo gana smarkiai. 
Padėtis darėsi jau mažiau patogi Frun- 
zei. Machnoviečiai lekia nepaprastai grei
tai. Frunze buvo labai geras šaulys. At
metęs šautuvą jis iššovė atgal ir dviem 
šūviais vieną besivejančių nukovė.

Vijimas tebesitęsia. Frunzes arklio jė
gos aiškiai silpsta. Tada jis nutarė stab- 
terti ir iš arti nupilti besiartinančius 
machnoviečius. Manevras pasisekė: kol 
tie suprato, jis šūviais nudėjo nuo arklių 
du. Tuo metu trečiasis nulipo nuo arklio. 
Frunze šoko ant arklio ir nulėkė toliau. 
Nulipęs machhovietis iššovė keletą kartų 
paskui jį, ir Frunze pajuto -stiprų nude
gimą dešiniajam šone. Jį sužeidė kulka, 
perėjusi ištisai, bet nesužeidusi nei plau
čių, nei kaulo.

Machnovietis, pasiuntęs jam šią kulką, 
šoko ant arklio ir dar kurį laiką vijosi 
paskui jį, bet, pasilikęs vienas, matyti, 
nedrįsdamas eiti kautynių su Frunze, ga
lų gale atsiliko.

Frunze dar ilgai lėkė, bet pastebėjęs 
kairėje nuo savęs upelį, prijojo prie jo, 
nulipo, šiaip taip nuplovė savo žaizdą, nu
plovė arklio žaizdą ir tuo metu tolumoje, 
priešingam upės krante, pamatė kažką, 
kuris taikėsi į jį iš šautuvo.

Tai buvo vienas momentas. Dar nes
pėjo pasigirsti šūvis, kai Frunze paste
bėjęs raudoną ženklelį ant taikančio krū
tinės, spėjo šukterti:

—Tai aš!
Taikęs į jį pasirodė besąs vienas iš jo 

palydovų, kuris Frunze palaikė machno- 
viečiu.

Atsitiktinumas išgelbėjo Frunze nuo 
mirties ar sužeidimo. Kartu su palydovu 
Frunze po ilgo kaimo, kur buvo įsitaisęs 
mūsų štabas, j ieškojimo, jau vėlai vaka
re sugrįžo pas savuosius.

Apie šį įvykį sužinojo Politinis Biu
ras. Iš vienos pusės, Frunze parodė di
džiausią drąsumą, energiją, susivokimą, 
iš kitos pusės, jis neturėjo, kaip kariuo
menės komandierius, pats eiti žvalgauti.

Visa tai buvo atitinkamai pažymėta.

Chester, Pa
SUNKU ORGANIZUOTIS 

DARBININKAMS
čia republikonų McClures 

šaika puolė CIO unijos vadus 
visais būdais. Praeitą gruo
džio mėnesį John Weaver, CIO 
organizatorius, dalino unijos 
laikraštuką “Labor’s Press” 
prie Fordo dirbtuvės vartų dar
bininkams. Papirkti Fordo 
kompanijos chuliganai užpuolė 
John Weaver ir sukapojo vei
dą. Pastarasis suareštavo už
puoliką D. Nelsoną už sudar
kymą veido. Kovo 9 d. Media, 
Pa., įvyko teismas. Teisėjas W. 
R. Fronfield nuteisė John 
Weaver užsimokėti $26 pabau
dos, ar 10 dienų sėdėti į ka
lėjimą, o užpuoliką Nelsoną pa
leido namo, kaipo nekalčiausį 
avinėlį.

Tai taip čia 'puola darbinin
kus, kad tik neprileidus orga
nizuotis į CIO uniją.

Kovo 10 dieną Marcus Hook 
miestelio policija suareštavo 11 
CIO unijos narių tiktai už da
linimą “Labor’s Press” prie 
Viscose kompanijos dirbtuvės 
vartų. Suareštuotus. teisėjas 
nubaudė kiekvienam užsimokėti 
po $10. Tai tau “freedom of 
speech.”

čia bosai su John McClures 
šaika priešakyj drasko viso
kiais būdais organizuojamas 
darbininkų unijas. CIO ir Mc
Clures kontroliuojamas “Ches
ter Times” neįsileidžia CIO 
korespondencijų, todėl CIO bu
vo priverstas įsisteigti savo sa
vaitraštį “Labor’s Press,” kad 

sustiprinus uniją ir stipriau 
kovojus už geresnes algas, 
trumpesnes valandas ir geres
nes darbo sąlygas. Dirbtuvių 
boseliams nekaip gerai kvepia 
“Labor’s Press.”

Baigdamas turiu priminti, 
kad kiekvienas darbininkas tu
ri paremti minėtą laikraštuką. 
Išeina kas .ketvirtadienį 10,000. 
kopijų į savaitę. Kaina metams 
tik vienas doleris. Iš mūsų lie
tuvių turėtų kiekvienas užsipre
numeruoti ir skaityti “Labor’s 
Press.”

Vietinis Gyventojas.

Pittsburgh, Pa.
Kovo 6 d. laikytas susirin

kimas LDS 160 kuopos. Nema
žai atsilankė draugų. Svarbiau
sia — prisirašė vienas naujas 
narys, geras darbuotojas ir va- 
jininkas, drg. P. Martin. Jis 
pasižadėjo gerokai pasidarbuo
ti dėl LDS.

Išrinkta komisija dėlei pikni
ko, kuris įvyks gegužės 29 d.

ALDLD 87 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 10 d. Nutarta 
surengti vakarienę ant balan
džio 3 d., SLA svetainėj, 818 
Belmont Sh, N. S. Pittsburghe. 
Išrinkta komisija iš moterų. Aš , 
manau, kad northsaidiečiai dar 
atsimena, kaip moterys sureng
davo puikias vakarienes čia. 
Dabar tos geriausios gaspadi- 
nės yra .komisijoj, tai galima 
tikėtis, kad bus puiki vakarie-

Kunigo Išgąstis
šv. Kazimiero parapijos kle

bonas dar vis kinkas drebina 
dėlei d. Browderio kalbos, sa
kytos pereitą metą (1937) 
Adomo sode, liepos 4 d.

LDS 160 kuopa išrinko ko
misiją surengimui pikniko atei
nančią vasarą. Komisija nusi
tarė randavot Adomo Sodą, 
kurį, sakoma, randavo ja kuni
gas Kazimieras. Komisija at
silankė pas kunigą, paaiškino 
dalyką, ir kunigas užklausė, 
kas nori randavot. Kada pa
sakyta, kad Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas, tai kunigas 
atsakė: “Jūsų ta kuopa parau
davo mūsų ūkį,' sušaukė publi
ką, pakvietė komunistą Brow- 
derį su prakalba, ir dar iška- 
dos pridarėte, nes ir tvorą iš
laužėte. ”

Komisija pradėjo aiškinti, 
kad prakalbos rengiamos drau
gijos naudai; kad draugijos dėl 
to tik ir rengia parengimus. O 
jeigu padarė kokių nuostolių, 
kad parodytų, tai būtų atlygi
nama.

Kunigas suriko, kad jokio 
įrodymo nebuvo, ir pradėjo sa
kyti, kad daugiau laiko nebetu- 
rįs su komisija kalbėt, turi 
skubėt į bažnyčią.

Mes, komisija, apleidome ofi
są; išėję ant gatvės ir šneka
mės tarp savęs: “Tai prakeik
tas surėdymas. Darbininkai 
lietuviai parapi jonai išstatė 
bažnyčią, nupirko ūkį, pasta
tė naują puikią kleboniją ir 
viską atidavė savo išnaudoto
jam. Ką jis nori, tą daro. Pa- 
rapijonai turėtų gerai pagalvot; 
apie tai.

Tas žmonių mulkintojas ma
no, kad mūsų draugija ir nesu
rengs pikniko, jeigu jis neduos 
to ūkio.

Mes parandavojom dar ge
resnį ūkį, labai gražioj vietoj— 
Franklin Grove. Piknikas 
įvyks gegužės 29 d., prieš De
coration Day. Galėsime pikni- 
kuot, jeigu norėsime, iki ryto, 
todėl, kad ant rytojaus šventa 
ir į darbą nereikės eiti.

Prašome kitų draugijų ir pa- 
rapijonų nerengti ant tos die
nos savo piknikų, o atsilankyti 
į mūsų parengimą. Rep.

Barcelona, Ispanija.— Na-' 
ziai ir italai lakūnai numetė 
kelis desėtkus bombų ant 
užfrontės miestų Tarrago- 

nos ir Reus; užmušė 8.

San Francisco, Calif.
ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Įspūdžiai iš 19-tos d. vasa
rio LDS suaugusių kuopos ir 
jaunuolių bendro parengimo, 
žmonių atsilankė nemažas bū
relis ir visi linksmai laiką pra
leido. Kiek teko girdėti, tai vi
si buvo patenkinti ir pageidavo 
daugiau tokių parengimų. Kas 
svarbiausia, tai kad šis paren
gimas buvo skirtingas nuo kitų 
pirmiau buvusių, nes šį sykį 
turėjom puikią programą, ko 
praeityj neturėjome. Rusų Dar
bininkų Choras ir mandolinų 
orkestrą pildė programą. Kaip 
choras, taip ir orkestrą savo 
užduotis atliko puikiai. Kas 
labiausia žmonėm patiko, tai 
kelios' mažos mergaitėms, kurios 
pašoko rusiškus šokius. Mes 
jiem už tai tariam širdingą 
ačiū, kad jie mum pagelbėjo. 
O antra, tai minėtam parengia
me dalyvavo daug jaunuolių ir 
netik kad dalyvavo, bet ir dirbo 
prie įvairių darbų, kas labai 
pagirtina ir pageidaujama, kad 
mūsų jaunuoliai ir ateityje 
skaitlingai lankytųsi į parengi
mus.

Draugė Sutkienė paaukavo 
rankų darbo paduškaitę dėl iš- 
laimėjimo, o draugė šilkaitienė 
išplatino tikietų už $6. Labai 
gerai į vieną vakarą. Dar 
turiu priminti, kad draugė Sut
kienė ne pirmą sykį paaukavo. 
Ji veik kiekvieną parengimą 
ką nors nudirba ir paaukauja. 
Kaip draugė Sutkienė, taip ir 
draugė šilkaitienė yra gabios 
draugės. Viena moka padirbt, 
o kita gera pardavėja. Jų pa
sidarbavimu praeityj jau sukel
ta nemaža suma pinigų dėl Is
panijos 'Liaudies.

Abelnai šis parengimas pa
vyko kaip moraliai, taip ir ma
terialiai. Pelno 'liko apie $50. 
Iš tos tumos $26 pridavėm Is
panijos gelbėjimo komitetui, o 
likusi jaunuolių dalis veikiau
sia bus sunaudota dėl organi
zavimo jaunuolių.

Kovo 2 d. atsibuvo prakal
bos, kurias surengė Amerikos
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DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJ1NIS

BANKETAS
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVĖS” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

“Laisves” Bendroves Konvencija prasidės 10 vai. ryto, l x
o banketas bus 7-tą valandą vakaro.

AIDO CHORAS 
vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

ALEKAS VELIČKA
V *r
P. GRABAUSKAS 

dainuos duetus

Po Programai Šokiai

šoks sceniškus šokius
DOROTHY BUBNIUTĖ

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

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

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos.
.... .. .. . - - - - - - ■ - - -- - -    ■ ..................- A-a :----------------------------------------- - . . N ■-■■■— , , -t.  — ---------

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

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
Įžanga Banketui ir Šokiam $1.25.'Vien tik Šokiam 40c.

ir Rusijos Institutas. Kalbėto
ja buvo Anna Louise Strong. 
Ji kalbėjo apie Sovietų Sąjun
gą. Ji aiškiai išdėstė, kaip da
bartiniu laiku Sovietų liaudis 
visu smarkumu budavoja dirb
tuves ir rengiasi prie ateities, 
kad turėtų visko užtektinai rei
kalui prisiėjus gintis nuo už
puolikų. Taip pat kalbėjo apie 
Ispanijos ir Chinijos einamus 
karus. Sakė, kad kaip Ispa
nijos liaudis, taip ir Chinijos 
liaudis netik kad išmoko ka
riaut ir apsigint nuo priešų, 
bet ir užpuolimus padaro ant 
priešo.

Kada ji pabaigė kalbėt, tai 
apipylė ją galybėm klausimų, 
daugiausia apie Sovietų Sąjun
gą, į kuriuos aiškiai ir greitai 
atsakinėjo. Jos kalba publikai 
labai patiko.

Kovo 4 d. atsibuvo ALDLD 
153 kuopos susirinkimas. Narių 

i atsilankė pusėtinai. Padaryta 
pora gerų tarimų. Nutarta iš 
iždo paaukaut $5.00 del “Lais
vės Intertypo, taipgi nutarta 
paaukaut $3.00 dėl “/Vilnies” 
bazaro. Prie to, bus pasiųsta 
keletas dalykų nuo skirtingų 
asmenų. Tai, kaip matot, mes 
neatsiliekam nuo kitų kolonijų.

Vieną dalyką mes praleidom 
praeitą susirinkimą, tai vajaus 
reikalus. Nežinau, ar tai dėl 
apsileidimo, ar šiaip dėl neku
riu priežasčių, niekas nei nepri
siminė. Nors jau viena drau
gė gavo vieną naują narę, bū
tent, draugę Zalagiūtę. Bet tai 
dar ne viskas. Kad pasidar
buotum, būtų galima gaut ir 
daugiau, nes čia randasi keli 
kandidatai, tik reikia juos pa- 
kalbint. Todėl pasirūpinkim, 
kad nors kiek atsispirt prieš 
mūsų kaiminką Los Angeles. 
Jei jie praeitam vajuj gavo 
apie 50 naujų narių, tai mes šį 
vajų turėtum prirašyt nors 
pustuzinį, nes mūs nepalygina
mai mažesnė kolonija.

Ruošiamės prie “Card Par
ty,” kuri atsibus 2 d. balan
džio, po num. 1732 O’Farrell 
St., San Francisco, čia irgi 
naujienybė, nes tai dar pirmu

kartu tarpe mūsų lietuvių toks 
parengimas. Bus duodamos 
dovanos už geriausį lošimą, 
taipgi bus viena prie įžangos 
tikietų. Tik pagalvokit, ką jūs 
gausit už 25c! O dar kas čia 
nesuminėta, sužinosit, kaip at
eisit. A. B.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytom.

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.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ- 

KUOSE SKAUSMUOSE

Deksnio Galinga Mostis turi savyje 
galingą šilumą—šildydama kaipo sau
lės spinduliais savo galybe sunkiasi 
per odą j gyslas ir dirbasi j kraują; 
tai tokiu būdu išskirsto kraują ir 
išvaro lauk visokius skaudėjimus, 
kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠAL
TI,. NUVARGIMĄ, ATŠALUSĮ 
KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKU
LUS, NIKSTELfiJIMĄ, ir kitus sau
sus skaudėjimus, tik ne tonas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš 
skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo
nių, kuriems pagelbėjo, ir tau, bro
li ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstan
čiams pagelbėjo, GARANTUOJAM 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų ar
ba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangi
ni, tai tuo jaus reikalauk Deksnio 
Galingos Mosties, klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT, tai tik tada ap- 
laikysi tikrąją gyduolę, ir neklausyk 
nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk 
tik DEKEN’S OINTMENT. Kaina 
7& ęentai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda 
aptibkose, krautuvėse ir per agentus. 
O jeigu negalėtumėt gauti savo mies
te, tai reikalaukite tiesiog iš labora
torijos minėtu antrašu DEKEN’S 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, 
Hartford, Conn., U. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.
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SLA Rinkimai

Kas Dedasi Vilnijoj

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

MwmmI

Žemiau Ispanijos lojalistų destrojeris Lepanto, kuris pradėjo kovą su fašistų 
šarvuotlaiviu Baleares. Kovos ^pasėka buvo ta, kad “Baleares” tapo nubugdin- 
tas jūros dugnan su daug amunicijos ir jūreivių.

tariame geresnes knygas

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

Telefonas EVergrėen 7-1661

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkatną 
“burner” arba visą garo arba karsto vandenio sistemą* 
Malohiai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
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Kaip Stovi Vajus?
Amerikos Lietuvių Darbi- bma’ nes paskutiniai ke- 

ninkų Literatūros Draugi- liai būt^ uždaryti. Mes pa
jos vajus už naujus narius tariame u
tęsis iki Pirmos Gegužės. nunešti į vietos viešus kny- 

rVis didesnis kuopų skaičius £Ynus (Public Library), 
įsitraukia į vajų. Dabar se
kamai kuopos stovi:
Kp. Miestas Narių Gavo
137— Montreal
47—Montreal 

186—Beloit, Wis.
19—Chicago
51— Middleton, Ohio
68—Hartford
95—Kapuskasing

138— Maspeth
57—Cleveland

4—Portland
10—Philadelphia
52— Detroit

188—Detroit 
200—Hillside j

13— Easton A'
14— Minersville 
22—Cleveland 
30—Chester 
39—Scranton 
81—Brooklyn

161—Seattle
Po vieną narį gavo 

mos kuopos: 5—Newark; 11 
— Worcester; 25 — Balti
more; 33—Pittsburgh; 74— 
New Kensington; 79 — Chi
cago; 85—Haverhill; 92 — 
Cicero; 96—Sudbury; 113— 
Hamilton; 145—Los Ange
les; 153—San Francisco ir 
217—Winnipeg.

Taigi, viso iki dabar cen
tre duoklės gauta už 110 
naujų narių. Kol kas, tai 
permaža. Pasmarkinkim va
jų. Dabar, kada Lietuvos 
nepriklausomybei sus idarė 
pavojus, tai mes dar dau
giau turim organizuoti lie
tuvius į mūsų kultūros ir 
apšvietos organizaciją.

ALDLD Senos Knygos
Daugelyj kolonijų kuopos 

turi perviršį ALDLD senų 
laidų knygų. Mat, dalis na
rių mirė, kiti kitur išvažia
vo. Tankiai gauname už
klausimų ar nėra galima 
kur pasiųsti tas knygas, 

'taip tai j Braziliją ir Ar
gentiną.

Brazilijoj ir Argentinoj 
viešpatauja reakcija. Pa
siuntimas yra sunkus. Cen
tro Komitetas pasiunčia 
tam tikroms įstaigoms, bet 
ir tas daug reikalauja lėšų.

seka-

!-------} (Public Library).
Daugelyj miestų jau yra 
ALDLD knygų viešuose 
knygynuose. Daug žmonių, 
kurie nėra ALDLD nariais, 
nori gauti lietuviškų knygų 
pasiskaityti. Jie galėtų gau
ti knygynuose. Tas mūsų 
organizacijai nepakenks, bet 
dar daugiau ją išgarsins.
Suvažiavimas ir
Šiemet ALDLD 

važiavimą. Yra 
reikalų, kuriuos 
spręsti tik kuopų atstovai ir 
nariai. Tarpe kitų, turėsime 
aptarti, kokia turi būti 
“Šviesa” ateityj. Yra viso
kių minčių. Kaip kurie 
draugai mano, kad “Šviesą” 
turėtų pavaduoti brošiūros. 
Kiti mano, kad “Šviesą” rei
kia patankinti leisti. Treti 
mano, kad pati “Šviesa” yra 
ir žurnalas ir brošiūrų pa
vadavimas.

Prieš suvažiavimą turėsi- 
, me bent dviejų mėnesių dis
kusijas spaudoj ir kuopose. 
Tada kiekvienas galės išsi
reikšti. Kaip narių didžiu
ma norės, taip ir bus.

Draugai ir draugės! Dirb-

“šviesa”
turės su- 
nemažai 
gali iš-

ALDLD 2 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyres Kovo 23 d., 8 
vai. vakare, Piliečių Kliubo sve
tainėj, 376 Broadway, So. Bo
stone. Kviečiami visi dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų, ku
riuos reikia aptarti ir įgyven
dinti.

•

Pereitam susirinkime buvo 
pravesta tarimas, kad visi 2- 
ros kuopos nariai imtų dalyvu- 
mą vajuj naujų narių gavimo 
mūsų organizacijai. Taipgi ki
tas svarbus šių dienų klausi
mas, tai Lietuvos reikalai. Vi
sas svietas kalba /įpie Lietuvą. 
Mums, kaipo apšvietos organi
zacijos nariams, irgi turi rūpė
ti. Taigi, dalyvaukite visi. 
Kai sykiu svarstysim ir vyk
dysimi bendromis pastangomis, 
tai darbas bus tobulesnis; dir
bant visiems bendrai, pasekmės 
bus užtikrintos.

J. Mosteika.

nerado namie. Tada jie nu
vyko į Ramaškonių kaimą, 
kur gyvena ištremtas lie
tuvis mokytojas)Petras Vai- 
tulionis. Atvykusieji pas P. 
Vaitulionį jieškojo sulaiky
tųjų Vilniaus krašto lietu
vių draugijų (Šv. Kazimie
ro, “Ryto” ir Ūkio) centrų 
turto. Krata truko net 5 va
landas, tačiau nieko nebuvo 
rasta. Tada policija paėmė 
šias knygas: 1934—1936 m. 
“Aušrelės” komplektus, “Aš 
alkanas”-(G. Finko), “Vil
niaus Kraštas” (Dr. D. Al
seikos), “Čia mūsų žemė” ir 
kitas R. Mackevičiaus apy
sakas, gudų literatūros žur
nalą “Kolose”, “
mai apie dangų ir 
(Pr. Mašioto) ir kitas 
niuje pirktas knygas.

Pasikalbę ji- 
žemę” 

Vii-

Pažangių/fy Kandidatai Lai
mėjo Clevelando Kuopoj

K
t?

(Tąsa iš Antro pusi.)
lietuviai gavo iš teismo 

pranešimus, jog jų bendra 
byla bus sprendžiama š. m. 
kovo 8 dieną.

Nuplėšė Lietuvių Iškabą
“Vilniaus Žodis” praneša, 

kad vasario 16 d. naktį, tau
tos šventės sukaktuvių, die
ną, Vilniuje, Didžiojoje gt., 
nuo Lietuvių Kredito koope
ratyvo durų buvo nuplėšta 
lietuviška kooperatyvo iška- 

. . ba. Laikraštis pastebi, jog
kite, kad. gavus_ daugiau.petuviškų iškabų plė- 
naujų narių į musų orga-įgjmas Vilniuje pasikartoja 
nizaciją. Mokėkite duokles 
ir siųskite į centrą. Aplan
kykite tuos narius, kurie 
1937 metais nesumokėjo 
duoklių ir išrinkite iš jų. 
Budavokime savo didžiulę 
kultūros ir apšvietos orga
nizaciją.

ti

ALDLD
46

M. šolomskas,
CK Sekretorius, 
Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

nebe pirmą kartą.
Baigė Dailės Fakultetą
Vienkartinis ‘Kelias’ pra- 

praneša, kad šiomis dieno
mis baigė Vilniaus universi
teto dailės fakultetą gabi 
lietuvaitė Sofija Urbonavi
čiūtė. Ji yra pakviesta į asi
stentes pas to paties fakul
teto profesorių Bulhaką.
Vėl Apšauks, Kad Nelegali 

Literatūra
Vasario 16-tąją Vilniaus 

krašte visur lenkai rodė 
tam tikro uolumo. Taip tą 
dieną, kaip praneša “Vil
niaus Žodis” Nr. 9, Lydos 
slaptosios policijos valdi
ninkas ir 2 Verenavo nuo
vados policininkai Dainavo
je krėtė Valerijoną Bučelį.

Jie norėjo iškrėsti Paru-

CLEVELAND, Ohio. — 
Rinkimuose i SLA Pild. Ta
rybą 136-ta kuopa nubalsa
vo sekamai:

F. J. Bagocius i preziden
tus 27; Laukaitis 5; K. Jur
gelionis 0.

J. K. Mažiukna j vice-pre- 
zidentus 21; Bukšnaitis 0.

J. Miliauskas į sekreto
rius 22; M. J. Vinikas 10; 
A.ndziulaitis-Ansell 0.

K. P. Gugis i iždininkus 
27; Trečiokas 4; B. Simo- 
kaitis 1.

E. Mikužiūtė į iždo globė
jus 30; J. Marcinkevicius- 
Martin 25; Kerševičius ir 
Urbonas po 1; Soponis 0.

Dr. J. S. Staneslow į dak
tarus kvotėjus 26; dr. Sta
niulis 3; dr. Bięžis 2.

nos; taipgi ir lošėjams bus duoda
mos dovanos už geresnį pasižymėji
mą. Kviečiame visus ir visas skait
lingai dalyvauti šiame parengime ir 
linksmai laiką praleisti. Įžanga 25c 
asmeniui. — Kom. (69-70)

CLEVELAND, OHIO
Svarbios prakalbos apie Lietuvą

Sovietų Sąjungą. Rengia ALDLD 15 
apskr. moterų komitetas. Penktadie
nį, kovo 25 d., Lietuvių Svet., 6835 
Superior Ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyn, N. Y. Dainuos Lyros Cho
ras vadovaujant J. Paltanavičiui. 
Kalbėtoja nesenai sugrįžus iš Euro
pos, kur praleido kelis metus. Ji su
teiks vėliausias žinias apie Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų gyvenimą. 
Taip pat ir apie Sovietų šalį, kur ji 
prabuvo ilgą laiką. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus atsilankyti. — Ko
mitetas. (69-71)

A. ŽIGOS FILMOS PAVEIK
SLAI Iš LIETUVOS IR IŠ 

ISPANIJOS KOVŲ
Elizabeth, N. J., 24 kovo, Liberty 

Hali, 269 Second St., 7:30 vai. vak. 
Įžanga suaugusiem 35c, vaikam 15c.

Kearny, N. J., 26 kovo, Lietuvių 
Svet., 134 Schuyler Ave., 7:30 v. v. 
Įžanga, suaugusiem 35c, vaikam 15c.

Newark, N. J., 27 kovo, Šv. Jurgio 
salėj, 180 New York Avė., 7:30 v. v. 
Įžanga suaugusiem 35c, vaikam 15c.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
pamatyti vėliausias filmas. Prašome 
nesivėlinti, nes bus pradėta rodyti 
lygiai pažymėtu laiku. (69-71)

NEWARK, N. J.
Trečiadienį, 23 d. kovo, šv. Jurgio 

Svetainėje, 180 New York Avė., 7:30 
vai. vakaro įvyks masinis protesto 
mitingas. Lietuvos Nepriklausomy
bei gręsia pražūtis! Gelbėkime Lie
tuvą! Kalbės R. Mizara, D. M. Šo
lomskas ir kiti kalbėtojai. Rengia 
Newarko Lietuvių Draugijos. Daly
vaukime skaitlingai. — Kom.

(68-69)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Lietuvių Community As

sociation (ALCA) laikys mėnesinį 
susirinkimą, 28 d. kovo, 8 v. v. Sa
vo name, 2806 S. 80th St. Kviečiame 
narius skaitlingai atsilankyti ir užsi
mokėti savo duokles. Turėsime ir 
svarbiu dalyku svarstyti. — Kliubie- 
tė. " (68-69)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

Franci jos Protestas prieš
Fašistų žudynes iš Oro
Paryžius. — Franci jos už

sienių reikalų ministerija 
pasiuntė protestą Ispanijos 
fašistų vyriausybei, kad jos 
lakūnai taip masiniai žudo 
nekariškius gyventojus Bar- 
celonoj, laikinoj Ispanijos 
sostinėj. Franci j a per savo
ministerį sako, jog tuom fa- biškės kaime Justiną Gar- 

visokias bauską ir Navasėdų kaime
J. Talkačiauskaitę, tačiau jų

šistai sutrempia 
žmoniškumo teises.

........

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

’ r .. ;<"7w

Rūgšti rugine, 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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. pirmą kartą rengia 
“vagių šokius,” šeštadienį, kovo 26 
d., 8 vai. vak. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Prašome visų atsilanky
ti, užtikrinam visiems linksmą va
karą. Bus gera orkestrą šokiams, 
įžanga iš anksto 15c. — Kom.

(69-71)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. svarbus susirinki

mas Įvyks 25 d. kovo, 8 vai. vak., 
Jurginėj Svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Šiame susirinkme turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Beje, dar nei 
pusė narių nėra atsiėmę knygą “Ke
lias Į Naują Gyvenimą.” Draugai, 
knyga gera, ateikite pasiimti. — 
Sekr. (69-71)

E. ST. LOUIS, ILL.
LDS 92 kp. jaunuolių skyrius ren

gia pirmą Lotto ir Pinochle žaislų 
vakarą, ketvirtadienį, 24 d. kovo. 
Bohiminų Svetainėj, 11 and Ex
change Sts. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus programa, kurią duos mokiniai i 
iš muzikalūs ir šokių mokyklos. Prie 
įžangos tikieto bus duodamos dova-

T

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNES 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 

» A. M. iki 3 P. M.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

><:
< >

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

Valgykite Medų
“Laisvė” 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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—&

Nėra valandų sekmadieniais.

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

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $80.00 iki $50.00, prie tuo dar laiką ir pas
tangas. Taip lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškanešiui, kaip atneš siuntinį.

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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



Trečiadienis, Kovo 23, 1938šeštas Puslauis

SUSIRINKIMAI
Telefonas FOxcroft 9-6901Pasisakyta Gint Lietuvos Nepriklausomybę

Ir Už Sudarymą Koalicinės Valdžios
Lietuvos Nepriklausomybei Ginti Prakalbos 
Pavyko; Rengiama Demonstracija Šeštadienį

Pirmadienio vakarą Brookly- 
no lietuvių masinis susirinki
mas Lietuvos nepriklausomybei 
gint buvo sėkmingas ir entuzi
astiškas. Didžiulė Grand Para
dise Salė kimštinai prisipildė 
publika, netik salėj, bet ir bal
kone negalėjai rast praėjimui 
vietos. Oras pasitaikė karštas 
ir svetainėj buvo tvanku, ta
čiau pasiryžus pareikšt savo 
balsų publika toj ankštumoj iš
buvo iki susirinkimo pabaigos.

Apart lietuvių kalbėtojų, bu
vo kalbėtojai nuo kitų broliškų 
tautų organizacijų, nuoširdžiai 
remiančių lietuvių kovą už ne
priklausomybę.

Lenkų Liaudis Nerems 
Ponus Grobikus

Nepaprastą entuziazmą sukė
lė susirinkusiuose atsistojęs kal
bėt pažangiųjų lenkų darbinin
kiškų organizacijų atstovas Ha- 
rash, kuris pareiškė, kad Lie
tuvos užgrobimo trokšta tik 
Lenkijos ponija, bet ne darbi
ninkai, ne Lenkijos liaudis. 
Lenkų pažangioji liaudis rems 
Lietuvos liaudį jos kovoje už 
apgynimą savo nepriklausomy
bės nuo Lenkijos plėšikų, kurie 
Hitlerio ir Mussolinio kursto
mi kėsinasi ant Lietuvos ne
priklausomybės, pareiškė kal
bėtojas.

Lietuviai Turi Draugų 
žyduos, Ukrainuos 

Ir Vokiečiuose
Nuo ukrainų pažangiųjų 

ganizacijų kalbėjo jaunas, 
vingas komunistas, Ted Maksi
mov, taip pat 
kad ukrainiečių 
lietuvius gynime 
klausomybės nuo 
šistinių grobikų.

Iš Lietuvos atvykusių žydų 
organizacijos vardu kalbėjo 
jaunas žymus veikėjas Matuse
vičius, pareikšdamas Lietuvos 
išeivių žydų pilniausią paramą 
gynime Lietuvos nepriklauso
mybės.

Vokiečių organizacijų var
du kalbėjo Kurt Rosenfeld, 
buvęs Prūsijos teisdarybės mi- 
nisteriu prieš Hitlerio įėjimo 
Vokietijos valdžion. Jisai sa
vo turiningoj kalboj nurodė, 
kad šio Lenkijos plėšikų pasi
kėsinimo ant Lietuvos nepri
klausomybės užpakalyje stovi 
Hitlerio ir pasaulinis fašizmas.

Pažangiosios Lietuvių 
Organizacijos Gins 

Nepriklausomybę
Nuo didžiųjų lietuvių orga

nizacijų centrų — Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Am. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos — kalbėjo 
centrų sekretoriai, J. Siurba ir 
D. M. šolomskas, pareikšda- 
mi, kad šios didžiulės organi
zacijos gins Lietuvą nuo Len
kijos ir Hitlerio užpuolikų ir 
iškeldami daug svarbių faktų 
sąryšyje su Lietuvos įvykiais.

Kalbėjo ir adv. K. Vencius.
Komunistai Visų Užpultųjų 

Šalių, Sykiu ir Lietuvos 
Gynėjai

Komunistų Partijos 
Centro Biuro vardu

R. Mizara, suglaustoj

4 or- 
, ko-

pareikšdamas, 
liaudis rems 
savo nepri- 
Lenkijos fa-

Į

pati apsiginti 
daug didesnių

permaža viena 
nuo užpuolimo 
už save šalių, kaip Lenkija ar 
Vokietija. Taip pat pabriežė, 
kad nebuvimas pačioj Lietu
voj demokratinės santvarkos 
silpnina apsigynimo jėgas. Nu
rodė, kad Lietuvoj reikalinga 
greit atsteigt demokratinė, ko
alicinė valdžia, kuri galėtų 
apvienyt visas partijas ir visą 
Lietuvos liaudį prieš išlaukinį 
priešą. Tokios pat vienybės ir 
susitarimo reikia ir Amerikos 
lietuviams, kad pagelbėt ap
gint Lietuvą, sakė kalbėtojas.

Komunistams, sakė Mizara, 
tūli žmonės primeta nepaisy
mą, nemylėjimą Lietuvos, būk 
mes neginsią Lietuvos nepri
klausomybės. Tai yra didelė 
netiesa. Mes, komunistai, gy
nėme Abisiniją, kada ją užpuo
lė Mussolinio fašistai ir smer
kėme Italiją, kaip užpuolikę 
silpnesnės šalies ir smaugėją 
jos nepriklausomybės. Mes gy
nėme Ispaniją ir apie 300 
Amerikos lietuvių jaunuolių, 
sykiu su Ispanijos liaudimi gi
nančių Ispaniją nuo fašistų 
yra geriausiu to įrodymu. Mes 
giname teriojamą Chiniją ir 
smerkiame užpuolikę Japoni
ją. šimtą kartų mes labiau 
ginsime savo gimtinę Lietuvą 
nuo Lenkijos ir Hitlerio už
puolikų, ir netik mūsų jauni
mas, bet ir senimas vyktų ko
vot už Lietuvos nepriklauso
mybę, sakė kalbėtojas.

Anksčiau, vakaro pirminin- 
I kas A. Bimba buvo iškėlęs 
i klausimą ginkluotos pagelbos 
Lietuvai atsitikime išlaukinio 

f

įsiveržimo Lietuvon ir atžymė
jęs, kad rasis lietuvių jaunimo 
vykstančio Lietuvon, kaip*kad 
šimtai išvyko gint Ispanijos 
liaudies laisvę Ispanijoj. Jis 
ragino visų pažiūrų lietuvius 
jaunuolius sušaukt bendrą lie
tuvių jaunuolių susirinkimą 
aptarimui Lietuvos padėties. 
Taipgi atsišaukė visus paremt 
neužilgo išeisiantį lietuvių 
jaunuolių žurnalą “Voice.”

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pasiža
dama bendromis spėkomis gint 
Lietuvą nuo išlaukinio priešo, 
taipgi reikalaujama sudaryt 
Lietuvoj koalicinę visų partijų 
valdžią. Rezoliucija tilps ryt 
dienos “Laisvėj.”
Visų Lietuvių Demonstra

cija šeštadienį
pirmininkas, taip kal- 
atžymejo, kad mūsų 

Lietuvos nepriklauso- 
gynime tik prasideda

B---------------------—---------- -----------
bendrai rengia Lietuvos klau- 

' simu prakalbas šį penktadienį, 
25 kovo, Am. Lietuvių Pilie
čių Kliuhe, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Taip pat buvo pranešimų 
apie įvyksiančius vokiečių mi
tingus, kuriuose pakviesti ir 
lietuviai kalbėtojai aiškinti Lie
tuvos padėtį vokiečiams. Nu
rodyta, kad ir lietuviams svar
bu tokiuose mitinguose daly
vauti ir pamatyti vokiečių liau
dies nusistatymą Lietuvos klau
simu.

Pertraukoje Aido Choras, 
vadovaujamas jaunos mokyto
jos Aldonos Žilinskaitės, sudai
navo trejetą liaudies dainų. 
Chorui akompanavo B. L. šali- 
naitė.

Silver, J. Gilius, J. Adams, U. 
Stasys .

J.’ Petraitis, Maželienė, F. 
Vaitkus, F. Vaitkus, A. Šebel- 
ski, J. Balčikonis, M. Bepirš- 
čiūtė, A. Briedis, F. Pash, J. 
Yešmantas, O. Cibulskienė, 
Dobil, Yotauta.

V. Balunas, M. Zenka, Ano
nymous, Buivydas, Kazakevi
čius, V. Bartkus, G. Lorina, L. 
Stūnkus, Rimšinis, J. Bukaus
kai, M. Klimas, B. Vaitkus, 
V. Bovinas.

Smulkesnės 50 centų aukos 
nespėta užrašinėt. 
atsiprašo, jei keno 
nepilnai nugirsta ir 
gai užrašyta, taipgi,
vo praleidimų. Pastebėjusieji 
klaidas prašomi pranešt, jos 
bus atitaisytos.

Viso aukų surinkta $152.48. |

NEW YORK CITY ,
ALDLD 23 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, kovo 25-tą, 7 vai. 
vakare, pas Charles Matthews, 433 
W. 33rd St., New York City, Apart
ment 8. Visi nariai būkite, atsiim- 
kite knygas ir pasimokėkite duokles. 
— Valdyba. ' (69-71)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 Skyriaus nepaprastas 

susirinkimas ivyks trečiadienį, kovo 
23 d., 7:30 v. v. ALP Kliubo Svet., 
280 Union Avė. Visi Skyriaus'nariai 
dalyvaukite, nes bus renkami dele
gatai į Amalgameitų Konvenciją. — 
Ch. Nečiunskas. (68-69)

Mitingo ir Demonstracijos 
Paveikslai

Komisija 
pavarde 
neteisin- 
jei bu-

•i

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRBKBMn

Kaip 
bėtojai 
darbas 
mybės
ir kad be galo svarbu visiems 
lietuviams dalyvaut .masinėj 
demonstracijoj, kuri rengiama 
prie Lenkijos konsulato šį šeš
tadienį, 26 kovo, 11 vai. ryto, 
151 E. 67th St., New Yorke.

Mitinge pranešta, kad įvai
rių pažiūrų lietuvės moterys

Lietuvių Komunistų Kuopos 
Nariams ir Visiems 

Lietuviams

pa
ir 

pat 
demonstracijos

paskiau bus

Svarbi Konferencija
Nepaprasta konferencija Is

panijai gelbėt įvyks šį trečia
dienį, 23 kovo, 8 v. v., Mecca 
Temple, 130 W. 56th St., N. 
Y. Organizacijom ir atstovin- 
giem asmenim reiktų būtinai 
dalyvaut.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

ir

Prakalbose imta krutami 
veikslai kalbėtojų, choro 
abelnai mitingo eigos. Taip 
bus imami ir 
paveikslai, kurie
rodomi visose lietuvių kolonijo
se, o su laiku gal pasieks ir 
Lietuvą. Be abejo, .kiekvienas 
didžiuosis dalyvavęs sudaryme 
to istorinio judžio.

Atsišaukta aukų padengimui 
šio vakaro lėšų ir prisirengi
mui prie šeštadienio demons
tracijos. Nors jau daugelis, 
buvo dalyvavę ir gausiai auko
ję sekmadienį įvykusiame masi
niame mitinge, tačiau ir čia 
gražiai prisidėta aukomis, su
rinkta $152.48.

Aukos šio Susirinkimo 
Ir Demonstracijos 

Lėšoms
Jos. ir Jose Abromaitis

A. Mickevičius aukojo po $2.
Aukos po Dolerį

.1 vt

J. Augunas, A. Marsys, K. 
Sagaliskas, J. Aidukaitis, Rin- 
kavich.

J. Stankus, S. Raugaitis, P. 
Gaidys, A. Nuobara, Mrs. Sta- 
nionis, J. Zutkis, P. Sokolow- 
sky, P. Mikalauskas, Montvi
lienė.

F. Mickunaitis, T. Žilinskas, 
E. Grubienė, O. Burkienė, 
Mrs. Baltrimas, P. Kučaitis.

S. Caspbr, M. Melešius, L. 
Statkuvienė, P. Baltauskas, J. 
Simanaitis, J. Klimas, K. De
gutis, J. Gudiškis, A. Kivytie- 
nė, O. Balčiūnienė, A. Sinuš, 
A. Kivetž, K. žilaitė.

J. Lugauskas, A. Liepienė, 
M. Liepus, P. Grišaitis, A. Bal
čikonis, K. S., S. Tenis, J. 
Brunza, A. Lauriška, E. Tau- 
rienė, S. Sasna, P. Keršulienė.

Ch. Kisser, J. Valukas, M^ 
Yušaitis, G. Pranaitis, Vitkus^ 
Namikas, Babarskas, Ambro- 
zaitis, P. Robokas.

Massulis, Simonavičius, K 
Joneliunas, P. Rutkunas, ji 
Kalvaitis, Givis, Rugienius, Ja- 
nushak. EI. Jūozevičius 75c

Aukojo po 50 centų

G. Pavilčiūnas, Mrs. Brown 
A. Balčiūnas, B. Gvazdauskas’ 
J. Brozga, J. Kazakevičius M* 
Volungevičienė, A. žalis.

J. Vinikaitis, J. Grubis V 
šibeika, A. Sakalauskas,

ALDLD Pramoga Subatoj
Puikus pasilinksminimo va

karėlis įvyks šeštadienį, kovo 
26, 7 vai. vakaro, “Laisvės” 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Rengia ALDLD 1 
kuopa.

Bus dovana prie įžangos ti- 
kietų. Programą išpildys jau
nieji Ateities žiedo mokyklė
lės mokiniai. Moterys nusita
rė supažindinti, svečius su Lie
tuvos gyventojų maistu. Gali
ma sakyti, jog daugelis yra 
pamiršę, kad Lietuvos žmonės 
valgo iš sutarkuotų bulvių iš
keptas dešras, tad šiame pa
rengime bus jų užtenkimai ir 
labai skaniai pagaminta, todėl 
nepraleiskite progos.

Rengimo Komisija.

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. 23rd St.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbų atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITE "LAISVĖJE

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

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

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

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus 13 Dienos 

Kovo Tikietų Platintoj ams 
Malonėkite sugrąžinti tikietus ar

ba pinigus nevėliau kovo 25-t.os die
nos, nes komisija turės pagaminti 
laportą. Palikite tikietus “Laisves” i 
raštinėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyne. I 

 (68-69) |

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

atsitaisysite
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

1 atsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Cenmų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais Jūsų SKILVIO LABUI” 
COSSACK PRODUCTS 

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

ir pavienių.

16 senų padarau nau
ju! paveikslu* Ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

" L INVENTED

COOK and HEAT Without CojLt 
In Your Present Č'NHA OrWOOCl 
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP- ■
BR— No Ashes or Dirt WS5 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats any oil burner over gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a new a,lp, 
way. without pre-generating Any STOVI 
or clogging up. Quick Intense rangi ar K? IPf 
heat by Simple Turn of Valve. Iurnaci lįgl 1^ 
It ends drudgery and dirt of
eoai or wood; cute fuel bills in Turn of Valnt 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

D14 n M E phone for free rnVBlE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in setting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full expinnation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL ,C0.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maapeth

11-82 72nd PLACE

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
" mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsiei

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

Am. 
Lietuvių 
kalbėjo 
prakalboj nurodydamas svar*/ 
blausias priežastis privedusias 
Lietuvą prie šios • padėties. 
Viena iš svarbiausių priežas
čių, sakė kalbėtojas, buvo 
Lietuvos dabartinės Smetonos 
valdžios nepadarymas bendro 
apsigynimo sutarčių su demo
kratinėmis šalimis, kaip Fran- 
cija, Čekoslovakija, Sovietų 
Sąjunga ir su taikiomis mažo
siomis kaiminingomis šalimis.

Lietuva, nurodė kalbėtojas,

OPEN DAY AND NIGHT

pra-
ap-

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

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

Draugai! Iš priežasties 
kalbų, pirmadienį mūsų 
švietos susirinkimas įvykt ne
galėjo. Jis įvyks šį ketvirta
dienį, kovo 24 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St. Dalyvaukite visi 
ir atsiveskite kuo daugiausiai 
lietuvių. Čia bus prelekcijos 
apie atsibuvusį teismų Mask
voj, * padėtį Ispanijoj ir karo 
pavojų Lietuvai. n

Nemažai narių yra užvilkę 
mokesčius. Jie prašomi ateit 
anksčiau, o sekretorius bus pa
sirengęs mokesčius priimt.

Kuopos Valdyba.

.naujas restmjiuntas
AT£JĘ- BOSIT PATENKINTI

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENI3E
k.».. «». '

PRIE piliečių keiubo

7

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thure., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.




