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Nesuvaldomu įtūžimu fašis-\ 
tų “Vienybės” Tysliava prade-
jo kolioti ir niekinti Sovietų 
Sąjungą. Visų Lietuvos nelai
mių šaltiniu esanti darbinin
kų žemė, kuri ištisus dvidešimt 
metų stovėjo Lietuvos ir kitų 

PŲnažųjų tautų nepriklausomy- 
|tik,ės sargyboje.
V"’ Reikėtų labai rimtai apsi

žiūrėti, ar tik p. Tysliava nė
ra lenkų samdytas agentas 
pjudyti lietuvius prieš jų tarp
tautinius draugus. Juk kai So
vietų Sąjunga užtaria Lietu-/ 
ką, tai prieš ją šioje valandoj 
/e kalnus versti yra pilstymai 
vandens ant Lenkijos imperial 
listinių plėšikų malūno.

Kaip dabar Lietuvos val
džia turėtų elgtis? Ji turėtų 

■; visas Lietuvos liaudies ir savo 
spėkas sumobilizuoti kovai su 
Išlaukiniu priešu. Tas priešas 

. stovi prie Lietuvos vartų ir 
grūmoja jos nepriklausomybes 
sunaikinimu.
< Deja, kaip pranešimai iš 
Kauno parodo, Smetonos val
džia įvedė paaštrintą kard\ 
stovį prieš Lietuvos žmones iv 
naudoja savo ginkluotas spė
kas ir pinigus kovai su savo
krašto žmonėmis. O ko tie/ 
žmonės nori? Ko jie reikalau
ja? Jie reikalauja nepasiduoti 
Lenkijos plėšikams. Jie nori 
parodyti užsienio priešams vi/ 
sos tautos vienybę. ''—'

nuzu-
Vie-

Scottsboro jaunuolius 
dys kalėjimų sargybos, 
nam iš jų, būtent Weemsui, 
keletas dienų atgal kalėjimo 
sargas peiliu perpjovė veidą 
ir krūtinę, — veide padarė 
žaizdą keturių colių ilgio, o 
krūtinėje septynių.

Hitlerizmas viešpatauja pie
tinių valstijų kalėjimuose. O 
Scottsboro jaunuoliai tapo to 
barbarizmo auka.

Sunkios dienos užėjo Ispa
nijos žmonėms. Hitlerio ir 
Mussolinio apginkluotos gen. 
Franco armijos pradėjo tokį 
baisų ofensyvą, kokio pirmiau 
Ispanija nebuvo mačius. Pa
lengva liaudiečių spėkas, pra
stai ginkluotas, stumia atgal 
Aragono fronte.

Fašistai bando dasigrūsti 
prie Viduržemio Jūros ir per
kirsti liaudiečių teritoriją į 
dvi dalis — Barceloną atkir
sti nuo Madrido ir Valencijos. 
Jei tas jiems pavyktų, tai liau
diečių padėtis daug pasunkė
tų.

♦ * ♦

Bet mes rankų nenuleidžia.- 
me ir vilties nenustojame. 
Mes tik galime karštai pasvei
kinti liaudiečių valdžios nuta
rimą tuojaus sumobilizuoti vi
sas miiltarines ir civiles spė
kas karo reikalams. Prasidėjo 
mirtini, nulemiami mūšiai ir 
kas gyvas, kas pajėgia—turi 
pridėti petį prie karo laimėji
mo !

Iš Europos sugrįžo New 
Yorko katalikų bažny
čios kardinolas Hays. Jis 
skaito laikraščius, jis žino, ko
kiomis žvėriškomis priemonė
mis gen. Franco žudo Ispani
jos žmones. Jis žino, kaip bė
gyje paskutinių kelių dienų 
gen. Franco orlaiviai iš oro 
sėja mirtį ant Barcelonos ir 

• jau išžudė keletą tūkstančių 
moterų, vyrų ir vaikų.

Visas civilizuotas 
piktinasi šituo 

sako

svietas 
žvėriškumu, 

kardinolas 
tai pasmer-

Bet ką
Hays? Ar jis už 
kia gen. Franco?

Kur tau! Kardinolais sako,

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Fašistai Atėmė iš Liaudiečių 
Alcubienre Kabius

Hendaye, Franc.—Ispani- 
nijos pasienis. — Fašistų 
karininkai praneša, kad jie 
jau atėmę iš liaudiečių Al- 
cubierre kalnus į šiaurius 
puo Ebro upės. Didžiuojasi, 
kad besitraukiančius liau- 
diečius “baisiai štropavę” 
/kulkasvaidžiais ir bombomis 
iš lėktuvų (itališkų ir vokiš
kų).

Fašistai atakuoja dau
giausia į rytus nuo Huescos 
ir į šiaurių rytus nuo Pinos. 
Visame 120 mylių fronte 
šėlsta žiauriausi mūšiai.

LENKIJOS VĖLIAVA JAU 
PLEVĖSUOJA KAUNE

Kaunas. — Atvykęs Len
kijos užsienio ministerijos 
patarėjas Klopotowski ap
lankė Lietuvos užsieninę mi
nisteriją ir kitas valdžios 
įstaigas.

Jis apsistojo valdiškame 
viešbutyje “Metropol,” ant 
kurio iškelta Lenkijos vė
liava. Tai dar pirmą kartą 
Lietuvos, sostinėj pasirod
žiusi Lenkijos vėliava.

Klopotowski su Lietuvos 
vyriausybe daro prirengi- 
mus įvesdint atvykstantį 
Lenkijos atstovą-pasiuntinį 
Fr. Charwatą.

Trockistai Padarė Gaisrus 
345-se Angliakasyklose, 
Ardė Sovietų Gelžkelius

Prokop j evsk, So v. Sibiras. 
—Penki trockistai-buchari- 
mečiai pernai padarė gaiš- ^oj _______
rus ii' kitas nelaimes 345-se; Klaipėdos nei čeehoslovaki- 
angliakasyklose, tyčia pildą-1 jos. 
mi kerosiną ir padegdami. 
Šeši trockistai ardė geležin
kelius ir darė traukinių ne
laimes.

Per tokius jų darbūs žu
vo ir žmonių.

Visi 11 prisipažino kaltais. 
Sovietų karinis tribunolas 
nusmerkė juos sušaudyti, 
kaip šalies išdavikus-ardy- 
tojus, kurie tarnavo Japo
nijai prieš Sovietų Sąjun-

kad jis meldžiasi prie dievo, 
kad dievas 
laimėti.

Ko verta 
už Franco 
baisi dėmė 
bažnyčios.

padėtų Franco’ui
X

ta malda? Malda 
barbarizmą yra 

ant visos katalikų

Atrodo, kad kardinolas 
-Hays nebesusikalba nei su 
popiežių. Iš Vatikano praneša
ma, kad net popiežius pas
merkė gen. Franco už bom
bardavimą Barcelonos ir už 
žudymą nekaltų žmonių. Gi 
kardinolas meldžiasi už gen. 
Franco barbarizmą!

Telephone STagg 2-3878

110,000 Svetimų Karių 
Prieš Ispanijos Respu- 

blikiečius Aragone
Barcelona. — Ispanijos 

respublikos valdžia parodo, 
kad generolas Franco ryti
niame Aragon fronte turi 
daugybę svetimtaučių ka
riuomenės: 40,000 italų, 60,- 
000 maurų, 10,000 vokiečių 
nazių jr Portugalijos, Ru
munijos ir Vengrijos fašis
tu, v

Nors liaudiečiai šiomis 
dienomis turėjo pasitraukti 
į saugesnes pozicijas iš Bu- 
jaralozo ir kt., bet “jų pa
siryžimas kovot prieš fašis
tus iki galo visai nėra pa
laužtas”, sako respublikos 
vyriausybė.

Hitleris Karaliaučiuje 
Grasino “Užtart Saviš

kius” Užsieniuose
Karaliaučius, Prūsija.—Kai 

Vokietijos valdžia nuspręs 
“užtart” vokiečius užsie
niuose, jinai nesiklaug jo
kios šalies leidimo,—užreiš- 
kė Hitleris Karaliaučiuje ii’ 
suspitusi nazių minia griau
smingai sveikino už tai sa
vo “vadą.”

Naziai suprato) kad Hit
leris čia grūmojo karo jė
ga užgrobti Klaipėdą ir ta
riamą “vokišką dalį” Čecho- 
slovakijos, kada “ateis lai
kas,”—nors Hitleris savo

■ neminėjo

“Mūsų taisyklė,” sakė 
Hitleris, “yra tokia: Die
vas tau pagelbės, jeigu tu 
pats sau pasigelbėsi.”

Amerikos Valdžia Priėmė 
ALDLD Telegramą,. Šaukian

čią Užtart Lietuvą
Amerikos valstybės minis

terija iš Washingtono pra
nešė d.-D. M. Šolomskui, 
ALDLD sekretoriui, kad 
priėmė jo telegramą kovo 18 
d., prašančią Jungtines Val
stijas užtarti Lietuvą, ku
riai gręsė užpuolimo karas 
iš Lenkijos pusės.

104 METŲ MOTERIS GAI
LISI TREČIŲ DANTŲ 
Greencastle, Indiana. —

Marė Stewart susilaukė 104 
metų amžiaus; jaučiasi dar 
gerai, tik gailisi, kad pasku
tiniu laiku turėjo /ištraukt 
trečią “setą” dantų.

Antruosius dantis jinai 
prarado apie 20 metų atgal. 
Paskui išdygo treti dantys, 
kurie jai iki šiol tarnavo.

Tik “Laisvi su Laisvais, 
Lygūs su Lygiais,” Sa

ko “Lietuvos Žinios”
Kaunas. — Keli Lietuvos 

dienraščiai rašo, kad gal 
bus ir galima bendradar
biauti su Lenkija, kaip pra
neša žinių agentūra Pat.

“Lietuvos Žinios,” liaudi
ninkų organas, sako, kad 
liaudininkai niekad ištikrų- 
jų nebuvę priešingi sumez
gimui ryšių su Lenkija, bet 
tik šitokia sąlyga—“Laisvi 
su Laisvais, Lygūs su Ly
giais!”

Tą obalsį “Lietuvos Žinios” 
išspaudino ir lenkų kalba— 
“Wolni z Wolnymi—Rowni 
z Rownymi!”

Kauno lenkų dienraštis 
“Dzien Polski” pasirodo jau 
be baltų lopų, kurie pirmiau 
buvo iškapojami cenzūros.

Lietuvos Policija Dau
žo Žmonių Demonstra

cijas prieš Lenkiją
Kaunas. — Lenkų kores- 

podentai iš čia praneša, kad 
pats Kaunas jau kiek “ap- 
rimstąs”, bet provincijoj 
“įvyko keli nauji susikirti
mai” tarp policijos ir de
monstruojančių prieš Lenki
ją lietuvių.

Tokiame susidūrime tarp 
demonstrantų ir policijos 
Utenoj tapo sužeista kelioli
ka asmenų. Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos apsigynimo minis
terija susekė, jog dar septy
ni laivai atgabena pulkus 
užsieninių ‘fašistų į talką ge
nerolui Franco’ui. Tuos Jai-

'Berlin. — Vokietijos val-’vus atlydi Vokietijos šar- 
džia pagamino neva “visuo- vuotlaivis ir du Hitlerio ka* 

riniai laivai-naikintuvai.

Hitler Leidžia Austram 
Balsuot tik už Jįjį

tinų balsavimų” blankas, 
ant kurių turės balsuot bu
vusios Austrijos piliečiai ba
landžio 10 d. tik “Taip” ar
ba “Ne.”

“Taip” reikš, kad jie už
gina Austrijos prijungimą 
Vokietijai. “Ne” ženklins, 
kad jie tam priešingi. Slan
kose virš didelio rato iš
spausdinta “Taip”; virš ma
žo ratuko, kampe,—“Ne.”

Nazių sargybiniai tėmys 
kiekvieną, kas drįstų bal
suot “Ne.”

Nežiūrint, kaip būtų nu
balsuota/ vis tiek Austrija 
jau prijungta prie Vokieti
jos, sako Hitleris. Tačiaus 
jis savo'kalboj Karaliaučiuj 
gyrėsi, būk esąs “geresnis 
demokratas” už visus demo
kratus.

Arkivyskupas Viennos, 
buvusios Austrijos sostinės, 
liepia katalikam balsuot 
“Taip,” tai yra, užgirtsavo 
krašto pajungimą naziams.

Japonai per Mėnesį Sudegino 
200 Chinų Miestelių

Hopei provincijdj, šiauri
nėj Chinijoj, japonai sude
gino oro bombomis ir sunai
kino savo kanuolių šoviniais 
200 miestelių ir kaimų.

Juos apsupdami, japonai 
kulkasvaidžiais ir kanuolė- 
mis žudė visus gyventojus, 
neleisdami pabėgti. Viena
me miestelyje prie Hutou 
upės tuo būdu išžudė 628 
nekariškius chinus, sudegi
no katalikų bažnyčią ir su
šaudė tris chinus katalikų 
kunigus. Bet nekliudė ame
rikiečių protestonų bažny
čių, čia jau stovinčių.

LIAUDIEČ1AI TVARKIAI 
IŠĖJO IŠ BUJARALOZ

Hendaye^ Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai už- 
'ėmė Bujaraloz miestelį Ara- 
Igono fronte ir paskelbė, būk 
i respublikos gynėjai “pabė
gę”. Bet respublikieciai pa
rodo, kad jų armija tvarkoj 
pasitraukė iš tos pozicijos ir 
pasiėmė visus savo ginklus 
ir amuniciją.

Fašistai sako, kad jiems 
dabar telieką 25 mylios iki 
sienai Katalonijos provinci
jos, šiaur-rytinio Ispanijos 
kampo.

Nazių Karo Laivai Atlydi 7 
Garlaivius su Kareiviais 

Generolui Franco’ui

Jau Padaryta Lietuvos Pašto, 
Vieškelių ir Oro Sutartis

Su Lenkija
Kaunas, kovo 26.—Lietu

vos ir Lenkijos įgaliotiniai, 
suėję Augustave, padarė su
tartį, pagal kurią atsteigia 
pašto, vieškelių ir oro susi
siekimus tarp tųdviejų ša
lių.

Dabar pradėjo svarstyt 
geležinkelių susisiekimus.

Naziai Varo Visus Žydus 
Laukan iš Austrijos

Vienna. — Hitlerio feld-/ 
maršalas H. Goering užreiš- 
kė, kad visi žydai turės iš
sinešdint iš Austrijos, ypač 
iš Viennos. Goering žadėjo 
visus žydų biznius ir profe
sijas tame mieste pervest į 
vokiečių rankas. Nes kol žy
dai laikosi tose vietose, tai, 
girdi, Vienna “negali skaity
tis vokišku miestu.”

Anglijos ir Francijos Valdovai Greit Pa
tarė Lietuvai Nusileisti Lenkų Grūmojimui 
--------------------------------------------------------- B ________

Hitler vėl šaukia “Sugrą
žint Vokiečius Vokietijai”.

Leipzig. — Hitleris čia 
šaukė sugrąžint Vokietijai 
milionus vokiečių Europoj. 
(Visų pirma jis galvoj turė
jo Čechoslovakijos -'“vokiš
ką” plotą ir Klaipėdą.)

HITLERIS SAKO, “REI
KĖTŲ ŽUDYT ŽYDUS” JO 

PRIEŠUS

Berlin. — Hitleris sako, 
kad žydai, išstojantieji prieš 
jo diktatūrą, “verti yra iš
žudyti”. Pašiepia prez. Roo- 
sevelto planą priimt dau
giau persekiojamų žydų į 
Jungtines Valstijas. Vadina 
juos “raudonaisiais nuo
dais.”

Ispanijos Darbininkai Orga
nizuoja 60,000 Naujų Ka

reivių prieš Fašistus

Barcelona, Ispanija. — 
Darbininkų unijos skubiai 
organizuoja 60,000 naujų 
kareivių atremt įnirtusią 
fašistų ofensyvą 125 mylių 
fronte nuo Huescos iki Cas- 
tellono. Tūkstančiai civilių 
žmonių iš Barcelonos metasi 
į frontą padėt respublikos 
armijai sulaikyt generolo 
Franco italus, na'Zius, por
tugalus ir kt.
Fašistai Įsibriovė į Castel

lon Provinciją
Į rytus nuo Huescos fa

šistai užėmė Sietamo mies
telį, o į rytų pietus nuo Te- 
ruelio jie su savo mechani
zuota armija, šimtais Ita
lijos ir Vokietijos lėktuvų, 
tankų ir kanuolių įsibriovė 
į Castellon provinciją, kur 
jiem telieką 33 mylios iki 
Viduržemio Jūros.

Respublikieciai deda did
žiausias karžygiškas pas
tangas, idant neleist prie
šam dasivaryt iki jūros. Nes 
jeigu fašistam pavyktų čia 
pasiekti jūrą, tai jie atkirs
tų Katalonijos provinciją 
nuo Madrido ir Valencijos.

Francijos Darbininkų Pagel- 
ba Ispanijos Liaudžiai

Paryžius.—Francijos val
džia oficialiai nepraleidžia 
ginklų ir amunicijos liaudie- 
čiams Ispanijoj. Bet Fran
cijos darbininkai suranda 
būdų šiek tiek pagelbėt 
liaudiečiams; ir kairesnis 
laikraštis “Ce Soir” prane
ša, jog pereitą šeštadienį, 
darbininkų lėšomis buvo iš
siųsta apie 1,000 tonų įvai
rių reikmenų Ispanijos res
publikai 72 trokais iš Pary
žiaus, Lille’o ir Belgijos.

«

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Maskva. — Lenkijai ne
užteks to, kad Lietuva po 
prievarta sutiko užmegsti, 
diplomatinius santikius su 
Varšava,—sako “Pravda”, 
Sovietų Komunistų Partijos ' 
organas:—Lenkija statys ir 
naujų savo reikalavimų, Lie
tuvai.

Kad Lietuva iš karto nu
sileido Lenkijai, už tai 
“Pravda” kaltina ir Angli
jos ir Francijos valdžias:

“Anglijos ir Francijos val
dovai pasiskubino Lietuvai 
patart, kad jinai užimtų la
bai nuotaikią poziciją, kas 
liečia Lenkijos ultimatumą.

“Būsimose derybose, to
dėl, Lenkija pasirengus sta
tyti Lietuvai naujus reika
lavimus. O tų reikalavimų 
reikšmė bus tokia, kad Len
kija galėtų laisvai šeiminin
kauti Lietuvoj,” rašo “Prav
da”, ir priduria:

“Tai visai neginčijamas 
dalykas, kad provokatoriški 
Lenkijos veiksmai prieš Lie
tuvą yra dalis bendro už
puolikų plano, kuris išdirb
tas Berlyne ir Romoj.”

O Anglijos ministerio pir
mininko Chamberlaino poli
tika šiais laikais labiausia 
tarnauja plėšikiškiems Hit
lerio ir Mussolinio planams, 
—pabrėžia “Pravda”.

Chinai Kriušina Japonus 
Keliuose Frontuose

Hankow, Chinija, kovo 27. 
—Chinai šturmavo japonus 
Tsaochwange ir atėmė iš 
priešų kelis miesto sienų 
bokštus. Honan provincijoj 
chinai persigrūmė per Gel
tonąją upę į šiaurinę jos 
pusę, atakavo japonus Feng- 
kiu ir užėmė Menghsien 
miestą. Jie taip pat išvijo 
japonus iš Taokow prie Pei
ping-Hankow geležinkelio. 
Pietų rytuose Shansi pro
vincijos chinai kareiviai ir 
partizanai atėmė iš japonų 
Linchengą; daug priešų iš
žudė ir nelaisvėn paėmė.

Popiežius Sušelpia Garsaus 
Žydo Mokslininko Šeimą

Vatikanas. — Popiežius 
paskyrė didoką sumą pinigų 
sušelpt Viennoj vargstančią 
šeimyną mirusio žydo gar
saus mokslininko Hertzo, 
kuris atrado elektro-oro 
bangas, pagrindą šiandieni-. 
nio radio. . v

ORAS
Šiandien bus šilčiau, ap

siniaukę ir gal lys.—N. Y. 
Oro Biuras.



Pirmadienis, Kovo 28, 1938LAISVI”

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Antras Puslapis

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............

Brooklyn, N. Y.. per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second clhss matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$8.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, 
under the

at

Tvirtesne, Negu Kada Nors
Sovietų Sąjungos ambasadorius Troja- 

novskis, kalbėdamas pereitą ketvirtadie
nį New Yorke, pareiškė, kad šiandien, 
apsivaliusi nuo trockistų-šnipų, socializ
mo šalis yra stipresne, negu kada nors.

Kad karas bus ir jis bus neužilgo, kai-/ 
bėtojo nuomone, abejoti tenka mažai. 
“Nesenai tamsūs debesys buvo susifor
mavę ant Lietuvos,” nurodė jis, “bet su- 
lyg mano nuomone, didžiausis šturmas 
kaupiasi Vokietijos pietuose ir vakaruo
se.”

Sovietų Sąjunga pasiruošusi karui, nu
rodė kalbėtojas. Ji karo nenori, bet ka- 
ran gali būti įtraukta kitų kraštų, kadan
gi Sovietai turi padarę nepuolimo sutar
tis su Čechoslovakija ir Francija.

Didžiosios Britanijos, Amerikos ir ki
tų kraštų nekreipimas arba mažas krei
pimas domės į skubų formavimą taiką 
mylinių kraštų bloko, akstiną fašistinius 
kraštus šėlti, pulti silpnesnes tautas, da
ryti kruvinas avantūras.

švogeris, iš valdžios pasitraukė, mažai ką 
reiškia. Kunigas Mironas, reikia žinoti, 
yra nei kiek neblogesnis smetonininkas 
už Tubelį. Dėlto kunigo Mirono premje- 
ryste ir katalikų sluogsniai nepasiten
kins.

Buvusieji respublikos prezidentai, pp. 
Grinius ir Stulginskis, o taipgi Stepas 
Kairys, reikalauja koalicinės vyriausy
bės. Tokia vyriausybė ir privalo būti su
daryta.

šiandien Lietuvai reikalinga pačių jo
sios žmonių piliečių glaudi vienybe. Jai 
reikalinga nepaprastas žmonių sąlydu- 
mas ir pasitikėjimas savo vyriausybe. 
Todėl jų pageidavimas ir turi būti gy- 
veniman įkūnytas.

Žinių agentūros skelbia, būk Beckas 
ir Smigly-Rydz pagrūmoję Smetonai, kad 
Varšava netoleruosianti koalicinės vy
riausybės. To nereikia paisyti. Jeigu jau 
Varšava pradės diktuoti, kas turi būti 
Lietuvos valdžioj, tai tiems ponamš rei
kia atsakyti: “Ne jūsų Ipznis.”

Lenkijos ponams norisi, aišku, kad 
Lietuvos valdžia turėtų kuomažiausiai 
žmonių pasitikėjimo. Tokia valdžia da
bar Lietuvą ir valdo. Žinoma, tai eina 
Lenkijos ponų naudon.

Todėl būtinai reikalinga sudaryti žmo
nių valdžia, kuri Lenkijos ponams nepa
tiktų. Svarbu, kad Lietuvos žmonėms ji 
patiktų.

Amerikos lietuviai savo rezoliucijose 
turėtų pareikšti pageidavimus, kad jie 
nori Lietuvoj demokratinės valdžios, no
ri demokratinės tvarkos. Lenkų ponai ir 
lenkberniai lai sau zurza! Kas jų paiso!

Kauno Benamiai
Vaikai

Eisi Per Dvarą — Gausi Mušti, 
Neisi — Taip Pat

Drg. Prūseika -“Vilnyj” rašo:
“Naujienos” primygtinai rašo, kad ka

ras Lietuvai reiškia saužudystę. Jeigu 
taip, tai kodėl tas laikraštis (sykiu su 
Tysliavom ir šimučiais) rėkia, kad Sovie
tų Sąjunga nekarivo?

O jeigu Sovietų Sąjunga būtų vertųsi 
kariauti Lietuvos tautininkų valdžią, nors 
ši karo nenorėjo, tai “Naujienos” būtų rė
kusios, kad Sovietai išprovokavo pasaulinį 
karą.

Tai tokia menševikų organo “logika.”
Tie ponai, beje, primeta Sovietų Są

jungai net ir tai, būk ji neužstojusi Lie
tuvos. Tai didžiausia netiesa. Visa eilė 
pranešimų-kablegramų skelbė, kad So
vietų Sąjunga darė viską, bandydama 

nkijos ponus suvaldyti. Reikia žinoti, 
^ad Varšava buvo originaliai sumaniusi 

aug griežtesnį ultimatumą. To ultima- 
umo turinys buvo Maskvoj žinomas pir

miau, negu lenkai siuntė Lietuvai. Dėlto 
Sovietai, drauge su Francija, privertė 
Lenkijos ponus ultimatumą atkeisti. Va
dinasi, Sovietų Sąjunga labai daug pa
dėjo Lietuvai, užstojo už ją, gelbėjo ją.

Bet Tysliavoms ir Grigaičiams negi 
tas svarbu. Jiems norisi kaip nors SSRS 
pašmeižti. Tai, ot, ir suranda progą: 
kodėl ji neskelbė Lenkijai karo!
\ Mes esame tikri, kad ilgainiui iškils ir 
daugiau davinių apie tai, ką Sovietai da
rė gelbėdami Lietuvą šitoj jai baisioj pa
dėtyj. Kai jie išeis aikštėn, šitiems žmo
nėms teks nesmagiai jaustis. Nors, tiesa, 
jų skūros rambios ir akys pripratusios 
tokių dūmų nebijoti.

I * , Paremti Griniaus-Stulginskio
( i Reikalavimą

1 Ljįetuvoj šiuo tarpu labai didelis masių 
| Sujudimas, žmonės reikalauja, kad Sme- 

7 i- tona tuojau pakeistų vyriausybę. Toji 
vyriausybė, kurią jis sudarė trys dienos 
tam atgal, dalykų padėties nepataiso, ka
dangi toji vyriausybė yra faktinai tų pa
čių tautininkų. Kad Tūbelis, Smetonos

I
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Nazių Varomi Gatves Valyt 
žydai Pasirėdo

Vienna. — Kai naziai su 
pasityčiojimu varo žydus 
valyt kareivines bei gatves, 
turtingesni žydai apsirengia 
geriausiais turimais drabu
žiais; buvusieji Austrijos 
armijos oficieriai žydai ap-

I

F

Šalčiuvienė Sumušė Kastantą 
Norkų

“Argentinos Lietuvių Balso” redakto
rius, p. K. N. Norkus rašo savo laikraš
tyje (iš kovo 3 d., š. m.):

Dabar, kuomet įvairios mūsų visuome
nės grupės ir spauda ėmė derinti bendro
jo veikimo gaires, tuo pačiu metu ėmė 
reikšt banditizmą pašalpines Lietuvos lė
šas naudojantis “Išvieno” štabas. To laik
raščio administratorė Veronika Verkaitė- 
Laurinavičienė (keturlinka gyvanašlė), 
pagarsėjusi Montevideo uosto negrų ba
ruose, susiporavusi su “Išvien” redakto
rium Matu šalčium — visiškai nustojo 
lygsvaros. Viešai mušusis Urugvajuje su 
Pauliukoniu, A. Kanopa ir kitais, tą ama
tą ėmė praktikuoti ir Argentinoje. Pri
ėmime pas ministerį p. J. Aukštuolį 16-2- 
38 ji, pasileidusi iš M. šalčiaus glėbio, 
puolė “A. L. Balso” redaktorių. Paskui 
vėl grįžo šalčiaus glėbin ir abu išsinešdino.
Bet tai dar ne viskas:

Lėšų dorotojų “veikimas” tuo atentatu 
dar nesibaigė: “Išvieno” štabo narys Jo
nas Katelė 23-2-38 atėjo spaustuvei! 8 v. 
ryto ir kieto daikto smūgiais sužalojo ko
rektūras skaičiusio “A. L. Balso” redakto
riaus galvą. Išvengimui lietuvių vardo 
kompromitavimo numota ranka. Papras
tai tą valandą ateinanti spaustuvėli šal
čius su Laurinavičiene nesirodė, nors jų 
laikraštis jau atspausdintas iš vakaro. Jie, 
matomai, laukė pasiųsto užmušt žmogų 
savo bendradarbio pranešimo. Nespėdami 
apsidirbt dienomis kas savaitė dvi naktis 
dirba spaustuvėje “A. L. Balso” redakto
rius, leidėjas ir mūsų laikraščio bendra
darbis agr. stud. J. B. Tą rytą Šalčius su 
Laurinavičiene atėjo vėliau bent pusan
tros valandos, jau štai po šio įvykio: Išė
jus iš spaustuvės “A. L. Balso” leidėjui ir 
redaktoriui, gatvėje vėl pastojo kelią 
“Išvieno” Katelė. Daugiau nieko neliko 
daryti, kaip paprašyt policistų, kurie jį 
nuvežė 15-ton komisarijon, kur pas jį ras
ta dvi “Išvieno” administracijos prenume
ratų rašymo knygutės. Samdytas mušei
ka aiškinosi, kad jis turįs gerą užtarimą 
ir nieko nebijąs. Vienok “Išvieno” štabo \ 
narys tapo perduotas centralinin policijos . 
departamentan, o iš ten nuvežtas pami
šėlių namuosna ištyrimui jo psichinio sto-
vio.
Tokių bjaurių priemonių Argentinos 

“tautos vado” mylėtiniai griebiasi prieš 
savo oponentus.

Tai ištikrųjų banditizmas!

sivelka karinėmis unifor
momis su medaliais, o varg
šai užsideda sau bažnytines 
pamaldų skraistes ir pote
rius.

Naziai nustebo, kai 'vie
nas jų varomas valyt gat
ves žydas išėjo su Austrijos 
generolo uniforma. Tai buvo

i

Washingtone, ant pareika
lavimo. Kurie išlaiko kvo
timus, tab jų vardai pade
dami ant Civil Service su
rašo. Kadangi visuomet yra 
daug daugiau žmonių, kurie 
laukia darbų, negu yra dar
bų, tad tie, kurie gauna 
aukščiausius laipsnius, gau
na paskyrimus.

Roosefeltas Išmetė Didž 
Projekto Sabotažuotoją, 

Kompanijų Berną
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas išmetė iš vietos A. 
E. Morganą, ligšiolinį pir
mininką Tennessee Valley 
tvenkinių - elektros stočių 
milžiniško projekto.

Morgan piktai trukdė ir 
sabotažavo tą darbą, iš pa
salų tarnaudamas priva
čioms elektros kompani
joms.

(Nuo mūsų specialio kores
pondento Lietuvoj)

“Pirkite gėles, ponas, aš 
noriu valgyt,” girdėsit visur, 
ties Žaliojo kalno laiptais, 
ties Aleksoto funikulierium, 
kiekvienam gatvių susikry
žiavime, kur arti nematyt 
policininko. Jums iš miško 
surinktas pavasario žibuok
les siūlys 10-12 metų berniu
kai ir mergaitės iš jų iš
vaizdos ir pilnų ašarų akių 
lengvai įsitikinsite, kad jie 
alkani. Jie vengia policinin
kų, nes jie iš didžiųjų gat
vių veja tolyn ;į užkampius, 
kad praeiviais negadintų 
akių ir savo graudžiu balsu 
negadintų nervų. O kai kur 
vaikai neturėdami gėlių 
prašo duoti penkis centus. 
Jie elgetauja.

Žinoma, tai jokia naujie
na, kad Kaune yra išbadė
jusių, elgetaujančių vaikų. 
Juk jų yra ir kitų kraštų 
miestuose. Taip aiškina val
džios žmonės. Jų manymu, 
valkataujančių vaikų yra ir 
Paryžiuj ir Chicagoj, tai ko
dėl jiems nebūti Kaune, jei
gu Kaunas metai iš metų 
modernėja ir savo namų sta
tyba ir gatvių asfaltu veja
si kitus Europos miestus. 
Ir Kaunas šituo atžvilgiu 
labai sparčiai “modernėja”. 
Vaikų būriai pardavinėjau
tieji gėles , senus laikraš
čius arba prašantieji penkių 
centų didėja nepaprastu 
greitumu. Statistika čia bū
tų sunku patiekti, nes nie
kas jų neregistruoja ir ne
sirūpina, ko, žinoma, nėra 
nei Paryžiuj, nei Chicagoj.

Įdomią statistiką galėtų 
čia pateikti teismų kronika. 
Juk kas savaitė Kaune 
sprendžiamos v a 1 kataujan- 
čių vaikų bylos. Jie kalti
nami grupėmis po šešis, 
septynis arba po dešimts iš 
karto. Bet kur gi juos dėt? 
Į kalėjimą? Perdaug bran
giai valstybei atseitų, nes 
kalėjimuose netilps visų be
darbių ir darbininkų vaikai 
ten reikės jiems duot val
gyt ir kokius nors drabu
žius. Tad teismas baudžia 
tėvus pinigine pabauda už 
vaikų neprižiūrėjimą. Ir 
štai kokia gaunasi fašistinė 
išmintis: vaikai eina į gat
ves gėlių pardavinėt, elge
taut arba vagiliaut, nes jų 
tėvai neturi iš ko gyvent, 
neturi iš ko maitint vaikų 
ir patys savęs, o valdžia nu
baudžia juos atimdama pa
sitaikiusį uždarbį. Jeigu 
prieš teismo sprendimą vai
kas buvo verčiamas eiti gat
vėn uždarbiaut, tai po teis
mo jau labiau, nes jo tė
vams reikalingi pinigai pa
baudai sumokėti. Šitokios 
priemonės Lietuvoj vadinasi 
socialine apsauga. Tokios 
“socialinės apsaugos” tikrai 
nėra nei Paryžiuj, nei Chi
cagoj. Lietuvoj yra keletas 
draugijų, kurios laiko vai
kams prieglaudas. Bet tose 
prieglaudose laikomi tik ma
ži vaikai iki kokių penkerių 
ar šešerių metų .amžiaus, 
kurie-dar negali gatvėmis 
vaikščioti. Befį prieglaudas 
priimami tik tie vaikai, ku
rie neturi tėvų. O bedarbių 
arba darbininkų vaikai juk 
turi juos ir tojdel į prieglau
das patekti begali. Užtat 
Lietuvoj veikia net penki 
nepilnamečių į kalėjimai, va
dinami 
j'imo

Liaudiečiai Žūt-Būtiniai
Kovos prieš Fašizmą

Barcelona. — Ispanijos 
Liaudies Fronto Visašališ- 
kas Komitetas skelbia: “Tę
sime kovą, be jokių nuolai
dų, be jokių dvejojimų, iki 
fašistai bus sukriušinti.”

Tas komitetas susidaro iš 
socialistų, komunistų, respu-
blikiečių ir unijų atstovų, valyklas.

Washington, kovo 24.— 
Anglijos valdžia kursto Am- - 
eriką daryt “rimtų žings-t» 
nių” prieš Meksiką, kuriosiž Jf 
valdžia paėmė šalies nuosa- W 
vybėn amerikonų ir anglų 
žibalo-aliejaus šaltinius ir

šeimomis 
nelaimin- 
atvejais.” 
saugo ir

ten visų vaikų nesutalpinsi, 
nes vien Kauno biednuome- 
nės vaikams reiktų kelių 
naujų tokių kalėjimų. Todėl 
Kauno gatvėse pilna vaikų 
nevagiančių ir neelgetau
jančių, nes elgetavimas yra 
uždraustas, o pardavinėjan
čių iš lankų surinktas gėles, 
iš žmonių gautus senus laik
raščius, rastas sudraskytas 
knygas. Prie siūlomos pre
kės vaikas visada gailingo
mis akimis palydi praeivį ir 
priduria: “Ponas, pirkite, aš 
alkanas.” Tautinė vyriau
sybė mano, jog tas viskas 
atatinka jos naujos konsti
tucijos punktus, kuriuose 
sakoma:

“Valstybė rūpinasi dir
bančiaisiais ir jų 
ligos, senatvės ir 
gų atsitikimų 
“Valstybė gerbia,
globoją šeimą. Gausios šei
mos ypatingai globojamos.”

Ir kas gi galėtų drįsti ma
nyti, jog valstybė savo paža
do neištęsi, jog ji tautos li
kimu nesirūpina? Teismas 
juk baudžia tėvus, jeigu jų 
vaikai elgetauja, siunčia į 
nepilnamečių kalėjimus, jei
gu jie vagiliauja ir veja iš 
didesnių gatvių į skersgat
vius, kai jie pardavinėja 
miškų gėles. Tam juk yra 
samdomi kalėjimų sargai ir 
didinami policijos etatai. 
Perdaug skardžiai rėkia 
Kauno gatvės savo klaikų 
“ponas, pirkit, aš alkanas.” 
Jį turi išgirsti kiekvienas, 
kam yra brangus Lietuvos 
likimas. Ir jeigu šito šauks
mo negirdi vyriausybė, Lie
tuvos liaudis turi priversti 
ją išgirsti.

Klausimai ir Atsakymai

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

l..  ..... ......
Menkos Mėnesines

Gerb. daktare, jūs davėte 
daug patarimų mano mamytei, 
ir ji pasinaudojo tais patari
mais, ir daug ką jie pagelbėjo. 
Dabar gal ir man duosit pata
rimą. Aš esu 21 metų, sveriu 
150 svarų, ir jau apsivedusi pu
sę metų. Jaučiuosi neblogiau
siai, tik man mėnesinės ne
tvarkoj. Dar kada buvau ne
vedusi, tai mano mėnesinės bū
davo dusyk per 3 mėnesius. 
Vis keliomis savaitėmis pasivė
lina. Taip pat ir dabar. Aš 
negeriu, nerūkau, sunkiai ne
dirbu, miegu gerai, valgau ne
blogai, ir visas mano gyveni
mas labai tvarkoj. Tik kad 
turiu daug nukentėti, kaip gau
nu savo mėnesines: labai būnu 
nervuota, ir vidurius skauda.

Malonėkite patarti per “Lais
vę,” dėl ko taip gali būti, kad 
tokios nereguliarės mano mėne
sinės ir taip jos pasivėlina,— 
dvi, tris ir net keturias 
vaites? Labai bus ačiū.

Atsakymas
Dėlko tokios nereguliarės ir 

skaudžios mėnesinės? Dėl liau
kų’ dėl kokių trūkumų vienos- 
kitos endokrininės (vidujinės) 
liaukos veikime. Matot, liau
kos .visa ką nustato ir reguliuo
ja. Liaukos yra vyriausios per- 
dėtinės visų žmogaus savybių, 
kaip fizinių, taip ir dvasinių. 
Liaukos valdo net ir patį protą, 
smegenų prievoles.

Kai dėl mėnesinių ir šiaip 
lytinio gyvenimo ypatumų, tai 
visa ką nustato ne gimtuvė, ne 
jos didumas bei kakliuko siau
rumas, bet vis tos visagalingos 
liaukos.

"Mėnesines tvarko ir reguliuo
ja bent kelių rūšių kiaušidinės 
sunkos (išskyros, sekrecijos). 
Bet ir tų ovarinių sunkų išsi-

sa-

sunkimą, savo ruožtu, nustato 
da ir kitos, vyresnės liaukos— 
skydine liauka (tiroidinė) ir • 
visų liaukų valdovė posmegeni-' 
nė liauka (pituitarinė). Matot, 
visas liaukų retežius veikia 
sutartinai,—viena liauka pade
da kitai, ją paakstina arba su
laiko.

Pastaraisiais keliais metais 
medicinos menas ir mokslas pa
darė visą eilę stačiai stebėtinų 
išradimų liaukų plotmėje. Jau 
daug išrasta ir nustatyta, bet 
da daug kas bus išrasta neto
limoj ateityj.

Jūsų, Drauge, nuotiky, be as
meninio ištyrimo, nėra galima 
padaryti tikras tarimas. Taip 
sau, paviršium, apgraibomis 
galima daryti kokie sumetimai.

Mėnesinių netvarkoje daž
niausia esti kalti kokie trūku
mai netik pačių kiaušidžių 
(ovarų), bet taipgi ir skydinės 
ir posmegeninės liaukų. Su 
kiaušidinių liaukų ir posmege
ninės liaukos preparatais yra 
tas keblumas, kad jie nelabai 
teveikia, imant per burną. Ge
riausių pasėkų duoda tų liaukų 
syvų įčirškinimai • j raumenis 
su* adata, su tam tyčia švirkštu.

Tokių faktų akyvaizdoje, 
Jums, Drauge, galėčiau patarti 
štai ką. Gaukite Thyroid gland, 
Vž grain tablets. Imkite po vie
ną prieš valgį, bent keletą mė
nesių. Tas galės Jums mėnesi
nes bent dalinai pataisyti. Būtų 
gerai ir šiaip higijiena: pasi- 
mankštymai, pasivaikščiojimai, 
nesugadintas maistas, masažai, 
trumpųjų bangų dijatermija, * 
ultra-vijoletiniai spinduliai. Be 
abejo, pasėkos būtų greitesnės - 
ir tikresnės, jei Jums gydyto- 
ja*s periodiniai įleidinėtų dar ir . 
kiaušidinių liaukų ir posmege
ninės liaukos sunkų, skiriamų 
lyties organams tvarkyti.

Užprenumeruok Dienraštį 
‘.‘Laisvę” Savo Draugams

-nepilnamečių auklė- 
įstaigomis. Žinoma

Klausimas
Kur Naminės Tarnystės 

(Civil Service) kvotimai 
laikomi ir kaip galima žino
ti, kada jie reikalauja dar
bininkų tiems darbams?

Atsakymas
Kasmet yra daug darbų 

Naminėje Tarnystėje, prie 
kurių reik pristatyti daug 
darbininkų. Bet kad gauti 
valdišką darbą, žmogus tu
ri pasekmingai išlaikyti kvo
timą. Naminės Tarnystės 
Komisija siunčia praneši
mus apie darbus kiekvienam 
paštui ir svarbiausiuose pa
štuose per visą šalį tie pra
nešimai iškabinti. Bet gali
ma gauti surašą-darbų iš 
Civil Service Commission,

generolas Somer, pasižymė
jęs pasauliniame kare. Ne
žinodami, ką daryt, tad na- 
ziai atidavė karinę pagarbą 
jo uniformai ir nuleidę no
sis nuėjo šalin.

Enderbury Sala, Ramiojo vandenyno viduryj, kurią Jungtines Valstijos savinasi, 
kadangi, sakoma, ten pirmiausiai Amerikos vėliava buvo iškelta, kai sala buvo v. f

atrasta



* Pirmadienis, Kovo 28, 1938 “LAISVE” Trečias Puslapis

Pikčiausi Darbininkų ir Valstiečių 
Priešai Liaudies Teisme

Ruošdami prasikaltėlišką < kurių socialistine revoliuci-(kiečių šnipo ranka tiesiasi 
prie Sovietų valstiečio, 
stengdamasi jį apiplėšti, nu
skurdinti, atimti iš jo są
žiningo kolchozinio darbo 
rezultatus.

Caro ir fašistinių žvalgy
bų agentai sėdi teisiamųjų 
suole. Ne atsitiktinai pa
traukė caro o c h r a n k os 
agentus Ivanovą, Zubariovą, 
Zelenskį pas Buchariną ir 
Rykovą! Pasireiškė tampri 
pardavikiškų dvasių gimi
nystė. Buržuazinė restaura
cija pagal Trockį ir Bucha
riną — tai carizmo atgaivi
nimas visoj jo žandariškoj 
formoj.

Bjaurūs ir niekingi troc- 
kistiniai - buchariniai niek
šai! Kaip gyvatės jie šliau
žiojo ant švarios Sovietų 
žemės. Jie griebdavosi už 
traktoriaus ratų, mėginda
mi sustabdyti jo judėjimą 
kolchozu laukuose. Bet trak
torius traiškė juos, palikda
mas ant jų vietos dvokiantį 
skystį.

Kaip vagys, jie mėgino 
apiplėšti kolchozninką ir 
paversti darbdienį į grašius. 
Bet persiėmusį meile vals
tiečiams, rūpinimusi jais, 
išmintinga Staliniškoji Cen
tro Komiteto politika aprū
pino nenuilstamoj kovoj su 
visais liaudies priešais nuo
latinį kolchozninkų masių 
pasiturėjimo augimą. Darb- 
dienis lieka vis svaresnis. 
Jokia jėga neprivers mūsų 
valstiečių išsukti iš kolcho
zinio kelio. Laimingas gy
venimas žydi kaime nežiū
rint visų šlykščių fašistinių 
žvalgybų ir jų trockistiniai- 
bucharinės 
bų.

Ir štai, 
sudaužyta, 
teismą šlykšti kapitalistinio 
pasaulio skeveldra: “deši- 
niai - trockistiriis” blokas. 
Štai kam mokėjo pinigus 
fašistinės ir kitos žvalgy
bos, pasitikėdami šitų šlykš
čių žmogelių jėga. Jie žadė
jo imperia listiniam gro
buonims surišti Sovietų šalį 
ir išduoti ją, nusilpusią, 
nualintą, laimėtojų malonei. 
Bet dabar, stovėdami prieš 
Sovietų teismą, jie raičioja
si, kaip susipainioję į ka
muolį kirminai, mušas į krū
tinę ir meluoja, meluoja ir 
mušas į krūtinę, iššaukda
mi sau visos dorosios žmo
nijos beribę neapykantą ir 
pasišlykštėjimą.

Tai — kapitalistinio pa
saulio skeveldra, apdovano-

karą prieš Sovietų Sąjungą, I ja atėmė galimybę išnaudo- 
fašistiniai štabai ir žvalgy-lti valstiečių mases.
bos įsakinėjo savo agentams 
—trockistams, bucharinie- 
į-iams, buržuaziniams nacio
nalistams: visomis priemo
nėmis griaukite valstiečių 
ūkius, priveskite valstiečius 
prie bado, prie skurdo. Ir 
niekšingieji išsigimėliai iš 
“dešiniai-trockistinio bloko” 
priiminėjo šitą įsakymą ne 

• tik kaip paklusnūs parsida
vėliai šnipai ir banditai, bet 
ir pilnai su tuo sutikdami. 
Ši žmogžudiška direktyva 
atitiko jų pačių pažiūroms. 
Kaip parodė Vokietijos 
žvalgybos direktyva ir By
kovo direktyva žalojimui 
žemės ūkio srityje visiškai 
sutapo. Jos skelbė vieną: 
organizavimą bado kaime ir 
mieste.

Černovo, Grinko, Zuba- 
riovo, Ivanovo, Rykovo pa
rodymuose teisme paaiškė
jo šlykštus prasikaltimų vai
zdas, kurie buvo padaryti 
kaime “dešiniai-trockistinio 
bloko” nurodymais. . Šitie 
profesionalūs šnipai, provo
katoriai, žmogžudžiai ciniš
kai pasakojo teismui, kaip 
jie griovė valstiečių ūkį, 
kaip eilėje vietų atiminėjo 
iš valstiečių duoną, kaip 
nuodijo gyvulius, pasėlius, 
kaip laužė žemės ūkio ma
šinas ir bandė sugriauti kol
chozus.

Jie norėjo taip pereiti per 
visą šalį, palikdami savo už
pakalyje kaimų pelenus, su
naikintus pasėlius, nunuo
dytus gyvulius, badaujančius 
žmones, mirštančius vaikus. 
Tai buvo jų programa, uo
liai apgalvota ir išdirbta 
išsigimėlių Bucharino ir Ry
kovo, užgirta Trockio, sude
rinta su kai-kurių užsienio 
valstybių generaliniais šta
bais ir fašistinėmis žvalgy
bomis. Niekšingi judošiai, 
pralenkę legendarinį parda- 
viką, turėjo tikslą nusilpnin
ti, nualinti sovietų šalį, kad 
atiduoti ją sudraskyti im- 

-perialistiniams grobuonims.
Trockistai ir bucharinie- 

čiai noriai ėmėsi šito purvi
no ir kruvino darbo todėl, 
kad neapkenčia sovietų val
stiečių taip pat aršiai, kaip 
ir darbininkų. Nepasotina
mas trockistų ir bucharinie- 
čių įniršimas—tai vilkiškas 
dvarininkų ir kapitalistų 
įniršimas, iš kurių socialis- 

* tinę revoliucija atėmė fabri
kus, žemes ir sodybas, tai 
šuniškas buožių įsiutimas, iš

Aršus provokatorius Iva
novas, pakeitęs pirmąjį sa
vo mokytoją, žandarų pa- 
pulkininką Kolokolovą, an
tru mokytoju, Bucharinu, 
parodė, kad jam buvo duo
ta šiaurės Kaukaze bucha* 
riniška “orientiruotė” buo
žių sukilimams. Buožių su
kilimai reiškė darbininkų ir 
valstiečių kraujo jūrą, iš
naikinimą geriausios Sovie
tų valstiečių dalies, kolcho
zų išnaikinimą, viso darbo 
valstiečių turto išplėšimą. 
Būtent apie tai svajojo su
sivieniję caro ochrankos 
šnipai ir užsienio žvalgybų 
šnipai. 'Bet šitos bjauriosios 
svajonės pravirto. Vietoj 
jų sumanytų kaimų gaisrų, 
vietoj sunykusių kolchozų— 
Sovietų kaimo sužydėjimą,
valstiečių pasitarėjimo di-| 
dėjimą, sąžiningo, socialis
tinio darbo triumfą.

Didžiuliai kolchozinės 
santvarkos laimėjimai kaiti
no fašistinių išsigimėlių 
neapykantą Sovietų valstie
čiams. B a n d i tų-nuodytojų 
vaizduotė lenktyniavo pri- 
galvojime baisių žalojimo 
formų žemės ūkyje. Černo- 
vas ir Zubariovas panaudo
jo savo padėtį masiniam 
gyvulių nuodijimui. Viso
mis priemonėmis, kaip pik
tos dvikojės žiurkės, jie ga
dino derlių, nuodijo ligomis 
surinktus grūdus, naikino 
javus klėtyse.

Buržuazinis nacionalistas 
Grinko, dvarininkų pastum
dėlis, pildė šlykščią Bucha
rino direktyvą: “mušti So
vietų rubliu Sovietų ūkį.” 
Grinko mušė pirmoje eilėje 
per darbininkus ir valstie
čius. Jam vadovaujant to
kie patys, kaip jis, niekšai 
tyčia darydavo iškreipimus 
mokesčių politikoj, ardė So
vietų valdžios finansinę po
litiką, griovė tiekimą pre
kių kaimui, darė visą, kas 
nuo jų priklausė, kad iš
šaukti darbininkų ir valstie
čių nepasitenkinimą prieš 
Sovietų vyriausybę.

Kolchozų santvarka lai
mėjo, nežiūrint aršaus de
šini a i-trockistinių niekšų 
priešinimosi. Darbdienis iš
augo į stambų dydį. Dusda
mas nuo nešvaraus įniršimo, 
ober-šnipas Rykovas duoda 
savo lekajui Černovui direk
tyvą: “Reikia, kad kolchoz- 
ninkas gautų grašius už 
darbdienį.” -Ir purvina vo-

ta visomis ydomis, kokias 
per amžius sukūrė išnaudo
tojų santvarka: nesąžinin
gumu ir parsidavimu, mela
gingumu, samdytų žmogžu
džių amorališkumu, žmonių 
neapykanta, politinių pros
titučių ištvirkimu, iki apo
gėjaus privestu žvėriškumu.

Jie senai vidujiniai supu
vo. Ištisa smarvė — jų žo
džiai. Visa Sovietų liaudis 
vienu balsu reikalauja su
naikinti šitą šlykščią gau
ją pikčiausių ir niekšiškiau- 
sių socialistinės darbininkų 
ir valstiečių valstybės prie
šų.

(“Pravda,” 1938-III-4).

Wilkes-Barre, Pa

agentūros dar-

Sovietų liaudies 
atsistojo prieš

Nariai Jaunųjų Socialistų Sąjungos Washingtone protestuoja del Hitlerio pa- 
sigrobimo Austrijos. Policija eilę jų areštavo.

draugai, kaip 
apielinkės, įsi- 
vakarienė yra 
svarbiam tiks-

Kaip jau spaudoj esam matę, 
ALDLD 12-tas Apskritis ren
gia labai iškilmingą vakarienę, 
kuri įvyks balandžio 3 dieną. 
Šioje vakarienėje bus labai di
delė ir įvairi programa, prie 
kurios yra labai smarkiai ren
giamasi.

į Draugė M. Radzevičiūtė su 
savo draugėmis nustebins susi
rinkusius savo pasirodymu pro
gramoj, taipgi d. V. Radišaus- 
kiūtė iš Wyoming su savo pa
garsėjusiu merginų sekstetu 

Į yra pilnai prisirengus prie pil
dymo programos, ir daug ki
tų bus.

Draugės ir 
vietos, taip ir 
temykite. ši 
rengiama labai
lui, būtent, dėl paramos Agita
cijos Fondo ir kitiems svar
biems reikalams, kurių turime 
gana daug.

Todėl apskritis kviečiame 
kuopas skaitlingai dalyvauti, 
nepaliekant nei savo pažįsta
mų. Mes užti.krinam, kad at
silankę būsite viskuom paten
kinti, o labiausia programa. 
Mes čia susirinkę visi smagiai 
laiką praleisime ir paremsime 
finansiniai Agitacijos Fondą ir 
kitokias įstaigas.

Vakarienė bus Crystal Ball
room, 325 E. Market St. Pra
džia 5 vai. vakare. Bus ir mu
zikos. Todėl dar sykį kviečia
me visus ir visas skaitlingai 
dalyvauti.

Apskričio Valdyba.

Nashua, N. H

Čechoslovakijos kariuomenes vadas, gen. S. Wo- 
jecechowsky, pasirjžęs gintis nuo neprietelių na- 
zių, kurie ruošiasi šalį pulti.

PITTSBURGH IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Komunistų Partijos 5-to 

Distrikto Visų Narių 
Susirinkimo

8

Kovo 20 d. įvyko prakalbos, 
kurias surengė bendras frontas, 
būtent, šios draugijos: švento 
Petro ir Povilo Draugystė, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 42 kuo
pa, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 128 kuopa ir Kapinių 
Bendrovė.

Kalbėtojais turėjo būti “Ke
leivio” redaktorius Michelsonas 
ir panelė Mikužiūtė iš Chica- 
gos. Bet Mikužiūtė nepribuvo, 
tai kalbėjo Michelsonas ir Jo
nas Karsonas.

Kadangi anapus vandenyno 
pasirodė tokie svarbūs įvykiai, 
kad Lenkija nori sunaikinti 
Lietuvos nepriklausomybę, tai 
ir šiose prakalbose buvo aiš
kinta tie klausimai. Abudu kal
bėtojai plačiai išdėstė susida
riusią situaciją. Pertraukoje 
buvo renkamos aukos ir tapo 
surinkta $'17. žmonių buvo at
silankę pusėtinai daug. V. V.

NUO RED. Dėl vietos sto
kos turėjome korespondenciją 
sutrumpinti. Atleisite. Dabar 
tiek daug tų prakalbų esti, jog 
laikraštyje neturime vietos jas 
visas plačiai aprašyti ir išdės
tyti.

Susirinkimas įvyko kovo 
d., 1938 m., vakare.

Susirinkimą atidarė drau
gas Ben Careathers, susirinki
mo vedėju pašaukė drg. E. 
Reidt. Pirmininkas praneša 
nariams, kad šis susirinkimas 
buvo šauktas dviem klausi
mais, reikale įvykių Maskvpje 
ir dėlei prisirengimo prie atei
nančių rinkimų Pennsylvąnijos 
valstijos gubernatoriaus. Po 
to pirm, pakvietė drg. Martin 
Young, distrikto organizato
rių, padaryti pranešimą. Drg. 
Young turėjo susirašęs analy- 
zą įvykių S. Sąjungoj ir kitus 
svarbius pranešimus. Praneši
mas buvo aiškus, suprantamas, 
pamokinantis, prirodantis 
priežastį parsidavimo kitoms 
šalims ir griovimą darbo iš 
vidaus. Priėjęs prie Partijos 
reikalų ir gautų naujų narių 
pereitais metais, pasakė, kad 
nauji nariai, atėję į Partiją, 
nesijaučia taip, kaip jie tikė
josi; kad juos palaikius Parti
joje, mums reikalinga turėti 
vienetų susirinkimus gyvu s, 
interesingus, pamokinančius, 
kad nauji nariai susirinkimuo
se būtų suinteresuoti, kad ne
būtų susirinkimai bergždi, 
sausi ir tt.

Baigdamas , pranešimą kal
bėtojas pareiškė, kad šis pra
nešimas nėra iškeptas tik per 
naktį ir vieno žmogaus. Tas 
pranešimas buvo renetas per 
ilgą laiką, visos Pennsylvąnijos 
Komunistų Partijos Komiteto 
suvažiavime buvo dapildytas 
ir užtvirtintas (minėtas suva
žiavimas įvyko Harrisburge, 
Pa., pabaigoje vasario mėne
sio, visų 
rių).

šiame 
nemažai 
skaičius
Kees Rocks ir Soho. 
tai nebuvo visi atsilankę, kaip 
buvo kviesti. Dar gerokai yra 
tokių komunistų, kurie tik iš 
pasivadinjmo komunistai, bet 
partijos pareigų neatlieka, tai 
yra, nedalyvauja susirinki
muose, nežino kas ten yra vei
kiama. Kaip galima rimtai ar
gumentuoti su priešu nežinant 
padėties ir faktų ? ;

Mačiau lietuvių tam susirin
kime, kurie dar nepriklauso 
prie partijos, bet tėmija par
tijos veikimą, kaipo vado dar
bininkų klasės. Galima tikėtis, 
kad ir jie įstos į K. P. ir bus 
gerais kovotojais už darbinin
kų reikalus. Komunistų Par
tija kviečia visus sąmoningus 
darbininkus stoti į jos eiles.

Nutarta organizatoriaus 
pranešimas atspausdinti bro
šiūros formoje, spausdint 10,- 
000 kopijų, kas lėšuos virš

tikslui. Aukavo pavieniai, 
įvairios unijos, grupės, pasiža
dėjo dalimis suaukauti tam 
tikrą sumą. Ant vietos aukų 
surinkta virš $200.

Nutarta K. P. mokykloje 
įvesti naują kursą, nupiešiant 
dabartinę padėtį S. Sąjungoje.

rasti tinkamus būdus ten, kur 
jūs gyvenate, kad galėtumėte 
susitarti su kitų sriovių darbi
ninkais ir unijistais, ir turite 
nominuoti ir išrinkti progre- 
syviskus i r demokratiškus 
žmonės, ikaip iš vyrų, taip ir 
iš moterų, į komitetą.

Kandidatai į komitetą pa
dėti ant ‘baloto reikalinga tik 
10 parašų priduot Rinkimų 
Biurui. Paskutinė diena pa
davimui kandidatų, tai kovo 
28. Pasirašusieji turi būti re
gistruoti žmonės ir gyveną 
tam pačiam distrikte.

5. Kaip greitai Partijos 
Platforma apie rinkimus bus 
atspausdinta, kiekvieno par
tijos vieneto ir kiekvieno par
tijos nario pareiga imtis už 
platinimo darbo po fabrikus, 
tarpe savo kaimynų, darbo 
unijose, ir kitose organizaci- „ 
jose.

6. Kiekviena partijos dalis ' 
turi šaukti viešus susirinkimus, 
kad išdiskusavus rinkimų 
problemas ir dabartinius įvy
kius Maskvoje.

7. Kiekvienas vienetas ir 
dalis turi planuoti, kaip šukei- < 
ti finansų rinkimų reikalams.

8. Per sekamus du mėnesius 
kiekvienas partijos narys turi 
užsirašyti ir kitiems užrašyti 
“Daily Worker” specialiai nu
statyta prieinama kaina, už $1 
dviems mėnesiams.

9. Prisirengiant prie Nacio- 
nalio suvažiavimo, Pittsburgho ;

Nutarta duot keturias lekcijas mieste turi būt pradėtas didė
tų om 
20 d. 
tis tų 
ti po 
Kom. 
už 75c.

Kad pervedus gerai atei
nančius rinkimus Penn. valsti
joje, tai buvo pranešta, kad 
bus reikalinga finansų apie 
$5,000.

5-to distrikto atskaita už 
1937 metus parodo, kad buvo 
įplaukų $13,842.61 ir išmokė
ta $13,747.10. Nuo seniaus ant 
rankų buvo $38.38. Reiškia, 
distriktas turėjo su pirma die
na. šių metų $133.89.

5-to Distrikto Veikimo 
Platforma

klausimu, pradedant su 
kovo. Kas norės klausy- 
lekcijų, turės užsimokė- 
25c arba $1 už visas. 
Partijos nariams visos

distriktų organizato-

susirinkime 
ir lietuvių, 

buvo nuo N.

matėsi
Geras 

S., Mc- 
žinoma,

FAŠISTAI NAUDOJA KA
RINIUS DŪMUS

Hendayfc, Franc. — Ispa
nijos pasienis, kovo 24.—Fa
šistai, prisidengdami, ^savo 
leidžiamais kariniais dū
mais, perėjo per Ebro upę, 
18 mylių į rytus nuo Sara- 
gossos.J

Kas Daryti?
Svarbiausias tikslas yra 

progresyvių darbininkų Penu, 
valstijoje, tai nugalėti repub- 
likonus šių mietų rinkimuose, 
kad jie neužimtų valstijos gu
bernatoriaus ir kitų svarbes
nių vietų.

Išvengti skilimo tarpe CIO 
ir demokratinių organizacijų, 
reikalinga vesti nominacijų 
prisirengimą vieningai visais 
žvilgsniais, kad nugalėjus Re- 
publikonų Partiją su Pinchotu 
pryšakyje. Tam tikslui reika
linga stįpri vienybė tarp pro
gresyvių žmonių #ir darbinin
kų, taipgi stiprus prisirengi
mas prie rinkimų. Taip dir
bant, mes nugalėsime reakci
ja.

lis vajus už gavimą į Partiją 
250 naujų narių. Distriktas at
spausdins speciales štampas 
į lipdyti į tavo knygutę parody
mui, kiek tu gavai naujų narių 
į Partiją vajaus laiku.

10. Partijos vienetai ir vie
netų organizatoriai turi sužiū
rėti visus partijos narius, ku
rie įstojo į Partiją pereitais 
metais. 1

11. Kiekvienas Partijos vie
netas turi pradėt prisirengimo

! diskusijas prieš miesto ir dis- 
trikto suvažiavimus, padaryti 
vieneto apžvalgą ir supažin
dinti naujus narius su Partija. 
Patarta naujiems nariams 
skaityti, studijuoti, ir tapti 
praktiškais veikėjais Partijos 
politikoje, tapti vienetų, dis
triktų ir pačios partijos va
dais.

Tai tokią programą patiekia 
K. P. Penktas Distriktas savo 
nariams. A. P.

Mūsų Užduotis
1. Pradedant su kovo 28 d. 

iki balandžio 18 dienos, kiek
vienas partijos narys turi pa
dėt surinkt parašų ant petici
jos, kad mes galėtume .uždėti 
savo Partijos kandidatus ant 
baloto.

2. Jūs turite rūpintis, kad 
jūsų draugija bei kuopa prisi
dėtų prie Darbininkų Bepar- 
tyvės Lygos (Labor’s Non- 
Partisan League). O labiau-- 
šia, tai reikalinga įtraukti į 
minėtą Lygą A. F. L. (Ameri
kos Darbo Federacijos) kuo
pas, lokalus.

3. Jūsų pareiga išreikalauti 
iš jūsų unijos kuopos, kad jie 
išrinktų kandidatą į “Guber
natorial komisiją”, kuri tu
rės vesti rinkimų darbą. Kiek
vienam warde arba miesto 
skyriuje, jūs turite suorga
nizuoti, kur dar nėra, Darbi
ninkų Bepartyvės Lygos arba 
kandidato į “Gubernatorius 
Kliubą”.

WORCESTER, MASS
< s

IŠ LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 
KOMITETO VEIKIMO

aukų surinkta suvirš 
Tai buvo minėjimas Lie- 
20 metų nepriklausomy-

atstovų, 
pamiršta 
Susirin- 

spaudoje
Labai nege-

1 $500. Buvo rinkta aukos tam 4. Partijos nariai turite iš- i

Nežinau, kodėl niekas iš . 
draugų neparašo apie jokį ko
miteto veikimą; rodos, buvo 
kas rašyt. Turėjom vieną kitą 
parengimą ir kitų svarbių da
lykėlių. Vėliausias parengimas > 
—tai Massachusetts valstijos »
L. D. G. apskričio prakalbos. 
Kalbėjo drg. A. Bimba. Pra
kalbos buvo pasekmingos, pu
blikos buvo pilna lietuvių sve
tainė, 
$20. 
tu vos 
bės.

Kovo 15 d. įvyko L. D. K. * 
•susirinkimas. Atstovų atsilan
kė 42, pilnas komiteto susirin
kimas turėtų būt 18 
Nežinau, ar draugai 
savo pareigas, ar kas. 
kimas buvo garsintas 
ir parengimuose,
rai, neturėtume snūduriuot, nes 
dabartinis momentas yra labai 
svarbus.

Stovintis komitetas išdavė ‘ 
raportą, kad paėmė velykų die
ną dėl parengimo Ispanijos nau- .. 
dai. Susirinkimas sutiko ir iš
rinko komisiją: M. Petkūnienę,
M. K. Sukackienę, M. Šiupie
nienę, ir B. žalimienė žadėjo 
pagelbėti. Kita komisija pra- 
nešė, kad rengiamas piknikas 
gegužės 8 d. Gaila, kad netu
rėjom raporto iš tarptautinio 
veikimo pereitam susirinkime.

žalimas.

i
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Smetonos Kavalie
riams Nesiseka

Susivienijimo nariai jau žino, Į 
kad Smetonos kavalieriai, nu
marinę Tėv. Mylėtojų Drau
gystę, “Aušrą” (moksleivių 
paskolos draugystė), nuban- 
krūtavę įvairias Amerikos lie
tuvių bendroves ir jau baigda
mi čiulpti paskutinius Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės kauliu
kus, dabar siekia pasiimt SLA 
į savo rankas. Mat, gegužio- 
deveniados laikais dar neviskas 
sudorota, ir Bagočiui-Gugiui 
perėmus organizaciją, ji tuoj 
atgijo, ir pirmu syk per kelio- 
liką metų Susivienijimo “Lėšų 
Fondas” netik kad neturi defi
cito, bet turi net kelis tūkstan
čius pelno. 

Atsiekimui savo tikslų gegu- 
žio-strimaitinė “Sargyba” pasi
vogė Susivienijimo (“Tėvynės” 
skaitytojų) visus adresus ir iš
siuntinėjo savo literatūrą, kad 
jų kandidatai būtų Susivieniji
mo viršininkais išrinkti. Bet 
jiems nelabai sekasi: • nariai 
netik kad jų plauko “patrio
tus” gerai pažįsta, bet labai 
įpyko už, adresų vogimus. Jau 
ta vagystė parodo, kokios doros 
tie “sargybininkai” yra. 

Štai rezultatai keleto kuopų 
balsavimų į P. T.:

16-ta, Harrisburg, Pa.
Prezidentu: Bagočius 11 
Vice-Prez.: Mažiukna 11 
Sekr.: Miliauskas 11 
Iždininku: G.ugis 11 
Globėjais: Mikužiūtė 11 

Marcinkevičius 11 
Kvotėju: Stanislovaitis 11 
Fašistų kandidatai negavo nė 

vieno balso. 
25-ta, Stoughton, Mass., pa

davė po 9 balsus (vienbalsiai) 
už viršuj minėtus pažangiųjų 
kandidatus. Trafikiniai nega
vo nė vieno balso. 

136-ta, Cleveland, Ohio 
Prezidentu: Bagočius 

Laukaitis 5 
Vice-Prez.: Mažiukna 

Bukšnaitis 5 
Sekretorium: Vinikas 

Miliauskas 22 
Andziulaitis 2 

Iždininku: Gugis 27 
Trečiokas 5 

Globėjais: Mikužiūtė 30 
Marcinkevičius 25 
Mockus 4 
Urbonas 3 
Soponis 2

Kvotėju: Stanislovaitis 26 
•" Biežis 4 ' 

Stanulionis 1 
188-ta, 

Bagočius 
Laukaitis 
Mažiukna 
Bukšnaitis 
Vinikas . 
Miliauskas 
Andziulaitis .... 
Gugis .................
Trečiokas ............
Simokaitis ........
Mikužiūtė ..........
Mockus ...............

"Marcinkevičius . 
Kerševičius ......
Soponis -- - -------
Urbonas 
Dr. Stanislovaitis 
Dr. Biežis ........
359-ta, Dorchester, Mass. 
Bagočius .....................
Laukaitis ......................
Mažiukna ..................
Bukšnaitis .................
Miliauskas-..................
Vinikas .......................
Andziulaitis ................
Gugis ...........................
Simokaitis ..................
Mikužiūtė ...................
Marcinkevičius ............
Mockus .......................
Dr. Stanislovaitis........
Dr. Biežis .................
Dr. Stanulionis ..........

360-ta, Milton, Mass.
Bagočius ......................
Laukaitis .....................
Mažiukna ....................
Bukšnaitis .. ...............
Vinikas .......................
Miliauskas ..................

27

27

8

Boston, Mass.

24
6
2

28 
13 
12

6
2

' Gugis .........................
Trečiokas ..............“...
Marcinkevičius ..........
Mikužiūtė .................
Mockus .......................
Urbonas .....................
Kerševičius ...............
Svarbu yra, kad visi

valios Susivienijimo nariai da
lyvautų savo kuopų susirinki
muose ir balsuotų už pažangių
jų narių kandidatus, ir sykį 
ant visados padarytų galą fa
šistų pastangoms Susivieniji
mą paimti savo globon ir fa
šizmo naudai.

Juozas Taurinskas.

8
6
3
2
1

geros

Paterson, N. J
Už Prasikaltimą Tapo Nubausti

Keturi jaunuoliai areštuoti 
vasario 3 d. už pavogimą breso 
kavalkų (brass fittings), vertės 
dviejų šimtų dolerių, iš Textile 
dažų fabriko Fair Lawn, buvo 
teisiami kovo 17 d. Bergen 
County antro distrikto Krimi
naliam Korte. Joseph Michal
ski, 8-07 Cedar St., Fair Lawn, 
nuteistas į Annandale Reforma
tory (pataisos namą) ; John 
Dunnick, 324 Wagaraw Rd., 
Hawthorne, du metu “ant pro
bation”; Dominick Dailida (lie
tuvis) du metu “probation”.

šitie trys prisipažino kaltais, 
Charles Ewaski—Evoška, (lie
tuvis), 8-52 Cedar St., 
Lawn, likos išteisintas.

Kai matosi, tai vis tos bedar
bės kaltė. Jaunuoliams reika
linga pinigų, o darbo nebėra. 
Tai kapitalistų supuvus siste
ma. Jeigu jaunuoliai pasivogė 
dviejų šimtų dol. vertės breso, 
tai teisėjas nuteisė du metu į 
pataisos namą. O kai ponas 
Insull nusuko 2 bilionu dolerių, 
ir paspruko Graikijon, ir, prie 
tam, valdžiai dar kainavo virš 
šimtas tūkstančių dolerių par
gabenti iš Graikijos, tai priteisė 
tik 11 mėnesių kalėjimo. Net 
tam pačiame Bergen County 
viršininkai yra įsivėlę suktybė
se—graftuose, bet argi jie pa
tys save baus!

Naujas “Supraisas”-
Prisėjo dalyvauti miesto sve

tainėj susirinkime, kurį mies
to ponai laikė apkalbėt miesto 
budžetą 1938 metams, tai yra, 
kiek pinigų paskirti \ policijos 
užlaikymui, ugniagesiams, par
kų prižiūrėtojams, sveikatos 
prižiūrėtojams, šalpos, WPA. 
Kadangi buvo sužinota, kad po
nai laikys susirinkimą, tai be
darbių komitetas surengė de
monstraciją miesto svetainėj, 
reikalavimui daugiaus šalpos, ir 
duoti WPA daraus bedarbiams. 
Bet štai mūsų miesto ponai ne
svarsto, kas atsitiks su bedar
biais ir su bedarbių šeimynoms, 
o tik iš kur pinigų gauti, ką 
reikia taksuoti. Majoras Staf
ford pareiškė, kad bus taksai 
pakelti 47 punktais. Girdi, jei
gu to nepadarytų, tai Paterso
nas liktųsi be policijos ir ug
niagesių. Girdi, Patersonas ir 
taip jau bankrūto rankose.

Charley Vigorito, dažų uni
jos prezid., pasiėmęs balsą, kal
ba. Jis reikalauja, kad'būtų tak
sai numušti mažiems namų sa
vininkams, o būtų taksuojami 
turtuoliai. John Lyding, vice- 
prezid., Dažų Unijos kalba. Jįs 
sako, jeigu miesto valdininkai 
nusimuštų algas iki to laipsnio, 
kiek audėjai ir “dajeriai” už
dirba, tai tada ponai žinotų, ar 
galima daugiaus taksuoti stubų 
savininkus.

Ponui majorui Stafford la
bai tas nepatiko. x Susiraukė, 
kaip devynios pėtnyčios. Girdi, 
Mr. Lyding, jeigu nori, tai im- 
kie mano darbą ir Patersono 
miestą, ir atsisėdo. Bet John 
Lydingas kalba toliau ir reika
lauja, kad Patersono bankieriai 
ir bažnyčios būtų aptaksuota, ir

Fair

izabeth, N. J

Mes esame or-

iš tų taksų duota daugiaus šal
pos bedarbiams.

Ponas Stafford visokiais bū
dais išsisukinėja. Girdi, tiesos 
nepavelija, Patersono čarteris 
nepavelija. Balso prašo vidur
amžė moteriškė, Mrs. Karr. 
Ponas majore, sakote, kad jums 
čarteris nepavelija, o kas tą 
čarterį įsteigė, ar ponas Staf
ford, ar ponas Hamilton? Ma
joras atsakė: Je, čarteris pri
klauso Patersono miestui, o po
nas Hamiltonas jau miręs. Ta
da ponia Karr: Gerai, pone ma
jore. Jeigu ponas Hamilton 
miręs, tai jo čarteris netikęs 
yra šiandieną.
ganizuoti į Taxpayers Lygą, o 
aš tą Lygą atstovauju. Ir štai 
kaip mane instruktavo: Jeigu 
ponas majorai taksus pakelsi, 
tai turėsi juos ir iškolektuoti, o 
mes nuo šio susirinkimo taksų 
nemokėsime anei centą.

Majoras: palauk, palauk, lei
dę! Jeigu jūs taip pranašauja
te, tai miestas prieis prie ban- 
krūto. Ponia Karr atšauna: 
Ar vėliaus ar anksčiau vistiek 
jūs privesite prie bankrūto!

Kita moteris, senyva Mrs. 
Hansfield, prašo balso. Ji sa
ko: Ar nebūtų geras sumany
mas, kad tuos aptaksudti, kat
rie dirba Patersone, o pinigus 
išveža į .kitus miestus, arba gy
vena už Patersono rubežiaus. Ir 
dar pridėčiau, kad jeigu šeimy
na daugiau turi automobilių 
kaip vieną, turi būti taksuoja- 
ma. Kokis vyras atsistoja ir 
neprašęs balso pareiškė: Majo
re, aš už tave balsavau. Ma
niau, kad Patersonas pagerės, 
bet labai apsivyliau. Tu žinai, 
kad aš nedirbu jau metas laiko. 
Ir darbo nesimato. Atmink tą, 
kad dažų streikas artinasi. Ne
manyk, kad bus ir tau ramu. 
Pasieksime ir tavo langus. Ne
spėjo tuos žodžius žmogus iš
tarti ir policmanas išmetė už 
durų, bet neareštavo. Majoras 
pareiškė, kad čia demokratija.

J. Matačiunas.

gus, painformuodamas apie da
lykų eigą. Komitetan išrinkta: 
I. Patalkis, komp. I. Žilevičius, 
D. Anulionis, V. Senkus, M. 
Beržanskienė.

Vietinė spauda aprašė plačiai 
susirinkimo eigą ir patalpino 
rezoliucijas-protestus.

Susirinkimas baigtas pakilu- 
ūpu.

M. Beržanskienė.
siu

Newark N. J
Dr. Kaškiaučiy, ir Jo Moterį 

Pagerbė
Į<ovo 20 d. pasidarbavimu 

vietos draugų buvo suruošta 
“Surprize Party” pagerbimui 
Dr. Kaškiaučiaus ir jo gyveni
mo draugės, 25 metų šeimyniš
ko gyvenimo sukaktuvių proga. 
Svečių buvo daug ir atstovauta 
sekamos kolonijos: Brooklynas, 
Cliffside, Paterson, Jersey City, 
Bayonne, Elizabeth ir Linden.

I Susėdus svečiam prie stalų ir 
I biskį po .keturių atvesti ir “jau
navedžiai”. Reikia priminti, kad 

jaunaved- 
žiai” nustebo. Dr. Kralikauskui 

New York | vedant ir muzikai maršą gro- 
svečiai aplodismentais 

sveikino nenuilstantį visuome
nės darbuotoją darbininkiškoje 
dirvoje. Iš susijaudinimo ma
tėsi akyse ašaros. Nupirkta vi
sų svečių vardu pora dovanų,

Paaiškinęs tikslą, 
sugiedoti Lietuvos

San Francisco, Calif

Įžanga 25c. 
vietinius ir

mėnesi- 
penkta- 
val. va- 
kampas 
prašom

ALDLD 153 kuopa rengia la
bai šaunią bingo parę ir šokius 
subatos vakare, 8 vai., balau- j 
džio 2 d., 1732 O’Farrell St., 
arti Filmore St. 
Visus lietuvius,
apielinkės, kviečiame dalyvauti. 
Užtikrinam smagų laiką.

*
ALDLD 153 kuopos 

nis susirinkimas įvyks 
dienį, balandžio 8 d., 8 
kare, 1886 Mission, 
15th St. , Visus narius
dalyvauti ir nepamiršti naujų 
narių pakalbinti. Jau turim 
gerą pradžią, gavom vieną nau
ją narę, jauną, smagią, B. Za- 
logiūtę. Gal padarys mūsų 
kuopą veiklesne, ba kitos jau 
pailso veikti, o neturim kam 
pavaduoti.

Kovo 4 ALDLD 153 kp. nu
tarė paakauti nors mažą sumą 
pinigų, $3, dėl “Vilnies” lino- 
taipo išmokėjimo. Prie to, nu
tarė pasveikint su $5 “Laisvės” 
šėriųinkų suvažiavimą, ir .kuo
pa paaukavo $3 >meno palaiky
mui ir $3 dėl naujo jaunuolių 
žurnalo “Voice of Lithuanian 
Americans.”

153 kuopa turi 26 narius, 19 
užsimokėję už 1938 metus. Per 
1937 m. kuopa gavo 7 naujus 
narius. Pagal tokios mažos 
grupės žmonių, padarė gana di
delį žingsnį pirmyn. Per šios 
kuopos pasidarbavimą dėl Is
panijos sukelta $143.75, dėl 
“Vilnies” $102.50, dėl “Lais
vės” $5, dėl “Western Worker” 
$25.20, dėl ateivių teisių gyni
mo $5, Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui $8, Ameri
kos Lietuvių Kongresui $3, 
Darbininkų Lobby of Califor
nia $11, prieš karą ir fašizmą 
$6.25. Viso iš,aukauta $30,9.70.’ 

ALDLD 153 Kuopos 
Korespondentas.

“Gaukite “Laisvei”- Naują
• ‘ Skaitytoją ”

Elizabetho kolonija irgi ne
atsiliko nuo kitų, darė didelį 
lietuvių susirinkimą (kovo 20 
d.), išnešdama protesto rezo
liuciją prieš lenkus. Iš pat ry
to bažnyčioj buvo raginama 
melstis laike mišių už Lietuvą, 
o 3-čią vai. po pietų susirinkti 
skaitlingai pareiškimui protes
to. Tie, kurie galėjo, buvo ra
ginama važiuoti į masinį mitin
gą New Yorke. Daug eliza- 
bethiečių išvažiavo į New Yor- 
ką, o likusieji gėlėtas šimtų 
grūstinai pripildė parapijos 
svetainę išklausyti pranešimų.

Susirinkimą atidarė Juozas 
Patalkis. 
pakvietė
himną, o po to kvietė kalbėti 
vietinį kleboną kun. I. Simo
naitį. Kun. Simonaitis kalbė
jo apie reikalą paremti Lietuvą 
šioj sunkioj valandoj, nes tai 
mūsų gimtinė, o kitų ten tėvai, 
broliai, seserys, giminės. Kadi 
parėmimas būtų vaizdus ir ap-[ 
čiuopiamas, reikalinga išnešti 
griežtus protestus ir juos pa- netikėtai užklupti 
siųsti Tautų Sąjungai. Taip 
pat perskaitė iš 
Times” svarbesnius editorialo| jaut, 
vertimus, kuriuose matyti, kaip 
svetimtaučiai smerkia Lenkijos 
žygį prieš Lietuvą.

Sekantis kalbėjo komp. I. 
Žilevičius. Jis trumpai apibu
dino jau ne kartą lenkų dary
tas Lietuvai skriaudas, bet ka-Į. 
daugi teisybė visada ima viršų, 
tai ir šiame atsitikime, nors 
Lietuva daug mažesnė už Len
kiją, vistiek žmonija mato, ke- 
no pusėj tiesa, nors ir ginklais 
yra grasinama ir verčiama jė
ga duoti vienokį ar kitokį Len
kijai patenkinimą. Pasiūlė, 
kad rezoliucijoj šalia Vilniaus 
reikalų būtų reikalaujama, kad 
Lietuva reikalautų iš Lenkijos 
lietuviams, gyvenantiems Vil
nijoj, tiek pat kultūrinių, soči-, 
alinių ir ekonominių teisių, kiek 
turi Lietuvos lenkai.

Po to kalbėjo vietinis Lietu-1 
vių Draugijų Sąryšio pirminiu-1 
kas Domininkas Anulionis, ra
gindamas, kad lietuviai ir to
liau 
kaip ir 
sidė jo 
Lietuvos 
gavimui.

Po to 
nesenai atvykęs Stasys Valad- 
ka, keleto laikraščių bendra
darbis, prisimindamas, kad Lie
tuva visame daro didelę pažan
gą, ir būtų neįmanoma, kad 
lenkai drįstų padaryti užgrobi
mo žygį: Lietuvos jaunoji kar
ta yra patriotinga, sąmoninga, 
ji suras būdus teigiamai mūsų 
naudai ginčą išspręsti.

Sekantis kalbėtojas, Petras 
Gečas, buvęs pirmųjų savano
rių eilėse, šia proga prisiminė 
kovas su lenkais ir iš prakti
kos patyręs, jog liet, kareivis 
yra labai narsus ir kovose su 
lenkais, jei jiems 1920 metais 
būtų buvę leista, jie būtų Vil
nių atsiėmę, iš kurio jis pats 
turėjęs viršininkų įsakymą pa
sitraukti.

Buvęs teisėjas, o dabar ačl- 
sužino- 
masinį 
paėmęs 
nenusi-

kurios buvo ant “steičiaus” su
statytos.

Valgant, valgių buvo įvairių, 
taip pat ir gėrimų, perstatyta 
kalbėti kiekvienos kolonijos po 
vieną draugą. Nekurios koloni
jos turėjo ir po du kalbėtojus. 
Reikia priminti, kad kiekvienas 
kalbėtojas atžymėjo Dr. Kaš
kiaučiaus nuopelnus darbinin
kiškoj dirvoje. Vienas kalbė
tojas pažymėjo, arba pageida
vo, kad Dr. Kaškiaučius niekad 
nemirtų, bet 'visuomet gyventų 
ii- šviestų lietuvių visuomenę sa
vais patarimais. Kalbėtojų var
dų neminėsiu, mat, jų buvo 
daug ir užimtų daug laiko.

Koncertinę programą pildė 
L. Kavaliauskaitė ir šalinaitė su 
Sukacku pora duetų. Sietyno 
Choras sudainavo tris dainas iš 
operetės “Bailus Daktaras”.

Patsai daktaras ir jo moteris 
trumpai paačiavo svečiam. Rei
kia priminti, kad nevisuomet į 
koncertui ir prakalboms, tęsėsi 
tokius pokilius taip skaitlingai 
susirenka publika, kaip į šį Dr. 
Kaškiaučiaus 25 metų ženybi- 
nio gyvenimo pokilį susirinko. 
Tai ženklas, kad Kaškiaučius 
turi simpatijos lietuvių visuo
menėj. Pasibaigus vakarienei, 
šokiai. Gaspadinių ir pirminin
ko vardus praleidžiu, kadangi 
visų nežinau ir vieną pažymint, 
kitą praleidžiant, gali kilti ne
susipratimų.

A. Matulis.

Blefas apie Lenkijos 
‘Taikias Intencijas”
London. — Anglų dienraš

čio “Daily Mail” korespon
dentas Ward Price paduoda 
savo pasikalbėjimą su Len
kijos užsieniniu ministeriu 
J. Becku Varšavoj apie Len
kijos santikius su Lietuva:

Beck nupasakojo, būk 
Lenkija, dabar sutraukda
ma savo armijas į Lietuvos 
pasienį, “neturėjus jokio ki
to tikslo, kaip tik įtikinti 
Lietuvos valdžią sumegst 
diplomatinius ryšius su Len
kija.” Suprask, būk Lenkija 
“norinti taikos.”

Bet visos žinios iš pačios 
Varšavos rodė, kad Lenkų 
valdžia j ieško priekabės už
grobt visą Lietuvą. Lenki
jos valdovus kiek paveikė 
tik Sovietų Sąjunga, Angli
ja ir Franci j a. Šios trys 
šalys persergėjo Lenkiją 
nuo tokio žygio.

(Bet tai nereiškia, kad 
Lenkijos imperialistai jau 
atsisako nuo Lietuvos už
grobimo. Jie darys ir nau
jas provokacijas prieš Lie
tuvą, siekdami savo tikslo.)

DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS

BANKETAS
’ -c Wr Tr o r. r

RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938 

“Laisvės” Bendrovės Konvencija prasidės 10. vai. ryto, 
o banketas bus 7-tą valandą vakaro.

taip vieningai laikytųsi, 
pradžioj, kuomet pra- 
lietuvių bruzdėjimas 
nepriklausomybės at-

kalbėjo iš Lietuvos

Lacort, italas, 
lietuviai turi 
atėjo į jį il

vokatas, 
jęs, kad 
mitingą, 
balsą ragino lietuvius 
minti, bet branginti savo tautą,
gimtinį kraštą ir jo gerovei 
darbuotis. Jis nuo senai su lie
tuviais turįs santikius, visada 
juos gerbiąs, kaipo didelius my
lėtojus savo krašto.

Išneštas protestas prieš len
kus, kad Lietuva nenusileistų 
Vilniaus klausimu, kad Lietuva 
derybose reikalautų tokių pat 
teisių lietuviams Lenkijoje, ko
kias turi lenkai Lietuvoje. 
Svarbesnieji punktai pasiųsti 
kablegrama Tautų Sąjungai.

Aukų surinkta išlaidoms pa
dengti $47.56. O kastliks, bus 
pasiųsta į atgaivintą “Tautos 
Gynimo Fondą.“

' Išrinktas lyg sargybos komi
tetas, kuris bus kontakte su ki
tomis kolonijomis ir," reikalui 
ištikus, ’ šis komitetas šauks 
dar didesnius masinius mitin-

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS 
dainuos duetus

Po Programai Šokiai

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

BUS GRAND PARADISE SALEJE
3X8 GRAND ST., kampas Havęmeyer 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.
____________ :___________ __________ l___

NAUJIENYBE
Šiuom kartu “Laisvės” 

konvencija ir banketas 
bus filmuojami (bus ima
ma judomi paveikslai). 
Tad būkime visi, padary
kime entuziastišką kon
venciją ir skaitlingai da
lyvaukime bankete.

Bus Gera Vakariene, Pui
ki Pręgrama ir Smagūs 

šokiaį
A. Velička, tenorasP. Grabauskas, baritonas A- veucka, tenoras

Vąįąrįęnė Bus Duodama 7-tą Vąl. Vą^ąre
Šokiai prasidės 6-tą vai. vakare. Programa bus 9-tą vai. vakarę.

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

Valstijoms, 
pavojus?”

knygvedė:

Philadelphijos didlapis, “The 
Philadelphia Inquire r”, turi 
klausimų ir atsakymų skyrių. 
Tuos klausimus stato patys 
skaitytojai, o kiti skaitytojai į 
tuos klausimus atsakinėja. Va
sario 18 d. buvo paduotas klau
simas :

“Kaip jus manote, ar Suvie
nytoms Amerikos 
gręsia komunizmo 
Atsakymai tokie:.

Miss H. Casey,
“Taip. Ypatingai dabartiniu lai
ku, kaip niekados pirmiau, ko
munizmas arčiausia prie Suvie
nytų Valstijų yra prisiartinęs. 
Bedarbė, skurdas ir kiti daly
kai, savaimi žmones dažo rau
donai. Atsiranda vis daugiau 
ir daugiau agitatorių, kurie tu
ri tvirtą pastatą, ant kurio at
sistoję drąsiai gali atakuoti šį 
surėdymą bei faktais įrodyti, 
kad ši tvarka jau atgyveno sa
vo dienas”.

sargūs šioj situacijoj, kad ji 
nenusineštų ir mus su savimi. 
Mes turime būt labai atsargūs 
su savais darbininkais, kad ko
munizmas neprisiartintų grei
čiau, negu mes misliname. Ko
munistai jau turi tvirtą pasta
tą, ant kurio budavojama komu
nizmas ir jūs nemanykite, kad 
jie nežinotų, ką daro. Mūsų 
vyriausybė privalo į tai kreipti 
savo atydą, daryti žingsnius ir 
juo greičiau, tuo bus geriau”.

Miss Betty Maher, knygvedė: 
“Ne. Aš nemislinu, kad šioj ša
lyj gali įvykti komunizmas. Mes 
perdaug inteligentiški, kad ki
tokio valdymosi formą mainy
tume ant savosios. Mūs šalies 
žmonių laisvė, negali pereiti į 
poros žmonių rankas. Mes ne
galime įsivaizdinti sau tokios 
kvailystės, kad atiduotume vis
ką, o pasiimtume tik kaip ką, 
apie ką mes jokio supratimo ne
turime”.

Mr. S. Godick, biznierius: 
“Ne. Tai negalimas daiktas šioj 
šalyj. Mes perdaug mokyti ir 
perdaug civilizuoti, kad tikėtu
me į komunizmą. Milionai žmo
nių mūs šalies negali prieiti 
prie tos minties, kad reikia kei
sti valdymosi formą. Mūs žmo
nės netiki į doktrinas ir jie ne
mainys savo laisvės ant raudo
no diktatoriaus”.

Kaip tai keista, kad du pas- 
kutiniejie atsakytojai, kaišosi

William Stinglin, stogdengys: 
“Ne. Mes turime perdaug skir
tingų žmonių, kuriuos būtų ga
lima sujungti vienam pasimoji- 
mui, nors tas išeitų ir jų pačių 
gerovei. Tai kaip jūs manote, 
galima bus palenkti juos vienin
gai prie tokio didelio siekio, 
kaip komunizmas? Tiesa, mes 
turime daug bedarbių, bet jais 
pradeda rūpintis mūsų vyriau
sybė”.

Mrs. Rita Rabinson, šeiminin- save perdidelio mokslo, civiliza- 
kė: “Aš nei kiek nenusistebė-j'cijos ir inteligentijos plunksno
čiau, jei komunizmas įvyktų, j mis, o nežino kas yra komuniz- 
Mos negalime pasakyti, kas gailimas. Viena sako, kad ji nepa- 
įvykti trumpoj ateityj, nes ko-j darys tokios kvailystės, į$ad ati- 
munizmas gali kilti, kaip neti- duos viską, o pasiims tik kaip 
keta audra. Mes turime ir ko
munistų ir milionus žmonių, ku
rie komunizmą gatavi pasitik
ti triumfiškai”.

Otto Muiller, mendžierius: 
“Mes privalome būti labai at-'

ką, apie ką ji jokio supratimo 
neturi. O antras “mokslinčius” 
žino tik tiek, kad raudonas dik
tatorius, tai jau ir visas komu
nizmas.

Senas Vincas.

Clevelando Kronika
Cleveland’o Amerikos Lyga J. Janušausko judami pa- 

dėl Taikos ir Demokratijos' veikslai buvo rodomi čia ir 
šaukia milžinišką Chinijos Pa-! gerai pavyko, pasak Karpiaus, 
gelbai konferenciją bal. 2 d., kuriam viskas pavyksta gerai, 

po pietų, Allerton Ho- Bet ištikrųjų atsilankė mažai 
žmonių paveikslus pamatyti. 
Net ir Lietuvos paveikslais 
tKarpius negauna pasekėjų.

gelbai 
2 vai. 
telyje.

Kalbės Rep. Byron N. Scott 
of California ir kiti.

Registracija 
yra $2.00.

Visi pažangą 
lietuviai turėtų 
gatus į “Quarantine the Ag
gressor Nations” konf. Bus ap
kalbėtas ir sutaisytas planas 
galutinam boikotavimui Japo
niškų prekių, sustabdymui ka
ro Chinijoj. Lyga dedasi su 
mumis, taigi ar nebūtų vietoj 
mums dėtis su Lyga ir dirbti 
dėlei demokratijos palaiky-

organizacijai

-laisvę mylinti 
atsiųsti dele-

LDS 4-to Apskr. valdyba 
susirinkftne 15 d. kovo nus
prendė vykinti konf. nutari
mą, kad išrinkti drg. S. K. 
Mažanską į “LDS Centro Val
dybą,” ir kreiptasi į Centrą, 
prašant įdėti minėto drg. var
dą į LDS valdybos balotą.

Valdyba eina ant rekordo, 
kad neužilgo pradės lietuvių 
kalbos kursą Jos. W. Petraus
kui vadovaujant-mokinant.

mo. 
i

Vedėjai konferencijos: Carl 
Wittke, of Oberlin College, A. 
F. Whitney, B. R. T., Max 
Hayes,- redak. “Citizen” laik
raščio, E. Fehlhaber, organiza
torius CIO, Harold Nixon, 
prez. Negro Peace Conf., Rab
bi Cohen, J. Kirby, prez. Cle-, 
veland Newspaper Guild, ir 
kiti. Rep.

LDS IV Apskr. 1938 m. val
dyba :

Pirm, išrinkta S. K. Mažans- 
kas; vice-pirm. B. Galinaus- 
kas; kasierium Adelė Vasil ir 
sekr. Jos.

Darbšti 
darbo yra

W. Petrauskas, 
grupė, bet ir daug 
ateičiai.

susi-

Clevelando Lietuviai!
Balandžio 9-10 dd. įvyksta 

pirmos Basket-Ball rugtynės 
(lietuvių), užkviesta visi kliu- 
bai, organizacijos, etc. Tik 
gaila, kad Karpius turėjo pirš
tus į tą “pajų” įkišti, kad jo 
ten nebūtų buvę, aš neabejo- 
ju> kad būtų užkviesta ir mū
sų jaunuolių (Leaders) jauk
tas.

Keista, kad pas mus yra to
kių įvairių nesusipratimų, 
jog net kenkia kultūriniam 
darbui užsienyje.

Mirė Stepas Vilčinskas, 60 
metų, nuo angliakasių dusulio, 
iš mainų laikų gauto dar jau
nam būnant. Buvo laisvama
nis, paliko brol| Martynų ir 
pusbroli Juozą. Kūnas buvo 
sudegintas.

ALK Ohio valdybos 
rinkimas įvyko kovo 18 d. pas 
ižd. J. Jarą, 8813 Empire 
Ave., Clevelande. Atsilankė 
šie draugai:

Dr. J. Vitkus, j. Mažeika, S. 
čeriauka, J. Keršis ir Jos. W. 
Petrauskas.

Pasiųsta specialė rezoliucija 
Ant. Smetonai šio tūrinio:

“Ponas Prez.:
“Šiame svarbiame momente 

mes vieningai stojame už sa
vo tėvynę Lietuvą. Tūkstan
čiai Ohio organizuotų lietuvių, 
prie progos primena, jog da
bar yra patogiausias ( laikas 
grąžinti Lietuvai demokratinę 
tvarką ir paliuosuoti politinius' 
kalinius, kurie yra būtinai rei
kalingi išlaikymui Lietuvos’ne- 
priklausomybės.

Ohio Liet. Kongr. Cleve. Sk.
S. Čeriauka,
Jos. W. Petrauskas.” 

Kųresp. Jos. W. Petrauskas.

Baltimore, Md
CIO Lipa Ant Federacijos 

Kulną ‘ x
Brotherhood Railway Carmen 

of America, skyrius No. 900, 
laikė savo susirinkimą kovo 11 
d. lietuvių svetainėje. ' Kadan
gi Baltimore and Ohio geležin
kelio kompanijos Mt. Clare ša- 
pos uždarytos jau aštuntas mė
nuo, tai lokalo pirmininkas, kaip 
ir visada, sako: “Neturiu jums 
nieko naujo pranešti...” Bet 
tuo pačiu kartu sakė: “Gaila, ir 
labai gaila, bet kągi galima pa
daryti? žinoma, išbūti jau 8 
mėnesius be darbo, tai yra il
gas laikas. Bet visgi turime 
laikytis sveiko proto ir geros 
dvasios... Visgi, aš manau, 
mes nepavirsime komunistais 
ar raudonais...” Ir dar toliau 
mūsų pirmininkėlis uždainavo: 
“I hope in future will turn bet
ter”.

Aha!, “hope,”! būtų netaip 
jau bloga “hopyti”, kad ta “ho- 
pa” taip sau gražiai galėtume 
pasidėti ant stalo, ir sau po 
šmotelį gražiai atsipjovus val
gyti. Bet to niekas negali pa
daryti, ir su tokiu patarimu 
niekas negali būti patenkintas.

Toliau lokalo pirmininkas 
Weaver aiškino susirinkimui, 
kad laikytųsi geroj dvasioj, ne- 
sidėtų į galvą komunistinių 
“triukšmų”, ir kad laikytųsi 
prie Brolijos unijos, kuri yra 
prijungta prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Bot čia staiga iš
kilo klausimas, kurį pastatė A. 
Williams. Jis sako: “Kodėl A. 
D. F. unijoj taip yra? Aš pri
klausau prie Brotherhood Rail
way Carmen of America, kuri 
susiliejusi su A. D. F. unija, 
bet kada geležinkelio kompani
jų šapos užsidarė, aš nuėjau į 
laivų kompaniją dirbti, tai tie 
mane nepripažįsta kaipo unijis- 
tą, o juk ir ten A.D.F. unija eg
zistuoja...” Pirmininkas Wea
ver atsistojo ir galvą krapšty
damas norėjo ką tokio pasaky
ti, bet A. Williams, sako: “Aš 
dar neužbaigiau ką aš norėjau 
pasakyti.. . ” Ir pradėjo aiškin
ti, kaip laivų dirbtuvėse C.I.O. 
aktyviai darbuojasi, kaip jie 
gabiai moka A.D.F. narius pa
traukti į CIO uniją, kaip CIO 
organizatoriai lipa ant ADF 
kulnų ir varo organizatyvį dar
bą pirmyn, kurio ADF nepa
jėgia sulaikyti.

Pirmininkas besiklausydamas 
Williams’o aiškinimų, kad CIO 
laimi ADF narius, atsistojo ir 
pradėjo sakyti: “Iiii...” Bet 
darbininkas G. Miller neleido 
pirmininkui nei pusę žodžio iš
tarti, užvedė savo kalbą, saky
damas : “Aš ir kaipo Brother
hood Railway Carmen of Ame
rica unijos narys, jaučiuosi, 
kad aš ADF unijos narys, bet 
kada geležinkelio kompanijos 
šapoms užsidarius, nuėjau prie 
namų statymo darbo ’prašyti, 
tai gavau atsakymą, kad turiu 
prisirašyti prie unijos. Tai 
kaip čia dabar yra? Juk B. R. 
C. of A. yra ir A. D. F. unija, 

I tai kodėl aš turiu prisirašyti į 
ADF, kadangi aš prie jos pri
klausau virš 20 m., o kad to ne
padarau, tai dabar turiu ske- 
bauti, nors esu unijistas?...

Aukščiau 
darbininkų 
pirmininko Weaver’io 
Jis užsipuolė 
plūsti CtO uniją.
susirinki mui aiškinti, kad 
“ADF yra demokratinė unija. 
Su ADF pagelba daug bilių bu
vo pervaryta dėL darbininkų 
gerovės . . . Kad darbininkai 
nesiduotų CIO prigavikams. 
Kad CIO yra diktatoriška or
ganizacija ...” Na, maga
ryčioms dar pridėjo: “ADF 
nariai yra duokles užsimokėję 
nariai, o CIO tik ant popieros 
nariai ...”

Bet kaip ADF pavadina tuos 
narius, kurie pasitraukia iš 
ADF dėl vienos ar kitos prie
žasties? žinoma, daug pasi
traukia dėl priežasties negalėji
mo užsimokėti duoklių. Bet gi 
tą visi gerai žino, kad jeigu 
kuris ir negalėtų užsimokėti

duokles, tai dar tokį negalima 
iš unijos išbraukti. To.kis na
rys, bedarbės laiku, gali pasi
imti “withdrawal” kortą ir bū
ti pilnu unijos nariu, o duokles 
pradėti mokėti, kada pradės 
dirbti.

Bet čia klausimas yra kitas, 
šiais metais iš B. R. C. of A. 
lokalo No. 900 tapo išbraukta 
virš 150 narių. O kadangi man 
tenka su jais dažnai sueiti, tai 
aš j u užklausiu: k *-
apleidote uniją?” 
mas man atsako: 
bam.” 
sako:
ADF taktika 
mais ...” 

žinoma, dėl 
darbininkai iš 
pasitraukti. 
Unija yra 
ADF unija
mes tą visi žinome, 
traukimas iš unijos jos nepage
rins, dar ąršiau pablogins. O 
kad pagerinti, tai reikia ją mo
dernizuoti, ar perorganizuoti.

V—kus.

lygybė, taip ir reikia!

M
suminėta dviejų 
kritika sujudino 

nervus.
visu smarkumu 

Jis pradėjo

Apkalbant apie “Laisvės” 
bendrovės suvažiavimą, prieita 
prie išvados, kad pasiuntimas 
atstovo dėl tolimo kelio daug 
lėšuoja, o tas neša naudą tik 
gelžkelio ar busų kompanijoms, 
o “Laisvei” nieko neduos. Tad, 
mūsų manymu, suvažiavimas 
nesusilpnės dėl vieno atstovo; o 
toj vietoj nutarėm pasiųsti pa
sveikinimą su $3.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

“Kodėl jūs 
Tai daugu- 

“Kad nedir- 
daugiau at- 

su

Tapo apkalbėta vasaros sezo
ną pradėti su pikniku pabaigoj 
gegužės mėnesio. Piknikas nu
tarta rengti bendrai ALDLD 
kuopos su L. Kom. Partijos 
kuopa ir pelnu pasidalinti pu
siau. Nes pareina dvi dienos 
švenčių, tai gera proga pasi
naudoti.

Bet daug 
nesutinkam 
ir jos apsileidi-

“Kad

tokių priežasčių 
unijos neturėtų 

Kas gi yra unija? 
mes patys. Jeigu 
yra negera, tai jau 

Bet pasi- Lietuvių Komunistų Kuopoj 
viskas pasekmingai eina. Tiki
mės artimoj ateityj ją išauklė
ti skaitlinga.

Tai tokios žinutės iš klasinio 
judėjimo minersvilliečių.

J. Ramanauskas.

Minersville, Pa
14Kovo 20 d. įvyko ALDLD 

kuopos susirinkimas, kurį ga
lima pavadinti vykusiu visapu
siai. Draugų susirinko skait
lingai. Svarstymai visi ėjo 
sklandžiai.

Iš raporto sekretorės d. O. 
Šemberienės pasirodė, kad ji 
darbuojasi kuopos labui atsida
vusiai ; perėjo pas draugus, 
kurie dėl nedarbo buvo užsili
kę su mokestimis; to pasekmės 
buvo geros: vieni užsimokėjo, 
kiti pasižadėjo užsimokėti. >

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Kompartijos narių ir visų simpati- 
kų mitingas, Darb. Centre, ant Green 
St. įvyks 28 d. kovo (Mareli), 7:30 
v. v. Bus kalbama ir. Lietuvos klau
simas. Kviečiame visus dalyvauti, 
siveskite ir savo pažįstamus. — 
P. (72-73)

at-
K.

ma- 
pra- 
Ne-

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

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

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

iždo
dar-
jos

Paskirta auka iš ktiopos 
dėl “Vilnies” bazaro. Savo 
bu moterys padvigubino 
vertę: pasiuvo gražią kaldrą,
atnešė parodyt į susirinkimą; 
jos išvaizda vis.i buvo patenkin
ti ir su džiaugsmu pareiškė 
moterims ačiū už tokį atsidavi
mą moterų visuomeniniam dar
bui. Yra vilties, kad chica- 
gietes moteris nustebins mi- 
nersvillietės savo rankų darbu, 
kada bazarą papuoš jų darbas.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, tad apskričio konferenci
jai išrinktas pilnas atstovų 
skaičius. Toki susirinkimai 
suomet turėtų būti.

Patarnautojai svečiams 
konferencijos išrinkta vien 
vyrų. Tai pirmenybė, 
teisingai padaryta', 
met tokius 
didžiumoj
šiuo kartu pasimainė, turi būt

vi-

po 
iš 

Bet 
nes visuo-

patarnavimus di- 
atlikdavo moterys;

MONTELLO, MASS.
Kovo 28 d., pirmadienį, įvyks 

sinis Lietuvių susirinkimas su 
kalbomis, gelbėjimui Lietuvos 
priklausomybės. Lietuvių Tautiško
Namo Svet., kampas Vine ir Main 
Sts. Pradžia 7 v. v. Kalbės adv. F. 
J. Bagočius iš So. Bostono ir vieti
niai profesionalai Dr. Budreskis ir 
Dr. Waitkus. Bus ir kiti kalbėtojai. 
Rengia suvienytomis spėkomis Lie
tuvių Taryba ir Suvienyta Draugi
jų Bendro Fronto Komitetas. Rengi
mo Komitetas.

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License
L-284 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 34 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc.
34 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herebIf given that License No. 
GB-11283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y.

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
t

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvestant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

- NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

4* &
Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 

slogom arbata su lemenu ir medum 
palengvina pergalėti šaltį

•••
Kaina 65 c už Kvortą

LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA
Tuojau kreipkitės j “Laisves” ofisą 

ir apsirūpinkite su medum.

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

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

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Išsikirpkitc ir Pasilaikykite

GARSINKITE-S “LAISVĖJE

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

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

LAISVEŠeštas Puslapis

Sveikatos Pamokos

Vaiky Užgavimy Priežastys

bile

prieš
Telephone Stagg 2-4409

neat-
ag-

Bet
(Undertaker)

of

po-

to Lithua-
pirmininka-, visų tautų, taipgi ir lietuvių

returned to

never be a

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

Po- 
po-

ne- 
ta- 
da- 
tos 
tų

Telephone: EVer green 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.

A. Radzevičius ;
GRABORIUS < 

(Undertaker) >
Vedu šermenis ir palaidojii tin- < 
karnai ir už prieinamą kainą ■: 

Parsamdau automobilius vestu- į 
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Entuziastiška Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Demonstracija prie Lenkijos Konsulato

ponios, kur šilta ir gražu ir 
piniginga, kur nenusidėsi po
nam.

Pasiryžę gelbėt Lietuvos ne
priklausomybę nuo pražūties 
lietuviai nepabjjojo niūraus, 
šalto oro neigi Lenkijos fašis
tų agentų atkalbinėjimų ir 
bauginimų, būk demonstracija 
nereikalinga, būk ji tik komu
nistų, būk ją užpulsianti poli- 

konsulato, j cija ir sudaužysianti galvas 
bei areštuosianti ir vistiek de- 

entuziastiš- monstracija neįvyksianti. Tais 
kai sveikino kalbas įvairių or- melais jie tūlus žmones su- 
ganizacijų atstovų, kurie vie-1 klaidino. Tačiaus lietuvių fau
nas paskui kitą reiškė protes
tą prieš Lenkijos fašistų pasi
kėsinimą ant Lietuvos nepri
klausomybės, prieš smurtu už
kerimą Lietuvai gėdingo “tai
kos” ultimatumo, po kurio pri
ėmimo jau seka Lenkijos dik
tavimas Lietuvai vidujinės 
litikos.

Didžiojo New Yorko lietu
viai pereitą šeštadienį dar 
kartą parodė gražaus pasiry
žimo padėti savo tėvynei Lie
tuvai jos nepriklausomybei 
gręsiančiu momentu. Jie, kaip 
ir pridera tikriems tautos su
narna ir dukterims, palikę vi
sus kitus reikalus, suvažiavo iš 
visų miesto dalių ir sudarė įs
pūdingą, masinę demonstraci
ją prie Lenkijos 
151 E. 67thth St., N. Y.

Demonstrantai

Atstovauta Masinės 
Organizacijos

Demonstracijai 
vo Antanas Bimba, lietuvių 
komunistų atstovas.

Nuo lietuvių liaudies dien
raščio “Laisvės” kalbėjo Ro
jus Mizara, nuo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros . Draugijos — Dominin
kas M. šolomskas, nuo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
— Jonas Siurba, nuo lietuvių 
jaunuolių žurnalo “Voice” — 
Keistutis Michelsonas, nuo 
lietuvių moterų — K. Petrikie- 
nė, nuo Am. Lietuvių Kongre
so . Brooklyno Skyriaus — S. 
Sasna, nuo suvienytų ukrainų 
organizacijų — Ted Maksimo
vas, nuo Lenkų Komunistų 
Centro Biuro — S. Petryni. 
Visos virš minėtos organizaci
jos ir įstaigos prisidėjo prie 
-surengimo demonstracijos.

Audringa ovacija teikta 
lenkų atstovui, kuris pareiškė, 
kad lenkai komunistai ir len
kų liaudis rems lietuvius gyni
me Lietuvos nepriklausomybės 
nuo Lenkijos fašistų agresorių, 
kad lenkų liaudis nepritaria 
ponams grobikams.

Po keletos atstovų kalbų per
skaityta rezoliucija, pagamin
ta lietuvių ir anglų kalbose, 
kuri vienbalsiai priimta. Rezo
liuciją įteikt Lenkijos konsului 
Sylvestrui Gruszkai vienbal
siai paskirta delegacijon nuo 
lietuvių Jonas Ormanas, K. 
Petrikienė, Jonas Gasiunas, 
Rojus Mizara, Keistutis Mi
chelsonas; nuo ukrainų — Ri- 
back, nuo lenkų — Petryni.

Demonstracijai gerokai įpu
sėjus, pasipylė lietus, tačiaus 
demonstrantai nesiskirstė iki 
galo. Delegacijai pasakyta, 
kad pono Gruszkos “nėra na
mie,” tačiau jo sekretorius pri- 
ėmie rezoliuciją ir žadėjo pasi
rūpint, kad ji būtų pristatyta 
Lenkijos valdžiai.

Delegacijai sugrįžus, tarp 
demonstrantų ir tėmytojų pa
skleista arti 2,000 atspausdin
tos rezoliucijos kopijų. Rezo
liucija . tilps sekamose “L.” 
laidose^

Demonstracija Varsuota 
Spalvom ir Sudėtimi

Virš didžiulės lietuvių suei
gos prie konsulato rūmų mir
gėjo desėtkai margiausių iš
kabų su įvairiausiais šūkiais. 
Lygiai taip demonstracija bū
vi mišri ir iš atžvilgio į jo
sios sudėtį.

ČioiįAi. matėsi jau gerokai 
pagyvenusių žmonių ir skais
taus jaunimo, čia buvo kata
likų, tautininkų, komunistų, 
socialistų. Čia tik nebuvo to
kių žvirbliškų “didvyrių,” 
kaip Tysliava, kuris už bloko 
pro kampą slankiojo bailiai 
dirstelėdamas demonstracijos 
link. Mat, Tysliava “kovoja” 
už tėvynę tik ten, kur ponai ir 

toj yra gana pasišventusių, 
drąsių žmonių ir Lenkijos 
agentų skymas neišdegė—de
monstracija įvyko masinė, joj 
dalyvavo apie tūkstantis žmo
nių.

Tiesa, kad policijos buvo 
keletas desėtkų, bet ji ramios 
ir disciplinuotos lietuvių de
monstracijos visai nekliudė. 
Demonstracijai buvo gautas 
leidimas. O kas liečia jos ko- 
munistiškuma, tai aišku, kad v 1 r

komunistai pirmieji tautos 
priklausomybės gynime, 
čiau ne jie vieni rengė bei 
lyvavo ir įvardžiavimas 
minios komunistais rodo
žmonių nenusimanymą ar pik
tą kraipymą faktų.

Jaunimas Pridėjo Petį 
Prie Demonstracijos

Gausa artistiškai nupieštų 
iškabų, kurios dabino bei gy
vino demonstraciją ir supažin
dino tėmytojus su jos tikslais, 
tai darbas mūsų jaunųjų ar
tistų. Jas pagamino Al. Pross, 
Albina Depsiūtė, Banasevičius. 
Lenkai ir Ukrainai taipgi tu
rėjo avo iškabų. Gaila, kad 
negaliu perduot jums tų visų 
Smalvų ir dailės bruožų, neigi 
paimt visus obalsius, tačiau 
teko pastebėt sekami:

Lietuviai komunistai visomis 
jėgomis gina Lietuvos nepri
klausomybę !

Už liaudies frontą visų lie
tuvių prieš Lietuvos priėjus!

8,000 Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo narių gina Lietu
vos nepriklausomybę!

Ginkim Lietuvos nepriklau
somybę !

Moterys Pasisakė už Gynimą Lietuvos Nepri 
klausomybės ir už Koalicinę Valdžią

V 1 X ®

ALDLD moterų sušauktame 1 
Brooklyno moterų masiniame 
susirinkime pereito penktadie
nio vakarą, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliube, vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kurioj mote
rys pasisako už visokeriopą 
paramą Lietuvai atsitikime 
karo prieš Lenkijos fašistus 
užpuolikus, taipgi reikalauja
ma tuojau įsteigt sudėtinė (iš 
visų partijų) valdžia, kaip to 
reikalauja pati Lietuvos liau
dis su buvusiais prezidentais 
A. Stulginskiu ir K. Grinium 
priešakyje.

Rezoliucija, taipgi pačių 
prakalbų platesnis aprašymas 
tilps trečiadienį, 
Moterų Skyriuje.

“Laisvės
Rep."

Leninas Spalių Mėnesį
Spalių 24-tos, 1917, naktis 

(pagal seną kalendorių) bu
vo naktis, kurią Bolševikų 
Centro Komiteto susirinkimas 
Petrograde nubalsavo sukili
mą sekamam vakarui. Už 24 
valandų bolševikai turėjo būt 
valdžioje ir jų vadas Leninas 
priešakyje tos valdžios.

istorija jau gana parodė 
sukilimo laikotarpio nuotikius, 
bet niekur neparodyta, ką da-

Lietuviai komunistai šau
kia: Tegul Gyvuoja Nepri
klausoma, laisva Lietuva!

Šalin lenkų fašistai nuo Lie
tuvos !

Lietuva nebus antroji Aus
trija !

Vilnius priklauso Lietuvai!
Mr. Roosevelt! Convert 

your words into action — qua
rantine the aggressors!

A million lithuanians in U.
S. for an independent Lithua
nia, against Polish fascist 
gression.

We are not against the 
lish people but against the 
lish imperialists.

For collective security 
all democracies and small Na
tions against fascist aggres
sors.

Unite against fascism!
Hitler is behind Polish ag

gression .
Down with Polish and Ger

man aggressors!
Vilnius belongs 

nia.
Vilnius must be

Lithuanian.
Lithuania shall 

second Austria.
Lithuanian Central Buro of 

the Communist Party leads 
the fight for free, Indepen
dent Lithuania.

Lithuanian Workers Litera
ry Association condemn Polish 
aggressors.

Boicott Polish goods!
Long live Free, Indepen

dent and Democratic Lithua
nia !

The Polish people will not 
be Hitler’s agents in Europe.

7,000,000 Ukrainians in Po
land in solidarity with Lith
uanians.

Ukrainiens support inde
pendence of Lithuanian.

Ukrainians fight Polish fas- 
cisct oppression.

Ukrainians condemn Polish 
fascist aggression on Lithua
nia.

Polacy Newyorcy za anti- 
hitlerowskim sojuszem Polski 
z Litwa.

Adam Mickiewicz potepil 
by gwalt nad Litwa.

Narod Polski nie pojdzie z 
Hitlerem-Beckiem. Rep.

‘rė Leninas (jis tuo laiku gy
veno palėpėj, buvo gaudomas 
Provizionalės Armijos) tarp 
to istoriškojo C. K. mitingo ir 
momento, kada jis pasirodė 
žmonėms 25-tos vakarą.

Ta spraga dabar užpildoma 
naujoj Sovietų ’ filmoj “Leni
nas Spalių Mėnesį.” Judį pra
dės rodyt ketvirtadienio va
karą, 31 kovo, Cameo Teatre, 
42nd St., New Yorke.

OPEN DAY AND NIGHT

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thura., FriM Sat. and

Sun. all day and night.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

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

Sleeping Accomodations.
Boris Ščukinas kaipo Leni

nas naujausiame Sovietų ju- 
dyje “Leninas Spalių Mėne
sį” bus rodoma Cameo Teatre, 
42nd St. į rytus nuo Broad
way. Pirmas rodymaš kovo 
31 d.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Policijos Department/) rekor
dai rodo, kad dažniausiomis 
priežastimis vaikų užgavimo 
gatvėse pavasarį 1 būna seka
mos :

Ėjimas skersai gatvę 
kur, ne perėjimo vietose.

Nubėgimas nuo šaligatvio, 
žaidimas ant kelio.
Ėjimas skersai gatvę 

trafiko šviesas.
Ratukais ir dviračiais 

sargus važinėjimas.
Sumažinkime nelaimes.

tas gali būt atsiekta tik su ko
operacija tėvų ir globėjų. Ne 
vien perspėkit ir pamokinkit 
vaikus, bet ir patys būkit sau
gumo pavyzdžiu.

Trafiko Stotis “K.”

Brangi Maryte 
GRĮŽK NAMO '

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirendavoja furnišuotas kamba

rys Williamsburgo sekcijoje porai 
arba merginai. Garu apšildoma visad 
šiltas vanduo. Kreipkitės sekamu an
trašu, 172 McKibben St., Apt. 24, 
Brooklyne. Kreipkitės nuo 5-tos iki 
7-tos vai. vakarais. (73-75)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowitz
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 vale, 

NEDALIOMIS 
Nilo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tėl. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

NAUJAS RESTAURANTS 
ateję BŪSIT PATENKINTI 

Atdaras 24 Valandas

. 282 UNION AVENUE 
Kampa® Stagg Street, Brooklyn, N. V.

PRIE PILIEČIŲ KUUBO

Williamsburgo - Greenpoin- 
«tės Distrikto Sveikatos Komi- 
'tetas, esantis Sveikatos D-to 
žinioje, duos sveikatos prelek- 
cijas.

Viena iš jų bus šį vakarą, 
28 kovo, YMCA patalpose, 99 
Meserole Avė. Martin Daley 
aiškins apie džiovą kūdikystė
je. Rodys paveikslus.

Kita — bus antradienį, 29 
kovo, 179 Marcy Ave., apie 
širdies ligas, taip gi su pa
veikslais.

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERS1GERIATE

atsitaisysite 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
p <J?S YRA PASALDINTOS” 
e£Sldu?da . vaistinėse bonkomis.

onų. lįstaigose ir restauracijose 
«Td°o^m^s ke’ stikliukais
JUSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N, Y.

Pirmadienis, Kovo 28, 1938

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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 darbą atliekame patenkinančiai.

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

16 lėni] padarau nau
jo* paveikslui ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

I

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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




