
Krislai
Nepamirškite.
Argi Atslūgo?
Pamate ir Pamelavo.
Kaip Tai Susigiedojo!
Ar Bereikia Geresnes

Progos?
Rašo A. B.

: Nepamirškite, draugai, kad šį 
sekmadienį, balandžio 3 dieną, 
Brooklyne įvyks “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas ir didžiulis 
banketas. Niekados pirmiau 
“Laisvė” nebuvo taip populiari 
ir taip įtekminga, kaip šiandien. 
Todėl jos suvažiavimas turėtų 
būti skaitlingas. Ne tik Broo- 
klyno, bet ir tolimų apylinkiti 
šėrininkai privalo dalyvauti.

“Laisvės” banketas, kuris 
įvyks po suvažiavimo vakare, 
turėtų turėti tūkstantinę publi
ką.

Smetonininkų organas “Vie
nybė” jau džiaugiasi Lenkijos 
grobikų širdies suminkštėjimu. 
Girdi, Vilniaus krašte persekio
jimas lietuvių jau atslūgo ir 
viskas eina, kaip iš lietuviškos 
pypkės.

Tai muilinimas lietuviams 
akių ir raminimas jų Lenkijos 
imperialistinės valdžios naudai.

Kas smarkiausiai draskėsi 
Cooper Union svetainėje kovo 
20 dieną? Kas garsiausia šau
kė, kad visa Lenkijos armija 
nieko nereiškia prieš vieną gerą 
lietuvį?

Tai buvo Juozas Tysliava.
Kas išsigando Lenkijos kon- 

sulio Sylvestro Gruškos, kuris 
persigandęs lietuvių demonstra
cijos kovo 26 d. kažin kur pa
lindęs po stalu gulėjo?

Tai irgi buvo pats Juozas Ty
sliava. Vargšas taip išsigando, 
jog net už pusės bloko nuo lie
tuvių demonstracijos už kam
po pasislėpęs tik laikas nuo lai
ko galvą kišteldavo ir vėl tuo- 
jaus įtraukdavo.

Gal da už tai būtų galima 
Juozui dovanoti. Nu, ką gi pa
darysi, jeigu žmogaus kinkos 
dreba pamačius tą vietą, kur 
Lenkijos ponų valdžios atstovai 
gyvena, arba ofisą turi. Tačiau 
jokiu būdu negalima jam dova
noti už bjaurų melavimą Len- 
kijos naudai, už niekinimą ir 
žeminimą lietuvių demonstraci- ’ 
jos prieš Lenkijos ponus.

Pavyzdžiui, Tysliava savo ga- 
zietoje sako, kad kovo 26 dienos 
demonstracijoj viso labo tebuvo 
Vienas šimtas žmonių. Ir 
džiaugiasi Juozas, kapo koks 
tikras lenkomanas, kad šitaip ta 
lietuvių demonstracija “nepavy
ko”.

Viena, juk p. Tysliavai visai 
nepriderėtų džiaugtis, jeigu de
monstracija ištiesų ir nebūtų 
pavykus. Antra, tai negražus 
melas, kad demonstracijoje te
buvo šimtas dalyvių—buvo ma
žiausia visa tūkstantinė.

Kaip tai gali būti, kad ėmė ir 
susigiedojo Brooklyno fašistų 
“Vienybė” ir Chicagos menševi
kų “Naujienos”? Abudu tie 
laikraščiai varo sekamą vieną 
vagą: Lietuviai neturi perdaug 
triukšmauti, nes Lietuvai dide
lio pavojaus nebėra. Sovietų 
Sąjunga niekam neverta, nes ji 
“išdavė” Lietuvą, tuojau nepa- 
siųsdama armijos prieš Lenki
ją ir neišperdama Lenkijai kai
lio.

? Matote, kaip drąsūs tie vyrai. 
Jūs tuojaus muškitės, o jie tik 
liežuviu paplaks.

Jeigu jau ne platų, masinį 
kongresą, tai bent jau geroką 
konferenciją turėtų Šią vasarą 
(gal dar nelaukiant pačios va
saros)' susišaukti Amerikos Lie
tuvių Kongreso Veikiantysis 
Komitetas. Kodėl jis tyli? Juk 
dabar auksinė jam proga apvie- 
nyti labai plačias lietuvių ma
ses gynimui Lietuvos nepriklau
somybės ir gelbėjimui Lietuvos 
Žmonėms demokratines teises 
atgauti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $6.00

Metams
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Senatas Priėmė Roo- 
sevelto Planą Taisyt 

Valdžios Skyrius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 49 balsais 
prieš 42 priėmė prezidento 
Roosevelto reikalavimų per- 
organizuot kai kuriuos val
džios skyrius, kad galėtų 
sėkmingiau vykdyt Naujo
sios Dalybos tikslus. Tai 
yra skaudus smūgis kunigo 
Coughlino fašistam ir atža
gareiviam demokratam ir 
republikonam, kurie piestu 
stojo prieš perorganizavimų 
tūlų valdžios dalių. Jie veid
mainiškai rėkė, būk Roose- 
veltas tuomi sumanymu no
rįs “tapt diktatorium,” ir 
suorganizavo savo agentų 
šaikas, siekdami “visiškai 
sunaikint prezidentų Roose- 
veltų ir Naujųjų Dalybų” 
kaip sako senatorius Sher
man Minton nuo Indianos.

Tie gaivalai per 36 valan
das susiuntė apie 100 tūks
tančių dirbtinių telegramų 
senatoriams, kad atmestų 
Roosevelto reik a laujamus 
pataisymus valdžioj.

Ar Tik Neįlįs į Slastus 
Generolas Franco?

Barcelona, Ispanija.— Ge
nerolo Franco armija, besi- 
grumdama linkon Leridos, 
susmailėjo kaip kylys, kurį 
liaudiečiai gali atakuot iš 
abiejų šonų, šiaurių ir pie
tų. Morellos-Zoritos srity j, į 
šiaurių rytus nuo Teruelio, 
fašistai taipgi išstato pavo- 
jun šonų savo armijos iš 
pietų pusės.

Katalonijos provincijos 
liaudiečių vyriausybė sako: 
“Dar niekad istorijoj joks 
generolas nedavė tokios pui
kios progos savo priešui,” 
kaip dabar gen. Franco 
duoda armijoms Valencijos 
ir Katalonijos.

Kardinolo “Heil Hitler”
Vienna. — Austrijos kar

dinolas Th. Innitzer, rašy
damas laiškų J. Brueckeliui, 
nazių organizatoriui, užbai
gė sveikinimu: “Heil Hit
ler!” (Tegyvuoja Hitleris!) 
Kardinolas garbina hitleri
ninkus kaip “komunizmo 
naikintojus.”

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir šilčiau.—N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra 42-64. 
Saulėtekis 5:46; saulėleidis 
6:16.

Konferencija galėtų susidėti 
iš Kongreso skyrių atstovų. 
Galėtų /būti nepaprasta konfer
encija—kad ir nelabai skaitlin
ga, bet. atstovinga. Jon būtų 
galima pakviesti ir tas organi
zacijas, kurios prie Kongreso 
tebėra neprisidėjusios.

Telephone STagg 2-3878

{kalino Keturis už Atsisaky
mą nuo Nazią Balsavimo
Frankfurt, V o kieti j a. — 

Keturi biblistai tapo nuteisti 
6 mėnesiams iki pusketvir
tų metų kalėjiman už tai, 
kad jie sakė, jog nedalyvaus 
ateinančiuose balsavimuose. 
Tuos balsavimus Hitleris 
daro, kad piliečiai jį vėl “už- 
girtų.”

Smetonos Valdžia Šaukia 
Žmones Mandagiai Pasi

tikt Lenkijos Atstovą
Kaunas. — Lietuvos vy

riausybė rengiasi mandagiai 
priimt atvykstantį Lenkijos 
atstovų Charwata. Jo atva
žiavimas Kaunan kovo 29 d. 
plačiai išgarsintas iškabo
mis ant mūrų sienų.

Lietuvos valdžia ragina 
gyventojus ramiai laikytis 
ir svetingai pasitikt Varša- 
vos atstovų.

130 MILIONŲ NAUJINT 
SSRS NAMUS

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė 130 milio- 
nų rublių -šiemet panaujint 
12,440 namų. Per metus bus 
pastatyta 57 naujų mokyklų.

Būtų Ko Nusigąst Franci j ai 
ir Anglijai, jei Gen. Franco 

Laimėtų

Barcelona. — Nėra ko 
perdaug nusigųst Ispanijos 
draugams užsieniuose dėl 
pačios Ispanijos. Jie vely te
gu nuogąstauja dėl to, kas 
atsitiktų Francijai ir Angli
jai, ypač jų kolonijoms, jei
gu fašistai laimėtų karų Is
panijoj, — rašo R. Minor, 
N. Y. Daily Workerio ko
respondentas.

NAZIAI GRĄSINA NU
KIRST GALVĄ BUV. AUS

TRIJOS PREMJERUI

Vienna, kovo 29. — Buvu
sį Austrijos ministerį pir
mininkų , šušniggų naziai 
teis karo teismu. Gręsia 
jam galvos nukirtimas už 
tai, kad andai jis drįso 
skelbt balsavimus, ar žmo
nės nori nepriklausomos 
Austrijos ar jos prijungimo 
Vokietijai.

Maskva. — Visoj Sovietų 
šalyj buvo iškilmingai pa
minėta 70 metų sukaktis 
nuo didžio rašytojo M. Gor
kio gimimo. Ta diena atžy
mėta jo veikalų vaidini
mais, koncertais ir masi
niais susirinkimais.

Gorkis buvo 1936 m. nu
nuodytas pagal trockisto 
Jagodos sumoksiu su ketu
riais prieš-sovietiniais dak
tarais.
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LIETUVOJ STIPRĖJA KARINĖ KOMANDA
Sujungta Armijos Komanda su Apsigynimo Ministerija

Kaunas. — Tapo suvieny
ta Lietuvos apsigynimo mi
nisterija su aukštų j a armi
jos komanda; tai armijos 
viršininkai turės dar dides
nės įtakos valdžioj.

Naujas ministeris pirmi
ninkas kun. Mironas, vy
riausias armijos kapelionas, 
esųs kuo griežčiausias šali
ninkas išlaikymo Lietuvos 
nepriklausomybės ir priešas 
Lenkijos ponų imperializmo, 
—kaip praneša bevieline te
legrama iš Kauno “Daily 
Workeriui”, Amerikos Ko
munistų Partijos organui:

“Iš tarptautinės politikos 
atžvilgio naujasis ministerių 
kabinetas sustiprina asme
niškų pozicijų prezidento 
Antano Smetonos ir tų po
litinę sriovę, kurios galvinyj 
jis stovi.”

Dar Smarkiau Hitleris ir Mussolinis Gū
džia Ginklus ir Karius Generolui Franco

Barcelona, Ispanija.— Re
spublikos gynimo ministeri
ja smulkmeniškai paduoda, 
kada ir kiek įžlusšolinis ir 
Hitleris atsiuntė savo karei
vių ir įvairių pabūklų gene
rolui Franco’ui:

Kovo 10 d. per Cadiz prie
plaukų buvo įvežta 4,500 re
guliarių Italijos kareivių ir 
500 juodmarškinių legionie
rių.

Tris generolo Franco lai
vus su tais kareiviais atly
dėjo du Italijos kariniai lai- 
vai-naikintuvai ir keli orlai
viai.

Niekur Nereikia Policijos Leidimo Skleist 
Lapelius, - Patvarkė Vyriausias Teismas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teismas 
vienbalsiai nusprendė, kad 
Griffin, Georgia, miesto įsa
kymas, uždraudžiantis sklei
sti lapelius be leidiTrno, yra 
priešingas šalies konstituci
jai.

Tuom yra panaikinama ir 
kitų miestų įstatymukai,

Iš Phila. Lietuvių Susirinkimo 
Lietuvai Ginti

Philadelphia, Pa. — 1,500 
lietuvių susirinko į protes
to mitingų prieš Lenkiją. 
Susirinkimas įvyko Lietuvių 
Svetainėje, E. Allegheny 
Avenue.

Be kitų, kalbėjo ir rabinas 
Louis Wolsey. Sakė: “Len
kija dabar daro Lietuvai tą 
patį dalykų, kaip Vokietija 
padarė Austrijai. Lenkija 
semia sau įkvėpimą iš Vo
kietijos.”

Susirinkimas išnešė rezo
liucijų, kuria kreipiasi į 
prezidentą Rooseveltą ir 
įvairių šalių atstovus Wash
ingtone padėt Lietuvai iš
laikyt nepriklausomybę.

Kaunas. — Jau nuvažiavo 
į Varšavų Lietuvos pasiun
tinys Škirpa ir apsigyveno 
“Europa” viešbutyj, tame 
apartmente, kur nesenai 
buvo apsistojęs Herbert 
Hoover, buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas.

LENKŲ PONAI JIEŠKO 
KALTININKŲ, KODĖL 
LIETUVIAI BRUZDA

Varšava.— Lenkijos spau
da gauna žinių, kad dar ne
siliauja lietuvių bruzdėjimai 
prieš priėmimų Lenkijos ul
timatumo.

V a r š a v o s ponai todėl 
skleidžia paskalus, būk tai 
“Komunistų Inte rnaciona- 
las kurstąs Lietuvos gyven
tojus nepasiduot Lenkijai.”

Šį mėnesį Mussolinis ir 
Hitleris atsiuntė Ispanijos 
fašistam 743 ląkūnus ir virš 
40 bombinių orlaivių per 
Bilbao ir Cadiz prieplaukas.

Kovo 19 d. didelis Italijos 
karo laivas pats atvežė į Ca- 
dizų krovinį ginklų ir amu
nicijos.

Vokietijos garlaiviai kas 
savaitė reguliariai gabena 
kanuoles ir jų šovinius gene
rolui Franco’ui per Bilbao 
prieplaukų.

Šimtai Vokietijos nazių 
jau su šeimynomis atplaukė 
į Ispaniją.

kurie užgindavo skleist la
pelius be vietinės vyriausy
bės leidimo.

Vyriausias teisėjas 
Hughes pareiškė, kad tokie 
įstatymukai reiškia cenzūrų 
ir spaudos laisvės varžymų. 
O spauda, jis sako, yra ne 
tik laikraščiai, bet ir lape
liai.

Nauji Giliną Stambūs Laimė
jimai prieš Japoniją

Hankow, kovo 29. — Chi- 
nai išvijo japonus iš Chan- 
gyuano ir Fenkita, Geltono
sios upes srity j; -atėmė iš 
jų Tawenkową ir nuvijo 
priešus į Yi kalnus; taipgi 
išmušė japonus iš Tsiningo, 
Linchengo, Tsaochwango ir 
Lini, Shantungo provinci
joj.

Susirinkime taip pat nu
tarta šaukt kongresą virš 
miliono Amerikos lietuvių 
atstovų ir ten sudaryt platų 
komitetą savo tėvų šaliai 
gelbėti.

(Ši žinia imta iš ameri
konų spaudos.)

Elektros Šerų Kompa
nijos Prakišo Vyriau

siame Teisme
Čechoslovakijos Ministeris 

Perspėja Nazius
Praga. — Vokiečiai naziai 

Čechoslovakijos piliečiai 
“turi sustabdyt savo propa
gandą prieš šią valstybę,” 
kaip juos storai persergėjo 
Milan Hodza, Čechoslovaki
jos ministeris pirmininkas. 
Jis priminė, kad valdžia ne
leis jiem laužyt šalies kons
titucijos.

♦
Lietuvos Derybos Augustave 

Su Lenkija Dėlei Susisie
kimu Užmezgimo

Vilnius. — Eina Lenkijos 
ir Lietuvos įgaliotinių pasi
tarimai Augustave įsteigt 
susisiekimus g e ležinkeliais, 
oru, radio,’ paštu, lėktuvais 
ir vieškeliais tarp tųdviejų 
šalių.

Lietuvos delegacijos pir
mininkas yra inžinierius 
T u s k a n i s, Lenkijos — 
Gwiazdowski. Jis pirmas 
pasveikino lietuvius ir ža
dėjo “geriausią valią” iš 
Lenkijos pusės.

T u s k a n i s atsiliepė, iš
reikšdamas viltį, kad šios de
rybos patarnaus “sliachet- 
niem” (kaip ir “kilniem”) 
abiejų šalių siekimam ir 
bendrai jųdviejų naudai.

Pagal abiejų pusių susita
rimą, derybos yra vedamos 
lenkų ir lietuvių kalbomis.

ANGLIJOS POLITIKŲ PA
TARIMAS FRANCIJAI

Paryžius. — Anglijos po
litikai Lloyd George ir Win
ston Churchill patarė Pran
cūzų vadams susitarti, ne- 
sivaidyti, o darbininkam— 
nestreikuoti. Nes tai, girdi, 
silpnina Franciją ir padrą
sina Hitlerį ir Mussolinį.

Naziai Liepia čechoslavijai 
Panaikint Sutartis su SSRS 

ir Francij a

Paryžius. — Pranešama, 
jog Vokietija vis stipriau 
ragina Čechoslovakiją atsi- 
mest nuo tarpsavinio apsi
gynimo sutarčių su Franci- 
ja ir Sovietais.

Įtaria Lietuvį Žmogžudystėj
Chicago, Ill. — Lietuvis V. 

Laduckas, 19 metų, tapo su
imtas kaip tariamas daly
vis nušovimo Martino Wols- 
kio. Kartu su juom areštuo
ti vienas italas ir vienas 
lenkas, po 17 metų amžiaus.

Visi trys ginasi nieko ne
žiną apie šią žmogžudystę. 
Laduckas prisipažino tik da
lyvavęs dviejuose užpuoli
muose McKinley parke tiks
lu apiplėšti.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Washington. — Šalies Vy
riausias Teismą 6 balsais 
prieš 1 nusprendė, jog teisė
tas yra ir sutinka su kons
titucija kongreso įstatymas, 
išleistas 1935 metais, kuris 
reikalauja, kad susiregis- 
truotų valdžioj visos kom
panijos, kurios verčiasi bei 
mekleriauja serais elektros 
ir geso pramonių, o pačios 
tiesioginiai nedalyvauja ga
minime tų reikmenų. Tuo
mi šalies Aukščiausias Teis
mas atmetė didžiosios Elec
tric Bond and Share kompa
nijos reikalavimą panaikint 
minimą įstatymą neva kaip 
“priešingą” Jungtinių Vals
tijų konstitucijai. Tas kom
panijas I parėmė tik teis. 
McReynolds.

Vyriausias Teismas taip
gi užgyrė New Yorko mies
to įstatymą, pagal kurį 
elektros - geso kompanijos 
turi mokėt 3 procentus sa
vo pelnų bedarbiam šelpt.

Ispanija Stiprėja, Sako 
Drg. Robert Minor

Barcelona. — Paskutinė
mis dienomis Ispanijos fa
šistai, su didžiais spiečiais 
Italijos ir Vokietijos orlai
vių, su 10,000 nazių karo 
technikų ir daugybe viso- . 
kios amunicijos, pažygiavo 
nemažai pirmyn, — rašo N. 
Y. Daily Workerio kores
pondentas Robert Minor:

“Bet žmonės ir jų vadai 
netiki, kad fašistams pavyks 
prasilaužt iki jūros” (ir at- 
kirst Barceloną nuo Valen
cijos ir Madrido). Respubli
kos armija pasiryžusiai, 
bebaimiai priešinasi ir kiek
vieną dieną stiprėja.

“Net jeigu Hitlerio ir 
Mussolinio armijos pasiektų 
jūrą ir atkirstų Barceloną 
nuo Madrido, vis tiek res
publikinė Ispanija galėtų 
atsilaikyt neribotą laiką,” 
sako drg. Minor:

“Ispanija nesilpnėja, bet 
stiprėja ir randa naujos 
tvirtybės vienybėje, kari
niame patyrime ir savo ka
rinėse pramonėse.”

Negrą Darbininką Laimėji
mas Vyriausiam Teisme
Washing ton. — Vieti

niai federaliai teismai buvo 
uždraudę pikietuot negram 
Sanitary grosernių krautu
ves. Pikietininkai reikalavo 
priimt ir negrus tarnauto
jus.

Dabar šalies Vyriausias 
Teismas atmetė tokius už
draudimus ir nurodė, kad 
Norris-LaGuardijos į s taty- 
mas užgina f e de raliams , 
teismams davinėt indžionk- 
šinus prieš pikietus.
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Wm. Z. Foster Apie Lovestonizmą 
Automobilistų Unijoj

USA Komunistų Partijos pirmininkas, 
W. Z. Foster, rašo straipsnį “Daily Wor- 
keryj” apie kontr-revoliucinę lovestoniz- 
mo įtaką Automobilių Darbininkų Uni
joj, jos vaduose.

Rašytojas pažymi, kad prieš devynis 
metus Lovestonas buvo pašalintas iš 
USA Komunistų Partijos narių eilių, 
kaipo didelis frakcionistas, avantūristas 
ir oportunistas.

Fosteris pažymi, jog automobilistų 
unijos pirmininkas, Homer Martin, yra 
artimas Lovestono bičiulis ir toj unijoj 
vykdo tokią taktiką, kokią Lovestonas 
kadaise bandė vykdyt Komunistų Parti
joj*

Jei Lovestonas butų ilgiau pabuvęs Ko
munistų Partijoj, jis būtų ją suvaldęs. 
Dėka tam, kad jis laiku buvo isVytas, 
šiandien partija gyvena tokį santalkų, 
gražų gyvenimą, kokio ji niekad nematė 
pirmiau.

Taigi rašytojas pataria automobilis
tams darbininkams budėti: nepasiduoti 
lovestonizmo įtakai, kadangi ji yra labai 
žalinga ne tik bendram darbininkų judėji
mui ir visam anti-fašistiniam judėjimui, 
bet ir patiems automobilistams. Loves
tonizmo taktika gali tą uniją visiškai su
skaldyti j frakcijas, į grupes, iš ko pasi
džiaugtų tiktai automobiliu magnatai.

litiką. Reikalaukim uždraust hitlerininkų 
ir voldemarininkų veikimą. Išvalyti'val
džios ir kariuomenės aparatą nuo Hitle
rio agentų. Remti Tautų Sąjungos žings
nius, nukreiptus taikai sustiprinti. Rem
ti Sovietų Sąjungos taikos politiką, gi
nančią mažųjų tautų nepriklausomybę. 
Kovokim dėl amnestijos politkaliniams- 
antifašistams — stovintiems už Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą.

“Šalin fašistų valdžia — Lietuvos ne
priklausomybės laidotoj a.
“1938 m. vasario mėn.”

Kad Smetona galėjo šitaip pasielgti, 
visai neabejotina. Daugiau: nemažai 
žmonių, net tokių, kurie iki šiol Smeto
nos valdžią rėmė, pradeda panašiai ma
nyti. Jie sako: Lenkijos ponai nebūtų 
tos provokacijos iškirtę, kurią iškirto, ir 
nebūtų sukoncentravę savo jėgų Lietu
vos pasienyj; be to, jie nebūtų siuntę to
kio pažeminančio Lietuvai ultimatumo, 
jei iš karto nebūtų žinoję, kad Smetonos 
valdžia jį priims!

Lietuvoj, matyti, žmonės nujaučia ir 
žino, kad Smetona panašiai yra padaręs, 
dėlto jie * šiuo tarpu taip smarkiai bruzda 
reikalaudami Smetonos valdžią pasi- 

* traukti ir užleisti vietą koalicinei val
džiai.

Mes senai nurodėme, kad Smetona tu
ri pasitraukti, kad, jei norima Lietuvos 
liaudį matyti stiprią ir sąlydžiai nusi
teikusią prieš Lenkijos ponus ir bile iš
laukinį priešą, reikalinga kuoveikiausiai 
Lietuvoj atsteigti demokratija!

LIETUVOS ŽINIOS
dėję daryti tam tikrų žygių, 
kad Tiškevičius su šebeka dalį 
atlyginimo paimtų mišku. To
dėl dabar Tiškevičius su šebeka 
ir reikalauja dpot jiems nusi
kirsti bent 100 ha miško (1 ha 
miško vidutiniškai varlinamas 
apie 3 tūkst. Lt.), o to reikala
vimo žemės ūkio ministerija vi
sai negalinti patenkinti, nes 
Lietuvoje ir taip miško maža 
tėra.

Pagaliau lieka dar vienas

Mirė Zuzana Augustinienė- 
Radzevįčiute

Ketvirtadienį, vasario 17 d. 
Kaune, žydų ligoninėje širdies 
liga mirė Zuzana Augustinie- 
nė. Velionė gimė šakiuose 1886 
m. rugsėjo 12 d.

Velionės tėvai, Jonas ir Ma
rija Radzevičiai, gyvendami 
Šakiuose, buvo tikri V. Kudir
kos draugai. Kudirka Radzevi
čių namuose buvo dažnas sve
čias, o. patys Radzevičiai, ypač!
Radzevičius, buvo geri jo pade-; slenkstis, tai kaip išvežti valiu- 

itą.
Pasirodo, kad šis klausimas 

išsprendžiamas nesunkiai: Lie
tuvos kai kurių įmonių ir pilie
čių Lenkijoje esą “įšalę” apie 3 
mil. Lt. Taigi, sutartą Tiškevi
čiui ir šebekai atlyginimą že
mės Ūkio Ministerija sumokėtų 
į privatų Lietuvos-Lenkijos 
“klyringą,” būtent, Tiškevičius 
su šebeka “įšalusių” pinigų sa
vininkams sumokėtų Lietuvoje, 
o patys atatinkamą sumą paim
tų Lenkijoje ’“įšalusiųjų.”

Tai tokia maždaug plotme 
derybos ęlabar ir tęsiamos ir ti
kimasi šūsitarti.

jėjai. Radzevičius, būdamas na
gingas amatininkas, padaryda
vo tam tikras plokšteles Ku
dirkos kompozicijoms. Jos, pri
taikintos prie tam tikro muzi
kos instrumento, buvo gana 
plačiai paplitusios apie šakius, 
Kudirkos Naumiestį ir kitur. 
Net ir šis primityvus muzikos 
instrumentas anais laikais bu
vo didelis tautinio susipratimo 
žadintojas. Radzevičių namai 
buvo .ir Kudirkos raštų sandė
lių ir vienokiu ar kitokiu Ku
dirkos veikimo centru, kol jis 
dar gyveno šakiuose (1890- 
1895). Bet Radzevičių namai ir 
toliau buvo atdari lietuvybei ir 
ne vienas tautinio atgijimo 
spindulėlis iš čia pasklido į pla7 
tesnę apylinkę.

KUN. ČIBIRO BYLA 
DĖL “AS” GALŪNĖS

ŠYPSENOS

ŠAIPOKO NUOMONĖ 
APIE DIPLOMATIJĄ

Sako, Smetona Padarė Sąmokslą 
Su Lenkijos Ponais

Šiomis dienomis mus pasiekė įdomus 
' Lietuvos Komunistų Partijos atsišauki

mas, išleistas dar vasario mėnesį (vadi
nasi, prieš pastarąjį Lietuvos-Lenkijos 
incidentą). Atsišaukime pareiškiama, 
kad Smetona dar tuomet pradėjo slaptas 
derybas su Lenkija ir išsižadėjo Vilniaus.

Kadangi šis atsišaukimas labai svar
bus, tai mes jį talpiname ištisai:

“Dvidešimties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių proga, fašistų 
valdžia amnestavo Hitlerio agentą Vol
demarą, o taip pat Neimaną, Ropą ir 
kitus hitlerininkus. Jie, kaip žinoma, bu
vo nubausti ilgiems metams kalėjimo už 
ruoštą Hitlerio užsakymu perversmą Lie
tuvoj arba už ruoštą sukilimą prijungti 
Klaipėdos kraštą prie Vokietijos, ir už 
įvykdytas politines žmogžudystes. Šių 
Lietuvos liaudies ir nepriklausomybės 
priešų amnestavimas dar labiau sustip
rins jau ir taip plačiai išsišakojusį hit
lerininkų veikimą Lietuvoje.

“Kartu su šitais pardavikiškais žings
niais, fašistų valdžia, išsižadėdama Vil
niaus, pradėjo slaptas derybas su Lenki
ja ir, atsitolindama nuo Tautų Sąjungos, 
apdovanojo Vyties Kryžiumi latvių mi- 
nisterį Munterį, kuris pripažino užgrob
tą Abisiniją Italijai ir paskutiniame Tau
tų Sąjungos plenume ėjo iš vien su fašis
tiniais agresoriais.

“Visa tai dar kartą vaizdžiai liudija 
apie Lietuvos fašistų valdžios parsidavi
mą Vokietijai-Lenkijai-Italijai ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės laidojimą.

“Protestuokim prieš liaudies ir nepri
klausomybės priešų amnestavimą. Pro
testuokim prieš pardavikišką užsienio po-

’ Politiškas Chuliganizmas
“Daily Worker” iškelia aikštėn tą bū-1 

tent faktą, kaip New Yorko seimelyj bu
vo pravarytas t. v. McNaboe-Devaney bi- 
lius, sulyg kuriuo (jei gubernatorius 
Lehman jo nevetuos) nei vienas pažan
gesnių minčių žmogus negalėtų gauti 
darbo jokioj valstijinėj arba miestavoj 
įstaigoj.

Angliškas dienraštis sako, kad prieš 
balsuosiant už šį bilių, reakcininkai var
tojo ne tik demagogiją, bet grąsinimus 
tiems, kurie svyravo ir nenorėjo už šį 
bilių balsuoti. Tūlų assemblypianų visiš
kai nebuvo pačiam posėdyj, kur bilius 
buvo priimtas. Pav. negras assemblyma- 
nas, Robert W. Justice, iš New Yorko, 
sako, jis visai tame posėdyj nedalyvavęs, 
bet gi jo vardas padėtas į sąrašą balsa
vusiųjų!

Iš tikro, tai politiškas chuliganizmas!
Prieš šį bilių išstojo net toki dienraš

čiai, kaip New York “Times” ir “Daily 
News.” Prieš jį išstojo visos pažangesnės 
New Yorko valstijoj organizacijos ir as
menys.

“Laisvės” redakcija taipgi oficialiai 
savo telegrame gubernatoriui Lehmanui 
pasisakė prieš šį bilių, ragindama guber
natorių jį vetuoti.

Kitos New Yorko valstijoj esančios pa
žangiosios organizacijos ir asmenys, ku
rie dar nepasiuntėte gubernatoriui tele
gramų bei laiškų, raginančių vetuoti na- 
zišką McNaboe-Devaney bilių, prašomos 
tai padaryti kuoveikiausiai.

Tasai bilius — reakcionieriškas, fašiz
mu kvepiąs bilius, dėlto reikalinga žiū
rėti, kad jis nepataptų įstatymu!

Iki Laisviečių Metinio Suvažiavimo 
--Tik Trys Dienos

“Laisvės” šėrininkų metinis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, balandžio 3 d., di
džiojoj Grand Paradise Salėje, Brooklyn, 
N. Y. Prasidės 10 v. ryto.

Dar primename visiems mūsų šėrinin- 
kams, draugams ir prieteliams: dalyvau
ki! savo dienraščio metinian^ suvažiavi
me. Prisidėkit prie savo dienraščio pato
bulinimo, pagerinimo!

“Laisvė” kaipo dienraštis šiandien yra 
reikalingesnis, negu kada nors buvo. Dėl
to jo likimu, jo stiprinimu privalo rū
pintis ne tik brooklyniečiai, bet ir visi, 
toliau gyveną mūsų draugai ir draugės!

NAZIAI GRŪMOJA ČE* 
CHOSLOVAKIJAI

Praga, Čechoslovakija. — 
Nazių vadas K. Henlein 
grąsinapčiai reikalauja, kad 
Čechoslovakijos valdžia pas
kelbtų naujus seimo rinki-

mus ir duotų plačią savival
dybę virš trims milionams 
vokiečių, gyvenančių Čecho- 
slovakijoj.

Į Henleino prakalbas su
gužėjo 23,000 nazių. Jis šau
kė Čechoslovakiją “apsižiū- 
rėt, kol dar ne pervėlu.”

Woodstock, Virginia, ko
vo 28.—Automobilio nelai
mėj užsimušė buvęs majo
ras Ispanijos liaudiečių Gi- 
jon mieste, vardu A. G. Mal- 
lada.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Kaip Eina Derybos Su Tiške
vičium ir Šebeka del Palangos

Piešę miliono nori gauti už 
Raudondvari

Jau antra savaitė, kai žemės 
ūkio ministerija derasi su pa
langiškio Tiškevičiaus įpėdi
niais p. Tiškevičium ir p. še
beka.

Nors abi pusės reiškia daug 
noro susitarti, tačiau galutinai 
susitarti vis nesiseka, nes atsi
randa naujų 'ir nenumatytų 
kliūčių.

Del Palangos išpirkimo būtų 
galima lengvai susitarti, nes 
Palanga iš Tiškevičių vis tiek 
valstybei reikia išpirkti, o be 
to, yra konkretūs objektai. Bet 
p. Tiškevičius su p. šebeka prie 
Palangos klausimo prijungė ir 
buv. Raudondvario savininko 
grafo Tiškevičiaus nekiln. tur
tų nusavinimo ■ klausimus, nes 
juodu yra artimiausi buv. Rau
dondvario savininko Tiškevi- 

’ čiaus giminaičiai ir reiškia pre
tenzijas į jo civil, teises.

Kadangi žemės reformos rei
kalams iš raudondvariškio Tiš
kevičiaus yra nusavinta apie 20 
tūkst. ha miškų ir dvarų žemės, 
tai išeina yipie 400 tūkst. Lt. 
Taigi, ši nauja pretenzija ir 
sudaro tam tikrą kliūtį greit 
susitarti. Bet ir dar ne viskas: 
kai kurios privačios firmos ir 
asmenys, sužinoję apie derybas 
(Kaune yra vienas privatus 
nuolatinis tarpininkas, kuris 
rūpinas Lietuvos-Lenkijos pi
liečių tarpusaviais piniginių 
santykių reikalais), tuojau pra-

įvykęs faktas, apie ku- 
lietuviškas vienkartinis 
“Pastangos.”
Krištapas Čibiras per- 

išdavė

Leslie Hore-Belisha, 
karo ministeris Anglijoj, nusi
statęs prieš Chapnberlaino 
bjaurią politiką.

Kaip Vilniaus krašte dabar 
persekiojami lietuviai ir kaip 
jie baudžiami net už visai ne
kaltus dalykus, liudija štai šis 
nesenai 
rį rašo 
leidinys

Kun.
eitų metų kovo 31 d, 
jungtuvių metrikų, pažymėjimą 
Juozui Spėčiui, pasirašydamas 
savo pavardę—Čibiras. Tuo pa
rašu susidomėjo Vilniaus sto- 
rastija, nes lenkiškai pasirašy
ti, jos manymu, kun. Čibiras 
turėjęs “Čibir,” t. yra, be “as” 
galūnės. Už tai storastija pa
traukė kun. A. Čibirą atsako
mybėn.

Kun. Čibiras. parašė storasti- 
jai tokį pasiaiškinimą: “Pasi
rašinėjo Čibiras, nors- gimimo 
metrikuose turiu Čibirų sūnus. 
Metrikų pavardė atsirado rusų 
valdymo laikais, pašalinant ga
lūnę “as” nuo kamieno Čibir. 
Grąžindamas metrikų pavardei 
galūnę “as,” nekeičiau pavar
dės netinkamu būdu, tik ją 
linksniuoju pagal lietuvių kal
bos dėsnius ir dvasią. Keiti
mas pavardžių, pridedant galū
nes, turi pamatavimo ir lenkų 
kalbos praktikoj ir gramatikoj, 
netgi pirmajame linksnyje, 
pav., Dombrovski, Dombrovska. 
Sapieha, Sapiežanka, Sapiežyna 
ir tt. Lenkų kalba neturi tik 
galūnės vyriškos giminės daik
tavardžių pirmajam linksniui. 
Lietuvių kalbos dvasia ir dės
niai vyriškųjų daiktavardžių 
pavardžių linksniavimo žvilgs
niu yra tie patys, kaip klasi
nių kalbų, o lenkų mokslas ir 
praktika pagerbė graikų ir loty
nų pavardžių galūnes, kaip 
štai: Sokrates, Aristoteles, Ci
cero, priešingai kitai slavų kai-1

Nors jūsų Šaipokui ir ne
žinomi didžiosios diploma
tijos dėsniai, bet vistiek 
niežti liežuvis, kad apie pa
čią diplomatiją čia prieš jus 
šį-tą pasakyti. Didieji pa
saulio protai, arba, teisin
giau pasakius, didžiųjų vals
tybių vyrų protai, įvairius 
tarpvalstybinius kivirčius ir 
problemas riša apmąstytai 
ir šaltai, labai moksliškomis 
ir gražiomis- formulėmis.

Diplomatijoj formulė — 
viskas. Sunkiausias dalykas 
valstybių vyrams — surasti 
formulė. O kaip jau formu
lė surasta, tai po to viskas 
eina, sakysime, kaip paš- 
meruota.

Ne man ir ne jums, že
mės dulkės, suprasti diplo
matinė kalba, nei pačios dip
lomatijos tikslai! Visa tai 
tegali suprasti labai miklūs 
valstybių vyrų ir gabių vals
tybiniai nusiteikusių redak
torių protai. Štai, va, prieš 
Šaipoką guli Juozo Tyslia- 
vos redaguojama gazieta, iš 
kurios pacituosiu kai kurias 
diplomatiškas formules, kad 
jums kai kas paaiškėtų.

Ryšyj su nazių ginkluotu

besišvaistymu po Europą, : 
kaip rašo “Vienybė”, Angli- • 
jos Ministras Pirmininkas 
Cham-Berlynas įspėjęs juos • 
sekamai: “Jeigu naziai ar- : 
dys Europos taiką, tai An
glija negalės visą laiką bū
ti neutrali.”

Tysliava sako, kad naziai 
tokiuo Cham-Berlyno pa- •' 
reiškimu patenkinti.

Šaipokui, neesant diplo
matu, sunku net susivokti, 
kas tuomi Cham-Berlyno ir 
net paties Džiovo Tysliavos 
norima pasakyti. Ar tas 
Cham-Berlyno įspėjimas yra 
naziams naudingu, kad jie 
juomi patenkinti? Arba, jei
gu tas yra naudingu ir pa
tenkinančiu dalyku naziams, 
tai kodėl tuomi pasitenkini
mu turėtų tenkintis Mr. 
Tysliava? Daleiskime, kad 
Mr. Tysliava patenkintas 
tik Cham-Berlyno pareiški
mu. Bet tas pareiškimas pa
tenkino ir nazius.

Šaipokas prieina štai prie 
kokios išvados: Cham-Ber-- 
lynas yra pro-nazis, Tyslia- . 
va pro-Cham-Berlynas, o 
naziai, suprantama, už na- 
zizmą-f ašizmą!

Matote jūs, mato ir Šai
pokas, kad kaikurios dide- 

galvos virsta, kaip ang- 
sako, į didelius NUTS. •

šaipokas.

lės 
lai

London, kovo 28. — Uni
ted Press žiniomis, Anglijos. 
valdžia susitars su Mussoli- 
niu dar pirm gegužės mėne
sio.

i

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

Tel.: Humboldt 2—7864

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Gripe ir Jos Pasėkos
Gerb. daktare, malonėkit 

duot ir man patarimą. Aš esu 
27 metų amžiaus, 5 pėdų ūgio. 
Turiu dvi mergaites,—jaunesnė 
3 metų. Aš esu “Laisvės” skai
tytoja. Užsilaikau pagal jūsų 
patarimus, kiek tik man aplin
kybės leidžia.

Aš nesuprantu, ar taip gali 
skaudėt nuo peršalimo pečius, 
sprandą, galvą, kad pasikarto
ja net ir vasaros metu dažnai, 
nežiūrint saulės vitaminų. Aš 
turėjau gripą ir mėnesines kar
tu. Daktaras liepė tris dienas 
būt lovoj ir zupę valgyt. O 
va jau nedėlia laiko — ir dar 
visą mane skauda: smilkinius, 
apie akis diegia, sprandas su
stingęs, galvos negaliu palaiky
ti. Viduriai irgi suskaudę. Kai 

^xv, xxxvx-, paspaudi, tai ausys užsikemša,
bai, būtent, rusų. Kadangi Len-jir tonsiliai labai skaudūs, 
kijos konstitucija ir įstatymai 
atsižiūri į savo kitataučių pilie
čių kultūros ir kalbos skirtu
mus, vadinasi, ir į lietuvių, to
dėl, manau, kad pridėdamas 
prie savo metrikų pavardės ga
lūnę “as,” neprasižengiau nei 
Lenkijos papročiams, nei įsta
tymams, ypač jei turėti domė
ję minimų x įstatymų etninėms 
mažumoms liberalią dvasią.

Dėl išdėstytų priežasčių pra
šau mane minimoje byloje iš
teisinti ir palikti man galimy
bės pasirašinėti 
tinka su mano 
tautyste.”

Tačiau miesto 
sižvelgė į šį kun. Čibiro pasi
teisinimą ir jį nubaudė 25 
sinų pinigine bauda arba 
areštu.

Kun. Čibiras paprašė 
perduoti teismui. Vilniaus 
gardos teismas šią bylą vasario 
26 d., sprendė. Teismas kun. 
Čibirą išteisino ir Storastos 
bausmę nuėmė.

taip, kaip su
gyvenimu ir

Storasta neat-

auk-
5 d.

bylą 
apy-

Aš dabar labai nubalusi, silp
na, nervuota. Imu mielių ir 
iodinos. Man dažnai paskau- 
da ranką žemiau peties. Ir 
man užeina tarpe mėnesinių 
kai kada toks įkirus skaudėji
mas apie sėdynę ar gimtuvę, 
kad negali pastovėt. Kai atsi
sėdi, tai neskauda. Mėnesinės 
būna labai mažai ir 3 ar 4 die
nas.

Dar vienas dalykas. Malo
nėkite įdėt vardus kvarbos dėl 
žilų plaukų — buvo juodi — dėl 
mano draugės kaiminkos. La
bai ačiū.

Atsakymas
Ar gali taip visą skaudėt nuo 

peršalimo, nuo gripės? žino
ma, kad gali—ir da kaip. Gri
pe yra labai įkiri, labai vargi
nanti liga. Labai ji subaladoja 
visą organizmą, nusilpnina 
liaukas, ir paskui tos liaukos ir 
organai negali taip greit atsi
gautu Keletą savaičių žmogus 
krupinėji, kaip sumuštas.

vitaminas C ■ 
nuo bakteri- " 
pergalet, pa- " 
sriubelės, ne

vai< 
me- • 
Ga
mė-

Gripė yra bakterinė liga, 
limpama liga. Patinę esti veik 
visos kvėpavimo takų plėvės. • ■ 
Kai bakterijos įsibingėja tonsi- 
tiuose, tai negreit juos atlei
džia..

Jums gydytojas liepė pagulėt v 
3 dienas ir sriubą valgyt. Pa- • 
gulėt kartais gerai ir ilgiau: 
organizmas tada greičiau ligą <
pergali. O vietoj sriubos daug 
geriau žalių daržovių bei vaisių 
sunka. Kai verdi, užmuši vi
taminą C, o tas 
padeda apsiginti 
jų, padeda jas ir 
deda išgyf. Ne
mėselės ligoniui reikia, bet kuo 
daugiau daržovių ir vaisių. Tai 
Jūs, Drauge, kad ir dabar, pa
varykite gerai daržoves ir 
sius. Ne tai, kad visai be 
sos ar sriubos apseitumėt. 
lite nuosaikiai ir šviežios
sos vartoti, ypač jūros žuvų.“" 
Gerai bent porą kartų savaitėje A 
valgyt suaugusio gyvulio kepe-" 
nų: kepenys, inkstai ir skilvio“ 
plėvės padeda kraujui atsigau
ti, o Jūs kaip tik ir esate maža- **- 
kraujinga.

Gerai, kad imate po lašą io-'"' 
dinos ir kad vartojate džioviu--'- 
tas mieles. Būtų gerai ir žuvų"- 
aliejaus arba jo kapsulių ar ta-“ 
blečių. Greičiau atsigautų ton-*- 
siliai ir ausų vidujiniai kana-"' 
lai ir gerklė ir daug kas. Vi-/“: 
sai Jums pasveikti daug pade- - • 
tų ui t r a-v i j oi etiniai spinduliai ' • 
nuo tam tyčia lempos ir trum- 
pųjų bangų dijatermija (short 
wave diathermy). Nueikite ke-~ 
lėtą kartų pas gydytoją, .kuris 
nusimano taip gydyt. Nors po ; - 
kartą kas savaitę. Puikus mo-.„. 
derninis gydymas. — Būčiau ir 
užmiršęs tų dažylų plaukams; 
Gaukite dešimtukinėj krautu
vėj Colorinse (Nestle’s), black. 
Darykite sulyg nurodymų ant* •* 
dėžutės. Nekenkia ir veikta ’ 
neblogai.
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Trečias Puslapis

suomenės klausimus.
Kad būt sėkmingiau praves

tas moterų organizavimo dar-Rezoliucijos
Vienbalsiai Priimtos Naujos Anglijos Lietuvių Moterų 

Suvažiavime Kovo 20, 1 938, So. Boston, Mass.

Už Taiką, Prieš Karą 
Ir Fašizmą

Mes, šio suvažiavimo daly
vės, pilnai žinome ir matome, 
kad fašizmo valdomose šalyse 
moterų padėtis yra apgailėtina. 
Fašizmas atima iš moterų per 
šimtmečius iškovotas žmogaus 
teises. Fašizmas stato moterį 
darbininkę j žemiausią panie
kos kategoriją, grąžina ją į 
tamsiąją viduramžių gadynę. 
Fašizmas yra karų kūrėjas, gy
vybių, turto, civilizacijos, kul
tūros ir laisvės naikintojas. 
Nei vienos demokratinės šalies 
laisvė šiandien nėra saugi nuo 
fašizmo pavojaus. Fašistų už
pultose šalyse, Ispanijoj, Chi- 
nijoj, Austrijoj kraujas upe
liais teka, gyvybės skinamos 
visų lygiai, kaip suaugusių, 
taip ir kūdikių. Lygiai žūsta 
visi, neskiriant lyties, amžiaus 
bei skirtumo įsitikinimų. Dėlto 
mes vienbalsiai pasisakome:

1) Vesti kovą prieš šį žmo
nijos gyvybės, laisvės ir civili
zacijos mirtiną priešą.

2) Organizuoti ir šaukti į 
šią kovą plačias mases lietuvių 
moterų iki fašizmas nebus nu
galėtas visame pasaulyje.

3) Teikti visokeriopą pagel- 
bą fašizmo užpultom, savo lais
vę ginančiom šalim.

Moterą Organizavimo 
Reikalu

Suvažiavusios atstovės i š 
įvairių organizacijų plačiai, 
nuodugniai apkalbėjo moterų 
organizavimo reikalą. Iš kalbų 
pasirodė, kad nemažas skaičius 
moterų randasi įvairiose pašal- 
pinėse bei ALDLD, apšvietos 
organizacijose, kuopose. Bet 
dauguma lietuvių moterų ne
priklauso jokiai organizacijai. 
Gi priklausančių virš suminėto
se draugijose mažai ima daly- 
vumo veikime. Viena, kad ben
drose su vyrais organizacijose 
moterų atskirais reikalais 
klausimai nekeliami arba mažai 
tekeliami; antra, moterys dar 
vis neturi ganėtinai drąsos im
ti aktyvumą rišime klausimų 
bendruose susirinkimuose. Ir 
taip dauguma moterų atsilieka 
užpakalyj greitai bėgančio gy
venimo ir ūmai besikeičiančių 
svarbių dienos klausimų.

Keliant galvą fašizmui, artė
jant pasaulinio karo pavojuj, 
smaugimas viena po kitos silp
nesnių šalių turi paakstinti 
kiekvieną pažangią moterį prie 
ryškesnio, nuoširdesnio veiki
mo organizavime lietuvių mo
terų, nes šiandien daugiau ne
gu kada nors moteris yra 
įtraukta ir vaidina svarbią rolę 
kiekvienoj kovoj.

Imant atydon šiuos svarbius 
faktus, šio suvažiavimo delega
tės pasižadam dėt pastangas, 
kad kiekvienoj Naujosios An
glijos kolonijoj būtų suor
ganizuota Moterų Kliubai bei 
ALDLD kuopos. Naujai susi
organizuojanti grupė gali pa
sirinkti vardą pagal didžiumos 
pageidavimą, nes vardas neda
ro skirtumo, bile bus dirbama 
taikos, socialės gerovės, ap
švietos, kultūros ir abelnai mo
terų ir visuomenės gerovei.

Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėj 4 žuvo auto nelaimė
se pereitą sekmadienį.

Septynios ortopediškų batų 
firmos pasirašė sutartį su CIO 
unija po savaitės generalio 
streiko už algų pakėlimą. 
Taipgi vedama derybos su 475 
batų taisytuvių savininkais.

Reikalinga Subendrinti 
Motery Veikimas

Suvažiavimas suranda, kad 
organizuotų moterų grupes lig 
šiol neturėjo jokių ryšių, vei
kė palaidos, kiekviena sau, to
dėl veikimas nedavė pageidau
jamų vaisių, nebuvo plano ir 
entuziazmo pasiekti neorgani
zuotas moteris. Nebuvo kolek- 
tyvės minties, kad bendrai re
agavus į svarbius iškilusius vi-

Bedarbė Motina Pardavė Savo Kūdikį 
Už Penkis Dolerius

BALTIMORE, Md. — Doro
thy Martin Ghent, kuri yra tik 
21 metų senumo, pardavė savo 
kūdikį Elizabeth Jean Ghent, 
kuri yra tik metų ir pusės se
numo, už $5. Motina neteko 
darbo, žinoma, neteko ir mais
to, ir, nenorėdama matyti savo 
kūdikį badaujant, nusprendė jį 
parduoti, manydama, kad par
duota mergaitė gal turės ge
resnį gyvenimą, negu galėtų 
užlaikyti pati motina. Mergai
tės tėvas, 24 metų, taipgi be
darbis jau nuo rugsėjo, 1937 
metų.

Minėtą kūdikį, Elizabeth J. 
Ghent, nusipirko James Spen
cer Wheeler ir jo žmona Ka
therine Wheeler, kurie yra be
vaikiai. Pardavimo popieros 
sutaisyta ir pasirašyta prie 
Notary Public.

Kaip jaučiasi širdis tokios 
motinos, kuri priversta parduo
ti savo kūdikį tik todėl, kad 
ji neturi maisto jį penėti? Kaip 
yra sunku motinoms skirtis nuo 
savo vaikučių, juos parduodant, 
arba net nužudant ir pačioms 
nusižudant tik dėlto, Jkad neturi 
maisto? O maisto Amerikoj 
yra daugiau, negu galima su
naudoti. Kas gi čia yra kal
tas? Atsakymas lengvas: ka
pitalistinė klasė turi už tai at
sakyti. Kapitalistai pagamino 
.nedarbą, o nedarbas, skurdas 
ir kančios pagimdo kitų ir sau- 
žudystes.

čia kita baisiausia tragedija. 
Martin J. Sykes, 42-jų metų 
amžiaus, bedarbis, pardavėjas 
(“salesman”) mirė West Balti
more General Hospital. Sykes’ą 
atrado jo patėvis, Everett 
Smalling, gulintį virtuvėje ant 
grindų. Jo krūtinėje buvo 5 
žaidos subadyta su peiliu, ku
riuo jis pats save subadė. 
Sykes gyveno 1700 Thomas 
Avenue.

Na, ir dar vienas nelaimin
gas žmogus, Joseph Rusen, 51 
metų, atėmė sau gyvastį. Jį 
atrado jo duktė, Mrs. Anna Ja- 
kielski, gulintį skersai gesinio 
pečiaus, virtuvėje, gesu užsi
nuodijusį. J. Rusen gyveno 
2,000 Eastern "Ave.

Tai vis kapitalistinės siste
mos vaisiai, tai reakcijos naiki
nimas darbininkų klasės, tai 
buržuazinis užpuolimas ant dar
bo žmonių ir jų 'masinis žu
dymas. -' Nors netiesioginiai, tai 
atimdami nuo darbininkų kas
dienines gyvenimo reikmenis, 
verčia darbininkus prie despe
racijos ir saužudysčių.

Nors tokių saužudysčių yra 
desėtkai ir šimtai, bet kapita
listinė spauda slepia. O kad 
ir parašo kai kada, tai pastato 
nelaimingą nusižudėlį aukštyn 
kojomis: būk tai nusižudė dėl 
meilės, dėl girtuokliavimo, dėl 
kitokių gyvenimo nesmagumų. 
Bet ištikrųjų, bedarbė yra fak
torius, kurio niekas negali už
ginčyti.

Ką kapitalistinė spauda sa
kytų, jeigu jos korespondentai, 

bas, kad būtų sutraukta lietu
vių moterų masės į kovą už 
taiką, prieš karą, kad sėkmin
giau pravedus apšvietos, kul
tūros darbas mbterų tarpe, 
suvažiavimas vienbalsiai pasi
sako už sudarymą Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšio, kurį sudarytų įvairios 
pažangios, demokratiniai nusi- 
stačiusios moterų kuopos bei 
kliubai.

Suvažiavimo Pirmininkė, 
A. Stigienė.

PASTABA : Daugiau suva
žiavimo^ rezoliucijų ir protoko
las tilps sekamoj skyriaus lai
doje.

nors ant juoko, iš Sovietų Są
jungos praneštų, kad ten moti
na pardavė savo kūdikį už $5, 
kad ten darbininkas save su 
peiliu nusidūrė, kad ten darbi
ninkas gesu nusinuodijo dėl 
priežasties bedarbės. Tai ti
krai pamatytume kapitalistų 
spaudoj trijų colių raidėmis, 
ant pirmo puslapio. O gal dar 
ir “extra” suriktų. Bet ka
dangi čia pat po jų nosia tas 
kasdieną kartojasi, tai kad ir 
parašo kada, tai reikia dvejus 
akinius užsidėti, kad galėtum 
surasti. V—kus.

Mūs Vaiky Ateitis
Šių dienų darbo žmonės ste

bėtinai puikiai išmoko rūpintis 
likimu priaugančiosios gentkar- 
tės. Su atgimstančiu pavasa-
riu, visoj eilėj miestų vyksta 
konferencijos, 'kuriose disku- 
suojama vaikų kempės, kalba
ma, kaip jas padidint ir page
rint. i

Nesenai tokia konferencija 
įvyko ir New Yorke. Ji jau 
buvo nebe ta, kokią man teko 
matyt trejetą metų atgal. Tuo
met dalyvavo grupelė moterų 
organizacijų atstovių, šiemet 
dalyvavo 165 delegatai nuo ke
liolikos unijų, taipgi nuo pilie
tinių, broliškų ir apšvietos or
ganizacijų. Delegatai susidėjo 
iš įvairiausių amatų darbinin
kų, profesorių, artistų. Atsto
vavo apie 25,000 narių. Jų 
programoj buvo kempė Wo- 
Chi-Ca.

Konferencijoj diskusuota, 
kaip duot tinkamas vakacijas 
darbininkų vaikams.

Margaret Schlauch, New 
Yorko Universiteto profesorė, 
nurodė, kaip svarbu sulaikyt 
augimą mirtino fašizmo per 
progresyvišką auklėjimą vaikų. 
Kiti organizacijų atstovai, taip
gi kempės direktoriai teikė pa
vyzdžių, kaip kempė Wo-Chi- 
Ca išaukli vaikus, geresniais pi
liečiais ir kad ten vaikai (nuo 
9 iki 15 m.) pirmu kartu pra
deda suprast ir pagerbt darbo 
kilnumą. Jie ragino unijas ir 
kitas organizacijas paremt tą 
ne pelnui, bet ateities visuome
nininkų auklėjimui palaikomą 
įstaigą. •

Minėtoj kempėj pereitą vasa
rą turėjo vakacijas 600 vaikų. 
Ten buvo vaikai 16-kos tauty
bių, iš daug skirtingų namų. 
Kaip raportai sako ir ant vie-, 
tos parodytas judis patvirtino, 
skirtumai tautų bei rasių ne
kliudo vaikams sveikai ir links
mai praleist savaitę ar dvi va- 
kacijų. Faktinai, savaitę kem
pėj vaikai ilgai mini, kaipo vie
ną iš smagiausių savo gyveni
me. Kas dar svarbiau—daug 
veiklių jaunuolių kredituoja sa
vo susidomėjimą darbininkų 
judėjimu pagarsėjusiai darbi
ninkų vaikų kempei Wo-Chi- 
Ca. -Barbutė.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2 KP. MOTERŲ SKY

RIAUS DARBAI, ATLIKTI 
PER KOVO MĖNESĮ

Šis visas kovo mėnuo mūąų 
kuopoj buvo surištas su minė
jimu Tarptautinės Moterų Die
nos—8 kovo. Ir mūsų draugės 
jame tikrai atsižymėjo. Vie
nos darbais, kitos aukomis: 
veik visos draugės prisidėjo 
kuom katros galėdamos.

Dėlei margo vakaro, kovo 6 
d., daiktus suaukavo pačios 
draugės: viena sūrį, kita pyra
gą, trečia vėl ką turėdama. Už 
tai ir pelno liko $13.65.

Vakarienė atsibuvo kovo 13 
d. Prakalbą apie reikšmę Tarp
tautinės Moterų Dienos ir sun
kią darbininkų padėtį pasakė d. 
Else Tsrebot. Taipgi ragino 
visus stoti į Komunistų Partiją 
ir kovoti už geresnį gyvenimą. 
Dainų programą išpildė dd. 
Audickai, Merkeliūtė, Rainar- 
dienė ir Zavišienė. Ant armo
nikos ' pagriežė mūsų draugų 
Buivydų sūnus. Nors jis yra 
dar tik apie 11 metų amžiaus, 
bet jau gana gabus armonistas. 
Nuo vakarienės pelno liko $12.

Parengimuose daugiausia 
dirbo draugės Žukauskienė, 
Burbieųė, Yesienė, Krukonienė, 
Petruškevičienė, Chuberkienė, 
Sarapienė ir kitos. Svetainę 
parėdė dd. Gidvilienė, Yenkevi- 
čienė ir šiuralienė.

Atsibuvusio moterų suvažia
vimo delegatėms nakvynę pa
rūpino d. Sinkienė.

Pereitam ALDLD 2-ros kuo
pos moterų susirinkime, atsibu
vusiame 16 d. kovo, nutarėm 
prisidėti prie montelliečių ren
giamo pikniko birželio mėnesį,
Montello.

Išrinkom dvi delegates, dd. 
Yenkevičienę ir Buivydienę, į 
tarptautišką konferenciją pri
sirengt apvaikščiojimui Pirmos 
Gegužės ir davėm auką $2.

Ateities žiedo vaikų mokyk
lėlei—$2.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Suvažiavimui sveikint 
iš kuopos aukavom $2; Marcelė 
Gidvilienė—$2, Paulina Anta
nuk—$1, K. Zinskienė—$1. Vi
so $6.

Pasveikint “Laisvės” šėri- 
ninkų Suvažiavimą ALDLD 2 
kp. Moterų Skyrius aukojo $2, 
Paulina Antanuk—$2, Marcelė 
Gidvilienė—$2, K. Zinskienė — 
$1, B, Chuberkienė, V. Kviet- 
kauskienė, A. Yesienė—po 50; 
M. Švedienė, P. Kaliošienė, Ą. 
Buivydienė, J. Waszkis, J. Šū
kis, A. Kvedaravičienė — po 
25c; M. Kazlauckas—15c.

Prie to dar draugė P. An
tanuk aukavo Ispanijos kovoto
jams $2, “Laisvės” naujam 
presui $1 ir Komunistų Parti
jai—$1. Viso per šį kovo mė
nesį draugė P. Antanuk aukavo 
$7. O draugė Antanuk dar te
bėra serganti. Nors jinai da
bar geriau jaučiasi, bet vis dar 
nėra gana stipri ir mažai tepa- 
vaikšto. Velijąm ‘d. P. Anta
nuk greitai pasveikti ir vėl sy
kiu su mumis dalyvauti. ,

Balandžio 10 d. daktaras Pil
ka duos mums svarbią paskaitą 
sveikatos klausimais.

Gegužės 8 apvaikščiosifn Mo
tinų Dieną. Parengimas įvyks 
7 vai. vakare, 376 Broadway.

ALDLD 2-ros kuopos moterų 
sekantis susirinkimas įvyks ba
landžio 20, 7:30 vakare, 376 
Broadway.

M. S. Korespondentė.

Hankow. — 50 japonų 
lėktuvų, bombard ųodami 
Hankową ir Wuchangą, už
mušė per 100 nekariškių chi- 
nų.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Brooldyniečiy Motery 
Prakalbos

B rook lyno aldietės moterys 
pirmutinės suprato reikalą ben
dro ir ^skubaus veikimo Lietu
vos klausimu. Vos tik atėjus 
pirmoms žinioms apie Lenki
jos įteiktą Lietuvai ultimatumą, 
jos pradėjo tartis, kas čia pa
darius, kad padėt Lietuvai. Su
sitarta šaukt visų Brooklyno 
lietuvių moterų bendrą masinį 
susirinkimą, pakviečiant į ben
drą darbą visų sriovių moteris;

Iš pradžių sekėsi gerai. Ka
talikių moterų vadovės su 
džiaugsmu sutiko rengt ben
dras prakalbas. .Tautininkės, 
vienos griežtai atsisakė, kitos 
abejojo, jos su kai kuo dar pa
sitarsiančios. Kaž kodėl tie, su 
kuo jos tarėsi, pabijojo jas 
leist į bendrą darbą su aldietė- 
mis, jos nesutiko. Dar labiau 
mus nustebino, kuomet katali
kės, kurios iįš karto taip entu
ziastingai buvo sutikusios ben
drai dirbt, vėliau irgi atsisakė; 
kas nors nusigando ir jų suėji
mo su aldietėmis.

Nežiūrint to, ALDLD mote
rys energingai rengėmės pra
kalboms, tikėdamosios, kad anų 
sriovių moterys, ypatingai ka
talikės, vėl persvarstys šį klau
simą ir prisidės. Tiesa,, jos 
organizuotai ir oficialiai nebe- 
prisidėjo, tačiau nemažai kata
likių, taip pat ir tautininkių 
pavienėmis atsilankė į prakal
bas. Mes joms dėkingos ir 
laukiame dienos, kada galėsim 
bendrai veikt svarbiais klausi
mais.

Prakalbos buvo pasekmingos 
visais atžvilgiais. Pilna Pil. 
Kliubo Salė prisirinko veik vie
nų moterų. Kalbėjo Biruta 
Fultoniūtė ir K. Petrikienė, 
taipgi trumpai kalbėjo Teofilė 
Klimas, kuri ant vietos buvo 
paprašyta pakalbėti. Kalbėto
jos gražiai išdėstė dabartinę 
Lietuvos padėtį ir priežastis, 
kurios privedė prie tos padė
ties. K. Petrikienė savo kal
boj taip pat plačiai apibudino 
kas yra fašizmas ir kad jo įsi
galėjimas reiškia pražūtį demo
kratijai, mažųjų šalių nepri
klausomybei ir ypatingai mote
rų laisvei ir gerbūviui.

Pertraukoj dainavo Aldona 
Klimaitė, jai akompanavo Al-, 
dona Žilinskaitė, taipgi Lilija 
Lazauskaitė ir Adeikių sūnūs 
Alfred ir Eddie sakė eiles. Pir
mininkavo E. Vilkaitė.
. Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, protestuojan
čią prieš Lenkijos fašistų grū
mojimą Lietuvos nepriklauso
mybei ir reikalaujančią įsteigt 
Lietuvoj sudėtinę (iš visų par
tijų) valdžią.

Aukų lėšų padengimui ir 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo reikalams surinkta $20. 
Aukojo sekamai:

Draugas — $1, F. Montvila, 
Liepienė, U. Bagdonienė, K. 
Garšvienė, Poškevičienė/ M. 
Papoškienė, P. Povilauckienė 
po 50c; Draugė, A. Mureika, 
J. Brunza, Čepulienė, Paškaus- 
kienė, Zagarauskienė, Višniaus-

Jokūbas Suritz,
Sov. ambasadorius Franci jo j, 
užtikrinęs tos šalies valdžią, 
kad Sovietų Sąjunga stos ginti 
Čechoslovakiją, jei ją Vokie
tija pultų.

kienė, Levanienė, Meškauskie-, AllVętamftLdM
nė, Žilinskas, Misevičius, La-1 ilvllgid HUKolallluKolvo
zauskienė, Vaitkienė, Rušins- 
kienė, Narbutienė, Tamošiūnie
nė, Vaitukaitienė, Balčiūnienė, 
Pocius, Urbaitienė po 25c. Bu
vo ir daugiau prisidėjusių 
stambesnėmis aukomis, tačiau 
kai kurios prašė jų vardų ne- 
žymėt.

Rengėjos dėkingos aukoju
siems ir atsilankiusiems.

P. Dalyvavus.

Haverhill, Mass.
LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

BENDRAS KOMITETAS 
IR JO VEIKMĖ

Kovo 9 d. įvyko Lietuvių Or
ganizacijų Bendro Komiteto at
stovų susirinkimas. Perskai
čius ir priėmus protokolą iš 
pereito susirinkimo, buvo daro
mi valdybos ir komisijų prane
šimai. Tarpe visų kitų prane
šimų, tai “penny sale” komi
sijos buvo geriausias praneši
mas. Komisija pranešė, kad 
atsibuvo “penny sale” 6 d. va
sario (kuri buvo rengta dėlei 
suteikimo paramos Ispanijos 
kovotojams už demokratiją) 
ir davė pelno virš $58. Taip
gi pranešė, kad tam pačiam 
tikslui paleista ant išlaimėjimo 
elektrikinė lempa, kurią laimė
jo J. Saulėnas, davė pelno $15.- 
50. Ir taipgi pranešė, kad su
rinko dėl Ispanijos kovotojų 
daugelį drapanų ir apavalų ir 
kad jau 2 didelius baksus dra
panų, apavalų ir $55 pinigais 
pasiuntė Ispanijos demokrati
jos gynimo komitetui, kuris rū
pinasi davimu pagelbos Ispani
jos kovotojams. Komisijos pra
nešimas tapo priimtas su pagy
rimu, ir komisija pąsiliko veik
ti ant. toliau. Į komisija įei
na šie draugai: S. Benkus, A. 
Večkys, P. Pečiūkonis, V. Kan- 
cevičius ir J. Masevičius.

Tarpe padarytų naujų tari
mų yra sekami: 1) Nutarta su
rengti prakalbas; 2) Nutarta 
surengti rodymą krutamu pa
veikslų ’ “Heart of Spain,” ku
riuose yra parodoma Ispanijos 
darbininkų kova prieš žiaurų
jį fašizmą.

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
balandžio 3 d., L. ū. G. Kliubo 
svetainėj, 324 River St. Pra
džia 2-rą vai. po pietų. Kalbės 
drg. S. Michelsonas iš Bostono. 
Visi Haverhillio lietuviai, be 
skirtumo pažvalgų, yra kviečia
mi ateiti į prakalbas ir užgirs
ti daugelį svarbių žinių apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje.

Krutami paveikslai “Heart 
of Spain” bus rodomi ir .kal
bėtojas^ sakys prakalba, balan
džio 9 d., L. Ū. G. Kliubo sve
tainėj, 324 River St. Pradžia 
7-tą vai. vakare. Įžanga 25c 
ypatai.

Visi yra kviečiami ateiti ir 
pamatyti šiuos krutamus pa
veikslus.

Darbininkų Draugas. 
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Paryžiečiai Darbininkai Rei
kalauja Valdiškos Paramos 

. Ispanijai
Paryžius. — Susirinkę 

30,000 darbininkų į Buffalo 
Stadiumą labai peikė sekre
torių Generalės Darbininkų 
Konfederacijos Leoną Jou- 
haux, kad jis nepasistengė 
taip paveikt dabartinę Blu- 
mo valdžią, kad jinai duotų 
paspirties Ispanijos respub
likai. s

Kalbėtojai reikalavo pa
siųst valdiškos pagelbos 
liaudiečiams prieš gengste- 
rių Mussolinio ir Hitlerio 
armijas Ispanijoj.

Susirinkimas pasmerkė 
atžagareiviškus Franci jos 
senatorius, kurie stengiasi 
užkirst kelią valdžiai vyk
dyt Liaudies Fronto reikala
vimus.

Tarnaičių Darbams
BALTIMORE, Md. — WPA 

nevien tik lavintus vyrus pa
sikinko į sunkius darbus, bet 
ir moteris. Departmento of 
Public Welfare mokytoja Mrs, 
J. Smith mokina* jaunas mergi
nas ir viduramžes moteris val
gių gaminimo, namų darbo, 
drabužius skalbt, į marketus 
eit ir daugybę kitų paprastų 
darbų atlikt.

Bet kas tos merginos ir mo
terys, kurios mokinama aukš
čiau suminėtų darbų?

Tai buvusios ofisų stenogra- 
fės ir kitokios aukštamokslės, 
kurios diplomuotos ir turėjo 
užėmusios aukštas vietas. Tūlos 
iš jų poniškai gyveno ir sam
dydavo tarnaites namų darbus

j apdirbti, o dabar pateko į be- 
| darbių eiles. Pateko į WPA 
i darbus. O kadangi aukšta- 
mokslėms darbų nėra, tai pri
verstos eiti mokintis namų 
darbus.

Taigi, išėjusios aukštus moks
lus, jeigu dar turės giliuką 
gaut namų darbus, gaus para
gaut tos duonelės, kurią reikia 
užsidirbti rankoves pasiraito
jus. Dabar diplomai neberei
kalingi, turės juos padėti į Ša
lį. Nebeteks ir nagučių smai
linti nei dažyti, neigi deiman
tinių žiedų ir branzalietų ne
šioti, nes mokytoja Mrs. Smith 
instruktavo, kad ji daugiau 
nematytų su žiedu ant piršto 
jos baltą šuniuką šukuojant. 
Girdi, žiedas būdamas ant pirš
to peša šuniuko kudlukes. Jei
gu Mrs. Smith paliepia atneš
ti puoduką kavos, tai reikia ži
noti, kad ji nejuokauja.

Daugybė aukštamokslių mer
ginų ir moterų mokinasi kas
dieninio namų darbo po nume
riu 511 South Clinton Street. O 
dar netaip persenai girdėda- 
vom, kad tėvas ar motina saky
davo: “Mano mergaitė eina į 
aukštą mokslą, jai jau nerei
kės ’ bulves skusti ar vištą peš
ti ... ” Bet, žiūrėk, prie ko 
priėjome —dabar aukštamoks
lės merginos turi atlikti sun
kius namų darbus jau ne savo, 
bet- kitų, taip vadinamų ponų, 
turčių.

Ką dabar darys aukštamoks
lės merginos? Nejaugi jos pa
siduos turčiams) ir paliks jų 
vergėmis? Ne. Jos susiorga
nizuos ir kartu su visais ki
tais darbininkais kovos prieš 
išnaudotojus ir pavergėjus.

V—kus.

Vis Labiau Įsidrąsina Čecho- 
slovakijos Naziai

Praga. — Konrad Hein
lein, nazių vadas Čechoslo- 
vakijoj, taip įsidrąsino, kad 
reikalauja valdžios paskelbt 
naujus seimo rinkimus. 
Tvirtina, kad juose naziai 
vokiečiai daugiau laimėtų 
negu pereituose rinkimuose, 
kur jie gavo 1,600,000 balsų 
ir pravedė 81 savo atstovą 
į Čechoslovakijos seimą.

Hitlerio kurstomi, čecho
slovakijos naziai vis griež
čiau šaukia duot jiem plačią 
savivaldybę toj šalyj. Nes 
tada jie sėkmingiau galėtų 
padėt Hitleriui atplėšt taria
mą “vokišką plotą” nuo Če
choslovakijos.

Darbo Unijos Sukels 
$50,000 Ispanijai

Darbo Unijų Komitetas Is
panijai Gelbėt gavo nuo Tarp
tautinės Darbo Unijų Federa
cijos iš Paryžiaus atsišauki
mą greitos pagelbos Ispanijai. 
Amerikinis komitetas, su Da
vid Dubinskiu ir fcharles Zim
mermann priešakyje, pasisa
kė už greitu laiku sukėlimą 
50,000 dolerių maistui, medi
cinai ir kitoms reikmenims.

k
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Prekiautojai Tėvyne
Dešiniai-trockistiniai ban

ditai priešakyje su kruvinu 
šuniu Troekiu ruošė karą 
prieš sovietų šalį, kad pa
naikinti joje socializmą ir 
atstatyti kapitalistinę san
tvarką. Mėgindami atpalai- 
doti visuotino karo jėgas ir 
pastūmėti tas jėgas prieš 
mūsų tėvynę, jie nesusilai
kydavo nė prieš ką. Visa, 
ką tik gali užkietėjusių 
bjaurybių, niekšų ir išsigi
mėlių įgudęs protas išrasti, 
buvo “dešiniai-trockistinio 
bloko” paleista į darbą, kad 
iššaukti karą. Rykovas, Bu- 
charinas, Krestinskis laižė 
fašistinių generolų ir ober- 
šnipų batus, skubindami 
juos pradėti kara prieš 
SSRS.

Plėšikiškai užgulę ant So
vietų Sąjungos^yžemlapio, 
šlykštūs banditai mintyse 
pjaustė, kandžiojo į kąsne
lius Sovietų žemę. Jie žiū
rėjo į žydinčias Sov. res
publikas ir kraštus, kaip į 
keičiamąją monetą savo su- 
sinešimams su fašistiniais 
generaliniais štabais. Balta
rusiją jie pardavinėjo Len
kijos ponams, Ukrainą—Vo
kietijos fašistams, Pamarį— 
Japonijos generolams, Vi
durinės Azijos respublikas 
ir Šiaurės kraštą — Angli
jos bankininkams. Urmu ir 
smulkmenomis dešiniai-troc- 
kistiniai judošiai prekiavo 
mūsų tėvynės šventąja že
me.

Viena grupiruošių, kuri 
įėjo į “dešiniai-trockistinį 
bloką,” buvo nacional-fašis- 
tiniai šnipai ir diversantai. 
SSRS Aukščiausiojo Teismo 
Karinė Kolegija jau išklau
sė nacionalfašistų Grinko, 
Šarangovičiaus, Chodžajevo 
parodymus, kurie prisipaži
no, kad jų planas buvo at
plėšti Ukrainą, Baltarusiją, 
Uzbekistaną nuo Sovietų 
Sąjungos. Ant laisvų socia
listinių respublikų teritori
jų jie norėjo atstatyti kapi
talistų ir dvarininkų Val
džią, svetimšalių pavergėjų 
valdžią.

Kalbėdami apie savo išda
vikiškus planus parduoti 
Sovietų nacionales respubli
kas užsienių kapitalui, kal
tinamieji ne vieną kartą 
kartą bylos metu kartojo di
plomatinį žodelį “protekto
ratas.” “Protektoratas” rei
škia išvertus į paprastą kal
bą: kolonialinė vergija. Bū
tent kolonialinę vergiją ruo
šė dešiniai - trockistiniai 
banditai ukrainiečių, balta
rusių, gruzinų, armėnų, az- 
erbaidžanų, uzbekų, turkmė
nų, tadžikų ir kitoms mūsų 
Sovietų šalies tautoms.

Kapitalistiniam pasaulyje 
yra tautos-parijai, atstum
tosios tautos, kurių li
kimas yra nuolatinė paže
minimų ir vargo grandis. 
Šitos tautos ant savo pečių 
tempia dvigubą jungą, dvi
gubą vergiją. Kolonialinėse 
šalyse—nežiūrint į tai, ar 
jos skaitosi tiesioginėj ka
pitalistinių valstybių žinioj 
ar jų “protektorate,”—įves
tas pats žemiausias darbo 
žmonių pragyvenimo lygis, 
o gyventojai pastatyti į pil- 
niausio beteisiškumo sąly
gas.

Tokį likimą—kolonialinių, 
vasalinių tautų likimą— 
ruošė trockistiniai-buchari- 
niškos ir nacional-fašistinės 
šlykštybės mūsų sovietų res
publikų tautoms. Jie norėjo 
atimti iš šitų tautų jų lais
vą ir laimingą gyvenimą, 

kad įstumti jas į beteisišku
mo, skurdo ir vargo bedug
nę. Pražūtį ir išsigimimą 
ruošė trockistiniai-buchari- 
niški ir nacional-fašistiški 
banditai sovietinių naciona
listinių respublikų tautoms.

Japonijos generolai, ku
riems dešiniai-trockistiniai 
banditai pardavinėjo Sovie
tų Pamarį, visam pasauliui 
rodo savo kolonizatoriškos 
praktikos pavyzdį krauju 
aplaistytoj Chinijoj. Indijoj, 
priklausančio j Anglijos im
perialistams, pagal oficiali- 
nius statistinius davinius, 
milionai žmonių kasmet žūs
ta nuo bado ir epidemijų.

Sovietų nacionalinių res
publikų tautos žino, ką neša 
darbo žmonėms kolonialinė 
vergija. Neveltui nukaukuo- 
ti banditai per dantis prisi
pažįsta bylos metu, kad na
cionalinių respublikų liau
dies masės buvo didžiausia 
kliūtis jų ardomąjam dar
bui.

Ukrainoj, B a 11 a r usijoj, 
Uzbekistane, Užkaukazės 
respublikose d e š i n iai-troc- 
kistiniai ir nacional-fašisti- 
tiniai šnipai ir diversantai 
vartojo klastingiausius pro
vokacijos būdus, mėginda
mi sukelti gyventojus prieš 
Sovietų valdžią. Veikdami 
pagal vienodas “dešiniai- 
trockistinio bloko” ir fašis
tinių žvalgybų direktyvas, 
jie žalojo, vykdė diversinius 
aktus visose šitų respublikų 
ūkio srityse.

Kaip paaiškėjo iš banditų 
Šarangovičiaus ir Chodža
jevo parodymų, nacional-fa- 
šistai, nurodžius “dešiniai- 
trockistinio bloko” Maskvos 
centrui ir fašistinėms žval
gyboms, pasiutusiai kovojo 
kaime prieš.kolchozų staty
bą, palaikydavo perlenki
mus, kliudė kolchozų žemės 
sutvarkymui, griovė jų ge
rovę. Piktadariai negailes
tingai nuodijo valstiečių 
gyvulius: jie platino epizo- 
lijas (nagų ligas) tarp gy
vulių ir per vienus 1936 me
tus Baltarusijoj sunaikino 
apie 30 tūkstančių arklių.

Tačiau fašistiniai provo
katoriai ir diversantai apsi
riko. Nacionalinių respubli
kų darbininkai ir valstie
čiai niekam neleidžia iš
stumti savęs iš leninistiniai- 
staliniško kelio. Nacionali
nių respublikų darbo žmo
nės tvirtai stovi už socializ
mą, už Sovietų valdžią. Na- 
cionalfašistiniai s ą m o ksli- 
ninkai mėgino pasėti tarp 
jų nacionalinę neapykantą, 
mėgino išplatinti šovinisti
nes smalkes. Veltui! Niekas 
nepajėgs iššaukti nesantai
kos broliškoje Sovietų tau
tų šeimoje..

Leninistiniai - s t ai i nfška 
nacionalinė politika sutvir
tino į neatskiriamą vienu
mą broliškas Sovietų socia
listines respublikas. Nacio- 
nalfašistiniams sąmokslinin
kams prisiėjo uoliai slėpti 
nuo masių savo tikruosius 
tikslus. Jie nedrįso atideng
ti savo fašistinių generali
nių stabų agentų bjauraus 
veido prieš Ukrainos, Balta
rusijos, Uzbekijos, Armėni
jos, Azerbaidžano darbo 
žmones, prieš pačių įvai
riausių respublikų, įeinan
čių į didžiąją* Sovietų Są
jungą, darbo žmones. Jie ži
nojo, kad kiekviename fab
rike, kiekvienam kolchoze 
sutiks grieščiausią atramą 
iš darbininkų ir valstiečių 
pusės.

Didžioji Sovietų Sąjunga 
tvirta ir nenugalima, kaip 
nė viena kita valstybė pa
saulyje. Ji tvirta nesugriau
nama visų joj gyvenančių 
tautų moraliniai politine 
vienybe. Nei provokacijo
mis, nei atviros agresijos 
aktu nepasiseks pajudinti 
jos granitinių pamatų. Kuo 
greičiau tai supras kaikurių 
kapitalistinių valstybių val
dantieji sluogsniai, tuo ge
riau bus jiems patiems. Su
manymai suskaldyti Sovietų 
šalį neišvengiamai gėdingai 
pravirs. Skandališkas pra- 
virtimas laukia ir kiekvie
ną mėginimą pasiremti bur
žuazinių nacionalistų skevel
dromis Sovietų nacionalinė
se respublikose. '

Darbo žmonės negailes
tingai nušluos nuo Sovietų 
žemės veido dešiniai-trockis- 
tinę ir nacional-fašistinę 
šlykštybę. Niekšingi pre
kiautojai tėvyne ras užtar
nautą bausmę ir bus Sovietų 
teisdarystės sutraiškyti.

(“Pravda”, 1938-III-5).

Gen. Franco Nepaiso Popie
žiaus Atsišaukimo prieš Ci

vilių žmonių žudymą

Burgos, Ispanija, kovo 28. 
Generolo Franco lėktuvai 
bombarduos Barceloną įr ki
tus liaudiečių užfrontės 
miestus, nežiūrint popie
žiaus atsišaukimo (kar ne
žudytų nekariškių žmonių).

a lizabeth, N. J.
Kovo 27 dieną čionai įvyko 

visų srovių labai dideles pra
kalbos Lietuvos reikalais. Bet 
apie patį mitingą veikiausia 
parašys reguliariai korespon
dentai. Aukų rinkimo komisi
ja nori tiktai paskelbti aukoto
jų vardus. Aukų viso buvo su
rinkta $186.54. Aukojo po $1:

Plungis, Plungiūtė, Radzevi
čiene, Mockelienė, Ribinskie- 
nė, Kasieta, Kakstienė, Degu
tis,'Raulinis, Buzienė,, Vaicu- 
levičienė, Mockevičiene, Rau
donienė, Paulukonis, Gesinaus- 
kas, Sidla, Kupsys, Seikunas, 
Barkauskas, Vaiculevičius, 
Uždavinis, Kūgis, Barcius, Ba
ranauskas, Becius, Seselonie- 
nė, J. Žindžius, S. Karalevi- 
čius, J. Brūzga, S. Cheponis, 
M. Budreckis, A. Saulunas, 
Paselevičius, Cheponienė, Bra- 
sūnas, Jonas Pasiunas, Jasai
tis, Juozas Zevaitis, Krizonis, 
J. Gaina, J. Matuza, Fontan, 
Kiršlys, And. Gaina, J. Petri
kas, Ch. Chesna, Elojo, Zaba- 
rauskas, Finandas, C. Berno
tas, Montvila, J. Bujanauskas, 
Slekatienė, M. Redavičienė, A. 
Lupšienė, Juškienė, M. Gurs- 
kienė, M. Augustienė, E. Eva- 
nauskienė, M. Budreckis, A. 
Bakutis, T. Gapšienė, M. Vaš
kienė, J. Kralikauskas, Stadal- 
nikas, S. Juozapavičienė, M. 
Bukauskienė, K. Stulga, A. Li- 
navičiene, S. Kaskauskienė, J. 
Balandis, A. Millasienė, Pr/ 
Rėklaitis, A. Lirikauskas, M. 
Saliklis, L. Frank (Ukrainian), 
Ig. Zizniauskas, K. Yasaitis, 
D. Burkauskas, U./ Prowka, 
(Ukrainian), J. Petrikas, Jr., 
J. Ribinskas, J. Usonis, J. Pe- 
tokis, P. B lasys, J. Pasavičius, 
A. Vitkunas, E. Vitkunas, V. 
Bakucionytė, Žukauskas, Kli- 
sienė, Yankunienė, Yasavi- 
čius, Džiovelis, J. Budreckis, 
Simonaitis, Akolonienė, Žu
kauskas, Litvinienė, Butkus, 
Zaliunienė, Devyniene, Ziuz- 
ka, Krisonienė, E. Bogda, Sa
vickienė, Burkauskienė, .Ko- 
pustalienė, Yonatienė, Balčiū
nienė, Buniūtė, Klatkiutė.

Gi F. Savickas aukojo $5, 
Sakalauskas $10, ir M. Yesi- 
nauskienė $2. Aukotojams ačiū.

Aukų Rinkėjai.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Rochester, N. Y.
Gynimo Lietuvos Neprigulmy- 

bes Vakaras Rochesteryj 
Pirmadienį, 21 d. kovo, atsi

buvo viešas susirinkimas šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. 
Man įėjus į svetainę, kalbėjo 
ant estrados Či'apas, nurody
damas svarbumą kiekvienam 
prisidėti prie gynimo Lietuvos 
neprigulmybės. Po jo, kun. J. 
Bakšys perstatė kalbėti gra- 
borių Morkūną. Trumpai ir 
jausmingai pasakė prakalbėlę, 
dėdamas svarbumą reikalo 
ginti Lietuvos neprigulmybę. 
Po jo kalbos buvo renkamos 
aukos tam pačiam tikslui; su
rinkta virš penkiasdešimtys 
dolerių.

Trumpai pakalbėjo ročeste- 
riečiams žinomas Juozas Ric- 
kis. (Kadangi vakaro princi
pality kalbėtojo nebuvo, tai 
prakalbas sakė visi vietiniai.) 
Buvo pakviesta pakalbėti ir 
viena mergina. (Pavardės pe- 
nugirdau). Iš jos sakinių su
pratau, kad Amerikoj augus, 
bet vartoja aiškią ir gražią 
lietuvių kalbą. Kalbėjo ir ži
nomas žymus siuvėjų unijos 
veikėjas, lietuvių skyriaus,. 
Franciškus Svetikas. Prakal
bose publika užsilaikė ramiai 
ir klausėsi visų kalbėtojų aty- 
džiai.

Nuostabą padarė ant manęs 
ir ant susirinkusių, kuomet 
kunigas J. Bakšys pakvietė 
pakalbėti į susirinkusius M. 
Duseiką. Jau keliolika metų 
gyvenu Rochesteryj, bet tokio 
įvykio nepamenu, kad būtų 
bažnytinėj svetainėj pakvies
tas radikališkas kalbėtojas da
lyvauti.

Neilgai M. Duseika kalbėjo 
ir nesileido į gilesnius išsireiš
kimus, bet įspūdis susirinku
siuose pasiliko neužmirštinas. 
Neužmirštinas, kad svarbiam' 
bendram klausime galima vi
siems bendrai veikti. Užbai
giant turiu išreikšti, kad vedi
mas vakaro tvarkos gan buvo 
taktiškas. Už tai kreditas, ži
noma, priklauso vakaro pirmi
ninkui kun. J, Bakšiui.

K. Oste.

Waterbury, Conn.
PROTESTAI!

Ištikus incidentui tarp lietu
vių ir lenkų, visiems yra žino
ma, kad lenkai rėkia “užimt 
Kauną!” Bet reikia žinoti'tas 
vienas, kad ne visi lenkai to 
reikalauja. Teko greitomis 
gauti žinia iš Lenkijos, kur 
vienas mano draugas štai ką 
rašo:

“Nors lietuvis nušovė lenką, 
tas žinoma visiems, bet juk jis 
pasielgė sulyg pasienio taisy
klių. Kada lenkai lietuvius nu
šauna Lietuvos žemėj, tai lietu
viai vien tik nežymiu protestu 
pasipriešina. Dabar jau daug 
sumobilizuota atsarginių, ir vi
sokį agitatoriai, neišskiriant 
nei kunigų, kurie gal labiau, 
negu kas kitas, 'kursto, kad 
žengti Kauno žemėn. Bet tuo 
tarpu jiems besiruošiant svar
biam žygiui, prispaustieji, pa
vergtieji ’ darbininkai tikisi, 
kad bus proga kartą ant visa
dos nuo išnaudotojų pasiliuo- 
suoti. Lai tik jie pradeda. Bet 
mes visgi toms jų ruošiamoms 
skerdynėms ncpritariam.

“Mes ruošime susirinkimus 
ir protestuosime prieš karą.”

MASINIAI SUSIRINKIMAI
Waterbury gyvena gana daug 

lietuvių. Įvykus tokiam įvy
kiui tarp lietuvių-lenkų, su
bruzdo visi lietuviai ir ruošė 
masinį mitingą pirmadienį, 21 
kovo. Jau buvo keli mitingai. 
Jau pirmutinėms išlaidoms, 
kaip pasiuntimui protestų tele
gramų ir kitiems dalykams su
mesta keli centai. Dabar kiek
vienas Waterburio lietuvis tė- 
mija spaudą, apart vietinės 
amerikonų, kas darosi pasau
lyj. Teko patėmyt, kad žmonės 
daugiausiai seka “Laisvę.” Sa

ko, dabar “Laisvė” paduoda 
daugiausiai ir naujausių žinių 
iš pasaulio, “žiūrėk, drauge, 
jau ‘Laisvė’ baigiasi mano 
rankose; gal jau daugiau 15 
rankų ji perėjo.” “Laisvė” tai 
populiariškiausias laikraštis.

Bet reikia pasakyti ir prily
ginti “Vienybę” su “Laisve.” 
štai “Vienybė” kuo ne beveik 
tik pusę lūpų praveria, kad tai 
esą tik mažas nesusipratimas 
pasienio sargų ir nieko blogo 
neįvyksią. Tuo tarpu vienybie- 
čiai gerai žino, kad Lenkija ga
bena dešimtimis tūkstančių ka
riuomenę ir nori sunaikint Lie
tuvos nepriklausomybę. Tad 
ar ne jiems pridera skaitytojus 
gerai informuoti? Bet jie to 
nedaro. Tą atlieka populiariš- 
koji “Laisvė.”

DIDŽIAUSIAS MITINGAS
Kovo 21 parapijos auditori

joj Waterbury suėjo visokių 
srovių lietuviai, kad aptarti 
reikalą, kaip ginti Lietuvą. 
Kalbėtojų buvo visokių, apie 15 
viso labo. Ugningiausiai kal
bėjo gal komunistai, o ypatin
gai draugas Valaitis iš. New 
Britaino. Taipgi kalbėjo dar 
tik atvykęs ukrainas-baltgudis 
iš Lenkijos, nuo Brest-Litovs- 
ko; jis dar vos tik šešios die
nos kaip buvo įžengęs į Ame
rikos žemę.

Puiki buvo jo kalba, “štai,” 
sako, “nors Lenkija didelė, bet 
nepamirškite, kokia jos struk

DIENRAŠČIO LAISVES KONVENCIJINIS

BANKETAS
RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE 

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938

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

■ ■ • ,<■ V *3

ALEKAS VELIČKA f 

ir į
P. GRABAUSKAS 

dainuos duetus /

Po Programai Šokiai 1

t AIDO CHORAS 
4?
■J vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei
, dainuos gražiausias|<

I liaudies dainas

IIOROTHY BUBNIUI 
šoks sceniškus šokius

Ė

“Laisves” Bendrovės Konvencija prasidės 10 Vai. ryto, 
o banketas bus 7-tą valandą vakaro. „

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.

tūra. Mes ukrainai-gudai lau
kiame momento, kad lenkų jun
gą numesti. Mūsų viltis yra 
Sovietuose, kur mes turime ge
riausią simpatiją, ir iš ten gal 
mūsų laisvės valanda prasi
dės.” Tas visiems patiko, ir jį 
palydėjo gausūs aplodismentai. 
Kada jo kalbą išvertė lietuvhr 
kalbon, dar daugiau aplodis
mentų buvo.

Mitinge kalbėjo taipgi “Lais
vės” korespondentas iš Water
burio, J. Valey, kurs kovingai 
ir ugningai ragino ginti Lie
tuvos nepriklausomybę; kaipo 
pavyzdį, sakė, kad gatavas dar 
šiandien vykti ginti Lietuvą. 
Aplodismentai ir ovacijos nesi
liovė. Tuoj pasigirdo daug 
balsų: “važiuosime, ginsime 
Lietuvą!”

Publikos atsilankė gal keli 
tūkstančiai, bet buvo salė pilna, 
tilpo apie 2,000, kiti namo buvo 
priversti išeiti, daug net lauke 
stovėjo.

Priimta vienbalsiai rezoliuci
jos prieš tokį lenkų smurtą. 
Pasiųsta p. Cordell Hull’ui, 
Francijon, Anglijon ir Maksi
mu! Litvinovui. Pasiuntimui te
legramų surinkta keli doleriai. 
Visa visų viltis buvo, kad kuo- 
greičiausiai kreiptis į Sovietų 
Sąjungą, prašyti užtarimo ir 
pagelbos. Beveik kiekvienas biam momentui ištikus Lietuvą, 
kalbėtojas tą palietė, net ir ku-1 lietuviai Amerikoj dirba apgy- 
nigai tylėjo. nimo darbą solidariai.

Juozelis.
nigai tylėjo.

Vienu žodžiu, dabar svar

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 Vakarienė, Pui
ki Programa ir Smagūs 

šokiai
P. Grabauskas, baritonas A. Veličką, tenoras

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

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

Chinai Sunaikino Aštuonis 
Japony Orlaivius

Shanghai. — Keturiolika 
chinų lėktuvų, susikirtę su 
20 japonų lėktuvų ties Gui- 
teh, Honan provincijoj, nu
šovė žemyn penkis priešų 
orlaivius, o kitus privertė 
pabėgti.

Chinų lakūnai bombarda
vo japonų orlaivių stovyk
lą arti Hanchow, sunaikino 
tris japonų orlaivius ir už
mušė dvyliką jų lakūnų.

Kun. Coughlino Fašistų Mo
bilizacija prieš Prezidento 

Roosevelto Planą
Washington, kovo 28. — 

Fašistinis kunigas Coughlin 
ir jo suagituoti gaivalai 
tūkstančiais pila telegramas 
senatoriams, kad atmestų 
prezidento Roosevelto planą 
reikalaujantį perorganizuot 
tam tikrus valdžios skyrius. 
Jie bijo, kad jeigu preziden
to planas būtų priimtas, tai 
jis sėkmingiau galėtų vyk
dyt Naujosios Dalybos tiks
lus.



168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Trečiadienis, Kovo 30, 1938 “LAISVI"

Cleveland, Ohio Norwood, Mass

susirinki-

Montreal, Canada

Newark, N. J

kokios 15 tautų dar- 
bet stebėtinas susita- 
pasiryžimas laikytis 
iki laimėjimo. Lietu-

Manoma, 
priversta 
1937 me-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue)

700 Odos Darbininkų-kių 
Ant Streiko

25 d., 1938, National 
Workers Association
26 apskelbė savo fa-

Penktas Puslapis

Veikiančio Komiteto susi
rinkimas įvyks kovo 31 d. 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St. Pradžia 
7 :30 vai. vakare. Veikiančio 
Komiteto nariai kviečiami visi 
dalyvauti minėtam susirinki
me, nes turėsime svarbių rei
kalų aptarti, kaip svetainės 
pirkimo ir kliubo tvėrimo, ir tt.

Dar reikia prisiminti apie 
spaudos pikniką. Mes cleve- 
landiečiai turėsime gerai prisi
rengti šią vasarą, kad būtų 
pasekmingas spaudos pikni
kas. Turėsime gerai padirbėt, 
išgarsinti ir tt. Matyti, bus ge
ra programa su gerom dova
nom. Kviečiam visus spaudos 
komitetus, kurie esate apsiė
mė, dalyvauti susirinkime.

Sekr. J. Bagužis.

Sudaryta Lietuvos Nepriklau
somybei Ginti Komitetas
Kilus Lietuvos nepriklau

somybės pavojui, kuomet Len
kijos imperialistai pasiuntė 
Lietuvai ultimatumą, Kanados 
Komitetas Lietuvos Liaudžiai 
Ginti ėmėsi žygių susisiekti su 
visomis Montrealo lietuvių or
ganizacijomis, kad sujungti 
visus Montrealo lietuvius stoti 
į pagelbą gynimui Lietuvos ir 
užprotestavimui prieš Lenkijos 
grobuonis, kurie ginkluotomis 
jėgomis kėsinasi užpulti Lie
tuva. c

Pirmiausiai susisiekta su D. 
L .K. Vytauto Neprig. Kliubo 
valdybos nariais ir, gavus iš jų 
karštą pritarimą, kreiptasi į 
kitų organizacijų valdybas. 
Visiems sutikus bendrai veikti 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimui, ant greitųjų susitarta 
visų lietuvių šaukti masinį mi
tingą, Kliubo salėje. 1

Išvystymui platesnio veiki
mo, buvo sušaukta visų-orga
nizacijų valdybų atstovų ben
dras susirinkimas kovo mėn. 
23 d. Dalyvavo visų organiza
cijų, nežiūrint politinių įsitiki
nimų ar pažiūrų skirtumo, at
stovai, būtent: D. L. K/ Vy
tauto Neprigulmingo Kliubo, 
šv. Kazimiero-Jono Pašelpinės 
Dr-jos, Montrealo Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Pašelpinės Dr- 
jos, Šv. Onos Moterų Pašelpi
nės Dr-jos, Kanados Lietuvių 
Komiteto Lietuvos Liaudžiai 
Ginti, Vilniui Vaduoti Sąjun
gos, Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
47 kuopos ir 137 kuopos, Lie
tuvių Darbininkų Draugijos, 
Komiteto už Taiką ir Demo
kratiją, ir parapijos. Šių orga
nizacijų atstovai, šioj kritiškoj 
Lietuvos nepriklausomybei va
landoj, susirinkę broliškai dis- 
kusavo, kaip geriau, kaip pa- 
sekmingiau mes, Montrealo 
lietuviai, galėtumėm tiekti mo
ralę ir materialę pagelbą Lie
tuvai, atsigynimui nuo Lenki
jos plėšriųjų užpuolikų. Nors 
vieni kitiems skirtingų minčių, 
bet pas visup buvo jaučiama 
gailesčio jausmas dėl pražū
ties Lietuyos nepriklausomy
bės ir gyslose plakė kerštas 
prieš Lenkijos imperialistinius 
grobuonis.

Nors Lietuvos vyriausybė iš
pildė kai kuriuos Lenkijos rei
kalavimus ir karo gaisras lai
kinai atstumtas, tačiau nepri
klausomybei pavojus nepaša
lintas. Todėl susitarta visų 
bendrai budėti Lietuvos nepri
klausomybės sargyboje. Išrin
kta bendras Lietuvos Nepri
klausomybei Ginti Komitetas, 
į kurį įeina nuo visų organiza
cijų po du atstovu. Komitetas 
išsirinko sau valdybą iš sekan
čių asmenų: P. Jasutis — pir
mininkas, J. Lesevičius — vi- 
ce-pirmininkas, M. Aukštaitė 
— sekretorius; finansų komi
sijoj, M. Gudas, M. M. Maš- 
nickas ir kleb. J. Bobinas. Ko
mitetas tęs visą Lietuvos ne
priklausomybės gynimo darba 
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kad dabar tokiam kri- 
momente būtų daug 
jei Lietuvoj būtų su- 

koalicinė valdžia, kuri
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant. ,

išpildyda-
Taipgi bu-

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Kovo 
dras frontas turėjo protesto 
mitingą prieš lenkus, žmonių

BAYONNE, N. J.
Sekantį ketvirtadieni, 31 d. kovo 

įvyks visų sriovių bendros prakal
bos Lietuvos Nepriklausomybes gy
nimo reikale. Bus Parapijos saloje, 
15 E. 23rd St. Pradžia 7:30 v. v. •

(75-76)

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tupjąu kreipkitės į “Laisvės’* ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

* * *
25 d. So. Bostono ben-

ka- 
tai 
ka- 

ir

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.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

CLEVELAND, OHIO.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo 31 d. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame visus narius daly
vauti, nes turėsime svarbių dalykų 
svarstyt, kaip tai Svetainės pirki
mu, kliubo tvėrimu ir svetaines pri
žiūrėtoją. (75-76)

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFIŠAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 karsto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

■MM

tarp visų Montrealo lietuvių.
Šis visų organizacijų atsto

vų susirinkimas Komitetą įga
liojo pasiųsti telegramomis re
zoliucijas į Franciją, Angliją, 
Sovietų Sąjungą, Jungtines 
Valstijas, Kanados valdžiai ir 
Tautų Sąjungai, prašant užta
rimo. Lietuvos. Taipgi Lenki
jos valdžiai ir konsulatui Ka
nadoje — protesto rezoliuci
jas. Telegramos išsiuntinėta tą 
patį vakarą. Koresp. 

Montrealo Lietuviai Vieningai 
Pasmerkė Lenkijos Užpuolikus

Kovo 25 d. D. L. K. Vytau
to Neprig. Kliubo salėje visų 
Montrealo Lietuvių organiza
cijų bendromis jėgomis buvo 
sušauktas masinis lietuvių mi
tingas protestui prieš Lenkijos 
užpuolikus. Nors šis mitingas 
buvo šauktas per labai trumpą 
laiką ir mažai išgarsintas, vie
nok kiek tik pasiekė ta žinia 
Montrealo lietuvių,. kad. šau
kiamas toks mitingas — visi 
dalyvavo. Prisirinko pilna 
Kliubo nemaža salė.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komiteto pirmininkas P. 
Jasutis atidarė susirinkimą ir 
pakvietė kliubo Aido Chorą su
dainuoti tautos himną. Po to 
sekė kalbos. Kalbėjo visų or
ganizacijų atstovai. Kalbėto
jai nurodė Lenkijos imperia
listų grobuoniškus žygius, ku
riuos jie atliko dar 1920 m. 
spalių 9 d., klastingai pasira
šę Suvalkuose sutartį prieš dvi 
dienas ir paskiau užpuolė ir 
atplėšė trečią dalį Lietuvos su 
Vilnium. Čia buvo nurodyta, 
kad Lenkijos ponai visas lai
kas ruošėsi užpulti Lietuvą, 
ką jie ir padarė paskutinėmis 
dienomis. Kartu buvo nurody-' 
ta, kad Lenkijos vyriausybė, 
kuri išprovokavo karo gaisrą, 
sąryšyj dėl nušauto lenkų 
reivio ties Marcinkonimis, 
buvo paakstinta agresorių, 
ro provokatorių Hitlerio
Mussolinio, didžiausių mažųjų 
tautų priešų. Daugumas kal
bėtojų kaltino Lietuvos vy
riausybę, kad ji apsupta fa
šistinių agresorių, Lenkijos — 
iš pietų ir Vokietijos — iš va
karų, nesirūpino anksčiau pa
daryti apsigynimo sutartis su 
demokratinėmis valstybėmis, 
kaip tai su Francija, Anglija, 
Sovietų Sąjunga ir kitomis Pa- 
baltės valstybėmis ir užtai da
bar taip lengvai nusilenkė 
Lenkijos ponams, 
ma reikalavimus,
vo nuomonių ir iš publikos pri
tarimo, 
tiškam 
geriau, 
daryta
atstovautų visas Lietuvos žmo
nių srioves ir tas duotų gali
mybės sustiprinti jėgas apgy
nimui nepriklausomybės, jei 
Lenkija išprovokuotų karą.

Viepok Montrealo lietuviai 
šiame mitinge, neatsižvelgiant 
į vidujinę Lietuvos padėtį, 
griežtai pasmerkė Lenkijos 
imperialistus ir pasižadėjo vi
sais galimais būdais ginti Lie
tuvos nepriklausomybę, s tei
kiant Montralo lietuvių mo
ralę ir materialę paramą, ka
da kils jai pavojus.

Pirmam mitinge, padengi
mui išlaidų ir kitiems Lietu
vos gynimo reikalams, Mont
realo lietuviai suaukojo $85. 
Priėmė rezoliucijas, kuriose iš
dėstyta Lenkijos plėšikiški žy- (S. Zavis ir režisierius M. K. 
giai ir mūsų troškimas palai
kyti Lietuvos nepriklausomybę 
su Vilnium ir nutarta pasių
sti Franci jai, Sovietų Sąjun
gai, Anglijai, Jungtinėms Val
stijoms, Kanados valdžiai, ’Vi
soms Pabaltės valstybėms 
Tautų Sąjungai, prašant 
užtarimą. Antra rezoliucija 
protesto Lenkijos valdžiai 
jos konsulatui Kanadoje. 
Taip-gi priimta ir telegrama 
pasiųsta Lietuvos 
kad ji paliuosuotų visus poli
tinius kalinius, sudarymui tvir
tesnių jėgų Lietuvos nepri
klausomybės apgynimui.

. Koresp.

Kovo 
Leather 
Lokalas 
brikantui streiką, kad sustab
dyti išvežimą, darbo kitur ir 
kad pasirašytų tą patį “agri- 
mentą,” kaip buvo 1937 me
tais. Streikuoja šimtu nuošim
čių. Skebų nesiranda. Pikieta- 
vimas. eina taikiai, 
kad kompanija bus 
taikytis ir pasirašys 
tų “agrimentą.”

Streikieriai laiko 
mus Lietuvių Svetainėje sykį į 
dieną, jei reikalas būna, tai ir 
du sykiu. Odos dirbtuvėje dir
ba bent 
bininkai, 
rimas ir 
vienybėj 
vių darbininkų streiko lauke 
yra apie 200. Nežiūrint kokių 
politinių įsitikinimų, visi lai
kosi didelėj vienybėj. Aišku, 
kur vienybė, ten ir galybė.

Žvalgas.

Lietuvių Moterų .Birutės 
Draugija pasiuntė sekamą te
legramą Jungtinių Valstijų 
sekretoriui ponui Hull:

Cordell Hull, Valstybės 
Sekretoriui,
Valstybės Department™, 
Washington, D. C.

Varde Newark, N. 
Lietuvių Moterų Draugijos 
rutės trijų šimtų narių, mes 
prašome Jungtinių Valstijų 
valdžios protestuoti prieš Len
kijos agresijas prieš Lietuvą ir 
pagelbėti apginti Lietuvos ne
priklausomybę.

Prez. Mrs. Stanley Kowal, 
Sekr. Mrs. Pauline Stropa.

Gerjaus Vėliaus, Negu Niekad. 
Istoriška Diena Bostone.

Kovo 20 d. Bostone atsibu
vo moterų suvažiavimas. Gai
la, kad neturėjau progos ja
me visą laiką dalyvauti. Vie
nok, kuomet moterys atsidarė 
savo suvažiavimą, mandatų 
komisija pranešė, kad suvažia
vime dalyvauja keturios de
šimtys delegačių. Apleidžiant 
man suvažiavimą, vis daugiau 
ir daugiau rinkosi delegačių.

Reikia pastebėti, kad mūsų 
draugės darbininkės suvažia
vimų taktiškumu pralenkė ir 
mūs vyrus.

Tą pačią dieną mes turė
jom koncertą ir lošimą “Pus
seserė Salomėja”. Gal neklysiu 
pasakęs, kad tai buvo Bostono 
progresyvių* dailės' manievrai!

Didžiulis Laisvės Choras 
pripildė savo dainom kiekvie
no sielą, šiame koncerte pirmą 
sykį po ilgos žiemos pasirodė 
mandolinų orkestrą 
rys,” kuris sučiulbeno 
gabalėlius stebėtinai 
Reikia atiduoti didelis 
tas mokytojui židžiunui, kuris 
taip gabiai sumokino vyturie- 
čius. “Pusseserė Salomėja” 
buvo sulošta geriau, negu šim
tu nuošimčių. Vaidylos: J. Ma- 
tulavičius, J. Rainardienė, J. 
Krukonis, N. Kirkliauskaitė,

Bolys prijuokino publiką iki 
ašarų. Visa bėda tai buvo ta, 
kad dėl publikos juoko daug 
lošėjų žodžių nebuvo galima 
girdėti, žinoma, tas nesuga
dino paties veikalo.

Būtų gerai, kad Naujosios 
Anglijos draugai išnaudotų 
bostoniečius kolonijose, kaip 
artistus “Pusseserės Salomė
jos” taip mandoliną, orkestrą, 
nes tokie dalykai išmokti rei
kalauja 
laiko.

prisirinko pilna lietuvių salė. 
Dainavo Laisvės Choro Vyrų 
Grupė, kuri pas mus yra labai 
populiąjįi. Geras kalbas pasa
kė F. J. Bagočius ir S. Michel- 
sonas.

Bostone susitvėrė iš . visų 
srovių komitetas ir rengia 
platų masinį mitingą užprotes
tuoti prieš lenkų briovimąsi į 
Lietuvą.

Mitingas įvyks balandžio 3 
d. kur nors mieste didžiulėje 
salėje —tėmykite skelbimus.

Jaunutis.

Naikint Fašistų Tankus 
Rankinėmis Granatomis!

Barcelona, I s p a n ij a. — 
Darbo unijos ir komunistai- 
socialistai išleido atsišauki
mą į respublikos armiją dėt 
paskučiausias p a s t a n gas, 
idant Ispanija neliktų fašis
tų provincija. Pabrėžia, kad 
liaudiečiai turi kur kas ma
žiau kanuolių ir tankų ne
gu fašistai; bet sakox, prieš 
tankus galima kovoti ran
kinėmis granatomis, o liau- 
diečių šautuvai ir kulkas-, 
valdžiai neprastesni už fa
šistų !

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcesterio Skyrius Medikalio 
Biuro ir šiaurės Amerikos Komite
tas Gelbėjimuį Ispanijos Demokrati
jos rodys kalbamą- judį “širdis Ispa
nijos.” Čia pamatysite Ispanijos ko
vas ir amerikiečių pastangas gelbė
jimui gyvybes. Kalbės Eric Mugge- 
ridge, nesenai dirbęs pagelbos sky
riuje Ispanijoj. Pirmininkas Profe
sorius H. D. Brackett. Įvyks ketvir
tadienį, kovo 31 d., 8:15 v. v. įžan
ga 40c asmeniui. Tuckerman Hall, 
Worcester Womens Club, 8 Tucker
man St. Išeina iš Lincoln Square.— 
J. M. L. (75-76)

WORCESTER, MASS.
Pranešimas Aido Choro nariams.

Choras nutarė laikyt pamokas tre
čiadieniais pradedant su šiuo trečia
dieniu, kovo 30 d., 7:30 v. v. Visi 
choristai dalyvaukite. — Koresp.

I •

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

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

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

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.

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRŪS VALGYDAMI

M

f) rr.čn

V7}' i 1 Rjotis

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS) 
o 

lAisniuotas graborius

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

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

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

palengvina pergalėti šaltį

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žiniosf i

PRIEŠ LENKIJOS GROBIKUS Ketvirtadieni Svarbios
Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Demonstracijos Pareiškimas, 
Vienbalsiai Priimtas, ir Įteik
tas Lenkijos Konsului Sylves- 
trui Gruszkai, per Jo Sekreto
rių Dudką, 151 E. 67th St., 
New Yorke, Kovo 26, 1938 m.

(

Gerbiamasis:
Prašome jus perduoti jūsų 

valdžiai Varšavoje sekamą re
zoliuciją : '

Varde m i 1 i o n o Amerikos 
lietuvių ši Didžiojo New Yor
ko ir apylinkės lietuvių de
monstracija protestuoja prieš 
Lenkijos puolimą ant Lietu
vos. Tikslas didelio Lenkijos 
militarinių spėkų sumobiliza- 
vimo ties Lietuvos rubežium ir 
ginkluotu grumojimu priverti
mo priimti žiaurų ultimatumą 
yra aiškus: sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę ir dar 
kartą pavergti jos žmones po 
brutališku Lenkijos imperia
lizmo jungu. Lenkijos dikta
toriai ponai Rydz-Smigly ir 
Beck, nori iš Lietuvos padary
ti tą, ką Hitleris padarė iš 
Austrijos.

Mes pareiškiame, kad jie 
savo tikslo niekados neatsieks. 
Lenkijos dvarininkai ir kapi
talistai niekados nebepavergs 
Lietuvos valstiečio, darbinin
ko ir inteligento. Nes iš isto
rijos Lietuvos žmonės žino, 
kaip per keturis šimtus me
tų (1385-1795) Lenkijos po
nai išnaudojo ir slėgė lietu
vius valstiečius ir i 
juos . nežmoniškose sąlygose : 
mainydavo juos ant šunų, 
plakdavo juos bizūnū, atim- 
dinėdavo iš jų žemę ir, paga
liau, savo imperialistinėmis 
machinacijomis ir agresijomis 
pražudė ne tik Lietuvos, bet 

- ir pačios Lenkijos ne^riklau-' 
somybę. Lietuvos žmonės taip
gi išmoko neapkęsti visko, kas 
tik yra surišta su Lenkijos 
valdonais, nuo savo brolių Vil
niaus krašte. Ta pati Lenki
jos dvarininko ir kapitalisto 
žiauri ranka begailestingai su- 
kriušino kiekvieną Vilnijos 
lietuvių ir kitų pavergtų žmo
nių žmonišką teisę. O dabarti- 

~ nė Lenkijos valdžios provoka
cija ir ginkluota agresija 
prieš Lietuvą dar daugiau pa
aštrino visų lietuvių širdyse 
neapykantą Lenkijos imperia
listams.

Mes pareiškiame, kad lietu
viai niekados nepamirš užgro
bimo Vilniaus 1920 metais 

• smurto-spėkos pagelba. Jie 
niekada neatsižadės kovos nu
šluoti tą baisią skriaudą Lie
tuvai. Vilnius yra senovinė, is
torinė Lietuvos sostinė ir turi 
būti sugrąžintas Lietuvai.

Mes norime priminti Lenki
jos diktatoriams, kad prievar
tos taika, užkarta ant Lietu- 
Vos ginkluoto grūmojimo pa
gelba, negali būti pastovi tai
ka. Tokia taika tiktai pagilins 
neapykantą tarpe tų dviejų 
kraštų. Lietuvos žmonės nie
kada nesutiks priimti tokią 
taiką. Jie ves nenutraukiamą 
kovą prieš tokios taikos sąly- 

į'-fras. ,
Mes, Amerikos lietuviai, vi

sais mums prieinamais būdais 
padėsime jiems toje kovoje 
už tautinę laisvę, prieš bet ko- 

^J^ią užsienio priespaudą, prieš 
^^“taiką,” užkartą ant Lietuvos 

spėkos ir prievartos pagelba. 
Jei bus reikalas, mes sumobi
lizuosime desėtkus tūkstančių 
Savanorių, kurie grįš atgal į 
savo gimtinį kraštą ir ginklu 
rankoje gins Lietuvos laisvę. 
Mes pasižadame boikotuoti 
Lenkiją ^ekonominiai taip il
gai, kol Lenkijos valdžia ves 
agresijos ir tarptautinio gen- 
gsterizmo politiką'.

Mes pareiškiame, kad mes 
nieko neturime prieš Lenkijos 
žmonių mases —' prieš milio- 
nus valstiečių ir darbininkų,

kurie šiandien kenčia po fa
šistinių viešpačių jungu. Mes 
esame su jais ir mes tikime, 
kad jie yra su mumis bendro
je kovoje už tautinę laisvę ir 
demokratiją prieš lenkiškus 
Hitlerius, Mussolinius ir Frąn- 
cus. Mes žinome, kad septyni 
milionai ukrainų ir šimtai 
tūkstančių baltgudžių, žydų ir 
kitų tautinių mažumų žmonių, 
kuriuos laiko pavergus Lenki
ja, siela ir širdimi yra su mu
mis šioje istorinėje kovoje.

Mes sakome:
Šalin
Šalin 

taika!
Šalin 

Franco 
tautinis

Vilnius turi būti sugrąžintas 
Lietuvai!

Tegul gyvuoja laisva, ne
priklausoma Lietuva!

Demonstracijos pirmininkas, 
Antanas Bimba.

Lenkijos agresija! 
smurto ir prievartos

Hitlerio, Mussolinio, 
ir Rydzo-Smigly tarp- 
gengsterizmas!

Juozapinių Atbalsiai
“Laisvės” reporteriui pasi

sukus Liet. Pil. Kliuban, teko 
girdėt nusiskundimų, kad šau
nus Juozų bankietas, kuris 
įvyko kovo 19, mūsų dienraš- 
tyj nebuvęs atžymėtas. Tokį 
steitmentą padarė reporteriui 
Juozapų pravadyrius Juozas 
Zakarauskas, kliubo užbario 
smarkusis darbininkas.3 neizll- onicunuūio ucuumnuicw.

palaikė) “L.” reporteriui tenka atsi
prašyti visų Juozų už negalė
jimą visur apeiti.

Sulyg Juozapų patiektu 
“L.” reporteriui informacijų, 
juozapinių minėjimas buvęs 
šimtu nuošimčių “fain:” Juo
zapų ir jų draugų suėjo apie 
300 ir visi linksmai praleidę 
laiką. Suprantama, viskas dė
josi Piliečių Kliubo patalpoje, 
pirmininkaujant Juozui Drau
geliui.

Apart visokių prašmatnybių 
valgiuose ir gėrimuose, Juoza
pai turėjo gražių pašnekesių 
ir anekdotų.

Patarnautojomis prie stalų 
buvo šios lakios ir apsukrios 
Juozų draugės: Mrs. Veličkie
nė, Stanaitienė ir jaunuolė 
Paškevičiūtė.

Juozapai labai didžiavosi 
Onos Zakarauskienės ir Uršu
lės Brazaitienės jiems paga
mintu kugeliu, kurį Juozapai 
su savo draugais greitai su
taršė.

vKadangi “L.” rep. pačiam 
tame bankiete neteko būti ir 
tenkai naudotis tik kitų duo
menimis, tai daug ką rašyt ne
galima. žinoma tik tiek, kad 
prie paties bankietoižuorgani- 
zavimo ir priruošimo prisidėjo 
ir Juozai: daug dirbo kliu
bo manadžeris Jurgis Karpus, 
M. Raskevičius, V. Brazaitis 
ir daugelis kitų. Rep.

Unija Pareikalavo Algos 
Už “Lockouto” Laiką

Kailių darbininkų unija už
vedė bylą prieš Ass. Fur^Coat 
and Trimming Manufacturer, 
Inc., reikalaujant išmokėti 

[ virš milioną dolerių algomis 
už laikotarpį, kuriuomi darbi
ninkai būna išmesti iš darbo 
dėl bosų paskelbto “lockout.” 
Jis jau tęsiasi nuo 11 vasario.

Kailiasiuviai skelbia gene- 
ralį streiką 31 šio mėnesio. Jis 
palies 20,000 darbininkų.

PASIUSKIT LAIŠKĄ Telefonas FOxcroft 9-6901

Prakalbos
Minia Šaukė už Greitą 

Pagelba Ispanijai
Williamsburgo didžio joj 

Grand Paradise Salėj, 318 
Grand St., šio ketvirtadienio 
vakarą įvyks svarbios prakal
bos, kuriose bus aiškinama 
apie trockistų kriminalistų 
teismo reikšmę pasauline plo
tme ir apie kitus svarbius įvy
kius. Kalbės A. Bimba ir pa
garsėjęs advokatas Carl Brod
sky.

Darbiečiai Reikalauja 
Aptaksuot Bankus

Vladeck’as, darbietis Mies
to Tarybos narys, Miesto Ta
rybos Finansų Komiteto nag
rinėjime pasiūlytų pašalpos 
reikalams taksų, sutiko'gana 
aštria ataka už savo nusista
tymą. Jis ir Isadore Begun, 
komunistas valstijos komiteto 
narys, reikalavo, kad didžiu
ma trūkstamos pašalpai sumos 
būtų sukelta aptaksavimu ko
mercinių bankų. Tuo būdu siū
loma sukelt $5,000,000 iš rei
kiamų $9,000,000.

Ponai iš Vaizbos Buto ir ki
ti stojo prieš pašalpą, o taksų 
mokėtojų unijos viršininkas 
Goldsmith šaukė: “Nuimkit 
visų ateivių pirštų antspaudas 
ir jums nereiks ^taksų pašal
pai.” Ponai visus ateivius per- 
stato kriminalistais.

Vladeck’ą ginčuose su tam- 
maniečiais 
Armstrong
Strauss, tačiau tammaniečiai 
sudaro didžiumą ir, žinoma, 
jie nedaleido to, kas paliestų 
stambių piniguočių kišenių, 
netgi trukdė pažangiesiem 
kalbėt.

Dešimtis tūkstančių New 
Yorko darbininkų ir inteligen
tijos Union Square demons
tracijoj pereitą pirmadienį 
šaukė: . “Nuimkite embargo! 
Vardan žmoniškumo, nuimki
te embargo nuo Lojalistų Is
panijos!” Pasiųsta reikalavi
mo rezoliucija Amerikos ir ki
toms demokratinėms valdžioms.

Kiekvienas kalbėtojas pas
merkė taip vadinamąjį neu
tralumo aktą, kuris, kaip jis 
dabar yra, neleidžia pasiųst 
lojalistams ginklų, kuomet Vo
kietija ir Italija siunčia galybę 
karo medžiagų Frankui.

Ispanijos liaudžiai dabar 
reikalinga skubiausia ir gau
si visų demokratiją mylinčių 
žmonių pagelba. Dėlto šaukia
ma rinkliava (tag days) 31 
šio mėnesio ir 1, 2 ir 4 ba
landžio. Visiems reiktų prisi
dėt prie jos sėkmingumo.

“Pasiųskite jūsų laišką gu
bernatoriui Lehmanui dar šį 
vakarą,” šaukia Komunistų 
Partijos N. Y. Valstijos Ko
miteto viršininkai Charles 
Krumbęin ir L Amter. Laiš
kus rašyt raginami visi gyven
tojai, prašant, kad gubernato
rius atmestų McNaboe Bilių. 
Tas naziškas bilius nori už
draust progresyviams žmo
nėms užimt Vietas valdžioje ir 
įstatymdavystėse.

Iš Norvegijos pribuvo 6 me
nesių amžiaus keleivė Joan Jen
sen pas savo būsimus globėjus 
Aleksandersonus, 344 59th St. 
Ji sulaikyta Ellis Saloj dėl tūlų 
netikslumų dokumentuose. Glo
bėjai grižo namo vieni iki iš
narplios legales kliūtis.

rėmė darbietis 
ir fusionistas

SVEIKATOS PAMOKOS
Sveikatos Department© ži

nioje esantis komitetas skel
bia sekamas sveikatos pamo
kas :

Kovo 31, 151 Maujer St., 
dėstys apie vėžį.

Balandžio 1, 138 Milton St., 
apie valgių pasirinkimą, su 
paveikslais.

Brooklyniečių Sveikata
pa- 
Vi- 
ar- 
sa- 
sa-

Tik Už Penkių Dienų

sekmadienį 3 balandžio, 
Paradise Ballroom, 318 
St., Brooklyne.
šios pavasarinės “Lais-

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių A. C. W. of A. 
lokalo ir 54 ir Liet. Kriaučių Ne- 
prigulmingo Kliubo piknikas įvyks 
16 d. liepos, Dexter Park. Prašom 
kitų organizacijų viršminetoj dienoj 
nerengti parengimų, kad neįvyktų 
nesmagumu vieniems ar kitiems. — 
Kom. J. K. (75-76)

BROOKLYN, N. Y.
Rusų, Lenkų, Ukrainų ir kitų tau

tų organizacijos rengia pikniką, ku
ris/įvyks sekmadienį, 23 d. gegužčs- 
May, Ulmer Park, gale 25th Avė., 
Brooklyne. Rengėjai prašo kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečia dalyvauti savo piknike.

(74-76)

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome barnus ir maliavojame iš vidaus irtis 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.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausią 

’ bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta' vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su . 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.“Laisvės” šėrininkų Suvažia

vimas ir didysis bankietas įvyks 
jau šį 
Grand 
Grand

Prie
vės” iškilmės rengiamasi, kaip 
prie vienos iš didžiausių šven
čių. Rengiasi brooklyniečiai, 
rengiasi svečiai. Brooklyniečiai, 
kaipo namiškiai, netik dalyvaus 
patys, bet jie taip pat susirūpi
nę ir priėmimu laukiamų sve
čių, kurie atvyks iš artimų ir 
tolimų miestų.

Svečių tikimasi daug. Iki šiol 
turimomis žiniomis, apart gau
sos svečių iš susietįijos valstijų 
—New Jersey, Conn., Pennsyl- 
vanijos, bus atskirų šėrininkų 
ir organizacijų atstovų iš Wor- 
cesterio, Bostono, taipgi kitų 
Mass, valstijos miestų ir net iš 
Chicagos.

Konf. prasidės 10 vai. ryto. 
Vakarienė—7 v. vakaro. Ban- 
kietui bilietas $1.25, vien tik 
šokiams—40 centų.

Areštuoti 25 jaunuoliai už 
perlipimą per tvorą į žaisla- 
vietę prie Vermont ir Dumont 
Ave. Mat, sekmadienį drau
džia žaist.

Pereitą savaitę vėl labai 
daugėjo susirgimai tymais, 
so per savaitę susirgo 434 
ba 170 daugiau pirmesnės 
vaitės ir daugiausia iš visų
vaičių nuo naujų metų. Ta li
ga kyla per pastarąsias penkias 
savaites ir pereitą savaitę vi
sose miesto dalyse bendrai bu
vo 1,277 susirgimai. Kiekvienas 
vaikas, .kuris susidūrė su ser
gančiais tymais privalo būti 
laikomas namie ir atskirai nuo 
kitų vaikų. Pašaukite šeimos 
daktarą.

Susirgimai plaučių uždegimu 
sumažėjo 29-niais, tačiau mirei 
septyniais daugiau. Užleisti' 
šalčiai tankiai būna priežasti
mi plaučių uždegimo.

Difterija visam mieste vėl 
susirgo 28 ir 9 iš tų—Brook
lyne. Sveikatos komisionierius 
dr. Rice sako, kad reikia dau
giau čiepijimų suvaldyt tą ligą.

Mirė per savaitę Brooklyne 
609.

Gimė 744. Pereitų metų tą 
pat savaitę gimė 877.

Muskulų skaudėjimas^ 
kuri sudaro persidirbimas, . 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. Ir 70c.

Tr>4« Mwk R<(. U. S. P* u Of.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas; EVergreen 7-4335

PARDAVIMAI
Parsiduoda nebrangiai restauraci

ja. Randasi prie pat dokų. Kreipki
tės po num. 53 Columbia Št., Brook
lyn, N. Y. (74-76)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleyeiterio stoties

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

X

Brangi Maryte
GRĮŠK NAMO

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirendavoja furnišuotas kamba

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

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

atsitaisysite 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

A atsiduoda vaistinėse bonkomis. 
orimų įstaigose ir restauracijose 

<( T(-°f?orn’s bei stikliukais 
JuSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS
400 W. 41st Street, • 

New York City, N. Y. ‘

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

IS ienų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžiu kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

Nekainavo Kraustymasis

28 d., St. Catherine
Kūnas pašarvotas
Bus palaidotas" kovo
Jono Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Mirtys—Laidotuvės
Jurgis Zajuskas, 15 m. amž., 

127 Debevoise St., mirė kovo 
Ligoninėj, 
namuose. 
30 d., šv.

Mr & Mrs. Shulman, iš 127 
Powell St., pirmadienį kraus
tėsi į New Yorko 1st St. Ta
čiau jie nežinojo, kad jie 
kraustosi skebiniu troku. Ke
lyje juos sutiko streikierių. 
kraustytojų pikietai, pravarė 
skebus ir patys sukraustė ra
kandus be mokesties, kad dar
bininko šeima nenukentėtų dėl 
streiko

NAUMS REST4UR4NTAS
ATM? būsit patenkinti

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENUE
Kampas Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PRIE PILIEČIŲ KLIUBO

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

SPECIAL RATES
LADIES* DAYS

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




