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Jeigu, religiškai kalbant, pik
tą reikia vadinti velniu, o gerą 
dievu, tai šitam “America” nu
meryje velnias viešpatauja ant 
devyniosdešimtys devynių pro
centų. Tik stebėtis reikia, kad 
nedidelėj saujalėje puslapių ga
li sutilpti tiek piktumo, keršta
vimo, nežmoniškumo ir begėdiš
kumo.

lių Prieš Skebu Agentus Mussolinis Gėrisi Savo

Daugiausia tenka drg. Gerso- 
nui ir komunistams abelnai. Vi
so svieto nelaimių vienintelis 
šaltinis dabar šio žurnalo gal
voms yra komunistai ir komu
nizmas. Jos sušilę gipa ir teisi
na gen. Franco orlaivių sėjamą 
mirtį ant Barcelonos ir kitų 
miestų beginklių moterų, vaikų 
ir senelių.

Išvada pasidaro tokia, kad 
juo daugiau gen. Franco pas
kers nekaltų žmonių, tuo grei
čiau baigsis civilis karas jo lai
mėjimu ir tuo daugiau laimės 
katalikų bažnyčia.

Kada nors ta reakcinė politi
ka pagimdys audrą. Ją kas 
nors turės pjauti—tai neišven
giama, jeigu šitie žmoniškumo 
nebetekę vadai nebus suvaldyti 
laiku.

Kodėl katalikai tyli ir nepa
kelia balso prieš tokius savo va
dus?

Gynime Lietuvos nepriklau
somybės kuodraugiškiausiuose 
santikiuose pasirodė katalikų ir 
komunistų srovės. Nė vienam 
masiniam susirinkime tų srovių 
kalbėtojai neužgauliojo vieni 
kitų. Tai labai gražus apsireiš
kimas.

Kiek man žinoma, iš katalikų 
vadų pusės tų gerų santikių 
nustatyme ir palaikyme dau
giausia pasidarbavo “Ameri
kos” redaktorius P. Laučka. 
Už tai jam reikia atiduoti kre
ditas ir linkėtina, kad jis ir at
eityje ta linkme darbuotųsi.

Tai fašistų “Vienybė” jau 
atidarė savo x špaltas Lenkijos 
ponams muilinti akis lietu
viams. Pavyzdžiui, balandžio 2

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius H. Lehman pasirašė 
seimelio nutarimą, kuriuom 
uždraudžia turinčioms leidi
mus agentūroms šitokius 
skebinius darbus:
' Provokacijos, kliudymas 
ramių streiko pikietų; prie
varta prieš darbininkus, 
verčiant juos įstot į kompa- 
nišką unijėlę arba atgrąsint 
nuo darbininkam pageidau
jamos unijos; trukdymas 
darbininkų bendrų derybų

Sovietai Atmetė Japo
nijos Protestą prieš 

Pagelbą Chinijai

Austrijos Socialistą Vadas 
Užgiria Hitlerio Grobį

Vienna. — Austrijos so
cialistų vadas dr. Karl Ren
ner, buvęs Austru ministe
ris pirmininkas, ragina per 
laikraštį “Tageblattą” už
tvirtint piliečių balsais Aus
trijos prijungimą Vokieti
jai. Jis rašo:

“Aš, kaipo socialistas ir 
kaipo šalininkas tautų ap
sisprendimo principo, kaipo 
buvęs pirmas ministeris pir
mininkas vokiškos Austrų 
respublikos ir kaipo buvęs 
pirmininkas jos taikos dele
gacijos į Saint Germain,— 
aš balsuosiu ‘taip’”‘(tai yra, 
už Austrijos prijungimą 
Vokietijai).

Coughlino-Hearsto Fašistą 
Mobilizacija Prieš Pre

zidentą Rooseveltą
Washington. — Preziden

tas sutiko, kad užteks pa
prastos senatorių ir kon- 
gresmanų daugumos užtvir
tinimui ar atmetimui kokių 
permainų, kurias Roosevel- 
tas darytų tūluose valdžios 
skyriuose, jeigu būtų priim
tas jo sumanymas, vadina
mas “reorganizavimo bi- 
lium.” 1 '

Katalikų dvasiškiai bijo
jo, kad tas sumanymas ga
lėtų paimt ir visas mokyk
las po bendromis federalės 
valdžios taisyklėmis. Bet su
manymo rėmėjai užtikrina, 
kad mokyklos nebus liečia
mos.

O vis tiek atžagareiviai, 
vadovaujami fašistų kunigo 
Coughlino ir geltonlapių lei
dėjo Hearsto, piestu stoja 
prieš reorganizavimo bilių.

Dabargi fašistų lyderis 
Hearstas susitarė su kun. 
Coughlinu pasiųst pilnus še
šis traukinius saviškių pro- 
testuot kongresui prieš 
Roosevelto r e i ka laujamus 
naudingus pataisymus kai 
kuriuose valdžios biuruose. 
Hearstas apmokėjo lėšas ir 
keturių Coughlino radio kal
bų, kurios buvo skleidžia
mos visai šaliai. *

Tie gaivalai suorganizavo 
bjauriausią šmeižtų kampa
niją prieš prezidentą. Jų va
dinamo “Paul Revere Komi
teto” vięe-pirmininkas Ru
dolf G. Bank stačiai pareiš
kė, kad “mes norime dikta
toriaus” Amerikoj. Tai tokie 
hitleriški - mussoliniški ele
mentai apipylė kongresma- 
nus ir 150 tūkstančių dirbti
nių telegramų, protestuo
jančių prieš Roosevelto bi
lių.

Karių Žygiais Gande- 
sa-Tortosa Fronte

Roma. — Muisolinio orga
nas “Popolo d’italįa” ir visi 
Italijos fašistų laikraščiai 
entuziastiškai sveikina Ita
lijos juodmarškinius legio
nierius, kad tai jie atėmę iš 
Ispanijos liaudiečių Gande- 
są ir prasigrūmę iki Torto
sos. Mussolinio komanduoja
ma Italijos spauda pripažįs
ta tik antrą vietą patiem 
generolo Franco ispanam 
fašistam tuose žygiuose.

Italų fašistų laikraščiai 
taipgi didžiuojasi, būk juod- 
marškiniai legionieriai, gir
di, “sunaikinę” būrius ita
lų Garibaldi ir Matteoti 
liuosnorių, kovojančių už Is
panijos respubliką.

FAŠISTAI JAU PASIEKĘ 
TORTOSĄ

Seville, Ispanija. — Fašis
tų generolas de Llano bal. 
4 d., paskelbė, kad jų armi
ja jau užėmus Tortosą prie 
vieškelio iš Barcelonos į Va- 
lenciją. Bet visos kitos ži
nios rodė, jog fašistai pasie-

dėl sąlygų su samdytojais; kg tik Tortosos priemies- 
ginklų teikimas prieš strei- čius> už 20 mylių nuo ryti. 
kienus. arba skebiskų lape- nį0 Ispanijos pajūrio.
lių bei panašios “literatū
ros” skleidimas tarp darbi
ninku.

Tortosa yra senoviškas 
miestas, apvestas aukštomis, 
storomis mūro sienomis. Ra

Gubernatorius Murphy Su- miais9J±ai® jame gyveno uuuv. luivi tuo |apie 25,000 žmonių.
taikė Elektros Streiką Fašistai užėmė strateginį

SSRS IR TOLIAU REMS 
CHINUS GINKLAIS

Detroit, Mich. — Tarpi
ninkaujant g u b e r natoriui 
Murphy’ui, Consumers elek
tros kompanija susitarė su 
streikierių CIO organizavi
mo komitetu tokiomis sąly-

miestelį Morelia, už 38 my
lių nuo jūros ir 130 mylių 
į pietų vakarus nuo Barce
lonos. Giriasi, kad tuo žy
giu suėmę ir “1000” liaudie
čių į nelaisvę.

Barcelona, bal. 5.— Anar
ch o-trockiniai gaivalai sukė
lė kruvinas riaušes, per ku
rias buvę nužudyta ir kiek 
žmonių.

Maskva. — Japonijos am
basadorius Mamoru Shige- 
nitsu savo valdžios vardu 
užprotestavo Sovietam, kad 
jie teikia karinės pagelbos 
Chinijai ir pagrūmojo So
vietam blogomis “pasekmė
mis,” jeigu jie nesiliaus ka
riškai rėmę Chiniją prieš 
Japoniją. Ambasadorius sa
kė, kad japonai nušovę du 
sovietinius lėktuvus ir juose 
radę du žuvusius Sovietų la
kūnus, o vieną suėmę gyvą 
ir tas “prisipažinęs,” kad 
pirmiau tarnavęs Sovietų 
Sąjungos orlaivyne.

M. Litvinov, Sovietų už
sieninis komisaras, atmetė 
tą Japonijos protestą - rei
kalavimą, ir davė tokio tu
rinio atsakymą:

Sovietai nesiuntė jokių

savo karinių vienetų Chini
jai; jie neima atsakomybės 
už tai, ką galėjęs pasakot 
lakūnas, kurį japonai sakosi 
suėmę. Sovietai turi pilną 
tarptautinę teisę pardavinėt 
Chinijai įvairius ginklus ir 
lėktuvus, ypač kad Japonija 
dar net karo nepaskelbė 
prieš Chiniją.

Chinijai pardavinėja gin
klus įvairios šalys. Tam tik
ras skaičius liuosnorių iš tų 
ir kitų šalių tarnauja Chini
jai. Japonija padarė arti
mas sutartis net su tokiomis 
šalimis, kurių kariniai spe
cialistai tarnavo Chinijai 
dar iki visai nesenai. Kodėl 
Japonija neprotestuoja 
prieš tas šalis ir nestato jom 
savo reikalavimų ? Todėl, 
kad jinai pati supranta, jog 
neturi jokio teisėto pagrin
do tokiem protestam bei rei
kalavimam.

gomis:
Ligšiolinė sutartis pratę

siama dar 4 mėnesius. Pas
kui bus derimasi dėl naujų 
sąlygų. Kompanija priima 
atgal visus streikierius. Bė- 
gyj 60 dienų bus padaryta 
balsavimai, ar darbininkai 
nori CIO unijos ar kompa- 
niškos unijėlės. Balsavimus 
prižiūrės valdiška Darbo 
Santikių Komisija.

Streikieriai išeina iš Sa
ginaw klonio elektros dir- 
byklų, kurias laikė užėmę 
nuo praeito penktadienio, 
tačiaus, vis tiek gamindami 
elektrą.

d. ji patalpino sekamą laišką, 
kuris buvęs prisiųstas tautinin
kų masiniam mitingui pereitą 
ketvirtadienį:

Lenkų žurnalistų Klubas, 
19 St., Marks Place, N. Y. C. 
reiškia jums savo nuošir
džius linkėjimus. Pasekdami 
lietuviškos spaudos nuomonę 
Kaune, mes tvirtai tikime, 
kad normalūs santykiai tarp 
abiejų valstybių pagaliau ves 
prie seno tradicinio Lietuvos 
Lenkijos draugiškumo.

Lenkija ir Lietuva turi ap
sisaugoti ir bendromis pas
tangomis išlaikyti savo ne
priklausomybes- ir tautinius 
idealus prieš bendrus prie
šus. Mums dar gali tekti sto
ti petys į petį, kaip kadaisia 
stovėjome prieš keletą šimtų 
metų ir laimėjome kovą ties 
Žalgiriu.

Pasirašo:
L. Frenkel, 

Prezidentas.
A. Jolodziejczyk, 

Sekretorius..
Šitie Lenkijos valdžios agen

tai nė žodelio nesako prieš tos 
valdžios smurtą prieš Lietuvą. 
Jie visai neprisimena apie Len
kijos pagrobimą Vilniaus. Jie 
dabar tik gieda apie meilę ir 
brolybę tarpe lietuvių ir lenkų.

Tysliava šitą veidmainingą 
lenkų žurnalistų laišką deda be 
jokios kritikiškos pastabos.

Ispanijos Liaudiečiai Ap- 
stabdė Fašistus Rytuose
Madrid. — Ispanijos val

džia praneša, kad sustabdė 
fašistus prie Mora de Ebro 
miestelio, už 20 mylių nuo 
Viduržemio Jūros. Kitur fa
šistai šiame rytiniame fron
te taipgi apstabdyti, tik 
apart Morellos apylinkių.

naikinęs jų nepriklausomybę.

New Yorko valstijos senato
rius McNaboe vienam susirinki
me pareiškė, kad komunistai 
esą suplanavę vieną gražią die
ną nužudyti visus New Yorko 
policistus, kurių yra 18 tūks
tančių. Prie kiekvieno polieisto 
esą pastatyta šeši komunistai 
ir tik laukią signalo pulti ir 
apsidirbti.

Vienok šitoks idiotas eina 
svarbias pareigas ir sėdi vals
tijos legislatūroje.

Hitleris irgi dabar gieda apie 
meilę ir brolybę su austrais, su-

Anglijos Ministeris Pir
mininkas Bijo Nau
jų Seimo Rinkimų

London. — Anglijos prem
jeras N. Chamberlain at
metė darbiečių ir liberalų 
reikalavimus seime, kad jis 
turi paskelbt naujus visuo
tinus seimo rinkimus. Jis 
supranta, jog prakištų to
kius rinkimus.

Darbiečiai aštriai smerkė ■ 
dabartinę Anglijos valdžią, 
kad jinai giminiuojasi su fa-
šistiniais diktatoriais ir lei
džia Mussoliniui skerst is
panus. Todėl reikalavo, kad 
seimas išreikštų papeikimą 
Chamberlaino valdžiai. Bet 
dešinieji atstovai susiburda- 
mi atmetė šį įnešimą 359 
balsais prieš 142.

PAŠUKANIS IR KRYLEN
KO—SO V. IŠDAVIKAI

Komunistų Partijos ' New 
Yorko distrikto organizacija 
nusitarė pavaryti naujų narių 
gavimo vajų iki konvencijos, 
kuri įvyks pabaigoje gegužės 
mėnesio. Dabar distriktas turi 
apie 22 tūkstančius narių, o 
nori iki konvencijos pasiekti 
visus 30 tūkstančių.

Brooklyno lietuviams komu
nistams irgi reikia pasidarbuo
ti.

Maskva. — Sovietų gene- 
ralis prokuroras - tardyto
jas Andrius Višinskis, kal
bėdamas Mokslų Akademi
jos Teisių Institute, kaltino 
Krylenko ir Pašukanį kaip 
Sovietų . išdavikus, z kurie 
veikė išvien su kriminalis
tais trockistais prieš Sovie
tų Sąjungą. Pašukams pir
miau buvo Teisių Instituto 
pirmininkas, o Krylenko tei- 
sdarystės komisaras, veikęs 
trockistų naudai.

Hitleris Vadina “Pamišė
liais” Visus Nenazius

Klagenfurt, Austrija. — 
Hitleris, kalbėdamas čia di
delei nazių miniai, apšaukė 
“idiotais arba pamišėliais” 
visus tuos, kurie nepriklau
so Vokietijos nazių partijai.

Katalikų a r k i v y skupas 
Hefter , asmeniškai dėkojo 
Hitleriui, kad jis “įvedęs vi
dujinę santaiką šalyje,”

Reikalauja Amerikai 
3-jų Karo Didlaivių 

po 45,000 Tonų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausias karo lai
vyno admirolas W. D. Leahy 
pareikalavo, kad senatinė 
laivyno komisija patartų 
kongresui užgirt statymą 
trijų karinių didlaivių po 
45,000 tonų įtalpos vietoj 
35,000 tonų. Nes Japonija 
planuoja (o gal jau statosi) 
karo laivus virš 40,000 tonų
įtalpos.

Kiekvienas iš admirolo 
Leahy’o siūlomų trijų did
laivių lėšuotu po apie $100,- 
000,000 ir, kaip suprantama, 
būtų ginkluotas kanuolėmis, 
šaudančiomis 18 colių storio 
šoviniais.

Admirolas nurodė, kad 
Anglija visų rūšių karo lai
vais stovi aukščiau Jungti
nių Valstijų; sakė, kad net 
Japonijos karo laivynas 
esąs stipresnis visais kitais 
laivdis apart didžiųjų šar
vuotlaivių.

Anarcho-Trockistai Naikina 
Liaudies Amuniciją .

Perpignan, Fran cija. — 
Anarchistiniai t r o c k i s tai 
šiauriniame Ispanijos fron
te padegė respublikos amu
nicijos sandėlius ir tuom pa
kenkė respublikiečiams tūlo
se vietose atremt fašistus. 
Jie taip pat darbuojasi pa- 
sėt suirutę respublikos ar
mijoj, kaip sako liaudies 
milicijos generolas P. Mar
tinez.

ORAS
1 Šiandien apskritai bus 
giedra ir panaši kaip vakar 
temperatūra. — N. Y. Oro 
Biuras.

DAR NENUKIRSTAS SU
SISIEKIMAS B A R C ELO- 

NOS SU VALENCIJA

Hendaye, bal. 5. — Nors 
fašistų artilerija. pasiekia 
Barcelonos - Valencijos 
vieškelį, einantį per Torto
są, bet Ispanijos respubli- 
kiečiai palaiko susisiekimus 
tarp tųdviejų miestų šaluti
niais vieškeliais.

Anglija Leidžia Italijos 
Armijai liktis Ispani

joj iki Karo Galo
I

London. — Sutartis Itali
jos su Anglija jau išdirbta 
ir laukia tik pasirašymo. 
Sutartis įeis galion, kada 
Italija atšauks visą savo 
kariuomenę iš Ispanijos ir 
ištrauks iš ten savo karo 
pabūklus ir amuniciją, apart 
tų karo reikmenų, kurias 
generolas Franco bus iš Ita
lijos “pirkęs ir užmokėjęs.”

Kada Mussolinis turi at
siimt savo armijas iš Ispa
nijos, apie tai sutartis nie
ko nesako. Vadinasi, Musso
linio pulkai galės ten veikt 
prieš respubliką, iki bus už
baigtas karas. Tik nuo tada 
sutartis bus pradėta vykdyt.

Mussolinis prižada pusiau 
sumažint savo armiją Libi
joj, ir sako, kad “nesisavin- 
siąs” jokių Ispanijos žemių. 
Anglijos valdžia ketina pa
reikšt Tautų Lygoj, kad pri
pažįsta Italijai Ethiopiją.

Anglų valdžia užtikrina 
Italijai laisvą praplaukimą 
Suezo Kanalu. Abidvi šalys 
pasižada nestatyt naujų 
tvirtumų Viduržemio Jūros 
srityj be tarpsavinio pasita
rimo. Mussolinis žada gerbt 
Anglijos teises įvairiose jos 
kolonijose.

Austru Kardino!. Liepia 
Varpais Šaukt Žmones 

Balsuot už Nazius
» Vienna.—Austrijos kardi

nolas Innitzer įsakė visoms 
bažnyčioms ateinantį šešta
dienį skambinti visais var-» 
pais ir tuo būdu šaukt kata
likus ant rytojaus balsuot 
už Austrijos prijungimą 
Vokietijai.

Berlin. — Naziai paliepė 
visoms bažnyčioms visais 
varpais skambint, šaukiant 
žmones ateinantį sekmadie
nį Vokietijoj balsuot už Au
strijos suliejimą su Vokieti-' 
ja.

FAŠISTAI UŽKRĖTĖ LI
GŲ PERAIS MILIONUS 

GALVIJŲ ANGLIJOJ

London, bal. 5. — Mano
ma, kad tai agentai “tūlų” 
(fašistinių) šalių užkrėtė 2 
iki 5 milionų galvijų Angli
joj perais snukių ir kanopų 
ligų. Nes kitaip negalima iš
aiškint tokį daugmenišką 
galvijų sirgimą.

GEN. FRANCO ULTIMA
TUMAS RESPUBLIKAI
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis, bal. 5.—Gene
rolas Franco ruošia reikala
vimą - ultimatumą, kad be
sąlyginiai jam pasiduotų re
spublikos valdžia. O jei ne, 
tai jis orlaivių bombomis 
sunaikinsiąš Barceloną, lai
kiną respublikos sostinę, di
džiausią Ispanijos miestą ir 
pramonės centrą.

Fašistai užėmė Tremp 
miestą, šiaur-vakarinėj Ka- 
talonijoj. Trempo vanden- 
elektros stotis buvo svar
biausias Barcelonos elektros 
jėgos šaltinis.

Dionnų “Penkiukės” Susi
laukė Broliuko

Callander, Canada, bal. 5. 
—Dionnų “penkiukės,” vie
nu kartu gimusios penkios 
mergaitės, susilaukė broliu
ko. Tai jau tryliktas jų mo
tinos Olivijos pagimdytas 
kūdikis, nors jinai tėra dar 
tik 24 metų amžiaus.

New Orleans, La.—Grūdų 
sandėlio eksplozijoj žuvo 18 
žmonių.
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“Laisvė s” Redakcijos Raportas 
Metiniam Šėrininkų Suvažiavimui, 

Balandžio 3 d., 1938
Draugai ir Draugės!

Šiemetinis “Laisvės” redakcijos rapor
tas bus labai trumpas. Mes norime, kad 
šiame suvažiavime redakcija kalbėtų juo 
mažiau, o juo daugiau kalbėtų mūsų ben
dradarbiai ir šėrininkai.

Apie politinę “Laisvės” liniją ir. jos 
teisingumą, manau, čia neverta daug kal
bėti, nes ji visiem šėrininkam, visiem 
skaitytojam yra puikiai žinoma. Du me
tai atgal mes savo šėrininkų suvažiavi
me iškėlėme obalsį, kad “Laisvė” turi 
virsti plačiu liaudišku dienraščiu. Turiu 
pažymėti, kad redakcija tai turėjo vi
suomet galvoj ir tojo tarimo laikėsi. Ant 
kiek mums, tačiau, pavyko ar nepavyko 
tai įvykinti gyveniman, tetars žodį patys 
šėrininkai.

Tarptautinėje politikoj mūsų dienraš
čio pozicija buvo: kova už taiką, už ben
drą, kolektyvį saugumą, prieš karo ruo
šėjus fašistinius kraštus. Iš to išeidami, 
mes plačiai rašėme ir rėmėme mūsų 
krašto prezidento Roosevelto pareiški
mą jo prakalboj, sakytoj Chicagoj, per
eitais metais. Mes karštai rėmėme ir re
miame Sovietų Sąjungoj ir kitų demo
kratinių kraštų taikos politiką.

f..<rzr ►

Be jokių svyravimų ihūfeų' dienraštis 
stovėjo su Ispanijos respublika, už jo
sios gynimą nuo barbarų fašistų—Hit
lerio, Mussolinio ir Franko puolimų.

Jis rėmė ir teberemia Chinijos liaudies 
kovas prieš Japonijos imperialistus, nai
kinančius Chinijos žmones ir siekiančius 
tą didįjį, taikų kraštą pavergti.

Amerikos politikos plotmėj mes pa
turėjome tąjį judėjimą, kuris nustatytas 
prieš reakciją, fašizmą ir karą; kuris 
stoja už suvaldymą monopolistinio kapi
talo. Mes rėmėme prezidento Roosevel
to pasibrėžimą reformuoti aukščiausįjį 
šalies teismą; mes parėmėme kiekvieną 
pažangesnį Jungtinių Valstijų kongrese 
ir valstijų seimeliuose, bei miestavose 
tarybose žygį.

Per pereitų metų nfunicipalinius ir val- 
stijinius rinkimus “Laisvė” griežtai sto
jo ir rėmė visus pažangesnius, ar tai jie 
būtų Darbo Partijos, Komunistų Partijos 
arba net ir kapitalistinių partijų kandi
datus, pasisakančius prieš fašizmą, už 
monopolistinio kapitalo suvaldymą, už 
taiką.

.Darbo unijų judėjimo lauke “Laisvė” 
nuoširdžiausiai rėūiė CIO judėjimą, ta
čiau ji niekad neišstojo griežtai prieš 
visą Amerikos Darbo Federaciją, o tik 
prieš josios vadus, skaldytojus unijistinio 
darbininkų judėjimo.

Teikdama plačiausių žinių iš Sovietų 
Sąjungos gyvenimo, “L.” redakcija tuo 
pačiu sykiu vedė griežtą kovą prieš ne
naudėlius, ar tai išlaukinius ar viduji
nius. Laike trockistinių Ir bucharinisti- 
nių teismų Maskvoj mes dėdavome dien- 
raštin plačiausiai tų teismų aprašymų, 
kad skaitytojai galėtų pilniausiai orien
tuotis. Buvo atsitikimų, kai mes net pa
didintus “Laisvės” numerius leidome 
tam, kad įtalpinti daugiau medžiagos, 
nušviečiančios socializmo šalies nepriete
lių, fašistam parsidavėlių darbus.

Trockizmas — aršiausias priešas dar
bininkų judėjimo ir visų pažangių žmo
nių. Dėlto “Laisvės” redakcija ir dėjo 
pastangų supažindinti / savo skaitytojus 
su piktais trockistų darbais Sovietų Są
jungoj ir visam pasaulyj:

Kiek tąi liečia Amerikos lietuvių visuo
meninį gyvenimą, “Laisvės” redakcija

dėjo pastangų už apvi’enijimą, kad jis 
tuo būdu galėtų Amerikoj kovoti prieš 
fašizmo pavojų, už palaikymą demokra
tijos ir kad Lietuvos žmonėms galėtų pa
sitarnauti atsteigti demokratiją.

Amerikos Lietuvių Kongreso darbus ir 
visus planus “Laisvė” labai nuoširdžiai 
rėmė ir teberemia. Kai ALK pradėjo, 
rinkti parašus po peticijomis, reikalau
jančiomis išlaisvinti iš Lietuvos kalėjimų 
visus anti-fašistus politinius kalinius, 
“Laisvės” redakcija nesigailėjo tam nei 
energijos nei vietos laikraštyj padary
mui to vajaus pasekmingiausiu.

Lietuvoj ‘‘Laisvė” paturėjo kiekvieną 
judėjimą, kuris stoja už atsteigimą de
mokratinių teisių. Greta to, mes nuolat 
laikėme aukštai iškeltą obalsį: ginkim 
Lietuvos nepriklausomybę.

Kai tarpe kovo mėn. 11 ir 19 dd., š. m., 
Lenkijos imperialistai buvo pasimoję su
naikinti Lietuvos nepriklausomybę gink
lu, mes nei vienos minutos nesueikvojo- 
me mąstymui, ką daryti. Tuojau rašėme 
ir raginome mūsų skaitytojus ir visus 
Amerikos žmones teikti Lietuvos žmo
nėms pagelbą gynimuisi nuo Lenkijos 
grobikų.

Mūsų dienraštis įėjo į tą penkių lie
tuviškų laikraščių (Brooklyne ir New 
Yorke) skaičių, kuris sudarė Laikinąjį 
Komitetą Lietuvai Ginti. Šis Komitetas, 
tenka pastebėti, gyvavo tik porą savaičių, 
tačiau tasai žingsnis, kurį jis padarė, bu
vo toks ryškus, kad suakstino visos eilės 
miestų lietuvius. Kaipo to pasėka, įvyko 
eilė masinių mitingų,—didelių mitingų— 
suruoštų Liaudies Fronto pagrindais, kur 
buvo pasmerkta Lietuvos neprieteliai, 
Lenkijos imperialistai ir Vokietijos na- 
ziai, ir suartinta patys vietos lietuviai 
kovai už gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės. “Laisvės” redakcijos nariai kal
bėjo tuose mitinguose ir, galima pabrėžti, 
jie buvo mielai pasitikti kitų sriovių žmo
nių. c

“Laisvės”’redakcija ir ateityje akylai 
dabos Lietuvos likimą ir to krašto nepri
klausomybes gynimas jai visuomet bus 
vyriausis uždavinys. Aišku, gerai žinę- , 
darni, kad Lietuva tik tuomet bus stipri 
ir pajėgi atsilaikyti prieš išlaukinį-prie
šą—Lenkijos ir Vokietijos imperialistus 
—mūsų dienraštis nuolat reikalaus, kad 
Lietuvoj būtų atsteigta demokratinė san
tvarka, kad būtų išleisti iš kalėjimų visi 
politiniai antifašistai kaliniai, idant visi 
žmonės laisvai galėtų derinti savo jėgas 
krašto nepriklausomybei ginti.

Šitiek galima pasakyti apie bendrą 
mūsų dienraščio politinę liniją.

Greta to, kad “Laisvė” griežtai stojo 
už virš paminėtuosius dalykus, ji visuo
met žiūrėjo, kad mūsų skaitytojai būtų 
kiek galint plačiausiai painformuoti vi
sokiais klausimais. Mūsų uždaviniu vi
suomet buvo > duoti pačių vėliausių žinių 
iš plataus pasaulio ir Amerikos; talpinti 
kiek galint daugiau korespondencijų iš 
lietuviškų kolorųjų ne tik Amerikoj, bet 
visam pasaulyj; talpinti sveikatos, moks
lo ir meno klausimais raštų; spausdinti 
apysakų ir apysakaičių.

Mūsų bendradarbių skaičius šiemet yra 
didesnis, negu pereitais metais. Labai 
svarbu, kad mums pavyko gauti gerą 
bendradarbį Lietuvoj, kuris nuolat teikia 
mums žinių iš mūsų gimtinės. Turime 
keletą bendradarbių Sovietų Sąjungoj ir 
kituose kraštuose. Tūliems bendradar
biams po truputėlį kai kada atlyginame, 
bet tik labai retais atsitikimais... Daugu
ma mūsų bendradarbių — korespondentų 
ir straipsnių rašytojų, — gelbsti mums 
veltui.

Pavelykite, drauge pirmininke, man iš
reikšti varde redakcijos didelę padėką vi
siems mūsų bendradarbiams už jų gausų 
ir nuolatinį bendradarbiavimą, už rėmi
mą savo' dienraščio, už informavimą 
“Laisvės” skaitytojų.

Redakcijoj šiuo tarpu dirba šie drau
gai: R. Mizara, A. Bimba, V. Tauras, S. 
Sasna ir J. Barkus—pilną laiką; D. M. 
Šolomskas ir Walter Kubilius—tik pusę 
laiko.

Sutikimas redakcijoj visuomet buvo la
bai geras, draugiškas.

Be abejo, per tuos metus būsime pada
rę be gerų darbų, ir klaidų. Per diskusi
jas prašau draugus šėrininkuš tąsias mū
sų paklaidas bei trūkumus nurodyti, Už 
ką redakcija bus labai v dėkinga.

Tik prašau diskusuoti ne mažmožius, 
bet imti didelius klausimus, liečiančius

Del Dienraščio “Vilnies” Suvažiavimo
Tik diena kita atgal praėjo dienraščio “Laisvės” suvažiavi

mas, kuris visais atžvilgiais puikiai pavyko, duodamas dien
raščiui gražios finansinės ir moralės paramos.

Dabar neužilgo, būtent, gegužės 8 dieną, Chicagoje įvyks 
dienraščio “Vilnies” šėrininkų suvažiavimas. Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro Biuras nutarė tarti žodį šio suva
žiavimo reikalu.

Ypatingai vidurvakarinių ir vakarinių valstijų lietuviams 
“Vilnis” yra nepavaduojamas apšvietos ir darbininkiškos va
dovybės šaltinis. Todėl jos stiprinimas ir palaikymas yra 
reikalas visų Amerikos lietuvių, o pirmoje vietoje pažangių
jų lietuvių. Mes žinome, kad “Vilnies” finansinė padėtis 
nėra tvirčiausia. Pirkimas naujos raidėms rinkti mašinos ir 
taisymas senųjų kaštavo gana dideles sumas pinigų ir to
dėl dienraščio finansinę padėtį šiuo tarpu dar daugiau pasun
kino. ■

Mes manome, kad ateinantis “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimas turėtų būti mūsų judėjimui proga finansiniai dienraštį 
sustiprinti. Todėl Centro Biuras prašo ir ragina visas lietu
vių organizacijas ir pavienius draugus, kurie ištesi, pasvei
kinti “Vilnies” suvažiavimą taip didele auka, kaip kas iš
gali. Jeigu suplauks keli šimtai pasveikinimų su doleriu kitu 
aukų, tai bds stipri finansinė parama, tai bus mūsų įrodymas, 
jog mes gražiai įvertiname “Vilnies” vaidmenį ir svarbą Ame
rikos lietuvių kultūriniame ir politiniame gyvenime.

Pasveikinimus ir aukas siųskite tiesiai “Vilnies” administra
cijai, 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Mes tikimės, kad šis mūsų’ atsikreipimas nepasiliks be ata
tinkamo atbalsio.

Kom. Part. Liet. Centro Biuras.
A. Bimba, Sekretorius.

Tarptautinė Peržvalga

šistai turi 4 lėktuvus prieš 
kiekvieną liaudiečių lėktuvą. 
Ispanijos liaudiečiai sako, 
kad kada jie dar turėjo du 
fašistų lėktuvus prieš savo 
vieną, tai galėjo fašistus 
mušti. Jie ir dabar kelis 
kartus daug skaitlingesnes 
fašistų jėgas apkūlė. Liau
diečiai šaukia: “Duokite 
mums 300 lėktuvų ir mes fa
šistus sumušime!” Bet iš 
kur gauti? Sovietų Sąjungai 
toli. Demokratinės šalys iš
duoda Ispaniją. Franci j a sa
ko, kad liaudiečiai vis vien 
pralaimės. Anglijos valdo
nai sako, kad kada fašistai 
sumuš liaudiečius, tai Euro
poj užviešpataus taika. Be
gėdžiai! Jie nemato to, kad 
Lenkija rengiasi praryti 
Lietuvą, o Vokietija Čecho- 
slovakiją. Kunigija remia 
fašistus. New Yorke kardi
nolas Hayes meldžiasi už 
generolą Franco ir finansi
niai jį remia.

Viltis Nenustota
Bet Ispanijos liaudis ne

nustoja vilties kovą laimėti. 
Fašistų ofensyva išsisėmė. 
Jie atsirėmę į kalnus turėjo 
sustoti. Susidaręs pavojus 
dar daugiau apjungė Ispa-

Kovo mėnesis labai su
purtė pasaulį. Vos neužsi
liepsnojo naujas visasvieti- 
nis karas. Vokietijos fašis
tai pavergė Austriją. Lenki
jos fašistai, remiami Vokie
tijos ir Italijos, pasimojo 
ant Lietuvos nepriklauso
mybės. Ispanijoj ir Chini- 
joj siautė baisiausi mūšiai.

Lietuva Vis Pavojuj
Tautininkų partija, kuri 

fašistinėmis metodomis vieš
patauja Lietuvoj, bando už
migdyti lietuvių visuomenę, 
būk Lietuvai pavojus jau 
praėjo. Tai nętiesa.

Lenkijos ir Vokietijos fa
šistai yra susitarę. Lenkijos 
fašistai sutinka grąžint Hit
leriui Lenkų Koridorių, o už 
tai mainais pasiimti Lietu
vą ir atsidaryti sau platų 
kelią į Baltijos Jūras. Ka
da Lenkijos fašistai pasikė
sino ant Lietuvos, tai Itali
jos ir Vokietijos spauda šau
kė už Lenkiją, prieš Lietu
vą. Tuo kartu Lenkijoj, Lo- 
dziuj, Varšavoj, Lvove, Kro- 
Kave ir kitur buvo surengta 
chuliganų d e m o nstracijos, 
kur šaukė: “Šalin Lietuva!”, 
“Klaipėda ir Palanga Turi 
Būti Mūs!”, “Duokite Mums 
Klaipėdą!”

Dabar Lenkijoj kiek apri
mo viešas prieš Lietuvą iš
stojimas. Bet tas yra tik to
dėl, kad Smetonos partija 
ruošia Lietuvos išdavystę. 
Lietuvoj didžiausio pavo
jaus metu buvo užtylėta 
apie Lenkijos grūmojimą. 
Visai nepaskelbta Lenkijos 
ultimatumas. S m e t o niniai 
fašistai ne tik nemobilizavo 
liaudį apsigynimui, bet ją 
migdė ir migdo. Kada į Kau
ną atvyko Lenkijos ambasa
dorius, tai Lietuvos fašistai 
pristatė jį pas Smetoną už- 
Kampinėmis gatvėmis, bijo
dami, kad Kauno žmonės 
nesurengtų prieš Lenkiją 
demonstracijas. Lietuva bu
vo ir yra pavojuj. Tautinin
kų partija tiksliai migdo 
Lietuvos liaudies budrūihą, 
kad paruošus Lietuvos ne
priklausomybės i š d a vystę. 
Lietuviai privalo budėti.

Ispanijos Liaudis Mo- 
z bilizuojasi

Fašistai nuo senai ruošė
si prie didelio užpuolimo ant 
liaudiečių. Visą kovo mėne
sį jie puolė Aragono fronte. 
Fašistai daug laimėjo. Jie 
užėmė Teruelį, Alkanitzą, 
Caspę, Fragą, Borbastro ir 
daugelį kitų svarbių mies
tų. Ant 125 mylių ilgio fron
to fašistai atmetė - liaudie
čius iš gerai apdrūtintų po
zicijų. Fašistai prisiartino 
per 35 ihylias link Vidurže
mio Jūrų ir įsibriovė į Ka- 
taloniją* (

Jėga nugalėjo jėgą. Itali
jos, Vokietijos, Portugalijos 
ir Lenkijos fašistai pasiun
tė baisiai daug ginklų ge
nerolui Franco. Jau nuo pir
ma Ispanijos fronte buvo 
apie 60,000 Mussolinio gerk- 
liapjovių. Vėlesniu laiku 
Italijos fašistai dar nuvežė 
apie 40,000 italų juodmarš- 
kinių ir'apie 30,000 Hitlerio 
nazių. Prie to dar pribuvo 
apie 10,000 portugalų, rumu
nų ir kitų šalių fašistų. Iš 
Afrikos buvo atgabenta 79,- 
872 maurai. Dieną ir naktį 
dešimtimis laivų vežė fašis
tus iš Italijos ir Vokietijos. 
Transporto laivus lydėjo 
Italijos ir Vokietijos karo 
laivai. Jie pristatė daug di
delių kanuolių, tankų, karo 
orlaivių, ginklų ir amunici
jos. Franci jos spauda pri
leidžia, kad kovo mėnesį ge
nerolas Franco gavo apie 
400 karinių lėktuvų. Taip 
atvirai, begėdiškai Italijos 
ir Vokietijos fašistai veda 
karą prieš Ispanijos liaudį. 
Tuo kartu demokratinės ša
lys, kaip tai Jungtinės Val
stijos, Franci j a, Anglija ir 
kitos laiko embargo prieš 
Ispanijos liaudiės išrinktą 
valdžią—-neparduoda jai ka
ro reikmenų ir nepraleidžia 
karinių medžiagų. Tai di
džiausia demokratijai gėda!

Liaudiečiai nūihušė kelis 
fašistų lėktuvus; pluošė buvo 
Italijos ir Vokietijos lakū
nai. Italas lakūnas Alberto 
Brondi, pasakoja, kad gene
rolas Franco su 15 d. kovo 
jau turėjo 800 Italijos ir 
Vokietijos karo lėktuvų* Fa-

nijos liaudį. Katalonijoj, 
kuri pirmiau neužtektinai 
darbavosi karo laimėjimui, 
dabar užviešpatavo nauja 
dvasia, nes fašistai įsibriovė 
į Kataloniją. Barėelonoj su
mobilizuota 100,000 nauja 
armija prieš fašistus. Liau
diečių ūpas pakilo. Madrido 
ir Pietų fronte liaudiečiai 
gerai laikosi ir vietomis fa
šistus muša. Bus sulaikyti 
fašistai ir Aragono fronte.

Ispanijos Komunistų Par
tijos sekretorius drg. Diaz 
sako, kad Ispanijos liaudis 
nepasiduos. Kad ji dar už
tektinai turi jėgų kovai už 
savo tėvynės nepriklauso
mybę. Tuo kartu jis per- 
sergsti, kad Italijos ir Vo
kietijos fašistai dar ruošia
si 80,000 naują armiją at
vežti į Ispaniją generolui 
Franco į pagelbą. Taigi dar 
daug didelių kovų priešakyj.

Kovos Chinijoj
Chinijoj siaučia baisūs 

mūšiai. Japonijos imperia
listai ‘ apimti desperacijos, 
kad Chinijos liaudies kova 
ištaškė visus jų planus. 
Chinijos liaudis sumobiliza
vo galingą armiją, išlavino, 
apginklavo ir drąsiai muša
si prieš Japonijos per dau
gelį metų išlavintą, gerai 
apginkluotą*, armiją.

Užpakalyj Japonijos ar
mijos susidarė galingos par
tizanų armijos. Vien Hopeh 
provincijoj veikia apie 500,- 
000 partizanų armija ir ja
ponų užimtoj teritorijoj su
sitvėrė partizaniška-komu- 
nistiška valdžia apimanti 
7,000,000 gyventojų.

Dar daug bus sunkių ko
vų, bet jau dabar galima 
numatyti, kad Chinijos liau
dis apgins savo tautinę lais
vę.

Pasaulis Kunkuliuoja
Fašistai išsijuosę dirba 

karui, kurio pagelba jie ma
no pavergti kitas tautas. 
Vokietijos fašistai pavergė 
Austriją ir pareiškė, kad jid 
daugiau jau nebijo Franci- 
jos. Jie griežtai gula ant 
Čechoslovakijos ir nori ją 
pavergti Austrijos keliu. 
Hitleris organizuoja dar

keturis korpusus armijos 
(apie 200,000). Viso jo ar
mija greitai sieks 1,000,000. 
Ant Dunojaus upės organi
zuoja karo flotilę.

Italijos fašistai Mussoli
nio lūpomis pareiškė, kad jie 
turi galingą jūrų laivyną, 
daug submarinų, daug karo 
lėktuvų, būsimame kare nu
šluos nuo žemės paviršiaus 
miestus. Italija gali pastaty
ti apie 9,000,000 armiją.

Lenkijos fašistai ne vien 
priekabiauja prie Lietuvos, 
bet reikalauja iš čechoslo
vakijos, kad ten gyvenan
tiems 200,000 lenkų būtų 
suteikta autonomija.

Sovietų Sąjunga įteikė 
protestą Japonijai, kuri ke
lis milionus jenų nori nusuk
ti už Chinijos-Rytų Gelžke- 
lį. “Pravda” rašo, kad pa
saulis yra ant karo kranto. 
Austrijos pavergimas karą 
priartino ir agresorius pa
drąsino. Sovietų Sąjungai 
yra karo pavojus, bet So
vietų liaudis pasirengus. 
Mes skaitome “Pravdoj”:

“Kas liečia Sovietų liau
dį—tai ji rami už savo liki
mą. Mūsų sienos užrakintos 
kietai. Jų sargyboj stovi ga
linga Raudonoji Armija, vi
sa Sovietų liaudis ir mums 
nėra ko bijoti siūbuojančios 
tarptautinės padėties, ne
paisant a*nt kiek ji tarnau
tų agresoriams ir karo or
ganizatoriams.”

D. M. š.

Telefonų Ko. Be Reikalo Iš
lupa 25 Proc. iš Žmonių
Washington. — Bell Te

lefonų kompanija galėtų 25 
procentais numušt ' kainas 
savo kostumeriams, ir tai 
dar gautų,: stambaus pelno, 
kaip raportuoja valdiška 
Susisiekimų Komisija, kuri 
per dvejus metus tyrinėjo 
Amerikos Telefonų ir Tele
grafo kompaniją.

Komisija parodo, kaip 
Bell Telefonų kompanija vi
sokias išlaidas neteisėtai už
krauna žmonėms, kaip už
gniaužia pagerinimų išradi
mus, monopoliniai aukštas 
kainas moka už reikmenis 
kitai savo “šėriškai” kom
panijai, ir tt.

Chrysler Aulo. Korporacija 
Panaujino Sutartį su CIO
Detroit, Mich. — Chrysler 

automobilių korporacija pa
naujino sutartį vieniem me
tam su CIO Jungtine Auto. 
Darbininkų Unija. Pripažįs
ta CIO teisę atstovaut visus 
tos unijos narius, palaiko 8 
vai. darbo dieną, 40 vai. sa
vaitę ir kt.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Jeigu jūs draugai žinote, tai 
atsakykite. Ar galipia savo pa
vardę permainyti ? Aš esu se
nai Amerikoje ir esu Jungtinių 
Valstijų pilietis. Bet mans pa
vardė buvo pirmiau sutrumpin
ta. Paskui aš ją pataisiau, iš
verčiau į lietuvišką. O dabar 
vėl noriu sutrumpinti. Kur rei
kėtų pirmiausia kreiptis: ar 
pas advokatą, ar tiesiai į vieti
nį teismą. Laisvės Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

t

Taip, galite savo pavardę le- 
gališkai permainyti, bet be
rods kaštuoja iki dvidešimts 
penkių dolerių — tikrai nežino-

nė; vieną ar kitą asmenį, o platų darbo 
žmonių judėjimą, kūrį dienraštis atsto
vauja.

Baigdamas šį pranešimą, sakau:

Tegyvuoja mūsų dienraštis “Laisvė”!
Tėgyvuoja jos bendradarbiai!
Tegyvuoja mūsų skaitytojai ir visas 

darbo žmonių judėjimas! .

me.
Kreiptis reikia tiesiai į vieti

nį teismą. Sntulkmeniškas in
formacijas gaukite pas savo 
miesto raštininką (klerką).
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Darbininkė ir Šeimininkė
yra vienu iš tų punktų, kuriuo- 
mi galima ir turėtume susitart 
veikt bendrai. Pagalvokime, 

j pakalbėkime apie tai.
A.

William Glass, 24 metų, WP i darbavosi, pasiaukojo. Šir- /■< n nl'i i vi t Ir n r, v\/\ Q?*z ' ~A darbininkas, padėtas po $2,- 
000 kaucijos už dvipatystę. Jis 
turėjęs dvi pačias ir dvejus na
mus kelių blokų atstume nuo 
viens kito, New Yorke.

Džiaugiasi Motery 
Suvažiavimu

pa

BRIGHTON, MASS. — Man 
teko būti Naujosios Anglijos 
lietuvių Moterų Suvažiavime 
20 kovo, So. Bostone. Ir kaip 
linksma darosi matant, kaip 
pasišventusiai moterys kovoja 
už darbininkų reikalus.

Buvo viena delegatė net iš 
Toronto, Kanados. Kaip mus

* sujaudino, kada ta draugė 
pradėjo pasakoti, kaip jos Ka
nadoj yra suvaržytos, kad te
nai negauna nei “Laisvės
siskaityti. Ir nežiūrint šitų su
varžymų jos pasistengė at
siųsti delegatę į šitą moterų

* suvažiavimą. Ir jos trokšta su- 
megsti ryšius su Amerikos 
moterimis, kad galėtų veikti 
išvien dėlei darbininkų gero.

Todėl, nors Brightone mū
sų yra maža kolonija, bet man 
darės negerai ant širdies klau
santis; kad kitų kolonijų mo
terys taip pasišventusiai rūpi
nasi darbininkų reikalais ir 
atvažiuoja iš taip toli, o aš iš 
Brightono nuvažiavau viena ir 
ne kaipo delegatė, tik paša-

* linė.
Tos moterys, kurios dalyva

vo suvažiavime, nėra užgimu- 
f sios tokios gabios, bet jos per 

savo storonę prasilavinusios. 
Padarykim ir mes, Cambrid- 
ge’iaus ir Brighton’o moterys, 
tą* patį,, kad kitame suvažiavi
me ir mes galėtume nuvažiuo
ti delegatėmis ir sykiu su ki
tomis svarstyti darbininkų rei
kalus.

E. Bernotienė.

Rezoliucija Lietuvos 
Klausiniu

’ Mes, dalyvės Naujos Angli
jos Lietuvių Moterų Suvažiavi

mo, įvykusio kovo 20, 1938 me
tų, So. Bostone, vienbalsiai pa
smerkiame Lenkijos fašistų 
ginkluotą pasikėsinimą ant Lie
tuvos nepriklausomybės ir pro
testuojame prieš smurto keliu 
Lietuvai užkartą sutartį.

Mes pasisakome, kad mes 
ginsime Lietuvos nepriklauso
mybę visais galimais būdais.

Mes taip manome, kad tik 
demokratiška, visų partijų val
džia galės sumobilizuot Lietu
vos gyventojus ir užrubežiuose 
gyvenančius lietuvius ir tauti
nių mažumų išeivius gint Lietu
vos nepriklausomybę, taipgi no
rės ir sugebės gaut Lietuvai 
širdingų talkininkų demokrati
nėse valstybėse. Dėlto mes rei- 

, kalaujame, kad Lietuvoj ko- 
greičiausia būtų įsteigta sudėti
nė valdžia. Mes pasižadame ko
operuoti su Amerikos Lietuvių 
Kongresu, kuris darbuojasi at- 

^teigt Lietuvoj demokratinę 
santvarką.

So. Boston, Mass
Pereito trečiadienio, kovo 30, 

“Laisvės” Moterų Skyriuje, ko
respondencijoj ALDLD 2 kp. 
Moterų Skyriaus nuveikti dar
bai per kovo mėnesį, aprašant 
minėjimą kovo 8-tos per klai
dą nebuvo pažymėta vardas 
mūsų geriausios darbuotojos H. 
Žukauskaitės. Draugė Žukaus
kaitė visiems dainų programos 
dalyviams akompanavo pianu.

M. S. Korespondentė.
* * *

Svarbi paskaita sveikatos 
klausimais įvyns sekmadienį, 10 
d. balandžio (April), 7 v. vak., 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 376 Broadway. Pa
skaitą duos pagarsėjęs širdies 
specialistas dr. Pilka. Rengia 
ALDLD 2 kp. Moterų Skyrius 
ir kviečia visus atsilankyti ir 
pasinaudoti šia proga, kokią ne 
visuomet galime turėti. Įžanga

^yeltui. Rengėjos.

Brooklyno Lietuviu Motery Rezoliucija Dėl Lietuvos Ne
priklausomybės Gynimo, Priimta ALDLD Motery Su
ruoštame Masiniame Mitinge, Kovo 25,1938 metais

Lietuvos nepriklausomybė | kokia užkarta Lietuvai Lenkijos 
šiandieną randasi didžiausiame L— ------- ™ — 1- y
pavojuje. Sumobilizavimas Len
kijos ginkluotų jėgų prie Lietu
vos rubežiaus rodo, kad Lenki
jos ultimatumo priėmimas per 
Lietuvos valdžią to pavojaus 
neprašalino, bet dar padidino. 
Jau dabar Lenkijos užsieninis 
ministeris Beck duoda Lietuvos 
valdžiai įsakymus vidaus reika
lais. Lietuvos valdžios nuolan- 
kavimas lenkų fašistams gali 
privest prie atidavimo visos 
Lietuvos Lenkijai.

Mes, Amerikos lietuvės mo
terys, skelbiame griežtą protes
tą prieš Lenkijos puolimą ant 
Lietuvos. Mes skelbsim boiko
tą Lenkijos prekėms, kol Lenki
jos valdžia tęs puolimo ir gro
bimo politiką ir kol nesugrąžins 
Lietuvai Vilniaus. Vilnius pri
klauso Lietuvai. Mes šauksi
mės į Amerikos ir visų demo
kratinių šalių valdžias ir liau
dį užtart Lietuvą ir sudraust 
Lenkų fašistus užpuolikus.

Tuo pat sykiu mes turime pa
reikšt, kad mes niekados neuž- 
girsime tokios gėdingos taikos,

šautuvo grumojimu. Mes karš
tai remiame Lietuvos liaudies, 
su buvusiais Lietuvos preziden
tais Aleksandru Stulginsku ir 
Kaziu Grinium priešakyje, rei
kalavimą, kad padariusieji Lie
tuvai gėdą ligšioliniai valdovai 
pasitrauktų ir Lietuvoj tuojau 
būtų suorganizuota sudėtinė (iš 
visų partijų) valdžia, kuri ga
lėtų apvienyt visus Lietuvos gy
ventojus ir tinkamai ginti šalies 
reikalus.

Mes pasižadame visais gali
mais būdais padėt Lietuvos 
žmonėms kovot už tautinę lais
vę, prieš užkorimą svetimo jun
go pagelba prievartos. Atsiti
kime karo už tautinę laisvę, 
mes mobilizuosime Raudonojo 
Kryžiaus pagelba, maitinimą ir 
dengimą Lietuvos karių ir jų 
šeimynų, taip pat ir karo naš
laičių bei pabėgėlių.

Šalin Lenkijos agresija! Te
gyvuoja laisva nepriklauso- 
Lietuva!

Susirinkimo pirmininke, 
E. Vilkaitė.

gul 
m a

Ar Moteris Jau Pilnateisis Žmogus?
Atrodo keista, bet tiesa, kad 

mūsų šalyje Amerikoje, kuri 
yra žinoma pasaulyje kaipo de
mokratinė šalis, tebepalaikoma 
moterys žemesnėje padėtyje 
ekonominiai. O ekonominė pa
dėtis, stoka arba išteklius, pri
klausymas nuo kitų malonės ar
ba nepriklausomybė nusako vi
są žmogaus gyvenimą. Pas mus 
tebetoleruojama moterims ma
žesnis atlyginimas už lygų dar
bą. Ši sistema panaudojama ir 
abelnai algoms nukapot.

Laipsniavimas darbininkų pa
gal lytis prasidėjo dar pabaigoj 
18-to šimtmečio, Anglijoj, su 
įvedimu mašinerijos, kada fa
brikantai pradėjo brukt mote
ris ir vaikus į verpyklas ir au- 
dinyčias. Pigi moterų ir vaikų 
darbo pajėga patiko kapitalis
tams ir jie po šiai dienai iš to 
tebesidaro didelius pelnus. Gi 
pigus moterų darbas visuomet 
stato pavojun pusiau lavintų 
vyrų darbininkų algas ir dar
bus. Bosas visuomet baugins 
vyrą darbininką, nes jis bile ka
da gali gaut moterį atlikt vyro 
darbą už pigesnę mokestį. Kaip 
bosai algų kapojimo vajuose 
panaudoja negrus prieš baltus 
darbininkus, ateivių pigesnes 
rankas prieš amerikonus, taip 
jie panaudoja moteris prieš vy
rus. Gi didėjanti armija mote
rų darbininkių, priverstų imt 
darbą už bile kainą, kad pra- 
mist ir išlaikyt alkanus kūdi
kius, daug prisideda prie nuka- 
pojimo algų.

Kada mes kalbame apie ly
gias algas už lygų darbą, aišku, 
mes stojam, kad ta lygybė būtų 
įvesta pakėlimu algų moterims.

Ta nelaiminga padėtis išsi
vystė dėlto, kad moterys didelėj 
didžiumoj buvo neorganizuotos. 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai, įsikabinę amatinio 
unijizmo, per virš pusę šimtine-’ 
čio apleido moteris, palikdami 
jas pačias vienas gelbėtis, kaip 
kuri išmano, ir tuo būdu pada
rė iš moterų bosams pigią dar
bo pajėgą. Pačiu savo bu jojimo 
laiku, 1920 metais, ADF gyrėsi 
turinti 300,000 moterų narių iš 
8 ir pusės milionų darbininkių.

Kapitalistų klasė tą dirbtiną 
moterų “žemumą” per moky
klas, bažnyčias, šeimyną, jud- 
žius, radio, spaudą taip gabiai 
įkalba svietui, jog net daugelis 
unijistų vyrų tebemano, kad iš- 
tiesų moterim teikia mažesnės 
mokesties. Ir jei vieną gražią

dieną išgirstų, jog ir moterys 
gaus lygias algas, toki vargšai 
pamanytų, kad čia koki prajo- 
vai ar “sūdna” diena nebetoli, 
žinoma, ji tokia ir būtų kapita
listams. Darbo žmonėms tai bū
tų iš vargo prisikėlimo diena.

Už pakėlimą algų ar bent už 
minimum algos moterims pri
valo kovot visi, kam apeina 
abelna darbo žmonių gerovė.

• ... M.

Chicagiečiy Motery 
Veikla

Chicagos lietuvių moterų žy
mi veikėja, d. K. Abekienė, sa
vo laiške Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro sekretorei ir ALD
LD įCentro Moterų Komiteto 
narei draugei B. L. šalinaitei, 
štai kaip apibūdina vienos chi- 
cagiečių lietuvių moterų orga
nizacijos veikimą:

“Kaip jau žinot, mes turim 
Chicagoj Lietuvių Moterų Kul
tūros Kliubą ir tuo pačiu vardu 
turim chorą. Kliube moterų tu
rim apie 70, gi chore turim su
virs 30 ir su kiekviena prakti
ka gaunam naujų narių.

Choras labai entuziastiškai 
mokinasi. Mūsų mokytoja— 
jauna draugė, A. Petrutienė 
(šimkiūtė), dar pirmą sykį 
chorą mokina, bet neblogai su
pranta muziką ir tikimės, kad 
išsilavins gerai vadovauti.

Dainų mes pageidaujam vi
sokių. Kol kas dainuojame 
dviem ir trimis balsais. Norė
tume gauti dainų gyvų liaudies 
ir revoliucinių.

Pradžiai susimokinom iš ope
rečių, ‘Grigučio’, taipgi slaviš
ką serenadą. Dabar jau bai
giam susimokinti ‘Kada Noriu 
Verkiu’.

Taigi, drauge, mūsų darbuo
tės trumpa istorija. . . Choro 
pirmininke esu aš, gi sekretore 
A. Ziksienė. Turėjome porą pa
rengimų choro naudai, kurie 
buvo labai pasekmingi. Turim 
apie 4 užkvietimus pildyti pro
gramą. Tokiu būdu mes turime 
pusėtinai dirbti. Lauksiu nuo 
jūsų dainelių ir gerų patarimų 
mūsų chorui.

Su draugiškais linkėjimais, 
K. Abekienė.”

Žinokim Savo Kelią ir Sankeleives!
Jums ne vienai teko pabūti 

prie upės kranto ir pastebėti, 
kaip upelyje esantis verpetas 
sukasi, kunkulioja ir begaliniu 
smarkumu traukia savin, kiek
vieną atplaukiantį daiktelį. Ne
laimingas ir plaukiotojas, kuris 
pats vienas daplaukė verpetą, 
jis nugrimsta to verpeto1 gel
mėn.

Lygiai tas pats šiandieną yra 
ir su žmonių gyvenimu dabar
tinėj visuomenėj. Atskiri as
menys ir ištisos grupės bei tau
tos žmonių, nenorėjusių ar ne
sugebėjusių laiku susiburti į 
milžinišką grandinę, pražūsta 
arba., paliauja buvę laisvais 
žmonėmis, liekasi vergais kitų.

Kad išvengus to tragingo li
kimo, mes šiandieną organizuo
jamės, susirenkame, svarstome, 
kokiu būdu mes, lietuvės mote
rys, arti pusė visų Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, galėtume 
arčiau susijungti, išlaikyti nuo 
pražūties, kilti pačios ir sėk
mingiau tarnaut visos tautos ir 
visos žmonijos gerovei.

MATYKIM SAVO KELIĄ!
Surast būdus išrišimui įvai

rių iškilusių problemų pagelbės 
mums studijavimas praeities is
torijos, sekimas dabartinių 
įvykių darbininkiškoje spaudo
je, kuri teisingai ir aiškiai nu
šviečia įvykių priežastis ir reik
šmę. Gi pažįstant praeitį ir da
bartį bus aišku,, ko siekt atei
čiai.

Kiekviena moteris, nežiūrint 
kokiose sąlygose ji gyventų, 
kaip sunkiai ir ilgai dirbtų, pri
valo surast nors valandžiukę 
laiko kasdieniniam savęs švie
timui arba ji atsiliks nuo gy
venimo, liks tamsi, mažai nau
dinga sau ir visuomenei;

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos narės

laimingos nors tuomi, kad jos 
turi galybę naudingų knygų, ku
rias išleido Draugija. Kaip 
daug pakiltume, jei kiekvieną 
tų knygų 'ątydžiai perstudijuo- 
tume! Tačiau negana pačiom 
studijuot, reikia šaukt plačius 
moterų susirinkimus apdiskusa- 
vimui tos literatūros. Taip pat 
stengkimės įrašyt savo kilnion 
draugijon dar nepriklausančias 
moteris. Tam dabar laikas, ka
da eina ALDLD vajus, kada 
lengviau įstot, kuomet neimama 
įstojimo mokesties.

MŪSŲ TALKININKĖS
Didelė didžiuma lietuvių mo

terų yra darbininkės arba dar
bininkų šeimininkės. Pasiturin
čiai gyvenančių iš kitų darbo 
lietuviuose mažai. Lietuviai 
smulkūs biznieriai ir profesio
nalai, kaip ir darbininkai, did
žiumoje taip pat triūsia nuo 
tamsos iki tamsai. Jų pragy
venimas taipgi priklauso nuo 
darbininkų uždarbių ir išgalės 
apsimokėt bilas už produktus 
bei profesionalį patarnavimą. 
Tad ir jų žmonos gali būti 
mum, darbininkėms, puikios 
sankeleives mūsų pastangose 
įsteigt šviesesnį ir gerbūvingą 
gyvenimą.

Taip pat mūsų reikalai yra 
bendri ir su amerikonėmis dar
bininkų ir vidurinės klasės mo
terimis. ,

Tiesa, kad tarp lietuvių mo
terų, kaįp ir plačioj dirbančioj 
visuomenėj yra didelių pasida
linimų, yra religinių ir politinių 
skirtumų, tačiau tuos skirtumus 
galime palikti suinteresuotoms 
grupėms, bet bendrai darbuotis 
už dalykus, kurie reikalingi vi
soms lygiai, būtent už duoną ir 
pastogę, už palaikymą demokra
tijos ir taikos. Gynimas Lietu
vos nepriklausomybės taipgi

Protokolas Naujos Anglijos Lietuvių Moterų Suvažiavimo, 
Sušaukto Per ALDLD 7-to Apskričio Moterų Komitetų, 

Kovo 20,1938 Metais, So. Boston, Mass.
Suvažiavimą atidarė d. Su

kackienė kaip 11:30 iš ryto, 
Mandatų sutvarkymo komisi- 
jon paskirta draugės A. Pet- 
rik, E. čeikienė, A. Markevi
čiūtė. Pakviestos draugės iš 
kolonijų išsireikšti apie kuopų 
bei organizacijų stovį, šaukė
jų pateiktas dienotvarkis vien
balsiai priimtas.

Išrinktas prezidiumas: pir
mininke J. Stigienė, raštinin
ke E. Beniulienė, rezoliucijų 
komisijon M. Gutauskienė ir 
M. K. Sukackienė.

Draugė Sasna, ALDLD Cen
tro Moterų Komiteto atstovė, 
išdavė platų raportą iš abelno 
moterų judėjimo.

Skaityti pasveikinimai šiai 
konferencijai nuo ALDLD! 
2-ros kuopos Moterų Skyriaus, 
So. Boston, Mass., su auka 
$6; nuo Lietuvių Moterų Są
ryšio Komiteto, Chicago, Ill., 
su $5; nuo ALDLD Moterų

irLaisvės’* Suvažiavimo 
Įspūdžiai

“Laisvėje” jau buvo plačiai 
aprašyta jos suvažiavimo pa
tys svarbieji požymiai. Tačiau, 
norisi pakartot, kad jis buvo 
draugiškas, konstruktyvis, dis
kusijose pašvęsta daugiausia 
laiko jos turiniui sąryšyje su 
svarbiausiais dienos klausimais 
—trockizmo žalingumu darbi
ninkijai, demokratijai, tautų 
laisvei-nepriklausomybei, taipgi 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu. Užgirta redakcijos 
užimtoji pozicija.

Moterų šį suvažiavimą buvo 
nedaugiausia, gal dėlto ir Mote
rų Skyriaus reikalais tik viena 
draugė išsireiškė. Svarbiausia, 
ji pastebėjo, negana rašoma 
apie Japonijos prekių boikotą.

Daug kas yra gerintino mūsų 
skyriuje. Dėlto turėtume visos 
suremti pečiais it padaryti Mo
terų įkyrių šiais metais kur 
kas geresniu už buvusį iki šiol. 

šėrininkė.

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Susirinkimas

Naujos Anglijos Lietuvių Mo
terų Suvažiavimo suorganizuo
to Moterų Sąryšio pirmas susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
10 d. balandžio, 1 vai. dieną, 
Liet. Am. Pil. Kliubo Salėj, 376 
Broadway, So. Bostone. Atsto
vėmis į Sąryšį yra: J. Stigienė, 
H. Tamošauskienė, A. Markevi
čiūtė, B. Lazickienė, E. čeikie- 
nė, P. Sarapienė, M. Sukackie
nė, Brazaitienė.

Sąryšis turės perimti nuo 
suvažiavimo šaukimo komiteto 
visas pareigas ir suvažiavimo 
laiku susidariusį iždą, taipgi iš
dirbti planus ateities darbui.

81-mos kuopos, Brooklyn, N. 
Y., su $5 f nuo “Keleivio” Mo
terų Skyriaus vedėjos Michel- 
sonienės; nuo Lietuvių Mote
rų Kultūros Kliubo, So. 
ton, Mass., su $5.

Padaryta pertrauka 
turns.

Antra sesija atidaryta 
dieną. Diskusuota taikos ir ge
rovės klausimas. Po apkalbė
jimo, išnešta rezoliucijos. Dėl 
sekmingesnio moterų organi
zavimosi ir subendrinimo vei
kimo nutarta sutverti Lietuvių 
Moterų Sąryšis. Į komitetą iš
rinktos draugės iš visokių pa
žiūrų kliubų bei organizacijų 
ir pašelpinių draugysčių: Iš 
Montello, Mass., J. Stigienė; 
nuo ALDLD 2-ros Kuopos Mo
terų Skyriaus, So. Boston, H. 
Tamošauskienė; nuo Lietuvių 
Moterų Piliečių Kliubo, Law
rence, Mass., A. Markevičiū
tė ; nuo Lietuvių Moterų Rate
lio Metodistų žinyčios, So. 
Boston, B. Lazickienė; nuo 
Lietuvių Moterų Kul tūros 
Kliubo, So. Boston, E. čeikie- 
nė; nuo ALDLD 9 kuopos.Mo^ 
terų Kliubo, Norwood, Mass., 
P. Sarapienė; nuo ALDLD 
7-to Apskričio — M. K. Su
kackienė, nuo Kanados mote
rų—M. Paužienė, nuo SLA— 
Bražaitienė; nuo ALDLD 
kuopos—Jankevičienė.

Priimta rezoliucija 
karą ir fašizmą. Priimta 
liucija Lietuvos demokratijos 
klausimu. Nutarta pasveikint 
jaunuolių žurnalą “Voice” su 
$5. Nutarta pasveikint “Lais
vės” Suvažiavimą su $5. Nu
tarta raginti moteris, galinčias 
rašyt, kad rašinėtų į Moterų 
Skyrių “Laisvėje.” Išnešta re
zoliucija prieš Japonijos iš
dirbinius. Nutarta pasiųsti rei
kalavimą Amerikos valdžiai, 
kad išleistų vešti ginklus Is
panijos Liaudies Valdžiai. 
Nutarta ant vietos parinkti 
aukų Ispanijos kovotojams. 
Aukavo šie draugai ir delega
tės :

M. Gutauskienė—$1. Po 50 
centų: P. Niukas, G. Kvietkas, 
A. Kvietkauskas, E. Rendzevi- 
čienė, A. Buivydienė, T. Niu- 
kienė. Po 25 centus: Graši- 
kienė, Meškienė, Paužienė, 
šiupienė, M. Grybienė, M. 
Marškienė. Su smulkiomis au
komis viso surinkta $11, ku
rios pasiųstos lietuvių Lincol- 
no Bataliono Draugų Komite
tui Brooklyne.

Delegačių dalyvavo 42 nuo 
18 kuopų, kliubų bei draugi
jų-

Konferencija uždaryta 5 :30 
vakaro.

Pirm. J. Stigienė, 
Rašt. E. Beniulienė.

Bos-

pie-

2 v.

2-ros

Boikotuokim Japonijos 
Prekes!

Mes, N. Anglijos Liet. Mot. 
Suvažiavimo dalyvės, pasmer
kiame Japonijos imperialistų 
užpuolimą ant Chinijos, žudy
mą nekaltų chiniečių ir naikinį- 
mą jų turto tikslu užgrobt ir 
pavergt Chiniją.

Mes šaukiame , visas lietuves 
moteris boikotuot Japonijos žu- 
dingąjį šilką ir kitas prekes, už 
kurias gautais pinigais Japoni
ja perkasi karo reikmenis ir 
tęsia žudymą chiniečių.

Suv. Pirmininkė J. Stigienė.

dingą tariame ačiū visoms 
ir visiems, netik dalyvavu
siems, bet ir tiems, kuriems 
aplinkybės neleido dalyvau
ti. Labai gražiai ačiū mūsų 
n e n u i 1 s t a moms gaspadi- 
nėms: dd. T. Stočkienei, O. 
Skeistaitienei, M. Vitkaus
kienei, J. Bindokienei, K. 
Juodiškienei, K. Žukauskie
nei.

Labai draugiškai Jūsų, 
Dr. J. J. Kaškiaučius 
ir žmona.

MOBERT, ONT., CANADA

o atiduoda 
kurie geriau

išnaudoja už 
ir noriu apra- 
kempę, kurią 
kontraktorius,

žmonės, kaip 
Nors jie 

geri,” kurie gyvena iš

prieš 
rezo-

A. P. P. Com. Solin Comp., 
man šią žiemą čia teko atvykt 
dirbti miškan, kur pati kom
panija nedirba, 
kontraktorįams,
moka išnaudoti darbininkus. 
Na, tiesa, ir išnaudoja, tiesiok 
nežmoniškai/ Darbininką lai
ko gyvulio vietoj, bet gyvulį 
ir neblogiau 
žmogų. Tai čia 
šyti apie vieną 
turėjo švedas 
Solin Comp.

Tai retai kur pasitaiko to
kie beširdžiai 
tas kontraktorius. 
visi
svetimo prakaito, bet tas gal 
kitus pralenkė mokėjime iš
naudoti darbininką.

Tas kontraktorius darbinin
kam neduoda reikalingo mai
sto, o reikalauja dirbti už du 
ar tris. Jei^u nepasiskubinai, 
tai krauk savo turtą į maišą 
ir keliauk 25 mylias iki gelž- 
kelio pėsčias. Tai taip jis ir 
pasinaudoja. Kai dabar darbi
ninkų yra perteklius, tai tų vi
sų plėšikų tokia taktika.

Tas žmogus ir su arkliais 
panašiai apsieidavo. Avižų 
jiems tik pauostyti teduodavo, 
o vežimus liepdavo krauti kuo 
didžiausius ir į dieną dirbda
vo po 16 ir daugiau valandų. 
Bet arkliai greitai pailso. Ta
da kontraktorius manė, jog 
galima juos lazda pataisyti. 
Bet,.praktikoje pasirodė, kad 
arkliai nepajėgia sugrįžti nuo 
darbo. Tada vežikai, kurie 
protingesni ir turi širdį, metė 
tą darbą. Tada kontraktorius 
pridirbo mažų rogių ir prie jų 
pastatė po du vyru, tai yra, 
pakinkė vežti palpas nuo kal
no. Ęai pažiūri žmogus, tai 
manai, jog ištiesų grįžta vi
duramžiai, tik nepastato pri
žiūrėtojo su bizūnu pridėti po 
vieną porciją dėl smagumo. O 
jeigu ir taip atsitiktų, tai čia 
miško gilumoje 
kam pasiskusti, ba 
ko balso 
Nors ir 
rius dėl 
apsaugos
visi žabali ir nieko nemato to
liau kontraktoriaus ofiso.

Darbininkus kontraktorius 
persekioja ir jei nebūsi geras, 
arba būsi “raudonas” (taip 
čia vadina susipratusius darbi
ninkus), tai tuojaus atleis iš 
darbo ir/urėsi tuojau krausty
tis. O jeigu nepasiskubinsi, tai 
ir policija pribus tave iškrau
styti.

Bėda su darbininkais, kad 
jie neorganizuoti ir neprisilai
ko vienybės. Juk apie Port 
Arthur, kur unija tvirtesnė, 
darbininkai geriau organizuo
ti, tai ir kontraktoriai manda
gesni ir geriau apseina su dar
bininkais. Ten ir tokių vagys
čių nėra. Portarturietis.

neturėtum 
darbinin- 

negirdi. 
inspekto- 
ir arklių

niekas čia 
atvažiuoja 
darbininkų 
ir gydytojas, bet jie

Labai Gražiai Ačiū!
Užpereitą sekmadienį 

Newarke įvyko savo rūšies 
pokilis, mudviem netikėtai 
surengtas. Siurprizo parti
ja... Gražus tai buvo pa- 
žmonys. Daugybė buvo 
draugų. Daug triūso,- ener
gijos padėta...

Na, gerai. Parengimas 
jau perėjo. Dabar, po laikui, 
jau nebėr ko bartis uę patį 
tokį surengimą. Vis dėlto 
turiu pasakyti, kad visai 
nereikėjo tokio pokilio. O t, 
kad tokie parengimai būtų 
kokiam visuomeniniam tiks
lui, tai būtų kas kita. Būtų 
naudos, būtų verta rengti ir

PASTABA: Kitos/šio suva-jbūtų verta remti.
žiavimo rezoliucijos ^ilpo šiame | Žinoma, rengėjos ir visi 
skyriuje kovo 30 dieną. dalyviai turėjo gerų norų,

LIETUVOS ŽINIOS 
Nubaudė Plento Darbininkus 
Už Pasipriešinimą Policijai
Prieš kurį laiką Babtuose 

plento darbininkai J. Bizaus
kas ir Koropka ėmė triukš
mauti, o kai nuovados virši
ninkas mėgino nuraminti, 
juodu pradėjo, priešintis 
net mėgino smurtauti.

Kariuomenės teismas 
zauską nubaudė vieneriais 
metais, o Koropką šešiais 
mėnesiais papr. kalėj ifno, bet 
Koropką nuo bausmės atliki
mo atleido.

tai
ir
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Jersey City, N. J.
Ir Mūsų Protestas

Kovo 29 d. parapijos svetai
nėj, Grand St. ir Manning 
Ave., įvyko bendras visų Jersey 
City lietuvių masinis susirinki
mas, prakalbos. Kalbėjo kuni
gas Stonis ir R. Mizara. Kaip 
kun. Stonis, taip ir drg. R. Mi
zara pasakė po gerų prakalbą, 
perbėgdami Lietuvos istoriją ir 
dabartinius įvykius, Lenkijos 
plėšikiškus tikslus pasigrobti 
Lietuvą. Tai buvo įdomios ben
dros visų lietuvių prakalbos. 
Daug lietuvių, kurie pirmiau ne
buvo platėliau šiuo taip svarbiu 
klausimu susipažinę, patyrė, 
kad, nepaisant mūsų įvairiais 
klausimais nesutikimų, kuomet 
Lietuvai gręsia pavojus iš Len
kijos pusės, mes visi, kaip vie
nas stojame petys į petį ginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Pri
imta vienbalsiai rezoliucija, ku
ri bus pasiųsta į atatinkamas 
įstaigas. Pirmininkavo A. Ma
tulevičius.

Šios prakalbos rengti susitar
ta sekmadienį, kovo 27 dieną, 
ir antradienį, 29 d. kovo, jau 
įvyko. Laiko mažai buvo prisi
rengimui, neigi plakatai buvo 
spausdinami, vien tik per oro 
bangas ir kun. Stonio bažnyčioj 
ir parengime pranešta. Tačiau, 
pagal Jersey City lietuvių gy
ventojų skaičių, susirinko 
skaitlingai ir visi ramiai užsi
laikė. “Laisvėje” prakalbų pra
nešimas, kad jos įvyks, daug 
pagelbėjo.

Rinkta aukos lėšų padengi
mui ir likusius pasiųsti į Lietu
vą. Surinkta $34.65. Aukavo 
sekami: Mr & Mrs Taleišiai 
$5, J. Stanis $2; po dolerį: A. 
Yanuša, Matulevich, Raguckas, 
Šalčius, Paršelis, Zinkus, Kali
nauskienė, Verbickienė, Kąčer- 
gis, Yesville, Donner, ir Blažin- 
skas; po 50 centų: Kreivėnas, 
Kalanta, žvirblis, Pažėrą, Mar- 
činkienė, Iškauskienė, Burkė, 
Balutis, šalkus, Balauskas,. Ge
nius Šidlauskas, žedonis, Ya- 
saitis, Sabaliauskas, Paserps- 
kis, Marcinka, Matulevičius, 
Delionis, Stulminskas ir Bara
nauskas. Kiti smulkiais. Vardų 
negarsiname tų, kurie aukavo 
25 centus ar ir mažiau. Išlaidų 
sūsidarė septyni doleriai ir li
kusius pasiųs ten, kur jie skir
ti. Tie, kurių vardai gali būt 
ne taip pažymėti, atleiskite.

Prakalbose Buvęs.

pelno sistema, kurioje mes gy
vename, iš visko pasityčioja. 
Darbininko gyvastis — pigiau
sias tavoras, jo visuomet, visur 
galima pasirinkti veltui, ge
riausios rūšies, kiek tik nori ir 
kada nori. Todėl ir rūpintis ap
saugoti darbininko gyvastį tur
čiam nėra reikalo ir jie jos ne
paiso. Adomas Punis buvo vie
nas iš tūkstančių, kurie žūsta 
bereikalingai dėl neapsaugos 
industrijoj. Užteršto, verdančio 
vandens tanka, į kurią velionis 
įkrito, buvo be jokios apsaugos, 
visuomet atvira, į kurią bile 
kada aplinkui dirbanti gali 
įkristi. Gi joki inspektoriai nei 
kompanija visai nepaisė. Dar
bininkų tarpe organizuotų nė
ra, o pavieniai kas gi ką sakys. 
Ir taip vaikščiojama apie mir
ties nasrus ir tylima iki prari
jama gyvastis.

Kodėl mes, kurie subudavo- 
jom pasaulyje viską, save neį- 
kainuojam ir sutartinai, orga
nizuotai neapsaugojam savo 
sveikatos ir gyvasties? Visi pa
galvokim ! Velionies Draugas.

Vieša Padėka Nuo Velionio 
Adomo Punio šeimynos

Mes, velionio Adomo Punio 
šeimyna, širdingai ačiuojame 
giminėm, draugam, kaimynam 
ir visiem abelnai už taip nuo
širdžią simpatiją-at jautimą ir 
suraminimą mūs mūsų sunkioj, 
liūdnoj valandoj, valandoj per
siskyrimo su mūsų mylimu vy- 
ru-tėvu, kurį žiaurios nelaimės 
mirtis iš mūsų išplėšė.

Širdingai ačiuojame Marijo
nai Sukackienei už pasakymą 
gražių prakąlbėlių namuose ir 
ant kapų. Ačiū visiem už pui
kius gėlių vainikus, už skaitlin. 
gą atlankymą mūsų vyro-tėve- 
lio namuose, laike šermenų ir 
palydėjimą į jo amžino pasilsio 
vietą — kapus.

Jūsų atjautimas - simpatija 
mūsų nelaimingoj valandoj yra 
neįkainuojamas ir nemirštinas.

Alena Punienė, 
dukterys: Olga, 'Milda, Elzbieta, 

ir sūnus Jonas.

Harrison ir Keamy, 
New Jersey

Kovo 27, š. m. Liet. Polit. 
Kliubo Svet. atsibuvo vajaus 
prakalbos ALDLD 136 kp. Kal
bėtojai buvo J. Gasiunas ir S. 
Sasnauskienė. Koncertinę dalį 
programos išpildė drg. T. Kaš- 
kiaučius, T. Biškauskienė ir M. 
Jąmison. Klausytojų buvo susi
rinkęs skaitlingas būrys. Drg. 
J. Gasiūnas plačiai išdėstė apie 
Lietuvos dabartinius įvykius ir 
abelnai viso pasaulio. Drg. S. 
Sasnauskienė kalbėjo apie mo
terų padėtį, Amer. Liet. Darb. 
Liter. D-ją ir kitokius šiandie
ninius klausimus.

Kaip girdėt iš susirinkusiųjų, 
visi buvo patenkinti minėtom 
prakalbom. Tapo išnešta ir pri
imta protesto rezoliucija prieš 
Lenkijos fašizmą, prieš pasikė
sinimą ant Lietuvos Nepriklau
somybės. Tam tikslui buvo rin
kta aukos. Aukavo sekamai: po 
$1: V. Jablonskienė, St. Paulo
vich, Sikorskis, J. Paknis, Biš- 
kauskas; po 50c: A. Kushlis, K. 
Kuzmickas, M. žolynas, Kama
rauskienė, P.' Jasmontas; po 25 
centus: B. Kushlienė, O. Lap Li
sauskienė, A. Burdulienė, P. 
Maršonas, M. Kučinskienė, F. 
Shimkus, A. Kazlauskas, A. 
Jasmantienė, J. Blažiūnas, Izb. 
Bubenienė, A. Marazas, Remei
kienė, J. Gergelienė, J. Čiurlio
nis. Smulkiais surinkta $3.05. 
Viso—$13.80.

Aukautojam, programos iš
pildytojam ir kalbėtojam vieti
nė ALDLD kp. taria širdingą 
ačiū. * Komisija.

Waterbury, Conn.
EXTRA Iš WATERBURIO

Gardner, Mass.
Mirtina Nelaimė

Kovo 18 dieną, po nusidegi- 
nimo dirbtuvėj, mirė senas 
Gardnerio gyventojas Adomas 
Punis. Velionis buvo dar jau
nas, tik 50 metų, ir sveikata 
galėjo dar ilgai džiaugtis, nes 
gerai jautėsi.

Draugas Punis buvo ateivis 
iš Lietuvos, gimęs Varnupių 
kaime, Biržų apylinkėj. I šią 
šalį atvyko 31 metai atgal ir vi
są laiką gyveno Gardneryj, vi
sus 31 metus išdirbo vienoj dir
btuvėj, Florence Stove Co.

' Velionis Adomas Punis buvo 
laisvas, mylėjo švarų, blaivą 
gyvenimą. Buvo kultūros ir ap- 
švietos. x mylėtojas. Ramaus, 
nuoširdaus būdo. Rėmė ir skai
tė pažangią spaudą. Buvo akty
via narys Liet. Sūnų Draugijos. 
Velionis įkainavo apšvietą, mo
kslą, jo trys dukterys ir sūnus 
yra baigę pradinę-aukštąją mo
kyklą ir profesines.

Adomas Punis atvyko į šią 
šalį dar jaunas vaikinas, pilnas 
jaunos, degančios energijos. 
Ėmėsi kurti šeimyninį gyveni
mą. šeimos labui jis skubėjo 
dirbt, taupino, lavino vaikus ir 
pats džiaugėsi dar gera sveika
ta ir manė pasigėrėti išauklėta 
pavyzdinga šeima ir kiek leng
viau pagyvent; mat, jau ma
žiau rūpesčio.

. Velionis, turėjo įsigijęs nuo
savą namelį ir gražų sklypą že
mės, kas' davė progą velioniui 
nebijoti senatvės. Bet tvarka,

Bridgeport, Conn.
Masiniam Mitinge Protestui 

Prieš Lenkus Aukavusių 
Vardai

Aukavo po $1: Pn. Vitkaus
kienė, J. J a b 1 a n s k a s, A. 
Daugėla, S. Yarulis; po 50 
centų: K. Ramutis, J. Budi
mas, Underis, Janeraučius, 
Krikščialiūnas, Kristy, Gokus, 
Venckus, Klimaitis, Romas, 
Kraulaitis, Kairys, K. Ramu- 
tienė, Valatka, Krikščialiūnie- 
nė, J. L. Dulbienė; po 30 cen
tų: Krulaitis, Valentas; po 25 
centus: A. Sapiega, A. Skir- 
ka, P. Remeika, A. Jocius, J. 
Radzevičius, Mureikienė, A. 
Niaura, Lukošius, S. S. Tamo
šiūnas, Navidanskas, A. Skir- 
kienė, H. Sapiegienė, J. Sta- 
nislauskas, Ig. Stanislauskas, 
Povilaitis, Petraitis, Vilčins
kas, Stanys, Ramanauskas, 
Lukoševičius, M. Ramanauskas, 
Breiva, Ruzgienė, Jonušienė, 
Juškevičienė, Baltrėnienė, J. 
Mbckaitis, Giedraitienė, Igna
tavičienė, Gustas, Petkeučius, 
A. Tuska, Radzvila, Rudys, 
Kouja, V. Žukauskas, Sima- 
nauskas, Volkauskas, Mačiu- 
kaitienė, Venskus, Tamašiū- 
nas, Markaučius, Sirulinskas, 
Tamošiūnienė, Čepskis, Ari
son, Pilipaučiūs, Gecivienė, 
Stumbris, Makauskas, Masiu- 
levičius, Balsis, Kulukas, l’ata- 
riūnas . Pagal vardus užrašy
tus suaukauta $26.35 centai 
ir smulkiais surinkta $5.85— 
viso labo pasidaro >$32.20.

Padengus rengimo padary
tas išlaidas, likusi dalis bus 
sunaudota Lietuvos gelbėji
mo nuo lenkų reikalams.

A. Sapiega.
Nuo Red.— Kadangi apie 

patį masinį mitingą- platesnį 
aprašymą buvome anksčiau 
ga.vę nuo kito korespondento, 
tai iš jūsų pranešimo paskel
biame tiktai aukotojų surašą. 
Atleisite.

Waterbury kovo 30 dieną 
kompanijos paskelbė, kad dar
bininkams numuša algas. : Vie
nos kompanijos numušė pq 5%, 
gi The American Brass Co. nu
mušė net po 10%, kaip kuriems 
net po 15% (naktiniams). The 
American Brass Co. Rolling 
Mill’ės darbininkai išėjo į strei
ką protestuodami prieš tokį 
staigų numušimą algų. Maistas, 
butai brangūs, ę eužmokestis?

Tenka pažymėti, kad užsikū
rė neapykanta baisi prieš. Jei
gu vienitfgai laikysis darbinin
kai, tai gal šį-tą ir laimės iš 
šen-ten. Bet klaidą baisią darė, 
kaip buvo laikas organizuotis, 
o į tai darbininkai žiūrėjo pro 
pirštus. Dabar mato savo aki
mis.

Pavyzdys
Teko tėmyti spaudoje, o ypa

tingai “Laisvėje”, jog kaip ne- 
kųriuos miestuos darbininkai 
buvo susiorganizavę, o ypač 
plieno pramonėj į unijas, kur 
su kompanijomis padarė geras 
sutartis. Pav., per visus metus 
garantuota dėl darbininkų 40 
valandų savaitė ir per visus 
metus yra garantuota toks pats 
atlygis. Tai geras pavyzdys. į

Jeigu pas mus būtų taip buvę 
padaryta, tai be reikalo būtų 
buvę ir streikas, ir viena ir an
tra pusė būtų garantuota. Visi 
mato, kur gera, bet po laiko. 
Lai šisai’momentas būna už pa
moką ir pavyzdį ant visuomet. 
NoYs jau vėlu, bet nesnauskite, 
žmonės, stokit kritingoj valan
doj bent į eiles.

Komunistai
Iškilus pavojui Lietuvai, ne- 

kurie bliovė, kad .komunistai 
blogai pasirodys, bet štai mūsų 
kolonijos komunistai pasirodė 
tikrai lietuviškai, masiniuose 
mitinguose dalyvauja pavyzdin
gai ir tuo parodo, kad komu
nistams rūpi Lietuva daugiau, 
negu kitiems.

Iš Redaktorių Prakalbų
Buvo šaukiamas antras masi

nis mitingas kaslink LietuVos- 
Lenkijos kovo 28 d. Skelbta, 
kad kalbės net 5 redaktoriai. 
Tačiaus atvyko vos tik du, nuo

“Amerikos” ir “Laisvės.” “A- 
merikos” atstovas K. Vilniškis 
Lietuvą lietė savo kalboj dau
giau istoriniai ir etnografiniai. 
Gi nuo “Laisvės” drg. šoloms- 
kas pasakė turiningą kalbą dau
giau iš įvykio, kurs įvyko tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, šoloms- 
ko kalba truko kiek bent il
giau, negu Vilniškio, bet gali
ma sakyti, kad abu gerai nu-- 
kalbėjo ir tas publikai labai 
.patiko. Stebėjosi drg. šoloms- 
ku; sako, “mes nesitikėjom, 
kad komunistai taip Lietuvą 
mylėtų.” Ne tie Lietuvą myli, 
kurie jos negina, bet tie, ku
rie gina! Komunistai visuomet 
stovi už Lietuvos nepriklauso
mybę sargyboje!

Kažin Kaip Geriau?
Kilus pavojui Lietuvos ne

priklausomybei, daug kas dis- 
kusuoja apie tai. Sako, jeigu 
kiti Lietuvos negelbės, tai, žino
ma, Lietuva neatsilaikys prieš 
daug galingesnį priešą. Bet jei
gu neišlaikant Lietuvai nepri
klausomybės ir nutariant bent 
kam pasiduoti:—Kam pasiduo
ti? Nei vieno negirdėjau, kad 
norėtų lenkų vergovės letenos. 
Sako, arba vokiečiams arba ru
sams. Nors sunkų būtų po jais, 

I bet vis geriau, negu po lenkais! 
Vieni sako, kad po vokiečiais 
vi stiek būtų bloga, mažiau lais
vės. Kiti sako, po rusais juk ir 
dabar spausdinami lietuviški 
laikraščiai ir veikia lietuviškos 
mokyklos. Sako, po rusais būtų 
daug geriau.

Mums daug geriau turint 
Lietuvą nepriklausomą, ir ji 
gali būti nepriklausoma nuo 
nieko, bet mes turime būti ga
rantuoti sutartimis su kitais ir 
vidujine padėtimi. Ne laikas 
sutartys daryti, kaip karas po 
nosia. “Ne laikas šunis la- 
kint, .kaip medžioklėn joji.”

Juozelis./ 
Washington, Pa.

--------- J
Yra daug ko iš Washingto- 

no parašyti, bet niekas ne
parašo iš darbininkų gyveni
mo, kaip iš mainierių, taip ir 
iš kitų. Čia darbininkai ken
čia didelį skurdą ir išnaudo
jimą. Paėiiius Dyers’ ir 
Cleaners darbininkus, tai dir
ba ilgas valandas, nesvietiš
kai skubina, o mokestis maža 
ir nelygi. Kurie bosui geri, 
tiems moka daugiau. Yra to
kių, kurie, išgirdę darbininkų 
nusiskundimą tuo peklišku iš
naudojimu, bėga pas bosą ir 
pasako, t) bosas tokius dar
bininkus ir veja laukan. O 
tokiam, išdavikui bosas- užke
lia kelius centus algos.

Darbininkai turi šiokią to
kią uniją, bet ji negina dar
bininkų reikalų, kaip turėtų 
juos ginti. Bet, žinoma, vis 
tiek geriau turint organizaci
ja.

Dabar jau dvi savaitės, kai 
darbininkai išėjo į streiką ir 
pikietuoja “Pider Pen” šapą 
ir štorus. Jau prigabeno ir 
skebų.

Nemalonu prisiminti, bet 
tūli lietuviai sugadino lietuvių 
vardą. Mat, atsirado du lie
tuviai, kurie skebauja, patai
kauja bosams, traukia iš ran
kų sau ir savo vaikams duo
nos kąsnį, žinau ir pažįstu 
tuos lietuvius. Sarmata žmo
nėms pasirodyti. O juk ba
das jų neverčia skebauti. Ske
bauja tik todėl, kad yra bošo 
pastumdėliai. Vieną pirmiau 
bosas buvo išvaręs iš darbo, 
o dabar atvažiavo ir-nusivežė 
dirbti, kada bosui reikia strei
ką laužyti. O kita darbinin
kė pati buvo pametus dar
bą, nes negalėjo pakęsti to 
išnaudojimo už mažą algą. 
Dabar gi tą bosas atvažiavęs 
išvežė streiką laužyti.

Tik pagalvokite, jeigu jūs 
sulaužysite streiką, tai jus 
keiks visi, net ir jūsų vaikai.

Vėliau parašysiu daugiau.
Vergas.

Binghamton, N. Y.
Susiformavo Lietuvai Ginti 

Laikinas Komitetas
Įvykusis masinis susirinki

mas kovo 27 d., aptarti dabarti
nį gręsiantį lenkų-grobikų pa
sikėsinimą užgrobti mūs gim
tąją šalį Lietuvą, išreiškė pa
geidavimą, kad Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyrius pasi
kviestų katalikų ■ ir tautininkų 
organizacijų atstovus ir sukur
tų bendrą Lietuvos Gynimo 
Komitetą. Tas ir buvo padary
ta. Panašus susirinkimas įvyko 
kovo 30-tą dieną. Apart Amer. 
Lietuvių Kongreso skyriaus at
stovų, atstovavo organizacijas 
bei draugijas: “Vilniaus Vada
vimo skyrių — K. L. Aimanas, 
Šventos Marijos Magdelenos— 
Verkulienė ir Sandaros kp. — 
A. Lūpa. Taipgi buvo kviesta: 
A. R. K. A. 270 kp., St. Juoza
po Parapija, St. Jono Draugys
tė ir Birutės Dramos Ratelis, 
bet pastarosios atstovų nepri- 
siuntė. Po draugiškų diskusijų 
padaryta tarimas, kad būtų su
kurtas laikinas komitetas lie- 
tuvai ginti.

Kadangi šiame susirinkime 
buvo atstovaujamos keturios 
sriovės, būtent, katalikų, tauti
ninku, socialistu ’ ir komunis- 
tų, tai ir į komitetą įeina nuo 
kiekvienos sriovės po vieną at
stovą : nuo katalikų Verkulie
nė; nuo tautininkų K. L. Aima
nas; nuo socialistų P. Balči
konis ir nuo komunistų O. Gir
ti ienė. Ir ant vietos šis komite
tas pasiskirstė darbais: pirmi
ninku P. Balčikonis, vice-pirmi- 
ninku Verkulienė, sekr. O. Gir- 
nienė ir'iždininku K. L. Aima
nas. Ir tam komitetui buvo

Prašome Įsitčmy ti
Dienraščio “Laisvės” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.
i

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikuose.

įduota pinigai $9 su centais, tai 
aukos iš masinio susirinkimo, 
kuris įvyko kovo 27 d. ir jie 
greitai bus pasiųsti, kur pri
klauso.

Lietuvai Ginti Laikinojo 
Komiteto sekretorė,

O. Girnienė.

Budapest, Vengrija. Ad
mirolas Horthy, Vengrijos 
diktatorius, persergėjo hit
lerininkus, kad jie nebandy
tų daryt saviškio perversmo 
Vengrijoj.

Sykiu Pagimdė 5 Sūnus
San Salvador. — Farme- 

rio moteris Mercedes E. An

Iš

dino pagimdė vienu prad< 
j imu penkis berniukus Soi 
sonate provincijoj, EI Sa 
vadore, Centralinėj Amer 
koj. Vienas mirė; ketu: 
sveiki. Motina 28 metų an 
žiaus.

Namo Sugrįžo 14,000 Austr 
Naziy iš Vokietijos

Salzburg, Austrija. — So 
grįžo iš Vokietijos 14,00 
austrų fašistinių legionie 
rių. Jie buvo pabėgę ir pri 
siglaudę po Hitlerio sparnu 
kai nepavyko pirmesni na 
zių sukilimai 1934-5 m. prie;
Austrijos valdžių.

“LAISVES”

PIKNIKAS
BROOKLYNE

Sekantis didelis parengimas bus

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

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

“Laisvės” Piknikas Bus

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Avenue

Brooklyn, N. Y.

toliau atvykusioms jau dabar laikas rūpintis 
pasisamdymais busų ir organizavimu grupių vyki

mui į pikniką iš kitų miestų.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

•••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••
• Philadelphijos Didžioji Iškilme

į LAISVES BAN KIETAS
į Koncertas ir Šokiai
® Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

• Bus Nedelioj
Balandžio 24 April

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

KONCERTO PROGRAMA

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

2. Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

3. Kuri gos Radio Balalaikų Orkestrą.

BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.
5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. Prakalba. Rojaus Mizaros, dienraščio 

“Laisvės” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai, po Pietų ■
Vakariene Bus Duodamą 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN. N. Y.660 GRAND STREET,

>

<
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Amerikos lietuviai, su-
WORCESTER, MASS <!>

<♦>

<♦>

<♦>

LIETUVOS ŽINIOS <♦>

Binghamton, N. Y
Kas Yra Veikiama

22 ky-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvai Vilniaus!
Vokietijos hitlerinin-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

ku-
Lie-

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

apylinkę orui atvėstant.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Bet vistiek 
prisirinko publi- 
ir mitingas buvo

kunigas Ke- 
buvo tikrai 
kad “ameri- 
perdaug rū- 

Gir-
Lietuvos

ir ta- 
ginklų 

J. Bimba.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 7 d. balandžio, 7:30 v. 
v. Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus ren
kama delegatai į Apskričio Konfe
renciją. — J. Kazlauskas, Fin. Sekr.

(81-82)

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

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio-April 6 d. Pradžia, 7:30 
v. v. Lietuvių Darbininkų Svet., 920 
E. 79th St. Prašome visų narių atsi
lankyti į šį susirinkimą. Nepamirš
kite, kad ALDLD vajus pradėjo su 
vasario pirma diena. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti susirinkime'.
— Sekr. J. Bagužis. (80-81)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dčl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

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

komisijos pirmi-

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkam^ 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreėh 7-1661

Trečiad., Balandžio 6, 1938

'Už Lietuvos Nepriklausomybę
Kovo 24 d. visų srovių Pa- 

tersono organizacijų atstovų 
tapo sudarytas komitetas gyni
mui Lietuvos nepriklausomy
bės nuo lenkų ir Hitlerio. Tad 
tuo .reikalu kovo 27 d. bendro
mis spėkomis buvo surengtos 
prakalbos pobažnytinėj svetai
nėj. Prakalbos buvo rengtos 
ant greitųjų, tad neturėjom jo
kių apgarsinimų, tad ir į pra
kalbas žmonių susirinko tik vi
dutiniškai. Bet jeigu būtų bu
vę garsinta tinkamai, tai būtų 
buvę galima sutraukt visus 
Patersono lietuvius į šias pra
kalbas.

Pirmininkas J. Spranaitis 
atidarė prakalbas 2 :30 vai. die
ną, pakviesdamas bažnytinį 
chorą sudainuoti angliškai ir 
lietuviškai Lietuvos Himną. 
Choristai savo užduotį atliko 
pagirtinai.

Pirmas kalbėjo vietinis 
nigas trumpai už gynimą 
tuvos nepriklausomybės.

Antras kalbėjo advokatas 
Paulauskas, karštai pasmerk
damas Lenkijos pasikėsinimą 
ant Lietuvos nepriklausomybės.

Trečias kalbėjo Vilniškis, il
giau apipiešdamas istoriniai 
Lietuvos praeitį, jos kovas su 
lenkų ir carų Rusijos laikymu 
Lietuvos po jų priespauda per 
keturis šimtmečius. Ir, anot 
Vilniškio, “vistiek tie prispau
dėjai nepajėgė sulaužyt lietu
viškos dvasios.” Taip, sako Vil
niškis, ir dabar, nors “Lietuvos 
vyriausybė kritišku Lietuvai 
momentu nusilenkė Lenkijai, 
bet Lietuvos liaudis nenusilen
kė ir nenušilenks Lenkijai ir 
kovos iki paskutiniųjų už išlai
kymą Lietuvos nepriklausomy
bės.”

Ketvirtas kalbėjo J. Stilso- 
nas. šio kalbėtojo kalba nea- 
tatiko nei šio įvykio laikui, nei 
dvasiai. Pavyzdin, jis džiaugė- ( 
si, kad “Lenkija pasiųsdama 
Lietuvai ultimatumą išgarsino 
Lietuvą tiek plačiai, kad jei bū
tų norėjus Lietuva ant tiek iš- 
sigarsint, tai nebūtų galėjus 
nei už milioną dolerių.” Bet 
Stilsonas nenurodė, kiek lėšuo- 
tų Lietuvai nepriklausomybės 
ir Vilniaus praradimas.

Penktas .kalbėjo jaunas vai
kinas, nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos (pavardės nenugir
dau). Jis kalbėjo patriotiškai 
už Lietuvą.

šeštas kalbėjo 
mėšis. Jo kalba 
keista. Jis sakė, 
kiečiams nereikia
pintis Lietuvos reikalais, 
di, “lietuviai dideli 
patriotai, o dar didesni karžy
giai ir vienas lietuvis gali už
mušt dešimtį lenkų, ir jeigu 
lenkai per spėką veršis į Lie
tuvą, tai lietuviai prieš lenkus) domi krutami paveikslai 
atsilaikys.”

Todėl šitokia kalba yra tuš
čia fantazija dėlei Lietuvos ir 
pasitarnavimas Lenkijos 
tams.

Buvo renkamos aukos 
po surinkta Lietuvos 

• fondui $55.

joms ir visoms darbininkiš
koms organizacijoms, kviečiant 
visiems bendrai apvaikščioti 
Pirmąją Gegužės. O darbinin
kiškos organizacijos turėtų imti 

: dalyvumą tame svarbiame dar-

* sfc *

Gegužės 13-tą dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nuolių kuopa rengiasi perstaty
ti komediją “Gyvieji Nabašni- 
kai.” Ir tame pačiame vakare 
bus išleista $5.00 ant išlaimėji- 
mo. šio laimėjimo pinigai yra 
skiriami pasiuntimui delegatų į 
būsiantį LDS Seimą. Jaunuoliai 
gana energingai
prie šios pramogos, o mes su
augusieji turėtume jiems pagel
bėti.

Lawrence, Mass.
Kovo 27 d. draugijų masi

niam susirinkime priimta rezo
liucija vienbalsiai. Šios draugi
jos dalyvavo: L. U. Kliubas, L. 
M. Piliečių Kliubas, Lietuvių 

Tautiška Parapija, Lietuvių 
Sūnų Aušros Vartų Draugija, 

šv. Laurjno, Šv. Onos Draugija, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 37 kuo
pa, Lietuvių Susivienijimo 
Amerikoje 41 kp., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 125 
kp., Sandaros 12 kp., Lietuvių 
Komunistų Kuopa, Liaudies 
(Choras ir Maple Parko Bendro
vė.

patraukti ir apygardos teis
mo nubausti po 8 metus sunk, 
darbų kalėjimo K. Velička ir 
K. Umbaras. Nubaustieji pa
davė kasacinius skundus Rū
mams, bet Rūmai juodviejų 
skundus atmetė.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE

Lietuvos nepriklausomybei 
grūmoja mirtinas pavojus. Iš 
Lenkijos imperialistiniai plėši
kai, iš Vokietijos hitlerininkai 
laiko kardą ant Lietuvos nepri
klausomybės. Mes, Lawrence 
lietuviai, vardan keturiolikos 
draugijų, protestuojame prieš 
lenkus grobikus ir hitlerininkus 
ir reikalaujame atitraukti savo 
purvinas rankas nuo Lietuvos 
nepriklausomybės.

Taipgi mes pasižadkme vi
sais mums prieinamais būdais 
padėti Lietuvos žmonėms apsi
ginti nuo išlaukinių priešų —

BROCKTON-MONTELLO, 
MASS.

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

Išgirsite ką jis turės pasakyti apie 
Ispanijos kovas penktadienio vaka
re, balandžio 8-tą, 7:45 v. v. Lietu
vių Tautiškame Name, kampas No. 
Main ir Vine Sts., Brocktonc. Taip
gi bus rodoma “Heart of Spain,” 
įdomūs krutami paveikslai. Įžanga 
25c. Ruošia Abraham Lincolno Bri
gados Draugai. Ccntralinis ofisas: 12 
Newbury St* Boston, Mass.

(81-82)

kai ir gi ne visuomet gali mus 
atlankyti ir palinksminti savo 
gerai lavintais balsais. Tad bus 
gera proga vietos plačiai visuo
menei pasidžiaugti jais.

“Laisvės” Koresp. No. 2.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

* * *
Gegužės 21-mą dieną Komu

nistų Partijos Lietuvių Frakci
ja rengia prakalbas ir koncer

tą. Kalbės drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. O koncertą pil
dys pagarsėję dainininkai taip
gi iš Brooklyn, N. Y. 

. K. P. Lietuvių Frakcija kvie
tė LDS 6 kuopą ir ALDLD 20 
kuopą, kurios prisidėjo ir išrin
ko komisiją bendrai darbuotis 
tame darbe.

Mano manymu, tai šiuo pa
rengimu turėtų susidomėti visa 
vietos visuomenė, todėl, kad 
drg. A. Bimba jau senai yra
kalbėjęs mūs publikai, o dabar-1 Lenkijos ir Vokietijos fašistų, 
tiniam momente jis daug ką Mes šaukiame visus Amerikos 
pasakys. O Brooklyn© daininin-, lietuvius suvienytomis bendro- 

! mis spėkomis eiti Lietuvos 
žmonėms talkon Lietuvos nepri
klausomybės pavojaus valando
je.

Mes, toliau, manome, kad sti
priausia Lietuva gali būti pa
žangi, laisva Lietuva. Tuo būdu 
mes reikalaujame, kad Lietuvo
je tuojau būtų atsteigta demo
kratinė santvarka, kad būtų 
paleista iš kalėjimų visi anti
fašistai politiniai kaliniai, 
idant jie kartu su kitais savo. . IViešas Pakvietimas Protestuot broliais ir seserimis galėtų, jei 

j bus reikalas, ginklu rankoje 
| ginti Lietuvos nepriklausomy
bę nuo'Lenkijos plėšikų ir Vo
kietijos hitlerininkų.

Mes, toliau, manome, kad 
Lietuva tuojau turėtų sudaryti 
glaudžias sutartis su didžiosio
mis demokratinėmis valstybė
mis — Franci ja, čechoslovaki- 
ja, Sovietų Sąjunga, Amerika 
ir Anglija, ir. kitomis mažomis 
valstybėmis, kurioms grūmoja 
didžiosios fašistinės valstybės.

Šalin Lenkijos imperialistai! 
Boikotas Lenkijos prekėms, 

kol Lenkija galutinai ncatsiža- 
dės užmačių ant Lietuvos ir ne
atiduos

Šalin 
kai!

Mes,
vienytomis spėkomis padėsime 
apginti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Tegul gyvuoja laisva, nepri
klausoma Lietuva!

Pirmininkas S. Penkauskas.

Prieš Lenkiją
Lewistono ir Aubumo visų 

lietuviškų draugijų ir organi
zacijų Laikinis Lietuvos Gyni
mo Komitetas šaukia masinį 
susirinkimą subatoj, balan
džio 9 d., kaipo protestą 
prieš Lenkijos pasikėsinimą 
ant Lietuvos nepriklausomy
bės. Įvyks Švento Baltramie
jaus svetainėj, Lisbon St., 7 :30 
vakare. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas ir 
vietiniai kalbėtojai.

Užkviečiam netik Lewistono 
ir Auburno, bet Rumfor’do ir 
Portlando lietuvius dalyvauti.

Laikinis Lietuvos 
Gynimo Komitetas.

• i___________

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

įvyks balandžio-April 7 d., pas dd. 
Pietus, 7928 Harley St., 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveskite 1 
naujų narių. Dabar eina vajus ir ge
ra proga gauti naujų narių. Turėsi
me išrinkti darbininkų dėl balandžio 
9-tos d., nes tą dieną bus sulošta 
operetė. Taip pat turime ir kitų 
svarbių reikalų aptarti. (81-82)

HARRISON, N. J.
Pasirandavoja kampinis storas su 

privatiniu garadžiu ir gąsdino tan
ka, po num. 501 Harrison Avenue. 
Per 22 m. buvo Battery & Auto 
Tire taisymo krautuvė. Galima pa
daryt gerą bizni vasaros laiku. Ren- 
da prieinama. Matykite Mr. Bau- 
dentistel, 9 So. 5th St., corner Har
rison Ave., Harrison, N. J. Telefo
nas: Harrison 6-5561. (79-81)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdąu automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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

LIGOS <!>

CHRONIŠKOS <t>

<♦>GYDOMOS
<

< > 
<!>

<♦*
>

Penktadienį, balandžio 
dieną bus sulošta labai juokin
ga komedija “Pusseserė Salo
mėja.” Rengia ALDLD 20 kuo
pa ir ALDLD 20 kuopos Mote
rų Skyrius. Vaidintojai ener
gingai mokinasi, o rengimo ko
misija deda visas pastangas, 
kad pramoga pavyktų kuo sėk
mingiausiai. O plačiai vietos 
publikai belieka tik įsigyti 
įžangos tikietus, kurių .kaina 
tiktai 35c. Po lošimo bus ir šo
kiai prie geros muzikos.

* * *
Komunistų Partijos iniciaty

va yra daroma prisirengimas 
prie apvaikščiojimo darbininkų 

■ šventės Pirmosios Gegužės. 
Kiek yra žinoma, tai yra iš
siuntinėti -laiškai vietos uni-

Štai Kokia Demokratija 
Worcesteryj

Kovo 31 d. turėjo būt ro- 
Is-

panijos širdis.” Policija ir 
miesto valdžia nedavė leidimo 
bei neleido rodyti paveikslus, 

fašis- Per radio naujienų praneši
muose būbnijo, kad nebus ro
domi paveikslai ir per spau
dą rėkė tą patį, 
skirtu laiku 
kos gausiai, 
atlaikytas.

Rengimo
ninkas paaiškino susirinku
siems policijos galvos ir mies
to majoro pasielgimą. Per
skaitė policijos oficialį doku
mentą, dėl kokių priežasčių 
nedavė leidimo. Publika iro
niškai juokėsi, kad būk dėl 
saugumo (for the safety) ir 
kad būk paveikslus esą nori
ma rodyti komunistiškai nau
dai, todėl neleidžiama juos 
rodyti. Tat pats profesorius 
užakcentuotai pareiškė, kad 
jis anaiptol nenorįs būti ko
munistu ir ne komunizmo nau
dai jis dirbąs, bet dėl IspanU 
jos demokratijos. Komitetas 
dėsiąs visas pastangas gauti 
leidimą paveikslus rodyti 
Worcesteryj. D. J.

Išteisino Advokatą
Panevėžio apygardos teis

mas apeliacine tvarka spren
dė b. adv. Kazio (Utena) su 
Utenos polic. nuov. virš. P. 
Barzda bylą, kurioj šis buvo 
patraukęs p. Kazlą už tai, kad 
jis p. Barzdą buvo įskundęs 
prokurorui ir apskr. (viršinin
kui nurodydamas, kad Valan
čiaus gaisro byloj buvęs 
šis.

Utenos apyl. teismas 
Kazlą buvo nubaudęs*
Panevėžio apygardos teismas, 
išžiūrėjęs bylą, apylinkės teis
mo sprendimą panaikino ir 
Kazlą išteisino pagal B. St. 
537 str., konstatuodamas, kad 
p. Kazlas “apie nuov. virši
ninko Barzdos veiksmus turė
jo pakankamo pagrindo” taip 
pasielgti, kaip pasielgė.

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 PŪSLĖS Ne
sveikumai, - ir kitos Staigios ir 

'Chroniškos Ligos VYRŲ IR •'MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M

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

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

P. 
bet

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Už Nūžiidymą Eigulio Po 8 
Metus Kalėjimo

Kažlų-Rūdos valse. buvo 
nužudytas eigulis Jūrgis/Jan
kauskas.

Už eigulio nužudymą tieson

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų, sekmadieniais.

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

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

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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



Mažiau Lanko Lietuviš
kus Jodžius

Tūkstančiai Žmonių Gardeno Mitinge 
Šaukė Už Taiką Ir Demokratiją

New Yorko Ir Apielinkčs Žinios

Apie du metai atgal, Brook
lyne (Pil. Kliube) jaunasis 
Januškevičius rodė Lietuvoje 
gamintus krutamus paveiks- 

j lūs; žmonių buvo apypilnė 
svetainė net per tris vakarus. 
Paveikslai pagaminti buvo 

i gražiai.
Po to rodė keli kiti vyru

kai; tūli iš jų dar turėjo pa
sekmių, bet vienas, norėjęs 
rodyt kelios savaitės tam at
gal, laukė net per tris vaka
rus prisiruošęs, ir tik po tris 
'keturias močiutes i vakarą 
ateidavo, todėl jam neapsimo
kėjo nei instrumentai iš bak- 
siuko išimti. Visai nerodė!

Pereitą šeštadienį vėl buvo 
atvažiavęs Brooklynan tas 
pats Januškevičius, šiuo tar
pu jo paveikslai Lietuvoje ga
minti dar tobulesni; jis juos 
rodė tam pačiam Pil. Kliube, 
bet jau žmonių daug nebuvo. 
Paveiksluose parodoma įvai
rios vietos, keletas miestų ir 
miestelių — daugiausiai baž
nyčių. Štai kas pastebėtina: 
Juo miestelyj skurdesni name
liai, su šiaudiniais stogais, su- 

L lindę jau gerokai į žemę, tuo 
gražesnė tenai bažnyčia! Ki
tur dar naujas bažnyčias sta-

| to-
Tiesa, parodoma ir kitokių 

dalykų. Ilgokai apsistojama 
rodyt vieno dvarponio namus,, 
darželį, gėles, gyvulius—pas
kiau lauko darbus ir panašiai.

Ridzikas.

Aštuoniolika tūkstančių vi
sokių pažvalgų ir įsitikinimų 
publikos, pripildžiusios milži
niškąją Madison Square Gar
den Salę, kartu su savo žy
miais vadais, šaukė Ameriką 
imt vadovybę bendru demo
kratinių šalių veiksmu sulai
kyt pasaulinį karą, sulaikyt 
fašistų veržimąsi karan pirm, 
negu bus pervėlu.

Dr. Harry F. Ward, ame
rikinės Taikos ir Demokrati
jos Lygos nacionalis pirminin
kas ir teologijos profesorius, 
kalbėdamas mitinge pareiškė:

“Kad išvengt nelaimės, mū
sų politikos linkmė turi būt 
pakeista dabar, kol nepervė- 
lu. Prezidento Roosevelto ir 
sekretoriaus Hull žodžiams, 
liečiantiems karą ir taiką, yra 
prieš pastatomi darbai, ku
riuos jie atsisako sulaikyt.”

Žavi Naujiena!
Lietuvių ’’pasididžiavimui, 

pastaruoju laiku Kalifornijoj 
paskilbo jaunas lietuvis kaipo 
klasikinis šokikas. Apie jo 
pasirodymą scenoj Pasadenos 
laikraščiai rašė ilgas ir gra
žias recenzijas, kaipo apie di
delį talentą. Ir tas jaunas 
lietuvis yra kilęs iš mūsų 
kaimyninio miesto, iš Newar- 
ko. Tai yra labai populia- 

' raus ir lietuvių mylimo dak
taro Kaškiaučiaus sūnus Jo
nas. Jis šoka su jauna mer- 

i gina Flower Hujer. šiomis
y dienomis mūsų jaunasis talen-
į tas su savo partnerka vieši

pas savo tėvus Kaškiaučius 
į Newarke.

Šį vakarą (trečiadienį, ba- 
Ikndžio 6) šie paskilbę klasi
kiniai šokikai duos programą 

< New Yorke. Vieta — Town
' Hall, ant West 43rd Street,

tąrpe Broadway ir 6th Ave. 
V* 1 įžanga nuo 83c aukštyn.

j Patartam kiekvienam lietu- 
f / viui nuvažiuot pasigėrėt sa- 
į Vo jaunu talentu.
| Entuziastas.

7 Arthur Tom, 12 metų ber- 
I niukas, išėjo laimėtoju gra

žuolių vaikų konteste su $1,- 
; 000 dovana. Susiedu vaikai
r masiniai subėgo sveikint pra

lobusį berniuką.

. Mirtys—Laidotuvės
! « Antanas Valionis, 47 m. 

amžiaus, gyvenęs po antrašu 
144 Glen St., Brooklyne, pa
laidotas balandžio 5-tą, iš 
Kings County Ligoninės Mt. 

‘f Olivet kapinėse . A. Valionis 
apleido namus vasario 6-tą ir 
buvo rastas Jamaica Bay, pas 
Rockaway Parkway.

Čraborius Garšva rūpinosi 
laidotuvėmis.

PRAŠOME ATSISKAITYTI 
UŽ BANKIETO TIKIETUS 

'ir Prašome nevėlinti atsiskai
tymą už “Laisvės” bankieto 
bilietus, kurie buvote paėmę 

platinimui, nes rengėjai turi
’ \ apmokėti bilas ir nori greit
| ' priruošti raportą. Būsime dė-
r kingi už greitą atsiskaitymą.

Bankieto Komisija.

Masiniame Lietuvių Mitinge, įvykusiame Kovo 20, 1938, 
Cooper Union Salėj, New Yorke, Liet. Ginklų Fondui Aukojo:

(Pabaiga)
Po dolerį: J. Mackevičius, 

S. Aleksis, M. Budėnas, V. 
Vizbarą, Vizbarą, P. Lučka, 
Serbentas, Mrs. Jasmin, Drak- 
vinskas, Vizalauskas, J. B., 
Alekna, Vitkavich, Sinkevich, 
Gdaroich, Sypah, K. Sudonis, 
Supollis, S. Katulis, S. Skūra, 
Benis, J. Baniulis, J. Philips, 
Zvirka, H. Smetonce, L. Mu
sick, V. Girnius, A. Mardo- 
są, Mr. & Mrs. Dailidėnas,
R. Vitkauskas, Julia Klasis, A. 
Dalika, M. Kinn, F. Adašiū- 
nas, J. Pilius, V. žemantaus- 
kąs, Zaldis, F. Kaslow, J. 
Kuodis, Boreika, Skurdenis, 
E. Keršulis, Mockeliūnas, Vi- 
nikienė, Z. Klosevičius, A. ža
lis, Valužis, P. Juras, Stanys, 
Misiūnienė, židanavičius, M. 
Putrim, A. Rimidis, L. Drun- 
kiūtė, A. Eimutis, J. Rakšte
lė, A. Matijūnas, A. Olšaus
kas, F. Tevelevich, F.r La- 
rinskis, V. Lapšys, C. Kapi
tonas, A. Damaša, C. Kuz
mickas, Mardosiėnė, M. Ryga, 
P. Kizis, J. Prapuolenis, A. 
Jasmin, Valius, Bačiuška, 
Stankevičius, Sertgas, Mr. & 
Mrs. Vitkus, Lukauskas, Zan- 
kowsky, Slacher, Sucklesis, 
K. J. Yrus, P. Bulkaūskas, A. 
Purvaitis, Stinikis, Vragonis, 
A. Bailiūnas, J. Sabalinka, 
Macy, V. Tavroff, Johnson, 
Ginkus, Svaplinas, Mrs. Nor- 
vash, U. Varneckis, A. No
reika, LeVanda, B. Navinicai- 
tis, W. Kainas, T. Karplak,
S. Kavalaisukienė, C. Kas
low, S. Venesky, Strumskienė, 
Skurdenienė, Baranauskienė, 
P. Mockus, Sarapiejūtė, Sa- 
bliskas, V. žalis, Silvestras, P. 
Mikalauskas, Stanienė, Vitas, 
A. Bukevičius, P. Kirius, Sa
vickas, P. Skvaranavičius, 
Karpus, J. Kazlauskas, 
Paulauskas, Mr. & Mrs. Avi
žonis, A. Puskin, Bulovas, J. 
Guminas, P. 'Zulavičius, V. 
Kuras, A. Diskevičius, Mrs, 
Vizbarą, M. Kenes, Umbrazas, 
A. Ramanauskas, Armonaitis, 
Mikuskas, Pavilanskas, Bu- 
chowska, Lukas, Ūsas, Sirutis, 
Jonelis, A. Bundonis, Strudno- 
nis, V. Vaitkūnas, K. šabū- 
nas, Subacis, O. Baniulienė, 
M. Ginis, A. Ginis, Anna 
Yopkin, K. McDonas, J. Dai- 
kus, N, Kraučunas, D. Siro, 
P. Ikamas, Narvidas, Viršu- 
lienė, Bačiulis, F. Sakavich, 
Dilčius, Mikaliūnas, R. žilvaitė, 
V. Tatarūnas, C. Lasevičius, 
A. Grunskis, A. Cilcius, K. 
Rakštutis, Kedainis, M. Moc
kus, S. Petrash, Uzienė, V. 
Aukštalis, M. Stirna, A. Gu- 
deika, Misiūnas, Leinartas, 
Butkus, Mrs. Replevich, N.

Jis tuomi pabrėžė, kad žo
džiai neatsako darbams, kuo
met gražiai kalbama už tai
ką ir aprubežiavimą agreso
rių, o praktikoje tebepalaiko
ma embargo ant užpultų šalių, 
kuomet užpuolikam atvira vi
sokeriopa parama.

Jis nurodė keletą svarbių 
žingsnių sulaikyt Italijos-Vo- 
kietijos karą prieš Ispaniją ir 
Japonijos karą prieš Chiniją. 
Tais žingsniais yra boikotas 
Japonijos prekių, darbininkų 
atsisakymas dirbt prie karo 
reikmenų, siunčiamų agreso
riams Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai, taipgi sutartinas 
veiksmas Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Francijos sulaikyt 
karo reikmenis ir kreditus 
agresoriams, o atidaryt Ame
rikos prekyvietes Ispanijos lo
jai istams.

Vaitekūnas, J. Eimutis, K. 
Shačkus, S. Zizas, P. Shim- 
kiūtė, P. Vanush, V. Sakre- 
kus, D. Voskevich, A. Rut
kauskas, J. Revukas, A. Lin
kus, Virbalas, P. Šimkienė, M. 
Vaičiūnas, B. Benis, Sargis, 
Mrs. Bushlauskas, Balčiūnie
nė, A. Siminskas, J. Gene- 
nis, Mikalauskas, C. Pavijo
ms, Kauklis, Jašmonas, Pakin
kis, Ad. Jakulaitis, M. Kuz
mickas, J. Karpavičius, P. 
Sarpala, J. Petrauskas, P. 
Tiškus, B. Aleksuniškis, Jasa- 
vičius, A. Andrešiūnas, Sima- 
vičius, J. Maila, F. Jankus, 
P. Zabelskis, A. Baltauskienė, 
Galenskas, W. Medelis, Mrs. 
Vanders, Mrs. Geznaitis, M. 
šniokienė, M. Savickienė, O. 
Sinkevičienė, H. Beliauskienė, 
M. Lesinas, C. Cerka, M. Nor
kūnas, V. Zalenius, M. Skruo- 
denis, T. Sušinskas, K. Vilni- 
kis, K. Pajaujis, Vosickienė, 
Miskevichus, Petkevičius, Bun- 
kaitis, P. Miliukas, Pelšiūnas, 
J. Drušukas, Paulauskienė, 
Meželienė, J. Uzuki, A. Ma
tulionis, Janavičienė, G. Ma- 
seviskis, Mrs. Lapė, Martinai
tienė, J. Kryžanauskas, Milu
tis, C. Jankauskas, A. Dolabo, 
F. Gedvilas, A. Račkus, Ig. 
Levonas, A. Kuzmickas, J. 
Zabulionis, W. Tolutis, M. 
Narvidas, Mėšlis, A. Gudelis, 
P. žiedelis, M. Zuzickis, A- 
misiejus, Twortelius.

Mažiau dolerio davusiųjų 
pavardės nebuvo užrašytos. 
Taipgi ir dolerį ar daugiau 
aukojusių kai kurių pavardės 
buvo neįskaitomos visai arba 
nevisai tiksliai rinkėjų užra
šytos. Todėl, jei kas norite 
savo pavardes atitaisyti ar 
pranešti, kurių rinkėjai neuž
rašė, komitetas prašo apie tai 
pranešti sekretoriui J. B. 
Laučkai, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Tą pačią dieną, po susi
rinkimo, komitetui pridavė 
$20.75 J. Valaitis, kuris tą 
sumą surinkęs privačiame pa
rengime Lietuvos Ginklų Fon
dui.

Šia proga norime painfor
muoti, kad likusioji suma 
$1001.61 kartu su Moterų 
Vienybės priduota $100 auka, 
pasiųsta telegrama Lietuvos 
Ginklų Fondui Kaune.

Rakandų Dirbėjų Unija pa
sirašė ęutartį su Sterling 
Woodcraft Corp., 92 Knicker
bocker Ave., tuomi užbaigiant 
savaitės streiką. Gauta užda
ros šapos sąlygos ir pakelta 
algos.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Labai Svarbu Brook- 
lyno Lietuviams

Sužinojęs, kad V. Andru
lis, chicagietis, pasilieka 
Brooklyne kelioms dienoms ir 
penktadienio vakare kalbės 
L. A. P. Kliubo salėj, suma
niau atsiklausti, ką jis aiškins 
šiose prakalbose ?

Jis sakė, kalbės apie reikš
mę trockistų sučiupimo So
vietų Sąjungoj. Svarbiausia, jo 
manymu, dabar atsakyti į se
kamą :

1) Kas buvo seniau tie gai
valai? Delko jie buvo prisi
šlieję prie bolševikų?

2) Dėlko jie dabar virto 
aršiais Sovietų Sąjungos prie
šais ?

3) Ar jų baudimas susilp
nino ar sustiprino Sovietų 
Sąjungą ?

Svarbiausi Sovietų priešų 
argumentai dabar, tai kad 
teisiama ir baudžiama “sa
viškius,” ir kad tai būk silp
nina pačią Sovietų Sąjungą.

Šie argumentai bus atsaky
ta, sumušta šiose prakalbose, 
sakė jis.

Reikia manyti, kad prakal
bos bus interesingos ir labai 
svarbios.

žinodamas, kad šiose pra
kalbose bus aiškinama ir Lie
tuvos klausimas, ir kad d. A. 
Bimba tai aiškins, atsiklau
siau ir jo, kas ypatingai bus 
naujo duota Lietuvos klausi
mu? Jis atsakė:

1) Tūli mano, kad užėmė
me tautišką poziciją; tas bus 
išaiškinta.

2) Kas gali atsitikti su Lie
tuva?

3) Kaip mes turime savo 
tolimesnį veikimą Lietuvos 
gynimui nustatyti?

šie klausimai labai svarbūs 
kiekvienam lietuviui.

Rep.

RADIO PRAKALBA
Paskilbęs Amerikos Legiono 

narys ir Komunistų Partijos 
Queens Apskričio Komiteto 
pirmininkas, taipgi pasaulinio 
karo veteranas Paul Crosbie 
kalbės per radio trečiadienį, 
balandžio 6, nuo 9:15 iki 9 :- 
30 vakaro, iš stoties WNEW, 
1200 klcs. Kalbės veteranu 
reikalais.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kambario, turiu lovą ir 

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

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Šy. Jurgio draugijos kvartalinis 

susirinkimas bus trečiadienį, balan
džio 6 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj^ 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui, todėl 
visi nariai prašomi būtinai dalyvau
ti. — Sekr. J. A. Draugelis.

(80-81)

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras restaurantas ir 

alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metui: Apie pardavimo priežastį ir 
sjnulkmeniškiau apie patį biznį pa
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y. . (77-90)

Tiečiad., Balandžio 6, 1938

Sveikatos Kultūros Draugija 
Turėjo Gražią Vakarienę

metų, 
dešim-

ir gy-
ta-

Kovo 27 d., Brooklyne, Lie
tuvių Sveikatos Kultūros 
Draugija surengė vakarienę
L. P. Kliube. S. K. Draugija 
čia gyvuoja dešimtį 
tad ir vakarienė buvo 
ties metų sukaktyj.

Nors ši draugija jau 
vuoja per dešimt metų, 
čiaus vakarienė buvo pirma, 
todėl nemažai rengimo komi
sija turėjo rūpesčio ir darbo. 
Kadangi minima draugija 
laikotarpy} savo gyvavimo 
yra gerai išsigarsinusi, reng
dama prakalbas bei prelekci- 
jas, tad ir publikos buvo va
karienėje daugiau, negu buvo 
manyta. Vakarienės svečiai 
padarė geroką įspūdį, pasa
kydami ilgesnes bei trumpes
nes, rimtas, įdomias ir juo
kingas prakalbėles. Dėlto rei
kią atiduoti kreditą vakarie
nės pirmininkei, kuri taip su
galvojo įtraukti svečius į 
draugišką pasikalbėjimą.

Negalima praleisti neprimi
nus, kad mūsų parengimuose 
jaunuoliai yra įvertinami, 
kuomet jie pasirodo pasaky- 

NAUMS restaurantas 
busit patenkinti

Atdaras 24 V alandas

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

PRIE PILIEČIU KLIUBO

frank domikaitis

417 Lorimer St. Branki™ .mooklyn Laisves” Name

geriausios Rūšies valgiai 
kC'”iXvižEkor°namu darbo™ u““"’- P"!’

na; gaspadoriškai nuvirti kopZaUr

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

darni eilutę, pagrajydami ko
ki muzikališka instrumentą 
arba padainuoja. Na ir natū
ralistų vakarienėje keli jau
nuoliai, Ateities žiedo Moky- j 
klos mokiniai, per vakarienę 
pasakė porą eilučių, kitas pa
skambino gitarą, o du pagra- 
jino ir padainavo. Publika 
jiems atsimokėjo karštu del
nų plojimu.

Kadangi ši draugija niekina 
girtuokliavimą ir rūkymą, tad 
ir vakarienėje apsieita be dū
mų, alaus ir valstybinės. Sve
čias advokatas pasakydamas 
prakalbėlę, pasakė, kad blai
vūs žmonės esą teisingesni, 
girtuokliaujantiems ne taip 
jau galima pasitikėti.

Tur būt svečiai vakariene 
buvo užganėdinti, nes nugir
dau, kad 31 svečias iš 148 pa
davė savo antrašus prisižadė
dami įstoti į S. K. D.

“Laisves” Koresp.

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite musų 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,

Brangi Maryte
GRĮSK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
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: DEKEN’S 
OINTMENT.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

15 ienų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javua sudarau iu ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

Jonas Stokes

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
------------- -

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

R Kas Yra COSSACK?
KARCIAŽOLIŲ

* sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

GARSINK1TES "LAISVĖJE” 
______________ ___________________________ l---  ----— _ —---

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

atsitaisysite
Greitai su

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y. '

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodatio’is.

Admission 50c, day and night

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri^ 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.




