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Lenkai ir lietuviai.
Tautininkams prastai.
Neleistina.

Rašo V. Andrulis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Aplankęs keletą kolonijų 
rytinėse valstijose, bandžiau 
daryti palyginimą. Rodos šie- 

^met mūsų judėjimas čia dides
nis, veikimas geresnis, įtekmė 
pakilus.

Prie to, man rodos, 
jo ir mūsų teisinga 
Lietuvos klausimu.

prisidė- 
pozicija

lietuviu vWilkes-Barre, Pa., 
komunistų skaičius ir veikimas 
paaugo. Keli čiagimiai lietu
viai vaidina svarbią rolę Par
tijoj. Abelnai liettivių komu
nistų vaidmuo darosi vis svar
besnis.

ALK konferencija perrinko 
komitetą. Eliminavo trockisti- 
nį elementą.

SLA kuopose tautininkai su
pliekti.

Lenkai komunistai, bendrai 
su kitais progresyviais savo 
tautiečiais, išleido lapelį gyni
mui Lietuvos. Jie smerkia Len
kijos militaristus ir dvarinin
kus ir ragina lenkus darbinin
kus stoti už Lietuvos nepri
klausomybę.

Tai pagirtina.

“Lenkai žurnalistai” New 
Yorke susirinkę pasiuntė svei
kinimą lietuvių fašistams, gir
dami juos, kad šie “nekursto 
prieš Lenkiją,” kad skaito Lie
tuvos ir Lenkijos konfliktą jau 
baigtu.

Mat komunistai ir lietuviai 
ir lenkai už gynimą Lietuvos, 
o fašistai ir lenkai ir lietuviai 
už pasidavimą Lenkijai.

Ir Wilkes Barre ir Scranto
ne SLA balsavimus laimėjo 
progresyvis sąrašas. Ir delega
tų išrinkta dauguma ne tauti
ninkų.

Tai labai svarbu. Tautinin
kai laikė šią apieljnkę savo 
tvirtove ir dėjo daug svarbos 
ant to, kad čia bus seimas.

Jie skaudžiai nusivils.

Abelnai tautininkams šie
met prasti popieriai su SLA. 
Ir didžiosios kuopos, kurios 
pereitam seime turėjo tauti
ninkus delegatus, ar bent dau
gumą jų, dabar kitaip balsa
vo ir delegatus rinko.

Kalbu apie SLA 36 kp., Chi- 
cagoj; SLA 38 kp., Brooklyne; 
40 kp., Pittsburgh, Pa.; SLA 
50 kp., Binghamtone ir Scran- 
tono didelę kuopą.

/ Wilkes Barre į partijiečių ir 
simpatikų susirinkimą atslim
pino ir J. Vilkelis, kuris troc- 
kizmą “pedlevoja.” Jaunas 
amerikonas, d. Spencer, liepė 
jam išeiti. Vilkelis rodė, kad 
“Laisvėj” skelbiama šis susi
rinkimas, bet Spenceris jam 
atsakė, kad tai susirinkimas 
geriems žmonėms, o ne jam.

Vilkelis bandė priešintis, 
bet vistiek išėjo.

Reiktų ir kitiems darbinin
kų susirinkimas taip pasielgti 
su panašiais žmonėmis. Juk jie 
tik triukšmelius kelti ateina.

Philadelphijoj ir Chestery 
turėjome gerus mitingus Lie
tuvos klausimu. Pirmame kal
bėjo ir rusų, žydų, ukrainie
čių organizacijų atstovai ir lie
tuvių tautiškosios parapijos 
kunigas.

Chesteris nėra didelė lietu
vių kolonija, bet iš klausimų 
prakalbose sprendžiu, kad yra 
gan prasilavinusių mūsiškių. 
Ten lietuvių kliubas turi gerą 
svetainę, kuri yra lietuvių cen
tras.

Man rodos, ten mūsų drau
gai gali ir turėtų daugiau vei
kti.

Naziai vėl ima intriguoti 
'Klaipėdoj. Kada Lenkijos mi- 
litaristai veržiasi Lietuvon, na
ziai nori pasinaudoti — Klai
pėdą pasigrobti.

Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus. Jei Smetona ir vy
riausybė atitrauks Lietuvą nuo 
Sovietų Sąjungos, pasuks prie
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Bulgarijos Įstatymas Aštriai 
Varžo Laikraščius

Sofija, Bulgarija. — Dik
tatoriška valdžia išleido 
naują spaudos įstatymą, ku
ris uždraudžia redakcijose 
laikyti jaunesnius kaip 30 
meti] amžiaus laikraštinin
kus ir užgina dirbt spaudoj 
visiem tiem, kurie bet kada 
nusikalto prieš valdžią.

Pagal naująjį įstatymą, 
valdžia gali be jokių ceremo
nijų uždaryt visus nepatin
kamus sau laikraščius.

Verda Smarkūs Kivirčai 
Japonų Valdžioje Del 

Smūgių Chinijoj
Tokio. — Japonuos armi

jos, laivyno ir vidaus reika
lų ministerial reikalauja 
tuojaus imt visus galimus 
vyrus į kariuomenę ir užimt 
net privatinius turtus, pagal 
griežtos mobilizacijos įsta
tymą, idant “greitai” nu- 
kariaut Chiniją. Seįmas tą 
įstatymą išleido panaudot 
tik pavojinguose atsitiki
muose.

Dabar chinai, supliekdami 
japonus Taierhchwange ir 
kitur Shantungo provinci
joj, pastatė Juos į tikrą pa
vojų. Bet Japonijos valdžia 
slepia didžius savo armijos 
nukentėtus smūgius tenai. 
Taigi nėra kaip viešai pasi- 
teisint, kodėl įvedama toks 
aštrus mobilizacijos stovis 
Japonijoj.

Japonijos ministeris pir
mininkas F. Konoye ir pora 
kitų ministerių sako, kad 
dar nereikėtų tokių griežtu
mų. Kai kurie valdovai rei
kalauja atšaukt japonų ar
miją iš Sovietų pasienių ir 
“abiem kumščiais kirst Chi
nijai,” kol kas vengiant nau
jų karo provokacijų prieš 
Sovietus.

Verda tokie smarkūs ki
virčai Japonijos ministerių 
kabinete dėlei nepasisekimų 
Chinijoj, kad jis gal turėsiąs 
pasitraukt iš valdžios.

Fašistai Sakosi Apsupę 
Liaudiečių Diviziją

Toulouse, Franci j a. — Ge
nerolo Franco fašistai sako, 
kad jie apsupę 43-čią divizi
ją Ispanijos liaudies armijos 
didokame kalnų plote tarp 
Sort, Venasque ir Francijos 
sienos. Fašistai tvirtina, kad 
apsupamiems nebūsią kito 
išsigelbėjimo kaip tik pa
bėgt Francijon. Bet liaudie
čių pulkininkas G. Garcia 
pareiškia, kad iš saugių kal
nų pozicijų jo kariuomenė 
galės ilgai atsilaikyti ir pa
daryt priešam didelių nuos
tolių.
Lenkijos, nepriklausomybė var
giai išsilaikys.

Būsimas SLA seimas būtinai 
turi pastatyti kitą vieton Vitai- 
čio “Tėvynę” redaguoti. Vitai- 
tis eina koja kojon su fašis
tais. Juk neleistina, kad tokia 
organizacija kaip SLA pavers
tų savo organą tokiu reakcijos 
įrankiu.

Chinai Lengviau Gau 
na Ginklų net iš Fa

šistų negu iš USA
Sovietai ir Anglija Teikia 
Chinijai Ginklu ir Amunicijos 

Žmoniškomis Sąlygomis
Hankow. — Chinijos žmo

nių Partijos (Kuomintango) 
pirmininkas Wang Ching- 
wei nusiskundė, kad Jungti
nės Valstijos nedaro jokių 
palengvinimų gaut karo rei
kmenų iš Amerikos. Sako, 
kad dabar Japonija gauna 
iš Amerikos daugiau užpuo-

BŪRYS ITALU BOM- 
B1NINKŲ SUDAUŽĖ 
TORTOSOS TILTA

Barcelona, Ispanija. — 48 
dideli Italijos bombiniai lėk
tuvai Savoia-Marchetti rū
šies septynis kartus paeiliui 
bombardavo. Tortosos mies
telį už poros desėtkų mylių 
nuo rytinio jūros pakraščio 
ir sudaužė svarbiausią tiltą 
per Ebro upę. Tuom labai 
pažeidė liaudiečių susisieki
mus.

v Šiuos žodžius berašant, 
liaudiečiai dar tebėra Tor- 
tosoj, nors palengva trau
kiasi atgal kai kuriuose 
priemiesčiuose; bet traukia
si šaltai, tvarkiai, kanuolė- 
mis šaudydami atakuojan
čius fašistus.

Fašistai veikia pulkais 
Italijos ir Vokietijos tankų 
ir daugybe kanuolių, gautų 
iš Mussolinio ir Hitlerio. 
Prieš mechanizuotas fašistų 
jėgas liaudiečiai Tortosoj 
turėjo permažai kariuome
nės, ir ta pati buvo dar nau
ja.

Fašistų ofensyvai, be kit
ko, tarnauja sausas, saulė
tas pavasaris su giedriomis 
mėnesienos naktimis.

Fašistų bombininkai ir ar
tilerija pavertė beveik visą 
Tortosos miestelį griovė- 
siais ir duobėmis. Kadangi 
liaudiečių prieš-orlaivines 
kanuolės gerai dirbo, tai fa
šistų lakūnai, mėtydami 
bombas, nedrįso nusileist 
žemiau kaip 10,000 pėdų.

DONKICHOTIŠKAS ME
LAGIS TROCKIS

Mexico City. — L. Troc
kis, fašistų bendradarbis 
prieš Sovietų Sąjungą, pa
siuntė donkichotišką laišką 
Tautų Lygai, reikalauda
mas suvaldyt neva “sovieti
nius teroristus.” Jis meluo
ja, būk “sovietų agentai” 
gręsia ir jo paties gyvybei.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia patvirtino 
mirties bausmę trims nus- 
merktiems išdavikams ir 
vienam žmogžudžiui.

New Yorke praeitą penk
tadienį buvo vasarinė šili
ma, 81 laipsnio.

limo įrankių, negu Chinija 
apsigynimo reikmenų.

Wang Ching-Wei nurodo, 
kad Chinijai kur kas geres
nėmis sąlygomis teikia gin
klus ir amuniciją Anglija ir 
Sovietų Sąjunga.

Nors Vokietija ir Italija 
turi sutartį su Japonais, bet 
ir jos perleidžia Chinijai ka
ro reikmenis prieinamesnė
mis sąlygomis negu Ameri
ka.

REIKALAUJA AMERIKAI 
TRIJŲ KARO LAIVŲ PO 

45,000 TONŲ
Washington. — Senatinė 

Amerikos karo laivyno ko
misija užgyrė reikalavimą 
laivyno ministerijos — sta
tyt tris naujus karinius did- 
laivius, po 45,000 tonų įtal
pos, atsižvelgiant ypač į Ja
ponijos karo didlaivių pla
nus.

Kiekvienas toks Amerikos 
didlaivis lėšuotų po $90,000,- 
000. Senatorių laivinė komi
sija taip pat nusprendė pa
tart kongresui, kad užgirtų 
būdavojimą dviejų karinių 
laivų po 20,000 tonų įtalpos 
kaip lėktuvų išvažiotojų. 
Komisija, tačiaus, išbraukė 
pasiūlymą statyt naują ba- 
liūninį orlaivį-dirižablį už 
$3,500,000.

Senatorių komisija dar 
pridėjo $35,000,000 prie 'su
mos pinigų, reikalaujamų 
Amerikos laivynui didinti ir bergždžiai laikomus nepa
stiprinti, per kelis metus, dalintus šėrininkam pelnus, 
Pagal komisijos patarimą, ir dar aiškiau parodys, ko- 
Kongresas turėtų užgirt $1,- 
121,546,000 šiam tikslui.

Naziai Galutinai Klausia, ar 
Amerika Parduos Helium 

Dujų Jų Dirižabliams
Washington. — Pirmiau 

Amerikos valdžia buvo suti
kus parduot Vokietijai heli
umo dujų dirižabliams-ba- 
liūniniams orlaiviams, bet 
paskui sulaikė sutikimą, iki 
Hitlerio valdžia “aiškiai už
tikrins,” kad tos dujos1 “ne
bus naudojamos” kariniams 
tikslams.

Dabar Vokietijos valdžia 
reikalauja aiškiai atsakyt, 
ar Amerika parduos na- 
ziam heliumo dujų ar ne, ir 
primena, jog dabar baigia- 

Washington. — Dvidešimt 
geležinkeliečių unijų atme- 

mas būdavot Vokietijoj nau-; tė kompanijų pasiūlymą, 
kad jie nusimuštų algas.jas baliūninis orlaivis buvo 

taikomas heliumo dujoms. , 
Heliumo dujos neeksplo- 

duoja, taigi yra nepalygina
mai ^augesnės negu hydro- 
geno-vandenilio eksploduo- 
jančios dujos, kurios iki šiol 
buvo daugiausia naudoja
mos. Bet heliumo dujos yra 
sunkesnės; tai jas naudoda
mas orlaivis mažiau tegali 
panešt negu su hydrogeno 
dujomis.

Net Vidutinis Tabako Rūky
mas Trumpinąs Amžių

Chicago. — Vidutinis ta
bako rūkymas taipgi žymiai 
trumpina amžių, kaip skait
menimis įrodinėjo dr. Ray
mond Pearl, Johns Hopkins 
Universiteto profesorius, 
kalbėdamas Chicagos Medi
cinos Institute. Bet jis sakė, 
kad dar nesą įrodyta, kad 
vidutinis alkoholio įsigėri
mas trumpintų žmogaus am
žių. c

Žmonės Užgina Prez. 
Roosevelto Planų 
Pramonei Gaivint

Washington. — Septyni iš 
kiekvienų aštuonių atsiųstų 
prezidentui Rooseveltui laiš
kų ir telegramų užgiria jo 
reikavimą, kad kongresas 
paskirtų virš $3,000,000,000 
viešiems pašalpiniams dar
bams ir paskoloms, idant 
tuo būdu mažint nedarbą ir 
gaivint šalies pramonę ir 
ūkį. Po prezidento radio 
kalbos suplaukė jam tūks
tančiai tokių laiškų ir tele
gramų.

Nauji* Roosevelto Planai
Pasikalbėjime su laikraš

čių atstovais prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, jog se
kamose savo dviejose kalbo
se per radio jis aiškins, ko
dėl turi būt aptaksuoti fede- 
ralės valdžios, valstijų ir 
miestų bonai ir kodėl visi 
valdininkai taip pat privalo 
mokėt taksus nuo savo algų.

Tose kalbose prezidentas 
taip pat pabrėš, kad nieku 
būdu negalima paliuosuot 
nuo taksų didžiuosius, 

dėl didesnės įplaukos turi 
būt taksuojamos aukštes
niais procentais negu vidu
tinės ir mažos pajamos.

Republikonai ir atgalei- 
viai demokratai senatoriai 
mobilizuojasi griežton ko
von prieš prezidento reika
lavimą, specialių taksų nuo 
nepaskirstytų ir šiaip stam
bių pelnų. Bet pranešama, 
kad kongreso atstovų rūmo 
dauguma jau pritaria Roo- 
sevelto' talksų planui.

Turiwja užsisakė iš Vokie
tijos Kruppų fabrikų daugį 
lokomotyvų ir kitų geležin
keliams reikmenų už $12,- 
500,000.

Palestinoj Velykų išvaka
rėse per susikirtimus tarp 
arabų, iš vienos pusės, ir žy
dų ir Anglijos policijos ir 
kareivių, iš antros, užmušta 
22 arabai ir 3 žydai.

ORAS
Šiandien gal bus lietaus.— 

N. Y. Oro Biuras.

Franco, Romos, Nazių 
Fašistai Atkirto Bar
celona nuo Madrido

Bet Liaudiečiai Dar Tebėra 
Stiprūs, Sako New Yorko 

Times Korespondentas
Vinaroz, Ispanija. — Fa

šistai, suburdami didžiausią 
iki šiol daugį Mussolinio ir 
Hitlerio kanuolių, tankų ir 
bombinių lėktuvų, prasimu
šė iki Viduržemio Jūros ir 
tuom perkirto vieškelių ir 
geležinkelių susisiekimus 
tarp Valencijos-Madrido, iš

ISPANUOS RESPUBLIKA 
TURI DAUGI KARO JĖGŲ 

NERIBOTAM LAIKUI
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos pozicija dabar sti
presnė negu pora savaičių 
atgal, — sakė per radio Is
panijos ministeris pirminin
kas Negrin, — nors fašistai 
perkirto susisiekimus žeme 
tarp Katalonijos ir centreli
nes Ispanijos. Respublikos 
valdžia įsigijo daugiau nau
jų ginklų ir amunicijos. Ji
nai turi užtenkamus sandė
lius maisto kaip Katalonijoj, 
taip centreline j e Ispanijoje, 
užtikrino Negrin.

Katalonijoj yra 2,000,000 
gyventojų, o centralinėj Is
panijoj 8,000,000. Vienoj ir 
antroj veikia geri amunici
jos fabrikai.

Anglija daro didelę žalą 
Ispanijos respublikai, pasi
rašydama sutartį su Italija. 
Šia sufafcia^Ąnglija fakti- 
nai įsikiša karan prieš Ispa
nijos respubliką, — pareiš
kia generolas J. Miaja, vy
riausias karinis komandie- 
rius ir civilis valdovas cen
tralinėj e Ispanijoje.

Paryžius. — 60 tūkstančių 
streikierių sėdėtojų jau išė
jo iš metalo fabrikų, susi
taikydami su samdytojais 
pagal valdžios tarpininkys-

Francijos Valdžia Žada Pri
pažint Romai Ethiopiją 

sumezgimą

Paryžius. — Už desėtko 
dienų Francijos ministeris 
pirmininkas Daladier ir už
sieninis ministeris Bonnet 
važiuoja Anglijon, pagal 
Anglų valdžios pakvietimą. 
Ten jie derėsis apie glau
desnių ryšių
tarp Francijos ir Anglijos 
ir apie artimą politinę su
tartį tarp Francijos ir Ita
lijos.

Tarptautiniai korespon
dentai nedvejodami tvirti
na, kad Franci j a taipgi pri
pažins Italijai Ethiopiją.

Francijos Saldžia jau įsa
kė savo atstovui Romoj pra
dėt pasitarimus dėl to su 
Italijos užsieniniu ministe- 
riu Ciano.

vienos pusės, ir Katalonijos 
su Barcelona, iš antros. 
(United Press ir radio ži
niomis, fašistai tuose mū
šiuose taipgi paleido į liau- 
diečius skystą, švirkščiamą 
ugnį iš tam tikrų itališkų 
mašinų.)

Fašistų generolų G. Esca- 
mezo, G. Valino ir Arandos 
pulkai praeitą penktadienį 
vakare užėmė žvejų prie
plaukų miestelius Vinaroz, 
Benicario, taip pat ir Alca- 
nar, stovintį netoli jūros.

Dabar Barcelona tegalės • , 
susisiekt su didžiuma Ispa
nijos respublikos į pietus 
tiktai laivais, lėktuvais ir 
radio.

Liaudiečiai Tęs Kovą
Nežiūrint, kad fašistai už- \ 

valdė porą desėtkų mylių 
ruožtą pajūryj, tarp centre
lines Ispanijos ir Kataloni
jos, bet Liaudies Fronto val
džia ir toliau visu atkaklu
mu ves karą prieš generolo 
Franco fašistus, maurus, 
nazius ir Mussolinio juod- 
marškinius, kaip pabrėžia 
N. Y. Times korespondentas 
Matthews, kuris rašo:

“Liaudiečiai dar tebėra 
stiprūs. Siena tarp Katalo
nijos ir Francijos tebėra at
dara. Madridą ir Ebro upės 
klonį tebelaiko gera respub
likos kariuomenė, ir pasiry
žusi liaudiečių armija tęsia 
kovą.”
Liaudiška Katalonija Yra 

Didelis Plotas
Liaudiečiai dar tebevaldo 

didelį Katalonijos plotą, 10,- 
800 ketvirtainių mylių, 
šiaur-rytiniame Ispanijos 
kampe, kuris turi gerą susi
siekimą su Franci ja.

Anglijos Sutartis su Italija 
— Bjaurus Aktas prieš 

Ispanijos Respubliką
Roma. — Anglijos amba

sadorius Perth ir Italijos už
sieninis ministeris G. Ciano 
bal. 16 d. pasirašė “draugiš
kumo” sutartį tarp tųdviejų . 
šalių. Susitarta tokiomis są
lygomis :

Kai pasibaigs karas prieš 
Ispanijos respubliką, tai Ita
lija ištrauksianti visą savo 
armiją iš Ispanijos. (Šiuom 
sutarties punktu Anglija 
pripažįsta Mussoliniui “tei
sę” kariaut iki pergalės 
prieš Ispanijos liaudį.)

Anglija darys spaudimą 
Tautų Lygai, kad pripažin
tų Italijai Ethiopiją. Itali
jos valdžia ketina nepasilai- 
kyt jokių Ispanijos žemių. 
Anglija ir Italija pripažįsta 
abiejų teises Viduržemio 
Jūroj ir rytų kolonijose. 
Abidvi žada nekurstyt vie
nos kolonijų žmonių prieš 
antrą ir tt.
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Prezidento Roosevelto Kalba
Pereitą ketvirtadienį, naktį, Preziden

tas Rooseveltas pasakė įtin įdomią ir 
svarbią kalbą. Jis ją sakė per radijų, kad 
girdėtų visi Amerikos žmonės, visas kra
štas. Nereikia nei aiškint, kad ši Prezi
dento kalba pasiliks istorijoj, kaipo labai 
svarbus dokumentas.

Ką gi Prezidentas sake? Visų pirmiau
sia jis pareiškė, jog mes gyvename gan 
gilią depresiją. Jau 8-tas mėnuo kaip mo
nopolistinis kapitalas paskelbė sėdėjimo 
streiką. Kai darbininkai fabrike paskel
bia panašų streiką, tai buržuazinė spau
da užsukta to paties stambiojo kapitalo 
rėkia ir stipriausiais žodžiais darbinin-' 
kus puola. Tačiaus, kaip tas pats stam
busis kapitalas paskelbė tos rūšies strei
ką tikslu diskredituoti Prezidentą Roo- 
seveltą ir jo progresyviškus siekimus, tai 
toji pati spauda kaltino ne sėdėjimo 
streiko dalyvius, bet Roosevelto adminis
traciją.

Iš karto Prezidentas Rooseveltas manė 
susikalbėjimo budu depresiją panaikins. 
Jis šaukėsi į Baltąjį Namą stambiuosius 
kapitalistus, drąsino juos, prašė juos ati
daryti fabrikus, pradėti darbus. Nieko 
negelbėjo. Jie jo neklausė. Milionai dar
bininkų atsidūrė į nedarbo eiles. Pasireiš
kė gili depresija. Todėl Prezidentas nu
sitarė imtis griežtesnių būdų atgaivini
mui normališkesnės padėties. Jis pasiūlė 
kongresui paskirti tris bilionus dolerių 
viešiems darbams. Virš du bilionai dole
rių turėtų eit WPA, farmėriam šelpti, 
CCC, Nacionalei Jaunimo Administraci
jai, keliams taisyti, apsaugai nuo potvi- 
nių, ir tt. ir tt. Arti bilionas dolerių tu
rėtų būt paskirta paskoloms, įvairioms 
visuomeniškoms įstaigoms statyti.

Savaimi aišku, kad stambiojo kapitalo 
spauda ir atstovai darys viską šituos pa
siūlymus pulti ir neprileisti juos įvykinti 
gyvenimam Jau matosi atgarsiai. Ir ko 
toji spauda nepriplepa! Girdi, Preziden
tas vedąs šalį į naują krizį, eikvojus kra
što pinigus, etc. Mums tačiaus žinoma, 
kad Prezidento pasiūlymai, jei juos Kon
gresas priims, dikčiai padės milionams 
bedarbių susirasti darbus, užsidirbti pra
gyvenimui kelis dolerius.

Aišku, tas depresijos nepanaikins. Pa
galbaus, su tuo surištas dar ir kitas klau
simas: Kaip tie pinigais bus sunaudoti? 
Galimas daiktas, kad didelės sumos pa
teks į valstijų ir municipalitetų adminis
tracijų rankas, kurios griežtai nusista- 
čiusios prieš Rooseveltą. Tačiaus didelės 
sumos turės patekti į rankas tų žmonių, 
kuriems ištikrųjų rūpi sumažinti depre
sijų.

Prezidentas pabrėžia ir tai, kad mūsų 
šalis yra užtenkamai turtinga, kad galė
tų aprūpinti savo piliečius darbais ir su
teikti jiems žmoniškesnį pragyvenimą. 
Jis tai sakydamas tūrėjo galvoj, jog bū
tinai reikia priimti Šiuo tarpu kongrese 
esamas darbo valandų ir algų nustatymo 
bilius. Antra, jis teisingai pabrėžė, jog 

lokratinės šalies valdžia turi būti sti- 
ir jautri, sugebianti sutvarkyti šalies 

lūs taip, kad juo didesnės gyventojų 
dies ekonominė buitis būtų užtikrinta.- 
eigų demokratinės šalies valdžia to pa

daryti neįstengia, jeigu milionai žmonių 
kenčia skurdą ir badą, tai tokia valdžia 
negali ilgai pasilaikyti. O su tuo ir de
mokratinė tvarka atsiduria pavojuj. 
Žmonės, kenčianti skurdą ir vargą, ne
paisydami civilinių laisvių, sutinka leis
ti įsigalėti fašizmui tikėdamiesi jame su
sirasti geresnę išeitį.

Dabar tenka Amerikos žmonėms sto
vėti savo reikalų sargyboje. Reikia žiū
rėti, kad Prezidento pasiūlymai, kurie 
susilaukė plačios užuojautos ir pritarimo 
darbo žmonių masėse, būtų realizuoti. 
Nereikia paisyti stambaus kapitalo agi
tacijos ir plepalų. Raginkit savo kongres- 
manus ir senatorius pasisakyti už Prezi
dento Roosevelto pasiūlymus.

laiškai iš Ispanijos nuo Lietuvių Kovotojų
Pirmadienis, Bal. 18, 1938*

IŠ LIETUVOS
Negirdčtas Rekyvos Ežero 

Siautimas

Studijuokime ir Ruoškimės Prie 
Suvažiavimo

Pradedame spausdinti “Laisvėje” pro
jektus rezoliucijų, kurios bus svarstomos 
sekančiam USA Komunistų Partijos su
važiavime, įvyksiančiam New Yorke ge
gužės mėnesį. Šitie dokumentai nepapra
stai svarbūs. Jie reikalinga studijuoti ir 
kas juose, darbininkų nuomone, taisytino, 
duoti pataisymus.

Diskusuoti galima ne tik susirinkimuo
se — komunistų ir jų pritarėjų; reikia 
diskusuoti ir spaudoj. “Laisvės” špaltos 
bus atdaros kiekvienam rimtesniam 
straipsniui ir straipsneliui, liečiančiam 
rezoliucijas ir visą Komunistų Partijos 
darbą. Parti j iečiai ypačiai turi rezoliuci
jų projektus skaityti, studijuoti.

Atsiminkim komunistų priimtą tvar
ką: prieš suvažiavimą diskusuoti visokius 
sumanymus, visokius reikalus. Pačiam 
suvažiavime delegatai daro tą patį. O kai 
suvažiavimas taria savo galutiną žodį, 
tuomet jis pasilieka įstatymu iki sekan
čio suvažiavimo. Visi nariai turi jį pil
dyti.

Taigi teužsideda sau pareigą kiekvie
nas komunistas rūpintis taisyti, kas yra 
taisytino mūsų partijoj dabar. Atsimin
kim: partija nepaprastai auga, tiek na
riais, tiek savo įtaka masėse. Milžiniš
kos problemos stovi prieš josios akis: ko
va už demokratijos išlaikymą, prieš re
akciją, už taiką, už, socializmą. Tai. milži
niškos svarbos klausimai, kuriuos turės 
gyveniman pravesti ne kas kitas, kaip 
tie patys nariai su pagelba prijautė jų.

Štai kodėl labai svarbu gerai( prisi
ruošti prie sekančio suvažiavimo!

Kovo 20 dieną apie 3 vai. po
piet iš Rekyvos senelių prie
glaudos buvo pranešta F Šiau
lius, kad tenai ežero ledailstip- 
raus vėjo varomi, dideliais/'kal
nais grūdasi į krantą ir /pro 
langus veržiasi į pakrantėje 
stovinčią miesto savivaldybės 
senelių prieglaudą. Norš toks 
pranešimas, per visą eilę metų 
negirdėtas, atrodė keistas, ta
čiau prieglaudos vedėiuūbūtinai 
prašant pagalbos bąvo pasiųsti 
į Rekyvą Šiaulių ugniagesiai, 
kurie iš tikrųjų buvo nustebinti 
siautėjusio Rekyvos ežero vaiz
du. Ežeras pašėlusiai siuto, 
aukštos bangos kilnojo ir dau
žė į senelių prieglaudos sieną 
didžiulius gabalus ledo, kuris 
jau išmušė keletą langų su rė
mais Jr užliejo kai kuriuos kam
barius vandeniu. Kartu su ga
balais į krantą buvo išmesti di
deli akmenys, net keliolikos 
centnerių svorio. Krante stovė
ję laivai visiškai sudaužyti. Di-
delis ledų spaudimas gręsė su
griauti prieglaudos ir tvarto 
sienas. Ugniagesiai tuoj, su 
kirkom puolė ardyti susigrūdu
sius ledų kalnus ir po intensy
vaus darbo pavojų pašalino. Se
neliai dar anksčiau, numačius 
pavojų, buvo iškelti į kitas pa
talpas. Seni žmonės, kurie jau 
gyvena prie Rekyvos ežero apie 
25 metus, nepamena atsitikimo, 
kad ežeras taip siaustų. Galima 
įsivaizduoti su kokia jėga siau
tė bangos ir ledai, jei per 20 
metrų nuo kranto ežere buvę 
milžinai akmenys, ant kurių va
sarą besimaudantieji susėsda
vo net po 10 žmonių, buvo iš
mesti į patį krantą. Rekyyos 
ežeras didelis—jis užima 1130 
ha ir ilgio yra apie 7 kilomet
rus.

Susirūpinę Vilniaus Žemės 
Banko Skolininkai

dabar veikia, bet kadangi tarp 
Lietuvos ir Lenkijos diplomati
nių santykių nebuvo, tai nei to 
banko indėlininkai nei skolinin
kai (Lietuvos piliečiai) su ban
ku santykių neturėjo. Bet da
bar, diplomatinius santykius 
užmezgant, galįs iškilti ir priešė 
karinių Vilniaus žemės banko 
skolų klausimas.

Anksčiau Kaune Vilniaus že
mės banko akcijomis šiek tiek 
buvę prekiaujama, o dabar ak
cijų kaina juodojoj biržoj ky
lanti. *

Vilniaus žemės cbanko prieš
karinės paskolos galinčios suda
ryti tik derybų objektą, nes 
šiaip toms skoloms ieškoti yra 
užėjus senatis.

Kadangi prieš karą Vilniaus zį 
žemės bankas duosniai dvari
ninkams ir namų savininkams 
paskolų duodavo, tai esą Ne- 
prikl. Lietuvos ribose išdalinta, 
gal būt, per 20 mil. rublių.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Memorandumas

Tautininkas Apie Tautininkus
Tūlas Lietuvos Tautininkas rašo Chi- 

cagos kunigų “Drauge” apie kritiškas 
dienas Lietuvoj. Be kitko straipsnio au-. 
torius žymi:

Visuomenė nori ir turi žinoti, kas ir kaip 
daroma, ir kada toji visuomenė tų informa
cijų negauna, ji pradeda nerimauti, blašky
tis, iš to kyla tik nereikalingi gandai ir kal
bos (Trimite). Visuomenė savo valią pa
reiškė Kaune ir kituose Lietuvos miestuo
se masinėmis demonstracijomis ir žiaurio
mis imtynėmis su policija.

Tačiau savo partijos kiaute užsikrėtę tau
tininkai ar pasimokino? Nieko. Priešin
gai, kabinetą sudarė savo partinį, laikraš
čiuose neleidžia nieko rašyti politiniais rei
kalais, Kauno Komendentas išleido įsaky
mus grąsindamas tūkstantinėmis pabaudo
mis, gatvėse demonstruojančius muša, į ka
lėjimus kiša policija. Dar tik reikia, kad 
būtų į kalėjimus sukišti—Tautai ir vyriau
sybei—atsišaukimą pasirašiusieji vadai, na 
ir režimas bus išgelbėtas. Bet ar tuo bus 
išgelbėta Lietuva? Saujelė tautininkų ir 
pavojingiausioje Lietuvai valandoje partiją 
stato aukščiau valstybės, tikrovei nenori 

z blaiviai pažvelgti į akis. Jei kalbėtų eiliniai 
piliečiai, galima būtų ir nekreipti dėmesio. 
Bet kai kalba buvę ar esą vadai patrijotai, 
neišskaityti yra neprotinga.

Ir ten pat toliau:
Likimas galanda kalaviją, Lietuvą kai

mynai pasiryžę išbraukti iš žemlapio, lie
tuvius—iš gyvenimo, o tautininkai dar ir 
šioje valandoje partijos interesus, asmeniš
kas ambicijas stato aukščiau už valstybę. 
Laikas pabusti. Momentas rimtas.
Teisingai pasakyta. Reikia pabusti ir 

pabusti greit, nes Lietuvos nepriklauso
mybei pavojus auga diena iš dienos. Lie
tuvos žmones privalo padidinti savo veik
smus prieš tautininkus, ^reikalaujant at- 
steigti demokratiją Lietuvoj. Amerikos 
lietuviai, savo ruožtu, kaip mes andai iš- 
sireiškeme, taipgi privalo imtis didėsnių 
žingsnių dafbui, kuris padėtų Lietuvos 
žmonėms išlaikyti nepriklausomybę.

Kovo 2, 1938 
Pirmas Laiškas iš Ispanijos 
Draugai ir draugės ir visi 
proletarai!

Esu buvęs “Laisvės” spau
stuvėje tiktai porą kartų, 
todėl negalėjau su visais 
draugais ir draugėmis susi
pažinti. Tikriau pasakius, 
kad nei vieno draugo bei 
draugės vardo nepamenu. 
Bet mane draugai redakto
riai jau šiek tiek pažįsta, 
bęi žino apie mane. Todėl 
galiu jiems parašyti keletą 
žodžių apie tai, kaip man 
einasi Ispanijos fronte.

Aš patsai esu- sveikas ir 
drūtas ir jaučiuosi labai ge
rai ir esu tikrai pasiryžęs 
kovoti už darbininkų klasę.

Būdamas fronte aš suti
kau daugiau lietuvių drau
gų. Todėl galima linksmiau 
laiką praleisti. O kada aš 
atvažiavau į Ispaniją, tai; 
man pasirodė, kad aš tik* 
vienas tesu iš lietuvių toje 
grupėje. Todėl nekaip man 
pasirodė. Kiek pabuvęs su
tikau vieną lietuvį iš Ame
rikos. Važiuojant į frontą 
jau sutikau kelius lietuvius 
iš Kanados. Tada jau susi
darėme keli lietuviai. O at
važiavus į frontą, dar 'tris 
lietuvius radome. Tuo būdu 
dabar esame apie astuoni 
lietuviai.

Vakarais laiko turėdami 
sueiname į daiktą ir pasipa
sakojame kožnąs apie savo 
istoriją, kur kuris yra bu
vęs ir ką*matęs. Bet du se
nesni mūsų draugai gali 
daugiausia ir geriausia pa
pasakoti naujų dalykų. Už 
tai, kad jie. yrą praleidę di
delius mūšius, būdami fron
te pirmiau už mus. Mes gi 
tebesiskaitome naujokai ir 
dar tikros; kovos nesame 
matę. Mes-visi esame pasi- 
rįžę narsingai ginti darbi
ninkų klašę nuo fašizmo.

Pasakysiu, draugai ir 
draugės, kad pas mus fron
te užtenka valgio, rūbų ir 
gėrimo. Bet su tuo rūkymu, 
tai daug sunkiau. Ištiesų, 
kas kareiviui yra svarbiau
siai, tai sunkiausia gauti! 
Tiesa, šiek tiek rūkyti gau
name, bet per retai ir per 
mažai.

Tiesa, būdamas pas jus 
prieš išvažiavimą, žadėjau 
tuojaus jums parašyti, bet, 
kaip matote, suvėlinau. Už 
tai labai jūsų atsiprašau. 
Taip pat atleiskite, kad šia

me laiške nekažin ką para
šau. Kitą sykį parašysiu 
daugiau.

O dabar visi draugai ir 
draugės pasilikite sveiki. 
Visa lietuvių grupė siunčia 
jums Salud! J. R.

Kovo 9, 1938 
Draugui A. Bimbai 
Draugai Amerikiečiai Lie
tuviai Darbininkai!

Turiu garbės atsišaukti į 
visus vienu žodžiu. Kaip lie
tuvis ir darbininkas, aš pil
nai tikiu, kad mūsų visų 
yra vienoda pareiga.

Su Ispanija atsitiko pana
šiai, kaip su mūsų ' tauta 
Lietuva, kuri irgi gruodžio 
16 d., 1926 metais, buvo už
pulta fašistinių banditų. To
dėl mes tuos naktinius pau
kščius labai gerai pažįsta
me. Mes. jau pergyvenome 
dvyliką metų fašistų dikta
tūros. Fašistiniai liudeliai 
dirba dieną ir naktį prieš 
Lietuvos liaudį. Darbininkai 
yra priversti dirbti nuo dvy
likos iki penkiolikos valan
dų į dieną ir tik už tris li
tus, už kuriuos galima nu
sipirkti tiktai pora silkių ir 
kilą duonos.

Todėl čionai mūsų kova 
apkasuose, kuriuose mes 
daugelio tautų darbininkai 
kariaujame, yra kova prieš 
viso pasaulio reakciją ir fa
šizmą. Mes tikimės tuos 
kraugerius nugalėti. Mes 
esame pasirįžę mirti dešim
tį sykių šituose apkasuose 
už reikalus- viso pasaulio 
darbo žmonių. Mes pilnai 
tikimės, kad už mūsų nu
garos. u stovi ..galingą spėką 
viso pasaulio proletariato. 
Mes pilnai tikimės, kad jūs, 
draugai, viską darote ir da
rysite, kas tik galima, kad 
pagelbėti sumušti fašistus.

Mes prašome jūsų dvasi
nės pagelbos, kaipo iš stip
resnių draugų. Ypač mums 
lietuviams ir latviams sun
ku su laikraščiais ir knygo
mis. Ypač sužeistiems ligo
ninėse nėra ką skaityti. La
bai gaila, nes tai labai gera 
proga būtų švįestis. O juk 
geriausias ginklas mūsų ko
voje su fašizmu yra pakėli
mas mūsų žinojimo, apšvie- 
tos.

Todėl mes pilnai tikimės, 
kad jūs, draugai, neatsisa
kysite mums pagelbėti. At
siųskite mums knygų ir lai-

Kaip žinoma, daugelis dvarų 
žemių ir namų sklypų miestuose, 
ypač Kaune, yra skolingi prieš
kariniam Vilniaus žemės ban
kui.

Nors po Didž. karo Vilniaus 
žemės bankas pradėjo veikti ir

kraščių lietuvių ir rusų kal
bose.

Aš esu atvykęs iš Lietu
vos Ispanijon dar lapkričio 
1, 1936 m. Aš įstojau į Tha- 
elmanno vardo batalioną.

Siunčiu jums visiems bro-! 
liškus revoliucinius linkę ji-

Turime garbę pranešti Tam
stai ir viso pasaulio rašytojams 
bei intelektualams apie smūgį, 
ištikusį Lietuvių tautą ir hu
maniškumą bei taiką mylinčius 
žmones. Lietuvių seniausias ir 
populiariausias rašytojas filoso
fas, Vokietijos pilietis, Lietuvos f 
Universiteto dr. h. c. Wilhelmas 
Storosta Vydūnas, nuolat gyve
nąs Rytprūsiuose, Tilžėje, ko
vo 11 d. Vokietijos vyriausybės 
valdininkų buvo suimtas ir pa
sodintas į kalėjimą. Suimtas 
tuo metu, kada visi lietuviai 
Kaune, Klaipėdoj, Vilniuj, Til
žėje, Amerikoje šių metų ko
vo 22 d. rengėsi iškilmingai švę
sti jo 70 metų jubiliejų.

Vydūno suėmimas lietuviams 
ypačiai skaudus, nes jis nuo pat 
t^an^įąus pabaigos yra popu- * 
liariausias savo raštais ir dar- W 
bais tarp Prūsijos lietuvių ir 
vienas populįariausių visoje lie
tuvių tautoje. Gimęs lietuvis, 
mokęsis Greifswaldo, Halės, 
Leipcigo ir Berlyno universi
tetuose, Vydūnas StOrosta išmo
ko branginti žmoniškumo idealą 
ir pasiryžo dirbti lietuvių tar
pe, leisdamas jiems laikraščius, 
organizuodamas chorą, po visą 
Lietuvą sakydamas prakalbas, 
rašydamas filosofinius ir poezi
jos veikalus. Vydūnas neskel
bė nei kovos, nei tautinės nea-< 
pykantos. Visi jo raštai ir kal
bos dvelkia giliu žmoniškumu, 
tolerancija, tautų sugyvenimu. 
Tautos didybės ieškojo jos at
skirų asmenų moralinėje didy-

mus.
Salud!

B. K.

bėję, kuri pasireiškia mokslo, 
meno kūryba, aukšta dorove ir 
religija.

šitais tauriais, visų, taiką ir 
humaniškumą branginan Č i ų ,

Penki žymūs amerikiečiai, dalyvavę nesenai Įvykusiam masiniam mitinge Ma
dison Sq. Gardene, New Yorke. Masinis mitingas reikalavo, kad Jungtines Val
stijos pakeistų savo nusistatymą link Ispanijos ir nuimtų ginklų embargo. Iš kai
rės j dešinę: vyskupas Oldham, rabinas Wise, vyskupas McConnell, Dr. Fenwick, 
Katalikų Susivienijimo Taikai Palaikyti prezidentas, ir Clark' M. Eichelberger.

idealais Vydūnas gaivino savo 
tautiečius, būdamas politiškai ~ 
lojalus Vokietijos valstybei. Bev 
jau eilė metų Vydūnas susilau
kia represijų. Tilžėj, kurioj sy
kiu su kitais lietuviais Vydūnas 
gyvena, jis buvo apstumdomas, 
apmėtomas akmenimis, išdau
žyti jo buto langai, sukonfis- 

. kuoti kai kurie jo humanistiniai 
• veikalai;„ o dabar pasenusį ra
šytoją filosofą įmetė į kalėji
mą. z t

Pranešdami šį faktą, skaudų 
Lietuvių Rašytojų Draugijai, 
kuri Vydūną yra pakėlus į gar
bės narius, skaudų viso pasau
lio lietuviams, prašome Tamstą r 
savo autoritetingu žodžiu at
kreipti dėmesį tų, kurie bran
gina dvasinę kūrybą, aukštuo
sius žmoniškumo ir taikaus 
žmonių bei tautų sugyvenimo 
idealus.

Lietuviu Rašytojų, 
Draugijos Valdyba.

į Lietuvą Jau Rengiasi “Pato” 
Atstovas ir Keli Žurnalistai

žinios iš Rygos praneša, kad 
iš Lenkijos į Rygą atvykę pen-
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SENSAS

už balan- 
Tai apra- 

Liet. Kongreso 
kuris

Projektas Rezoliucijų, Siūlomų Komunistų 
Partijos Dešimtajai Konvencijai

Šias Rezoliucijas Patiekia Partijos Centralinis Komitetas Narių Apdiskusavimui. Jos Bus Svarstomos, Taisomos, 
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Reakcijos Ofensyvas ir Demokratinio 
Fronto Auklėjimas

*

Kaipo dalis pasaulinio fašizmo 
ofensyvo (užpuolimo), kuris 
jau pradeda pasiekti ir Ameri- 
kas, Jungtinėse Valstijose reak
cingiausią dalis finansinio kapi
talo išnaudoja besivystantį eko
nominį. krizį, kurį jis pats pa
greitino ir pasunkino, pamatu 
didžiajam puolimui ant augan
čių darbininkiškų ir demokra
tiškų judėjimų.

šita reakcingiausią finansinio 
kapitalo dalis tebetęsia “sėdė
jimo streiką’ tikslu sumušti 
Roosevelto progresyviškus su
manymus ir priversti Ameriką 
eiti reakcijos keliu, keliu linkui 
fašizmo ir karo. Ji išnaudoja 
atsiskyrimo (izoliacijos) obal- 
sius sukaneveikimui masių tai
kos sentimento, kurioms tebėra 
neaišku, kaip palaikyti taiką. Ji 
išnaudoja atsiskyrimo obalsius, 
griebdamosi pacifistinės ir de
mokratinės demagogijos, davi
mui paramos fašistiniams karo 
ruošėjams jų įsiveržime Chini- 
joje ir Ispanijoje ir prisirengi
mui prie naujo pasaulinio karo.

Finansinis kapitalas, kuris 
organizuoja savo spėkas aplin
kui republikonų ir demokratų 
reakcinį bloką kongrese, atsto
vaująs Morgan-duPont-Hearsto 
interesus, bando apriboti kon
greso galią, stengiasi sustiprin
ti Aukščiausį Teismą kaipo re
akcijos tvirtovę, susikoncen
truoja nepraleidimui ir sunai
kinimui progresyviškos legisla
tures. Visa tai finansinis kapi
talas apjungia tiesioginiam puo
limui darbininkų judėjimo, ypa
tingai C.I.O. (Komiteto dėl In
dustrinio Organizavimos) uni
jų, tuo pačiu laiku akstindamas 
tarpsavinę kovą tarpe Amerikos 
Darbo Federacijos ir C.I.O. Jis 
stengiasi sutverti prievartos ir 
civilio karo atmosferą, eidamas 
iki kraštutinybės tiesioginio 
kurstymo nužudyti prezidentą. 
Jis demagogiškai bando suvers
ti atsakomybę už krizį, už kurį 
jis pats yra kaltas, ant Roose
velto ir C.I.O., idant krizio naš
tą sudėti ant žmonių. Reakci
nė finansinio kapitalo dalis 
stengiasi įsiskverbti į darbinin
kiškus ir progesyviškus judėji
mus ir organizacijas. Pagelba 
demagogiškų obalsių ir reikala
vimų, pagelba raudonojo baubo, 
stengiasi sumaišyti ir suardyti 
demokratinį frontą. O pagelba 
atskyrimo darbininkų, farmerių 
ir vidurinių klasių vieni nuo ki
tų, finansinis kapitalas bando 
sumušti visus atskirai. Vienas 
iš pavojingiausių šios politikos 
punktų (fazių), tai pastangos 
išstatyti priešakiu Republikonų 
Partijos reakcinį elementą už 
progresyviško veido ir demago
giškų šūkių maskos ir tuo būdu 
suskaldyti besikuopiantį darbi
ninkų ir progresyvių frontą.

• z
II.

nė Lyga, Amerikos Darbo Par
tija, Farmerių-Darbo Partija, 
Progresyvė Partija, Washing
tono Commonwealth Federaci
ja, Nacionalis Negrų Kongre
sas ir tt.

Ne taip, kaip 1929-1932 me
tais, šiandien darbininkų judė
jimas pasitinka dabartinį krizį 
su gerai padidėjusiu organizuo
tumu, nežiūrint to pasidalinimo, 
kurį pagimdė Amerikos Darbo 
Federacijos Pildomosios Tary
bos reakcionieriai. šiandien 
darbininkų judėjimas pasitinka 
krizį su savo kovos programa, 
su kovinga dvasia ir su pilnu 
pasirįžimu nedaleisti finansi
niam kapitalui išrišti savo pro
blemas kaštais sunaikinimo 
amerikoniškos masių gyvenimo 
lygmalos.

Prasiplėtimas organizuoto ju
dėjimo dėl taikos, dėl pagelbos 
Ispanijai ir Chinijai, Ameriki
nio Jaunimo Kongreso judėji
mas apimti visas didžiąsias jau
nimo organizacijas, pasirody
mas Nacionalio Negrų Kongre
so, kaipo vyriausio vienytojo ir 
atstovo negrų liaudies—visa tai 
liudija tolimesnį demokratinio 
fronto plėtimąsi.

Vyriausia darbininkų kla
sės ir tuo būdu, visų pirma, 
komunistų užduotis yra su
mušti finansinio kapitalo ofen
syvą ir užtverti kelią fašizmui, 
besivystančiam e k o n o m inio 
krizio sąlygose. Atsiekimui šio 
tikslo reikalinga suvienyti ir 
sukonsoliduotį visas darbinin
kiškas ir prdgresyviškas spė
kas j vieną demokratinį fron
tą. Tas reikalauja sustiprini
mo visų ekonominių ir politi
nių darbininkų organizacijų, 
auklėjimo C.I.O., suorganiza
vimo bendros veiklos tarpe 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir C.I.O. unijų, taipogi gele
žinkeliečių brolijų, ypatingai 
būsimuose rinkimuose, vedant 
prie pilno darbo unijų judė
jimo apvienijimo, darbininkų 
iniciatyvos surinkime farme
rių, vidurinių klasių ir visų 
progresyvių elementų į vieną 
general} demokratinį frontą; 
ir nugalėti visas pastangas 
reakcinių republikonų, vei
kiančių po progresyvi škumo 
priedanga, suskaldyti šitą de-

c. Apginti ir praplėsti demo
kratines žmonių teises, pakelti 
tautos apvienijimą ir apriboti 
didžiojo kapitalo galią (įtaką) 
valdžioje ir šalies ekonomijoje, 
atimant iš Aukščiausio Teismo 
autokratišką galią, pravedant 
įstatymus prieš trustus ir mo
nopolius, uždedant kontrolę ant 
finansinės biržos, sunacionali- 
zuojant bankus, geležinkelius ir 
amunicijos pramonę, paliuosuo- 
jant farmerius ir smulkius sa
vininkus nuo mokėjimo skolų' 
bankams, demokratiniai kon
troliuojant produktų kainas, 
įsteigiant visuomenišką ir ko- 
peratyvišką produktų apyvartą, 
pagerinant ir sudemokratizuo- 
jant žemės ūkio ir farmų legis- 
latūrą ir tt.

d. Akstinti bendrą veiklą su 
demokratinėmis tautomis ir val
džiomis viso pasaulio dėl pasto
jimo kelio ir atskyrimo fašisti
nių karo ruošėjų, dėl pagelbėji
mo jųjų aukoms ir dėl užtikri
nimo pasaulio taikos.

Dauguma Amerikos žmonių 
remia tokią programą. Kai ku
riais šios programos punktais 
yra išsireiškęs prez. Roosevel- 
tas, nors jo administracijos po
litika toli nuo šios programos 
pravedimo. C.I.O. legislatyvė 
programa sutinka su šia pro
grama. Ši programa atstovau
ja būtiniausius liaudies masių 
reikalus ir ta liaudis ne tik turi 
teisę reikalauti tokios progra
mos pravedimo naminėje ir už
sienio politikoje, bet jos, liau
dies, yra pareiga griežčiausiai 
kovoti už tokios programos pra- 
vedimą gyveniniam

Užtikrinimui tikrai 
kratiškos ir tikrai progresyviš
kos programos pravedimo rei
kalinga sutraukti į demokratinį 
frontą kuoplačiausias liaudies 
mases. Toksai demokratinis 
frontas, atsižiūrint į šalyje es
amas sąlygas, būtų pradžia iš
vystymo tikro liaudies fronto 
prieš reakciją ir fašizmą.

IV.

demo

Prieš šitą reakcini ir fašisti
nį ofensyvą organizuojasi de
mokratinės spėkos ir vis dau
giau kuopiasi (jungiasi) į ben
drą frontą, šiuo atžvilgiu ypa
tingai svarbu gilėjanti kova 
progresyvių prieš reakcionie
rius Demokratų Partijoje ir au
gantis p'asidalinimas Republiko- 
nų Partijoje, kurios pažangio
sios dalys krypsta prie bendro 
demokratinio fronto. Tos spė
kos įtraukiamos į artimesnį 
bendradarbiavimą su augančio
mis nepriklausomomis darbi
ninkų, farmerių, vidurinių kla
sių ir negrų organizacijomis, 
tokiomis, kaip Darbo Neparti-

III.
Kaip tik dabartinėje situaci

joje, kuomet reakcingiausios 
Amerikos buržuazijos dalys 
bandys visais būdais panaudoti 
krizį smarkiausiam užpuolimui 
ant ' žmonių masės gyvenimo 
lygmalos, ant žmonių demokra
tinių teisių tikslu atnešti reak
cijos it fašizmo laimėjimą, rei
kalinga mobilizuoti plačiausias 
liaudies mases aplinkui progre
syvę kovos programą prieš 
trustuotą kapitalą, prieš reakci
jos ir fašizmo spėkas, šita pro
grama, aplinkui kurią būtų ga
lima suorganizuoti demokratinį 
frontą, talpintų savyje sekamus 
vyriausius punktus:

a. Apsaugoti ir pagerinti al
gas, darbo valandas ir * darbo 
sąlygas ir toliau vystyti darbi
ninkų organizacijas, ginant kas
dieninius darbininkų klasės rei
kalus ir per įstatymus (legisla- 
tūrą). -

b. Panaudoti prieinamą šalies 
turtą aprūpinimui bedarbių 
darbu arba pašalpa, pravesti so
cialiai pageidaujamus projek
tus, pagerinti ir praplėsti socia- 
lę apdraudą ir apsaugą, bedar
biams pašalpą, farmeriams pa
šalpą ir tt., finansuojant tak- 
savimu pagal pajėgą mokėti

Komunistų Partija pilnai to
kią programą remia ir dalyvau
ja josios pravedime. Komunis
tų Partija yra partija visuome
nės socialistinio perorganizavi
mo kaipo demokratijos aukš
čiausios formos; Tuo būdu ji 
stovi pirmosiose plačiausio de
mokratinio logerio eilėse prieš 
reakciją, fašizmą ir karą. De
mokratinio fronto programa, 
kurią priima dauguma žmonių, 
dar nėra socialistinė programa. 
Tai yra programa greitųjų prie
monių, kurių' reikalauja apgy
nimas liaudies politinių, kultū
rinių ir ekonominių reikalų ri
bose kapitalistinės visuomenės. 
Pavojingas fašizmo kilimas ir 
ekonominio krizio sunkenybės 
grūmoja lygiai gyvenimui ir 
laisvei visų darbo žmonių ar tai 
jie būtų demokratai, progresy
viai, socialistai, komunistai—di
delei daugumai Amerikos žmo
nių. Todėl visos tokios grupės 
turi pakilti virš visų skirtumų 
dėl galutinų savo programų ir 
pagelba organizuotos bendros 
veiklos bendram fronte jie turi 
laimėti pergalę dėl demokrati
jos prieš reakciją ir fašizmą.

Nugalėti šių dienų torius, 
atmušti ekonominių rojalistų 
ir karo kurstytojų užpuoli
mus, išgelbėti Ameriką nuo 
fašizmo katastrofos ir barba
rizmo, laimėti žmonėms “tei
sę gyventi, naudotis laisve ir 
siekti džiaugsmo,” demokrati
nis frontas turi būti organi
zuojamas po šūkiu: “Už de
mokratiją, saugumą, darbus ir 
taiką.”

L
Kongresiniai 1938 metų rin

kimai bus didelis išbandymas 
spėkų tarpe reakcijos ir progre
so, tarpe fašizmo ir demokra
tijos. šių rinkimų pasekmės, 
kuriomis remiasi naminės legis
latures ir užsienio politikos 
kontrolė, turės taip pat daug 
įtakos į pasekmes 1940 metų 
prezidentinių rinkimų. Reak
cija ir fašizmas stengiasi pa
siekti aukščiausį visų savo spė
kų sumobilizavimą. Idant už
tikrinti tų spėkų nugalėjimą, 
tai progreso ir demokratijos lo- 
geris taip pat turi būti lygiai 
apsivienijęs ir susimobilizavęs. 
Darbininkų klasės ir, tuo būdu, 
Komunistų Partijos vyriausias 
1938 metų uždavinys yra, tą 
tikslą atsiekti.

II.
Sumušimas reakcijos ir fa

šizmo kandidatų visais kaštais 
yra darbininkų vyriausias sie
kimas. Todėl darbininkai turi 
visais būdais stengtis sujungti 
visas demokratines spėkas už
pakalyje vieno pažangaus kan
didato kiekvienai vietai. Tame 
demokratiniame logeryje, kurį 
reikia surankioti ir suorgani
zuoti, darbininkų klasė pati turi 
parodyti savo galimai aukščiau
sį organizuotumą, vieningumą, 
veiklumą ir įtaką. atai yra 
geriausias užtikrinhnas suce
mentavimo tokio.^demokratinio 

 

bloko darbininkų, farmerių, vi
durinių klasių ir jų įvairių or
ganizacijų.

Tuo būdu būtiniausias ben
dras darbas ir uždavinys C.I.O., 
A.D.F., Nepartinės Darbo Ly
gos ir geležinkeliečių unijų už
tikrinti, jog darbininkai veiks 
sutartinai šituose svarbiausiuose 
rinkimuose. Taip veikdami jie 
užtikrins demokratinio logerio, 
kaipo tokio, vieningą veikimą 
sumušti reakciją ir fašizmą.

III.

fašistines stambiojo * biznio šai- 
kas.

12. Praveskime a n t i-1 i n č o 
įstatymą; priverskime pildyti 
lygių teisių įstatymą negrams.

13. Už lygias teises, prieš dis
kriminavimą bet kurių tautybių 
žmonių, tame skaičiuje ir atei
vių.

14. Lygios teisės moterims, ir 
už tokius įstatymus, kurie ata- 
tinka moterų specialiems reika
lams.

15. Išskirkime karo ruošėjus.
16. Uždėkime embargo ant^ 

fašistinių įsiveržėlių Ispanijoje 
ir Chinijoje.

17. Už sutartiną veikimą 
Jungtinių Valstijų, Francijos, _ 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
suvaldymui karo ruošėjų.

šie ir panašūs šūkiai ir rei
kalavimai sudaro galimą pama
tą susitarimui ir bendram vei
kimui plačių demokratinių spė
kų prieš reakciją ir fašizmą. 
Daugelis šių obalsių jau pilnai j 
priimtini visoms gyventojų pa
žangiosioms ir demokratinėms 
dalims. įvairioms sritims ir 
vietoms bus reikalingas tolimes
nis šių obalsių konkretizavimas 
ir išdirbimas tam pritaikytų le- 
gislatyvių reikalavimų ir bilių 
projektų. Mes manome, kad 
tam tikslui reikėtų sušaukti 
valstijines socialės legislatūros 
konferencijaš, kaip kad buvo 
padaryta žiemą ir pavasarį 
1937 metų, kurios įsteigs pasto
vius komitetus, priruoš Nacio- 
nalę Liaudies Legislatūros Kon
ferenciją Washingtone, D. C. 
galimai artimiausiu laiku.

šūkis “Už demokratiją, sau
gumą, darbus ir taiką” išreiš
kia turinį tos programos, kurią 
mes siūlome demokratinėms 
spėkoms šiais kongresiniais 
rinkimais. Šita programa turi 
būti toliau išvystoma, pridedant 
tokius šūkius ir reikalavimus, 
kaip šie:

1. Sulaužykime stambiojo ka
pitalo sėdėjimo streiką.

2. Darbas arba pakankama 
pašalpa kiekvienam darbinin
kui.

3. Priverskime “open shop” 
darbdavius pildyti kolektyvių 
derybų įstatymą; už priėmimą 
algų ir darbo valandų biliaus, 
kuris yra įneštas į Kongresą.

4. Pagerinkime ir praplėski
me socialio saugumo įstatymą 
bedarbiams, seneliams, moti
noms, idant palaikyti ameriki
nę gyvenimo lygmalą.

5. Sudaužykime pelnagrobiš- 
kus monopolius, kurie apiplėšia 
liaudies maisto gurbą (beskę).

6. Gvarantuokime farmeriams 
jų žemes ir jų produktam ata
tinkamas kainas.

7. Praplėskime Jaunimo Ad
ministraciją, idant aprūpinus 
mokslu ir darbu visus jaunus 
žmones; praplėskime C. C. C. 
(Civil Conservation Camps).

8. Subalansuokime budžetą 
aptaksuodami ekonominius ro
jalistus; atimkime galią iš 
Amerikos šešių dešimtų šeimų.

4 9. Uždėkime liaudies valią 
ant reakcinio Aukščiausio Teis
mo.

10. Apsaugokime liaudies ci- 
viles teises, kurias Konstitucija 
gvarantuoja.

11. Įstatymais uždraųskime 
vigilantes, tas streiklaužiškas

Demokratinio fronto organi
zacinės išraiškos ir formos tu
rės būti lankios, pritaikytos 
konkretei situacijai kiekvienoje 
valstijoje ir kiekviename kon
gresiniam distrikte. Vyriausios 
tų organizacinių formų rūšys 
jau yra pasireiškusios: (a) 
Minnesotoj ir Wisconsine, kuo
piamos visos demokratinės spė
kos į vyraujančias Farmerių- 
Darbo Partiją ir Progresyvę 
Partiją: (b) New Yorke, stip
rinimas Amerikos Darbo Parti- 

f

jos ir surusimas jos su progre- 
syvėmis Demokratų Partijos ir 
Republikonų Partijos grupė
mis; (c) Washingtono, Orego
no ir Californijos valstijose, au
klėjimas Commonwealth Fede
racijos ir panašių organizaci
jų, veikiančių per Demokratų 
Partijos nominacijas; (d) dau
gumoje kitų vietų, auklėjimas 
Darbo Nepartinės Lygos kon- 
testavimui Demokratų Partijos 
nominacijose (kai kuriose vie
tose ir Republikonų Partijoje), 
o kur nepasiseka laimėti nomi
nacijose, išstatyti darbininkų ir 
progresyvių sąrašą. Visuose at
sitikimuose svarbiausias bus 
uždavinys gauti suvienytą iC.I. 
O., A.D.F. unijų ir geležinke
liečių brolijų paramą progresy- 
viams kandidatams.

■ Pilnai dalyvaudama įsteigi
me ir stiprinime demokratinio 
fronto, Komunistų Partija duos 
savo geriausius atstovus kandi
datais visų išrinkimui, kur tik 
toks žygis prisidės prie vieny
bės ir bendro fronto rinkimų 
pasisekimo. Specialiai parink
tuose distriktuose Komunistų 
Partija dės ypatingų pastangų 
gavimui nominacijų ir išrinki
mui partijos narių į Kongresą, 
pasiremiant tuo supratimu, kad 
išvystymui demokratinio fron
to ir darbininkų klasės judėji
mui yra reikalinga, jog valstijų 
legislatūrose ir Kongrese rastų
si ir komunistų tarpe tų įstaigų 
narių. Visose vietose, kur pa
sirodytų, kad visą dirvą turi 
užėmę reakciniai kandidatai, 
Komunistų Partija išstatys sa
vo nepriklausomą tikietą.

Oficialų ir formalį pripažini
mą ir priėmimą į demokratinį 
frontą Komunistų Partija nesta
tys kaip būtiną sąlygą. Mūsų 
partija energingai darbuosis, 
idant sudaryti reikalingas sąly
gas tokiam oficialiam pripaži
nimui per savo demokratinius 
talkininkus galimai greičiausiu 
laiku, pagelba laimėjimo pasiti
kėjimo ir pagarbos per sėkmin
gą partijos narių darbą darbo

ram tikslui, kovai prieš fašiz
mą, tai “Delegatas” su savo 
pasekėjais išstoja kaip geri fa
šizmo talkininkai. Juk kiek
vienas, kas tik nori, žino, kad 
Sovietų Sąjunga yra galingiau
sia tvirtuma prieš tarptautinį 
fašizmą. Ir jeigu Sovietų val
džia sunaikino ne vieną fašisti
nę gyvatę, tai “Delegatas” su 
savo bičiuliais, vieton džiaugtis 
dėl tokio Sovietų valdžios bu
drumo, tai smerkia ir rašo 
bjaurias rezoliucijas Sovietų 
valdžios adresu. Vienok tuo 
patim laiku turi drąsos dangs
tytis save demokratijos ir dar
bo klasės šalininkų skraiste.
. “Delegatas” sako “...tai per-' 
skaičius šią rezoliuciją, ant syk 
iškilo kokios 
sidėjo baisus 
tik parodo 
kiek jis gali 
trockizmo ideologiją tarpe dar- 
bininkų.fi Darbininkai nepagei
dauja trockizmo ir jo kratosi, 
kaip ligos. O balsavimas ge
riausia parodė, kad tik “Dele
gato” patentuoti pasekėjai bal
savo už jo rezoliuciją. Vienok 
tik paskutinis užsispyrėlis, tik 
žmogus, numetęs paskutinį lašą 
darbininkiškos sąžinės į fašiz
mo purvyną, gali turėti drąsos 
ir neturėti gėdos skelbti svietui, 
kad 40 balsų prieš 15 atmesta 
rezoliucija skaitosi priimta. O 
betgi pasakyk, tiems žmonėms, 
kad jų tokia veikla pilnai su
puola su visa trockistų banda, 
tai jie ir bažinsis ir rėks, spar- 
dysis, kaip vansočiaus pjauna
mi, kad jie tokiais nėra ir ga
na. Tačiąus jų darbai aiškiai 
kalba už juos.

Buvęs Delegatu.

“Komunistai neleido demo
kratiškų reikalavimų pareikš
ti,” skaitau straipsnį po tokia 
antrašte “Tėvynėj,” 
džio 8 d., šių metų, 
šymas Amer.
Wilkes-Barre apylinkės, 
atsibuvo kovo 20 d.

Sovietų Sąjungoj trockistai 
išmainė savo sąžinę, dorą ir vi
są žmoniškumą ant fašistinio

i kriminalizmo ir šnipystės, o
į amerikoniški lietuviški 

į trockistai išmainė net ir pasku- 
Itinį savo sensą ant tos nelem
tos trockizmo ideologijos.

Ir kaip sau norit, bet visgi 
i žmogus, turėdamas nors kiek 
(sarmatos ir sveiko senso, sar- 
į matytųsi parodyt save tokiu ig- 
i norantu ir neišmanėliu, kaip 
i kad Delegatas, Wilkes-Barre 
trockistų vadas, save parodo 
aprašydamas minėtą konferen
ciją. Na, o kiek pas tuos 
Strazdo-Stilsono ‘protinius ver
gus yra darbininkiškos doros ir 
sąžinės, tai mes gana aiškiai 
matom iš tos jų rezoliucijos, 
kuri telpa sykiu su tuo konfe
rencijos aprašymu.

Jei jau nebūčiau dalyvavęs 
minėtoj konferencijoj kaipo de
legatas, tai gal ir pamislyčiau, 
kad gal gi kas panašaus ir bu
vo toj konferencijoj. Bet da
bar, tik stebėtis reikia beskai
tant tokį trockistų vado “Dėle- 
gato” melagingą aprašymą. Ir 
kaip tie žmonės yra politiniai 
sugedę, kad neliko pas juos jau 
nei logikos, nei senso, nei są
žinės.

Kas girdėjo, kad konferenci
jos atmesta rezoliucija 40 bal
sų prieš 15 skaitytųsi priimta 
mažumos? Štai kaip Delegatas 
tai išaiškina:

“Po tokio ‘nubalsavimo’ pa
skelbta, kad už rezoliuciją bal
savo 15 delegatų, prieš—40. To
dėl rezoliucijų komisijos trys iš 
penkių nariai skąito šią reoliu- 
ciją, kaipo mažumos priimtą ..Diskusijose dėl palikimo ko- 
rezoliuciją ir siunčia ją spau- mitėto'd. Yokimas įrodė, kad 
dai.”

Tai, ot kokia tų žmonių logi- čiau Amerikos Lietuvių Kon- 
ka ir sensas, kurią, ištikro, ki- 8’res0>- kurio tikslas atsteigi- 
taip negalima pavadinti, kaip ™as Lietuvoj demokratinių te r 
trockinis idiotizmas.

Ar gi Delegatas nežino, kad 
rezoliucijų komisija nepriėmė, 
o tik sutvarkė ir pridavė kon- š[stų‘"ii- reikalauti demokrati- 
ferencijai rezoliucijas priimti, njų teisių Lietuvos liaudžiai, 
ar atmesti? Ar gi Delegatas gie du reikalavimai rimti, ven- 

balsiai priimti, to bus bando-

15 rankų. Pra- 
lermas!” Tai tas 
“Delegatui,” ant 
demonstruoti savo

New Britain, Conn

Lietuvos Gynimas

Specialiai susidaręs komi
tetas vien protesto mitingo 
rengimo prieš Lenkijos fašis
tus, kurie kėsinosi grobti Lie
tuvą, pasilieka veikti ant to
liau. Taip nutarta 8 d. bal. 
susirinkime.

sis komitetas turi glaustis ar-

šių, o buvusiam masiniam mi
tinge rezoliucijos kaip tik ir 

i buvo tokios, kad apginti Lietu
vą nuo išlaukinių priešų fa-

ar atmesti? Ar gi Delegatas 
pamiršo, kada jam buvo paste
bėta, kad ta rezoliucija tik su-1 ma laikytis1 veikiant bendrai, 
įrutę sukels konferencijoj? Masiniam mitinge 3 d. bal. 
Taip ir atsitiko. Tai kam tada aukavusių vardai: 
kaltinti ką kitą, jeigu jūs pa-l 
tys esate didžiausi to viso kai-1 
tininkai? Kam tada primesti 
Centro Biurą ir “griekų atlei
dimą”? Aišku, kad minėtoj

V. Abeciunas 10 dol., A. 
Karlonas ir C. Giedraitis po 
5 dol., kun. Vaškelis ir M. K. 
Kalasinskas po 2 dol. Po 1 
dol., Mrs. Usonis, K. Mikuls-

konferencijoj komunistai nesu- kas, J. Vosilius, F. Gardaus- 
darė nei ketvirtą dalį delegatų. I kas, J Benušis, V. Yokimas, K. 
Jūs patys skaitėte ir balsus, .^?.op,ys’ Ješikevičius, S. 
apart vieno iš priešingos pusės, i S1™!^118^8, F. Jvoskas, J. 
ir vos galėjot suskaityt sau 15 ^”’as K."™ “ffi, & 
balsų iš 61 delegato. Prieš tą KavaliauskaS) j. Alekšonis, J. 
jūsų rezoliuciją balsavo net 40,Mažeika, P. Kupstas, J. Rage- 
delegatų, o 6 susilaikė. Tai 
kaip tada delegatai išbėgiojo, o 
ne delegatai balsavo? Kiek gi 
buvo ten pašalinių? Apie pus
tuzinis, tai viskas. Bet ir tie 
nesimaišė su delegatais.

Konferencijoj nuotaika buvo 
gera ir viskas ėjo gražiai, iki 
“Delegatas” neužsispyrė pra
vesti savo rezoliuciją prieš 
vietų valdžią. O tas tik ir 
rodo, kiek tokiam Delegatui 
eina darbo klasės reikalai, 
da jis prie kiekvienos progos 
tik griovikų pusėj pataiko at
sistot. Taip ir šioj konferen
cijoj, vieton, kad tą nuotaiką 
desėtkų delegatų, atstovaujan
čių šimtus įvairių pažiūrų ir 
nusiteikimo narių, išnaudot ge-

So- 
pa- 
ap- 
ka-

unijose ir kitose masinėse orga
nizacijose, pagelba dalyvavimo 
Darbo Nepartinėje Lygoje ir 
tt., ir per tiesioginį nepriklau
somą partijos darbą tam pa
čiam bendram reikalui.

(Daugiau bus)

lis, J. Višniauskas, V. Varkal, 
J. Poškus, J. Gurskis, J. Aukš- 
čiunas, J. Juknienė, A. Valin- 
čius ir J. Zoblaitis.

Puikus CIO Sumanymas

Kadangi 30 d. balandžio, 
Conn, valstijos CIO unijų įvyk
sta didelis suvažiavimas New 
Britaine, tokiu būdu CIO šau
kia milžinišką atviram ore su
sirinkimą organizuotų ir ne
organizuotų darbininkų su 
daugeliu tuoj autinių reikala
vimų : Pries algų . kapojimą, 
už trumpesnes darbo valan
das, daugiau WPA. darbų dėl 
bedarbių, tinkamesnes pašal
pas nedirbantiem, namų sta
tybos pravedimas, elektros 
kainos sumažinimas ir dauge
lis kitų.

šis atviram ore mitingas bus 
išraiška tamprios vienybės tar
pe visų mieto darbininkų ko
vai už tuojautinius darbinin
kų reikalus. Kožnas lietuvis 
turi įsitėmyti tos dienos Šį 
svarbų mitingą ir jame daly
vauti.

binink%25c5%25b3.fi
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y- (Tąsa) , 7
Jo nukirsta galva iškilmingai buvo pa

dėta ant stalo. Ir Marko Antonio žmona, 
ši pasiutus ir išgverus bobelka, apie ku
rią mes vėliau pakalbėsime, paėmus špil
ką pervėrė Cicerono liežuvį sakydama: 
“Lai jis dabar pakalba.”

23. Bet savo laiku buvo paskirta aukš
čiausia už Anglijos karaliaus Karlo I gal
vą. Jį išdavė už 400,000 svarų sterlingų 
(apie 4 milionai rub.). Vienok čia, vei
kiausiai, mažiau ir negalima buvo imti— 
nes dvi valstybės nuoširdžiai derėjosi per 
ištisą mėnesį. Ir Škotija, į kurią Karlas 
buvo nubėgęs, išdavė jį Anglijai už 400,- 
000 svarų—pasielgė tikrai krikščioniškai. 
Karlui I nukirto galvą. Ir mes galime 
persistatyti, kokiu atsargumu kirto taip 
brangią galvą.

Vienok mus interesuoja ne kaina, o bū
das, kuriuomi naudojosi.
Už garsaus tiroliečio Hoferio galvą, ku

ris sukurstė liaudį sukilti už nepriklau
somybę, Napoleonas pasiūlė užmokėti vi
so labo apie 2,000 rublių. Hoferas slap
stėsi Tirolijos kalnuose. Ir kaip tik buvo 
paskelbtas atlyginimas, patys tiroliečiai 
į antrą dieną jį pagavo. Jis buvo per
duotas francūzams ir tapo sušaudytas 
(1810 m.).

Ir taip šiuo meilu piniginiu būdu nau
dojosi per visą istorijos, net gi naujau
sios, laiką.

Žingeidu, kad už rusų provokatoriaus 
Degajevoi) galvą (1874) caro val
džia pąškyrė labai stambią sumą.

Peterburgo gatvėse buvo iškabinėti 
skelbimai su Degajevo paveikslu. Už nu
rodymą, kur jis randasi, buvo žadama 
5,000 rublių, o už pagelbėjimą sugauti— 
10,000 rublių auksu.

Vienok šis klaikus niekšas Degajevas 
išvengė savo likimą. Jis pabėgo Ameri
kon ir ten numirė savo mirčia, taip sa
kant, akyvaizdoje gydytojo ir notaro.

24. Abelnai, įgijimųį pinigų jokių už
tvarų nebuvo.

Ir,‘ atvirai pasakysime; ■. dėlei įgijimo 
pinigų bėgiu visos istorijos dėjosi did
žiausios baisenybės.

Žinoma, mes nekalbėsime apie profe
sionalius vagius ir plėšikus—taip sakant 
specialistus pinigų įgijimui—šis dalykas 
kasdieninis ir mažai žingeidus. Bet mes 
norime atkreipti jūsų palankią atydą į 
keletą garbingų figūrų, dėlei kurių va
gystės ir plėšimai pasireiškia nelauktinu 
daiktu.

Mes jau turėjome garbę kalbėti apie 
Menšikovą. Šis gudrus paukštis tiktai lai
ke Petro I viešpatavimo keturius sykius 
buvo atiduotas teisman už vagystes, ky
šių ėmimą ir piktadarystes. Petras jį la
bai mylėjo ir kiekvieną sykį išgelbėdavo 
nuo mirties. Bet, pavyzdžiui, po teismų 
ponas Menšikovas vienų bausmių yra už
simokėjęs apie 300,000 rublių. Tais lai
kais suma neapsakomai didelė. Taigi ga
lite sau persistatyti, kiek jis nukniaukė.

25. Bet ve pažvelgkit į šviesią, tų laikų, 
figūrą—į poną Petrą Tolstojų. Šis garbus 
ponas buvo Petro I draugas, mūsų ger
biamas pasiuntinys Konstantinopolyje, 
stambiausias tų laikų veikėjas, protin
gas žmogus ir pažymėtas daugeliu talen
tų. Ir, prie progos, pasakysime, buvo pro- 
prosenelis L. N. Tolstojaus, kas neužken
kė tapti jam tokiu arabu, kokių labai ma
žai valkiojasi po mūsų griešną žemelę.

Išvažiuojant pasiuntiniu į Konstanti
nopolį (1705 m.) jis gavo papirkimui Tur
kijos didžiūnų 200,000 červoncų. Vėliaus 
tapo patirta, kad daugiau, negu pusę tų 
pinigų jų pasisavino. Arba, mandagumo 
dėlei, pasakysime: įsikišenino. Reiškia, 
Tolstojus įsikišenino virš 100,000 červon
cų.

Veikiausiai, jis pamislijo: “Kam mo
kėti kokiems ten turkams, geriau aš pa
siimsiu sau už vargus.”

Vienok jo vienas raštininkų, Timofeje
vas, parašė, skundą.' Šį skundą Tolsto
jus spėjo slapta pagrobti. O kad viską 
paslėpus, jis nunuodijo vargšą raštinin
ką.

1) Degajevas buvo “Narodnoj Voli” par
tijos narys. Už provokatorinį veikimą par
tija pasmerkė jį mirtin. Norėdamas išsigel
bėti nuo mirties, jis pasisiūlė užmušti Su- 
deikiną, ką ir padarė.

Apie šį nunuodijimą Tolstojus oficia
liai pranešė savo valdžiai pridurdamas, 
būk Timofejevas norėjęs pareiti į maho
metonų tikybą, todėl jį nugalabino. Šis 
žingeidus dokumentas užsiliko dėl istori
jos—laiškas P. Tolstojaus (10 birželio 
1706 m.). Ponas Tolstojus rašė:

“...Raštininkas Timofejevas rengėsi 
patapti busurmanu ir tokį jo besirengi- 
mą dievas man pagelbėjo sužinoti...

“Pasišaukęs jį pas save, slapta jį užda
riau savo stuboj, kur miegu, iki nakties. 
O naktį jis išgėrė taurę vyno, greitai nu
mirė ir tuomi mus apsaugojo nuo tokios 
nelaimės...”

Kaip matote, Šis gudrus laiškelis pa
rašytas prisilaikant diplomatijos taisyk
lių, be specialio pabrėžimo apie įvykusį 
faktą. O faktas buvo toks, kad Tolstojus, 
uždaręs raštininką kambaryje, davė jam 
butelį užnuodyto vyno. Durnius raštinin
kas, išmaukė taurę vyno ir greitai savo 
teisingą dūšelę dievui atidavė. Ir tuo pa
čiu žygiu, galima sakyti, apsaugojo Tols
tojų nuo nelaimės. Abelnai net gi nega
lima suprasti, ko daugiau šiame laiške— 
gudrybės arba velniškos niekšystės ir 
klastingumo.

Bet eisime toliau. Dalykas apie rašti
ninko užmušėjystę užsibaigė. Gudriai bu
vo sugalvota priežastis užmušėjystės. 
Perėjimas žmogaus į kitą tikybą visuo
met rusų valdžiai rodėsi kokiu tai bai
siausiu žmogaus pasielgimu ir didžiau
siu prasikaltimu.

Praslinkus mėnesiui laiko, atstovybės 
sekretorius irgi nepabijojo parašyti val
džiai apie tai, kad Tolstojus pasisavino 
tokią pinigų sumą. Ši stambi ir begėdiš
ka auksinių vagystė, matomai, labai 
smarkiai veikė ant tų, su kuriais ponas 
Tolstojus nesutiko pasidalinti.

Tuomet Tolstojus nunuodijo ir tą nelai
mingąjį sekretorėlį. Ir vėl pats pranešė 
oficialiai, būk sekretorius turėjo slaptus 

‘ ryšius su turkų viziru (ministerių pirmi- 
' ninku.—Vert.) ir, norėdamas paslėpti 

pėdsakus, parašęs ant jo, visiškai niekuo 
nekalto žmogaus skundą, pinigų pasisavi
nime.

Dalykas pasiekė Peterburgą, vienok 
Petras I, jau senai pripratęs prie tokių 
dalykų, pažiūrėjo į tą viską per pirštus 
ir įsakė tyrimą užbaigti.

Veikiausiai kituose dalykuose Tolsto
jus buvo dar užtektinai šviesus asmuo.

(Tąsa bus)

. 6 d. balandžio Rochesterio 
Lietuvių Draugijų Bendro 
Fronto Komitetas laikė specialį 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo. sušauktas apkalbėjimui Len
kijos valdžios ultimatumo Lie
tuvai. Susirinkimas nutarė 
šaukti visuotiną Rochesterio 
lietuvių susirinkimą užprotesta- 
vimui prieš Lenkijos šlėktų 
valdžią. Rengimo komisija ta
po išrinkta. Visuotinas susirin
kimas atsibus 22 d. balandžio; 
tai bus penktadienio vakaras. 
Vieta — Gedemino svetainėj. 
Pradžia 8 vai. vakare.
žodis nuo Rengimo Komisijos į 
Rochesterio Lietuvių Organiza
cijas, Jųjų Narius ir Pavienius

Draugės ir draugai! Nors 
visiems yra žinoma, kad įvyko 
laikinas susitaikymas, bet ulti
matumo dūmai rūksta ir tas 
Lietuvos liaudžiai taikos neža
da. šalia to, mes turime prieš 
mus Vilniaus krašto klausimą, 
dėl to ir minėtiems klausimams 
mūsų susirinkimai, protestai 
reikalingi ir apkalbėjimai minė
tuose klausimuose reikalingi. 
Lenkų šlėktų valdžia ultimatu
me stato reikalavimą, kad Lie
tuva išsižadėtų Vilniaus. Mūsų 
gi užduotis ir privalumas visur 
masiniai atsakyti—Ne!

Rengimo Komisija.

I sunkėja, fašizmas šėlsta. Prieš 
tą reikia organizuotai kovoti, 
reikia lankyti susirinkimus ir 
svarstyti, kaip tiem sunkumam 
pastoti kelią ir nedaleisti fašiz
mui /įsigalėti.

Kovo 19 d. ALDLD 57-tos 
kuopos ir moterų LDS 138-tos 
kuopos drauge įvyko vakarėlis. 
Vakarėlis buvo parengtas tiktai 
pasikaziriuoti. čia reikia pažy
mėti, kad tam vakarėly j ne tik
tai žymesni kaziriuotojai lai
mėjo dovaną, bet ir abiems 
kuopoms iš to vakarėlio pelno 
liko po $5, kuris bus sunaudo
tas darbininkiškiems reikalams.

Draugai Zinkevičiai jau ne 
kartą leido sa“vo namuose kuo
poms laikyti panašius vakarė
lius, už tai abidvi kuopos dd. 
Zinkevičiam taria nuoširdų 
ačiū. A. M. B.

duota klausimai. Kalbėtojas 
kiekvienam atsakė. Atrodė, pu
blika liko užganėdinta. Baig
damas turiu priminti, kad mes 
Chesteryj jau buvome per ilgą 
laiką pamiršę surengti prakal
bas. Mes turėtume surengti to
kių prakalbų tankiau. Mums bū
tų neprošalį surengti sveikatos 
klausimu, kaip tai drg. Daktaro 
Kaškiaučiaus paskaitas, nes ne
pamirškime, kad žmogaus svei
kata tai yra vienas iš didžiau
sių turtas. P. Š.

Philadelphia, Pa.

Chester, Pa.

Cleveland, Ohio
CORLETT APYLINKĖJ

Kaip visur, taip ir čia nedar
bas visus kankina. Clevelando 
visoj apylinkėj su katrais lietu
viais teko kalbėtis, visi dejuo
ja, kad mažai dirba, daugybė 
yra ir visai ateistų nuo darbo. 
Visi sako, kad gyvenimo aplin
kybės su kiekviena diena da
rosi sunkesnės, ir nežinoma,

ŠYPSENOS
Laimutės ir Mamutės Istorija

Jut. Boks
Ištekėjo panelė Levūtė už pono Vadaišos.
Levutė myli Vadaišą, glamonėja iš meilės ap- 

kvaiŠus,
Verda, kepa, siuva, kambariuose daro tvarką, 
O ponas Vadaiša ima algas ir viską Levutei 

perka.
Metai bėga. Dievas duoda jiems dukrelę— 

Laimutę.
Ponas Vadaiša pakyla tarnyboj, pasistato sau 

namutį...
Visi ponus Vadaišas gerbia, visi mėgsta juos 

lankyti
Ir ilgai malonią pažintį su jais palaikyti.
Ponai Vadaišos turtėja ir turtėja,
Dukrelei laikas į gimnaziją artėja.
Mamytei namuose vienai nuobodu— j 
Vadaiša domisi daugiau daržais ir sodu.
Laimutė jau gimnazijos šeštoje klasėje, 
Mamutei gi kažkokia netvarka dvasioje;
Laimutės galvoje pinasi kinas, 
Mamutės—Laimutės vaikinas . . .
Ateina kartą Laimutės vaikinas,
Išsitempia, sumuša pentinais.
Atsiranda ant stalo saldainiai, vaisių vynas, 
Ir . . . mamutė ant kaklo vaikinui kabinas.

I

Staiga į kambarį įeina Laimutė
Ir pamato vaikino glėbyje mamutę!
žinoma—skandalas
Ir—galas.

* ❖
Ir dabar galvoje pono Vadaišos
Viskas sukasi ir maišos—
Kurią dabar pasiūlyti elegantiškam vaikinui:

Laimutę,
Ar Laimutės mamutę.

“Kuntaplis.”

kada pradės darytis lengvesnės. 
Kalbėti, prašyti, nieko daugiau j 
neveikti, tiktai dejuoti ir lauk
ti, kad .kas kitas mūsų gyveni
mą pagerintų, yra vaikiška 
mintis. Darbininkai neprivalo
me maldauti, dejuoti ir laukti, 
reikia organizuotis į darbinin
kų organizacijas ir organizuo
tai reikalauti. Kuomet visi dar
bininkai būsim organizuoti ir 
organizuotai, vieningai reika
lausime geresnių gyvenimo są
lygų, tuomet atsieksim tikslą ir 
gyvenimas su .kiekviena diena 
pradės darytis lengvesnis.

Kurie darbininkai pamatė, kad 
be darbininkiškų organizaci
jų, be apšvietos, be darbininkų 
vieningo veikimo nebus galima 
savo gyvenimą pagerinti, tie 
priklauso prie darbininkiškų 
organizacijų, jose darbuojasi ir 
kviečia visus prie jų prisirašy
ti.' Kaip visose lietuvių koloni
jose, taip ir šioje, Corlett apy
linkėj, randasi ALDLD 57-ta 
kuopa ir LDS 138-ta kuopa. 
Prie šių kuopų visi lietuviai 
darbininkai turime prigulėti ir 
darbuotis darbininkų apšvietos 
reikale ir už geresnes savo gy
venimo sąlygas.

Balandžio 6 d. atsibuvo AL
DLD 57-tos kuopos susirinki
mas. Nors susirinkimas buvo 
neskaitlingas, bet apkalbėta ir 
nutarta, kad būtinai visas kuo
pos veikimas būtų pasmarkin
tas ir kad susirinkimus *pada
ryti skaitlingesniais. Kuopa iš 
iždo paaukavo $2 žurnalui 
“Voice of Lithuanian Ameri
cans” ir nutarė to žurnalo po 
10 kopijų nupirkti ir platinti. 
Nutarė dienraščio “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimą pasveikint 
ir paremt su $2 iš kuopos iždo. 
Aukavo iš iždo $1 amerikiečiam 
kovotojam prieš fašizmą Ispa
nijoj. x

Kadangi susirinkimas x buvo 
neskaitlingas, tai nieko naudin
gesnio nebuvo galima apkalbė
ti ir nutarti. Draugai! Mūsų 
visų privalumas lankyti kiek
vieną kuopos susirinkimą, to
dėl, kad nedarbas didėja, dar
bininkų gyvenimo problemos.

Balandžio 10 d. Vytauto Lie
tuvių Pašalpinis Kliubas buvo 
surengęs draugui Andruliui 
prakalbas. Publikos prisirinko 
skaitlingas būrelis. Pirminin
kas drg. A. Degutis perstatė 
susirinkusiai publikai kalbėto
ją drg. Andrulį. Kalbėtojas kal
bėjo apie Lietuvą. Kalbėtojas 
patarė visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo pažiūrų rem
ti Lietuvos neprigulmybę ir bū
ti ant sargybos, jei Lenkijos 
fašistai bandytų užpulti Lietu
vą. Užbaigus prakalbą buvo

Pranešimas Philadelphijos ir 
Apielinkės Visuomenei

Del labai svarbių priežas
čių dienraščio “Laisvės” Kon
certas ir Bankietas yra perke
liamas iš 24 d. bal. į 1 d. ge
gužes, 1938, į New Audito
rium Hali, 713 Snyder Ave., 
Phila., Pa. Labai apgailestau- 
jam, kad tą dieną esam pri
versti rengti, kada yra ren
giamas ir kitas koncertas, bet 
to negalime išvengti jokiu bū
du ir tokiu būdu Ikbai atsipra
šom rengėjų. Mes patariam 
nuo savęs, kad rengėjai kon
certo 1 d. gegužės, Tautiškoj 
salėj, atkeltų savo koncertą į 
24 d. bal. Gal jūs nebūsit toki 
jiems “pavojingi.” Visas prie
žastis, kas su mūs perkėlimu 
atsitiko, paskelbsim vėliau, 
kada viską dokumentališkai 
turėsime ant rankų.

Rengimo Komisija.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

“Laisves” Naudai

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu- 
sais ir išanksto organizuoki-! 
me keliauninkus į šiuos dien-! 

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus. :

BALTIMORE, MD.
Piknikas Įvyks SekmadienJ

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie jž,angos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės. 

•
NEW YORKO
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
"sTai “Laisvės” didysis 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULY

: Ulmer Park Music Hall
•

> MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100

LIEPOS 3 JULY
; Visuose piknikuose bus 

duodama pjiiki dailės 
programa.

Užprenumeruok Dienraštį
“Laisvę” Savo Draugams

f t.; c: Ini • • . . ' ,

Philadelphijos Didžioji Iškilmė

LAISVES BANKIETAS 
Koncertas ir Šokiai

KONCERTO PROGRAMA BUS įVAIRI IR GRAŽI

2.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. S. Kuzmickas, baritonas 

. iš Shenandoah, Pa.
8. Prakalba, R. Mizaros 

“Laisvės” redaktoriaus.

Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupe, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.
Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

3; Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.
4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

Grupe Philadelphijos merginų, kurios dainuos šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičiūtei. %

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Gegužės 1 May

New Auditorium Hali
713 Snyder Ave. Philadelphia,

Si •

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare



Pirma3ierns, Sal. 1'8, I938Į

mo.” Laučka sakė: “dabar ko
munistai rašo ir kalba gan ge
rai už Lietuvos nepriklausomy
bę. Su R. Mizara kalbėjau 
nuo vienų pagrindų, gan gerai 
kalbėjo už Lietuvą. Mums ka
talikams nėra ko labai bijoti 
komunistų. Mes galime susidė
ti nors ir su pačiu velniu, bile 
Lietuvą apginti.” Jis pagyrė ir 
daktarą šliupą už tai, kad 
daktaras šliupas pagyręs ku
nigą Krupavičių, nes Krupa
vičius reikalavęs žemės re
formos Lietuvoj. Išdalinti dva
rus bežemiams ir mažaže
miams. Jis sakęs, kad dvarai 
yra lietuvių žemė, o dvarų 
valdovai yra lenkai.

Dar prie caro valdžios, kai
rieji socialistai reikalavo Lie
tuvai autonomijos ir išdalini
mo dvarų. Už tokius reikalavi
mus jie buvo ištremti į Sibirą, 
arba supūdyti kalėjimuose. 
Draugui Kapsukui sunaikino 
sveikatą veik visai, o kiek jų
jų sušaudė. Vadinasi komunis
tai Lietuvos liaudžiai savo 
krauju įrodė ištikimybę. Tad 
reikia gerų akių sakyti, kad 
komunistai politiniais sumeti
mais giną Lietuvos nepriklau
somybę. Baigdamas Laučka

Ęaston, Pa. 
Prakalbos Kunigo Garmaus, 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Klausimu

Prakalbos buvo surengtos 
balandžio 3-čią d., švento My
kolo parapijos svetainėj. Į su
rengimą prakalbų Lietuvos ne- 
prigulmybės klausim,u, nebu
vo kviestos kitos organizaci
jos. Reiškia, Garmus rengė su 
savo keliais parapijonaiš. Ar 
katalikai vieni gali apginti 
Lietuvos nepriklausomybę ? 
Ne! Jie vieni negali. Būtinai 
reikia visų sriovių. Apie pra
kalbas pašalinė publika ma
žai kas žinojo. Plakatų nebu
vo. Todėl ir publikos buvo ne- 
perdaugiausia.

Jaunuolių Choras sudaina
vo Lietuvos himną; sudainavo 
neblogai. Garmus perstatyda- 
mas prakalbų temą, kritikavo 
tautininkų valdžią, už nesusi- 
radimą sau draugo, kuris rei
kalui esant galėtų apginti Lie
tuvą, nuo užpuolikų. Užbaigęs 
perstatė “Amerikos” laikraš
čio redaktorių adv. P. Laučka. 
Laučka su Lietuvos diplomati
ja, susipažinęs ne blogai. Jis 
sakė: “Lietuvos konsulai viso
se demokratinėse šalyse pra- kad Lietuva neprapuls, 
šė valdžių, kad jos užsistotų jej ją Lenkija ir užims. 
Lietuvą. Bet jos, vietoje užsi- prantama, kad Lietuvos žemė 
stoti, liepė priimti Lenkijos ui- neprapuls, bet, kas bus lietu- 
timatumą. Visos apleido nelai-, vįy tautai ? Bus skurdas ir per
inės valandoj. Tik Sovietų Są- ■ sekiojimas neribotas. Užbai- 
junga gal būtų užsistojusi, jei Kalbėti leido statyti klau-

Su-

Philadelphia, Pa.
ALDLD 105 kuopą sykiu su 

rusais rengė koncertą ir pra
kalbas balandžio 9 d. Publikos 
buvo mažai, nežinia, kodėl toj 
apylinkėj nesilanko į parengi
mus. Koncertinei programai 
daugiausiai pasidarbavo drg. 
Vaidžiulienė. Už tai ALDLD 
105 kp. taria draugei didelį 
ačiū.

Dainavo d. Vaidžiulienė su 
Vaidžiųliute, StakeviČiutė su 
vienų rusu dainininku. Rusų 
šokikės gražiai pašoko. Dai
navo ir Lyros Choras, tik gai
la, kad nevisi choriečiai susi
rinko.

Rusų kalboj sakė prakalbą 
Shulskis, pirmoj temoj kalbė
jo apie Sovietų Sąjungos prie
šus, kurie žudo geriausius 
draugus, o antroj apie Ispani
jos liaudies kovas. Ispanijos 
kovotojams buvo1 rinktos au
kos į dėžutes. Drg. A. Ryan 
davė $2. Kiek viso surinkta, 
dar nežinau. Nuo lietuvių kal
bėjo drg. R. Merkis kviesda
mas lietuvius stoti į savo kla
sines organizacijas, šioj apy
linkėj yra 2 lietuvių darbinin
kiškos organizacijos — ALD 
LD 105 kuopa, kuri yra ap- 
švietos 
leidžia 
žurnalą 
kuopa,

Dabar yra ALDLD vajus, 
tai kviečiame visus 'lietuvius 
stoti į šią organizaciją, nes 
mokestis maža, tik $1.50 me
tams, o už tai dar narys gau
na knygas ir .žurnalą, šeimy
nų nariai, kurie neima knygų, 
tai moka tik po 10 centų.

Gegužės mėnesį 7-8 dd. bus 
rinkliavos aukų į dėžutes Chi- 
nijos liaudžiai nukentėjusiai 
nuo Japonijos imperialistų. 
Todėl visi draugai ir draugės 
kviečiami prįsidėti prie šio 
darbo. Dėžutes bus galima 
gauti 735 Fairmount Ave., nuo 
9 valandos ryto iki vakaro per 
abi dienas.

Gegužės 20 dieną bus su
rengtu koncertas ir šokiai 
Chinijos liaudies pagelbai, at
sibus 415 So. 19th St. Įžanga 
bus 50c .ir 75c.

Stokite į darbininkų organi
zacijas, kovokite prieš šiuos 
baisius kapitalistinės tvarkos 
vargus.

ALDLD 105 Kp. Koresp.

J 
on

Ne-
7 valandą . .vakare 

publika pradėjo

pribuvo ir policijos,

organizacija ir centras 
naudingas knygas ir 
“Šviesą,” ir LDS 107 
pašalpos organizacija.

josios viduje nebūtų suįrutės. 
Uborevičius sušaudytas.
būtų pirmutinis stojęs už ap
gynimą Lietuvos.”

Už ką gen. Uborevičius 
vo sušaudytas? Jis darė šuo-' 
kalbį su Vokietijos^ hitlerinių-. veita> kad jjs užtartų Lietu

vą. Bet kunigas Garmus pasi- 
, v aiškino, kad jis neturi tokios 

rezoliucijos. Jis dar parašy
siąs.. . Klausimas: kodėl ka
talikai nesidėjo prie Amerikos

Jis

bu-

simus.
Aukų surinko ginklų fondui 

30 dol. su centais.
Publika priėmė rezoliuciją, 

kad pasiųsti pas prez. Roose-
kais, kad pagelbėti Hitleriui 
užimti Ukrainą. Imant Hitle
riui Ukrainą, f 
šimtai tūkstančių gyvasčių. Iš
eina, kad p. Laučkai tūkstan
čių negaila žmonių nekaltų iįet.u vjy kongreso ? Laučka at- 
gyvasčių. Bet kelių šalies išda-;sak0. ‘‘katalikai nesidėjo prie 
v*kų, jam gaila. Jei gen. Ubo- tokio kongreso, o ir hesidės.” 
revičius būtų atsiekęs savo tik- Kokia sriovė turėtų vadovauti 
slą, tai jis būtų “pasitarna- gynimui Lietuvos nepriklauso- 
vęs” savo tautai, taip, kaip mybės? Atsako, visos. Atski
ri itleris sayo tautai Austrijoj, rai veikdamos sriovės, negalės

O kokią “laimę” , jis davė ; 
Austrijai, tai visam pasauliui 
jau gerai yra žinoma.

I

Apie Lietuvos ir Lenkijos I 
ant rubežiaus įvykį taip pat 
jis pasakė, kaip jau buvo 
“Laisvėje” rašyta. Vilnių So
vietų Sąjunga geriau galėtų 
savintis už Lenkiją. Bet SSRS 
to nedaro. Ne tik kad nedaro, 
bet pirmutinė ji pripažino, 
Vilnių Lietuvos sostine.

Už tai Sovietų Sąjungą ga
lima pagerbti. Bet Laučka ne
priminė to, kad SSRS per du 
kartus buvo atėmiusi Vilnių 
nuo Lenkijos ir atidavusi Lie
tuvai. Jis sakė: “kad Lietuvos 
armija būtų sumušusi Lenki
jos armiją. Bet nenorėjo būti 
atsakominga už pasaulini ka
rą.” Jis sakė, gavęs laiŠKą iš 
Lietuvos nuo vieno kareivio. 
Kareivis jam sako: “Mes len
kų nebijome, jei lenkai mus 
užpuls, tai mes kiekvienas ka
reivis užmušime 10 lenkų ka
reivių.”

Publika ėmė juoktis iš to. 
Laučka kaltino komunistus už 
įsigalėjimą Hitlerio Vokieti
joj. “Komunistai nerėmė de- > 
mokratų ir per tai Hitleris ga
vo didžiumą atstovų parla
mente. O “Nauj. Gadynės” 
agentas ir korespondentas sa
ko: “ar aš nesakiau, kad ko
munistai yra kalti už Hitlerio 
įsigalėjimą,” sale jo sėdin
čiam žmogui. Ne komunistai 
kalti, bet socialistų vadai, ko
munistai kvietė viršminėtų 
partijų vadus, sudaryti bendrą 
frontą prieš hitlerizmą. O so
cialistai ir demokratai atmetė 
kamunistų talką. Tai kas tuo
met kalti? Jis sakė: “nuo Vo
kietijos įvykio Stalinas įsakė 
perkeisti taktiką.” Netiesa, 
komunistų 3-čias Internacio
nalas, savo kongrese pakeitė 
taktiką. Sulyg Vokietijos 
Kompartijos taktikos sudary
tas Francijoj ir Ispanijoj ben
dras frontas. Prie to eina ir 
kitose šalyse. Laučka, kalbė
damas, privedė pas publiką to
kį supratimą, kad gal lietuvių 
komunistai gina nuoširdžiai 
Lietuvos neprigulmybę, o gal 
ne. Jis sakė: “komunistai yra 

' gudrūs politikieriai. Gal jie tą 
daro tik sulyg Stalino įsaky-

katalikai nesidėjo prie

apginti Lietuvos neprigulmy- 
bės. Kiekviena sriovė turėtų 
išrinkti savo atstovus. Tie at
stovai ’ turėtų veikti bendrai. 
Taip padarė Chinijoj prieš 
Japonus, Ispanijoj prieš Itali
ją ir Vokietiją. Žibutė.

Cleveland, Ohio So. Boston, Mass.
Atskaita Aukų, Surinktų Dėl 

Abraham Lincoln Brigados 
—Kovojančių už Demo

kratiją Ispanijoj

Aukos surinktos per pasidar
bavimą ALDLD 15-to Apskri- ’ 
čio moterų komiteto. Rinko dd. 
Martįhkienė, Karsokienė ir Ro- 
mandlenė. Surinkta ant blan- 
koš No. 8215 $9.00, ant blan- , 
kos No. 8216 $3.00—viso $12, 
kurie perduota Clevelando sky
riui Abraham Lincoln Brigados 
Draugų ir gauta pakvitavimas. ( 

žemiau telpa vardai ir kiek 1 
kas aukavo.

M. Račkaitis. 10c; A. Mockai- 
tis 50c; S. S. Klein 10c; Natė 
Kouphman 50c; S. Cavlovir 
50c; M. Wasserman 25c; Va
lentin Piesec 25c; Chas. Py- 
rem, Jr., 25c; H. Goldfarb 25c; 
Martinke 5c; Mrs. F. Stree- 
back 50c; Leonard Jorz 25c; 
L. Nahamke 25c; J. P. Wyn- 
hart 25c; Pavelka 25c; Nelson 
25c; Glen Wooldridge 25c; 
Morris 25c; S. Frank 25c; Joe 
Tucholski 25c; Joe Wolinsky 
25o; Harry Kappelman 25c; 
Chas. Schwooz 25c; S. Scharf 
25c; Mike Drasutis 25c; Mrs. 
Daminaitis 30c; Julius Krosin 
50c; M. Pelem 25c; —25c; 
—10c; J. Grinkewicz 25c; R. 
Rymas 25c; J. Avriluk 25c; 
Harry Sekocki 10c; Niek Me- 
keke 20c; Sofie Subotnick 10c; 
Palton 10c; A. Ginklas 25c; 
Carl Dietz 10c; Julius Ken
more 25c; Saphire' 25c; 
Comrade from Argentine 50c; 
M. J. Levenson 15c; G. Rakes 
25c; Romonds 85c.

Daugelio vatdai labai neaiš
kiai parašyti. Atleiskite, jei 
klaidingai ir mes parašėm.

K. Ronutndienė.

DRAUGAI, BUDĖKIME
Balandžio 19 d. pripuola So. 

Bostono Komunistų Partijos 
lietuvių kuopos lavinimosi va
karas. Bus paskaita ir disku
sijos apie Nepartijinę Lygą. Po 
diskusijų, bus rodomi paveikslai 
apie Maskvos požeminį gelžkelį. 
Prasidės kaip 7:30 vai. vakare, 
376 W. Broadway, kliubo sa
lėj. Įžangos nebus.

Draugai! Pasisiengkime visi 
būti minėtą vakarą ir atšives- 
kim nors po 
draugą.

vieną pašalinį

d. Ritz Plaza, 
prakalbos, ski-

Balandžio 12 
Bostone, įvyko 
riamos Komunistų Partijos na
riams ir simpatikams. Kalbė
jo drg. I. Amter iš New Yorko.

Partiečių ir pašaliečių prisi
rinko pilna svetainė. Tik rei
kia pastebėti, kad lietuvių par
tiečių labai mažai dalyvavo. O 
tas jau labai negerai, nes ne
dalyvaujant tokiuose susirinki
muose reiškia, lead mes netu
rim progos pažinti Partijos nu
sistatymą ir jos liniją.

Jaunutis.

Montello, Mass.

grąžinti. Minėtą vakąrą oras 
pasitaikė labai lietingas, 
žiūrint to, 
tarptautinė 
rinktis.

Nemažai
ir valstijos inspektorius A. 
Vane Beaudry apžiūrėjo svetai
nę, ar nesuras ko prieš įstaty-. 
mus. Surado, kad dženitorius 
nesudėjo sėdynių kaip reikia. 
Buvo manoma, kad neleis rody
ti paveikslus. Komisija ėmės 
už darbo, sutaisė sėdynes pa
gal įstatymus. Tuoj buvo pra
dėta rodyt krutami paveikslai. 
Publikos susirinko apie du šim
tai.

“Heart of Spain” paveikslas 
neilgas, bet aiškiai parodė, kaip 
lojalistai sunkiai kovojo gin
dami Madridą 1936 metais. 
Taipgi parodė fašistų 
brutališkumą ir aeroplanų mė
tant bombas ir deginant mies- 

s, ųdant nekaltus žmones, 
seneliu^, moteris, vaikus ir kū
dikius.

St. Robert Raven, Pittsburgh 
medicinos studentas, tarnavo 
lojalistų armijoj, tapo sunkiai 
sužeistas ir neteko abiejų akių. 
Eina su kriukiais kitų vedamas. 
Jis papasakojo, kaip Ispanijos 
lojalistai sunkią kovą veda su 
fašistais, gindami Ispanijos de
mokratiją. Sako, jeigu ne Ita
lijos ir Vokietijos fašistų armi
jos ir ginklai, Ispanijos fašis
tai senai būtų sumušti. Nupei
kė Anglijos, Francijos ir Ame
rikos valdžias, kam nepralei
džia lojalistams ginklų, tuomi 
pasitarnauja fašizmui.

Po prakalbų Raven atsakinė
jo į klausimus. Krutami pa
veikslai ir prakalbos visiems 
patiko.

Aukų surinkta $84 su cen
tais. Policija nieko nekliudė, tik 
pasiėmė keletą egzempliorių 
žurnalo “Among Ęriends.” Ant 
rytojaus per vietinę spaudą pa
reiškė, kad tyrinės dėl kolektos 
darymo minėtam susirinkime. 
Dar reikia pažymėt, kad Brock- 
tono policija neįsileidžia maga
zino “Life” už straipsnį ir pa
veikslus “The Birth of a Ba
by.” Kodėl taip Brpėktone re
akcija šėlsta? Todėl, kad čia 
nėra drūta Komunistų Partija., 
Jeigu Komunistų Partija būtų 
skaitlinga nariais, reakciniams 
viršininkams ragus nulaužytų.

Balandžio 19 d., antradienį, 
patriotų dienoje, 3 vai. po pie
tų, vėl turėsim parengimą. Pel
nas eis gelbėjimui Ispanijos ir 
sušelpimui Karsono. Tai bus 
koncertas, vaidinimas ir šokiai.

Vietiniai 
tistai sulos komediją “žentai iš 
Amerikos.” 
svetainės.
geros muzikos, vadovybėj Alb. 
Potsius, atsibus lietuviški ir 
angliški šokiaL4-Ž.anga tik 35c.

Darbininkiškas judėjimas 
pas mus labai šlubuoja; prisi
rengimas prie Gegužės Pirmo
sios sunkiai išsijudina. Veikles
ni vietos draugai pusėtinai ap
tingę; naujų spėkų iš niekur 
neateina. • šaka.

L. D. Ratelio ar-

Užimtos abidvi
6 vai. vakare, prie

the premises. 
GIUSEPPE PALUMBO

140 Frost St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 335 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Atlantic Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEARARDO MOSCOSO
56 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retAil un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Aye., iBorough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BELLA NURBIN 
Hotel Carman 

Sylva Inn
1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., BorouRh 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on- the premises.

MICHAEL PACCIONE & 
FORTUNATO CESTI

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW306 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Columbia Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- 

on the premises.
GERARD MOSCOSO 

Jerry Tavern
Columbia Pl., Brooklyn, N.

Burned

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

56

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6703 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alco
holic Beverage Control Law at 3856—58 
Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

JAMES McDADE
3856-58 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3614 has been issued to the under
signed to sell beer, wino and liquor at re
tail under Section 132 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 35 Lincoln Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN, INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW884 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Ashland Pl., Borough of Brook
lyn, 
the

Norint turėti skanią ir pasekmingą vakariene.
VARTOKITE

onCounty of Kings, to be consumed 
premises.

ALLESSANDRO La VALLE 
Silver Moon Rest

51 Ashland Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 
RW269 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THEODORE KORNMUELLER 
Zur Badischen Heimat

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL6780 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Sectin 132A of the Alcoholic Beveragp 
Control Law at 654 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

FRANK KEIN
651 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
—SB39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the. 
premises.

FELIX Le ROY SCHRAUTH 
(Lc Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 <

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker) ?
Vedu šermenis ir yalaidoju tin- £ 
karnai ir už prieinamą kainą <

Parsamdau automobilius vestu- J
vem, parčm, krikštynom ir ?

kitokiem reikalam i
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) i
BROOKLYN, N. Y. i

No.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
MONTELLO, Mass.

Teatras, Koncertas ir šokiai
Antradienį, 19 d. balandžio, Lie

tuvių Tautiško Namo Svetainėje, 
kampas Vine ir N. Main St., 3-čią 
vai. po pietų bus vaidinama juokin
ga komedija “žentai iš Amerikos.” 
Sulos Liuosybės Dailės Ratelio Artis
tai. Koncertą išpildys vietiniai: Ona 
Mineikiųtė, (Įenovaite Zmuidinavičiū- 
te iš. Bridgewaterio ir Lilija Laviūte 
iš Stoughtono. '6-tą vai. vakare bus 
apatinėje Svetainėje šokiai. Įžanga 
35c. Muzika bus po vadęvyste Albert 
Potsius. (91-92)

Vistiek buvo rodomas pa
veikslas “Heart of Spain,” kad 
ir veikiantysis majoras Lind
say nedavė leidimo. Atsibuvo 
balandžio 8, Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėj. Surengė Ko
munistų Partijos vietinis komi
tetas. Pelnas dėl Abraham 
Lincoln Brigados.

Per vietinį anglų kalba dien
raštį buvo paskelbtą, Kad įžan
gos nebus, kurie tikietus pirko 
išanksto, tiem pinigai bus su-

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

NOTICE is hereby Riven that License.
L1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at’ 6216 New Utrecht Ave, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RWJ33 been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 378 iNirman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ;; >. >

. JUAN RODRIGUfiZ .
373 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
RW595 has been, issued to the undersigned 
to Sell beer and wine ,..nt retail ,under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 140 Frost St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

<t>

MATTHEW P. BALLAS
’>

<!>

<♦)
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET,

<t>

<♦>

<!>

<♦>

Valgykite Medų

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Laisvė’* vėl gavo daug mędaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAŠ GRABORIUS

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
. Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

<!>

<i>

<♦>

<P

<!>

<!>

<t>

<♦>

■>

t

LIETUVIU KURO KOMPANIJA

J

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS,’SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nė s up r an tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Aplyginimą •

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios Užkvietimas

Antroji Bendros Gegužinės Viso Miesto 
Konferencija Įvyks Šeštadienį

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės 

i • •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarrue^j 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar pOpieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

----------- į.................................................................................... ................................................................. ............ ............................ ..

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

OSVALDAS KIBURYS
Užkviečia visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j užeigą pasimatyti 

ir pasisvečiuoti.
Antrašas: 148 Grattan St.,

Kampas Varick Ave., Brooklyn, N.Y.
Telephone EVergreen 4-8792 

(89-91)

Negyvėlis įkrito Pro 
Stogą ir Lubas

H. E., Stanford, 74, apžiūrėjo 
kelis ofisus Williamsburg Sav
ings Banko Bildinge, 1 Hanson 
PI., sakydamas norįs rendavot. 
Už kelių minučių jis nušoko ar 
nupuolė nuo 14-to aukšto ir 
įkrito kiaurai stogą į gretimais 
buvusį ir jau griaunamą 4 auk
štų bildingą. Ten buvę darbi
ninkai nusigando, kada jis su 
visa virtine tinko įdundėjo pro 
viršutinio aukšto lubas, tačiau 
niekas nesužeista.

Pas Steve- Parillo kieme, 240 
E. 88th St., rasta 89 ėriukai. 
Už jų laikymą mieste be leidi
mo jis turėjo užsimokėt $25 
baudos.

Kablegrama Reikalavo 
Išleist Thaelmanną

Minėdami Ernst Thaelman-

Kur unijose būdavo gaunama 
pritarimas lokalo kito, dabar 
gaunama desėtkai lokalų. Pa- 
vyzdin, vien tik maliorių unijos 
15 lokalų, elektristų unijos 10 
lokalų dalyvavo konferencijoj. 
Kiti prisideda vėliau. Panašia 
skale eina ir atskirų narių atsi
liepimas į Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimą.

Didžiosios darbininkų broliš
kos organizacijos, IWO, atsto
vauta 146 kuopos ir 10 moky
klų. Taipgi dalyvavo miesto 
vidurinių mokyklų, kolegijų ir 
universitetų studentų organiza
cijų atstovai, čia tik mažas pa- 
vyzdis rengimosi tam milžiniš
kam paradui, kurį pamatysime 
balandžio 30-tą.

Lietuviai šiemet taipgi ruo
šiasi daug gyviau ir tikimasi 
skaitlingiausio lietuvių būrio 
parade.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo kaipo bartenderis. 

Esu patyręs tame biznyje. Kalbų ru
siškai, lietuviškai ir lenkiškai. Pra
šau kreiptis po sekančiu antrašu: 
Kazys Benulis, 655 — 6th Avė., 
Brooklyn, N. Y. (91-93)

susTrinkimajP
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, balandžio 18 d. pas drg. 
K. Bender, 8 v. v. Visi nariai būki
te, nes yra svarbių reikalų ir reikia' 
duokles užsimokėti. (90-91)

Dar niekad New Yorko Mies
to istorijoj nebuvo tokios mil- 

ir atstovingos konfer
encijos, kokia buvo Bendros Ge
gužinės Konferencija, įvykusi 
balandžio 9-tą. Joj atstovauta 
šimtai unijų, broliškų, pilieti
nių, ir religinių organizacijų ir 
kliubų, su virš 600,000 narių.

Tačiau Bendros Gegužinės 
Komitetas gauna daugybę pra
nešimų iš organizacijų, kurios 
nespėjo dalyvaut pirmoj konfe
rencijoj, kad jos norėtų prisidėt 
ir dalyvaut bendrame darbe. 
Dėlto nutarta šaukt antra kon
ferencija šeštadienį, bal. 23 d., 
1:30 po piet, Center Hotel Did
žiajame Ballruimyj, 108 W. 43 
St, N. Y.

Organizacijose pasireiškė ne
paprastas susidomėjimas ir en
ergingas ruošiamasis paradui.

visokių žiniškos

Williamsburgo Sodyboj 
Moko Namu Tvarkymo

Apsigyvenę naujose, švariuo
se namuose žmonės nori geriau
sia ir tvarkytis. Sodybos komi
sija gaudavo daugybę
klausimų, liečiančių išdėstymą 
rakandų, namų ruošą ir abelnai, 
kaip sveikiau, gražiau gyvent ir 
praktiškiau namuose dirbt, kad 
liktų laiko gyvenimui. Daėjo 
iki to, kad įsteigta namų ruo
šos klasės, kurios būna atviros 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 9:30 ryto 
iki 2:30 po piet.

žinyba ir šioj srityje niekam 
nekenkia, tad, sakoma, pamo
kas skaitlingai lanko ne tik mo
terys, bet ir vyrai ateina. Pa
mokos būna 212 Graham Ave.

Lincolniečiai Dalyvavo 
Brenner Laidotuvėse
John Brenner, vienas iš pir-

mųjų karių airių - amerikonų 
sekcijoj Abrahomo Lincolno 
Batalione, tapo palaidotas pe
reitą ketvirtadienį, šv. Jono Ka
pinėse. šeši Lincolno Brigados 
veteranai nešė jo karstą.

Brenner ir jo žmona rasti 
nusižudę savo apartmente, 
Jackson Heights, po ilgo nedar
bo. Nedarbas ir iš jo išplau
kianti beviltė sukriušino drą
suolį, kurio nebaugino net karo 
ugnis.

Kapitonas Carl Bradley, Ab. 
Lincolno Draugų sekretorius,
kalbėdamas prie Benner’io kapo 
pasakė:

“John Brenner, ištikimas Ai
rijos liaudies kovingoms tradi
cijoms, ištikimas geriausioms 
katalikų tradicijoms, ištikimas 
geriausiems amerikonizmo prin
cipams, vyko Ispanijon gesini 
liepsnas fašistinio pragaro, ku
ris gręsia pasauliui.

“Mes turime viltį, kad virš 
John Brenner’io kapo iškils 
džiaugsmingas pasaulis, kokio 
jis gyvas būdamas pageidavo. 
Mes, veteranai, pasižadame tęst 
kovą už tuos dalykus, už ku
riuos John Brenner kovojo”.

Apkaltino Turgaus Sargą;
Teismo Komedija

Turgaviečių sargas, John J. 
Sullivan, kuris taip rūpestingai 
“sergėjo”, kad susidėjo šimtus 
tūkstančių dolerių, galop ras
tas kaltu už nemokėjimą val
džiai taksų nuo pelno.

Sullivan ‘buvo sargu Walla- 
bout turgavietėje. Sulyg val
džios liudininkų, jis 1935 me
tais turėjęs $100,000 bankuose, 
$8,000 saugiosiose šėpose ir 
$57,000 morgičių vertybėmis. 
Teisme jis sakė sudėjęs turtelį 
imdamas iš farmerių po 50 cen
tų kas naktį už “sergėjimą” jų 
trakų.

Sužinojęs apie tokį aplupinė- 
jimą farmerių, anais metais 
majoras LaGuardija sukėlė 
skandalą, Sullivan buvo areš
tuotas, bet jis, kaip lydeka, pra- 
slido pro teisėjus be baudos. Jis 
areštuodintas tris kartus už 
laužymą turgavietės taisyklių, 
bet teisme ir vėl išėjo teisus. 
Galop, jis atvestas Specialių Se
sijų Teisman, kur jis nuteistas, 
bet bauda suspenduota. Įtūžęs 
LaGuardija tuomet pavadino 
teisėjus “netinkamais būt teisė
jais”. Penktu kartu jis atves
tas teisman už nemokėjimą tak
sų 1935 metais. Šį kartą “džiū- 
rė” nesusitaikė ir byla atidėta.

Ketvirtadienį prie teisėjo 
Galston įvyko jo bylos pernag- 
tinėjimas. Jo gynėjai sakė, kad 
jis esąs durnelis, nežinojęs tak
sų įstatymo (o buržuazija ir jos 
pakalikai sako, kad jie esą tur
tingi tik dėlto, kad protingi, 
darbštūs ir taupūs), tačiau jis

Lietuvių Komunistą Kuopoj Diskusijos Centro Biuro 
Pareiškimo Lietuvos Klausimu Bus Šį Vakarą

Lietuviai komunistai ir visi, 
kurie suinteresuoti Lietuvos 
klausimu, kviečiami ateiti į 
Lietuvių Komunistų Kuopos ap- 
švietos susirinkimą šį vakarą, 
pirmadienį, J.8 balandžio, 7:30 
vakaro, čionai bus plačiai ap- 
diskusuojamas Amerikos Ko
munistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biuro pareiškimas Lietuvos

klausimu, tilpęs “Laisvėj” 15 d. 
balandžio.

Lietuvių Kom. Kuopa kas an
trą susirinkimą pašvenčia gvil
denimui visokių bėgamų klausi
mų. Tas daroma savęs apšvie- 
tai. Tačiau tie susirinkimai vi
suomet atdari abelnai lietu
viams, kurie domisi visuomeniš
kais reikalais. Ateikite!

Kp. Vaidyba.^

n’o, Vokietijos darbininkų va
do, 52-jį gimtadienį, New Yor
ko komunistai ir kiti anti-fašis- 
tai, susirinkę į, Yorkville Casino, 
pasiuntė kablegrama Hitleriui 
reikalavimą išlaisvint Thael- 
mann’a, taipgi užtikrint jo sau
gumą. A*

Mitingas taipgi pasiuntė te
legramą Rooseveltui ir Samuel 
McReynolds, Užrubežinių San- 
tikių Komiteto pirmininkui. 
Vienoj ragina Rooseveltą veikt 
už pravedimą 3 bilionų dolerių 
paskyrų darbams ir šalpai. Ki-

Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS i 

50 Court Street
; Tel. Triangle 5-3622 '
! Brooklyn, N. Y.

Iš Ateities Žiedo Pamoką
Kiek tenka nužiūrėti, moki

niai progresuoja gana smar
kiai. Šiuomi laiku jau iš daikt- 
vardžio perėjo į būdvardžio 
linksniavimą; tai daug pasi
kasta pirmyn. Bet kaip visose 
mokyklose, taip ir čionai, vie
ni geriau mokosi, kiti pras
čiau. žinoma, tie atsilieka, 
kurie namie nesimoko, nepa
daro jiem užduotą “home 
work.”

Septyniem mokiniam išreiš
kus noro mokintis arba sutver
ti stygų orkestrą, buvo j ieš
koma mokytojas, pasižadėjo 
tūlas K., tačiau atėjęs, netik 
kad nepasitarė su komisija bei 
mokiniais, bet pradėjo organi
zuot iš mokinių tėvų orkestrą, 
žinoma, žygis nėra peiktinas, 
bet turėtų dirbt ten, kur apsi
ėmęs, nes jei ne jis, būtų ki
tas gauta, o dabar nusitęs sa
vaitė kita.

TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimas

šis svarbus susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 20, 
7:30 vakaro, “Laisvės” Svetai
nėj. Jame bus prisirengimas 
prie Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimo. Draugai ir drau
gės, turime dėti daugiau spė-, 
kos, kad šis ap vaikščiojimas 
būtų sėkmingas, kad sutrauk
tume daugiausiai lietuvių.

Pirmoji Gegužės pripuola 
sekmadienį, o apvaikščiojimas 
įvyks šeštadienį, balandžio 30. 
Ta diena yra laisva nuo darbo. 

Benas jau nusamdytas ir ap
mokėjimui lėšų turėsime sukelti 
finansų.

Antras svarbus klausimas, 
tai Ispanija. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas šelpia Is
panijos kovotojus prieš fašizmą, 
aukauja pinigus, perka maistą, 
ambulansus ir siunčia kovoto
jams, tad ir mes turime kuom 
nors prisidėti. A. Mureika.

Atvyko Nazią Šulas
Laivu He de France penkta

dienį atvyko New Yorkan Dr. 
Ernst (Putzi) Hanfstaengl, bu
vęs didelis nazių tūzas ir arti
mas Hitlerio sėbras, taipgi jo 
užrubežinės spaudos viršinin
kas, kuris pastaruoju laiku ne
teko specialės Hitlerio malonės.

Kelyje, sakoma, jis vengęs 
susidurt su publika, dieną re
tai išeidavęs iš savo turistinio 
kambario, tik naktimis vaikš
čiodavęs. Ir čia pribuvęs, taip
gi greit pasprukęs iš akių. Ko
kia jo misija, kol kas nesako
ma.

Giacomo Salvini, 40 metų, 
laivakrovis, mirė nuo sužeidimo 
iškraunant cukrų iš laivo Gray
stone. Keltuvu nuleidžiama 
dėžė cukraus sutriuškino jam 
galvą.

Laukia Pradėt Battery 
Tunelio Statybą

Roosevelto sumanymas duot 
be palūkanų $1,500,000,000 sta
tybos darbams čionai sukėlė 
tarp tunelių statytojų entuziaz
mą. Jie sako, kad paskyros 
$70,850,000 Brooklyno-Battery 
Tuneliui visai nereikėtų, jei bū
tų duota paskola be palūkanų. 
Tunelių komisionierius Fried
man sako, kad tokiom sąlygom 
jie galėtų pradėt statybą į du 
mėnesiu, kadangi bandomieji 
gręžimai jau padaryta, viskas 
prirengta, tik laukia plano už- 
gyrimo.

Komisionierius nurodo, kad 
nemokant palūkanų susitaupin- 
tų $2,800,000 ir kad tuneliai sa
vo įplaukomis į 50 metų patys 
save išsimokėtų.

Battery Tunelis eis nuo pieti
nio Manhattan Salos kampo po 
įlanka, po Governors Sala, po 
Buttermilk Kanalu į Hamilton 
Ave., Brooklyne.

pripažintas kaltu. Bausmė bus 
paskirta šį antradienį. Teks-pa
matyti, ar šis pašmeruotais ra
tais važinėjęs ponas ir toliau 
žais teismu, ar jau bus prilipęs 
liepto galą.

Dixie Davis, buvęs gengsterio 
Dutch Schultz’o advokatas, dar 
vis nesukelia $75,000 kaucijos. 
Aktorė Hope Dare, jo meilužė, 
gavus tai sumai atatinkamų 
vertybių, bet teismas jas radęs 
neganėtinai garantuojamom.

toj reikalauja nuimt neteisingą 
Neutralumo Aktą, kuris už
draudžia pagelbą Ispanijos 
liaudžiai jos kovoje prieš Fran
co, Hitlerį ir Mussolinį.

Mitinge kalbėjo James Ford, 
Močiutė Bloor, Israel Amter; 
Paul Crosbie pirmininkavo.

Edward Schaeffer, 50 metų 
vagišius, patsai parodė doku
mentą, kad jis buvęs pirmiau 
daug sykių nuteistas ir tuo re
miantis nuteistas nuo 15 metų 
iki gyvos galvos kalėjimai!.

Konferencija Paremti 
Anti-Lynch Bitini

> ---------
Brooklyno organizacijos 

taipgi gyvai susidomėjo prave- 
dimu šalies kongrese Anti- 
Lynch Biliaus. šiandieną jau 
kiekvienam mąstančiam žmo
gui aišku, jog panaikint tero
rą ir diskriminavimą negrų 
reikia ne vien tik iš atžvilgio 
į ^žmoniškumą, bet ir visų dar
bo žmonių ir demokratijos la
bui. Kožnam aišku, kad pali
kimas negrų, vergų padėtyj 
gręsia vergija visiem, tas ir 
sustiprina pasiryžimą panai
kint negrų diskriminaciją ir 
terorą įstatymais baudžiant 
teroristus-lynčiuotojus.

Tam tikslui šaukiama Broo
klyno organizacijų konferen
cija įvyks kitą sekmadienį, 24 
balandžio, YMCA patalpose, 
Third Ave., Brooklyne. Lietu
vių organizacijos taipgi prašo
mos atsiust delegatus ar at
stovus.

Gegužinis “Daily Worker”
Angliško dhrbininkų dien

raščio gegužinė laida išeis už 
balandžio 30 d. Kaip žinia, to
ji laida visuomet būna puiki, 
pilna istoriškų davinių ir įdo
mių nuotikių iš šios tradicinės 
dienos praeities Amerikoj ir 
kitur. Organizacijoms laikas 
užsisakyt platinimui.

IŠRANDA VO.IIMAI
Pasirandavoja šviesus kambarys su 

dviem langais. Atskiras įėjimas, taip 
pat yra ir valgis taisomas namie. 
Kambarys gali būt tinkamas dviem 
vyram arba vienam. Trim laiptais; į 
viršų po tiesiai. Savininkę galima 
matyt nuo 5 vai. vakaro iki 8 vai. 
vak., 341 So. 3rd St., Brooklyn, N.Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

, Te). Evergreen 8-7179

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS z
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

"A \

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

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

I# aenq padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau su am»- 
rikonižkal*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tek: Glenmore 5-6191 jMh

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir fcalę del po Šermenų pietų. 

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Mateušas Simonayičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIeJIM

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

r

u

S ĮSTAIGA

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

vboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooę*

GARSINKITES “LAISVĖJE”
PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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.




