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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimės i t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Gražus buvo “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas. Sveikini
mais ir aukomis dienraščiui 
sukelta septyni šimtai dolerių 
su dideliu kaupu. Neatsimenu, 
ar kada nors kuris kitas suva
žiavimas buvo davęs tokios 
gražios medžiaginės paramos.
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VYRIAUSIAS TEISMAS UŽGYRĖ DARBO UNIJŲ TEISES
O jau tas bankietas po šėri- 

ninkų suvažiavimo! Ne tik 
svieto buvo nepaprastai daug, 
bet ir tas svietas buvo nepa
prastai svetingas. Atrodė į vie
nos milžiniškos šeimos pažmo- 
nį.

Skaniai ir sočiai publika pa
valgius išgirdo gerą koncertą. 
Berods, pirmą sykį mūsų pub
likoje pasirodė jaunutė Bub- 
niutė, kriaučių biznio agento 
duktė. Jau dabar ji pirmos 
klasės šokikė-artistė.

Kiti programos dalyviai jau 
gerai žinomi Brooklyn© pro- 
gresyviškai visuomenei.

Beje, nelaimingi smetoninin- 
kai bandė mūsų pokiliui koją 
pakišti, susirengdami savo 
bankietą. Bet jau kad laimė
jo, tai laimėjo — nė tiek, kiek 
Zablackas ant muilo! Dabar 
Brooklyno žmonės juokiasi iš 
generolo Tysliavos strategijos. 
Sako, “greitai jis praganys vi
są savo vaiską.”

Mūsų korespondentų ir ben
dradarbių suvažiavimas pavy
ko vidutiniai. Gražiai pasi
kalbėjome korespondencijų 
rašymo ir gerinimo reikalais. 
Dalyvavo virš pusė šimto 
draugų.

Nepatiko tik tas, kad ne
pribuvo korespondentai iš ei
lės tokių miestų, iš kurių mes 
tikėjomės ir laukėme. Pav., 
neturėjome atstovų nei iš 
Scrantono, nei iš Shenandoah, 
nei iš Minersvillės. O tik apsi
leidimu galima išaiškinti ne
dalyvavimą korespondentų iš 
Hartford, New Haven ir Brid
geport, Conn.

Jeigu mūsų amerikoniški 
ponai neatsimuš kakta j kie
tą darbo žmonių fronto sieną, 
tai gal prisieis atsisveikinti su 
maistu. Tam kainų kilimui ne
beliko jokių ribų. Ir ta nelai
minga duona ritasi j medį. 
New Yorke jau uždėjo centą 
ant bulkos. žada daugiau . . .

Savo laikais pas mus mote- 
rys-šeimininkės gerai šturmuo
davo aukštą pragyveni mą. 
Kodėl jos dabar taip aprimo?

Dr. Graičūnas džiaugiasi, 
kad Liet. Daktarų D-ja susilau
kė dvidešimt penkių metų am
žiaus. Tai ketvirtdalis šimtme
čio. Graži krūva metų. Kiek
viena organizacija, sulaukus 
to amžiaus, turi kuo pasidi
džiuoti.

Gal neklysim pasakę, kad 
devyniosdešimts devyni nuo
šimčiai mūsų daktarų nusitei
kę prieš fašizmą. Tai kodėl tie 
mūsų mokyti žmonės ikišiol 
da nė piršto nepajudino parė
mimui Ispanijos liaudies ko
vos prieš fašizmą ? Argi nebū
tų gražu, jeigu Lietuvių Dak
tarų Draugija paminėtų savo 
sidabrinį jubilėjų pasiuntimu 
ambulanso Ispanijos liaudies 
valdžiai ?

Esama ir labai keistų žmo
nių. Jie ne tik patys neaukoja 
jokiam gražiam tikslui, bet 
dar baisiai pyksta ant tų, ku
rie aukoja. Jie taip skūpūs, kad 
net gaili kitų dolerių, kurie 
eina darbininkiškiems reika
lams, o ne jų kišenėn.

‘Laisvės” bankiete drg. Vy
tautas Zablackas gražiai paagi
tavo už Ispanijos liaudiečius ir

Pasmarkėjo Fašistų Pasiprie
šinimai Bilbao Fronte

Madrid. — Fašistai Cor- 
dobos fronte, gavę daugiau 
Mussolinio karino menės, 
jau gana smarkiai priešina
si respublikiečiams. Bet 
per paskutines 24 valandas 
jie vėl buvo atstumti porą 
mylių atgal Fuenteovejuna 
miestelio srity j. Šis mies
telis dabar randasi tik už 
vienos mylios nuo respubli- 
kiečių pozicijos.

ARDYTOJAI SUTRUKDĖ MA
SKVOS “SUBVĖS” DARBA
Maskva. — Bebudavojant 

antrą liniją požeminio Mas
kvos geležinkelio, tūli gai
valai taipgi trukdė bei ardė 
darbą, kaip parodo žurna
las “Za Industrializacijų.” 
Darbą painiojo ir krikdė 
slapti Sovietų priešai, kurie 
buvo paskirti atsakingais 
vedėjais ir prižiūrėtojais 
požeminio gelžkelio prave- 
dimo.

Dabar susirinkime komu
nistų to geležinkelio darbi
ninkų buvo pranešta, jog 
ardytojai jau likviduoti. Tie 
niekšai, suprantama, troc- 
kistai žymiai sutrukdė 
darbo baigimą paskirtu lai
ku.

Fašistų Generolas Grasina 
Visai Sunaikinti Bilbao

Hendaye, Franc. — Jeigu 
baskai milicininkai gins sa
vo svarbiausią miestą Bil
bao, Ispanijos šiaurėj, tai 
fašistų generolas Molą grū
moja visiškai sunaikint tą 
miestą. Tuo tarpu liaudies 
milicininkai savo kontr-ata- 
komis jau sulaikė fašistų 
ofensyvą Bilbao fronte, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Jaunuolių Aukos Ant Ciga- 
retų Kovotojam Ispanijoj

New York. — Valstijinė 
Jaunuių Komunistu orga
nizacija surinko $100, už 
kuriuos perka cigaretus ir 
laikraščius a m e r i kiečiam 
jaunuoliam, k a riaujantiem 
Lincolno Brigadoj prieš fa
šistus Ispanijoj. Tie kovoto
jai labiausia pasigenda ci- 
garetų ir laikraščių iš Ame
rikos.

paprašė jiems aukų. Surinkta 
virš 50 dolerių. Vadinasi, mes 
nepraleidžiame nė vienos pro
gos neparėmę tos didvyriškos 
kovos prieš fašizmą.

Bet nežinau, ar nors vienas 
doleris Ispanijos liaudies kovai 
teko nuo sklokos parengimo. 
Mat. Stilsonas bažijasi, kad jis 
ir iš principo ir iš savo širdies 
esąs nepermaldaujamas Liau
dies Fronto priešas. O kadangi 
dabar Ispanijoje kovą prieš fa
šizmą veda Liaudies Frontas, 
tai, aišku, jis taip pat priešin
gas ir tai kovai.

Ontario Premjeras Už- 
sikirtęs prieš Auto.

Darbininkų Uniją
Toronto, Canada. — On

tario provincijos ministeris 
pirmininkas Hepburn su 
General Motors fabrikan
tais žada pagerinimų strei
kuojantiems autom obilių 
darbininkams O s h a w o j: 
pridėt po 5 iki 7 centų al
gos per valandą, sumažint 
skubinimą, patrumpint dar
bo dieną ir kt. Už tai rei
kalauja, kad streikieriai at
simestų nuo Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, priklausančios prie In
dustrinio O r g a n i žavimo 
Komiteto, kurio pirminin
kas yra John L. Lewis.

Bet streikieriai nenori net 
girdėt apie atsisakymą nuo 
savo organizacijos.

Ispanų Respublikiečiai 
Apsupo Tūkstančius Fa
šistų Madrido Fronte
Madrid, bal. 13. — Respu

blikiečiai Madrido gynėjai 
iš visų pusių apsupo kelis 
tūkstančius fašistų kariuo
menės Universiteto Mieste. 
Apsuptiems gręsia sunaiki
nimas. jeigu jie nepasiduos.

Fašistų komandieriai at
siunčia naujus savo karių 
būrius pagelbon savo sėb
ram Universiteto Mieste. 
Bet respublikiečių kanuolės, 
tankai ir lėktuvai užkerta 
jiem kelia.

Madrido gynėjai taipgi 
apsupo tūkstančius fašistu 
El Aguila ir Garabatas kal
vose, nukirsdami susisieki
mą su Universiteto Miestu.

FAŠISTAI GIRIASI IŠŽU
DĖ 3.000 LIAUDIEČIŲ 
MADRIDO FRONTE

Fašistų štabas.' Madrido 
frontas. — Fašistų koman
dieriai skelbia, kad jie “kry- 
žiava ugnim” išžudę “virš 
3,000” liaudiečių Casa de 
Campo parke. (Bet jokia 
kita žinia nepatvirtina tokį 
fašistų pasigarsinimą.)

Bialystok, Lenkija. — 
Streikuoja 5,000 audėjų, 
reikalaudami 30 procentų 
daugiau algos.

KUR PASISLĖPĖ TROCKIO “NEKALTUMO” DOKUMENTAI?
Mexico City. — L. Troc

kis prisipažino neva “tar
dymo” komisijai, .suside
dančiai iš prof. J. Dewey ir 
kelių kitų amerikiečių, kad 
jis negali pristatyt “dau
gelio dokumentų.” Pasak 
Trockio, tie dokumentai tu
rėtų įrodyt, būk jis neturė
jęs ryšių su trockistais tė- 
roristais-žudikais, kurie bu
vo mirčia nubausti Sovietų 
Sąjungoj. Tuos dokumentus

Anglija Jau Pripažįsta 
Fašistų Blokadą Prieš 

Šiaurinę Ispaniją
London.—Anglijos minis- 

terių kabinetas persergėjo 
savo šalies prekybos laivus, 
kad nedrįstų vežti net mais
to į Bilbao, prieplauką Bas
kų savivaldiškos provinci
jos, šiaurinėj Ispanijoj. Sa
ko, jiems gręstų pavojus 
nuo fašistų karo laivų, lėk
tuvų bombų ir povandeni
nių minų.

Taip Anglijos St. Baldwi- 
no valdžia bal. 12 d. pripa
žino fašistų blokadą kaipo 
“teisėtą,” nors oficialiai ne
pripažįsta karo stovio tarp 
Ispanijos valdžios ir fašistų 
sukilėlių. O Anglijos užsie
ninis ministeris A. Eden 
pageidauja, kad Ispanijoj 
įvyktų “taika be pergalės 
vieniem bei kitiem.”

Ford Turės Nusilenkti 
Unijai po Vyriausio 
Teismo Nuosprendžio
Detroit, Mich. — Jungti

nės Automobilių Darbinin
kų Unijos prezidentas Ho- 
mėr Martin džiaugiasi, kad 
šalies Vyriausias Teismas 
užgyrė Wagnerio Nacionalį 
Darbo Įstatymą. Tas įstaty
mas duoda darbininkam tei
sę per savo atstovus bend
rai (kolektyviai) derėtis su 
samdytojais dėl sąlygų.

H. Martin sako, kad au
tomobilių fabrikantas Hen
ry t Ford dabar pirmą sykį 
savo gyvenime bus privers
tas nusilenkti unijai. Jung
tinė Auto. Darbo Unija pa
smarkino veiklą tarn Fordo 
darbininkų. M o b i 1 i z uoja 
juos kovai už unijos pripa
žinimą ir įvairių sąlygų 
pagerinimą.

Byla prieš Balsavimu Suk
čius, N. J. Republikonus
Cape May, N. J.—Apskri

čio teismas įkaitino šešis re- 
publikonų poli tikieriukus 
už balsuotojų papirkinėji
mą. Pagal teismo patvarky
mą, tapo išmestas iš • val
stijos senato republikonas 
W. C. Hunt, kaipo išrink
tas per suktybes.

jis kur tai “paslėpęs nuo 
Sovietų agentų,” ir čia tu
rįs tik jų “kopijas.”

Trockis įteikė savo sėb
rų raštiškus neva “liudiji
mus” iš Europos, būk jis 
nei jo sūnus neturėjęs pa
simatymų su suokalbinin
kais, kurie planavo išžudyt 
Sovietų vadus. (Trockių pa
simatymai su tais teroris
tais buvo įrodyti dviejuose 
Maskvos teismuose.)

-ę

Ex-Karalius Alfonsas Davė 
$10,000,000 Isp. Fašistam

Paryžius. — Infante Eu- 
lalie, teta buvusio Ispanijos 
karaliaus Alfonso, 73 metų 
senė, reikalauja, kad fašis
tų kpmandierius gen. Fran
co sugrąžintų Alfonsą ant 
sosto. Sako, kad Alfonsas 
davė Fraco’ui $10,000,000 
kovai prieš respubliką. O 
ir teta su kitais ex-karališ- 
kos šeimynos nariais “vis
ką” atidavę fašistam.

ĮKAITINO REMINGTON CO.
SKEBŲ GABENTOJOS

New Haven, Conn.—Fe- 
deralis prisaikintųjų teis
mas įkaitino P. L. Bergoffą, 
galvą Industrial Service 
streiklaužių agentūros iš 
New Yorko, todėl, kad jis 
gabeno skebus iš vienos val
stijos į kitą, laužyti streiką 
Remington-Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanijos dar
bininkų M i d d 1 e t o w ne, 
Conn., pereitą vasarą. Sy
kiu bal. 12 d. už tai liko 
įkaitintas ir kompanas R. 
N. Ran d iš New Yorko. Jie 
peržengė šalies i įstatymą, 
kuris uždraudžia gabenti 
streiklaužius iš vienos val
stijos į kitą.

Hitlerio Teismas prieš Kuni
gą, Taikos Skelbėją

Berlynas. — S1 a p t a me 
nazių teisme yra tardoma 
septyni katalikų veikėjai. 
Teisėjas Engerts ypač už- 
sipuldinėja kunigą Josephą 
Rossaintą. kad jis skleidė 
propagandą prieš verstiną 
tarnybą armijai ir prieš 
ginklavimąsi karui. Tardy
tojai taipgi sako, kad jie 
jau įrodė, jog tas kunigas 
1933 ir 1934 m. reguliariai 
skaitęs komunistų literatū
rą.

Nariai Įkalinsią 29-nis x 
Biblijos Studentus

Frankfort prie Main, Vo
kietija. — Nazių prokuro
ras reikalauja, kad teismas 
pasiųstų 4 mėnesiam iki 3 
metų kalėjiman dvidešimt 
devynis narius Biblijos Ty
rinėtojų sektos. Sako, kad 
jie ne tik studijavo Bibliją, 
bet skleidė komunistinę 
propagandą, priešinosi ver
stinam kareiviavimui ir 
prievartos darbam stovyk
lose, ir atsisakė prisiekt iš
tikimybę Hitleriui.

25 Mokslininkai Sėdėjimu 
Sustreikavo Auto-Buse

Chapel Hill, N. Carolina. 
—Kadangi autobusas kelis 
blokus nedavežė 25 moksli
ninkus iki North Carolinos 
Universiteto, tai jie atsisa
kė išlipti, paskelbė sėdėjimo 
streiką; ir laimėjo. Jie va
žiavo į chemikų konferenci
ją

Šalies Aukščiausias Teisinas Pripažino 
Nacionalį Darbo Santikiy Įstatymą Teisė
tu; Priverstas Nusilenkt Darbo Žmonėms
Anglą Darbiečiai prieš Fašis

tą Blokados Pripažinimą

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
sukėlė protestų audrą prieš 
Baldwino valdžią, kad jinai 
pripažino Ispanijos fašistų 
karo laivų blokadą prieš re
spublikos miestą Bilbao,
šiaurėje. Clement Atlee ir 
kiti darbiečių vadai reika
lauja, kad seimas už tai iš
neštų papeikimą Baldwino 
ministerijai.

Anglija Padeda Fašistams 
Prieš Bilbao Liaudiečius
Hendaye, Franc., bal. 13. 

Pranešama, kad Baskų pro
vincijos sostinėj Bilbao, 
šiauriniame pajūryje, labai 
stokuoją maisto. Fašistai 
tikisi badu priverst Bilbao 
pasiduoti, čia fašistam pa
sitarnauja ir Anglijos val
džia, kuri pripažino fašistų 
blokadą ir faktinai uždrau
dė Anglų laivam vežt mais
tą į Bilbao.

Francija Lavinanti Lakūnus 
Ispanijos Respublikai

Salamanca, I s p a nija. — 
Fašistų generolas Franco 
pasakoja, kad jo šnipai su
žinoję, būk Franci jos orlai- 
vininkystės mokyklose Age- 
ne, Poteze ir kituose mies
tuose esą lavinamą 200 la
kūnų Ispanijos valdžiai 
prieš fašistus.

Fašistai taipgi pasakoja, 
būk jų lėktuvai ir lakūnai 
esą “geresni” už sovietinius. 
(Iš šios pasakos turi juok
tis visas nefašistinis pasau
lis.)

Bjauriausias Išgama, Mergi
nos Užmušėjas-Žagintojas

West Chester, Pa.—Tapo 
nuteistas mirt elektros kė
dėj Alexander Meyer, 19 
metų amžiaus, kaip vienas 
iš bjauriausių žmogžudžių 
ir žagintojų. Teisme jis 
prisipažino štai kame. Jis 
vas. 11 d. savo troku tiksliai 
pervažiavo pe/ Heleną Mo- 
yeriūtę, 16 metų mergaitę, 
ėjusią keliu. Tada ją mir
štančią jis nusivežė į apleis
tą farmą ir išžagino; pas
kui įmetė jos kūną į šulinį. 
Toliau jis tą šulinį dinami
tu išsprogdino ir užgriovė. 
Tas niekšas yra pieninis 
farmerys.

London. — Per varžyti
nes parduodant butelį ka
raliaus Jurgio dovanotos 
degtinės, gauta $150 naudai 
vienos ligoninės.

? Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas bal. 12 d. užgyrė pen
kių teisėjų balsais prieš ke
turis Wagnerio Nacionalį 
Darbo Santikių Įstatymą.. 
Tas įstatymas pripažįsta 
darbininkams pilną teisę 
organizuotis į unijas, būti 
jų nariais, per bendrus sa
vo atstovus derėtis dėl algų 
ir darbo sąlygų su samdy
tojais ir streikuoti be jokių 
varžymų iš samdytojų pu
sės. Wagnerio Darbo San
tikių Įstatymas taipgi ski
ria valdiškus tarpininkus 
derybose tarp darbininkų ir 
įmonių savininkų.

Vyriausias Teismas tą 
įstatymą užgyrė, išduoda
mas penkis sekamus spren
dimus:

Associated Press, žinių 
agentūra, turi priimt atgal 
savo reporterį M. Watsona, 
kuris buvo pavarytas kai
po narys ir veikėjas Ame
rikos Laikraštininkų Gildi
jos (unijos). Jones arid 
Laughlin Plieno Kompani
ja turi sugražint darban ša- 
vo darbininkus, išvytus už 
unijine veikla. Taip pat tu
ri padaryti Fruehauf Trai
ler Automobilių Kompaniją 
ir Friedman-Harry Marks 
Drabužių Siuvimo Kompa
nija. kas liečia išmestus už 
unijinį veikimą jų darbi
ninkus.

Penktas, iau vienbalsis, 
Vyriausio Teismo sprendi- * 
mas yra išduotas prieš 
Washington-Virginia - Ma
ryland auto-busu kompani
ją. Kadangi jinai varo 
tarnvalstiiinj bizni, todėl 
turi pasiduot Darbo San
tikių Įstatymui.

Už to įstatymo užgyrimą 
balsavo teisėjai Hughes, 
Stone, Robęrts, Cardozo ir 
Brandeis; prieš jį pirmais 
keturiais punktais balsavo 
Van Devanter, Sutherland, 
Butler ir McReynolds.

Persvarą unijų naudon 
dabar padarė teisėjas Ro
berts, kuris pirmiau prie
šindavosi Naujosios Daly
bos įstatams. Jį paveikė di
dis darbo minių spaudimas 
prieš ligšiolinę Vyriausio 
Teismo sauvalių.

Industrinių Unijų Orga
nizavimo pirmininkas John 
L. Lewis sako: darbininkai 
neturi tuom perdaug pasi
tikėti; jie turi priverst 
kongresą panaujint Vy
riausią Teismą šešiais pa
žangesniais teisėjais, pagal 
Roosevelto planą. Nes, ant
raip, tai ką šiandien Vy
riausias Teismas unijoms 
davė, rytoj gali vėl atimti.

Saksonijoj, V o k i e t ijoj, 
naziai uždarė visas grupes 
Esperanto, t a r p t a u tinęs 
kalbos.
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Kaip Senai Pasireiškė Sėdėjimo 
Streikai?

Daugelis žmonių mano, kad sėdėjimo 
darbininkų streikai prasidėjo tik pasta
raisiais metais, pirmiau Europoj, o pas
kui Jungtinėse Valstijose. Daugelis ma
no, kad sėdėjimo streikus sugalvojo ko
munistai bei kitoki radikalai. Dar kiti 
mano, kad sėdėjimo streikai pasirodė po 
to, kai Amerikoj buvo suorganizuotas C. 
L O. (Komitetas Industriniam Organiza- 
vimuisi). Bet tai ne tiesa.

Wisconsin Universiteto profesorius, 
Don D. Lescohier, surado, kad taip anks
ti, kaip 1485 metai Europai buvo žinomi 
sėdėjimo streikai.

Tais metais {vyko statybos darbininkų 
streikas mieste Rouen, Francijoj, kur 
katalikų katedros budavotojai buvo su
streikavę. Vieni darbininkai sėdėjo ka
tedros viduj, o kiti pikietavo ją išoryj, 
kol jų reikalavimai buvo įvykinti.

Kaip šiandien, taip ir tuomet sėdėtojų 
tikslas buvo: apsaugoti savo darbus nuo 
skebų. Tas pats prof. Lescohier suran
da visą eilę sėdėjimo streikų 16 ir 18-me 
šimtmečiuose.

Amerikoj taip jau sėdėjimo streikai 
buvo pasireiškę jau senai, prieš kelias 
dešimtis metų, sako “Union News Ser
vice” (CIO laikraštuko) bendradarbis 
Len De Coux.
.Taigi sėdėjimo streikai—ne naujiena. 

Aišku, jie nebuvo plačiau praktikuojami 
seniau, kai nebuvo reikalo.

Darbininkai privalo šituos dalykus ge
rai įsitėmyti. Jiems tuomet bus leng
viau sukirsti sėdėjimo streikų oponen
tus.

-1J f*Į1,>.l .4'rX ........

tinio fašist. laikr. (“Vienybės”) “bankie
tas,” suruoštas, matyt, tam, kad “išban
džius savo įtaką brooklyniečiuose” ir 
mums pakenkti. Bet tai buvo mizerijos 
vakarėlis, susidedąs iš šimtinės ponų ir 
ponių, parodąs visišką fašistų laikraštė
lio bankrūtą, kiek tai liečia jo įtaką 
brooklyniečiuose!

Suvažiavimai ir pokilis, draugai lais- 
viečiai, praėjo. Bet mūsų uždaviniai, 
mūsų pareigos pasiliko. O mūsų užda
viniais buvo ir bus: stiprinti “Laisvę,” 
stiprinti visą darbininkišką spaudą, gau
nant jai juo daugiau prenumeratorių, 
naujų skaitytojų; stiprinant bendrai vi
są mūsų judėjimą.

Nesitenkinkime tuo, kad turime daug 
įtakos darbo žmonėse. Tegu tas nei mi
nutei nesulaiko mus nuo uolaus darbo. 
Šitie suvažiavimai privalo mus, kaip sa
kėme, juo daugiau paakstinti dar prie 
didesnio darbingumo.

Padarykim “Laisvę” populiariškesne ir 
liaudžiai mylimesne. Įtraukime į laisvie- 
čių šeimą naujus tūkstančius lietuvių 
darbininkų, kurie dar nėra mūsų skaity
tojais ir šėrininkais.

nistai. Jie, taip sakant, sudarė nefor- 
mališką liaudies frontą rinkimų klausi
mu. Degrelle atstovavo fašizmą.

Rinkimų pasėkos buvo tokios: Zeeland 
gavo 275,840 balsus, o Degrelle—69,242. 
Tuščių balotų buvo įmesta 18,358 (Pa
starieji, matyt, liberalų ir gal dalies so
cialistų ir komunistų, nenorėjusių paduo
ti savo balsus už Zeelandą).

Taigi Belgijoj fašizmui buvo užduotas 
labai didelis smūgis. Du dalykai šiais 
rinkimais pasiekta: (1) parodyta, kaip 
galima vieningai veikiant nušluoti fašiz
mą į sąšlavyną, (2) užduota smūgis fa
šizmui ne tik Belgijoj, bet ir tarptauti
niai.

Vokietijos naziai ir Italijos fašistai, 
mat, jau senai nori, kad Belgijoj įsigalė
tų reksistai. Tuomet w Mussoliniui su

Hitleriu būtų lengviau Belgiją įtraukti į 
prieš-demokratinių kraštų bloką. Tuo
met ir Francijoj demokratijai būtų sun
kiau gyvuoti.

Kaip dabar atrodo, tai Belgijos fašis
tai, nepaisant jų tiešijimosi, tūlam lai
kui gerokai susmuks. Jei to krašto dar
bininkų politinės partijos susivienytų, 
tai juodmarškiniams dar karščiau pasi
darytų.

Fašizmui ir visur einasi ne kaip: Is
panijoj jis kriušinamas, Vokietijoj prieš- 
fašistinis judėjimas kunkuliuoja; Suo
mijoj tik nesenai jam buvo užduotas 
smūgis, kai buvo išrinktas naujas šalies 
prezidentas ir sudaryta koalicinė valdžia.

Juo darbo žmonių solidarybė labiau so- 
lidarizuosis, tuo juodajam fašizmui bus 
dar juodesnės dienos!

šaukiasi mūsų paramos. Ne- 
užsiskleiskime vien tik lietu
viško darbininkų judėjimo rė
muose. Mes gyvename Ameri
kos gyvenimą, tai mes privalo
me imti dalyvumą ir bendrose 
Amerikos kovose.

Skaitykime “Daily Worker” 
ir “Sunday Worker,” rinkime 
jiems prenumeratas, aukas. 
Raginkime savo jaunuolius 
juos skaityti.

Jungtinių Valstijų Aukščiau
sio Teismo Klausimu

Laisvės Bendrovės suvažia
vimas, įvykęs balandžio 11, 
1937 m., Brooklyn, N. Y., var
de tūkstančių dienraščio skai-

"Laisvės” Bendrovės
Suvažiav. Rezoliucijos

Priimtos Balandžio 11 d., 1937 m., Grand Paradise
Svetainėje, Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimui 
Praėjus

Tiek “Laisvės” korespondentų konfe
rencija, tiek b-vės šėrininkų metinis su
važiavimas, tiek pats bankietas, įvykę 
pereitą šeštadienį ir sekmadienį, pasise
kė šimtu nuošimčių. Draugai korespon
dentai paaukojo ištisą dieną tarimuisi, 
kaip pagerinti raštai, vyriausiai kores
pondencijos, kurias jie rašo dienraščiui, 
kaip prieiti prie platesnių lietuvių masių 
ir su jomis paturėti glaudesnius ryšius. 
Tos konferencijos pasėkos bus neabejo
tinos: mūsų korespondencijų turinys pa
gerės, draugai, nuolat rašą laikraščiui, 
geriau žinos, kaip rašyti ir apie ką ra
šyti.

Šėrininkų suvažiavimas taipjau buvo 
vienas iš pavyzdingiausių ir geriausių. 
Apie pora šimtų mūsų bendrovės dali
ninkų, išklausę direktoriato, administra
cijos ir redakcijos raportus, rūpestingai 
svarstė savo dienraščio reikalus, paste
bėdami jame apsireiškiančius trūkumus 
ir sugestuodami dalykus gerinimui.

Mūsų draugijos ir pavieniai asmenys, 
negalėdami patys būti suvažiavime, pri
siuntė jam sveikinimus laiškais. Dau
gumoj tie sveikinimai buvo paremti ir 
auka. Iš viso tokių aukų suplaukė 
$682.25. Prie jų patys suvažiavimo daly
viai pridėjo virš šimtą dolerių. Taigi iš
viso susidarė $794.25!

Tai graži medžiaginė parama. Iš jos 
išplaukia nepaprastai didelė moralė pa
rama, nes tai parodymas, kad mūsų dien
raščiu rūpinasi šimtai ir tūkstančiai 
draugų ir draugių, išsisklaidžiusių po vi
są plačią Ameriką.

Po suvažiavimo įvykusis bankietas bu
vo dar didesniu triumfu. Keliolika šim
tų svečių užpildė Grand Paradise svetai
nes, parodydami, kad jie su mūsų dien
raščiu, kad jiems rūpi jo palaikymas.

■ Reikia nepamiršti, jog tą patį vakarą, 
tik keletas tarpgatvių toliau, įvyko vie-

Pirmiau ir Dabar
Mokytojas B. Masenis rašo straipsnį 

“Raud. Artojuj” (num. 17), darydamas 
palyginimą tarp caristinių mokyklų ir 
sovietinių. Autorius nurodo, kad caro 
laikais, mokytojas “vesdamas rusifika
cijos politiką, lietuvius, už silpną rusų 
kalbos žinojimą, neteisingai ištartą žodį 
arba garsą išjuokdavo.” Panašiai būda
vo elgiamasi ir su baltarusių mokiniais, 
ir su kitomis pavergtomis tautomis. Ki
taip dabar, prie Sovietų valdžios.

Dabar aš, mokytojaudamas Sovietų mo
kykloj, matau įvairių tautų mokinių drau
gišką sugyvenimą; sovietinėj mokykloj mo
kiniai skaito didžiausia gėda paniekinti 
žmogų del jo tautybės. Koks milžiniškas 
skirtumas tarp šių dienų ir mano mokslo 
dienų!

Dabar SSRS kiekvienos tautos vaikai mo
kosi gimtąja kalba. Niekas, žinoma, neuž
gina mokytis kitos tautos mokykloje. Pav., 
Cegelnės lietuvių nepilnoj vidurinėj moky
kloj mokinasi 3 rusai (jie laisvai vartoja 
lietuvių kalbą).

Aukštosiose mokyklose studentai aprūpin
ti bendrabučiais, maistu, komunaliu aptar
navimu ir t. t. Už mokslą netiktai nerei
kia mokėt, bet dauguma studentų gauna 
stipendijas.
Toki dalykai galimi tik socialistinėj 

šalyj. Kapitalistiniuos kraštuos kiekvie
na tautinė mažuma bandoma išnaudoti, 
pavergti naudai valdančiosios tautos ka
pitalistų. Tik perėjus vakarinę Sovietų 
Baltarusijos sieną, įžengęs koją į impe
rialistinę Lenkiją, žmogus tuojau pama
tys griežtai priešingą paveikslą. Lenki
jos ponai elgiasi su baltarusiais, lietu
viais, ukrainiečiais, žydais ir kitomis 
tautomis panašiai, kaip seniau caro val
džia elgdavosi su tais pačiais lenkais, lie
tuviais, ukrainiečiais ir baltarusiais.

Tie, ką kovoja prieš kapitalizmą, už 
socializmą, drauge kovoja už visų tautų 
pilniausią laisvę!

Belgijos Rinkimai — Smūgis 
Fašizmui

Belgijos konstitucijoj yra punktas, ku
ris duoda teisę pasitraukti tam tikros 
partijos parlamento atstovui iš ėjimo sa
vo pareigų, idant jo partija galėtų pa
statyti naują savo kandidatą išrinkimui. 
Tas konstitucijos punktas, aiškinama, 
suteikia progą sužinojimui, ką balsuoto
jai mano apie parlamento domiųuojan- 
čią partiją ir pačią valdžią. Jei įmonės 
balsavimuose paduotų daugumą* balsų 
prieš valdžios kandidatą, tokiam atsitiki
me, valdžia, paprastai, turėtų pasitraukti 
arba paleisti parlamentą ir paskelbt nau
jus rinkimus.

Tą konstitucijos punktą pasirįžo iš
naudoti Belgijos fašistai, kurie ten va
dinasi reksistais (rexįsts). Jų partijos 
vienas parlamente narys (iš Brusselio 
distrikto) rezignavo ir jie reikalavo nau
jų rinkimų, manydami, kad juose gausią 
labai daug žmonių balsų.

Rinkimai įvyko pereitą sekmadienį. 
Juose atsistojo tik du kandidatai: reksis- 
tų vadas Leon Degrelle ir ministerių ka
bineto pirmininkas Paul Van Zeeland. 
Pastarasis yra katalikų lyderis, bet ka
dangi jis atstovavo demokratiją, tai jį 
rėmė socialistai, dalis liberalų ir komu

Dienraščio “Laisvės” 
Klausimu

Metinis dienraščio “Lais
vės” dalininkų suvažiavimas, 
įvykęs balandžio 11, Brook
lyn, N. Y., išklausęs Redakci
jos ir Administracijos rapor
tus, pareiškia:

1. Dienraščio politinė lini
ja visais klausimais tinkamai 
išlaikyta. Tuo pačiu sykiu pa
daryta nemažai pažangos mū
sų dienraščio pavertimui liau
dies laikraščiu. Tai dėka nuo
širdžiam darbui mūsų dienraš
čio redakcijos, bendradarbių 
ir korespondentų.

2. Finansinė mūsų dienraš
čio padėtis taipgi pagerėjus. 
Tai dėka rūpestingumui mūsų 
dienraščio administracijos ir 
šimtų mūsų nuolatinių rėmė
jų.

3. Dėka Vajininkų. nuošir
džiam pasidarbavimui ir dien
raščio skaitytojai žymiai pa
daugėjo. ,

Suvažiavimas taipgi čia nu
mato sekamus gerinimus dien
raštį ir toliau tobulinti:

Pirmą puslapį reikia daryt 
įvairesniu — talpint daugiau 
trumpų žinių, ilgesnių dalis 
keliant į kitus puslapius; 
trumpinti politinius straips
nius ; gerinti korespondenci
jas, įvesti nuolatinį skyrių 
Skaitytojų Balsų.

Daugiau rūpintis finansine 
dienraščio parama. Kiekvienas 
dienraščio skaitytojas-rėmėj as 
kviečiamas kuo nors prie to 
prisidėti.

Tiktai visi bendrai veikda
mi galėsime mūsų dienraštį 
padaryti pilnoj to žodžio pra
smėj liaudies dienraščiu.

Lai gyvuoja mūsų dienraš
tis ilgiausius metus!

Lietuvos Klausimu
“Laisvės” Bendrovės šėri

ninkų suvažiavimas nuošir
džiausiai sveikina visus Lietu
vos liaudies, o ypatingai anti
fašistinius politinius kalinius, 
kankinamus Lietuvos fašistinė
se bastilijose.

Mes taipgi sveikiname Lie
tuvos Komunistų Partiją, kai
po ištikimiausį Lietuvos dar
bo žmonių vadą ir organizato
rių kovos prieš tautininkų dik
tatūrą.

Jūsų, draugės ir draugai, 
vedamas kovas prieš parazi
tinę Smetonos valdžią mes rė- 
mėme ir remsime, kaip mora
liai, taip ir finansiniai..

Suvažiavimas pilnai užgiria 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
pemokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti Lietuvoje.

Toliaus, mes pasižadame 
dar smarkiau darbuotis mobi
lizavimui Amerikos lietuvių 
prieš Smetonos valdžios agen
tus ir jų šalininkus šioje ša
lyje.

Sveikinimas Amerikos 
Komunistu Partijai

Laisvės Bendrovės suvažia
vimas nuoširdžiausiai sveiki
na Amerikos Komunistų Parti
ją, kaipo vienintelį revoliuci
nį darbo žmonių vadą. Mes 
užgiriame Komunistų partijos 
vedamą politiką bendro fronto 
ir liaudies fronto klausimais.

Mes taip pat užgiriame K. 
P. kovą su kontr-revoliuciniu 
trockizmu.

Kaip iki šiol mes rėmėme, 
taip ateityje remsime visas K. 
P. vedamas kampanijas darbi
ninkų klasės ir visos darbo 
žmonių liaudies naudai.

Suvažiavimas ragina lietu
vius darbininkus remti K. P. 
darbus ir stiprinti jos eiles. 
Mes esame karštai įsitikinę, 
kad tiktai tvirtoj revoliucinės 
partijos vadovybėje mes page
rinsime savo kasdieninę būklę 
ir laimėsime pilną pasiliuosa- 
vimą iš po kapitalistinės prie
spaudos.

Tegul gyvuoja Am. Kom. 
Partija!

Industrinių Unijų Ir 
Kovų Klausimu

Darbininkų klasė praeityje 
ekonominiame judėjime yra 
parodžius daug kovingumo ir 
pasiryžimo kovoje už savo rei
kalus. Tačiau didelis nuošim
tis tų'kovų buvo ir esti pralai
mėta svarbiausia dėlto, kad jie 
neužtenkamai buvo susiorga
nizavę į uniją ir del stokos 
tinkamos vadovybės. Bet da
bar Jungtinėse Valstijose pla
čiai eina darbininkų klasės 
organizavimasis į industrines 
unijas, vad. C. I. O. (Komite
to Industrinio Organizavimos).

------------------------------------- - tytojų, nuoširdžiai užgiria pas-
Taip pat mes matome, kad tanSas reformuoti Augščiau- 

šitoj naujoj kovingoj vadovy- ’Pėdinti jojo na-
bėje nemažai sunkiosios pra- |r*U skaičių pagal Roosevelto 
monės darbininkų jau yra lai-ĮPi^^* . . . .
mėję pakėlime algų, sutrum
pinime darbo valandų, pageri
nime darbo 
svarbiausia, 
ją.

Todėl šis
vės Bendrovės šėrininkų su
važiavimas, įvykstąs balandžio 
11 d., 1937 m., Brooklyn, N. 
Y., karščiausiai užgiria šias

rių skaičių pagal Roosevelto

sąlygų ir, 
pripažinime

skaitlingas

_| Mes, toliau, užgiriame judė- 
. jimą už pataisymą Jungtinių 

kas Valst. konstitucijos, idant at- 
-..į_!imti iš Augščiausio Teismo 

sauvališkai užgrobtas spėkas 
ir sugrąžinti Kongresui teisę 
išleisti visus reikalingus socia
lius įstatymus pagerinimui 
Amerikos žmonių būklės.

Rezoliucijų Komisija.

uni-

Lais-

C. L O. pastangas suorgani
zuoti darbininkus į industrines 
unijas ir unijų vedamus sėdė
jimo streikus. Tiktai gerai or
ganizuoti Amerikos darbinin
kai galės laimėti savo reikala
vimus.

Šis suvažiavimas ypatingai 
sveikina C.I.O. pastangas su
organizuoti darbininkus plie
no, automobilių, audimo, če- 
verykų ir gurno pramonėse, 
kuriose dirba labai didelės 
masės lietuvių darbininkų. 
Mes raginame lietuvius darbi
ninkus stoti į industrines uni
jas ir energingai dalyvauti jų
jų vedamose kovose.

Ispanijos Civilio Karo 
Reikalu

Jau dešimts mėnesių, kaip 
Ispanijoje verda civilis karas. 
Liaudies Frontas didvyriškai 
kaujas su juodojo fašizmo 
gaujom.

Laisvės Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas pasisako už Is
panijos liaudies fronto žygius. 
Negana to. Suvažiavimas ragi
na visus da giliau susidomėti 
tomis milžiniškomis kovomis 
už demokratiją. Mūsų visų 
tiesioginė pareiga visais gali
mais būdais remti b end r a- 
frontiečių pastangas sukriu- 
šinti tą baisiausi žmonijos 
priešą — fašizmą. Jeigu mes 
negalime savo kraujo, savo 
gyvasčių aukoti ant to didžio
jo kovų aukuro, tai aukokime 
ir aukokime širdingai, duos- 
niai pinigais, maistu, drabu
žiais. Ir patys aukokime ir ki
tus raginkime aukoti. Tai yra 
didžiulė ir kiekvieno žmogaus 
pareiga.

Laisvės Dalininkų suvažia
vimas pareiškia savo gilią už
uojautą tam gražiam lietuvių 
liuosnorių būriui, kuris didvjr- 
riškai veikia Abe Lincolno Ba
talione.

“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker” Reikale

Amerikos darbo- masių ko
vingas dienraštis “Daily Wor
ker” ir “Sunday Worker”

Moterys ir vyrai streikieriai pikietavo Stylecraft Leather Goods Kompaniją Scran
tone, Pa., ir po dviejų savaičių kovos laimėjo pilną pergalę.

Binghamton, N. Y.
Ispanijos Gynėjų Komitetas 

sušaukė masinį mitingą ba
landžio 8 d., Lietuvių Svetai
nėje. žmonių atsilankė pilna 
salė. Mat, buvo garsinta, kad 
pribus drg. R. Minor, ką tik 
sugrįžęs iš Ispanijos ir rodys 
krutamus paveikslus. Visi lau
kė jo nekantriai, bet, ant ne
laimės, jis nepribuvo. Gal ap
sirgo arba kas kits jam atsi
tiko. Publika likosi suvilta, o 
rengėjams daug nesmagumo 
reikėjo panešti. Daugelis da
lyvių atnešė įvairių kenuotų 
dalykų ir prikrovė penkis di
delius “baksus”.

Anglų kalboj kalbėjo vieti
nis drg. K. Doolettel, paaiš
kindamas apie Ispaniją ir kaip 
Ispanijos fašistai, su kitų ša
lių fašistų pagelba, puola Is
panijos liaudį ir žudo nekal
tus kūdikius ir žmones. Viso
aukų surinkta $30.28. Parduo
ta daug Ispanijos žemlapių, 
knygelių ir kitokios literatū
ros. Jeigu būtų atvažiavęs d. 
Minor, tikimės, kad daug dau
giau būtų surinkta aukų. Po
licija buvo atsilankiusi ir visą 
vakarą stovėjo prie durių, bet 
nieko nekliudė ir žiūrėjo, kaip 
mažos mergaitės ir berniukai 
pardavinėjo literatūrą ir rinko 
aukas. Paskiau policija ra
miai išėjo pro duris.

Ispanijos Demokratijos Gy
nėjų Komitetas atsiprašo visų 
dalyvių, kad negalėjome jums 
duoti tą, ką garsinome. Tai 
įvyko ne iš mūsų priežasties.

Rengėjai.

Operętė “Natalka 
Poltavka”

šeštadienį, balandžio 17 d., 
draugai ukrainiečiai rengia 
rodymą judžių, kurie buvo pa
gaminti Kiev’e, Sovietų Sąjun
goje. Rodymas įvyks Enjoy 
Teatre, Johnson City, N. Y. 
Įžanga tik 35c., o rodymas 
prasidės 11:30 vai. vakaro.

šis judis lietuviškai vadina
si “Nastutė”—tai nepaprastai 
graži operetė. Draugai ukrai
niečiai prašo, kad mes parem- 
tumėm jų organizacijas, tad
patartina visiems lietuviams,
kuriems pavėlins laikas, daly
vauti tame parengime.

“Laisvės” Koresp.

Nashville, Tenn. — Už 
dienos pirm skirto numari
nimo elektros kėdėj, pasi
korė kalėjime J. B. Whit
ten, nusmerktas už savo 
mylėtinės nužudymą.

Valencia, Ispanija. — Is
panų Jaunimo Frontas (ko
munistai, socialistai ir kiti) 
pasmerkė trockizmą kaip 
aršiausią Ispanijos liaudies 
priešą.
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UPELIS
(Apysaka)

Nikola j Virt
Traktoristas rankove nutrynė prakaitą nuo 

kaktos, iš šoninės kišenės išėmė papirosą, at
sisėdo ant ežios ir dar kartą pažvelgė į lauką, 
išsitiesusį priešais jį.

Nuo ežios, kur stovėjo traktorius, nuvalytas 
laukas buvo iki upelio, už upelio vėl buvo ma
tyt nupjauti rugiai lauke, laukas tęsėsi iki 
pat kaimo. Kaimas radosi už kalnelio, trakto
ristas iš ten matė medžių krūvą ir aštrią baž
nyčios viršūnę.

Upelis, perrėždamas lygumą, — prasidėjo 
kur tai toli ir išnyko ąžuolų miškelyj,—pa
vasarį jame buvo lakštingalos, traktoristui pa
tiko dirbti šioj vietoj. Dabar žalia ąžuolų ka
rūna nuvyto, o apušė, kurią vasarps metu ir 
nepastebėsi, ryškiai išsiskyrė savo raudonu 
rudens aprėdalu.

Jau artinosi vakaras, lauke buvo tyla, tik 
pulkas varnų, knisdamies nukirstų rugių lau
ke, rėkė ir jaudinosi. Danguje slinko dūmų 
debesėlis, jis tirpo akyse. Iš miškelio išėjo žal
margė karvė; pasitrynus prie apušės, ji nusi
lenkė prie vandens, atsigėrė ir sumykė.

Traktoristas buvo šioj apylinkėj naujas žmo
gus ir niekaip negalėjo sutikti su mintim, kad 
du šimtu žingsnių nuo ežios, ant kurios jis 
sėdėjo, prasideda kita šalis, kad ramus upelis 
—tai ir yra rubežius, kad varnų pulkas dras
kosi ir rėkia užrubežyj, kad žalmargė karvė— 
svetima karvė, tur būt iš kaimo, kuris matyt iš 
čia.

Traktoristas atsiduso, pasakė *taip-p” ir, ge
sindamas papirosą ant traktoriaus rato, sus
tojo—reikia važiuoti į kitą vietą.

Traktoristas paleido mašiną, užšoko į plokš
telę, pervedė varžtus. Atsigrįždamas jis pama
tė prie plūgo baltgalvę mergaitę. Jis pažiūrėjo 
į jos plačiai atidarytas akis, į rankeles, kurio
mis ji prilaikė savo skudurus iš maišo pasiū
tus, plačiai nusišypsojo mergaitei.

—Saugokis!—suriko traktoristas ir patempė 
varžtus.

-Privažiuodamas prie gretimos vietos, jis vėl 
pažiūrėjo į mergaitę. Suklupdama ir prilaiky
dama skudurus, ji bėgiojo paskui traktorių.

“Pažiūrėkit tik! — pamanė traktoristas. — 
Įdomaujasi.”

Jis sustabdė traktorių.
—Keno gi būsi?
Mergaitė tylėjo, ji tėmijo motorą, traktoris- 

to rankų judesius.
—Nu, ir užduos tau motina! žiūrėk gi, kur 

tu užbėgai!
—Ne, ne—pasakė mergaitė.—Pas mane mo

tinos nėra.
—Štai ji! Todėl ir matau, kad tavo marš

kiniai perdaug skylėti. O kodėl tau kolchoze 
naujų neduoda?

Mergaitė, iš pažiūros jai buvo koki aštuoni 
metai, neatsakė.

—Tu ką gi, manęs nepažįsti? Čia mane 
kiekvienas pažįsta!

Iš užpakalio pasigirdo arklių zovada. Ežia 
jojo sargybinių būrys, apžiūrėti rubežių. 
Priešakinis raitelis pamojavo ranka, !r trak

toristas sustabdė mašiną. Kavaleristai prijo
jo ir paprašė parūkyti. Vyresnysis—storas 
vaikinas, su pūkeliu ant viršutinės lūpos pa
klausė :

—Ar dukrelė?
—Kur gi tau !—traktoristas kažkodėl susi

maišė.—Kieno tai mergaitė! Įdomaujasi!
—A-a! Iš kur gi tu vaikutis?
Mergaitė, pamačius raitelius, nusigando ir 

akyse sublizgėjo ašaros.
—Iš ten,—tyliai pasakė ji.
—Iš kur tai—iš tenai!
—Aš karvę ganiau.
—Taip ji—užsienietė!—suriko traktoristas.

—Karvę aš mačiau, anoj pusėj stovi.
Raiteliai pažvelgė viens į kitą.
—Vot, tai istorija!—pasakė vyresnysis.
—Nu, ir dalykai!—nusistebėjo traktoristas. 
Mergaitė verkė.
—Ko gi tu rėkauji?—tildė ją traktoristas.
—Čia brolau, Raudonoji Armija.
Mergaitė dar labiau pradėjo verkti.
—O gal ją nuvesti iki upelio, tegu sau namo 

bėga?—pasiūlė traktoristas.
—Negalima,—griežtai pasakė vyresnysis.— 

Reikės ją vesti į parubežinį punktą. Girdi, 
vaikuti! Nu gi, važiuokle su mumis. Tu gi ne 
bijok! Nori, duosiu obuolį?

Vyresnysis išėmė didelį raudoną obuolį ir 
padavė mergaitei. Ji jį paėmė, nusišypsojo 
ir su pasitikėjimu pasitraukė prie vyresniojo 
ir atsidūrė ant balno.

—Nu, laikykis,—pasakė vyresnysis,—taip gi 
tu ir nupulti gali!

—Ne-e,—įsitikinusiai atsakė mergaite.
—Tai kaip gi tu čionai atbėgai?—paklausė 

jos vyresnysis.
—Taip.. .. Mašina kaip suurzgė!
Mergaitė, suvalgius obuolį, pasijuto, kaip 

namie, pradėjo kalbėti, ką tai murmėjo apie 
kaimą, apie stražniką, apie piktą kaimyno šu
nį, kuris “tris vienu syk perkando.”

Prie parubežinio punkto parubežininkų bū
rys sutiko parubežinės dalies komandierių.

—Ką sugavote?
—Labą dieną, draugas komandierius. Tai 

štai kas. ši mergaitė iš ten atbėgo.
—Kam gi tu čionai atėjai?—komandierius 

klausė pamainom glostydamas savo geltonus 
ūsus ir paglostęs mergaitę paklausė:—Kaip gi 
tavo vardas?

—Asia!—vos girdimai prašnibždėjo mergai
tė.

—Ei tu, Asia, Asia! Kaip gi tavo tėvuko 
vardas ?

—Pavel!
—O kaip gi pavardė?
Mergaitė lingavo galva.
—Ožka kokia! Bėda su jumis!
—Traktorium susiįdomavo! Kas gi su ja da

ryti, drauge komandieriau?
—Nuvežkite ją į vaikų sodą. O aš lenkų 

komendantui pasakysiu, tegul sužino. Ryt ir 
atiduosim dukterį Asia tėvui Povilui.

Komandierius pačiupinėjo mergaitės storą 
suknelę, pažiūrėjo į jos melsvas rankas, pa
glostė purviną, visą sužeistą kojukę ir atsidu
so.

Raiteliai nujojo.
Iš “Pravdos” vertė L. Š.

(Bus daugiau)

Lukrecija Blankenburg
Kovo 28 d., Philadelphijoje, 

nuo uždegimo plaučių mirė 
viena žymiausių darbuotojų už 
moterų teises, Lukrecija Blan
kenburg. Ji susilaukė gilaus 
amžiaus, 92 metų, tačiaus tas 
nesulaikė ją nuo aktyvaus dar
bo, kurį ji dirbo per pastaruo
sius 60 metų. Dar savaitę prieš 
mirtį ji dalyvavo bankiete ir 
net kalbėjo jame.

Lukrecija gimė Ohio valsti
joj, 1845 metais, vidutiniai pa
siturinčių “Quakeriu” šeimyno
je. “Quarkers” (ištark: kvei- 
kers) yra religinė sekta, kuri 
atkakliai nusistačius prieš by 
kokį karą. Todėl ir Lukrecija 
buvo, iki galui, atkakli pacifis- 
tė. Ji net kovojo prieš kariš
kus vaikų žaislus, metalinius 
kareivius, šautuvus ir tt. Jos 
kiekvienas publiškas pasirody
mas, kiekviena kalba buvo at
kreipta, jei ne prieš karą, tai 
už moterų lygias teises. “Square 
deal” moterim ir karas karui 
buvo jos obalsiai, jos siekiniai, 
ir ji jų prisilaikė iki užbaigė 
savo gyvybę.

Kada Lukrecija buvo vos 6 
metų amžiaus, jos motina, Han
na Longshore, nustebino visą 

šalį, pasisakydama, kad ji ma
no studijuoti mediciną ir tap
ti daktare. Longshorų šeimyna 
tada gyveno Pennsylvanijos val
stijoj. Ir nežiūrint visų sun
kenybių, pajuokos ir paniekos, 
nes moteriai užsiimti by pro
fesija tais laikais buvo skai
toma “nepadoru”, Lukrecijos 
motina tikslą atsiekė. Ji tapo 
pirmutinė moteris gydytoja 
Pennsylvanijoj. Ji specializavo
si moterų ligose, gydė jas, davė 
atviras, masines prelekcijas 
sveikatos klausimais ir tt.

Philadelphijos buržuazija ne
galėjo pakęsti tokio “liuoso” el
gesio iš “silpnos, bejėgės” mo
teriškės. Jie darė viską, kad tik 
įmetus daktarę nusivyliman sa
vo profesija—tikslas: priversti 
ją mesti savo mylimą darbą. 
Tais laikais “dora” visuomenės 
narė privalėjo būti tikrai “mo
teriška.” Ji turėjo būti visų 
pirma vyro ištikima vergė, auk
lėti kūdikius, prižiūrėti namus, 
na, o liuosu laiku (buržuazi
niuose rateliuose) mėgsti, siu
vinėti, piešti, studijuoti muzi
ką, bei leisti laiką sueigose, 
kur apkalbinėjimas savo “arti
mų draugių” bei pletkai-liežu- 
vavimai buvo labai madoje.

Todėl Lukrecijos motina, dak
tarė Longshore, kentė neišpa
sakytas sunkenybes savo pro
fesijoje. Tačiau jos dvasia buvo 
nesulaužoma, ji buvo tikra pio
nierė, pirmtakūnė laisvos mote
riškės. Tą pionierišką dvasią 
savo motinos paveldėjo Lukre
cija Blankenburg.

Ji dar jaunutė būdama ir 
matydama savo motinos var
gus, kietai nusistatė kovoti už 
moterų lygias teises. Ji buvo 
viena tų pirmutinių sufragiš- 
čių, kurios atsidavusiai, kiek- 
ną savo gyvenimo dieną pa
šventė kovai už moterų teises 
balsavimuose ir abelnai moterų 
lygybę politikoje. Apie ekono
minę moterų lygybę jos ma
žiau tesuprato pačios nebūda
mos darbininkų klasės narė
mis. Jos manė, kad gavimas 
lygių teisių balsavimuose pla
čiai atidarys duris moterims 
abelnai visur. Tas, žinoma, 
buvo klaidinga, nes visi žino
me, kad ir šiandieną moteris 
yra diskriminuojama ir kad ji 
neturi tos lygybės, už kurią 
kovojo Lukrecija ir kitos. Visgi 
pirmutinė moterų sufragisčių 
darbuotė paliko didelius vaisius, 
už tai prisieina joms atiduoti 
garbė ir kreditas.

Lukrecija 1867 metais apsi
vedė su vokiečiu imigrantu Ru

dolf Blankenburg. Jis buvo ga
bus politikierius, o dar ačiū 
Lukrecijos sugabumui ir jos 
pagelbai, jis kilo augštyn vi
suomeniniam gyvenime ir 1912 
metais tapo išrinktas Philadel
phijos miesto majoru. Mirė jis 
šešiais metais vėliau. Su vyru 
Lukrecija susilaukė trijų vai
kučių, jie visi mirė savo kūdi
kystės dienose. Ji buvo Penn
sylvanijos Valstijos Sufragisčių 
Associacijos pirmininkė per 16 
metų. Ji buvo didelė blaivybės 
palaikytoja ir dėjo pastangas, 
kad panaikinus girtuoklybę, ku
rią ji skaitė visuomenės pra
keiksmu.

šiuos žodžius rašančiai teko 
girdėti Lukreciją Blankenburg 
kalbant per radio du metu at
gal, kada ji buvo 90 metų am
žiaus. Ir stebėtinai tvirtu i? 
vyrišku balsu ji ragino visų 
sluogsnių moteris vienytis di
desnei kovai prieš ateinantį 
karą, kurį ji pranašavo su pil
nu užtikrinimu.

Nors Lukrecija Blankenburg 
nebuvo mūsų klasės moteris, 
nedalyvavo aktyviai klasių ko
voje, nedemonstravo, nepikie- 
tavo sykiu su darbininkėmis, 
kad padėjus joms išsikovoti 
ekonominę lygybę, kaip, saky
sime, daro mūsų garbinga se
nelė Močiutė Bloor, tačiau Luk
recija Blankenburg daug prisi
dėjo savo darbais prie padėjimo 
kertinio akmens ir subuda- 
vojimo tvirto pamato moterų 
apšvietai ir pilnesniam suprati
mui savo moteriškos vertybės. 
Kaipo pionierė kovotoja už mo
terų teises, Lukrecija Blanken
burg užsitarnavo garbingą 
kampelį šios šalies istorijoje.

B. E. Senkevičienė.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Veiklos

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 20-tos kuopos 
Moterų Skyriaus susirinkimas 
įvyko pas d. V. Kapičauskienę. 
Svarbiausia šiame susirinkime 
buvo tas, kad nutarta paaukoti 
po dolerį su pasveikinimais 
“Laisvės” šėrininkų Suvažia
vimui Broklyne ir lietuvių mo
terų konferencijai Chicagoje. 
Taipgi nutarė prisidėti prie 
apvaikščiojimo 1-mos Gegužės, 
išrinko delegatėmis V. Ka
minskienę. A. Maldaikienę,
J. K. Navalmskienę ir pasky
rė iš iždo $1 lapeliams ir tt.

Tarptautiško chorelio komi
sijos narės O. Mikalojūnienė ir 
A. Žemaitienė raportavo, kad 
reikalinga nupirkti dainų kny
gelių, tam irgi paskirta 50c. 
Minėtas chorelis yra po globa 
Moterų Skyriaus. Drg. W. Žu
kui išvažiavus namo, chorelį 
dabar vadovauja jaunuolė Olga 
Tabaka. Šis chorelis dainuos 
1-mą Gegužės.

’Mes ir vėl gavome 2 naujas 
nares: Oną Noreikienę į ben
drą kuopą, o M. Pranaitienę 
tik į Moterų Skyrių. Mes džiau
giamės jas gavusios. O. Norei- 
kienė yra slaugė (nursė) ir ji 
galės mums daug ką paaiškinti 
apie sveikatą ir kitus dalykus. 
Taigi, dvi narės jau išpildė 
nors mažą dalelę užduoties, ga
vo po vieną naują narę į 
ALDLD šiame vajuje. Vieną 
prirašė mūsų irgi nauja narė
K. Kasmauskienė, o kitą man 
pasisekė g^uti. Manau, kad at
einančiame susirinkime kitos 
draugės gaus gal ir< po daugiau 
narių, nes čion turime labai 
darbščių draugių, ypač iš nau
jų narių.

Tai mat, ką moterys gali! 
Į 9 mėnesius laiko gavome 16 
naujų narių. Kurios dar nesate 
Moterų Skyriaus, o vien tik 
bendros ALDLD kuopos narė
mis, jūsų prašome pagelbėti 
mums išauginti Moterų Skyrių 
į 100 narių šio vajaus laiku. 
Dabar mes turime 33 nares.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Kaip Sovietų Sąjungos Moterys Apvaikščiojo 
Tarptautinę Komunistinę Moterų Dieną

šiais metais Sovietų moterys 
rų apvaikščiojo tarptautinę ko
munistinių moterų dieną, 8-tą 
Kovo, prie naujos konstitu
cijos. Istorinės naujosios kon
stitucijos 122-ras paragrafas 
sako: Moterims SSRS suteikia
mos lygios teisės su vyrais vi
sose ūkio, valstybinio, kultūri
nio ir visuomeniniai-politinio 
gyvenimo srityse.

Galimybę įvykdyti šias teises 
moterims užtikrina suteikimas 
moteriai lygios su vyru teisės 
darbui, darbo užmokesčiui, po
ilsiui, socialiniam draudimui ir 
mokslui, valstybinė motinos ir 
vaiko interesų apsauga, sutei
kimas nėščiai moteriai apmoka
mų atostogų, platus gimdymo 
namų, vaikų lopšelių ir sodelių 
tinklas.

Tik Sovietų Sąjungos moteris 
turi laimę gyvent istorinėj so
cializmo šalyje ir bendrai su vi
sa darbininkų klase budavoti
socialistinę sistemą. Komunistų
Partija ir Sovietų Valdžia ir 
ypač d. Stalinas be pertraukos 
deda visas pastangas, kad mo
terims pagelbėjus lavintis, 
dirbti vadovaujančiose įstaigo
se ir tuo pačiu kartu būti mo
tinomis.

Inžinierių ir technikų žmo
nų suvažiavime 1936 metais de
legatė iš Baku kaukazietė d. 
Kulievova, kalbėdama didelėj 
Kremliaus svetainėj, apart kit
ko, pasakė, kad prieš revoliuci
ją kaukazietė moteris buvo per
kama ir parduodama, kaip koks 
tavoras. Vyrai turėjo teisę tu
rėti net po kelias pačias, o mo
teris neturėjo teisės net veido 
niekam parodyt. Kaukazietės 
veidas visuomet turėjo būti už
dengtas čadra. O dabar, kaip 
mėnulis ima sau šviesą nuo sau
lės, taip mes, kaukazietės, imam 
spindinčią šviesą nuo d. Stalino. 
Visos Kaukazijos moterų vardu 
tariu širdingą ačiū d. Stalinui 
už suteikimą murps laisvo, pa
siturinčio, šviesaus ir laimingo 
gyvehimo. Taip kalba eilinės 
Soviejtų moterys apie savo pra
eitą jr dabartinį gyvenimą.

šiemet Sovietų moterys ap
vaikščiojo tarptautinę komunis
tinę moterų dieną naujoj stali
ninėj epochoj, kuomet pirmas 
laipsnis socializmo jau pasta
tytas. Rengdamosios prie 8-tos 
Kovo, Sovietų moterys visuose 
Sovietų šalies kampuose, kur 
tik moterys dirba, iššaukė vie

KAIP TAVO SVEIKATA, MAŽYTE?

Mažyte mergaite ant svarstyklių vaikų sveikatos prie
žiūrai klinikoj Kijeve, Sovietų Ukrainos kapitoliuje. 
Sovietų Sąjunga turi medikališkų patarimų stotis, kur 
kūdikių sveikata aprūpinama veltui. Jų valstybinis 
budžetas paskiria stambias sumas pinigų apsaugai mo
terų ir kūdikių. Skaičius gimimų yra didesnis, negu 
kada nors pirmiau.

na kitą į socialistines lenktynes, 
kad būti stachanovietėm ir 
udarninkėm visuose šalies dar
buose, kad būtų galima dar 
sparčiau suorganizuoti spėkas 
statymui komunistinės visuo
menės.

Ta diena buvo apvaikščioja
ma iškilmingai. Buvo įvairūs 
parengimai po visą šalį. Komu
nistų Partija ir Sovietų Valdžia 
stachanovietes udarninkes ap
dovanojo brangiom dovanom ir 
organizavo įvairias ekskursijas. 
Pavyzdžiui: Leningradas pri
siuntė į Maskvą 600 stachano- 
viečių, specialiu traukiniu t iš 
Odesos pribuvo 50 stachanovie- 
čių, taipgi iš Sibiro, Gorkio, 
Vidurinės Azijos. Ir nemažai 
buvo kolektyviečių stachanovie- 
čių moterų atvažiavusių į Mas
kva. €

Suvažiavusios į sostinę Mas
kvą viešnios apžiūrėjo muzie

Daugiau Moterų Į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugiją

Verbavimas naujų narių į 
darbininkų organizacijas netu
ri pabaigos. Tad tie žmonės, 
kurie atsidavusiai dirba darbo 
klasei, jie suranda laiko, bū
dus ir progas ir karts nuo karto 
gauna naujų narių į organiza
cijas. Bet tatai dirba tiktai da
lis narių. Tačiaus dabar, kuo
met eina ALDLD specialis va
jus už gavimą naujų narių, ro
dosi, kiekvieno organizacijos 
nario yra būtina pareiga gauti 
nors po vieną naują narį į 
ALDLD. Mes turime kreipti 
ypatingą dėmesį į tai, kad per 
dabartinį vajų prirašytume 
kuo daugiausiai moterų į ALD 
LD Moterų Skyrius ar bendras 
kuopas, r' ’ . .

Įrašyti moterį į darbininkų 
organizaciją yra daug ‘ sun
kiau, negu įrašyti vyrą.' Tad ir 
nidtęrų organizavimo’ darbas 
tūri 'Maug svarbos,' hės'jis rei
kalauja daugiau laiko, energi
jos ir patyrimo tame ’darbe. 
Gal tik del tos priežasties mū
sų organizacijos ir turi.ma
žiau moterų.

Jeigu mes surašytume visus 
darbo klasės vyrus į organiza
cijas, reikštų tik pusę’ žmoni- 

jus Lenino, Tretiakovsfcają Ga
leriją, Revoliucijos; Puškino 
Parodą, Planetariumą (aiškin
tojas apie astronomiją), Metro, 
Lenino Mauzolėjų, teatrus. Ma
skvos didžiausiam teatre buvo 
surengtas specialis vakaras pri
ėmimui viešnių ir vietinių sta- 
chanoviečių.

O sostinė, socialistinė Mas
kva, specialiu traukiniu pasiun
tė 500 stachanoviečių udarnin- 
kių į didįjį Lenino Miestą. 
Maskvietės Leningrade taip pat 
apžiūrėjo svarbiausias įstaigas, 
paviešėjo keletą dienų ir vėl 
grįžo į savo mylimą Maskvą. 
Ekskursijos ir visos išlaidos 
joms nieko nelėšavo, net už su
gaišuotą laiką joms apmokėjo 
pilną algą. Ir tuo pačiu kartu 
tapo apdovanotos puikiom do
vanom. Kovo 8-tą visi parengi
mai moterims buvo nemokamai.

Tą dieną Sovietų Sąjunga ir 
Komunistų Partija pašventė vi
są spaudą ir sieninius laikraš
čius aiškinimui moterų reikalų. 
Taipgi išleista nemažai specia
lių brošiūrų 8-tai Kovo.

J. Bondzinskaitė,

jos organizuotos, bet surašius 
ir vyrus ir moteris, tas jau 
reikštų, kad visa žmonija orga
nizuota. Tai jau minia, kurios 
niekas negalėtų sunaikinti. Tad 
atsižvelgiant į tai ir matai tą 
svarbų ir būtiną reikalą turėti 
kuodaugiausia moterų organi
zacijose.

Prie to, dar norisi priminti 
ir tas, kad šiandieną tai strei
kų ir organizavimo neorgani
zuotų darbininkų gadynė. Tad 
naudokimės proga ir organizuo
kime neorganizuotus prie kiek
vienos progos.

Mes turime atminti ir tą, 
kad draugijiniame gyvenime 
įvyko daug permainų. Moterų 
armija industrijoje didinasi su 
kiekviena diena, ypatingai pas
taruoju laikų jų skaįčiuą; lębgi 
daug padidėjo. Nepabaigtas 
darbas, streikai, . tpažos algos, 
brangios pragyvenimo reiknį^- 
nys verčia darbininkę pąmąb- 
tyti apie savo reikalus ir Su
prasti tą, kad darbininkai pa
gerina savo būvį tiktai koybs 
keliu. • . • . r

Vienas ir gana svarbus dhr 
lykas, kuriuo turėtų rūpintis 
kiekviena darbininkė, tai yra

(Tąsa 4 pusi.) J-

llALGIpAB-
i NIMAS

Gardi Oisterių Sriuba
Ištarpyk 2 šaukštu sviesto ir 

jame lengvai paspirgink y% 
puoduko pjaustytų selerių (ne 
ilgiau trijų minučių). Tada su
pilk 1 tuziną šviežiai atidarytų 
oisterių, įdėk 1/2 šaukštelio drus
kos ir biskelį pipirų ir įpilk 1 
puoduką vandens. Užvirink. At
skirai užvirink 3 puodukus pie
no ir supilk į oisterius. Paduok 
su sausainiais (krekėm).

Kimšta Kiaulienos Šoninė
Padaryk kamšalą sekamu bū

du: Paimk 2 puodukus Šviežių 
duonos trupinių, 2 šaukštu 
sviesto, druskos, pipirų, 1 puo
duką nuluptų ir sukapotų rūgš
čių obuolių, 1 šaukštelį matro
nų ar “sage” ir 1 sukapotą ęi- 
bulį. Užpilk verdančiu vande
niu ir išmaišyk į sausoką tešlą. 
Tada paimk vieną kiaulės šo
ninę (spare ribs) ir perpjauk 
per pusę. Ant vienos pusės už
dėk kamšalo ir užvožk kita pu
se. Apiberk druska, pipirais ir 
miltais, ir* pakepk. Kaip parus 
užpilk 1 puoduką verdančio 
vandens ir uždengus kepk pus
antros valandos. Galima aplin
kui apdėti saldžiom bulvėm ir 
lai kepa sykiu.

B. E. Senkevičienė, 
Easton, Pa.
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ParbininkiŲ ir ŠeimininĮgų Skyriaus Dalis
Daugiau Motery į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugiją

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
vaikų darbas, kurie taip spar
čiai užima vyrų ir moterų vie
tas. Jauni vaikai, kurių vieta 
mokykloje ir tyrame ore, užda
ryti tvankiose, purvinose dirb
tuvėse naikina savo dar ne
subrendusią sveikatą. Tai vis 
dėl kapitalistų godumo, dėl jų 
pelno. Mat, vaikams nereikia 
mokėti tokios algos, kokios su
augusieji reikalauja už tą patį 
darbą.

Nors tas vienas vaikų darbo 
panaikinimo klausimas turėtų 
sukelti kiekvienai motinai pa
giežos jausmą ir iššaukti ją į 
kovą už vaikų darbo įstatymo 
pataisą. Tad darbininkės moti
nos pagalvokime apie tai visa
pusiškai, ir padarykime spren- į 
dimą, kaip pasekmingiau pasto
ti kelią vaikų darbui. Esu dau
giau, negu tikra, kad kitokios 
išeities nerasime iš tos padė
ties, kaip tik kovos keliu. Tad 
tas gana svarbus vaikų darbo 
klausimas mus ir verčia or
ganizuotis ir kovoti už savo kū
dikių ateitį, už geresnį jų ry
tojų.

Neužtenka to, mes turime ei
lę kitų ir gan svarbių klau
simų, kurių pavieniai ne
galime išrišti. Tai yra veiki
mas už didesnį atlyginimą už 
mūsų darbą, už numažinimą 
kainų ant pragyvenimui rei
kalingų daiktų ir eilė kitų klau
simų. Tie klausimai irgi palie
čia kiekvieną darbininkę abel- 
nai ir reikalauja dideliai orga- 

* nizuoto išstojimo, kad sėkmin
gai pravedus juos gyvenimam 
Tad mums visom darbo klasės 
moterims turėtų būti taip aiš
ku, kaip dienos šviesoje, kad 
už šiuos suminėtus klausimus

mes visos bendrai turime kovo
ti. O kad pasekmingai praves
ti kovas, mes turime būti or
ganizuotos, turime būti darbi
ninkų organizacijų narėmis ir 
tada kaipo organizuotas kūnas 
galėsime kovoti už savo reika
lus, už teises gyventi.

Tegul nelieka nei vienos dar
bininkės moters, kuri netaptų 
ALDLD, kaipo apšvietos ir kul
tūros organizacijos, nare!

Onyte S.

ir du ožiai. Juos užlaiko mie
sto valdžia. Viduryje parko 
jie aptverti tvora. Juos prižiū
ri “vočmanas.” Vasaros laiku 
daug žmonių eina pasižiūrėti.

Bet kaip nors netyčiomis 
šunės įsikraustė daržan ir pa
pjovė patį didžiausį ožį. Da
bar bus baudžiami šunes. Ko- 
misionierius įsakė parko pri
žiūrėtojui šaudyti liuosai 
vaikščiojančius šunes. Už vie
ną daugelis nukentės.
Komapnijoms Kinkos Dreba

Prie to, bus gerų solistų: 
Statkevičiutė, Višniauskas, 
Kuzmickas, duetas Statkevi- 
čiutė-Jukneliutė.

Atsiminkit, kad bus puikiai 
išlavintas Kavrigos Balalaikų 
Orkestrą iš 20 žmonių.

Philadelphijos Lyros Cho
ras atidarys programą.

Apielinkės organizacijų 
draugai, būkite pasirengę pa
gelbėti visame kame. A. J. S.

Philadelphijos Lietuvių Žiniai t
4

Binghamton, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Drg. B. Zmitraitė skaitė d. E. 

Vilkaitės parašytą paskaitą, 
“Ką Mes Turime žinoti Apie 
Save.” Paskaita žingeidi ir vi
soms labai patiko. Dėkavojame 
d. E. Vilkaitei už parašymą pa
skaitos.

Nutarta duoti įgaliavimą J. 
Navalinskienei atstovauti mus 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me.

Nutarta turėti lavinimosi va
karai, būtent skaitymo-rašymo, 
taipgi apie sveikatą. Balandžio 
16 Ona Noreikienė, savo na
muose, 2 Lawton Ave., Bing
ham tone, aiškins mums apie 
sveikatą. Visos narės prašomos 
dalyvauti, taip atsivesti savo 
drauges ir pažįstamas pasiklau
syti, ką mums d. Noreikienė pa
sakys.

Ateinantis susirinkimas did
žiuma balsų nutarta laikyti pas 
d. Anna Kireilienę, 95 Al
bert St., Johnson City. Įvyks 
penktadienį, 7 d. gegužės, 7:30 
vakaro. Atsiveskime naujų na
rių.

Motery, Skyriaus 
Korespondentė.

Kadangi Wright Aeroplane 
fabriko darbininkai neturi ko
vingos unijos, tai kompanija 
darbininkus išnaudoja, kiek ji 
nori. Nors darbininkai strei
kavo per kelius sykius, bet 
streikus pralaimėjo.

Bet štai pasigirdo, kad 
Wright fabriko darbininkai 
pradėjo organizuotis į CIO or
ganizaciją. Bosai sušaukė sa
vo pasekėjus ofisan ir įsakė, 
kad kompanija sutinkanti lei
sti unijai gyvuoti fabrike, bet 
tai turinti būti tik vieno fab
riko unija, o fabriko superin
tendentas bus unijos pirminin
ku ir tt. Vadinasi, bosai nori 
sugrusti darbininkus į kompa- 
ničną uniją.

Mat, kompanija užuodė, kad 
C. I. O. randasi prie fabriko 
durų, todėl ir griebiasi darbi
ninkus monyti. Vabalas.

Paterson, N. J.
Dažų Unijos Rinkimai.

Nors šiuose rinkimuose Mus- 
solinio pasekėjai varė agitaci
ją už jųjų sleito kandidatus, 
bet jie nelaimėjo. Visas pi;o- 
gresyvis sleitas laimėjo rinki
mus. Pirmininku tapo išrinktas 
Charley Vigorito 2,957 bal
sais; vice-pirm. John Lyding, 
2,891 balsu; sekretorium M. 
R. Fidone, 2,908 balsais. Taip
gi išrinktas ir vienas lietuvis, 
būtent, John Tapor (Taparau- 
skas), 1,224 balsais, šitie kan
didatai laimėjo trimis balsais 
prieš vieną. Tai dabar bus'tik
rai užtikrintas unijos gyveni-

Delehanty, Monsignor Adel- 
bert Frey ir vietinis kun. Kin
ta. Buvo pakviesti ir miesto 
viršininkai-politikieriai.

Visos šios Vyčių konvenci
jos tikslas buvo, kad prisiren
gti prie pasitikimo sportinin
kų. Vyčių konvencija įvyks 
Dayton, Ohio. Tas viskas atsi
bus .liepos mėnesį.

Ar gal manote, kad tai nėra 
žmonėms akių mulkinimas? 
Juk nei žodelis nebuvo pasa
kyta, kaip pagerinti darbinin
kų gyvenimą, kaip kovoti 
prieš kylančias kailas.

Baus Šunes.

Eastsidėje parke randasi 
ožių ir ožkų — šešios ožkos

Philadelphia, Pa.
Visi j “Laisvės” Koncertą- 
Bankietą Philadelphijoj, Kurį 
Rengia Vietinės Organizacijos 

Su Apielinke.

Ateinantį sekmadienį įvyks 
senai laukiamas bankietas, 
koncertas ir šokiai naujoj 
New Auditorium salėj, 713 
Snyder Ave., 21-šimtas į pie
tus (south). Koncertas įvyks 
2:15 po pietų; nesivėluokit, 
nes programa bus ilga ir ne- 
lauksim ilgiau. Vakarienė 6 
vai. vak., šokiai 7 :30 vak. Bus 
gera orkestrą.

Atsiminkit, kad bus dvi di
džiulės salės, kuriose galima 
sutalpinti 3000 žmonių.

Atsiminkit, kad bus įvairi ir 
graži ir ilga programa.

Pirmą sykį pildys progra
mą Ispanų menininkai; maty
site populiario fronto matuo
jančių merginų puikiai išla
vintą chorą. Tai bus naujiena 
lietuviams.

Tik ką gavau pranešimą nuo 
nūo dyg. D. 'Zdaniutės-Judzen- 
tavičienės, kad mainierių 
kvartetas gerai yra prisiren
gęs su naujom dainom ir at
vyks mainierių uniformoj. Gi 
Philadelphijos publikai šis 
mainierių kvartetas geriausiai 
patiko pereitais metais.

Lawrence, Mass.
Žmogus, Kuris Savo Kailį 

Dažnai Maino

Savo klerikalinėje gazietoj 
(“Darbininke”) F. Krancevi- 
čius skuzavojasi, kad niekur 
kitur nepriklausęs, kaip tik 
Romos parapijoje. O kas davė 
tautiškoms kapinėms $10, ar 
ne tu ? Bet kada pamatei, kad 
ne “košer,” tai pabėgai. Tu 
manei, kad tautišką parapiją 
sugriausi ir jos žmones nuvesi 
pas Vermauską. Bet nepasise
kė.

Dabar siūlai Biurui $100, 
idant jis įrodytų, kad turi So
cialistų Sąjungos knygutę. 
Biurui nėra reikalo jieškoti 
tavo vardo po Socialistų Są
jungą. Tik gerai atsimink, 
kad tiems patiems biuriečiams 
kryžiavojaisi, mušdamas .krūti
nėn, kad tu nuo kojų iki gal
vos esi su socialistais. Tai bu
vo 1921 metais. Bet ir nuo tų 
savo principų turėjo bėgti, ži
noma, tokiam žmogui neturi 
būti vietos ir pas socialistus.

Štai tau ir darodymai. Da
bar tu kalbi, kad komunistai 
“kraujuose maudosi.” Kaip tik 
pats sau pataikai į kaktą. O 
kas šiandien Ispanijoje sker-! 
džia žmones, jeigu ne paties 
popiežiaus patepti gen. Fran
co fašistai? Kas išskerdė 
Ethiopijoj tūkstančius nekaltų 
žmonių, jeigu ne kunigų ir 
papos palaiminti fašistai?

Tu meluoji, sakydamas, kad 
L. K. Biuras šmeižė L. U. / 
Kliubą. Mes niekur kliubo ne- 
šmeižėme. Tai tavo grynas iš- 
mislas. L. K. Biuras.

Norwood, Mass.
Mirtis-Laidotuvės.

Balandžio 7 d., 4 vai. ryte,

mas.
Streikas Laimėtas.

Pacific Slipper kompanijos 
darbininkai laimėjo streiką 
ant šimto nuošimčių. Jie gavo 

_ 8 vai. darbo dieną, 25 nuoš. 
algų pakėlimą, geresnę sana
toriją fabrike ir unijos pripa
žinimą. Tai yra didelis laimė
jimas. Tai ir pasirodo, kad 
kur yra vienybė, ten ir galybė.

Hitlerio Pasekėjų Darbai.

Patersone yra daug žydų 
bažnyčių-sinagogų. Vienas iš 
didžiausių sinagogų yra Ber
nard Temple, ant kampo E. 33 
St. ir Broadway. Fašistai iš 
nakties numaliavojo ant sina
gogos durų nazių emplemą 
(svastiką), žydai labai suju
do del tokio nešvaraus pasiel
gimo. Pranešė policijai, kad 
saugotų jų namus nuo ištvir
kėlių.

Lietuviški Vyčiai.

Balandžio 4 d. lietuviški vy
čiai turėjo savo konvenciją 
vietinėj parapijoj. Buvo apie 
Šimtas pusė delegatų. Susirin
kimą laikė šv. Kazimiero Pa
rapijos svetainėj. Kalbėtojais 
buvo kunigas Abromaitis iš 
Hartford, Conn., Monsignor J.

Streiklaužio likimas.. . . Tai tik vienas incidentas 
Wilmington generaliam streike, kuomet 39 unijų 
nariai sustreikavo ir privertė Duchy of du • Pont 
kompaniją tartis su trokų kėravotojais.

pasimirė 20 metų amžiaus 
jaunuolis Povilas Kručukas. 
Mirė širdies liga. Velionis mo
kinosi ant daktaro, reiškia, 
turėjo tikslo pagelbėti kitiems 
nelaimėje, bet nebuvo gydyto
jo, kuris būtų jį išgelbėjęs iš 
mirties nasrų. žiauri mirtis 
nuskynė jauną gyvybę. Nors 
jo tėveliai dėjo visas pastan
gas sūnaus išgelbėjimui, bet 
veltui.

Kručų šeima yra pažangūs, 
pirmeiviai žmonės, todėl ir 
savo sūnų palaidojo be baž- 
nytinių ceremonijų. Palaido
tas buvo 11 d. miesto kapinė
se. Palydėjo daug žmonių 
penkiosdešimtyse automobilių. 
Prie duobės keletą žodžių pra
tarė jaunuolis V. Vitartukas 
ir M. Skargalis.

Kuomet miršta senas žmo
gus, tai jau neišvengiarpai at
lieka gamtos procesą, nes kas 
tik gimsta, tai ir miršta. Bet 
kuomet numiršta jaunuolis., 
tai labai gaila. O ypatingai di
delę širdperšą ir neapsakomus 
nuostolius turi pergyventi tė
vai, gentys ir visi artimieji. 
Bet nieko nepadarysi. Tai ne 
pirmutinė ir ne paskutinė jau
nuolio mirtis.

Jaunas Senis.

Freehold, N. J.
Susirgo Geras Draugas ir 

Veikėjas
Nelinksma žinutė mums ir 

spaudai. Mūsų mylimas drau
gas ir veikėjas Klemensas šal
tis išvyko į ligoninę, Mon
mouth Memorial Hospital, 
Long Brench, N. J., ištirti sa-

“Laisves" Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.
•

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai.
o Šokiai—7:30 vai. vak.

S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
LOS GRANADINOS, ISPANŲ ORKESTRĄ; ISPANŲ POPULIARIO 

FRONTO CHORAS IR SOLISTAI
Rusų Balalaikų Orkestrą; Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas, — 
duos duetų ir solų; Nele Statkevičiutė, iš Philadelphijos; A. Višniauskas, iš 
Bayonne, N. J.; S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir M. Ukneliūtė, solistai.

TAIPGI DAINUOS PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS

Mainierių Kvartetas, iš Shenandoah, Pa.

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą.

vo sveikatą. Pirma dviejtj sa
vaičių nesijautė gerai. i

Drg. šaltis yra prielankus 
žmogus, visada jis patsai vei
kia ir ragina kitus remti dar
bininkų judėjimą. O ypatingai 
jis remia Ispanijos darbininkų 
kovas prieš fašizmą.

Jis sakė, kad gal išvažiuos 
ligoninėn tiktai ant poros die
nų, bet dabar pasirodo, kad 
gal praeis pora savaičių. Tai
gi, patartina draugams, kurie 
važinėjate okeano pakraščiu, 
aplankyti draugą Šaltį. Mes 
visi vėliname draugui greitai 
pasveikti ir grįžti atgal į mū
sų kovingas eiles.

“Laisvės” Skaitytojas.

New York.— Nacionalės 
Pramoninės Konferencijos 
taryba sako, kad “tik 18” 
didžiųjų kompanijų nelai
ko darbe senesnių kaip 40 
metų amžiaus darbininkų.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C (J 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
HOT

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Taiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju 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: G ten m ore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin- 
karnai ir už prieinamų kainų.

Paraamdau automobiliai veatavSm, 
Darėm, krlkfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Arenue) 
Brooklyn, N. Y.
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šio susirinkimo. Atsiminkit ateinanti 
trečiadienį, 8 v. v., Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave.

V. K. Valdyba

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

Harrison, N. J. 
Telefonas: Harrison 6-1693

STEAM BATH 
PIRTIS

74 CEDAR STREET, 
SO. NORWOOD, MASS.

Del Moterų ir Vyrų 
Kiekvienam atskiras kambarys. 
Atdara: Penktadienį nuo 4-tos 

po pietų iki 12-tai naktį, 
šeštadienį: nuo U-tos iš ryto 

iki 12 naktį
Pilnai sutaisyta ir svariai.

Naujas savininkas
JOHN SUOMI

Detroit, Mieli

kp.
29

nėtą konferenciją. Brangūs draugai, 
padarykite šią konferenciją labai 
sėkmingą. Sekamų miestų draugai 
turi dalyvauti konferencijoj: Miners
ville, Port Carbon, Girardville, Ma- 
hanoy City, Coaldale, Frackville, Mc
Adoo. Prašome visų dalyvauti kon
ferencijoj ir atsiveskite lietuvius dar
bininkus iš savo miestų. Po konfe
rencijos bus puiki vakariene Ispani
jos 
ga

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 ir 155 Moterų 

rengia prakalbas 16 d. balandžio, 
St., 7:30 vai. vak. Kalbės 
Andrulis, “Vilnies” redak- 
Chicagos. Prakalbų tema: 
su Lietuva, jeigu Hitleris

Endicott 
drg. V. 
torius iš 
Kas bus 
išprovokuos Europinį karą; Kas yra
sėdėjimo streikai; Kodėl kapitalistai 
bijo Industrinio Unijizmo ir tt. Pra
šome visus dalyvauti.

Pasikalbėjimas svarbiais darbinin
kų judėjimo reikalais bus šeštadienį, 
17 d. balandžio, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vak. Dalyvaus drg. V. An
drulis. Prašome visus dalyvauti.

(88-90)

naudai. Pradžia 6 v. vak. įžan- 
50c — Apskr. Komitetas.

(88-89)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą įkurtuvių balių rengia Lie

tusių Darb. Susivienijimo 107 kp., 
šeštadienį, 8 d. gegužės. Bus Rus
sian-American Svet., 8640 Eastwick 
Ave. Pradžia 8 vai. vak. Turėsime 
gerą muziką. Tikietai 35c su drapa
nų padėjimu. Prašome kitų organi
zacijų išanksto, kad tą dieną nieko 
nerengtų. — Kom. (88-89)

TreciacL, Baland. 14, 1937

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

—Ne Duma, bet Sovietas.
—Duma ir Sovietas tame pat name...
—Draugai, vyksime į Petrogrado bol

ševikų komitetą,—tarė kareivis su pa
šauta koja.—Na ir Ilinskis, ir oficierius 
Semaško, kad gavus nurodymus, kaip 
veikti prieš caristus. O jūs, kaip vardas? 
—klausė manęs pašauta koja kareivis. 
Pasakiau savo vardą. Tada jis:—Tara- 
sove, jūs veskite kareivius kulkasvaidi- 
ninkus prie Tauridos palociaus, ten yra 
Durna, ten yra ir Sovietas, o paskui į 
Technologinį, kad pamaitinus, o mes su 
armija dabar maršuojame į Technologi
nį, kad gavus maisto, juk tūli vos ant 
kojų laikosi. Ar supratai?

—Taip.
Surinkau kuopą kulkasvaidininkų. 

Patsai galvojau: na ir revoliucija. Pa
prastas kareivis iš Orembaumo, pašauta 
koja, duoda įsakymus, kaip generolas. 
Jis vadovauja galingai mūsų armijai, 
kurioj yra keli desėtkai tūkstančių ka
reivių ir tūkstančiai kulkasvaidžių ... 
Revoliucija!

ooo
Ant Borovo tilto, kur trys dienos at

gal Semenovo pulko oficierius stovėjo su 
balta pirštine apmauta ranka, dabar 
kaip vėjas lėkė automobilinis trokas, pil
nas kareivių su raudona vėliava. Iš tro- 
ko į visas puses atstatyta šautuvų vamz
džiai ir durtuvai. Net ant jo sparnų gu
lėjo ginkluoti kareiviai...

Greitai į miesto centrą skubinosi gin
kluoti darbininkai. Ore girdėjosi atskiri 
šautuvų paukšėjimai. Kur tai girdėjosi 
kulkasvaidžio tauškėjimas ...

—Draugai, draugai!—puolėsi prie mūs 
darbininkai.—Čia ant stogo yra farao
nai. Visą naktį šaudė iš kulkasvaidžio. 
Matote, kiek žmonių primušta! Jie ne
pasiduoda. Mes namą padegėme.

Namas jau buvo apimtas liepsnos. Štai 
stoge atsidarė langas ir pro jį pasirodė 
policininko antpetys ir dideli ūsai. Po
licininkas pasiėmė ranka už krašto ir 
norėjo išlysti.

—Štai jis! Štai, faraonas! Mušti juos! 
Jokio pasigailėjimo caro gyvatėms! De
ginkite caro šunis! Draugai, jūs iš kul
kasvaidžių !

Bet ir be mūs jau keli šautuvai su
tauškėjo. Kulkos apsiuvo aplinkui lan
gą. Policininkas labai išsižiojo, patraukė 
orą ir atvirto augštelninkas. Liepsna 
apėmė visą stogą. Viduje namo ugnis 
ūžė, šniokštė. Taip degė policijos na
mas ...

—O kam jūs iš policijos stoties viso
kias knygas—protokolus išnešėte?—kas 
tai klausė.—Deginkite ir juos, tą caro 
faraonų sėklą!

—Ho-ho-ho!—juokėsi minia. Ir metė 
pro degančius langus atgal į namą kny
gas.

Stogas įkrito sukeldamas baisų spie
čių kibirkščių. Kartūs dūmai smaugė. 
Arklys nerymavo. Ore sukosi atskiri de
ganti knygų, lapai.

—Ir gerai tiems niekšams,—juokėsi 
kareiviai, kada mes leidomės toliau.

Oh, kad taip namo paleistų,—prabilo 
jaunas kareivis.—Mes savo zemskiui 
taipgi raudoną gaidį parodytume!

—Palauk, palauk. Taip nesiskubink 
namo, čia reikia pirma su jais baigti.

Netvarkus šautuvų tauškėjimas girdė
josi nuo Znamenskaja aikštės. Kas šau
dė ? Žmonės bėgo ten ir atgal... Mes 
pagreitinome žingsnį. Jau bėgome, sku
bėjome. Greičiau, greičiau ten, kad ir 
mes savo kulkasvaidžiais pagelbėtume 
dabaigti caristus! Juk į mus su vilčia 
žiūri Petrogrado gyventojai!

Ties Nikola jevsko gelžkelio stočia mes 
sutikome grupę kareivių apsikabinusių 
dėžėmis. Pamatę mano oficieriaus ant
petis jie puolėsi prie manęs.

—Jūsų blagorodija!—tarė pirmas iš 
jų pridėjęs ranką prie kaktos.—Jūsų 
blagorodija, mus vedęs vyresnysis karei
vis kur tai dingo. Kur mums eiti?

—Kas dingo? Kas jūs toki?
—Armijos papildymas. Mes tik atvy

kome iš Penzos miesto,—tarė kareivis.— 
Atvažiavome į Petrogradą ir nežinome 
kas darosi. Nežinome į kokį pulką eiti... 
Vyresnysis kur tai pabėgo ...

—Ir kareivių nei pusės jau neliko,— 
kitas pridėjo.—Kiti gal jau namo atgal 
patraukė.

—Ar nenutilsi!—sušuko pirmas karei
vis.—Paleido liežuvį! Ką ar disciplinos 
nežinai? ... Ir kas ten šaudo?

Aš patraukiau petimis. Revoliucija! 
Štai ji Supainiojo visus galus... Štai ar
mijos papildymas ir jie be šautuvų ...

—Klausykite, kareiviai! Nuleiskite 
rankas. Petrograde revoliucija ir jokių 
pagarbų oficieriams dabar nėra. ' Bet, 
kadangi jūs neturite šautuvų, tai prisi
eis jums čia palaukti...

—Draugai!... Draugai!... Ramybės! 
—šaukė iš užkampio išėjęs ginkluotas 
darbininkų būrys, daugelis iš jų nevy
kusiai nešdami šautuvus.—Tai policija 
šaudė. Šaudė nuo vieno viešbučio stogo, 
bet mes juos jau nukęlėme.

—Darbininkai žengia / drąsiai, kad ir 
nekareiviškai...

—Ei, oficieriau!—puolėsi keli ginkluo
ti darbininkai prie gelžkelio durų ant 
augšto oficieriaus.—Duok ginklus!... 
Ginklus atiduok!... Užteks, jau paka- 
mandavai!

Oficierius įraudo. Darbininkai nuka
bino revolverį, atsegė kardą. Jis laiko 
iškėlęs rankas. Jie iškratė kišenius. Ofi
cierius žiūri į mane ...

—Oficierius!... Oficierius! — šaukia 
darbininkai ir apsupo mane.—Kas to- 
kis? Kodėl ginkluotas? Kur jūs einate?

—Ką jūs, draugai? Argi nematote, 
kad savas?—užsistojo mano kareiviai.— 
Tai mūsų oficierius. Jis už revoliuciją, 
prieš carą. Mes visi net iš Orembaumo 
atėjome, kad jums pagelbėjus. Einame 
į Taurydos palocių, į Sovietą...

—O, į Sovietą!
—O ką mes žinome, kad jis už revo-

—Oficieriau, klausyk!—tarė nedidelis 
darbininkas.—Klausyk, brolau! Šia, pri- 
sisegk sau kur prie krūtinės, nes kitaip 
dar nekartą būsi sulaikytas,—ir jis davė 
raudoną kaspiną.

—Ačiū, drauge!—griebiau raudoną
kaspiną, pakračiau jo ranką.—Ačiū!

Kareivis pagelbėjo prisisegti ženklą.
—Štai dabar bus kitaip!—tarė darbi

ninkas, kuris kaip vėliau paaiškėjo bu
vo iš vielų fabriko.—-Dabar kiekvienas 
matys, kad savas!

(Bus daugiau)

Montello, Mass
įvairios Žinios.

Vietinis Draugijų Bendras 
Frontas Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą, 3 balandžio suren
gė vakarienę del gelbėjimo 
Ispanijos liaudiškos respubli
kos. Darbininkiškos publikos 
atsilankė apie 2 šimtus. Vaka
rienė buvo gera, manoma, kad 
liks ir pelno 
kai dolerių.

*
ALDLD. 6

sinį susirinkimą bal. 3 d. Tarp 
kitų tariipų, nutarta paaukaut 
$5.00 del jaunuolių žurnalo, 
kurį rengiasi išleisti Brookly-

apie keli desėt-

kp. laikė mėne-

no jaunimas. Taip pat išrink
tas komitetas parinkimui pre
numeratų.

Šiame susirinkime gauta į A 
LDLD 2 nauji nariai, P. Ma
tulevičius ir P. Klimas. Taip
gi nemažai pasimokėjo meti
nes duokles. Išrinktas komite
tas del pagelbėjimo surengimo 
Pirmosios Gegužės.

* ❖ >is

Jau “Laisvėj“ ne sykį buvp 
rašyta, kad čion tankiai buna 
vakarais užpuolimų ant štor- 
ninkų, groserninką ir atėmi
mų pinigų. Užpuolimai dar 
vis nesiliauna. Kiek laiko at
gal buvo užpultas inšiurinso 
agentas Gutautas prie jo ga
ražo. Vėliaus policija sulaikė 
du jaunuolius pareinant iš

praeinant pro šalį matė tūlas 
Galinckis, bet nėjo gelbėti.

* * *
Bal. 6 d. mirė Julius Chap- 

likas. Buvo apie 50 metų am
žiaus. Sirgo vėžio liga. Pir- 
miaus neidavo į bažnyčią, bet 
prieš mirtį davatkos jį paže- 
bojo. Darbininkų judėjime 
niekad nėra dalyvavęs.

Šalna.

Operetė “Beprotnamis“ ir 
“Lyros Margumynai.”

Tik kelios dienutės iki Ai
do Choro gražaus ir linksmo 
vakaro, kuris įvyks 18 d. ba
landžio Lietuvių Svetainėje.

Kadangi šį sykį operetės 
“Beprotnamis“ vaidinime da
lyvauja išimtinai mūsų jau
nos spėkos, o pas jaunus žmo
nes energijos, miklumo ir lin
ksmumo, kaip žinoma, netrū
ksta, tai ir vaidinimas veikiau
sia bus gyvas, nenuobodus ir 
satyros pilnas.

Ve, susipažinkite su W. Gu
gu. Tai mokytojas didžiulio 
Aido Choro ir pats vyriau
sias “komandierius“ pastaty
me operetės “Beprotnamis.“

Na, gi štai Juozas J. Vasi
liauskas. Tai Aido Choro “šta
bo kapitonas.“ Aiškus daly
kas, kaipo vyriausias valdinin
kas, jis sugrupavo šiam vaka
rui “Lyros Margumynų“ daly
vius. Ir, žinoma, patsai daly
vaus, jų tarpe.

Jo broliukas Aleksandras 
Vasiliauskas taipgi yra apsiė
męs dalyvauti “Lyros Margu
mynuose.“ Jis šiomis dienomis 
lankėsi Chicagoj ir dainavo 
ant “Vilnies“ radio progra
mos. Ir jei chicagiečiai ne 
“kidnapins“ jį, tai dainuos 
mūsų parengime.

Ancieta IZigmantienė, Lili
ja Gugienė, tai mūsų lakštu
tės. Edith Butkiutė, duetuos 
su Juozeliu, ištraukas iš ope
retės “Vestuvės ^Pušyne.“ Onu
tė Ramanauskiutė ir Birutė 
Zigmančiutė, taipgi duetuos, 
malonios muzikos dainiukes.

Koncertinė simfonijos orkes
trą duos mūsų publikai taip- 
pat žavė jaučio sceniško gražu
mo ir parinktinės muzikos.

Gi patsai Aido Choras, ku
ris šiomis dienomis parsivežė 
garbės vardą iš Toronto, Ka
nados, 
draugai 
dainuos

Mūsų 
giausiai

apie kurį Kanados 
gražiai atsiliepia, su
ėdę dainų.
pareiga kuo skaitlin- 
dalyvauti šiame pa

rengime. Tuo būdu ne vien 
pasigrožėsime mūsų jaunuo
liais, kurie užima mūsų pail
susių draugų vietas, bot ir pė
duosime jiems energijos ir no
ro siekti tolinus to nepava
duojamo mūsų lietuvių tarpe 
meno darbo.

šį sykį publika esate prašo
mi būti laiku svetainėje, nes 
programą atidarys simfonijos 
orkestrą lygiai 5 vai. po pietų. 
Lietuvių Svet., 18-tą dieną ba
landžio, sekmadienį.

J. J. Butkus.

LYTIŠKI IŠGAMOS

..... r--'- ■ t

Plainville, Conn.
Pirmas Streikas Miestelio 

Istorijoj
Marlin Rockwell Corp, dirb

tuves apie 600 darbininkų jau 
virš dviejų savaičių laiko 
streikuoja. Jie reikalauja pri
pažinimo unijos ir pakėlimo 
algų. Streikas vadovystėje 
CIO. Streikų buvo pradėję sė
dėjimu, bet pakeitė pikieta- 
vimu iš lauko.

Po k ei etos konferencijų 
streikierių su kompanijos at
stovais rodo, kad streikas bus 
laimėtas. Laimėjimas bus at
siektas todėl, kad didelis so
lidarumas randasi tarpe strei
kierių. Pikietuoja veik visa
dos masiniai.

Kompanijai kas savaitė, sa
koma, kainuoja apie $2,000 
už laikymą šerifų prie dirbtu
vės. Matote, kam negaili pi
nigų, bet darbininkam neno
rėtų, jei galėtų, nė cento pri
dėti.

Susiedas.

Rooseveltas Būk Laikąs 
“Raudonus” Patarėjus

Oklahoma City, Okla. — 
Baptistų kunigas W. D. 
Harvey savo pamoksle gąz- 
dino p a r a p i j o n us, būk 
Rooseveltas laikąs savo val
stybės ministerijoj komu
nistus tarnautojus patarė
jus, kaip “perdirbti” šalies 
Vyriausią Teismą. Klejoja 
tas dvasiškis.

Shenandoah, Pa.
ALDLD 17 kp. specialis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 18 d. balandžio, 
2-rą vai. po pietų, 302 S. Main St. 
Najaus Svet. Draugai ir draugės, 
malonėkite laiku susirinkti, nes 
daug 
Kom.

svarbiu reikalų aptarti.
(88-89)

yra

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PITTSBURGH, PA.
Susitvėrė laikinas komitetas iš 3- 

jų draugų Gelbėjimui Ispanijos Ko
votojams už Demokratines teises, 
rinkimui drapanų ir aukų. Kas turi
te atliekamų drapanų, malonėkite pa
dovanoti, taipgi ir pinigais galite au
kuoti. Galite priduoti sekamais an
trašais: 1322 jReedsdale St., 142 Orr 
St., J. Varnagiris, 1930 Carson St., 
S. S., 1401 Page St. Komiteto an
trašai: Sekr. J. Urbonas, 1401 
Page St., Kontrolės nariai, S. Orda, 
1329 Liverpool St., Sophie Orman, 
37 Novich Ave., West View, Pa. Ma
lonėsite visi simpatikai pagelbėti šiuo 
darbu. — Koin. (88-89)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9-to apskričio metinė kon

ferencija įvyks 25 d. balandžio (Ap
ril) 1-mą vai. po pietų, Najaus Sv., 
Main ir Poplar St. Tad šios apylin
kės kuopos malonėkite sušaukt susi
rinkimus ir išrinkit delegatus i mi-

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didele Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Elizabeth, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, balandžio 14 d., 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
8 vai. vak. Draugės ir draugai, bū
tinai dalyvaukite susirinkime ii’ pa- 
simokėkite duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Taipgi nepamirškite at
sivesti ir naujų narių, nes laike va
jaus per pusę nupigintas įstojimas. 
— V. K. Š. (87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas Mūsų Or

ganizacijų Nariams
Balandžio 14 d. įvyks paskutinis 

visuotinas mūsų organizacijų susirin
kimas prieš “Laisvės” bankietą. Visi 
mūsų organizacijų nariai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo ir turite ra- 
portuot apie tikietų paskleidimą, 
nes valgių komisija turi apskaitliuot 
užsakymus valgiui.

Visi darbininkai, kurie pasirengę 
padėti ką nors padirbėti, būkite ant

Te). Stagg 2-0783 NOTARY
! Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
į BALZAMUOTOJ AS 
, Patarnauju visiems be skirtu

mo. Parsaindau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
Į patvarkymu pamainytas nume- 
Į ris buvusio 107 Union Avenue.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

“bušių.“ Vienas lenkas, kitas 
lietuvis. Abudu areštavo.

Kovo 31 d., .apie 9 vai. va
kare, vienas apsimaskavęs 
plėšikas užpuolė M. Yokavo- 
nio hardware štorą ir atėmė 
$25. ;

Balandžio 3 d., irgi apie 9 
vai. vakaro, vienas plėšikas 
užpuolė Potciaus grosernę ant 
kampo Arthur St. ir Sowtell 
Ave. Plėšikas, prisidengęs reg- 
su veidą, pareikalavo pinigų. 
Potčius mislino, kad kas nors 
jį “fulina“ ir nieko nemany
damas pakėlė jo regsą nuo 
veido. Tuo prasidėjo tarp jų 
kova. Plėšikas su žaisliniu 
vaikų revolveriu Potciui pra
mušė galvą ir pabėgo. Bet pi
nigų negavo. Tą tragediją

Pernai lytiški piktadariai 
New Yorko valstijoj išžagi
no arba užpuolė žaginti 22 
procentu daugiau moterų ir 
merginų negu 1935 m.

ŠYPSENOS
Už Dyką Sempalas

Vienas skaitytojas siun
tė kas dvi savaitės laišką 
redakcijai su prašymu, 
kad prisiųstų jam už dyką 
laikraštį, kaipo sempalą.

Galop, redakcija jam at
sakė sekamai:

“Būkite tokis geras, pri- 
sįųskite mums už dyką jūsų 
pinigų sempalą, o mes pri
siusime juins už dyką savo 
laikraščio sempalų.”

J. Robziw.Surinko

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Neyvų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirS 25 Metų Praktikos

110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Ąve. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
S'ekmadięnjaįs 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi.

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis šeštas ! LAISVE
L

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Telefonu Kalbės Iš Ispanijos

Trys iš žymiausių Ispanijos 
vadų kalbės į New Yorko ma
sinį matingą telefonu per tam

ra---------------------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

Trečiad., Baland. 14, 1937

a

Draugu Išreikštos Mintys 
“Laisvės” Bendradarbių 

Suvažiavime

miesto vardas virš kores- 
o iš jos turinio

Mes negalėjome visas kal
bas kiekvieno ir kiekvienos nu
rašyti, bet nors branduolius 
kalbų stengiamės paduoti, 
nes, mūsų supratimu, tas yra 
svarbu. Draugai suvažiavo iš 
plačios apylinkės ir nuošir
džiausiai kalbėjo už padary
mą “Laisvės” dar geresne.

A. Matulis (Jersey City). 
Jis nurodė, kad didelė pažan
ga padaryta nuo pernykščio 
“L.” bendradarbių suvažiavi
mo korespondencijų srityj. 
Geriau tankiau rašyti, aiš
kiau ir trumpiau į laikraštį. 
Dėti virš korespondencijų mie
sto antgalvį, nes kolonijos 
skaitytojai geriau tokias ko
respondencijas skaito. Kritika
vo vietos žinias už perdidelį 
garsinimą asmenų, kurie dirba 
parengimuose. Clevelando 
skyriaus perilgos koresponden
cijos. “Vilnyj” Detroito sky
rius perdaug išplėstas.

J. Grybas, (Norwood). Kal
bėjo už lavinimąsi geriau ra
šyti. Sakė, kad kada nededa
mas
pondencijos, 
padaromas antgalvis, tai tos 
kolonijos daugelis skaitytojų 
nesuranda korespondenciją, 
nes palaiko už straipsnį. Sakė, 
kad reikia ilgų ir trumpų ko
respondencijų, sulyg dalyko 
svarbos. Iš kolonijų prisieina 
spaudoje skelbti veikėjų var
dus, nes tas padeda kolonijos 
veikimui, tik nereikia perdaug 
vietos užimti.

G. Kuraitis, (Brooklyn). 
Sakė, kad jis mažai korespon
dencijų rašo, bet skaito daug. 
Stojo už tai, kad reikia dau
giau mokytis taisykliškai ra
šyti. Sakė, kad gerai net šia- 
riie suvažiavime būtų buvę, 
jeigu redaktoriai ant lentos 
parodytų tūlas klaidas.

J. Bimba, (Paterson). Sakė, 
kad nevisur galima klausimus 
išaiškinti trumpoj korespon
dencijoj. Kartais reikia ilges
nių. Clevelando skyrius man 
patinka, jis įvairus. Manau, 
kad nuo 1936 metų suvažiavi
mo mes padarėme daug pro
greso. Kas del pranešimų, tai 
reikia kas nors daryti, nes 
juos mažai kas skaito ir to
dėl kiekvienoj korespondenci
joj yra bandoma įterpti apie 
mūsų parengimus.

M. Kazlauskas (Boston). 
Sakė, kad su Bostono skyrium 
gal bus ateityj geriau. Skyrių 
skaito gana plačiai. Tik ko
respondencijose reikia vengti, 
kad perdaug nebūtų apie poli
tiką.

Geo. Šimaitis (Montello). 
Stojo, kad virš korespondenci
jų dėti miestų vardus. Sakė, 
kad reikia prielankiau ir ne- 
užgaunančiai rašyti apie kitas
syioves. Jeigu būna toki žo
džiai, kaip “davatkos,” tai 
riesti juos laukan. Korespon
dentai su aprašymais daug pa- 
{ėluoja, nes jie turi perdaug 

arbų. Kolonijose vis dar ma- 
ą skaičių draugų įtraukiame 

’eikiman. Stoka laiko tai ir 
rra didžiausia kliūtis tobulini- 

, nui rašliavos. Daugelis mūsų 
skaitytojų neatskiria naujus 
pavadinimus, pirmadienis vis 
dar jiems yra svetimesnis už 
panedėlį.

O. Gimienė (Binghamton). 
Sakė, kad praeitais metais bu
vo korespondentų suvažiavi
me ir vykino redakcijos pata
rimus. Bet kaip kas kritikavo 
už tai, kad korespondencijos 
Virsta perdaug “dešiniomis.” 
Iš kolonijos neaprašoma visi 
Įvykiai. Vietomis K. P. negana 
Įvertina korespondentų darbą 
ir iš tos priežasties nevisada 
gali nueiti į parengimus, 
apie juos aprašius.

J. Karsonas, (Lowell). Sa
kė, kad mūsų spauda daug pa
sitaisė, kad tas parodo, jog jos 
skaitytojų kiekis auga. Spau
da yra geriausias įrankis ir ko
voj ir parengimų išgarsinimui 
ir todėl draugai taip daug apie 
parengimus joj rašo, nes tas 
gelbėja juos padaryti sėkmin
gais. Sakė, kad reikia tankiau 
rašyti. Nusiskundė, kad jam 
būnant su medinėmis kojomis 
yra sunku aplankyti parengi
mus ir juos aprašyti.

S. Reikauskas (Hudson). 
Sakė, kad skaitytojams gerai 
patinka apysakos ir tas gelbė
ja laikraštį platinti. Nurodė, 
kad reikia daugiau kreipti 
atydą į socialį gyvenimą — 
vestuves, mirimus, nelaimes ir 
apie tai aprašyti. Reikia ge
riau nupiešti streikų priežas
tis, o ne tik faktą atžymėti, 
kad jie yra.

L. Rauduvienė (Pittston). 
Sakė, kad trumpos korespon
dencijos yra tik telegramai, 
tik informacijos, kad be ilgų 

f korespondencijų nebus galima 
apseiti. Nurodė, kad reikia 
kalbą tobulinti ir pateikė ke
lis vietos draugų pasiūlymus.

J. Nalivaika (Brooklyn). 
Sakė, kad permažai dalyviai 
kalbą tobulinti ir pateikė ke- 
o tas būtinai reikalinga. Kas 
lavinasi, tas ir prasilavina ge
riau rašyti. Sakė, kad dar mes 
nesame seni, kurie nieko ne
galėtume išmokti. Mokytis 
niekados nevėlu. Tūli draugai 
du metai atgal daug blogiau 
rašė, negu dabar.

P. Sakatauskas (Paterson). 
Tvirtai stojo už tai, kad virš 
korespondencijų dėti miestų 
vardus, nes skaitytojai pir
miausiai tokias koresponden
cijas griebia skaityti. Neviską 
galima trumpai aprašyti. Bos
tono skyriuj buvo perdaug as
meniškų aprašymų, bet dabar 
jis geresnis. Patinka Clevelan- 
do skyrius. Daug blogiau yra 
su Detroito skyrium “Vilnyj.”, 
Permažai žinių, yra iš New
arko ir Elizabeth, o tai dide
lės ir artimos liet, kolonijos.

Gaškauskienė (Huntington). 
Nurodė, kad dabar nerašo ko
respondencijas, bet daug skai
to. Sakė, kad geriau vieton 
tūlų skyrių, kad iš tų koloni
jų tankiau tilptų raštai. Cleve- 
lando perilgos korespondenci
jos. Iš Binghamton tankiai 
būna, bet blogumas, kad dau
giausiai tik apie moterų veiki
mą. Kadangi dalyvauja drg. 
Andrulis, tai nurodė, kad 
“Vilnyj” labai mažai kores
pondencijų yra ir jų reikia 
stengtis daugiau gauti. Sakė, 
kad reikia rašyti apie visus 
svarbesnius įvykius. Vardus 
kolonijose dirbančių asmenų 
prisieina skelbti, tik ne tiek 
daug apie juos rašyti. Redak
cijos privalo būti draugiškes
nės, jeigu kas jau kartą para
šo, tai ir susirašyti su kores- 
pęndentu, kad tankiau rašy
tų. Rep.

(Bus daugiau).

Duona Pabrango

kad

Didžiuma kepyklų, pakėlė 
duonos kainas, aiškindami, 
kad produktai ir darbas pa
brango. Tik kai kurios kompa- 
niškos krautuvės paliko kai
nas po senovei. Dabar didelės 
bandukės kaina yra 13c, 18 
uncijų bandukė 11c ir maža 
— 8c.

Kainų pakėlimą jie pirma 
išbandė ant ruginės ir čielų 
kviečių duonos. Kada vartoto
jai nesukėlė protesto, tuomet 
pakelta ir kitos duonos kai
nos. Tas pats, žinoma, bus ir 
su kitais maisto produktais, 
jei vartotojai ir dabar nutylės.

Progresyvių Moterų Taryba 
ruošiasi smarkiai padirbėti 
prieš kėlimą maisto kainų.

Gegužinio Parado 
Planas Užgirta

Bendros Gegužinės Komite
tas praneša, kad Policijos De- 
partmentas užgyrė komiteto 
pasiūlytą Gegužinio Parado 
Plana. Planas nustato susirin- 
kimo-mobilizacijos vietą prie 
56th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Maršuojama bus 8th Avė. 
iki 30th St., paskiau iki 5th 
Avenue ir jąja iki 23rd St. ir 
Broadway, kuria bus baigiama 
kelionė į Union Square.

Kol kas tebėra nesutikta su 
Parkų Department!! Union 
Square prakalbų klausimu. 
Komitetas nori, kad Union 
Sq. visą laiką būtų prakalbos, 
Parkų Dept. nenori leisti pra
kalbų. Rengiama žymių unijis- 
tų komisija pas majorą La 
Guardią su protestu prieš tokį 
P. D. elgesį.

Aidbalsiai Duoda Koncertą 
Šį Sekmadienį

—Drauge, ar būsi mūsų 
koncerte balandžio 18 d., 
“Laisvės” svetainėje? — ma
loniai šypsodama užklausė d. 
B. šalinaitė manęs, lyg žino
dama, kad aš neatsisakysiu.

—O kas rengia?—paklau
siau.

—Aidbalsiai — buvo kom
pozitorės atsakymas. Greitai 
apmainiau 35c ant tikieto, ži
nodamas, jog neapsigausiu . . .

Pasipirkęs tikietą, kaž-ko- 
del pajutau savotišką smagu
mą. Mat, daug seniau, būda
vo, tikietus siūlydavo tik eili
niai žmonės; dabargi štai, pri
ėjo kompozitorė prie papras
to darbininko, ir kalbina! 
Smagu, kuomet intelektualai 
tampa vis daugiau darbinin- 
kiškesni, o darbininkai — in- 
teligentiškesni.

Negalėdami nustelbti savo 
smalsumą, nutariau sužinoti, 
ką ištikrųjų aidbalsiai duos 
tame koncerte? Ir štai ką su
žinojau : Dainuos vyrų kvarte
tas ir merginų trio; Emilija 
Ješkevičiutė — pirmu kartu 
pasirodys kaipo solistė; Aldo
na Krimaitė dainuos solo; bus 
perstatoma visa “Kavos Kan
tata,” išskiriant choro dalis. 
Roles vaidins — Aldona Kli- 
maitė, Pranas Pakalniškis ir 
Juozas Sukackas. Taipgi bus 
du svečiai artistai: Aldona Ži
linskaitė — pianistė ir Wil
liam Endžiulis, smuikininkas.

Po kencerto seks šokiai 
prie Kazakevičiaus orkestros.

Turint pilnas žinias apie 
prigramą, ir žinant Aidbalsių 
pasitamavimą visuomenei, — 
turėsime visi dalyvauti.

P. Bs.

V. Andrulis Išvyko į 
Massachusetts

Aktyviai atbuvęs “Laisvės” 
Korespondentų Konf. ir šėri- 
ninkų Suvažiavimą d. V. An
drulis vėl išvyko į Mass, už
baigti pradėtą prakalbų mar
šrutą. Pirma jo stotis bus 
Gardner, Mass. Maršrutas tę
sis iki 2 gegužės. Grįždamas 
Chicagon dar sustos Brookly
ne.

Rep.

“Laisvės” Piknikas

Karalienės Angelų 
Parapijonams

Brangūs broliai ir sesers. 
Daugumai iš jūsų teko matyt, 
kaip praeitą sekmadienį koks 
tai Vitkus užpuolė plakatų da
lintoją arti jūsų bažnyčios ir 
norėjo sudraskyti plakatus.

Daugelis iš jūsų gavote tų 
plakatų, bet juose nieko blogo 
neradote parašyta, tik garsini
mą, kad rengiama sveikatos 
prelekcija, kurią duos dakta
ras J. J. Kaškiaučius iš New
ark, N. J., taipgi prakalbos 
apie civilį karą Ispanijoje ir sė
dėjimo streikus šioje šalyje. 
Taigi, matote, mūsų brolis lie
tuvis Vitkus nenori, kad lie
tuviai katalikai žinotų, kaip 
reikia užlaikyti savo sveikatą. 
Tai labai negerai.

Kadangi jūs neradote pla
katuose nieko blogo parašyta, 
tai visos ir visi turėtumėt atsi
lankyt į tas pamokas, o jūs 
pamatysite, kad progresyviai 
broliai ir sesers lietuviai netu
ri nieko blogo prieš savo bro
lius ir seseris lietuvius katali
kus. čion jūs gausite daug ge
rų pamokinimų, ypatingai apie 
sveikata.

Šias pamokas rengia Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
pirma kuopa. Atsibus penkta
dienį, balandžio 16 dieną, Uk
rainą Svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8 vai. vak. Įžanga dykai.

Plakatų Dalintojas.

Mizerna Ponų 
Vakarienė

Tą pačią dieną ir valandą 
(pereitą sekmadienį vakare), 
kai Grand Paradise salėse 
įvyko milžiniškas dienraščio 
“Laisvės” bankietas, Knapp 
Mansion salėje,, Bedford Ave., 
Brooklyne, “Vienybės” ponai 
suruošė savo vakarėlį. Jie šį 
vakarėlį ruošė tam, kad pa
kenkus “Laisvei.” Bet pastan
gos buvo tuščios: užuot pa
kenkus “Laisvei,” patys užsi
davė sau negarbingą smūgį.

žmonių susirinko apie šim
tas—tai vis daugumoj preten
duoją būti ponais arba ponio
mis. Viešpatavo visuotinas nu
siminimas ir mizerija. Nei Ty- 
sliavos “moksliška” kalba, nei 
ponių Vitaitienės ir Strumskie- 
nės dainos neįliejo jokio ūpo.

Vienybiečiai turi džiaugtis, 
kad atvažiavo tūli “karšti (do
lerio) patriotai” iš kitų mies
tų — pav. žemantauskai iš 
Waterburio, kiti iš Newarko ir 
kitur. Jei ne iš kitų miestų po
nai, tai bankietas būtų susidė
jęs iš Tysliavos ir jo žmonos, 
ir kitų kelių artimų jo sėbrų.

Tūli žmonės, įkišę nosis į 
Knapp Mansion, tuojau metėsi 
atgal ir skuto į “Laisvės” ban- 
kietą, Grand Paradise svet., 
kur buvo suvirš 1,200 žmonių.

Ir gerai jie padarė!
Kas?

tyčia prirengtą sujungimą te
lefono su garsiakalbiais sve
tainėj. Bus proga išgirst Ispa
nijos Liaudies Valdžios pirmi
ninką Largo Caballero, užsie
nių ministerį Julio Alvarez ir 
Madrido gynėjų vyriausią ge
nerolą Jose Miaja.

Mitingas bus šį vakarą, 14 
balandžio, St. Nicholas Palace, 
69 W. 66th St., N. Y.

Teis Lytinį Išgverėlį

Salvatore Ossido, kuris nu
žudė 9 metų mergaitę Einer 
Sporrer dėl lytinio išgverimo, 
beprotybės tyrimo komisijos 
tapo pripažintas pilnapročiu 
ir bus teisiamas pirmo laips
nio žmogžudystėj.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, balandžio (April) 14 
d., 7 vai. vak., po num. 79 Hudson 
Ave., įvyks LDS 46 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai būkite, nes 
turėsime pakalbėti apie vajaus rei
kalus. — Valdyba. (87-88)

Ridgewood, N. Y.
ALDLD. 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 14 d., 8 vai. 
vak. P. Višniauskų kambariuose, 851 
Hart St. Visi nariai dalyvaukite. — 
Prot. Rast. (87-88)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių 17 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 14 balandžio, 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Drau
gai ir simpatikai dalyvaukite susi
rinkime. Turime aptarti prisirengi
mų prie Pirmos Gegužės. Taipgi 
TDA yra pagaminęs politinių kali
nių pasveikinimui su Pirma Gegužės 
atvirutes, reikalauja paplatinti. Dau
gelio yra užsilikus mokestis, malo
nėkite užsimokėti. (87-88)

PAJIEŠKOJIMAI
Jaunas vaikinas pajieško kamba

rio pas gerą lietuvišką šeimyną. Gei
stina, kad būtų su valgiu ir taip pat 
kad būtų netoli transportacijų. Ma
lonėkite .rašyti: H. W., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (88-89)
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 

arba našlės, mano gyvenimo tokios 
aplinkybės: vienam neparanku gy
vent, o mūsų miestelyje lietuvių nė
ra. Aš norėčiau susirast savo tautos. 
Turiu gerą amatą ir vietą gyveni
mui. Atsakymą duosiu visoms. Ad- 
resuokit, " Box 428, Rd. 1, Warren, 
Mich.

1 . (86-88)

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

PERMANENT WAVE
STHAM OIL 

CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTES 

Ekspertai 
Operatoriai 

pilnai su Šiuo 
skelbimu

Be Mašinos 
Permanent

*2
$4

Įskaitant 
Shampoo 

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacre 
5-3278

V

FT

žvejam parandavojama de
vynios prieplaukos. Jie yra 
tarpe 21 ir 27 gatvių.

Plaukai atgaivinami su 
link originalifikos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.
MME. VERA

512—5th Av., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

NATURAL - LAX - HERB TEA

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

J

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Dienraščio “Laisves” pikni
kas šiemet bus 4 d. Ii epos-Ju
ly, Ulmer Park, Brooklyn.

Prašome -kitų vietos organi
zacijų tą dieną nieko nerengti 
ir * kviečiame . Brooklyno ir 
apielinkės lietuvius dalyvauti 
“Laisvės” piknike 4-tą dieną 
liepos (July).

“Laisves” Administracija.
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IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuoswoja, išvalo ir sutvarko, bet dkr turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir‘VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir tele’foną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661




