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šiandien Rinks. 
Dėl Nuoširdumo. 
Gripas Lietuvoj. 
Nesiduokit Suvadžioti. 
Upton Sinclair Laiškas.

Rašo R. Mizara.

Trečiadienį prasidės rin
kimas naujojo popiežiaus. 
Mes andai išreiškėme pa
geidavimą, kad naujuoju 
popiežium būtų išrinktas 
demokratinio nusistatymo 
žmogus, veikiąs už taiką ir 
remiąs darbo žmones jų ko
voje prieš išnaudotojus.

Kaip šiandien dalykai ro
do, tai vargiai tokis popie
žius bus išrinktas. Atrodo, 
kad fašistams pavyks pra
vesti savo kandidatas. Bū
tų gerai, jei taip nebūtų.♦ ♦

So. Bostono “Darbinin
kas” mano gerai, kad mes 
pageidaujame tokio popie
žiaus. Bet jis abejoja mūsų 
nuoširdumu. Girdi bolševi
kų pageidavimai nenuošir
dūs ir neįmanomi.

Kai eina klausimas apie 
nuoširdumą, tai mes labai 
abejojame reakcinių katali
kų vadų nuoširdumu. Bet 
dalykų padėties tas nepa
keičia.

Mes dar kartą pabrėžia
me: gerai būtų, jei kardi
nolai išrinktų demokratinio 
nusistatymo žmogų popie
žiaus pareigoms eiti.

Kodėl neišrinkti kardi
nolo Mundeleino?!* * ♦

Ne tik Amerikos žmones 
šiemet smarkiai pakočiojo 
gripas. Jo banga perėjo ir 
per Lietuvą ir, bendrai, per 
Europą.

“Kultūra” praneša, kad 
1-masis jos šių metų nume
ris suvėluotai išleistas dėl 
to, kad darbininkai sirgo 
gripu. * * *

Drg. L. Pruseika pas 
mus pasakė jau tris geras 
prakalbas. Dar tris pasa- 
ks: penktadienį Newarke, 
šeštadienį Elizabethe, o 
sekmadienį — Philadelphi- 
joj, lietuvių komunistų ban- 
kiete. * * *

Automobilistų unija lei
džia savo laikraštį “United 
Automobile Worker.” Po 
to, kai Martinas buvo paša
lintas iš prezidento vietos, 
lovestoniečiai pradėjo leisti 
savo šlamštą, kurį pavadino 
tuo pačiu vardu.

Kam jie tai daro? Ogi 
tam, kad suklaidinus vieną 
kitą darbininką. Jų lapas 
pilnas melų prieš uniją, 
prieš Lewisą, Hillmaną ir 
kitus CIO vadus.

Taigi Suvienytos Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
nariai privalo būti labai at
sargūs. Nesiduokit lovesto- 
niečiams suvadžioti.

* ♦ ♦
Šiomis dienomis Liet., Li

teratūros Draugijos CK 
gavo laišką nuo Upton Sin
clair, “Raisto” autoriaus. 
Jis klausia, kiek pastaruoju 
laiku lietuvių kalboj buvo 
išleista jo knygų. Be to, 
Sinclair ragina mus leisti 
daugiau jo raštų.

Jis turbūt nusistebės, kad 
mes Amerikoje išleidžiame 
jo “Raisto” antrąją laidą.

“Raisto” spausdiname ri
botą kopijų skaičių. Todėl, 
kurie norite įsigyti jį kny
gos formoje, pasiskubinkit: 
iš anksto užsisakant, kopi
jos kaina tik 75c. Paskui

^bus doleris.
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MIRE NADEZDA KRUPSKAJA. LENINO NAŠLĖ, 70 METŲ
Jinai Pašventė 50 Mėty Savo Amžiaus 
Darbui Dėl Darbininkų Klasės Išlaisvini 

mo, Ir Socializmo Kūrybai Sovietuose

Amerikos Vyriausias Teisinas Leidžia Bo
sams Mėtyt Streikierius Sėdėtojus iš Dar 

bo; Smerkia Visus Sėdėjimo Streikus 
------------------------------------------------------ —-------B

Maskva. — Numirė Na- 
dežda Konstantinova Krup
skaja, našlė Vladimiro Ilji- 
čo Lenino (Uljanovo), So
vietų Sąjungos kūrėjo. Ji 
mirė vasario 27 d., ant ry
tojaus po to,,kai minėjo 70 
metų sukaktį savo amžiaus. 
Krupskaja iki mirties buvo 
vice-komisarė žmonių švie
timo skyriaus, narė Sovietų 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto ir Vyriausio So
vieto Prezidiumo.

Kol Leninas buvo gyvas, 
jinai buvo artimiausia jam 
draugė padėjėja jo darbuo
se.

N a d ežda Konstantinova 
K r u p skaja-Leninienė pra
dėjo revoliuciniai veikti dar 
būdama jauna mergaitė, ir 
penkiasdešimt metų be per
traukos ji dirbo ir kovojo 
už darbininkų klasės pasi- 
liuosavimą ir už socializmo 
kūrimą.

Įkalinta ir Ištremta už 
Streiko Organizavimą

Nadežda Krupskaja buvo 
caro valdžios areštuota Pe
terburge 1896 metais už tai, 
kad padėjo suorganizuot 
darbininkų streiką. Ji buvo 
įkalinta, o paskui beveik 
penkiem metam ištremta į 
Sibirą. Ten jinai ir susituo
kė su Leninu-Uljanovu.

Paskui ji išvyko į užsie
nį ir veikė kaip įsteigėja ir 
palaikytoja ryšių tarp Le
nino ir bolševikų, kurie ta
da slapta darbavosi Rusijoj.

Draugė Nadežda Krups
kaja tais laikais buvo na
rė redakcijos nelegalio (už
drausto) bolševikų laikraš
čio “Iskros” (Kibirkšties) 
ir gabiai darbavosi dėlei 
persiuntimo ir paskirstymo 
slaptos revoliucinės litera
tūros partijinėms organiza
cijoms, pogrindiniai veiku
sioms carinėje Rusijoje.

Nuolatinė Ryšių 
Palaikytoja

1905 m. Leninas su Krup
skaja, visada mylima ir gi
liai gerbiama savo žmona- 
drauge, sugrįžo iš užsienio 
vadovaut revoliucijai, tada 
išsiveržusiai prieš caro val
džią.

Krupskaja tuoj aus pasi
nėrė į organizaciniai-revo- 
liucinį darbą, o kada ta re
voliucija tapo sukriušinta, 
tai Krupskaja vėl buvo pri
versta apleist Rusiją; ale ji
nai ir vėl palaikė susiraši
nėjimus ir susisiekimus su 
slaptai veikiančiais drau
gais Rusijoje.

Uoli Partijiete
Jinai, kaip ir jos gyveni

mo draugas Leninas, visuo
met kovojo prieš visokias
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priešingas partijai srioves. 
Krupskaja taipgi mokyto
javo b o 1 š evikiškai-partiji- 
nėje mokykloje, kurią Leni
nas suorganizavo 1911 me
tais Paryžiaus priemiesty
je Longjumeau.

Užsienyje Krupskajai ir 
Leninui dažnai prisieidavo 
sunkiai vargti. Dažnai pri
stigdavo net tokio paprasto 
maisto kaip bulvės.

Išnaujo pakilus revoliuci
niam judėjimui Rusijoj, Le
ninas su Krupskaja persi
kėlė į Krakovą (pirma Au
strijoj, dabar Lenkijoj), 
kad būtų arčiau Rusijos. Iš 
Krakovo jinai palaikė rv- 
šius su Peterburge tada 
spausdinamu bolševiku lai
kraščiu “Pravda” (Tiesa), 
kurį vedė Viačeslavas Molo
tov, dabartinis pirmininkas 
Sovietų Komisarų Tarybos, 
ir J. Stalinas.

Ji 1915 metais dalyvavo 
tarptautinėje moterų kon
ferencijoje Berne ir smerkė 
imperialistinį karą.

Po caro valdžios nuverti
mo 1917 m., Krupskaja su
grįžo į Rusiją ir neatlai- 
džiai darbavosi, vpač tarp 
moterų darbininkių, skie- 
pindama jom revoliucinius 
supratimus. Toliau, įsikū
rus ir sustiprėjus Sovietų 
valdžiai, Krupskaja dau
giausiai veikė žmonių švie
timo srityje.

Jinai buvo mylima visų 
Sovietijos darbininkų ir 
valstiečių.

Karčiai Smerkė šnipus 
Trockistus-Bucha- 

riniečius
Krupskaja sakydavo: 

“Mūsų žmonės karčiausiai 
nekenčia tų, kurie kovoja 
prieš Lenino ir Stalino idė
jas; jie bjaurisi trockistais- 
buchariniečiais šnipais.”
Neturtingo Oficieriaus 
Duktė, Mokslinga Mergaitė

Nadežda K. Krupskaja 
buvo duktė armijos oficie
riaus, kilusio iš senos bajo
rų šeimynos. Ji gimė Peter
burge 1869 m. Nors jos tė
vai buvo aukštos klasės 
žmonės, bet neturtingi, ir 
Nadežda, dar eidama vidu
rinį mokslą, jau uždarbiavo 
privačiai mokindama kitus 
jaunuolius, ypač kai mirė 
jos tėvas, palikdamas Na- 
deždą tik 14 metų našlaite. 
Taip užsidarbiaudama, Na
dežda baigė ir aukštąjį 
mokslą Moterų Kolegijoj 
Peterburge, su aukšta gar
be už pasižymėjimus moks
le.

ORAS
Šį trečiadienį oras laips

niškai prasiblaivys.

NADEŽDA KONSTANTINOVA KRUPSKAJA, 
ką tik mirusi Lenino našlė

Net Pati Nazių Policija Anglija ir Francija Pil- 
Atakuoja Lenkus Stu

dentus Danzige
Varšava. — Lenkų stu

dentų organizacijos nutarė 
neužilgo paskelbt “dieną be 
vokiečių” visuose Lenkijos 
universitetuose. Tai bus 
protestas, kad vokiečiai na- 
ziai taip užpuldinėja ir gu
ja lenkus studentus Danzi- 
go krašte.

Po pirmesnių pogromų 
prieš lenkus studentus, 
Danzigo senatas užtikrino, 
kad naziai daugiau neuž- 
puldinėsią lenkų; tad len
kai studentai vėl atėjo į 
Techniškąją Kolegiją Dan
zige; bet uniformuoti na
ziai vokiečiai vėl atakavo 
juos ir išvijo laukan.

Po to įvyko susikirtimas 
gatvėje tarp nazių ir lenkų. 
Vokiečiai policininkai ne 
tik negynė užpultųjų lenkų, 
bet išvien su naziais mušė 
juos. Dvylika lenkų tapo 
sužeista ir keturi areštuoti.

Sužeistieji kreipėsi į len
kų komisionierių, ir tas 
stipriai užprotestavo Dan
zigo senatui.

Angly Seimo Narė Reikala
vo Priverstx Vyrus Parodyt 

Žmonom, Kiek Jie Uždirba
London. — Darbietė An

glijos seimo atstovė dakta
rė Editha Summerskill no
rėjo įnešt sumanymą išleist 
įstatymą, kad vyrai turi 
parodyt savo žmonom, kiek 
jie gauna algos ar kitokių 
įplaukų. Dėl to jinai atsi- 
Idausė, ar ministeris pirmi
ninkas Chamberlain remtų 
tokį įnešimą. Chamberlain 
atsakė, kad ne. >

nai Pripažino Generolo
Franco “Valdžią”

z London. — Anglijos ir 
Francijos valdovai galuti
nai pripažino gen. Franco 
“valdžią” Ispanijoj.

Darbiečiai seimo atsto
vai dėl to ruošia įnešimą 
išreikšt nepasitikėjimą val
džiai Anglijos premjero 
Chamberlaino. Komunistas 
atstovas Gallacher pareiš
kė, jog Chamberlain čia pa
sielgė kaip išdavikas An
glijos ir demokratijos.

Chamberlain pasakojo, 
būk generolas Franco “už
tikrinęs”, kad po karo Ispa
nija būsianti “laisva” (nuo 
nazių ir Italijos). Darbie
čiai pareikalavo parodyt 
tuos “užtikrinimus.” Bet 
Chamberlain atsisakė.

Iškriko Naujasis Belgijos 
Ministeriy Kabinetas su

Pierlotu Priekyje

Brussels, Belgija. — Pa
sitraukė naujasis mišrus 
Belgijos ministerių kabine
tas, kurį kelios dienos atgal 
sudarė katalikas , Pierlot, 
kuris šiame kabinete buvo 
premjeras. Naujasis minis
terių kebinetas iškriko to
dėl, kad socialistai ministe
rial priešinosi Pierloto pla
nui nukirst algas valdžios 
tarnautojam.

LABAI PADIDĖJO SO
VIETŲ LAIVYNAS

Maskva. — Pernai daug 
naujų karinių laivų Sovie
tuose užbaigta ir į jūras pa
leista.

Lenkija Sykiu su Italija ir 
Naziais Reikalaus Kolonijų

Varšava. — Atsilankius 
grafui Ciano, Italijos už
sieniniam ministeriui, buvo 
susitarta, kad Lenkija iš
vien su Italija ir Vokietija 
reikalaus kolonijų iš Angli
jos ir Francijos^

Lenkijos Studentai Išbeldė 
Vokiečių Naziy Langus

Varšava. — Lenkai stu
dentai sukėlė naujas de
monstracijas prieš Vokieti
jos ir Danzigo nazius. Tos 
demonstracijos a u d r ingai 
bangavo ir aidėjo Varša- 
voj, Krakove ir Poznanėje. 
Lenkai išdaužė langus žino
mų vokiečių nazių. Krako
ve policija tik smarkiomis 
vandens sriovėmis iš gais
rinių vamzdžių nubloškė 
demonstrantus nuo Vokie
tijos konsulato.

Lenkų Studentų Legiono 
susirinkime dalyvavo ir 
aukšti valdžios nariai. Buvo 
pasakyta aštrių kalbų prieš 
Vokietiją. Vienas kalbėto
jas užreiškė, kad, girdi, “40 
milionų lenkų pastosią ke
lią” naziam, jeigu vokiečiai 
mėgins smurtu pervest 
Danzigo kraštą Vokietijai.

KLAIPĖDOS NAZIAI PRI
SIEKIA HITLERIUI 

PRIEŠ LIETUVĄ
Kaunas. — Lietuvių Są

junga Klaipėdoje išnešė 
protesto rezoliuciją, kad 
tapo prašalinti Lietuvos 
valstybės ženklai iš valdiš
kų antspaudų ir nuo valdi
ninkų uniformų - drabužių 
Klaipėdos krašte; o tie žen
klai buvo panaikinti pagal 
tarimą Klaipėdos vokieti
ninkų nazių valdybos-direk- 
to rijos.

Protesto rezoliucija pa
siųsta lietuviškam Klaipė
dos gubernatoriui ir kau
niškei Lietuvos valdžiai.

Rezoliucija taipgi protes
tuoja, kad naziška direkto
rija uždraudė minėt Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktį abelnai ir teleido jos 
minėjimą tik lietuviškose 
mokyklose Klaipėdos kraš
te.

Klaipėdiškės Lietuvių Są
jungos rezoliucija toliau pa
žymi, kad klaipėdiečiai, 
kurie įstoja į vokietininkų 
nazių organizaciją, turi pri
siekt ištikimybę “svetimai 
valstybei” (Vokietijai).

Bet kas yra gėdingiausias 
dalykas, tai kad tūli net pa
čios Lietuvos valdininkai 
Klaipėdos krašte įstojo į 
nazių organizacijas, at
kreiptas prieš Lietuvą.

Siųs kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas 5 balsais prieš du pa
naikino patvarkymą Šalies 
Darbo Santikių Komisijos, 
kur jinai įsakė Fansteel 
Metalurgijos k o r poracijai, 
North Chicagoj, priimt at
gal 39 darbininkus. Juos 
bosai pavarė už tai, kad jie 
veikliai dalyvavo sėdėjimo 
streike.

Teisėjai Hughes, McRey
nolds, Butler, Stone ir Ro
berts tuo pačiu sprendimu 
pasmerkė visus sėdėjimo 
streikus, kaip “neteisėtus.” 
Sprendime nedalyvavo nau
jausias teisėjas F. Frank
furter. O du demokratiniai 
teisėjai, Reed ir Black, pa
darė atskirą pareiškimą, 
kur sako, jog korporacija 
laužė Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą, bruko darbinin
kam kompanišką unijėlę, 
atsisakė derėtis su darbi
ninkais per • jų išrinktus 
bendrus atstovus; ir todėl 
Šalies Darbo Santikių Ko
misija turėjo pilną teisę 
liept korporacijai atgal pri
imt išmestus darbininkus, 
streikierius sėdėtojus.

Šis sprendimas šalies Vy
riausio Teismo bus vartoja
mas kaip galutinas “įstaty
mas” prieš visus darbinin
kų sėdėjimo streikus.

TERORO ŽYGIAIS TARP ŽY
DU IR ARABU UŽMUŠTA 

DESETKAI ŽMONIŲ
Jeruzale. — Žydų ūžtais 

syta bomba Haifoj, Pales
tinoj, sprogdama daržovių 
rinkoj, užmušė 24 arabus ir 
sužeidė 37.

Jeruzalės Senajame Mie
ste žydai įdėjo bombą į ka- 
šę ir ši bomba užmušė ke
turis arabus ir sužeidė pen
kis. Kitoj dalyj Jeruzalės 
žydai nušovė du arabus ir 
apšaudė arabų busą ir tro- 
ką mieste.

Netoli Tel Avivo žydai 
nušovė tris arabus. Keliose 
vietose jie pakasė minas- 
bombas po geležinkeliu 
pirm pravažiuojant trauki
niam su arabais. Žydų pa
kasta mina arti Jaffos už
mušė vieną arabą ir sužeidė 
keturis.

Haifoj arabai užmušė 
tris žydus.

Ispanijos Respublikos 
Valdžia Tebegyvuoja

Washington. — Ispanijos 
respublikos a m b a sadorius 
Jungtinėm Valstijom, De 
Los Rios pareiškė, jog 
“Madrido valdžia tebegy
vuoja ir aš esu jos atsto
vas” Amerikoje.
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“Pasiruošė Veikimui”
Šitaip andai rašė “Vienybė” apie tau

tininkų konferenciją, įvykusią vasario 
19 d. Baltimorėje. Girdi, “Darnaus vei
kimo ir našių davinių savo veikloje te
galime susilaukti tik tuomet, kai visas 
tautines jėgas subarsime ir subendrin
sime planingam tautiniam ir kultūri
niam veikimui.”

Tačiaus, ten pat: K
“Jei ir po šios tautinės 'srovės konfe

rencijos atsiras tokių tautinių grupių ir 
joms vadovaujančių asmenų, kurie prie
šinsis tautinės srovės konsolidavimui, tai 
tokias grupes ir tokius jų vadus geriau- 

*-• šia palikti nuošaliai Tautinės Tarybos 
veiklos. Neliečiant tokiu 
veiklos galima naudingus 
kultūrinius darbus dirbti, 
gyvenime visuomet buvo
bus. Jų nestinga ir tautinėje srovėje. Bet 
gi negalima amžinai tūpčioti vietoje ir 
slopinti tautinius darbus vien dėl to, kad 
malkotentai nori tautinės srovės pirmyn- 
žangą paralyžiuoti.”

Tai parodo, kad “konsolidacijos” dar
bas tautininkuos neijiajjąip, kaip to no
rėtų tūli žmonės. Vitaitis traukia vienon 
pusėn, Klinga kiton, Simokaitis trečion, 
o Tysliava ketvirtom Kiekvienas vadas, 
kiekvienas nori būti generolas, bet nei 
vienas neturi armijos.

Ką gi tautininkai gali “sukonsoliduo- 
ti”, suvienyti? TMD mirus. Sandara vos 
pavelka kojas. Simokaičio organizacija 
tik ant popieros tegyvuoja. SLA jau ne 
jų rankose. Vadinasi, pasimojimas “kon
soliduoti” organizacijas, kurios negyvuo
ja, reiškia tiek, kiek žmogus norėtum 
padaryti iš vėjo pastatą. •

Na/bet, jeigu žmonės pasitenkina kal
bėjimu apie konsolidaciją, tegu kalba. 
Lai bent tuomi jie pasitenkina.

Pagerinta “Tiesa”
Reikia pasveikinti Lietuvių Darbinin

kų Susivienijimo Centro Valdybą ir 
“Tiesos” redakciją už įvedimą reformų 
Susivienijimu organe.

“Tiesos” No. 5-tas išėjo padidintas ir 
žymiai pagerintas. Angliškas skyrius 
(kurį redaguoja Jonas Ormanas) pada
rytas lyg ir savystoviu laikraščiu tabloi- 
dinės formos. Jis turi 12-ką puslapių ir 
daro gerą įspūdį. Mes pasitikime, kad 
ateity- jis bus dar turiningesnis ir įdo
mesnis. Mūsų jaunime yra užtenkamai 
tašyto jų, kurie galės parodyti savo ta
lentą padidintoj angliškoj .“Tiesoj.”

Patartina visiems tėvams susipažinti 
su šituo laikraščiu. Patartina patiems 
skaityti ir duoti savo vaikams. Be to, 
reikia raginti jaunimą į laikraštį raši- 

e neti.
Dabar angliškas “Tiesos” skyrius iš- 

eidinės vieną kartą per mėnesį. O lie
tuviška “Tiesa” išeidinės du kartu per 
menesį, kaip iki šiol išeidinėjo.

Jonas Gasiūnas, “Tiesos” redaktorius, 
matyti, deda didelių pastangų padaryti 
LDS organą įdomiu ir geru laikraščiu.

Tenka, todėl, palinkėti, kad abiejų Jo
nų pastangos ir pastangos LDS Centro 
Valdybos atneštų kuodaugiausiai nau
dos ne tik Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimui, o ir visiems Amerikos lietu
viams!

LDS Pastogėje
LDS organas “Tiesa” (iš kovo 1 d., š. 

m. laidoje) praneša:
“Metinės apyskaitos, prirengtos ap

draudos departmentams rodo, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas ir 1938 
metais yra paaugęs. Tai labai smagu 
apie tai pranešti visiems LDS nariams. 
Mūsų Susivienijimas, atrodo, nuolatos 
auga-stiprėja.

“Pilnas apskaitliavimas parodo, kad 
1938 metais LDS paaugo 350 narių. Su 
pradžia 1939 m. LDS turėjo 8,007 na
rius, o tuo pačiu laiku 1938 m. turėjo 
7,657. Įrašyta 1938 m. 929 nauji nariai, 
tuo pačiu sykiu išsibraukė virš 500 na
rių, mirė 68. Su sausio 1, 1939, LDS 
turtas siekia $268,977.89.

“Išmokėjimus taipgi gana didelius tu
rėjome.

“1938 metais sirgo 646 nariai, išmokė
ta $30,134.50, 1937 m. sirgo 552 nariai, 
išmokėta $26,116.75.

“1938 metais mirė 68 nariai, išmokėta 
$25,836.47; 1937 m. mirė 36 nariai, iš
mokėta $14,840.94.

“Nuo Lt)S susiorganizavimo sirgo 
3,646 nariai, kuriems išmokėta viso 
$175,134.50. Tuo pačiu laiku mirė 278 
nariai, kuriems išmokėta $100,736.47. 
Viso pašalpomis ir pomirtinėmis išmokė
ta $275,870.97.

“Mūsų Susivienijimas, apart pašalpų 
ir pomirtinių, turėjo nemažai išmokėji
mų Centro lėšų , padengimui, organo 
“Tiesos” išleidimui, ir kitiems apšvietos 
ir kultūros darbams.

“Kuomet Susivienijimas nariais didėja, 
suprantama, turime daugiau ir susirgi
mų ir mirimų, taipgi ir* kitų išlaidų. To
dėl išmokėjimai natūraliu būdu padidėja.

“Mūsų Susivienijimas finansiniai gana 
tvirtas. Finansinis apdraudos fondo sto
vis (solvency) siekia net 144.86 nuošim
čius, arba 44.86 nuoš. viršaus depart- 
mentų reikalaujamos sumos. Pašalpos 
fondas taipgi sutvirtėjęs.

“Negalime visgi tuo pilnai pasitenkin
ti. Mūsų Susivienijimas juk nėra papras
ta pašalpinė draugija; LDS yra plati 
progresyvė organizacija^ veikianti ap
švietos ir kultūros dirvoj taipgi. Jisai 
privalo daug smarkiau augti ir tvirtėti. 
Mes turime gaut bent po 120 naujų na
rių kas mėnesis. Tai galima atsiekti, jei- 
ku tiktai visi daugiau rūpinsimės savo 
brangios organizacijos budavojimu.

“Šių metų pradžioj mums pavyko ge
rokai sutvirtinti LDS Vaikų Skyrių. Jei
gu per visus metus darbuosimės tokiu 
tempu, tai pradžioj 1940 metų tasai sky
rius galės pasiekti iki 700 narių. O tai 
galime padaryti.”

Vienas dalykas metasi į akis: perdide- 
lė narių fluktuacija; perdidelis skaičius 
jų išsibraukia. Kame to priežastis? Ji 
keri vyriausiai tame, kad kuopų finansų 
sekretoriai nesirūpina narius aplankyti 
(tuos, kurie neatsilanko į susirinkimus) 
ir iškolektuoti iš jų duokles. Jeigu taip 
būtų padaryta, tai šiandien LDS turėtų 
kur kas daugiau naujų narių.

Antras dalykas: nuo pat savo įsikūri
mo, LDS išmokėjo savo nariams arba jų 
giųiinėms net $275,870.97. Tai milžiniš
ka suma.

Tačiau, nepaisant visko, LDS turi sa
vo ižde atsargai $268,977.89! Taip, vadi
nasi, buvo su sausio 1 d., š. m. Šiuo tar
pu tasai turtas bus žymiai paaugęs. Or
ganizacijos solvency siekia 144.86 nuoš.

Vadinasi, orąanizacija : 
la. Ji auga, ji stiprėja. O 
gina visus pažangiuosius 
tuvius!

Pasitraukia
moteriškė,

Ponia Rooseveltienė
Žymiausioji mūsų krašto 

ponia Rooseveltiene, prezidento žmona, 
dar kartą parodė, kad jai nepakeliui su 
reakcija. Ji pasitraukia iš “Amerikos 
Revoliucijos Dukterų” organizacijos. Pa
sitraukimo priežastis, kaip ji pati sako, 
yra tame, kad paminėtoji organizacija 
yra labai reakcinė. >

Nepaprastai supurtė visus pažangiuo
sius Amerikos žmones pastarasis “Revo
liucijos Dukterų” žygis. Jos turi Wash
ingtone dičĮelę svetainę, Constitution 
Hall. Viena pačių žymiausiųjų Amerikos 
dainininkių, Marija Anderson, negrė 
kontr-alto, panorėjo panuomuoti svetai
nę savo koncertui. Na, ir reakcininkės
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Mokslas ir De 
mokratija

gi ir
Seniai 

pasakyta, kad didelė dalis 
visokių išradėjų buvo netur
tingi ir moksliškiems tyri
nėjimams nelavinti žmo
nės. Daugelis darbininkų, 
amatininkų, beveik visai 
be mokyklų mokslo, 
pasidarė dideliais išradė
jais. Jų išradimais dabar 
sukurtos milžiniškos pramo
nės (industrijos) ne vienoj 
kurioj šalyj, bet visam pa
saulyj. Dabar Amerikos ir 
Anglijos mokslininkai pra
neša, kad išradėjai tankiai 
būva moksliškai neišlavinti 
ir gana jauni, dar nepradė- 
jusieji žengti į antrą pusę 
amžiaus.

Amerikos mokslininkų 
draugijų susivienijimo lei
džiamas savaitraštis 
“Science News Letter” pa
duoda šią žinią:

“Išradimai (inventions) 
paprastai yra padaromi | 
žmonių žemiau 40 metų am
žiaus, tankiai be moksliško 
lavinimo, kaip pastebi Sir 
James Swinburne, Britiško 
Plastikos Instituto prezi
dentas.”

Kitaip sakant:, tai darbi
ninkai, darbo žmonės, nes 
jie paprastai yra mažai la
vinami mokslo dalykuose. 
Jie tankiausiai yra sava
moksliai net ir tame moksle, 
kurį duoda pradedamoji ir 
vidurinė mokykla. O čia 
“mokslas” vadinasi siaurą
ja prasme. Lavinimas mok
sle, arba mokslinis lavini
mas yra kolegijose, univer
sitetuose.

Tas pats savaitraštis kitą 
kart pasakė, kad mokslas 
esąs demokratiškas. Moksli
ninkai ne tik nedraudžia 
kritikuot jų mokslų faktus, 
bet da ir paduoda juos kitų 
kritikai. Ir dėlto mokslišku
mas kitaip vadinasi “empi- 
rio-kriticizmas,” “experi
mentale metodą” • 
masis būdas. Tik bandy-

sakys: “tikėk, kad taip 
yra,” tai bus tikėjimas, o ne 
mokslas. Jis sako: “matyk, 
kad taip yra; tai ne išmis- 
las, bet ištyrimas gamtos 
įstatymų.”

Kad mokslo būdas yra de
mokratiškas, tai ir mes esa
me tatai matę. Amerikoje 
radijas dėl to taip greitai ir 
taip aukštai išsivystė, kad 
jis buvo plačiai demokratiš
kas per keletą pirmųjų me
tų. Tai yra, tasai vystyma
sis ėjo absoliučiai laisvai 
per plačias mėgėjų minias. 
Be abejo atsimenate, kaip 
būdavo dienraščiuose įvesti 
radijo skyriai, kuriuos ves
davo specialistas redakto
rius. Jis duodavo mėgėjams 
patarimus, atsakymus ir 
skelbdavo jų patyrimus. 
Toks ir toks mėgėjas tą ir 
tą padarė, tą ir tą pastebė
jo, ko iki šiol radijo techni
kai, inžinieriai da nežinojo; 
ten ir ten mėgėjas paprastu 
savo padarų-priimtuvu ga
vo žinią iš Europos. Tokios 
žinios beveik visą dienraš
čio puslapį užimdavo. Kad 
buvo minia tų mėgėjų, tai 
dėl to dienraščiai tuos sky
rius ir įvedė. Jie nori skai
tytojams patikti, kad dau
giau gautų tų skaitytojų. 
Dabar da valdžia palaiko 
mėgėjus, bet jau jie sure
gistruojami, gauna tam ti
kras raides ir po vidurnak
čio gali vieni kitiems 
“broadcastyti.” K u o. m e t 
(1938 m.) uraganas Nau- 
jojoj Anglijoj peklą padarė, 
tai šitie radijo mėgėjai di
džiausią patarnavimą pada
rė nelaimingiems žmonėms. 
Jie pranešė apie tai žinias, 
nes reguliariai radijai bu
vo jau uždaryti. Tas žinias 
gavo Pennsylvanijos telefo
no kompanija ir viena die
na greičiau galėjo pasiųsti 
savo trokus su darbininkais 
ir medžiaga ir pirmąją pa- 
gelba: viena diena grei
čiau galėjo tenai sunaikin-

demokratijos nariai... O 
kaip atsirado pirmas radijo 
bandymas, kol “radijo” var
do nebuvo ir bandytojai 
apie tokį daiktą da nemanė?

Westinghouso kompanijos 
vienas inžinierius sau pri- 
vatiškai “bovijosi” kokiu 
savo elektrišku prietaisu ir 
išgirdo jame kokį braškėji
mą. Taš kartojosi per kurį 
laiką. Inžinierius ėmė tei
rautis, ar kas nors ne “bez- 
džionauja” su elektra. Nuo 
žmonių sužinojo, atrado. 
Darbininkas, buvęs sužeis
tas, dabar invalidas, daro 
bandymus ant fordo moto
ro. Inžinierius, matomai, iš 
to gavo idėją, — na, ir mes, 
ir visas pasaulis turi radi
ju

Demokratiškai radijas iš
rastas ir plačiai demokra
tiškai išbandytas — išvys
tytas. Tiktai didžiausias 
pelnas iš to eina ne demo
kratišku būdu. Ir ne demo-

jas - obskurantas - demago
gas.

Lietuva neturi demokra
tiškumo nė gyvenime, ne 
moksle, — atsieit, yra pa
smerkta nykimui po kelių 
vadų-despotiškų kapitalistų 
jungu.

Kas Daryti?
Mažos geležinkelio stote

lės, esančios Indijos miš
kuose, viršininkas gavo iš 
savo vyriausybės griežtą

— bando- įtus telefonus pradėti atstei- 
k bandy-'gti. Raudonasis Kryžius 

mais ištyrus, galima paša- taip pat greičiau galėjo nu- 
kyti, kad tai' faktas, kad vykti tenai su pagelba. Pas- 
taip ir taip tikrumoje yra. | kui National Broadcasting 
Kuomet kiti mokslininkai;Kompanija, vidaus reikalų
tatai išnaujo perkratinėja, 
išmėgina ir jeigu randa, 
kad faktai tikri, tada jau 
dalykas yra pripažintas 
mokslišku. Tada jau ir ne- 
mokslininkams jį galima iš
aiškinti, įrodant tatai ban
dymu, kad viskas yra gam
tiškai, ne stebuklingai pa
daroma. Jei mokslininkas

ministerija ir Raudonasis 
Kryžius per radiją labai 
gražų jautrų tributą pagy
rą davė radijo mėgėjams, 
ypač vienai Pennsylvanijos 
stočiai, kuri, gavus žinią 
nuo nežinomo savo radijo 
draugo, gerai išgarsino, ge
rai “pasėjo” tą žinią.

Taip, tie mėgėjai — tai

kratijai. Darbininkų klasė įsakymą meko^ nedaryti be 
kada nors tą nenormalumą 
pataisys ir visokius aristo
kratiškus pelnus pasuks į 
demokratijos naudą.

Lietuvoj Mokslas Su
pančiotas

Amerikoje bendrai visas 
biznis-kapitalizmas dėl to 
taip aukštai iškilo, kad bu
vo čionai demokratijos lais
vė.

Lietuvoje sulyginamai 
maži savininkai, pažangaus 
kapitalizmo šalininkai no
rėjo demokratines laisves 
įvest, kaip yra Amerikoj, 
Anglijoj, Franci j o j, kad vi
sas biznis galėtų sparčiai 
plėtotis ir šalis turtėti. 
1926 metais jie ir gavo vir
šenybę per rinkimus ir įve
dė demokratiškas laisves, 
nors ir su baime, kad iš to 
“bolševizmas” neišeitų. Ta
da atgaleiviški kapitalistai 
su atgaleivių kunigų pagal
ba sukilo ir be mūšio praša
lino tąją demokratų ir so
cialdemokratų valdžią, iš
šlavė demokratybę, įvedė 
karingojo kapitalizmo (fa
šizmo) valdžią ir jie dar te
beviešpatauja. 1936 m. jie 
ir mokslo demokratiškumą 
iššlavė iš Lietuvos, ir laik
raščių redaktoriams prisa
kė būti baigus universitetą, 
o jei ne, tai tegul eina kiau
lių; ganyt (bet “kiaulių ne
ganęs ponu nebusi”).

Kaip išradėjai ir moksle 
pasižymėję žmonės gali būt 
nebuvę universitete, taip ir 
redaktoriai. Kits ir univer
sitetą baigęs redaktorius 
gali būt tamsybės platinto-

atitinkamo įsakymo iš vir
šaus. Vieną dieną geležin
kelių ruožo viršininkas ga
vo tokią telegramą:

—Mano stoties platfor
moje atsirado tigras ir 
drasko konduktorių. Sku
biai įsakykit, ką aš turiu 
daryti! ? — Stoties viršinin
kas.

Sunki Paslaptis
—Žiūrėk, čia rašoma, kad 

svogūnai labai sveika val
gyti! — sako Marytė drau
gei.

—Gal tai ir teisybė, bet 
kaip čia išlaikyti paslaptį, 
ką valgai?—paklausė drau-

Po Posėdžio
Rytą vyras, naktį vėlai 

grįžęs namo, gauna iš žmo
nos barti. ,

—Bet, mieloji, juk aš va
kar, grįžęs iš posėdžio ne
kėliau jokio triukšmo!—tei
sinasi vyras.

—Tu — ne, bet užtat 
smarkiai triukšmavo tavo 
draugai, kol įgabeno tave 
į kambarį!

(Surankiota)

l.fž

Amerikiečiui W. O. Jenkinsui Priklausiusi cukraus plantacija Meksikoj, ku
rią Meksikos vyriausybe nusavino ir pavedė valstiečiams valdyti kolektyviai.

' C

*

“Revoliucijos Dukterų”, vadovės atsisa
kė svetainę dainininkei išnuomuoti tik 
todėl, kad ji negrė !

Šlykštėjosi tuo reakcininkių žygiu visi 
pažangesni žmonės. Matyt, ponia Roose- 
veltienė bandė su jomis kovoti, bandė 
daryti viską, kad jos atšauktų tąjį savo

nutarimą. Bet viskas buvo veltui. Dėka 
tam, ji pasitraukia iš jų tarpo.

Gal šis šviesiosios moters pasitrauki
mas iš jų tarpo privers plačiau mąstan
čias “Revoliucijos Dukteris” susirūpin
ti ir pradėti griežtą kovą prieš tą reak
ciją, kuil turi apžergusi organizaciją.

Klausimas;
Gyvenu mažame mieste

lyje, ir tik kaip kada dirbu. 
Ar turiu turėti socialės ap
saugos kortelę, ir kur galiu 
reikalauti ?
Atsakymas:

Kuogreičiausia gauk So
cialės Apdraudos kortelę. 
Svarbu užrašyti visus už
dirbtus pinigus, nes didu
mas tos sumos nuspręs mė
nesinę pensiją, kurią gausi 
sulaukęs 65 metus. Ir So
cialės Apsaugos kortelė yra 
būtinai reikalinga visiems 
bedarbės k o m p e n s acijos > 
prašymams. Asmenys, ku
rių uždarbio rekordas neuž
rašytas ant socialės ap
draudos sąskaitos, negali 
prašyti bedarbės pašalpų.

Jeigu tavo apielinkėje nė
ra Social Security ofiso, 
tai parašyk laišką į Social 
Security Board, Baltimore, 
Md. Gali gauti aplikaciją, 
tam tikslui iš kiekvieno 
pašto.
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A. Jonikienės Maršrutas 
Prasidės Šiandien

ŠĮ vakarą, kovo 1-mą, Naujojojo Anglijoj 
prasideda prakalbų ir pasitarimų maršru
tas A. Jonikienei, tol i majai viešniai kalbė
tojai ir moterų darbuotojai iš Chicagos. Be
lieka 'palinkėti Naujosios Anglijos moterims 
ir visiems, kam rūpi moterų organizavimas 
ir gerovė, širdingai padirbėti, kad šis Nau
josios Anglijos. Lietuvių Moterų Sąryšio di
delis žygis ir kalbėtojos pašvęstas jam lai
kas ir energija duotų kuo geriausias pasek
mes.

A. Jonikienė kalbės apie liaudies sveika
tos padėtį Jungtinėse Valstijose, taipgi apie 
jaunimo ir lietuvių moterų reikalus. Kaipo 
Amerikoj augusiai lietuvaitei, nuo pat kū- • 
dikystės dalyvaujančiai visuomeniškoj vei
kloj tarp lietuvių ir kitataučių, išauklėjusiai 
vaikus motinai, minėti klausimai yra gerai 
pažįstami ne vien iš rašto, bet ir ir per
gyvenimų. Todėl visiems svarbu išgirsti jos 
prakalbas.

New Havenui buvo skirta kovo 1-ma, o 
Torringtonui—kovo 3-čia, bet neteko paste
bėti, ar kas rengiama tose vietose minėto
mis dienomis.

Užsisakė plakatus ir tikrai rengiamos 
prakalbos sekamose vietose:

Waterbury, Conn., kovo 2-ros vakarą, 
Venta Svetainėj, 103 Green St.

Bridgeport, Conn., kovo 4-tos vakarą, 
Liet. Jaunų Vyrų D-jos Salėj, 407 Lafa
yette St.

Hartford, Conn.,, kovo 5-tos popietį, 2 
vai., Laisvės Choro Svetainėj, 57 Park St.

New Britain, Conn., kovo 5-tos vakarą, 
Lietuvių Svetainėj, 354 Park St.

Montello, Mass., kovo 7-tos vakarą, Liet. 
Tautiško Namo apatinėj svetainėj, Vine ir 
Main Sts.

Kovo 6-ta buvo skirta Bridgewateriui, 
Mass., bet apie juos dar neteko girdėt.
Maršrutas tęsis iki 26-tai kovo.
Jeigu kuriai kolonijai nebuvo skirta die

na ar kokių kitų reikalų turite sąryšyje su * 
maršrutu, rašykite M. K. Sukackienei, 18 
Hillside St., Worcester^ Mass.

Taip pat visi rengiantieji prakalbas ar 
šiaip vakarus, kur norima turėt d. Jonikie
nę, prašomi pranešt d. Sukackienei mitingų 
laiką ir antrašą. Jinai turės informuoti kal
bėtoją, kad jai nereikėtų klaidžioti jieš- 
kant svetainių bei gaišuot brangų laiką ir 
daryt bereikalingas lėšas važinėjant ten, 
kur nebus rengiama prakalbos. S.

Montello, Mass.
Mūsų Darbuotė

Vasario 20 d. moterų pa- 
šalpinės draugijos Birutės 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
skaitlingas ir entuziastiškas. 
Narių atsilankė apie 175. 
Daug gerų darbų atlikta, pa- 
vyzdin, išrinkta komisija iš 
trijų narių rengimui. prakalbų 
A. Jonikienei iš Chicagos.

Prakalbos įvyks 7 kovo, 7 
vai. vakaro, Lietuvių Tautiš
ko Namo apatinėj svetainėj.

Išleista laimėjimui gražus 
keiktas, kurį paaukavo Eva 
Adomaitienė. Už keiką su
rinkta $4.10. Pinigai skiria
mi nacionalio suvažiavimo rei
kalams. Paaukota 25 doleriai 
Industrijos Fondui. Mat, at
ėjo toki laikai, kad darbinin
kai, norėdami gaut dirbtuvę 
į savo miestą, turi sudėti tūks
tančius, kad nusipirkti nors 
mizerną uždarbį, taip dabar 
įvyko mūsų kolonijoj. Daug 
nerašysiu apie tai, nes apie 
minėtą fondą ir dirbtuvę bu
vo rašyta antradienį, 21 va
sario, šiame laikraštyje.

Pasaulio kapitalistai be pa
sigailėjimo klupdo darbinin
kus ant kelių ir rengiasi skau
džiai plakti fašizmo rykštė
mis, todėl, šalin nusiminimas 
ir baimė iš mūsų tarpd. Visų 
šalių darbininkai, organizuo- 
kimės ir vienykimės; juk tei
sybė mūsų pusėj, tad suvie
nijus spėkas į daiktą pergalė 
bus mūsų. Birūta.

Cleveland, Ohio

Pasaulio Moterys
Pereitą savaitę atplaukė New Yorko-New 

Jersey portan Sovietų prekinis laivas Čeliuš- 
kinec. Jisai atgabeno brangaus granito, mar
muro, taipgi nerūdijančio plieno statybai So
vietų Paviliono Pasaulinėj Parodoj.

Tačiau vietinę spaudą daugiau sudomino ne 
tos brangenybės, bet,moterys laivo įgulos na
rės: Uljana Lebedevd, Elzbieta Georgopulo, 
Galiana Gradskaya ir Antonina Todory. Vie
nos jų dėvi vyriškais, kitos moteriškais drabu
žiais. Užimamos vietos yra nuo radio opera
torių iki stevardo.

Gana daug riksmo spaudoj kilo, kam prezi
dentas Rooseveltas paskyręs Mary Winslow 
oficiale Jungtinių Valstijų atstove Tarp-Ame- 
rikinėn Moterų Komisijon, kuri ' yra sekcija 
Pan-American Unijos. Kritikai sako, kad ten 
turėjus būti paskirta Doris Stevens, buvusi 
Moterų Partijos viršininkė, kuri .komisijoj il
gai išbuvo neoficiale atstove. Baramasi ir dėl 
to, būk Winslow buvus Rooseveltienės reko
menduota. Esą, jinai ir Perkinsiūtė darančios 
į prezidentą perdaug įtakos.

Kritikai neva nori parodyt, kad dalykas esą 
tarp dviejų asmenų ir jų paskyrė jų. Tikreny
bėj, skirtumą yra programose. Winslow yra 
šalininkė programos, kuri reikalauja moterims 
specialių apsaugų. Stevens sako, kad kiekvie
nas specialis įstatas moterų apsaugai, kaip 
tai, reikalavimas minimum algų, našlėms 
pensijų ir motinystės apsaugos, statąs mote
rį nelygion padėtin su vyrais, pažeminąs.

Trumpai tariant, Winslowaites programa 
yra Naujosios Dalybos programa, o p-lės Ste- 
vensaitės—Hooverio programa. Mums, darbo 
moterims, tenka tik džiaugtis tokiu p-no prezi
dento paskyrimu.

Glorijos Vanderbilt advokatai metiniam 
raporte sako, kad ji suvartojus tik $52.99 sa
vo turto “asmeniškiems reikalams.” Jos 
įplaukos 1938 metams buvusios $141,798. Mo
tinai išmokėta $21,000 dukrelės* užlaikymui ir 
išlaidoms laike vizitų.

Kaip žinia, toji $4,068,593.20 vertės turto 
turinti mergaitė gyvena pas tetą, taigi tie 
“mizerni” 21 tūkstantėlis išleista ne visų metų 
pragyvenimui, bet tik viešėjimo laikotarpiams.

Tuo tarpu lietuvė motina, pasirašius “Varg-

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkime, laikytame 
23 vasario, daug nutarta nau
jų dalykų. Moterys rengiasi 
Motinų Dienos apvaikščioji- 
mui, taipgi išrinko 3 delega
tes moterų konferencijon, įvy- 
ksiančion 2 balandžio, Chica
go j.

Ispanijai paaukavo $16.75, 
pelną nuo buvusio vakarėlio.

Naujų narių per šį mėnesį 
įstojo 14. Mūs kliubas auga. 
Narės stengiasi būdavot mūs 
kliubą, dirba energingai, tei
singai. Parengimų^ komisijose 
dirba dd. Venclovienė ir Gen- 
drėnienė, gerai surengia ba
lius, visada būna geros pasek
mės. ‘ !

Nauja pirmininkė d. Jony- 
lienė užėmė vietą. Tikimės, 
kad draugė dirbs ir išaugins 
mūs kliubą nors iki šimto na
rių. Mes visos, draugės, tu
rim organizuot, kalbint savo 
drauges, kad stotų į mūs kliu
bą ir padėtų mums dirbti. 
Stengkimės per šiuos du mė
nesiu gauti daugiausia naujų 
narių, kad Motinų Dieną pa- 
sirodytume skaitlingai ant 
gatvių, kur susirinks tūkstan
čiai žmonių visokių tautų. 
Mes nešim iškeltus obalsius: 
“Šalin karas!” “šalin fašiz
mas!” “Mes norim laisvės ir 
demokratijos visų šalių dar
bininkams.” .

Koresp.

So. Boston, Mass.

NADEŽDA KRUPSKAJA, LENINO NAŠLĖ,
Mirė vasario 26-tos ryto 6 vai., Maskvoj, sulaukus 70 metų.

Pirmadienį radio pranešė liūdną žinią, kad Maskvoje pa
simirė pasaulipiai garsi ir branginama moteriškė Nadežda 
Krupskaja, narė Sovietų Sąjungos Komunistų Centralinio Ko
miteto ir Sovietų Sąjungos švietimo Komisaro padėjėja.

Mirė sulaukus 70 metų amžiaus, pradėdama 71-mus. Dar 
tik išvakarėse, pereitą sekmadienį ji apvaikščiojo 70 metų su
kaktį ir visos Sovietų Sąjungos žmonės sveikino ją, kaipo ar
timiausią Lenino draugę ir pagelbininkę, linkėdami jai ilgiau
sių metų sėkmingai darbuotis dėl komunizmo. Tarpe daugybės 
kitų sveikinimų, buvo nuo K. P. Centralio Komiteto, taipgi 
Badajevo, Aukščiausiojo Sovieto pirmininko ir buvusio caro 
Durnoj atstovo. Sveikinimuose atžymėta jos didieji darbai, 
kuriuos ji atliko be pertraukos, nesusvyravus, katorgoj, ištrė
mime, sunkiausiose valandose dirbdama revoliuciniame judė
jime per 50 metų nuo ankstybos jaunystės iki užmerkė akis.

Apie šią didžiąją kovotoją daugiau žinių rasite pirmame 
puslapyje, taipgi sekamose laidose.

Keletas žodžių apie drau
gės Paulinos Antanuk sveika
ta.

Atlankius, radau ją biskį 
geriau vaikštančią, jau ir ran
ką geriau valdo. Tik labai 
nuobodauja, kad negali da
lyvauti darbininkiškame vei
kime, dėl kurio jinai yra tiek 
daug pasiaukojus. Nors ji as
meniškai ir negali dalyvauti, 
bet darbininkiško judėjimo 
anaiptol nepamiršo. Kur tik 
darbininkiškas suvažiavimas 
ar kitas svarbus reikalas, ji 
visuomet atsiunčia sveikini
mus su aukomis. Ji tebėra su 
mumis. Tik gaila, kad mūsų 
draugės ją nebeatlanko. To
dėl aš prašau draugių, atidė
kit savo reikalus nors keliom 
minutėm ir pro šalį eidamos 
užsukit pas d. Antanuk. Jos' 
antrašas 21 Gold St., So. Bos
tone. H. T.

Cleveland. Ohio

Ar Nori Atbusti Ir Protauti?
Didžiuma iš mūs esame 

proto tinginiai . Mes skaito
me plačiai, be sustojimo, ne
sustodami sugerti, ką mes 
skaitome, be apmąstymo ir 
palyginimo su savo patyri
mais, pirmesniais patėmiji- 
mais ir žinojimu dalyko. Mes 
nesustojame .skaityme gautus 
įspūdžius sudėti savo mintin.’ 
Kiek sykių mes randame gra
žių idėjų, bet nesustojame jas 
sulyginti su savomis idėjomis, 
kurios jau nuo seniai yra mū
sų mintyje ir pirmiau mus in
teresavo.

■Garsus amerikonas auto
rius Carlysle sakė: “Atsisėsk 
ir paženklink savo mintis.” 
Toji valanda ar dvi, padėtos 
tam tikslui reguliariškai, bus 
vienu maloniausių prisimini
mų. Geriausias būdas duoti 
naujo pasigėrėjimo mūsų 
protiniam gyvenimui, tai pa
protys rašyti užrašus. Mums 
nėra reikalinga ir skaityti, 
jei skaitymas nepalieka jokio 
įspūdžio. Sumanymai pra
nyks, jei mūsų mintis pro juos 
teka, kaip pro oro retą tin
klą.

Taipgi yra klasiškas pasako
jimas, kaip vyras, gavęs pui
kią idėją, pasidarė taip links
mas, kad jis puolė ant kelių 
už ją dėkoti Dievui, bet kai 
atsikėlė, jo idėja jau buvo iš
slydus iš jo minties. Jei mes 
neužmarkiuosime gerą mintį 
paakstinimui supratimo ir at
minties, tai prelekcijos, veika
lai, prakalbos, knygos ir pa
sikalbėjimai bus veltus.

Genijai nepasidaro nuo už
rašų, bet reikšminga, kad 
daugiausia pasaulinių vadovų 
tai praktikavo. Charles Dar
win rašė užrašus, ypatingai, 
jei jis patėmijo naują faktą 
ar teoriją, katra nesutiko su 
jo suradimais, “nes nemalo
nūs faktai ar mintys greičiau 
išsprunka iš mūs minčių, ne
gu patinkami.”

Robert Louis Stevenson vis 
turėjo dvi knygas — vieną 
skaityti, kitą rašyti.

Kita vertė užrašų, kad ge
riausia metodą pastatyt idėją 
mūsų mintyse, tai suvienyti ją 
su jau seniau patvirtinta idė
ja.

Rašymas išvysto mūsų pro
tavimą. Grenville Kleiser sa
ko, kad kasdieninis vartoji
mas plunksnos yra geriausias 
būdas išvystyti aiškias idė
jas. O jo draugas patarė pa
rašyti patėmijimą kožną die
ną pei; visus metus, nežiūrint, 
ar jaučiasi noras taip daryti, 
ar ne. Jo užrašai apima pla
čiai — žmones, filosofiją, po
litiką, žmonių prigimtį, jų 
darbą ir viską gyvenime. Jis 
sako, kad rezultatas šios dis
ciplinos padarė jį aštresniu 
tėmytoju ir aiškesniu protau
to j u. ’

Ida M. Tarbell, gerai žino
ma biografe ir rašytoja, per
skaičius rytinį laikraštį, dik
tuodavo ją suinteresavusius 
patėmijimus, aštrindama savo 
protinį gabumą. Sulaukus 81 
metų, jos protiškas gyvenimas 
parodo naudingumą šios me-

šė Moterėlė,” “Vilnies” Moterų Skyriuj, vasa
rio 21 d., atsakydama daktarui A. L. Grai- 
čūnui į kritiką moterims už prastą vaikų auk

šlėj imą, rašo:. '
“Aš gyvenu iš pašalpos per pereitus 7 me

tus. Pati jaučiuosi nesveika. Išauginau vieną 
berniuką ir vieną mergaitę. Mergaitė jau 19 
metų, o berniukas 17 metų.

“Teisybė, kaip daktaras sakote, jie išblyškę, 
bet ne žiopli. Aš gaunu pašalpos iš valstijos 
$11.70 į savaitę. Tai išeina mum trim po $3.- 
90 į savaitę. Tai aš prašyčiau, kad Dr. Grai- 
čūnas išrokuotų, kokius daiktus aš savo kūdi

kiams galėčiau nupirkti ir kaip juos maitinti 
su geru maistu, kad mano kūdikiai būtų pilni 
energijos ir gražūs, raudoni, kaip burokai?...”

Sutinkant su “Vargšės Moterėlės” pastaba, 
kad tokiu ištekliumi galimas tik paprasčiausias 
gyvybės palaikymds, norisi primint draugėms, 
khd Moterų Dienos minėjimuose bus plačiai 
nagrinėjama priežastys tokios gausos turto 
vienoms ir baisaus skurdo kitoms.

šį mėnesį kiekvienoj kolonijoj turėtų būt 
surengta nors vienas vakaras moterų reika
lams su pačiomis moterimis priešakyje tų va
karų programos. 'M—te.-

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo parengimas įvyks su- 
batoj, 4 kovo, 7 vai. vakaro, 
fe. 79th St., Darbininkų Sve
tainėj. Tikietai 15c. Visi lie
tuviai prašomi dalyvauti. Bus 
gera muzika, valgių ir gėri
mų, nes moterys visada sten
gias gerai visiems patarnauti. 
Pelnas skiriamas siuntimui 
delegačių Chicagon, moterų 
konferencijon, ir pasveikini
mui konferencijos.

Komisija.

New Britain, Conn.
Pasitikime Viešną

Pasveikinkime, kai atvyks 
viešnia Alice Jonikienė iš toli
mos didelės lietuvių kolonijos, 
Chicagos. Ji kalbės moterų ir 
abelnai darbo žmonių reikalais 
sekmadienį, 5 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 354 
Park St. Čia ji pirmu kartu 
dalyvaus šioj apielinkėje ir po 
tam vargu kada teks pamatyti 
ir išgirsti ją kalbant.

LLD 27 kuopa kviečia visus- 
visas demonstratyviai šią vieš
nią pasveikinti prakalbose.

Rep.

todos.
Thomas Hobbes, pagarsėjęs 

tėmytojas, sako, jeigu jis bū
tų skaitęs kiek kiti, jis mažai 
težinotų. Kitas autorius skel
bia, kad bandydamas mokytis 
protauti vien per skaitymą, 
tai kaip artistui piešti kopi
juojant kitą piešinį. Demo
critus, graikų filosofas, kuris 
gyveno 300 m. prieš Kristų, 
išsiėmęs akis, kad negalėda
mas skaityti prisiverstų save 
protauti.

Tas, žinoma, nereiškia, 
kad nereikia skaityti. Dau
guma didžiausių protautojų 
buvo begaliniai skaitytojai, 
bet jie žinojo, kaip skaityti. 
Sekretas, tai duoti protui bis
kį bizūno.

Pasaulio išmintingiausi ir 
mokyčiausi žmonės gavę savo 
mokslą skaitydami su paiše
liu. Knygos neprabėga pro 
jų mintis; jie sugeria, ką skai
to. Mes dabartiniame gyve
nime taip greit viską daro
me, kad mintys, patėmijimai, 
idėjos — viskas greit prabėga 
ir prabėgs, jei neturėsime pa
protį užrašyt. Dar svarbiau, 
užrašai prirodys savo tikrą 
vertę tam žmogui, kuris nori 
atbusti ir protauti.

A. Markevičiūtė.

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENE
(tąsa)

Kostia trūsėsi apie provizijas, taisydamas 
maišus, užrišdamas juos, perstatinėjo 
bonkas su vodka. Jis negalėjo sėdėti vienoj 
vietoj. Jam sunku buvo suprasti, kaip jie 
galėjo pasitikėti jam. Jis net drebėjo iš 
baimės, kad tik nei vienas grūdelis nežūtų.

Smeliakovas ir Petinas buvo du jauni vy
rai, ir, sprendžiant pagal jų drapanas, bu
vę raudonarmiečiai. Jie negalėjo žinoti, ko 
iš jų reikalaus.

“Jūs turite saugoti šį maistą, tai yra vi
suomenės turtas!” aštriai kalbėjo Kostia. 
“Ir jeigu kas norėtų pasisavinti, jūs žinote 
ką daryti. . . Ar suprantate?”

“O kaip mes jį apsaugosime?” klausė 
Smeliakovas.

“Šautuvais.”
Smeliakov pamatė šautuvus ir paėmė 

vieną jų savo rankosna. Jis meiliai, su dide
liu prisirišimu jį apžiūrėjo ir tarė: “Mes 
tą atliksime, aš prisiekiu.”

Kostia paliko Smeliakovą ir Petiną sau
goti maistą. Petinas užėmė vietą prie taba
ko ir vodkos.

* * * . ’’
Kostia įžengė į mums jau žinomą baraką 

ir apžiūrėjo sau gerai pažįstamus veidus.. 
Jis buvo jų vadas, jis turėjo galią.

“Vaikučiai, aš noriu tarti jums žodį.”
Jie pakilo ir rinkosi aplink jį.
“Vadas prašė manęs, kad padaryčiau jam 

vieną dalykėlį—ir aš prižadėjau tatai at
likti.”

“Ką, ar dirbti?” “suriko Lemonas.
Kostia tik numetė į jį vieną žvilgsnį.
“Nori tą klausimą su manim išrišti?” jis 

šaltai užklausė.
“Aš neisiu dirbti,” Lemonas vis rėkė.
Kapitonas atsikreipė į visą baraką.
“Aš prižadėjau padirbėti per tris dienas. 

Ir kodėl aš negaliu suteikti savo būriui bis
kį tabokos ir stiklą vodkos?”

Jie visi stovėjo lyg apmirę. Viešpatavo - 
tyla.

“Ir kodėl tokis sveikas, diktas būrys ne
gali pažaisti per tris dienas? Juk tas viskas 
aišku. Jie mus nenori prigauti. Aš būsiu 
galva. Na, kas užsitiki manim ? Na, kal
bėkit.” ' . .

Visi balsavo'už. Kostia atsikreipė į Le
meną, “Na. . . ?”

“Ir aš tau užsitikiu,” atsakė Lemonas.
“Puiku,” kalbėjo kapitonas, “aš noriu, 

kad jūs į valandą laiko prisirengtumėte. Iš 
čia imti nieko nebus reikalinga.”

Jie atsipeikėjo ir pradėjo šūkauti.
* * *

Benas griežė maršą. Sušaukta didelis 
mitingas. Kapitonas atsistojo šalę Gromovo 
ant platformos ir smarkiai saliutavo.

“Jūs šaukėte mane?”
“Taip, ar viskas jau prirengta?” klausė 

Gromov.
“Taip.” '
“Taigi, paimk šį laikraštį ir atydžiai per

skaityk. Turi suprasti, kokią atsakomybę 
paėmei ant savo pečių.”

“Aš tą suprantu.”
“Ir prižadi man, kad atliksi tą darbą?”/ 
“Taip,” tarė Kostia ir paėmė laikraštį.
“Na, tai duok ranką!” Ir čekistas pasiūlė 

savo ranką Kostiai, kapitonui vagių. Du 
suaugę vyrai, bet taip skirtingai, žiūrėjo 
vienas kitam akysna. Abiem buvo svetimas 
tuščias sentimentalizmas. Jie tik paspaudė 
dešines. Kostia nusiskubino prie laivo. Ei
damas, jis kalbėjo pats sau:

“Tai pirmu kartu mano gyvenime, tai 
pirmu kartu.”

Jis stovėjo priekyje laivo. Apsirengęs bu
vo ilgu militarišku apsiautalu ir kepure. Jis 
atsirėmė ir skaitė laikraštį, kur tilpo straips
nis liečiantis kanalo budavojimo problemas. 
Laiks nuo laiko jis pažvelgdavo krantan lyg 
norėdamas suderinti perskaitytus žodžius su 
realybe. Už aukštų uolų buvo girdima smar
kus žemės dundėjimas. Jis sudėjo laikraštį 
ir nuėjo ant laivo kapitono tiltelio.

“Ką aš noriu žinoti yra, kodėl mes jiesi- 
judiname pilnu garu pirmyn?” 'jis užklausė 
laivo vairuotojo.

“Nėra ko mums perdaug skubinti,” trum
pai atsakė šis asmuo.

“O kaip senai tu maudeis?” Kostia už
klausė. “Mano vaikinai tau greitai gali su
teikti maudynę.”

“Pilnu garu pirmyn!” suriko vairuotojas.
žemutinėj dalyj laivo Kostios būrys 

smarkiai dainavo. Laivas ėjo vis greičiau.
“Klausyk, aš turiu atlikti didelį darbą,” 

vis kalbėjo Kostia. “Aš noriu, .kad dar pa- 
skubintumei, o jei ne, tai mano vaikučiai 
bus priversti tave pamerkti vandenyj.”

Vairuotojas pradėjo pykti.
“Manai, kad mane išgąsdinsi?”
“Aš nieko tuomi nepralošiu.”

(Bus daugiau)

/
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LIETUVOS ŽINIOS
ALYTUS

Daug Medžių Lieka Neišvežtų
Nepastovus žiemos oras la

bai trukdo iš miškų medžius 
vežti. Dauguma ūkininkų 
tuo susirūpinę. Atrodo, kad 
dauguma medžių, ypač iš 
Slapesnių miškų, liks neišvež
tų.

SUV. KALVARIJA 
Atsitiktinumas ar Padegimai?

Paskutiniu metu Kalvarijo
je įvyko trys gaisrai. Sausio 
mėn. 21 į 22 d. nakties metu 
degė Šešupės g-vėje gyvena
mas namas. Nuostolių padary
ta mažai, nes gaisras buvo 
greit pastebėtas ir užgesintas. 
To pat mėn. iš 25 į 26 d. Sodų 
g-vėje degė pil. Belzono Za- 
velio kluonas, kuris sudegė 
veik visas. Nuostolių padaryta 
apie 2,500 lit. Trečias gaisras 
įvyko I. 31 į H 1 d. taip pat 
nakties metu Vilniaus gatvė
je, sudegė Jokūbo Susnickio 
kluonas. Nuostolių padaryta 
apie 10,000 lit., nes kluone 
sudegė daug pašarinių dobilų 
ir šiaudų. Šis gaisras gręsė 
persimesti į gyvenamus na
mus ir sunaikinti dalį Vilniaus 
g-vės, bet ugniagesių energi
jos dėka, gaisras buvo užslo
pintas.

PANEVĖŽIS 
Bedarbių Streikas

Sausio 30 d. sustreikavo 
120 miesto bedarbių. Streiko 
priežastis—permažas atlygi
ntas dirbantiems prie viešųjų 
darbų, ties apskrities ligoni
nės lieptais. Už iškastą kūbą 
žemės iki šiol buvo mokėta 
1,20 lt. Sustreikavę bedarbiai 
demonstratyviai buvo atvykę į 
miesto savivaldybės patalpas. 
Streikas užsitęsė apie 4-rias 
valandas lailęo ir išspręstas 
bedarbių naudai. Už iškastą 
kūbą žemės nustatytas nau
jas atlyginimas—1,50 lt.

Dolerių J ieško ir Kapuose
Sausio 26 d. pil. Petraus

kas Petras, gyv. Pasvalio 
miest. pranešė telefonu polici
jai, kad Joniškėlio m. kapinė
se atidarytas jo sūnaus, par
vežto iš Amerikos, kapas.

Padarius apžiūrėjimą ras
ta, kad piktadario atplėštos 
cementinio kapo geležinės du
relės, įeita į kapą, atsukti du 
Sriubai geležinių lankų, ku
riais apjuostas karstas ir ban
dyta atplėšti karstas, bet kar
stas neatidarytas ir nieko iš 
kapo nepavogta. Kape rasta 
primėtyta nudegintų degtukų 
ir ant karsto bankrutkės nuo
rūkų. Tuo reikalu vedama 
kvota.

meratą, tačiau drauge ir el
getavo.

Vaikščiodamas sakydavosi 
esąs bedarbis, platinąs laikraš
čius, bet pragyventi iš to ne
galįs ir kai niekas laikraščių 
neužsisakydavo, prašydavo iš
maldos.

Vengrys Pranas tokiu būdu 
išgavo iš Kretingos Pranciško
nų vienuolyno 10 lt. ir Šv. 
Vincento draugijos 8 lt. Iš 
.Mažeikių apskr. valdybos 5 
lt. ir Šiaulių šv. Vincento d- 
jos 8 lt.

Tuo pačiu tikslu jis buvo 
užėjęs 3 kartus į Panevėžio 
vyskupijos kuriją ir norėda
mas gauti audienciją pas vys
kupą K. Paltaroką sakėsi, 
kad turįs reikalų dėl persis
kyrimo. Policijai išalkinus 
Vengrine asmenybę, jam ke
liama byla dėl elgetavimo. 
Dėl elgetavimo pastarasis jau 
yra baustas kitose Lietuvos 
vietose.

Shanghai.— Japonai Chi- 
‘feuuųsrrj RfonąRju fofni 
kur ant viršukalnės yra už
silikę 55 kitataučiai, tarp jų 
12 amerikonų.

Shenandoah, Pa.

Sulaikytas Kontrabandininkas
Sulaikytas kontrabandinin

kas Andrius Petruškevičius su 
22 žiebtuvėliais.

Sulaikytasis laikomas poli
cijos priežiūroj ir jo byla ati
duodama Obelių muitinei, kad 
nubaustų ir etapu pristatytų 
į nusikaltusio nuolatinę gyve
namą vietą—Kybartus.

Du Gaisrai
Sausio 25 d. 18:30 vai., 

Bunčių km. Rozalimo valse., 
sudegė Šukio Stasio klojimas 
su pašaru. Nuostolių padary
ta apie 1,000 lt. Klojimas ne
buvo apdraustas.

Tą pat dieną, apie 18 vai., 
Daujėnų vnk. ir valse, kilo 
gaisras Novozelskio Povilo so
dyboje, kurioje sudegė skarda 
dengta jauja ir klojimas. 
Nuostolių padaryta apie 2,- 
500 lt. Trobesiai buvo neap
drausti.

Platino Knygas, Laikraščius 
Ir Elgetavo

Vengrys Pranas, 32 metų 
amžiaus, gyv. Kaune-Šančiuo- 
se, šaldytuvų g., būdamas 
sveikas ir jaunas Panevėžyj 
ir kitur platino knygas, rinko 
“Naujosios Romuvos” prenu

Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimas

Vasario 19 d. čionai buvo 
surengta masinis mitingas pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės 21 metų sukaktuvių. 
Rengė vietos progresyvės 
draugijos ir tautiška lietuvių 
parapija. Kalbėtojais buvo 
drg. šolomskas iš Brooklyn© 
ir tautiškos parapijos kunigas 
Brazys, žmonių atsilankė 
apie 400.

Pirmas kalbėjo drg. šolom
skas apie valandą ir pusę, 
^perbėgdamas tolimos praei
ties lietuvių istoriją ir kaip 
tapo atgauta neprigulminga 
Lietuva, ir kaip Lietuvai šian
dien ir vėla yra didžiausias 
pavojus iš hitlerininkų pusės.

Kunigas Brazys taipgi pa
sakė gerą prakalbą, užva
žiuodamas gerai Rymo kuni
gams. Sakė, kuomet liko nu
verstas caras, tai Romos ku
nigai prašė Vokietijos kaize
rio, kad jis paskirtų Lietuvai 
karalių, ir kad Lietuva vėliai 
liktų pavergta po Vokietija.

Taigi kum pasakė, kad dau
giausia kovojo už Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą so- 
cialistai-dabartiniai komunis
tai. Jis sako, komunistai nėra 
tokie baisūs, kaip jie yra per
statomi kunigų tamsiems žmo
nėms.

Maža mergaitė Naujuniutė 
pasakė gražias eiles apie Lie
tuvą. Sudainuota Amerikos 
ir Lietuvos Himnai.

Priimta rezoliucija Lietuvos 
klausimu.

Gražiai Paremta Ispanijos 
Veteranai

Lietuvių Moterų Apšv. Kliu- 
bas surengė balių dėl sugrį
žusių iš Ispanijos kovotojų.

Surengta veik į vieną savai
tę laiko. Pelno liko $45. Dėl 
kovotojų pasiųsta $40, už $2 
pirkta atvirukių dėl siuntimo 
Washingtonan, kad būtų nu
imtas embargo nuo Ispanijos, 
$3 paskirta dėl Komunistų 
Partijos.

Drg. P. Kvalkauskas auka
vo už 50c. bulvių, drg. M. Ab- 
raitienė aukavo boųką raudo
nų kiaušinių. Aukotojams 
ačiū.

Iš Komunistų Vieneto 
Susirinkimo

Vasario 19 d. buvo laikytas 
lietuvių kuopos susirinkimas, 
kuriam ei ir drg. šolomskas da
lyvavo. Reikia pažymėti tas, 
kad šiame susirinkime įstojo į 
partiją 3 nauji nariai,—1 mo
teris ir 2 vyrai. Tai labai pui
ku, kad draugai stoja į savo 
klasės partiją. E. M.

Sir Stafford Cripps, kurį 
Anglijos Darbo Partija 
išmėtė iš savo eilių dėl
to, kad jis stoja už su
darymą Liaudies Fronto 

Anglijoj.

Lowell, Mass.
Mūsų Žinios

Balso Chorui sekasi gerai. 
Kovo 28 d. š. m. choras bus tik 
vieno meto senumo. Jis susior
ganizavo pradžioje tik iš 13 
jaunuolių ir manęs 'čieno senio. 
Dabar choras turi didoką ir 
gražų būrį jaunuolių abiejų ly
čių. Taipgi ir “senių” skaičius 
padidėjo. Prie choro kas-kart 
vis daugiau dedasi naujų daini
ninkų, pavyzdin, vasario 19 d. 
laikyto j dainų praktikoj prisi
dėjo keturi nauji nariai. .

Balso Choras auga laipsniš
kai ir kuomet jis apvaikščios 
savo apižiaus vienmetinę su
kaktį, galima tikėtis, kad Bal
sas bus jau dvigubai išaugęs di
dumu ir dailumu.

Smagu tai matyti pas mus 
Lowellyje. Dar yra nemažai lie
tuviško jaunimo ir apsivedusių 
jaunų žmonių, kurie turėtų sto-1 
ti prie choro, tuomi gelbėti au-

amžiaus, gyvenęs Baldwin St., 
Billerica, Mass., nuėjo į namus 
pas ponią Dorothy Farsythe, 26 
metų amžiaus, trijų kūdikių 
motiną, ant Oakwood avenue, 
Billerica, kurios vyro nebuvo 
namie tame laike. Challies tu
rėjęs kokį tai pokalbį su ta mo
teriške dėl .kokio ten reikalo 
nesusitaikęs, paleido šūvį tiesiai 
į moteriškės krūtinę. Moteris 
pašauta krito ant grindų, o 
Challies palikęs ją kraujuose 
patvinusią nuėjo į miestuko po
licijos nuovadą ir pasisakė, jog 
jis peršovė moterį. Ir tuoj gi 
pats alpdamas krito ant grin
dų. Kažin, ar tai buvo tik toks 
nudavimas, ar gal tikrai tokį 
žvėrišką darbą atlikęs, buvo 
įvykio sukrėstas ir neišsilaikė 
ant kojų.

Moteriškė virš 20 miliutų 
kankinosi kraujuose be jokios 
pagelbos. Vėliaus nuvežta Low- 
ellin į Šv. Jono ligoninę ir da
bar ten kovoja su mirčia. Jai 
buvo leista jos vyro kraujas į

Camden. N. J.
Drąsus Vagis

Camdene policija įieško va
gies, bet kaip vagis vogė, tai 
kaimynai gražiai pasikalbėjo 
su juo. Stela Adventienė pa
džiovė baltinius į daržą pava
kare ketvirtadienį ir išėjo pas 
kūmučius,, o vyras buvo namie 
ir skaitė laikraštį kaimyno. 
Šuo pradėjo smarkiai loti, 
žmona sako savo vyrui, “iš
leisk jį laukan, nes gal kas 
yra.” Tas atidaręs duris žiūri 
patamsyj kaimyno darže vy
ras ima baltinius nuo virvės ir 
klausia: “Ar tu, Jonai čia?” 
Vagis storu balsu atsakė: 
“Taip, tamsta.” Bet šuo savo 
kaimynus gerai pažino ir ne
lodavo ant jų. Bet ant to vyro 
lojo. Tas surinkęs geresnius 
dalykus iššoko per tvorą ir 
nubėgo.

Tada kaimynas pamatė, kad 
jau ne Jonas, bet baltinius vo
gęs vagis.

Baltiniai buvo pavogti po
nios Stelos Adventienės, 1310 
Green Street.

Nijolė.

Anglai Demonstruoja prieš 
Gen. Franco Pripažinimą
London. — Trys tūkstan

čiai žmonių demonstravo 
Trafalgar aikštėje prieš 
Anglijos valdovų intencijų 
pripažint fašistų “valdžia” 
Ispanijoj. Tarp demons
trantų buvo ir anglai liuos- 
noriai kovotojai, sugrįžę iš 
Ispanijos respublikos.

Sakė kalbas vyresnysis 
karininkas Clement Attlee, 
vadas Anglų Darbo Parti
jos, Ellena Wilkerson ir kiti 
darbiečių vadai. Klausovai 
šauksmais reikalavo, kad 
kalbėtų ir Cripps, kuris ne
senai išmestas iš Darbo 
Partijos; o jis išbrauktas iš 
partijos už tai, kad reikala
vo Liaudies Fronto prieš 
fašizmo pavojų.

REPUBLIKONAI PERŠA 
DEWEY SAVO KANDI
DATU Į PREZIDENTUS

New York, vas. 27.—Re- 
publikonai skaito geriausiu 
savo kandidatu į preziden
tus 1940 m. rinkimam aps
krities prokurorą Thomą 
Dewey. Tai todėl, kad jam 
pavyko įtikint prisaikintus 
posėdininkus, kad yra kal
tas Tammany Hall, atžaga
reivių demokratų vadas 
grafteris Heines, parsida
vėlis numerių “laimėjimų” 
raketierius. Bet tai dar 
pirma didesnė byla, kurią 
laimėjo Dewey. Didelė dau
guma abiejų senųjų kapita
listinių partijų šmugelnin- 
kų ir piktadarių vis pras- 
prunka pro Dewey’o nagus.

ginti dailę ir kultūrą lietu
viuose.

Turime ir senesnio amžiaus 
žmonių, tinkamų būti ir dainuo
ti chore. Jeigu tie žmonės pri
sidėtų prie choro, tai galėčiau 
drąsiai sakyti, kad mes lowel- 
liečiai būtumėm ne paskuti
niai Naujojoj Anglijoj.

Kokia kolonija turėtų pasi
likti paskutinė, užimdama Low
ellio vietą, nežinau, bet nebe 
Lowellis. Taigi, žmonės, kurie 
galite Lowellį pajudinti ir jį 
pastūmėti pirmyn, “Hurry 
up!” Stokite į Lietuvių Balso 
Chorą.

Vasario 21 d., Jurgio Wash- 
ingtono gimimo dienos išvaka
rėse Choras turėjo pasilinksmi
nimo vakarų, Lowellio L. Dar
bininkų Kliubo Svetainėje, 338 
Central Street. Susirinko daug 
jaunimo ir dalis senimo. Visi 
praleido smagiai laiką, ir čia 
vėl padaryta keletas dolerių 
pelno Chorui. Chorui reikia su
stiprėti finansiniai, kad galėtų 
apmokėti mokytojui ir finan
suoti visus choro reikalus.

Ir Lowellyj Nebesaugu

Seniau šis miestas didžiuoda
vos, kaipo “saugi vieta.” Man 
taip neišrodė ,ir seniau, bet 
miesto autoritetingi žmonės 
taip sakydavo. Bet šiuomi laiku 
nieks nebegali tuomi didžiuo
tis, nes visokie vagišiai atviro
se gatvėse tiesiog iš rankų plė
šia, kas papuolė.

Tokiu būdu ir mūsų draugė 
M. Chuladienė liko apiplėšta. 
Buvo šitaip: dvi draugės, M. 
Chuladienė ir U. Daugirdienė, 
ėjo Summer gatve į Choro ren
giamą vakarą vasario 21 d. va
kare, apie 7 valandą. Draugė 
(Chuladienė nešė didoką nešulį 
prigamintų valgių ii\ laikė ran
koje paketą, kuriame buvo apie 
penki doleriai pinigais ir kiti 
reikalingi daiktai. Be to, pats 
paketas naujas—gražus, duk
ters papirktas, kaipo dovana 
mamai. t

Na, ir kaip netikėtai iš už
kampio, ar iš kur, prišoko va
gišius, apie 18-19 metų amžiaus 
vaikėzas, griebė už paketo ir 
taip smarkiai plėšė, kad drau
gės rankose pasiliko tik ranki- 
nėlis (pakaba). Vagišius spru
ko į tamsų užkampį. Draugės 
pradėjo rėkti ir bandė vytis, 
bet greit juto pavojų, nes ten 
jau radosi ir daugiau tos šai- 
kos. Duota ramybė. Tik tuo- 
jaus užraportuota policijai 
apie įVykį. f

Nesmagus buvo vakaras drau
gei Chuladienei, apgailestavo ir 
visi draugai ją dėl to įvykio.

Tokie dalykai dedasi todėl, 
kad bedarbių armija mieste pa
stoviai didelė, o miesto valdyba 
neapšviečia tinkamai net tų ga
tvių, kurios pačiam miesto vi
duryje. Ir todėl jos virsta plė
šikų lizdais. Policija irgi neper- 
daug rūpinasi tokias vietas tin
kamai apsaugoti.

■ \
Kruvinas Užgavėnių Dienos 
fvykis. Lowellio Priemiestis— 

Billerica, Mass.

čia vienas jaunas vaikinas, 
Robert N. Challies, 20 metų

gyslas, vėliau jos brolio krau
jas, tačiau perdaug jos pačios 
kraujo nutekėjo ir nėra vilties 
jai išgyti, kaip rodo antrą die
ną po įvykio. Jos gyvybė di
deliam pavojuje.

Robert Challies prisipažino 
turėjęs su ta moteriške drau
giškus santikius jau apie porą 
metų. Lankydavęs jos namus, 
kuomet jos vyro nebūdavo na
mie, taipgi atsilankydavo ir 
vyrui esant namie.

Dabar eina tyrinėjimas to 
žiauraus žmogžudystės įvykio. 
Kalbų yra visokių, xbet kol kas 
jos neaiškios.

Šitokie dalykai,, kaip kad pas 
mus įvyko užsigavėjimo dieno
je, įvyksta tūkstančiais ir tūks
tančiais. Ir tas įvyksta ten, 
kur... O! atsiprašau! Tai ne 
bolševikų Rusijoj, kur “smau
gia” kunigus, minyškas ir patį 
dievą veja lauk su kačiargom, 
kaip primeta kunigai.

Tas įvyksta šalyje, kur Mr. 
William Randolph Hearst turi ■ 
pilną laisvę per keliolika, ar j 
gal kelius desėtkus laikraštinių 
šlamštų niekingiausiais būdais 
šmeižti Sovietų Sąjungą ir už
taranti fašistinius šnipus, kurie 
šioje šalyje kasa duobę demo
kratijai ir neria kilpą ant kak
lo žmonių laisvei.

Tas dedasi šalyje, kur kuni
gas Charles E. Coughlin turi 
laisvę net per radio šmeižti ir 
niekinti geriausius demokrati
jos gynėjus — gynėjus Suvie
nytų Valstijų nuo fašistinio 
smurto. Jis turi laisvę pulti ir 
šmeižti patį prezidentą Roose- 
veltą, kad pastarasis, prisilai
kydamas šalies konstitucijos, 
duoda žmonėms daugiau lais
vės ir rūpinasi kiek pagerinti 
darbo žmonių būklę.

žiauriausi dalykai dedasi ša
lyje, kur religija ir Dievo žo
dis šinkuojamas lūpomis tokių 
keikūnų prieš komunizmą, kaip 
Brooklyn, N. Y. kunigo Ed
ward Curran ir tūkstančių ki
tų. Kunigas įCurran nepamiršta 
atkartotinai atvažinėti, veik 
kas metais ir ne po vieną kar
tą į Lowell į pašmeižti Sovietų 
Sąjungą, komunistus ir žinoma, 
jis nepamiršta įkąsti ir šalies 
prezidentą — poną Rooseveltą 
už “draugavimąsi” su komu
nistais.

Šį.kartą savo misijoj, vasario 
19, Rex Auditorium, Lowell, 
Mass., nabagas, apaštališkom 
ašarom verkšleno prieš suvirš 
2500 žmonių, temoje: “Blogy
bės ir šaknys Komunizmo.” O 
vietinis kunigams tarnaujantis 
fašistinis laikraštis “The Low
ell Sun” ant rytojaus paskelbė: 
“Brooklyn Priest Tears Apart 
Communism. Before 2500 Here.” 
Lietuviškai tariant: “Brookly
no kunigas sudraskė komuniz
mą į šmotus.”

Kunigas Curran priburnojęs 
visokių purvų ir nesąmonių 
prieš komunistus ir Sovietų Są
jungą, pilnai užgyrė atvirą fa
šistų agentą kunigą Coughliną, 
pareikšdamas, jog '■kunigas 
Coughlin dar niekad nebuvo į- 
rodytas klaidingu. Kitaip sa
kant, kunigo Coughlino bjau
rios atakos ant darbininkų, ku

rie organizuojasi į unijas; pur
vinos atakos ant padorių pilie
čių, kurie gina šalies demokra
tiją nuo fašistų pasikėsinimo 
ant jų tėvynės; ir jo atviras 
tarnavimas žiauriai reakcijai; 
pagal kun. Currano išvadą, rei
kia pripažinti šventu artikulu. 
Reiškia, kas demokratiniai liau
džiai bjauru, purvina ir nepa
doru, tai kunigam, ginantiem 
kruvinąjį fašizmą, yra šventu 
daiktu. Labai aišku!

Kun. Curran užatakavo Nau
jąją Dalybą už pripažinimą So
vietų Sąjungos. Bet, esą, dar 
didesnę klaidą padarė prez. 
Rooseveltas, kam jis 20-ties 
metų sukaktuvių Sovietų Są
jungos gyvavimo proga pasiun
tė Stalinui pasveikinimo laišką. 
“Tuomi,” esą, “pripažino kuni
gų ir minyškų žudymą, bažny
čių griovimą, moterų žaginimą, 
religijos išniekinimą, terorą, 
masinį žmonių žudymą, vergiją 
ir tūkstančius kitokių krimina
lių dalykų su visu Stalino reži
mu.” — Amen.

Tiek jau tas dievo, reakcijos 
ir Hitlerio tarnas priplepėjo vi
sokių nesąmonių, kad iš pasi
kalbėjimų su doresniais katali
kais matyt, jog ne visi tiki tam, 
ką “tėvelis” priplepėjo. Mąstan
tieji katalikai mano, kad Čia 
yra sužini kova prieš pažangą 
ir gudrus užtylėjimas prieš fa
šistų žiaurų dūkimą pasaulyje.

Besikalbant su vienu katali
ku, Džimiu, jis man ve ką pasa
kė: “Daleiskim, kad ir būtų 
taip blogai Rusijoj, tai jie ne

galėtų paslėpti nuo mokslinin
kų, kurie ten nuvažiuoja. Jie, 
matydami tokius blogus daly
kus, kaip ‘father’ sako, pradėtų 
kelti aukštyn, įrodydami fak
tais ir jiem būtų ‘too bad’ prieš 
visą pasaulį, žiūrėk, kaip dabar 
prieš Hitlerį visi rėkia, nes vi
si žino, .kad jis bjaurus.”

Toliaus Džimis vėl sako: “Ne
gali būti, kaip ‘father’ Curran 
sako, nes jis tik prikalbėjo 
daug, bet jokiais faktais neįro
dė, kad ten taip yra. Apart to, 
dabar visi žino,” jis sako, “kad 
Hitleris ir Mussolinis jau ne 
vieną šalį sunaikino, sudraskė 
ir nuo to baisiausia kenčia visi 
katalikai ir kitokie žmonės^“fa
ther’ įCurran bet-gi, nenori to 
matyti visai, tik rodo į Rusiją, 
kuri yra ‘friend’ su mūsų šalia, 
o tas parodo, kad kas nors ne- 
taip, kaip Curran sako.”

Aš manau, kad didžiumai ka
talikų kunigų melai aišku ir jie 
savo tuščiais plepėjimais nieko 
neatsieks. Džei-Em-Kei.

Lietuvos Kariuomenes Va
das Estijos Nepriklausomy

bės Minėjime

Kaunas, vasario 22 d. — 
Kariuomenės vadas genero
las Raštikis buvo išvykęs į 
Taliną aplankyt Estijos ka
riuomenės vadą generolą 
Laidonerį ir dalyvauti Es
tijos n e p r i k 1 a u somybes 
šventėje.

Philadelphia, Pa.
_______________________\_______________________________________ __________________ ____________ -

Koncertas, Bankietas 
ir Šokiai

Rengia Lietuvių Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March)
LIAUDIES NAME

735 Fairmount Ave. Philadelphia, Pa.
Koncertas Prasidės 2 valandą po pietų
Vakarienė 6 v., o šokiai 7:30 v. vak.

Gauta Programon Dvi Pagarsėjusios Dainininkės:
MARY HAMILTON, Grekų tautos, Sopranas, ir 
ANNA BATURA, Koloratūro Sopranas

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEV1ČIŪTĖ, Sopranas
M. VAIDžIULIENĖ ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
KAURIGOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

šokiams Grieš Dambrausko Orkestrą

Kalbės Leonas Prūseika
“Vilnies” Redaktorius iš Chicagos

Kaip matote, bus puiki programa. Mes kviečiam 
Philadelphijos progresyvę visuomenę dalyvauti šiame 
gražiame pokilyje. Komisija.

IWinint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE
R. M I Z A R A

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygele pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

Kiekyienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

•

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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WORCESTER, MASS. kosi pilnai pasitenkinę. Jau
nuolių orkestrą griežė iki vė
lumos nakties.

LDS 37 Kuopos Metinis 
Bankietas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 57 kp. metiniam bankie- 
te, koncertinėj programoj pasi
rodys nepaprastai gabi jauna 
lietuvaitė Dolores Stalulioniūtė. 
Ji svetimtaučiuse praeitais me
tais yra gavusi pirmą dovaną 
už puikų pianu skambinimą. 
Tada tik paveikslą jos matėm 
anglų spaudoje, dabar kuopos 
bankiete ją matysime gyvai vei
kiant.

Taipgi bus programoj čepo- 
niūtė, Kyžiūtė, šalaviejūtė, se
serys Sarbintukės ir akordinis- 
tas. Naruševičiukas. Kaip mato
te, programa bus žingeidi ir 
įdomi.

Šis LDS 57 kp. bankietas yra 
visų narių dalyvautinas; reiš
kia, kad ir kuris narys nedaly
vaus, vistiek turės užsimokėti 
50 centų, kaipo kuopos lėšų dė
lei. Pašaliniai galės ir kviečia- 
mi dalyvauti su tokia pat įžan-

Paėmus iš visų atžvilgių, 
parengimas pilnai pavyko. 
Publikos buvo apie 200. At
rodo, kad rengėjams liks ne
mažai pelno.

Aš gavau iš veiklesnių 
manchesteriečių gražių įspū
džių. Jie pasižadėjo, kaip 
galima greičiau, pakelti klau
sima kas link sutvėrimo choro 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų an
tro skyriaus susirinkime, ir 
galima pilnai tikėtis, kad ši 
draugija tokiam prakilniam 
darbui pritars. Taipgi kaž
kurie draugai išsireiškė, kad 
svetainę bendrovė suteiksian
ti dėl pamokų veltui. Tai da
bar tik belieka suaugesniems 
lietuviams, vardan tautos ir 
visuomenės, padirbėti. Ir aš 
tikiuosi, kad * Manchesterio 
lietuviai mokės suglausti spė
kas ir tą atlikti taip, kaip at
liko įsisteigdami nuosavą sve
tainę.

Linkiu kultūriniam darbe

tarybos susirinkimas, kuris 
susidėjo iš kuopų išrinktų de
legatų.

Naujas miesto tarybos se
kretorius d. Finley išdavė ra
portą, paliesdamas daug svar
bių dalykų. Diskusijos buvo 
labai plačios. D. P. L.

čia visus kaip vietinius taip ir apy
linkės lietuvius ir lietuvaites daly
vauti susirinkime. J. J. Dulkis, Ko
miteto Narys. (50-52)

ga.
Todėl tikimasi skaitlingos pu

blikos. Rengimo komisija rū
pestingai ruošiasi ganėtinai pa
vaišinti visus dalyvius įvairiais 
valgiai ir gėrimais, o tai viskas 
tik už 50 centų įžangos.

Bankietas įvyks kovo 5 d. 6 
vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St.

Po bankieto ketvirtadienio 
vakare, kovo 9 d., bus kuopos 
mėnesinis susirinkimas ir po 
kuopos reikalų apsvarstymo, 
bus skaitoma paskaita apie 
sveikatą. Pašaliniai gali ateiti 9 
vai. vakare. Prelegentas rengia
si paskaitą atlikti tinkamai.

LDS. 57 Kp. Koresp.

kuogeriausio pasisekimo.
J. A. P—kas.

PITTSBURGH, PA.

Manchester, Conn.
įspūdžiai iš Atsibuvusio 

Koncerto

t Vasario 18 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Antras Skyrius 

* turėjo koncertą, kui’į išpildė 
Hartfordo Laisvės Choras, 
Laisvės Stygų Orkestrą ir 
pavieniai nariai, po vadovys
te drg. V. Visockio.

Trumpai pasakius, Laisvės 
Choras su orkestrą savo už
duotis atliko kuogeriausiai, 
ką liudijo publikos atsineši- 
mas.

K. Gailiūnas su Birute Ro
man gražiai sugriežė gitarais 
solas. B. Ramanauskaitė dai
navo porą solų, kurie klausy
tojams patiko.

Manchesterietė B a s t e t ė 
(?—Red.) nors dar jaunutė 
dainininkė, bet sudainavo ne
blogiausia. Tai yra garbė tė
vams, kad lavina savo dukterį 
tapti Meno Sąjungos nare.

J. Ramanauskutis grojo 
smuiko solo. Publikai tiek 
patiko, kad buvo priverstas 
išeiti antru sykiu. Ištikrųjų, 
dar jaunas smuikininkas, bet 
savo gabume žengia gana 
sparčiai pirmyn. Pianu jam 
pritarė Aldona Pilkauskaitė.

Pertraukoje programos drg. 
V. Valaitis iš New Britain 

* pasakė gerą prakalbą, ku
ri daugiausiai rišosi su orga
nizavimu jaunuolių į dailės 
grupes. Jis ragino užauges- 
nius pirmučiausia sutverti 
chorą, kuris daug pagelbės 
palaikyti nuo ištautėjimo čia- 
gimius lietuvius ir tuo patim 
sykiu pasekmingiau susiben- 
drins visas visuomeniškas vei
kimas, kuris rišasi su žėdno 
vieno darbininko gyvenimu. 
Užbaigdamas savo kalbą, da- 
vė didelį kreditą mancheste- 
riečiams už įsigijimą nuosa
vos svetainės.

Užbaigus jam kalbą, pasi
pylė griausmingi aplodismen
tai. Tai tas liudija, kad kal
ba visiems patiko.

Pasibaigus programai, pir
mininkas A-. Birieta pranešė, 
kad bus šokiai, ir pakvietė ei
ti į žemutinę svetainę pasivai
šinti. Ir ištikrųjų manches- 

a teriečiai svečius labai puikiai 
. ^priėmė. Mūsų jaunuoliai Ii-

... &

VISOKIOS ŽINIOS
Praeitą sekmadienį pasimi

rė Jonas Palkota, 51 metų 
amžiaus, užsiėmimo kriau- 
čius. Ilgą laiką gyveno North 
Sidėj. Vieną kartą buvo labai 
turtingas. Iš Lietuvos paėjo iš 
Joniškio parapijos.

Mirties priežastis: penkta
dienį lipdamas laiptais pa
slydo ir susitrenkė galvą. Bu
vo nuvežtas ligoninėn, bet’ ne- 
begelbėjo.

Jonas Palkota tapo palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Paliko nuliūdime moterį, tris 
sūnus ir vieną dukterį. Buvo 
apsišvietęs lietuvis ir progre- 
syvis.

—o—
Vasario. 9 d. buvo laikytas 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas. 
Narių susirinko neskaitlingai. 
Duokles užsimokėjo trys na
riai.

Iš svarbesnių nutarimų at
žymėti reikia šiuos: Komisi
ja pranešė, kad rengiasi prie 
vakarienės vasario 26 d. ati
darymui savo namuko. Nu
tarta sukraustyti daiktus pir
miau buvusio kliubo. Tą dar
bą atliko keli draugai.

—o—
Buvo laikomas susirinkimas 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 160 kuopos. Dalyvavo 
pusėtinai daug narių. Nariai 
pasimokėjo narines duokles.

—o—
Vasario 7 d. buvo susirinki

mas Teatrališkos Dramos 
Draugijėlės. Dalyvavo 12 
narių. Vienas naujas narys 
prisirašė. Pirmininkavo jau
nuolis Ed. Kairis. Protokolą 
perskaitė St. Orda.

Buvo raportas laikyto pa
rengimo pereitais metais. Pa
sirodė, kad parengimo pinigai 
dar nebuvo priduoti. Tuo bū
du ten ant vietos aštuonius 
dolerius pridavė draugė Or- 
manienė.

Prasidėjo diskusijos apie 
apmokėjimą kaštų, kurie pa
sidarė rengiant lošėjams pa- 
rengimėlį. Tų lėšų buvo pa
sidarę $5. Dauguma nutarė 
tų kaštų neapmokėti.

Susirinkimas nusitarė ir iš
rinko komisiją iš keturių na
rių surasti mokytoją dėl cho
ro mokinimo ir atgaivinimo 
buvusio choro.

—o— x
Sausio 30 dieną buvo laiky

tas susirinkimas Komunistų 
Partijos 'Lietuvių Frakcijos 
Biuro. Apmokėta paskutinės 
išlaidos d. Bimbos prakalbų 
ir vakarienės. Nutarta su
rengti kovo 12 d. partijos na
rių ir simpatikų susirinkimą 
su diskusijomis.

—o—
Vasario 6 d. buvo laikytas 

Komunistų Partijos miesto

Klaipeda, vasario 24 d.— 
Gyvulių gydytojas Neu- 
mannas įsakė steigti Klai
pėdos krašte jaunųjų nazių 
organizacija, panašia kaip 
Hitlerio jaunimo organiza
cija Vokietijoj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, kovo 5 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., įvyks svarbios ^prakalbos. Kal
bės A. Jonikienė iš Chicagos, todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti, ypač moteris. — O. Visockienė.

(50-52)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ruošia prakalbas, 

penktadienį, 3 d. kovo, Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
8 vai. vak. Kalbės Leonas Prūseika, 
iš Chicagos ir J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyno. Prūseika kalbės apie 
Lietuvos likimą ir kitus svarbius 
klausimus, Bondžinskaitė apie “Mo
tinystės ir kūdikystės priežiūras So
vietų Sąjungoj.” Įžangos nebus. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

(50-52)

ROCHESTER, N. Y.
šeštadienį, kovo 4 d., Gedemino 

Svet., įvyks prakalbos rengiamos 
ALDLD 50 kp. Kalbės “Liaudies 
Balso” Administratorius, J. Janaus- 
kas iš Kanados. Pradžia 7:30 v. v. 
Po prakalbų bus diskusijos Lietuvos 
klausimu. Kviečiame visus. — Kom.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija ruošia prakalbas 

kovo 4 d., Laisvės” Svet., 269 Se
cond St. Pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
Leonas Prūseika iš Chicagos. Įžan
gos nebus. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. (50-52)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra! Ateinantį sekmadienį, 5 d. 

kovo, rengiamam bankiete, koncer
te ir šokius, tarpe programos daly
vių dar apsiėmė dalyvauti pagarsė
jęs rusų choras. Kaip matot, bus 
gražus programas. Apart to, drg. L. 
Prūseika kalbės svarbiais klausi
mais. — Kom. (50-52)

PATERSON, N. J.
LSS kuopa, kuri susitvėrė 26 d. 

vasario rengia prakalbas 5 d. kovo, 
62 Lafayette St. 3 vai. po pietų. Kal
bėtojas bus socialistas, kalbės te
moje: “Darbininkų Vienybe.” Kvie

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

rengia vakarienę su šokiais ir gražia 
programa. Įvyks sekmadienį, kovo 5 
d. A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. Va
karienė bus duodama lygiai 6 v. v. 
Po vakarienės bus puiki dailės pro
grama ir šokiai. Dainuos Aidbalsiai 
vad. B. Šalinaitei iš Brooklyno. Šo
kiams grieš Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga $l.Q0 asmeniui. Vien tik šo
kiams 35c. Kviečiame visus dalyvau
ti. (50-52)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 miestų kuopos: Lowell, 

Haverhill, Nashua ir Lawrence ruo
šia teatrą “Laisvės” naudai. Įvyks 
kovo i 4 d. Lietuvių Svet., 41 Berke
ley St. Pradžia 8 v. v. South Bos
tono gabiausi aktoriai sulos 3-jų 
aktų, 4-rių atidengimų veikalą 
“Pusseserė Salomėja.” Įžanga 35c. 
Vaikams 10c. Kviečiame visus skait
lingai dalvautį ir pamatyt komediją, 
kuri prajuokins visus. — Kom.

(50-52)

NEW HAVEN, CONN.
New Haven’o Moterų ir A. Joni

kienės draugiškas pasikalbėjimas 
įvyks kovo 1 d., 7:30 v. v. pas drg. 
B. Vikšrienę, 286 Wallace St. Ma
lonėkite visos draugės dalyvauti. —' 
J. Didjun.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia šokius. Įvyks 

i4 d. šeštadienio vakare, 7:30 vai. 
I Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Įžanga 35c, nariams nemokamai. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti tuomi ne tik laiką linksmai pra
leisite bet ir pagelbėsite sukelti dau
giau paskolos Kliubui pastatymui 
svetainės. (50-52)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 5 d., 2:30 v. 
po pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, atsiveskite ir savo 
draugus. Turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — Sekr. K. K. (50-52)

MAHANOY CITY, PA.
Lenino minėjimo susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 5 d. kovo. Bus ro
doma paveikslas “Leninas Spalių 
Menesį.” Šis paveikslas yra vienas 
iš geriausių gamintas Sovietų Są
jungoj. Turėsime ir gerą kalbėtoją. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
draugus dalyvauti. Ruošia Schuyl
kill Pavieto Kom. Partijos Sekcija.— 
Įžanga 25c. ... (50-52)

BRIDGEWATER, MASS.
Jaunuolių Choras rengia “Mins- 

trel Show” ir šokius. Įvyks kovo 4 
d., 7 v. v. Odd Fellows Salėje, Cen
tral Square. Bus gera orkestrą. 
Kviečiame netik bridgewaterio, bet 
ir iš apylinkės draugus dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (50-52)

NOTARY PUBLIC Te). Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Z- (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

• • •

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarn»vj- 
' mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Mateušas Sinionavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo IIcwcs eleveiterio stoties

Kiekviena subata A.
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

-— ----------- -- ------------------ — —————----------—-—|

Telefonas: Humboldt 2-7964 J

' DR. J. J. KAŠKIAUČIUS |
1

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. { 
n NEWARK, N. J. I
I ■
, VALANDOS/ 2—4 ir 6—8. 1

Nėra valandų sekmadieniais. H

***— iw» m— M M. M m—■ —— M —* « —- M«— ■ •— «■—* —• « —— ■ —• ■> —*■ ~■ **** ~~

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

pentkadienį, kovo 3 d., 3014 Yemans, 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkite būt 
susirinkime, nes turėsim daug svar-, 
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. V. (49-51)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks 2 d., kovo, ketvir
tadienio vakarą, 7 vai. pas M. 
Žvirblienę, 346 Clinton St. Prašome! 
nares skaitlingai dalyvauti ir atsi-l 
vesti naujų narių. — A. M. Sekr.

(49-51)

ELIZABETH, N. J.
* LDP Kliubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 1 d., Kliubo Svet., 
408 Court St., 8 v. v. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų nu
tarti. — S. J. Liutkus, sekr.

(49-50)

NEW NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 2 d., 8 vai. va
karo. Mikalausko Svetainėj, Logan 
ir Atlantic Avė. Malonėkite visi su
sirinkti, nes turime svarbių dalykų 
svarstyti. (49-51)

PLYMOUTH, PA.
Trečiadienį, kovo 1 d., ALDLD 97 

kuopa rengia labai įdomias prakal
bas Ispanijos klausimu. Kalbės Vy
tautas Zablackas iš Brooklyn, N. Y. 
Jis neseniai sugrįžo iš Ispanijos, ten 
išbuvo pusantrų metų, daug papa
sakos ką ten matė ir patyrė. Kvie
čiame apylinkės lietuvius dalyvauti, 
išgirsti šitą gabų jaunuolį. A Stra
vinsko svetainėj, 42 Ferry St., 7:30 
vai. vakare. Komisija. (48-50)
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOK1TI Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas. ,

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (J Kanadą 
—$1.25 J.)

ĮDĖKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII^

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

, Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu 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. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6H1

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75

Tik Apribotam 
Laikui

DABAR

$19—

ROBERT LIPTON
J eweler—Laikrod žiai—Brangakmeniai 

701 GRAND ST., arti Grabam Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

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

h

Rūgšti rugme, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 

jniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Iš TDA 17-tos Kuopos 

PrakalbŲ-Prelekcijų
įspūdingai Paminėta Komunistų Internacionalo 

Ir “Daily Workerio” Sukaktys
J. Hineso Rytoje Dar 

Ne Viskas Baigta
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo surengtos prakal
bos ir prelekcijos pereitą sek
madienį pavyko. Iš pat ryto 
lietus pylėsi, kaip iš kibiro ir 
niekas negalėjo manyti, kad 
prakalbos įvyks, bet paskirtu 
laiku žmonės pradėjo rinktis 
ir pildėsi svetainė.

Susirinkimo pirmininkas pa
aiškino, kas ta susirinkimą 
sušaukė ir perstatė G. Kurai
tį kalbėtojum. Jis nurodė, ko
kią svarbią rolę lošia TDA 
ir kaip svarbu joj prigulėti ir 
per ją ginti politinius kali
nius ir sušelpti jų šeimas. Pri
minė ir apie LLD vajų už ga
vimą naujų narių į org.; kad 
ta draugija leidžia knygas ir 
žumala “šviesa.” Literatūrą 
nariai gauna veltui. Pereitais 
metais išleido “Kelias Į Naują 
Gyvenimą,” parašytą A. Bim
bos, taipgi “ūkanos,” para
šytą R. Mizaros. Kvietė stot 
ton draugijon. Trečią nurodė 
LDS, naudingą savišalpos or- 
ganiz., kurios nariai, apart 
pašalpos, gauna laikraštį 
“Tiesą” du kartus į mėnesį.

Antras kalbėjo daktaras J. 
J. Kaškiaučius, sveikatos 
klausimais. Klausytojams pa
tiko jo kalba ir žėdnas supra
to jos svarbą, nes sveikata 
yra didžiausias žmogaus tur
tas. Po prelekcijos buvo api
piltas įvairiais klausimais, į 
kuriuos buvo tinkamai visiems 
atsakyta.

Buvo renkama aukos lėšų 
padengimui. Aukavo:

Dr. J. J. Kaškiaučius $1, 
A. Mureika 50c. Po 25c. A. 
Balčiūnas, William, Navickas, 
J. Degutis, Sinkevičienė, Jak
štienė, K. Levanas, Kavaliū
nas. Viso su smulkiomis au
komis surinkta $7.30. Taria
me širdingą ačiū visiems au
kotojams ir dalyviams.

TDA 17 Kuopos Valdyba.

Didžiojo New Yorko ko
munistai iškilmingai paminėjo 
Komunistų Internacionalo 20 
metų sukaktį ir angliško dar
bininkų dienraščio “Daily 
Workerio” 15-kos metų su
kaktį. Minėjimo masinis mi
tingas įvyko didžiojoj Madi
son Sq. Garden salėje, pirma
dienio vakarą.

Earl Browderis, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, kalbėjo apie Am
erikos Komunistų Partijos ro
lę Jungtinių Valstijų gyveni
me. Jis pabrėžė, kad Ameri
kos komunistai geriausia pasi
tarnauja J. V. reikalams išaiš
kinimu žmonėms, “kad šalies 
nacionalis saugumas glaudžiai 
rišasi su likimu pasaulio de
mokratijos ir taikos.”

Clarence Hathaway, vy- 
riausis “Daily Workerio” re
daktorius, padarė peržvalgą 
laikraščio įsikūrimo ir jo ro
lės 15-kos metų laikotarpiu 
gynime progreso ir darbo

PRAŠOME JSITEMYTI
Kovo 11 dieną, Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliube įvyks 
Brooklyn© Aido Choro vaka
rienė. Aidiečiai nuoširdžiai 
prašo savo rėmėjų—Brookly- 
no ir apylinkės Aido patrijotų 
—įsitėmyti, kad tą dieną pasi
laikyt laisva atsilankymui į tą 
puikią iškilmę.

Dabar jau prašome įsigyti 
vakarienei tikietus. Jų galima 
gaut “Laisvės” administraci
joj; pas aidiečius, pas Julių 
Kalvaitį, Jurgį Klimą; Mas- 
pethe—pas Pakalniškį.

Įžanga vakarienei $1.25.
Aidietis.

Burton A. Zorn rezignjjXb 
iš Valstijinės Darbo SaJmkių 
Tarybos vyriausio patarėjo 
vietos. Grįšiąs privatiškon 
teisių praktikon.

IRT traukinys prie New 
Lots Avenue stoties užmušė 
jauną negrą, F. President, 
kuris buvęs atsigulęs skersai 
bėgių. Motormanas jį pama
tęs, bet nesuspėjęs sulaikyt 
trūkį. - '

Prie viešbučio, W. 73rd St., 
N. Yy subėgo daug žmonių, 
■šajlĮ^d'ami balkone stovinčiam 
vyrui: “nešok.” Pribuvo ir po
licija. Gi jų menamasis “bū
simas saužudys” Kaiman viso 
labo buvęs tik “paėmęs biskį 
perdaug” ir norėjęs ant bal
kono tvorelės pakvėpuot tyru 
oru.

Gaisras padarė $350,000 
sumai nuostolių Christ Episco
pal bažnyčiai, 322 Clinton St. 
Bažnyčia pastatyta 1842 m.

žmonių reikalų. Taipgi trum
pas kalbas pasakė John Little, 
Jaunų Komunistų Lygos sek
retorius šiai valstijai, Sadie 
Van Veen, Valstijinio Mot. 
Komiteto pirmininkė ir Ti
mothy Holmes, negras komu
nistų vadas.

Vakaro įvedamąją kalbą 
pasakė I. Amter, paskiau per- 
vesdamas pirmininkystę Ch. 
Krumbeinui, k,om. organizaci
jos šios valstijos sekretoriui.

Trimitų garsais ir momentu 
tylos pagerbta kritusieji kovo
se už demokratiją Ispanijoj, 
taipgi atsistojimu ir tyla pa
gerbt Nadežda Krupskaja, 
Lenino našlė, kuri tą dieną 
mirė Maskvoj ir apie kurios 
mirtį daugelis pirmu kartu 
išgirdo tik šiame mitinge.

Meniškąją dalį programos 
išpildė Lillianos Shapiro šokių 
grupė, taipgi didysis Freiheit 
Choras su garsiuoju solistu 
Mordecai Baumann solo daly
se. Rep.

KVIEČIAME RENGTIS
Tarptautinei Moterų Dienai 

minėt, brooklynietės, kaip ir 
kitų kolonijų moterys, rengia
me bankietą—mažąją vaka- 
rieniukę. Ji bus šio sekmadie
nio vakarą, “Laisvės” salėje, 
419 Lorimer St.

Garbės viešnia ir vyriau
sia kalbėtoja bus M. Ražans- 
kienė, newarkiete, kurios sū
nus krito Ispanijos kovose 
prieš fašizmą. Brooklyniečiai 
ir apylinkės lietuviai, vyrai ir 
moterys, kviečiami ją išgirsti.

Bankietui jokios įžangos 
nebus. Tai daroma dėlto, kad 
kiekviena moteris., nežiūrint 
finansinio ištekliaus, galėtų su 
šeima dalyvauti tos didelės 
dienos minėjime. Išgulintieji, 
suras būdą paremti mūs dar
bą ir be įžangos. Bus įvairių 
namie gamintų užkandžių, ir 
gėrimų. x

Liet. Mot. Apšv. Kliubas.

PADĖKOS ŽODIS

&

Dienraščio “Laisves”

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 16 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avė., arti Broadway, Brooklyn

Yra paimtos dvi didelės salės. Viršutinė salė, kur 
buvo “Laisvės” bazaras—bus naudojama šokiams, o 
apatinė salė, kuri yra tokio pat dydžio, kaip viršutinė, 
bus naudojama vakarienei.

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

Šokiams įžanga 40c. riDTII ei or 
Vakarienei 85c. RAKIU tpl.Zj

Patikus mane nelaimei, 
skaudžiai susižeidus dešinę 
ranka, maniau, kad mane at- 
skyrę nuo veikimo, kurį aš 
mylėjau: nuo lankymo mitin
gų, prakalbų, parengimų ir 
visų darbininkiškų susiėjimų 
su draugais ir draugėmis.

Sveika būdama girdėdavau 
kalbant: “kada sveikas esi, 
dirbti gali, tai visiems reika
lingas, o kaip susergi, tai nie
kas nemato.” Tas netiesa. Li
ga mane atskyrė nuo veikimo, 
bet neatskyrė nuo draugų ir 
draugių, lankė mane labai 
daug. Brooklyno Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas at
siuntė didelę dėžę vaisių, lin
kėdamas greičiau pasveikti. 
Vaisiai taip buvo gražūs, kad 
gaila buvo ir valgyti. Kada 
ateidavo kitos moterys mane 
aplankyti, tuojau pastebėda
vo tą gražią dėžę ir tekdavo 
daug kalbėti apie tą kliubą. 
O aš dabar jaučiuosi jums 
skolinga už tokį gražų prijau
timą ir bandysiu jums atsily
ginti, pagal savo išgalę dar
buotis kliubo naudai.

Mane aplankė ir kitos drau- 
i ges ir apdovanojo gražiomis 
, dovanomis. Drg. Lideikienė 
|iš Great Neck, L. L, gyvų gė
lių bukietą ir dėžę migdolų; 
d. Trapkienė iš Cranford, 
N. J., dėžę saldainių. Bing- 
hamtonietės irgi manęs nepa
miršo. Daug mane apdovano
jo draugės Marčiukienė, Si- 
manavičienė, L a z a u s kienė, 

! Mrs. Tamas ir daug kitų broo-

Jau buvo minėta, kad Tam- 
manės distrikto tūzas Hines 
“džiūrės”' pripažintas kaltu 
globojime raketierių ir iš to 
išeinančiais visais 13-ka kal
tinimų. Jo baudą paskirs 13- 
tą šio mėnesio. Tačiau tėmiju- 
sių bylos eigą, manoma, kad 
jos atbalsiai ir pernagrinėji- 
mas, teisimas, perkilnojimas 
ne vieno bylos dalyvių tęsis 
dar ilgai, o teisėjas Capshaw, 

ibyloje liudijęs už Hinesą, pra- 
rasiąs teisėjo vietą.

Hines teisme atsisakė liu
dyti savęs gynimui, paliko vis
ką savo advokatui Strykeriui, 
kuris pereitą ketvirtadienį už
ėmė veik visą dieną bylos su
traukos kalbai. Jisai teisino 
savo klijentą, kaipo auką 
“suokalbio” valdžios liudinin
kų, kuriems jis nesigailėjo 
pravardžiavimo “ž i u rkėmis” 
ir kitais panašiais vardais.

Mėnesį besitęsusios bylos 
galutiną sutrauką darė dis
trikto prokuroras Thomas E. 
Dewey. Jisai savo kalboj Ta- 
mmanės vadą Hinesą vadino 
raketo “fikseriu”, o Tamma- 
nės paskirtąjį teisėją Hulon 
Capshaw; kuris be bausmės 
paleidinėdavęs areštuotus ra- 
ketierius, Dewey vadino ra
keto mašinos “meluojančiu” 
įrankiu.

Teisėjas Capshaw, prispir
tas teisme liudininkų kaltini
mais, kad jis paleidinėjo be 
baudos areštuotus ir jo teis
man atvestus raketierius, nes 
to norėjo Hinesas, sakėsi tikė
jęs Hinesui taip, kaip “bile 
motina tiki savo sūnaus ne
kaltumui.” Kitais žodžiais, jis 
nudavė nekaltu durneliu, už
simerkęs prieš faktus paleidi- 
nėjęs raketierius, bile tik jie 
turėjo Hineso malonę.

Hineso byla, kaip žinia, 
skandalingai ir ilgai tęsėsi 
pereitą rudenį, bet prieš pat 
pabaigą teisėjas Pecora pa
skelbė bylą “neįstatymiš- 
kai vedama” (mistrial). Da
bar buvo iš naujo pradėta ir 
vėl tęsėsi per visa mėnesį.

Po užbaigimo Hineso bylos, 
dar bus teisiami su juo san- 
darbininkavę raketierių gru
pės žmonės—Dixie Davis ir 
kiti. ^Kadangi jie patys prisi
pažino kaltais ir liudijo prieš 
Hinesą, sakoma, distrikto 
prokuroras teisme prašysiąs 
jiems pasigailėjimo. Prokuro
ras jau norįs pradėt jų bylą, 
bet teisėjas Pecora, kurio 
rankose tebėra Daviso ir kitų 
bylos, sakoma, sergąs. Kiti 
mano, kad jis bylos liudinin
kų teismo nepradės iki nebus 
Hinesui paskirta bauda.

T-s.

Vaikas Slapukas Į
Bobbie Stap, 14 m. vaikas, I 

kuris du syk slapuku nuvy
ko Europon ir du kart buvo 
patraukęs link Pietinės Ame
rikos, dabar mokinasi jūrinin
kystės ir norįs kada nors būti 
laivo kapitonu. Jis iš karto 
buvo areštuotas, kaip prasi
kaltėlis, bet vaikų teismas jį 
pasiuntė mokyklon, kur jis 
nuo pereito spalio jau spėjęs 
parodyt tikrą pašaukimą jūri
ninkystei.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Jaunų Vyrų Lietuvių Susivieniji
mas ruošia vakarėlį savo kamba
riuose, 425 Grand St. Įvyks kovo 4 
d. Bus šokių, užkandžių ir pasilinks
minimų. Kiekvieną penktadienio va
karą įvyksta šokiai. Kviečiame už
eiti. (50-51)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir pieninių 

produktų krautuvė. Įsteigta su virš 
10 metų, lietuvių sekcijoj. Gera 
proga padaryt pragyvenimą. Prie
žastis pardavimo yra ta, kad savi
ninkas nesveikuoja. Prašome ra
šyti arba telefonuoti: Keystone 
Business Exchange, 614 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
7-3095. (48-50)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 2 d., 7:30 v. v. “Lai
svės” Svetainėj, 419 Lorimer St. 
Svarbu kiekvienam nariui dalyvauti, 
nes turime daug dalykų aptarti. C. 
Reinis, prot. sekr. (49-51)

Naudokite tq linimentq, lurj jutų tėvo! ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain Expellerio su Inkaru ant doiutės 

pas savo vaistininkų.

TPAINEXPELLER
yy'J ■* TSAPl l(G U $.PAT Off

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1--8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street |
, .......... . i .N-------- I

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIĖS’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

SKELBKITES “LAISVĖJE’'

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

i MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
i • • •

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

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

Telefoną® EVergrcen 7-1661

klyniečių, bet prašė nedėti į 
laikraštį. Dėkavoju visiems 
lankytojams už dovanas ir 
už gražų prijautimą man ne
laimėj. Dėkoju d. Sliekienei 
iš Pittsburgh o ir d. Simans iš 
Cleveland©.

Mane per laiškus draugės 
klausia, kaip mano ranka ir 
sveikata. Nors ilgas laikas, 
kaip susižeidžiau, bet ranka 
mažai ką galiu daryti. Tačiau 
po biskį eina geryn ir jau ga
liu po biskį rašyti. Manau, 
kad vėl galėsiu pradėti lan
kyti Lietuvių Moterų Apšvie
tos Kliubo anglų kalbos mo
kyklą, kurią aš labai mylė
jau, o dabar jaučiuosi daug 
pasilikus nuo kitų draugių, 
kurios mokinosi. Per 11-ką 
savaičių daug pasilikau; turė
siu daug mokintis, pakol pa
spėsiu su kitomis.

Draugiškai, O. Depsiene.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuosė, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai .

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

s

5

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintam kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .........  $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertes dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimti lengvų išmokėjimų planą.

MIMMM MMMM MM M M IMĮIM M M MMM M M M

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės*’ Name

; GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kus, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

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

P
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.*
-•




