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Stalinas sako, kad į de
šimts arba penkiolika me
tų Sovietų Sąjunga savo 
gamyba ir bendra pažanga 
turi pralenkti pačias pažan
giausias ir “tobuliausias” 
kapitalistines šalis.

Nereikia nei sakyti, kad 
ji tą padarys, jei tik kapi
talistinis pasaulis neužpuls 
ant jos, jei tik per tą laiką 
ji galės taikoj gyventi!

Skaičiau J. Stalino pra-i 
kalbą, pasakytą komunistų 
kongrese ir gėrėjausi. Jis 
toks gilus, toks platus, toks 
žmoniškas! Visoj savo ilgoj 
prakalboj niekur nepasakė 
“aš.” Pas jį visur “mes.” 
Reiškia, visi komunistai, vi
sa Sovietų žemės liaudis. 
Socializmo krašto žmones 
Stalinas gražiausiai simbo
lizuoja. 

* * *
Skaitau “Vilnyj” kores

pondenciją iš Kenošos, Wis. 
To miesto lietuvės moterys 
nusitarė be vyrų sulošti 
veikalą “Uošvė į Namus, 
Tylos Nebus.” Korespon
dentė šitaip varo per kriukį 
vyrus: “Sumanė jos (mote
rys) paliuosuoti vyrus nuo 
lošimo ir duoda progą vy
rams pasilinksminti...”

Broliai, kas čia bus?!
* * H8

M. Michelsonienė rašo 
“Naujienose” apie lietuvių 
moterų veiklą prieš 20-25 
metus. Rašytoja šitaip de
juoja:

“Šiandien mes tik atsi
dustam prisiminusios tuos 
laikus, tą veiklą ir tas vel
tui eikvotas pastangas, ku
rios taip niekais nuėjo. Gai
la ir labai gaila!...”

Mums gaila M. Michelso- 
nienės, kad jai gaila dėl 
“veltui eikvotų pastangų.” 
Bet ne visos moterys pana
šiai mano. Tos, ką darbuo
jasi darbininkų judėjime, 
be abejo, su jos nuomone 
nesutiks. Jos puikiai žino, 
kad šiandien lietuvių dar
bininkų judėjime moterų 
yra daugiau, negu jų buvo 
tais laikais, apie • kuriuos 
kalba paminėta rašytoja.

Tik vienoj Lietuvių Lite
ratūros Draugijoj moterų 
yra apie 2,000. O kur kitos 
organizacijos? Komunistų 
eilėse lietuvių moterų yra 
apie 400.

Tai vis dėka tam, kad ka
daise gyvavo LMPS ir lei
do '“Moterų Balsą.”* ♦ *

Ką tu, drauge skaityto
jau, sugalvojai mūsų dien
raščio 20-ties metų sukak
tuvėms paminėti ? Kaip mes 
tą turime atžymėti? Pasa
kyk savo nuomonę.

Šiemet daug svarbių su
kaktuvių.

75 metai nuo Pirmojo In
ternacionalo įsikūrimo.

50 metų nuo Antrojo In
ternacionalo įsikūrimo.

20 metų nuo Komunistų 
Internacionalo įsikūrimo.

20 metų nuo Amerikos ir 
Lietuvos komunistinių par
tijų susiorganizavimo.

20 metų nuo “Laisvės” 
pradėjimo eiti dienraščiu.

Matot, kokių svarbių šie
met sukaktuvių turime!

Darbo Žmonių 
Dienraštis " 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telefonas STagg 2-3878.

VOKIETIJOS NAZIAI ATPLĖŠĖ SLO
VAKIJĄ NUO ČECHOSLOVAKI JOS; 
VENGRAI UŽĖMĖ 30 RUSINU MIESTU

FRANCIJA IR ANGLIJA LEIDŽIA HITLERIUI 
DRASKYT ČECHOSLOVA KIJĄ; VENGRIJA GRO

BIA RUSINIJOS MIESTUS IR ŽEMES
P r a g a, č echoslovakija, 

kovo 14. — Seimas Slova
kijos, Čechoslovakijos sa- 
vivaldiškos provincijos, nu
tarė atsimest nuo Čecho
slovakijos, ir paskelbė savo 
n e p r iklausomybę (globoje 
Vokietijos).

Slovakija yra 3,229,790 
gyventojų kraštas tarp Če- 
chijos ir Rusinijos ir Kar- 
patho-Ukrainos, taipgi Če
choslovakijos buvusios sa- 
vivaldiškos dalies. Slovaki
ja turi 18,927 ketvirtaines 
mylias ploto.

Su atsiskyrimu Slovaki
jos nuo Čechoslovakijos val
stybės taipgi lieka nuo Če
choslovakijos atkirsta Rusi
ni j a, vadinama Karpatho- 
Ukraina, su 725,360 gyven
tojų.

Hitleris pasiuntė savo 
kariuomenę talkon slova
kam, jeigu Čechija mėgintų 
išlaikyt Slovakiją kaip dalį 
Čechoslovakijos valstybės. i

V o k i e t ijos kariuomenė 
maršuoja užimt keturis Če
choslovakijos miestus per 
12 valandų ir pasidalint Če- 
c h o s 1 o v a kiįos provinciją 
Moraviją, turinčią 3,365,000 
gyventojų, tarp Vokietijos 
ir Slovakijos.

Budapest, Vengrija, kov. 
14. — Vengrijos kariuome
nė įsibriovė į Rutheniją 
(Rusiniją, arba Karpatho- 
Ukrainą) ir užėmė 30 mies
tų ir miestelių. Vengrai įsi
veržė 15 mylių į Rutheniją.

London, kov. 14. — Ang
lijos ir Francijos valdovai 
“bepusiškai” žiūri į tai, 
kaip Hitleris iš naujo dras
ko Čechoslovakiją.

Po Slovakijos ir Rusini
jos atplėšimo nuo Čechoslo
vakijos, teliks tik 7 milio- 
nai gyventojų Čechoslovaki- 
joj ir apie 20 tūkstančių 
ketvirtainių mylių plotas 
(mažesnis negu Lietuva).

Persibriaudama per Če
choslovakijos sieną, Vengri
jos kariuomenė kertasi su 
Čechoslovakijos armija.

Bratislava, kovo 14. — 
Slovakijos seimas užgyrė 
savo ministerių kabinetą, 
kurio pirmininku tapo ku
nigas dr. J. Josef Tiso. O 
tik kelios dienos atgal Če
choslovakijos valdžia buvo 
išmetus Tisą iš Slovakijos 
vyriausybės.

Slovakijai atsiskyrus nuo 
Čechoslovakijos. Vokietija

Šitų žodžių rašytojas 
taipgi gali pasididžiuoti sa
vo sukaktuvėmis: šiemet 
sueina lygiai 20 metų, kai 
jis pradėjo “Laisvėje” dirb
ti.

Bet jis, anaiptol, nėra se
niausias “Laisvės” darbi
ninkas. Drg. J. Barkus, 
“Laisvės” korektorius, 
pradėjo mūsų įstaigoj dirb-
ti 1918 metais, vadinasi, čie- ir būsią lietaus
lais metais anksčiau. popietyje.
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lieka faktinas Slovakijos 
valdovas, ir Hitleris įstei
gia Slovakijoj sau pagrindą 
karui prieš ukrainišką Len
kijos dalį, prieš Rumuniją 
ir prieš Sovietų Ukrainą.

įnešimas prieš “Rau
donuosius” Priimtas 
N. Y. Valstijos Senate

Albany, N. Y. — Senatas 
New Yorko valstijos seime
lio priėmė įnešimą dešiniojo 
demokra to s enatoriaus 
McNaboe, kad būtų už
drausta šioj valstijoj mo
kytojau! ir būt kitais val- 
diškais-civiliais t a r n a uto- 
jais visiem tiem asmenim, 
kurie “stoja už valdžios nu
vertimą.” Šis bilius - suma
nymas tiesioginiai atkreip
tas prieš komunistus ir 
prieš visas organizacijas ir 
asmenis, remiančius kovin
gą darbininkų judėjimą.

Už tą įnešimą balsavo vi
si republikonai ir keturi at- 
galeiviai demokratai sena
toriai, sudarydami 27 bal
sus; prieš jį argumentavo 
ir balsavo 20 demokratinių 
senatorių. Dabar šis suma
nymas bus svarstomas vals
tijos seimelio atstovų rū
me.

McNaboe įnešimo prieši
ninkai nurodinėjo, kad jis 
taikomas vien tik prieš 
“raudonuosius,” bet visai 
nutyli apie nazius, fašistus. 
Tai reiškia, jog šis sumany
mas užgiria hitlerišką ir 
mussolinišką fašizmą, kaip 
nurodė kritikai McNaboe 
biliaus.

G u b e rnatorius Lehman 
pernai atmetė-vetavo lygiai 
tokį pat įnešimą. Lehman 
tada pareiškė, jog tas įne
šimas laužo konstitucines 
piliečių teises. Manoma, kad 
gubernatorius Lehman ir 
dabar atmes McNaboe su
manymą, jeigu ir valstijos 
seimelio atstovai priims jį.

Japonai Užėmė dar Du 
Chinijos Miestelius

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai praneša, kad jie at
ėmę iš chinų miestelius Lo- 
hanssu ir Likiawaną. ryti
nėje pusėje Han upės, už 
100 mylių į vakarus nuo 
Hankowo. Japonai taipgi 
sako, kad jie paskandinę 
daugeli chinų, kurie valti
mis mėgino persikelt per tą 
upę.

ORAS

Šį trečiadienį apsiniaukę 
ar sniego

L. KAGANOVIČ, 
SSRS Sunkiosios Pramonės 
Komisaras.

Vak.Majorai Reika
lauja Dar $150,000,- 
000 W P A Darbam

Konferencija Vakarinių Miestų Majorų, Vadovaujama La- 
Guardijos, Šaukia Darbo Federaciją Apsivienyt su CIO
San Francisco, Calif. — 

Vakarinių valstijų miestų 
majorų konferencija vien
balsiai parėmė prezidento 
Roosevelto reikalavimą, 
kad šalies kongresas pridė
tų dar 150 millonų dolerių 
viešiems WPA darbams. 
Majorai savo priimtoj re
zoliucijoj sako, kad jei kon
gresas atmes šį prezidento 
reikalavimą, tai, milionas 
iki dviejų milionų bedarbių 
neteks pašalpinių darbų iki 
liepos 1 d.

K o n ferencijai pirminin
kavo New Yorko miesto 
majoras La Guardia, kuris 
yra prezidentas visų Ame
rikos majorų, konferencijos.

Savo kalboje La Guardia 
atžymėjo, kad miestai ne
galėtų išmaitint savo be
darbių be šalies valdžios 
paramos. Jis priminė, kad

Stalinas ne Tik Vals
tybės Vyras, bet Isto

rikas, Mokslininkas
Maskva. — J. Stalinas 

yra visuomeninis moksli
ninkas ir istorikas, ne vien 
tik didis sovietinis valsty
bės vyras, — pareiškė Emi- 
lius Jaroslavskis, Sovietijos 
laisvamanių vadas, kalbėda
mas 18-me suvažiavime Vi
sos Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos.

Stalinas daugiausiai pri
sidėjo pagaminimui naujos 
istorijos Sovietų Komunis
tų Partijos. O pirmesnėse 
tos Partijos istorijose troc- 
kistai, buchariniečiai ir kiti 
slapti Sovietų priešai buvo 
k o n t rabandiškai primaišė 
kenksmingų savo sapalioji
mų ir propagandos.

Stalinas taipgi yra įkvė
pėjas pagamint ir kitus is
torijos vadovėlius. Tai tie
sioginėj Stalino įtakoj da
bar Sovietų Mokslų Akade
mija gamina ir marksistinę 
viso pasaulio istoriją.

KL. VOROŠILOV, 
Sovietų Sąjungos Apsigynimo 
Komisaras.

yra judėjimas, reikalaujan
tis visiškai panaikint cen- 
tralinės valdžios pagelbą 
bedarbiams. Dėl to majoras 
La Guardia persergėjo kon
gresą, kad gali kilt rimtų 
“įvykių”, jeigu bus panai
kinta federalės valdžios pa
rama bedarbiams.

Majoras La Guardia ap
gailestavo, kad tęsiama ko
va tarp Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO unijų, ir 
ragino šias organizacijas 
apvienyt; sakė, jog tarpsa- 
vinė jų kova kenkia patiem 
darbininkam ir puldo biznį.

Todėl ir visa vakarinių 
valstijų majorų konferenci
ja priėmė rezoliuciją, šau
kiančią Darbo Federaciją ir 
CIO užmiršt “asmenišku
mus, pasididžiavimus” ir 
“įvykdyt tarpsavinę santai
ką ir gerą valią.”

Dešimtys Tūkstančių 
Ispanijos Gynėjų Iš
stojo prieš Išdavikus

Burgos, Ispanija. — Fa
šistų lakūnai matė ir girdė
jo, kad dar tebeina mūšiai 
tarp revoliucinių liaudiečių 
ir generolo Miajos rėmėjų 
Madride, senojoj Ispanijos 
sostinėj.

O generolo Miajos neva 
“valdžia”, skubinanti “su
sitaikyt” su fašistais, vėl 
paskelbė, kad “komunistų” 
sukilimas “galutinai sukriu- 
šintas.”
Gen. Miaja Rengiasi Besą
lyginiai Atiduot Fašistams 

Centr. Ispaniją
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Pranešama, 
kad 30,000 Ispanijos res
publikos kareivių dalyvavo 
mūšiuose prieš generolo Mi
ajos kariuomenę. Didelės 
dalys trijų armijos korpusų 
Madrido s r ityje išstojo 
prieš Miajos-Casados, troc- 
Idstų, anarchistų, dešiniųjų

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

RAUDONOJI ARMIJA SKAUDŽIAI SU
PLIEKS VISUS, KAS TIK BANDYTU 
PULT SOVIETUS, SAKO VOROŠILOV

SOVIETŲ APSIGYNIMO KOMISARAS PARODO 
KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMUI, KAD RAUDONOJI 

ARMIJA DVEJA TIEK LABIAU SUSTIPRĖJO
Maskva. — Buvusiame 

carų sosto rūme, Kremliaus 
Palociuje, Kl. Vorošilovas, 
Sovietų apsigynimo komi
saras, kalbėjo 18-me suva
žiavime Visos Sovietų Są-

Popiežius Pijus Dvy
liktas Giliai Gerbia

Prezid. Rooseveltą
Vatikanas. — Pas popie

žių Pijų Dvyliktą atsilankė 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Anglijai, J. P. Ken
nedy su žmona ir 8 vaikais. 
Popiežius su juom kalbėjo
si 20 minučių ir išreiškė gi
lią pagarbą prezidentui 
Rooseveltui ir jo motinai.

Popiežius, būdamas kar
dinolu Pacelli, svečiavosi 
pas Rooseveltus Hyde Par
ke, N. Y., 1936 metais. Jis 
sakė, kad tuometinis jo lan
kymasis Amerikoj buvo 
jam labai naudingas, ir jis 
norėtų galimybės dar kartą 
pamatyt Ameriką.

Popiežius Pijus ypač gy
rė prezidentą Rooseveltą už 
tai, kad Rooseveltas gina 
religijos laisvę nuo fašisti
nių persekiotojų.

(S u p rantama, popiežius 
turėjo galvoj ypač prez. 
Roosevelto pareiškimą 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sausio 4 d., kur prezi
dentas smerkė kruvinus 
Vokietijos nazių pogromus 
prieš žydus ir katalikus.)

Popiežius Pijus XII taip
gi remia prezidento Roose
velto taikos politiką ir pats 
žada darbuotis toje srityje.

Madrid. — Pulkininkas S. 
Casado, neva “apsigynimo 
ministeris” centralinės Is
panijos, skelbia, kad per sa
vaitę buvę užmušta “2,500 
komunistų” susikirtimuose 
tarp respublikiečių ir Mia- 
jos-Casado kariuomenės.

Suimtas “Daily Workerio” 
Korespondentas Madride 
Madrid. — Generolo Mi

ajos prieš-respublikinė vy
riausybė areštavo Henry 
S h i e 1 d s ą, korespondentą 
Amerikos komunistų' dien
raščio “Daily Workerio.” 
Ketina ištremt jį iš centra
linės Ispanijos.

socialistų ir fašistinių bur
žujų vyriausybę, kaip prieš 
respublikos išdavikus.

Generolas Miaja jau ruo
šiasi įteikt savo taikos pla
ną generolui Franco’ui. O 
ta “taika” faktinai bus be
sąlyginis pasidavimas fa
šistams, kaip sako politi
niai žinovai.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

jungos Komunistų Partijos, 
pareikšdamas, jog kas tik 
mėgins peržengt Sovietijos 
sienas, bus skaudžiai su
pliektas. 2,040 suvažiavimo 
delegatų karštai sveikino 
Vorošilovo žodžius apie ka
rinį šalies prisirengimą at- 
mušt bet kokius užpuoli
kus.

“Stalinas atidengė skau
dulius mirštančiojo kapita
lizmo,” sakė Vorošilovas, 
“ir aiškiai parodė, jog neiš
vengiamas antras imperia
listinis karas... Sovietų 
Sąjunga neatlaidžiai laikosi 
taikos politikos, bet jinai 
turi priruošus savo Raudo
nąją Armiją, kaip baisią 
galybę, kuri pajėgs apgint 
Sovietų tėvynes rubežius. 
Sovietinė armija yra pa
grindiniai sustiprinta grei
tumu, taktišku sėkmingu
mu ir galingumu kovoje.

“Raudonasis Oro Laivy
nas turi greituosius, viji
mosi lėktuvus ir bombane- 
šius toli daugiau lekiančius, 
kaip po 310 mylių per va
landą. Kai kurie šių lėktuvų 
gali skrist iki 9 mylių ir 
trečdalio aukštumose.

“Bet svarbiausia Raudo
nosios Armijos stiprybė tai 
yra patys žmonės,” sakė 
Vorošilovas. “Armijos įren
gimas be žmonių paramos 
būtų bevertis.

“Visa Raudonoji Armija 
yra milžiniška mokykla, 
kurioj komandieriai, politi
niai darbuotojai ir eiliniai 
raudonarmiečiai ištobulina 
karinį savo žinojimą ir ap
siginkluoja n e p e rgalimais 
leninizmo ginklais.”

Vorošilovas su panieka ir 
pajuokimu atsiliepė apie 
Sovietų priešų skleidžiamas 
pasakas, būk išravėjimas 
trockistų, buchariniečių ir 
kitų šnipų “nusilpninęs” 
Raudonąją Armiją. Kaip 
atsakymas jiem turėtų būt 
įvykiai Changkufenge, kur 
Sovietų karinės jėgos taip 
šauniai sukirto įsibriovėlius 
japonus, — priminė Voroši
lovas.

• Jis taipgi nušvietė didį 
kultūros darbą, varomą 
Raudonojoj Armijoj. Juk 
raudonarmiečių knygynuo
se yra 25 milionai knygų ir 
jos plačiausiai naudojamos.

Nuo Visos Sovietų Sąjun
gos Kbmunistų Partijos 
pereito suvažiavimo (įvyku
sio 1934 m.) iki šiol Raudo
noji Armija tapo dveja tiek 
sustiprinta, pareiškė Vo
rošilovas, ir padėkojo _ La- 
zarui Kaganovičiui, vadui 
Sovietų pramonės, “už pui
kų darbą, kuriuom Raudo
noji Armija aprūpinta vi
sais reikalingais įrengi
mais.”
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Milžiniški Pasiekimai
Generalinis sekretorius Sovietų Sąjun

gos Komunistų Partijos, J. Stalinas, ra
portuodamas 18-tam SSSR Komunistų 
Partijos Suvažiavimui, padarė sekamą 
palyginimą industrijos gamybos Sovie
tų Sąjungos ir tūlų kapitalistinių šalių. 
Jis paėmė 1929 metus už 100 nuošimčių, 
kaipo metus pirm baisaus ekonominio 
krrizio. Štai daviniai nuošimčiais:

šalis 1934 1938
Jungt. Valstijos 66.4 75%
Anglija 98.8 112%
Francija 71 70%
Italija 80 96%
Vokietija 79 125%
Japonija 128.7 165%
Sovietų Sąjunga 238.3 477%
Kaip matome, tai industrinėj gamyboj

Jungtinės Valstijos, Francija ir Italija 
mažiau pagamina, negu 1929 metais, tik. 
Anglijos, Vokietijos ir Japonijos valdo
nai, kur eina didelis karui prisirengimas, 
kiek pralenkė.

Bet kitaip yra su Sovietų Sąjunga. Jos 
gamyba eina sparčiai pirmyn. 1934 me
tais ji pagamino veik pustrečio karto 
tiek, kaip 1929—238.3 nuošimčius; 1935 
metais jau 293.4 nuošimčius, tai yra veik 
tris kartus, kaip 1929 metais; 1936 me
tais veik keturis kartus—382.3 nuošim
čius; 1937 metais 424 nuošimčius, o 1938 
metais jau net 477 nuošimčius, tai yra, 
gamyba veik penkis kartus paaugo, ly
ginant ją su 1929 metų gamyba.

Išnyko Privatine Industrija
Tą milžinišką progresą daro ne atski

rų kapitalistų, ne kokių milionierių in
dustrinė gamyba, bet liaudies, socialisti
nė gamyba, kuri gerina visos liaudies 
reikalus.

Kaip didelis Sovietų Sąjungos socialis
tinis industrijos sektorius, liudija šie 
faktai: 1927 metais abelna industrinė ga
myba davė 40,230,000,000 rublių vertės 
produktų; o 1938 metais jau net 100,- 
375,000,000 rublių. Socialistinis industri
jos gamybos sektorius 1933 metais sie
kė 42,002,000,000 rublių, o 1938 metais 
net 10,349,000,000 rublių. Gi tuo kartu 
privatinės industrijos gaminių vertė 
1933 metais siekė 28,000,000 rublių, o 
1938 metais jau tik 26,000,000 rublių. 
Taigi, socialistinio sektoriaus gamyba 
sudaro 99.97 nuošimčius visos 1938 me
tų gamybos, o privatinė sudarė tik 0.3, 
tai yra tris dešimtadalius nuošimčio. Pri
vatinė gamyba, jau galima sakyti, išny
ko. Jos vietą užėmė socialistinė, kuri 
tarnauja ne atskirų asmenų pralobimui, 
bet visos liaudies.

z žemes ūkis Progresuoja
Kartu su industrine gamyba progre

suoja ir žemės ūkis. Atskiri valstiečių 
ūkiai nyksta, kolektyviečiai vis laimin
giau ir turtingiau gyvena. 1933 metais 
Sovietų Sąjungoj buvo 75,000,000 hek- 

, tarų žemės, kurią apdirbo kolektyviečiai, 
.. o 1938 metais jų žemės plotas jau pa- 
: siekė 92,000,000 hektarų. Tuo gi kartu 
» privatinių valstiečių žemės ūkis 1933 me- 
’ tais dar turėjo 15,700,000 hektarų, o 1938 
J metais j£u tik 600,000 hektarų. Kolek

tyvai apjungia 18,000,000 valstiečių ūkių, 
tai yra 93.5 nuošimčius visų valstiečių.

Gerėja žemės apdirbimas, daugėja ma
šinerija. 1933 metais Sovietų žemės ūkyj 
buvo 210,900 traktorių, gi 1938 metais

jų skaičius jau pasiekė net 483,500. Reiš
kia, bėgyj šešių metų traktorių skaičius 
daugiau, kaip du kartus paaugo. 1933 
metais buvo 25,400 kombainų, o 1938 
metais jau 153,500 kombainų dirbo So
vietų laukuose.

Auga šalies Turtai
Sovietų valstybės įplaukos 1933 metais 

sudarė 48,500,000,000 rublių, o 1938 me
tais jau 105,000,000,000 rublių. Darbinin
kų skaičius paaugo nuo 22,000,000 iki 
28,000,000. Darbininkų ir raštinių darbi- 

' ninku metinė alga paaugo nuo 34,953,- 
000,000 iki 96,425,000,000 rublių. Reiškia, 
proporcionaliai 1933 metais darbininkui 
išpuolė 1,513 rublių į metus algos, o 1938 
metais jau kiekvienam darbininkui iš
puola po 3,447 rublių. Kolektyviečių pi
niginės įplaukos 1933 metais sudarė 
5,661,900,000 rublių, o 1938 metais jau 
14,180,100,000 rublių. Javų derlius daug 
pagerėjo.

Gerėja medžiaginis Sovietų Sąjungos 
darbo žmonių gyvenimas, auga ir jų"kul- 
tūra. 1933 metais socialiams ir kultū
ros reikalams buvo paskirta 5,839,500,- 
000 rublių, o 1938 metais jau išleista tam 
tikslui net 35,200,500,000 rublių.

Klasių Antagonizmas Išnyko
Draugas Stalinas pabrėžė, kad Sovie

tų Sąjungoj nėra tokio dalyko, kaip iš
naudojamoji ir išnaudotojų klasės. So
vietų Sąjungos visi piliečiai yra lygūs, 
kapitalistinės klasės išnyko. Kartu iš
nyko ir klasinis antagonizmas. Tiesa, 
dar yra vienur kitur buvusių kapitalis
tų ir buožių likučių, kurie stengiasi pa
kenkti Sovietų Sąjungai, bet jų taip ma
žai; jie taip silpni, kad nesudaro jokio 
pavojaus. Užsienio kapitalistų ir fašis
tų šnipai ir jiems tarnaują trockistai- 
buchariniečiai nerado Sovietų liaudyj jo
kio pritarimo ir kaipo liaudies priešai 
buvo likviduoti. Stiprus socialistinis pa
matas industrijoj ir galingas apsivieni- 
j’imas žemės ūky į kolektyvus sudarė 
pamatą vieningai, broliškai Sovietų ša
lies piliečių šeimynai, kuri persigėrus di
dele meile linkui savo tėvynės, šalies, 
tvarkos ir vadų. Darbininkai, kolekty
viečiai ir inteligentai gyvena greta viens 

1 kito, myli vienas kitą ir su dideliu en
tuziazmu būdavo j a savo tėvynėj socia
lizmo tvarką.

Komunistų Spėkos Auga
18-tajame Sovietų Sąjungos Komunis

tų Partijos suvažiavime apie tarptauti
nę padėtį ir Komunistų Internacionalo 
sekcijas raportavo drg. D. Z. Manuilsky. 
Jis tarpe kitko atžymėjo spartų Komu
nistų Partijų augimą nariais ir stiprėji
mą jų įtakos. Štai keletas davinių.

1934 metais, Komunistų Internaciona
las, kapitalistinėse šalyse, be Sovietų Są
jungos, turėjo 860,000 narių, o dabar jau 
turi 1,200,000. Tuo kartu, 1934 metais, 
Jaunųjų Komunistų Internacionalas tu
rėjo 110,000 narių, o dabar net 746,000. 
Reiškia, kapitalistinėse šalyse veikia iki 
2,000,000 suaugusių ir jaunų komunistų.

Ispanijos Komunistų Partija. Ispani
jos komunistai kovojo pirmose eilėse už 
savo šalies laisvę, už demokratiją, už 
darbo žmonių gerovę. Ispanijos Komu
nistų Partija, 1931 metais buvo maža, 
tik iš 800 narių. Gi su pradžia 1939 me
tų, nepaisant, kad tūkstančiai jos sūnų 
ir dukterų žuvo karo laukuose, ji turė
jo net 300,000 narių. Ispanijos Komunis
tų Partija tęs kovą ir toliau, nepaisant, 
kokiose sąlygose teks jai dirbti.

Chinijos Komunistų Partija išaugo 
taip pat į milžinišką partiją kovose už 
Chinijos laisvę. Draugai Mao Tsetung 
ir Chu Teh yra ne vien sugabiausi poli
tiniai vadai, bet ir armijos vadai, kurie 
jau daug didelių mūšių prieš japonus 
laimėjo. Chinijos Komunistų Partija iš
augo į kelių šimtų tūkstančių partiją.

Francijos Komunistų Partija 1934 me
tais turėjo tik 40,000 narių, o dabar jau 
turi 270,000. Ji veda griežtą priešfašisti- 
nį veikimą; ji daug pagelbėjo Ispanijos 
liaudžiai, tūkstančiai jos narių dalyva
vo toj kovoj.

Anglijos Komunistų Partija keturi 
metai atgal turėjo tik 6,000 narių, o da
bar ji turi jau per 18,000. Kaip Franci- 
joj, taip ir Anglijoj yra stiprus jaunųjų 
komunistų veikimas ir partijos spauda 
įgavo masinį pobūdį. «

Tegul Miršta Mano Bendras!
Musų bendram fronte iš

sivystė navatna “idėja.” 
Viena b. fr. pusė nori kitą 
b. fr. pusę likviduoti. Kuri 
pusė tokią keistą idėją tu
ri? Dabar ją turi socialistai 
ir buvusieji socialistai (de
mokratai arba republiko- 
nai, bet socialistams simpa
tizuoją).

“Keleivio’ 
pernai rašė 
moru ar 
“Naujienų” 
nesutikimai 
gti taip: “Vilnis” turinti 
likviduotis kaipo dienraštis, 
pasidaryti tik savaitraščiu, 
o “Naujienos” telieka taip, 
kaip yra. Tada bendras 
veikimas, mat, būtų gali
mas.

“Naujienos” per trejus 
metus skelbė, kad komunis
tai da neįrodė savo nuošir
dumo demokratijai; todėl 
bendras su jais veikimas 
demokratijos Lietuvoje at- 
steigimui esąs negalimas. 
Taip kova ir eina. Iš to vy
stėsi aiški idėja, kad komu- ras, ne aš! Kadangi social- 
nistai turį likviduoti savo1 demokratai Vokietijoj 
partiją ir viską, 
Da daugiau: jie turį steng
tis likviduoti ir Sovietų Są
jungos santvarką, o vietoj 
jos sugrąžinti tokią demo
kratiją, kokia buvo iki bol
ševikų revoliucijos 1917 m., 
taigi sugrąžinti turčių kla
sę su jos privatinio biznio 
teisėmis. Šito sumanymo 
kiti b. fr. socialistai nesta
tė, bet ir neatmetė. Toksai 
reikalavimas neturėjo pa
mato A. L. Kongrese, nes 
Kongresas Clevelande 1936 
metais savo diskusijose - ir 
tarimuose nė pusės žodžio 
neprasitarė apie Sov. Są
jungą ir jos santvarką. Bu
vo visų aiškiai suprasta, 
kad viena sriovė į kitos 
sriovės vidaus reikalus ir 
programą visiškai nesikiš, 
nereikalaus jokių permai-

redaktorius 
(lyg ir su ju- 

satyra), kad 
ir “Vilnies” 

turėtų būt bai- 
Vilnis”

nų, o apie jų likvidacijas nė 
nesapnuota.

Dabar jau nueita da to
liau. “Naujienos” kovo 3 d. 
rašo apie Vokietijos Komu
nistų partiją, kad ji “pra
regėjo,” slaptai nutarė or
ganizuot visas demokrati
nes jėgas nuvertimui Hitle
rio. “Nauj.” betgi pareiš
kia: “komunistai dar neįro
dė, kad jie yra nuoširdus 
demokratijos rėmėjai. Jei
gu jie būtų nuoširdus, tai 
jie viešai prisipažintų, kad 
jie darė klaidą (kam išpa
žintis reikalinga?—J. B.), 
kovodami prieš demokrati
ja... Toliaus, kadangi visa 
komunistų partijos takti
ka ir jų programas praei
tyje pasirodė klaidingi, tai 
komunistai paskelbtų, kad 
jie savo partiją uždaro ir 
pataria Vokietijos darbi
ninkams dėtis prie socialde
mokratą”—pabraukia tas 
Chicagos socialistų dienraš
tis.

Tegul miršta, mano bend-

bendrą frontą”?
Ne! Nepasitenkintų. Sa

kytų: “jūs dar neįrodėt 
nuoširdumo! Mes dėl to ne
galime su jumis bendrai 
dirbti demokratijos labui.”

*
Juokai tegul dingsta.
Klausimas apie sriovių 

lygybę. B. fronte yra taip: 
“lygus su lygiais, laisvi su 
laisvais.” Nėra taip: jie 
tur likviduot, mes'-—gyvuot.

Taigi ar komunistai pa- 
sivelijo sau lygiai taip at
sakyt socialistams kas lie
čia likvidavimą? Ne. Ko
munistai vedė propagandą 
bendram frontui kol da jo 
nebuvo ir, kad būtų su kuo 
jiems bendrauti, šaukė so
cialistus organizuotis. Taip 
ir rašydavo: draugai socia
listai turėtų susiorgani-

kad padrikiems socialis
tams tas galimos vienybės 
nurodymas buvo baisus ir 
įsmigo giliai į jų smegenis. 
Dabar jau. jie i>erdaug drą
siai “likviduoja” komunis
tus, reikalauja, kad šie iš
kriktų, o darbininkams pa
lieptų dėtis prie socialistų. 
Jei šitokia navatnybė įvyk- * 
tų, ar Wilkes-Barre, To
ronto ir Brooklyno socialis
tai grįžtų į bendrą frontą, 
kurį taip smarkiai apleido?

J. Baltrušaitis. *

Harrison - Kearny, N. J
ŽINIŲ ŽINELĖS

Šioj apylinkėj yra lietuvių 
pusėtinai, bet laikraščiuose A 
apie juos labai mažai matosi. 
Rodos, kad čionai nieko ne

įveikiama. Bet apsidairius po 
zuot. . . Socialistai ir pra- šią apylinkę, pamatome, kad 

veikiama plačiai.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 136 kuopa veikia gana 
plačiai. Vasario 12 d. buvo 
surengus vakarienę, kuri pa
vyko visais atžvilgiais, 
rodo, kad 
paaukoti 
reikalams.

, o 
ką turi! j lietuviai socialistai Ameri

koje negali prisiorganizuoti 
daugiau narių, tai bando 
magišku būdu užčėraut ko
munistus, ^kad jie likviduo
tų ir ateitų prie jų ir sa
kytų :

“Draugai socialistai, su 
sutrinta širdžia gailimės, 
kad buvom ne su jumis, da
bar norim prieš jus atlikti 
išpažintį iš viso gyvenimo, 

i meldžiame atleidimo, dirb
sime jums, nersimės iš kai
lio, kad tik jus patenkinti, 
tik duokite mums “nuošir
džią” širdį, -duokite “demo
kratiją,” kuri tiktų prie tos 
naujos mūsų širdies!”

Jeigu šitaip komunistai 
pasielgtų, tai ar manote, 
kad iš socialistų vado lūpų 
išlėktų pasitenkinimo žo
džiai : “dabar tai myliu

dėjo. Bet ne kaip pavyko. 
Pradėjo liet. soc. organi
zuotis, tada ėmė ir atskilo 
visai nuo Amerikos Socia
listų Partijos. Tiek to. Čia 
tik lietuvių demokratinių 
sriovių veikimas. Veikėme, 
kiek galėdami, draugavome 
(aš vardan bendro fronto 
idėjos pradėjau rašinėti į 
socialistų laikraščius, kaip 
ir į komunistų). Bet vis ne 
kaip einasi.

Vėl klausimas: ar komu
nistai kada nors nepasakė, 
jog socialistai turės bend
rame fronte likviduotis? 
Nepasakė. Bet pasakė apie 
galimos vienybės idėją. Sa
kė: kai abi politinės srio- 
vės bendrai darbuosis dėl | 
demokratijos, tai ateityje! 
gal ir susivienys.

Čia, žinoma, nėra socia
listų likvidacijos; bet kad! 
komunistai turi didesnę ir. 
gyvesnę organizaciją, tai,! 
savaimi suprantama, jie 
pasiliks, o : 
norės prisidėt ir 
prie jų, jeigu matys, kad 
už demokratybę ir darbi
ninkijos gerovę reikia tik
rai darbuotis. Man rodės,

Pasi
liks gražaus pelno 

darbininkiškiems

—o—
d. įvyko susirinki- 

Tai turbūt
Kovo 6 

mas 136 kuopos, 
buvo vienas iš įdomiausių nuo 
pradžios draugijos darbuotės. 
Gauta du nauji nariai ir vie
nas persikėlė iš kitos kuopos.

Po susirinkimo įvyko drau
giška arbatos ir užkandžių va
karienė. Drg. žolynas pakvie
tė kiekvieną išsireikšti apie 
Literatūros Draugiją. Kiekvie
nas draugas ir draugė pasiža
dėjo darbuotis dėl kuopos la
bo ir pasiskyrė kiekvienas 
gauti po vieną naują narį. 
Tai bus puikus pasibrėžimas.

Jau bus šešios savaitės, kaip
Linen and Thread Co., Mar-
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socialistai gal,shaI1 MiI1’ Kearny, N. J., dar- 
prisidės bininkai išėjo į streiką. Jiems

vadovauja CIO unija. Bet 
streikui galo dar nesimato. 
Darbininkai laikosi vienybėje 
ir tikisi streiką laimėti.

Brusselio (Belgijoj) policija kopėčiomis lipa j Ispanijos konsulato patalpas, 
kurias užgrobė fašistai. <

Pas mus apšvieta plečiasi, o 
ypač tarp'*laisviečių. Labai 
yra gerbiama “Laisvė.”

—o—
Mūsų apylikėje su darbais, 

galima sakyti, labai bloga. 
Laukėme geresnių laikų, tai 
sulaukėme dar prastesnių. O 
bosai dirbančius darbininkus 
taip spaudžia, kad baisu ir 
apsakyti.

• —o—
Biznieriai irgi nusiskundžia, 

kad negali galo su galu suves
ti. Mat, kaikurie kostume- 
riai pradėjo “triksus krėsti,” 
o ypač bučeriams.

Laisvietis.

Klausimai ir Atsakymai

Jung. Valstijų Komunistų Partija. 
Draugas Manuilsky labai gerai atsilie
pė apie mūsų šalies komunistų veikimą. 
Jis tarpe kitko sakė:

“Didelį progresą padarė Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija, darydama 
viską, kad padėjus darbo klasei jos ko
vose, kad darbininkus atitraukus nuo 
buržuazinių partijų. Partija į keturis 
metus išaugo nuo 20,000 iki 90,000 narių!

“Jung. Valstijų komunistų skaičiaus 
augimas atsiektas jų veikloj, jų darbe, 
kaip tai industrinių unijų būdavo j ime, 
kurios dabar turi 4,0Q0,000 narių ir ne- 
pailstančiame darbe reakcinėse unijose, 
kurios turi 3,500,000 narių, kuriom vado
vauja. Amerikos Darbo Federacijos reak
cinė vadovybe, ir kovoj už atsteigimą

vienybės tarpe darbo unijų. Bet partija 
turi dar vieną silpnybę, kad ji artimai 
nesusirišus su masiniu farmerių judėji
mu ir tarpe farmerių jos darbas silp
nas.”

Toliau draugas Manuilsky aiškino, 
kaip yra sunkus Komunistų Partijų vei
kimas fašistinėse šalyse, Vokietijoj, Ita
lijoj ir kitur. Gal būt užteks privesti tą 
faktą, kad Japonijoj per 10 metų buvo 
areštuota net 60,000 žmonių, kurie buvo 
kaltinami komunizme. Fašistai labai 
tankiai stengiasi pasiųsti savo agentus, 
trockistus į komunistų tarpą, kad tie 
elementai ardytų komunistinį judėjimą, 
griautų komunistų organizacijas ir ap- 
gavinėtų mases. Bet komunistai moka 
pažinti priešus ir apsaugoti savo orga
nizacijas nuo jų.

KLAUSIMAS:
Gerb. Redakcija!

Prašau atsakyti, kaip 
dabar vadinasi Sovietų Są
jungos pinigai, rubliai ar 
červoncai? Taipgi kokis jų 
kursas yra mainant ant 
Jungt. Valstijų dolerių, tai 
yra, kiek gautum už vieną 
dolerį Sovietų pinigų?
ATSAKYMAS:

Sovietų Sąjungoj yra 
červoncai, tai auksu gva- 
rantuoti pinigai. Už vieną 
červoncą moka $8.23. Bet 
dabar Sovietų Sąjunga įve
dė kietą pinigų kursą rub
liams. Sovietų rublio kur
sas yra 20 centų, arba už 
vieną dolerį penki rubliai.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” natidaL |
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A. Jonikienės Prakalbos 
Naujojoj Anglijoj

para§e — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
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Liaudies moterų gyvenimas yra papras
tas ir neįspūdingas, nes jos užsivertosios 
darbais, neturi laiko daug skaityti ir moky
tis. Bet nors darbininkė moteris ir mažai 
liuoso laiko teturi, tačiau jos priderystė bū
tų suvartoti tą mažą ir brangų laiką pasek
mingai, jei ji nori išeiti iš tamsaus urvo. Tą 
ir dabar daro pažangiosios moterys. Jos 
neeikvoja savo laiko gerdamos alutį su sa
vo kūmutėm, bet domisi savo ir visuome
nės reikalais su didesne atyda. Jos žino, 
kad skaitymas parodo šviesą ir jos jau dau
giau nenori pelėti tamsumoj.

Jos taipgi eina į visuomeniškus parengi
mus, į prelekcijas ir nepasotinamai suge
ria, ką išsilavinus moteris turi jai pasakyti. 
Taipgi jai labai įdomu, kaip moteris, paė
jus iš tų pačių sąlygų, pergyvenus tuos pa
čius sunkumus, su savo didele energija ir 
pasišventimu atsistoja pasakyti, kas veikias 
jų šalyj, kaip save pagerinti ir kaip vaikus 
išauklėti, išsireiškianti savo patėmijimus 
gražioj ir įdomioj kalboj.

Pažangi moteris jau supranta, kad išsi
reiškimas savo darbų, protavimo pastiprina 
ypatos protavimą, padeda vieną mintį su
rišti su kita ir tuo būdu išsiaiškina daug gy
venimo neaiškumų, nes aiškumas ir supra
timas savo veikimo ir minčių pakelia as
mens ypatybę—duoda viltį savo darbuose ir 
pasitikėjimą socialiame gyvenime, žmogus, 
kuris išeina iš tamsybės ir žiūri į šviesą, tu
ri spėkos atlikti savo nuosprendžius. Pilnai 
išsivystę žmonės sudaro stiprią ir tvirtą de
mokratiją, visa liaudis pakyla su asmens 
pakilimu. Pirmiau tik vyrai suprato šią - 
svarbą, bet dabar ir moterys nepasilieka už
pakalyj, eina pirmyn protiniu gyvenimu, 
nes palengvintos namų sąlygos jom duoda 
biskį laiko pagerinimui savęs protiniai.

Lietuvės moterys jau atbunda ir jos nori 
stotis pirmon eilėn su kitom tautom; todėl 
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis pasiėmė 
atlikti tą didelį darbą. Jis dabar rengia 
maršrutą draugei Jonikienei, kuri važiuoja 
po visą Naująją Angliją skleisdama šviesą 
ir akstindama daugiau moterų veiklon. Ji 
yra žymi visuomenės darbuotoja, prakalbi- 
ninkė ir, taipgi, “Vilnies” moterų skyriaus 
vedėja. Ji gerai supranta visuomenės rei
kalus ir kalbės savo prakalbose apie vi
suomenės sveikatą ir jaunimo padėtį Jung
tinėse Valstijose; ypač ji kalbės apie šau
kimą Lietuvių Moterų Seimo, kuris įvyks 
rugsėjo mėnesį, laike Pasaulinės Parodos, 
Brooklyne.

Jos’prakalbos įvyks sekamai:
Lawrence, Mass., penktadienį, kovo 17, 

7 vai. vakare, Lietuvių Ūkėsų 
tainėje, 41 Berkeley St.

Nashua, N. H., sekmadienį, 
vai. po pietų, O’Donnell Hall,

Lowell, Mass., sekmadienį, kovo 19, 7 vai. 
vakare, .L. D. Kliubo svetainėj, 338 Central 
Street.

Brighton, Mass., penktadienį, kovo 24, 
7 :30 vakare, Lietuvių Kliube, 26 Lincoln St.

Hudson, Mass., šeštadienį, kovo 25, 7:30 
vakare, H. L. Piliečių Kliubo svetainėj, 17 
School St.

Worcester, Mass., sekmadienį, kovo 26, 
29 Endicott St.

Meldžiam visas 
rų, susidomėjusias 
lankyti, ir tikimės,
prakalbų būsite daug turtingesni savo min
tyse.

Binghamton, N. Y
Iš LLD Moterų Skyriaus
Kovo 3-čią d. įvyko Moterų 

Skyriaus susirinkimas. Į jį 
narių atsilankė vidutiniai. 
Mat, įvyko dieną pirmiau, 
negu priprastai būna Moterų 
Skyriaus susirinkimai, tad 
nekurtos draugės negalėjo 
dalyvauti.

Vakarėlio rengimo komisi
ja pranešė, kad vakarėlis 
įvyks kovo 25-tą dieną ir kad 
bus duodama vakarieniukė 
“bulvinių blynų.” Matyt, kad 
rengėjos ruošiasi nejuokais, 
tad ir vietos visuomenei turė
tų būti pareiga dalyvauti ir 
pasivaišinti. Rodos, panašios 
rūšies vakarieniukė bus pir
mu syk.

Mergaičių Chorelio komisi
ja pranešė, kad nuo buvusio 
vakarėlio, rengto Chorelio pa
laikymui, pelno liko 17 dole
rių su centais, čia reikia pa
sakyti širdingas ačiū visiem 
dalyvavusiem tame vakarė
lyje.

Drg; A. Simonaitienė, Mo
terų Skyriaus narė, jau kelin
ta savaitė kaip serga. Drau
gės, kurioms laikas leidžia, 
atlankykite ją. Ir antra M. S. 
narė, drg. E. Vitartienė, taip
gi serga.
gyvenime įvyko didelė nelai
mė. Jos mylimas vyras, drg. 
Vladas Vitartas, ūmai sunkiai 
susirgo ir paimtas ligoninėn 
greitai mirė. Drg. E. Vitar
tienė, būdama ligone, negalė
jo dalyvauti savo mylimo vy
ro laidotuvėse. Tai didelis 
širdies skausmas. Varde Mo
terų Skyriaus, reiškiu didelę 
užuojautą jums, drauge, šio
je liūdesio valandoje.

Dabar eina specialis vajus 
už gavimą naujų narių į LLD. 
Mes, Moterų Skyriaus narės, 
irgi turėtumėm pasidarbuoti 
ir gauti naujų narių 
rų Skyrių, 
pirmutinės ?

Sekantis 
susirinkimas
nį, balandžio 7-tą dieną, pas 
drg. O. Girnienę, 4 Welton 
Ave. Pradžia 7 :30 vai. vaka
re. Būtų .labai gerai, kad vi
sos narės dalyvautumėm šia
me susirinkime. Kuo daugiau 
draugių dalyvauja, tuo būna 
daugiau minčių ir pats susi
rinkimas būna gyvesnis. Tad, 
pasirūpinkime visos dalyvauti 
jame.

Po susirinkimo drg. M. 
žvirblienė pavaišino drauges 
skaniais pyragaičiais ir šilta 
kava.

Moterų Skyr. Koresp.

Drg. E. Vitartienės

Kliubo sve-

kovo 19, 2 
20 High St.

Kurios
j Mote- 
būsime

SkyriausMoterų 
įvyks penktadie-

Dolores Ibarruri
Pasionaria

La PASIONARIA,. Ispanijos liaudies branginama vadovė, 
liaudies išdavikams užviešpatavus Ispanijoj, buvo priversta 
gelbėt savo gyvastį apleidimu tėvynės, už kurios laisvę ji taip 
daug kovojo. Ji nuvyko Paryžiun, bet ir ten fašistų tarnaitė 
Daladiero valdžia neleido jai pasilikt. Tada ji išvyko Fran- 
cijos kaiman. Mes tikimės, kad jos balsas ir iš kaimo akstins 
Ispanijos liaudį kovon prieš išdavikus, kaip akstindavo laike 

šiame straipsnelyje aprašomų kovų.

Dolores Ibarruri — Pasio
naria—yra žinoma visame pa
saulyje, kaipo Ispanijos revo
liucinė vadovė, 
Ispanijos laisvę,
šaulio poetai savo 
prozoje kalba apie 
nepaprastai gabią 
ir organizatorę.

tačiau jie 
klausė Pa

ir ją supra- 
iki širdies 

pauzos, kal- 
svarumas.

Hartford, Conn.
5-tą Liet. Literatūros 

68-ta kuopa turėjo su- 
prakalbas d. Jonikie-

dėlto 
dau- 
prieš

numiršta jos kūdikis. Ji 
nnuleido rankų, bet dar 
giau užsiartavojo kovai 
skurdą. Dolores rašo straips
nius pirmam palėpiniam
(slaptam) laikraščiui. Anglia
kasiai atydžiai klauso jos

DOLORES IBARRURI 
—PASIONARIA

kovotoja už 
žymūs pa- 

eilėse ir 
ją, kaipo 
kalbėtoją 

Dolores su
virš du metai dirba karo fron
tuose, kad laimėjus laisvę re
spublikai, kurią užpuolė Vo
kietijos ir Italijos fašistai.

Vienas Sovietų korespon
dentas rašo, kad 1938 m. 
Franci jo j, Paryžiaus mieste, 
cirko patalpose, susirinko 40,- 
000 francūzų pasiklausyti jos 
kalbos. Jie nei žodžio nesu
prato ispaniškai, 
sulaikę alsavimą 
sionarijos kalbos 
to: klausytojams 
daėjo jos balsas, 
bos jautrumas ir

Norėjo Būt Mokytoja, 
Tapo Tarnaite

Dolores jaunystės dienose! 
svajojo būti valstiečių moky
toja. Ji buvo angliakasio 
duktė, 
nam kaime, 
kytoja, o tarnaite, 
rytą kėlė ir 
čia: skalbė, 
ganė karves. 
Dolores kaip 
vo: “Gal viskas persikeis ir 
aš tapsiu mokytoja. . . ”

Ve, Dolores jau ne mer
gaitė, o angliakasio žmona, ir 
motina. Namuose didelis ne- vargus ir mokėjo organizuoti 
dateklius ir ant Dolorės rankų

Ji buvo 
augo ir gyveno bied-

Ji tapo ne mo
ji anksti 

gulė 2 vai. nak- 
mazgojo grindis,
Maža, juodaake 
kada planuoda-

moterų reikalais, 
diskusijų priėjom 
kad netvert mo- 

kliubų, bet pa- 
veikimą ir 

jaunų

Kovo 
Dr-jos 
rengusi 
nei. Ji kalbėjo bėgamais klausi
mais ir aiškino, kad moterims 
yra reikalingi atskiri moterų 
apšvietos bei kultūros kliubai, 
kad į juos sutraukti visų 
sriovių moteris.

Kovo 7-tą moterys turėjo su
sirinkimą pas d. O. Rudzinskie- 
nę, vien tik 
Po gana ilgų 
prie išvados, 
terų atskirų
smarkint moterų 
gaut kuo daugiausia 
moterų-merginų į LLD 68-tą 
kuopą.

Nutarta surengti vakarienę 
gegužės 7-tą. Pelnas skiriamas 
moterų suvažiavimo reikalams.

Prakalbose būvo rinkta au
kos lėšoms padengti, 
po 50c: J. Beržinis, A. 
nė, A. M. Rastauskai, 
čiai, J. V. Vasiliauskai.
J. Margaitis, K. Nikelis, A. Ka
ralius, Z. Juška, O. Rudzins- 
kienė, M. Bartkas, J. Matuzas, 
G. Tatarelis. 
aukomis viso

Aukojo 
Dagilie- 
Kalvai- 
Po 25c:

Su smulkesnėmis 
surinkta $7.62. 
O. Visotskienė.

prakalbų: “Moteris, o kaip 
gražiai kalba.” Dabar ją pa
prastai vadina Pasionaria, — 
taip ji pasirašė po pirmu savo 
straipsniu (ispaniškai jos sla- 
pyvardė reiškia: “šviesiai mė
lyna gėlė”)'.

“Pavojinga Ir Kalėjime

Dolores pašo
lį artu su pros-

Reakcininkai 
dino kalėjiman 
titutėm. Dolores žino liaudies

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Teisėja Barron

eko- 
rė- 

juos 
Jei-

(tąsa)
Taip, tikrai,” atsakė pastarasis, verkš

lenančiu tonu.
“Jūs esate perdaug apsileidęs pildyme 

savo prievolės!”
Vienas iš virėjų atnešė surištom kojom 

ožį. Jis jį padėjo ant žemės ir piktki nu
sigrįžo išeiti, bet Kostia jį pašaukė atgal ir, 
su saldžia šypsena ant veido, ironiškai ta
rė : U

“Nuneškite šį malonų sutvėrimą -namo, 
prašau! Ir jūs turite šiandien per dieną 
užimti sargo vietą, saugoti ramių piliečių 
nuosavybę, o vakare kas nors jus pamai
nys.”
.“Kostia,” virėjas atsiprašinėjo.
“Jūs padarėte gėdą mano vardui,” kal

bėjo Kostia neatlaidžiai. “Juk aš pasiža
dėjau būti už jus atsakomingu.”

Ir procesija prasidėjo. Jos galvinyje 
žingsniavo jau patenkintas kaimietis, se
kė vagis su ožiu rankose, o užsibaigė su 
sargu ir šautuvu. Juokai ir plojimas sekė 
šį išdidų vaizdą.

Kostia ant medžią užkabino savo sun
kiai pagamintą atsišaukimą ir greitai su
sirinko didelis būrys skaitytojų. Atsišauki
mo prasmė filtravosi per jų smegenis. “Visi 
už vieną, vienas už visus!”

Pavargus, suprakaitavus minia rinkosi 
vakarieniauti? Rąstai gražiai sau plaukė 
upe. Taizbuvo išdavas jų sunkaus darbo, 
ir atlyginimas prisiartino. Dideli debesiai 
garo plaukė iš katilų, ant kurių viršininka
vo baltom kepurėm virėjai. Girdėjosi sma
gus skambėjimas lėkščių. Lemonas išnešė 
stalą ir jį prirenginėjo. Paskui jis atnešė 
du buteliu vodkos—po pusę galiono kiek
vieną—ir atsargiai 
tinas, Raudonosios 
natlaidus pildyme 
prie stalo, rankoje
nenuleido akių nuo butelių su vodka. Kos
tia atsisėdo prie jų ir paėmęs nuo daktaro 
mieravimo stiklelį atydžiai atmieravo kiek-5 
vienam po šimtą gramų. Jis su savim tu
rėjo listą vardų ir prie kiekvieno dėjo kry
želį dalindamas vodką. Viskas ėjo tvar
kiai. Petinas neleido niekam pirma išeiti 
iš savo vietos, ir atydžiai tėmijo antrą bu
telį. Staiga jis visas sukrutėjo. Jis pra
dėjo greitai kvėpuoti ir jo akys pasidarė 
apvalios, kaip slyvos. Pirmas 
baigtas. Tuo pat tarpu Petinas 
tuvą ir prisirengė. Kam ?

“Kas pasidarė?” patėmijęs 
mą, paklausė Kostia.

“Jie pavogė vodką!” suriko Petinas. Kos
tia pažvelgė į antrą butelį. Kamštis ir lia- 
kas buvo nepajudinti, tačiaus suvirš treč
dalis degtinės iš bonkos pranyko.

“Puikus darbas, nieko sau,” tarė Kostia, 
buvo galima suprasti, kad jam neaiškus šis 
įvykis. Eilė- vyrų žiūrėjo į jį atydžiai. Kos
tia vis tėmijo butelį. Taip, vodka, nors la
bai povaliai, bet vis mažinosi. Kostia at
sisuko ir staiga pažvelgė į Lemoną. šis 
sau ramiai sėdėjo prie stalo ir kramtė plu
tą duonos. Kapitonas jį pašaukė. Lemo
nas atsistojo ir atėjo su išraiška nusistebė
jimo ir nekaltybės ant veido. Kapitonas 
staiga pakėlė butelį ir parodė mažytę sky- 
liukę išgręžtą stale.

“Puikus darbas, nieko sau!” atkartojo 
Kostia.

Jis pavertė bonką. Jos dugne pasirodė 
tokio pat dydžio skyliukė.

“Aukštos klasės darbas!”
Staiga jis išsitiesė, pagriebė nuo žemės 

pagalį ir suriko:
“Suboikotuokite jį!”
Pasipylė pikti žodžiai, riksmas.
“Sumuškime, išspirkime jį laukan, pra

keiktą vagį!”
Kostia pakėlė ranką ir, bandydamas nu

ryti savo vis augantį pyktį, tarė:
“Lemonai, tu pavogei savo draugų vod

ką, draugų, kurie ištikimai prakaitą liejo 
dideliam darbui. Tu esi niekas daugiau, 
kaip purvinas vagis. Tai viskas!”

pastatė ant stalo. . . Pe- 
Annijos buvęs kareivis, 
savo pareigų, atsistojo 
laikydamas šautuvą. Jis

gali daikto įsigyti, nes neturi 
pinigų dėlto, kad nedirba, o 
nedirba, kad negauna darbo.

Jaunuoliai nepažįsta 
nominių rubežių, kurių 
muose galėtų išsilaikyti; 
vadovauja masinis ūpas,
gu jo draugas turi automobi
lį ir gali vairuoti, tai kodėl 
jis negalėtų, kuomet jis jau
čiasi turįs daugiau ištvermės?

Apleisti miestų šunes ir ka
tės turi tam tikras draugijas, 
kurios tuos bastūnus globoja, 
bet žmonijos geriausi ateities 
žiedai palikti ant “Dievo va- 

j lios” gatvėj bastytis, išmatom 
i miešti ir nakvoti apleistuose 
namuose. Teisėja Barron sa
ko, • kad tos bastūnų armijos 
susidaro iš siratukų, arba ku
rių tėvai invalidai ar šiaip gy
veną ekonominiai sugriuvusiu 
gyvenimu. Daugelis jų patam
pą plėšikais ir didžiausia naš
ta visuomenei.

Teisėja Barron, kalbėdama 
viename bankiete, Bostone, 
pacitavo iš J. Edgar Hooverio, 
Federal Bureau of Investiga
tion viršininko, raporto, kad 
pereitais metais kriminaliniai 
prasižengimai Amerikos pilie
čiams kainavo apie $15,000,- 
000,000 ir kad jie ne mažėja, 
bet daugėja. Šioj šalyj kas 
20 sekundų būna papildomas 
stambus prasižengimas. Bar
ron nesutinka su Hooverio pa- 
siūlytom metodom, būk skyri
mas ilgesnių metų kalėjimo 
sumažins skaičių prasižengi
mų. Jos manymu, visi pra
sižengimai sumažės tik tuo
met, kuomet bus sutvarkyta 
ekonominė būklė.

Tam pačiam bankiete ji 
kalbėjo iš savo patyrimų, čia 
paduodu jos kalbos ištrauką 
ir manau, kad skaitytojas pa
sidarys išvadą':

“šiandien mes gyvename 
pjrivatiškai ir apie kitus nesi
rūpiname. Kuomet prisieina 
kitų problemos rišti, tuomet 
mes jieškom tokių, metodų, su 
kuriom būtų lengviausia atsi
kratyti svetimas problemas. 
Teisėjai, kurie nenori gilintis 
į nusikaltėlio biografiją, nau
doja lengviausias šių dienų 
metodas: pašaukia vežimą, 
kuris auką nuveža už aukštos 
tvoros, vadinamos pataisos 
namais, ten, kur nėra padoru-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

butelis už-
atstatė šau-

jo neramu-

AR ŽINOTE?

j

Suzanna.

kad 
tik 
Jos

jis 
iki

moteris, neišskiriant vy- 
virš minėtu dalyku, atsi- 
kad visos ir visi išėję iš

ku- 
tre- 
sis- 
tar-

A. Markevičiūtė,
NAMS Sekretorė.

“Jei prižadi »daugiau taip 
nedaryti, tai šį sykį tau baus-

New Yorko Valstijoj kožnas ligonis, 
ris randasi valstijos ligoninėje sifilio 
čiame laipsnyje, kurio nervai ir smegenų 
tema pažeista, kainuoja $660.23. šiuo
pu esą apie 3,944 toki ligoniai. Per metus 
valstija turi už juos išmokėti $2,604,341.52.

ooOoo
Jauna pora, Philadelphijoj, norėdama tu

rėti kūdikj, bet neturėdama finansų, siekė 
pagelbos per savo daktarą. Jis jiems pata
rė taupint atliekamus penus (centus) apmo
kėjimui ligoninėj priežiūros. Jiems ėmė tris 
metus sukaupti 10,000 penų. Sudėjo juos 
į du storus mazgus ir pridavė dr. A. Ziser- 
manui St. Luke’s Vaikų Ligoninėj, Phila
delphijoj. Kaip vaikas gimė, jie vaikui da
vė prievardį “Penny.”

ooOoo
Jungtinės Valstijos turėtų būti viena iš 

sveikiausių šalių, nes Agrikultūros Biuras 
raportavo, kad gyventojai su vartoj ą šimtą 
bilionų svarų pieno kožnais metais. Išro- 
kuota, kad pareina 825 svarai kožnai ypa- 
tai. i

Lietuvių Moterų Seimo šau
kėjos praneša,, kad, pagaliau, 
sudaryta Seimo šaukimo Ko
mitetas. Jo pirmininke yra 
Alice Jonikienė iš Chicagos; 
vice-pirmininke —Anelė Mar
kevičiūtė iš Lawrence, Mass.; 
iždininke B. L. Šalinaitė ir se
kretore K. Petrikienė, abi #iš 
Brooklyno.

Sveikiname ir linkime su
šaukti > sekmingiausį seimą. 
Jam, mūsų nuomone, laikas 
labai pribrendęs ir jis turėtų 
pasitarnauti lietuvių ir abel- 
nai visuomenės gerovei.

Bostono didlapiai 
gana skeptiškai ir 
vienas neigiamai in- 
Tūli iškalno “įspė

ji bus persiskyrimų
O labiausia jie

• šeši metai atgal, Massachu
setts valstijoj, gubernatorius 
paskyrė advokatę Barron tei
sėju. Tai buvo pirmutinė mo
telis teisėja šioj valstijoj. 
Tuomet Naujosios Anglijos, o 
ypatingai 
sutiko ją 
visi kaip 
dorsavo. 
jo,” kad 
karalienė.
pyko ant jos tik dėlto, kad 
ji buvo pirmutinė moteris, ku
ri užsivilko teisėjo togą ir tuo- 
mi sulaužė visas seniau įsigy
venusias tradicijas.

Per 6 metus teisėja Barron 
dirbo pasišventus; ji išnagri
nėjo virš 6,000 bylų. Ji, pra
dėdama tardyti nusikaltėlį, 
“nesistengė” gilintis, kaip di
delis nusikaltimas, ir kokią 
bausmę jam ar jai skirti, bet 
visuomet stengėsi patirti, ko
kiose aplinkybėse nusikalti
mas įvyko. Tik pilnai žinoda
ma aplinkybes, ji išnešdavo 

i savo sprendimą. Tos teisin- 
‘ gos jos metodos davė galimy-

— Ibę pažinti, kas yra kaltas: 
dabartinis surėdymas, ar tas, 
kuris tokiame surėdyme gy
vendamas papildo nusikalti
mą. Iš šimto nusikaltusių jau-

mę dovanoju.”
Teisėja Barron sako, 

teisėjai turi vartoti ne 
smegenis, bet ir širdį,
manymu, pas daugelį teisėjų 
tos širdies visai nėra, nes jie 
priklauso ketvirtai generaci
jai, o teisia naująją gentkar- 
tę.

Pavyzdžiui, vienas jaunuolis 
pavogė Hudsono miesto majo
ro automobilį ir tik išvažia*- 
vus iš miesto policija pažino 
automobilį ir jaunuolį suareš
tavo. Perdavė teismui. Kuo
met teisėja Barron paklausė 
jaunuolio, kam jis vogė, jis at
sakė, kad negalėjo pro tokią 
karališką mašiną praeiti ne
apžiūrėjęs, o kuomet apžiūrė
jo, atradb pilną tanką gasoli
ne ir mašiną nerakintą, 
nusprendė pasivažinėti
majoras atliks savo darbą; jis 
norėjęs mašiną pastatyti toj 
vietoj, iš kur paėmė.

Argi tai ne ironija!
Jaunuoliai prisiskaito laik

raščiuose įvairių viliojančių 
garsinimų. Teatrai, automo
biliai, sporto rungtynės, vieš
bučiai, drabužių mados ir ki
tokį papuošalai, tai vis jau
nuoliam^ prasižengimo siųs
tai. Jie tą viską mato ir se
ka. Bile naują daiktą jau
nuolis pamato ir jį godulys 
tiek įkaitina, kad jis leidžia
si, tarsi geležis ugnyje, bet ne-

‘ Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip- nuolių, 85 gavo jos tokį nuo
gi daro vertimus iš anglų sprendį: 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Išmestas Lemonas darė savo ekspediciją 
po kaimą. Jis įsibriovė į keno tai kiemą ir 
apsižvalgė. Jis buvo alkands ir nuobodavo. 
šuo pradėjo loti ir Lemonas buvo priverstas 
nešdintis toliau. Nuslinko jis į kitą pusę 
kaimo. Kaimuko gatve ėjo senis sargas 
ir raupuotas Vasia, rąstų leidimo ekspertas. 
Vasia pasiklausė šuns lojimo ir davė žen
klą seniui, šis padavė jam savo. šautuvą. 
Vasia jį paėmė ir, pasiremdamas ant jo, lyg 
ant lazdos, ėjo toliau. Jis prapuolė tam
soje, bet už valandėlės jau grįžo vesdamas 
Lemoną už rankos.

(Bus daugiau)



LAISVIKetvirtas puslapii
i

Dolores Ibarruri Pasionaria
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas)

demonstraciją,

LDS turi apie 8,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijose.

gvardiečiai pa

kovė j am už res-
EXTRA! DYKAIEXTRA!

savo liūdymus:
TEISĖJA BARRON

užsisakys

į

juokdamasis,

UŽPUOLIKAM
vyriausio ko-

Mostis
Mostis
Mostls

įdomių ir 
pasaulio

paliuosavo 
Visi stebė- 
tuščią ka-

LDS jau išmokėjo virš $250,000.00 pašalpomis ir apdrauda. Virš 
4000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamą paramą.

75 centai
..... $1.50
..... $3.00

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesą.”

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą arba se
kančiu antrašu:

užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at- 
Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga

žodžiai
kovos fronte, 

amžių ant kelių at
vergauti.”

Ten, Kur Deganti 
Veikla

parašyk savo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ir civilizacijos. Jei į ten

kas ta seniora

Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj 
Argentinoj ir Amerikoj

(Tąsa)

Darbininkai surengė 
kurioj dalyvavo virš 100,000 darbininkų. 
Valdžia nieko nepaisė. Kilo generalis 
streikas po visą miestą. Tai buvo didelis 
žmonių sujudimas. Žmonės daužė gatve- 
karius, skebus; rinkosi būriais. Valdžia 
iššaukė kariuomenę. Paskelbė karo stovį. 
Buvo intensyvus darbininkų kovingu
mas, nes kiekvienas areštuotas kovojo su 
policija ir šaukė žmones vienytis ir ko
voti prieš parazitus. Gatvekariai ėjo tik 
po kareivių apsauga. Gatvėse negalima 
buvo stovėti keletui žmonių, tuojaus 
areštuodavo. Visokį juodašimčiai suren
gė daug muštynių. Vėl naikino darbinin
kų įstaigas. Streikas vistiek nugąsdino 
viešpataujančią buržuaziją, Vėl labai 
persekėjo ateivius.

Vieną rytą einu į darbą. Pasiveja 
mane raitas policistas ir rėkia, kam aš 
bėgau ana gatve. Sakau jam: ko tu nori 
iš manęs, aš tik ką išėjau iš to namo, 
aš čia gyvenu ir dabar einu į darbą. Jis 
manęs nepaleido ir nusivarė į policijos 
nuovadą. Palaikė keletą valandų iki šni
pai susirinko, kuriems mane parodė, o 
tie pakratė galvas, kad nepąžįsta. Pa
liuosavo. Aš pradėjau reikalaut atlyginti 
man už sugaištą laiką ir įžeidimą, bet 
nieko nelaimėjęs turėjau išeiti. Ne
paisant valdžios teroro, darbininkų kla
sė neužilgo vėl susitvarkė ir persiorga
nizavo į sekmingesnį veikimą. Puolimas 
ant darbininkų ir išnaudojimas ėjo sulyg 
Anglijos valdžios diktavimų, nes jos ran
kose buvo žymiausia pramonė ir veik 
visa komunikacija ir bankai. Anglijai 
pasisekė sutupdyt į darbo unijas parda- 
vikus, kurie ardė darbininkų vienybę, 
kaip kad Jungtinių Valstijų Ameri
kos Darbo Federacijoj Greenai-Gomper- 
sai ir kiti.

Kelyje Į Jungtines Valstijas
Išvažiavus man iš Buenos Aires į New 

Yorką, kely sustojom keletoj Brazilijos 
miestų: Santos,’Rio de Janeiro, Bahia. 
Alano ‘pendiksas’ ir vėl pradėjo revoliu
ciją kelti. Atvykus j Rio de Janeiro, tu
rėjau eit jieškot daktaro. Suradau vieno 
chirurgo privatišką ligoninę. Čia buvau 
gerai išegzaminuotas ir nustebintas, kad 
man reikalinga kuo greičiausiai daryti 
operacija. Vienok aš jo prašiau, kaip 
nors pagelbėti vaistais iki pasieksiu 
New Yorką. Tiesa, jis man davė dvejus 
vaistus, kurie greit pavojų prašalino ir 
aš ilgoką laiką gerai jaučiausi. Apart 
Brazilijos dar sustojo, pirm New Yorko, 
Trinidad ir Barbados salose. New Yor
ke vėl buvau sulaikytas dėl tos pačios 
akies, nes jie surado mano rekordus. Vėl 
uždarė į imigracijos ligoninę. Bet šiuo 
laiku daug pasidarbavo D r.- šliupo sū
nus ir Ambraziejus, buvęs “Vienybės 
Lietuvninkų” administratorius. Apart 
jų, viena žymi lenkė irgi pagelbėjo.

Atvykus man pas savo brolį į Home- 
steady Pa., Pittsburgho apielinkę, pasi
darė nejauku. Homestead miestukas, tai 
Carnegės plieno karaliaus geležies išdir- 
bystės pragaras. Miestukas paskendęs 
karčiuos dūmuos. Darbininkai, einanti iš 
darbo tiek aprūkę, kad sunku buvo at
skirt nuo negrų darbininkų. Maistas pa
gal Buenos Aires pasirodė prastas. Bai
siai nusivyliau.

Pagyvenęs apie mėnesį laiko, išvykau 
pas savo seseris į Cleveland, Ohio. Atvy
kus į Clevelandą į Union stotį ir išėjus 
keletą blokų link miesto, atradau di- 
džiausį masinį mitingą gatvėj prie dide
lės dirbtuvės. Tik ant syk minia sujudo, 
prasidėjo kliksmas, vaikymasis. Gi žiū
riu, kad policistai streikierius gaudo ir 
muša lazdomis. Manau sau, kad ją ir 
velniai, tą Šiaurės Ameriką. Clevelande 
atradau tuo laiku L. S. S. 3-čia kuopą, 
kurios vieną seniausį narį dar ir šian-

dien atsimenu, Geibį. Buvo kuopoj tik 
keletas narių. St. Clair gatvėj buvo lie
tuvių kriaučių dirbtuvėlė, kurioj dažnai 
sueidavom. Pradėjau judinti vietinius 
draugus, nurodydamas, kad reikia kas 
nors veikti, ką nors daryti. Koki mes ga
lim būt socialistai, jei jokio veikimo nė
ra. Visi atsakymą davė “kad tu čia nie
ko negalėsi padaryt;” čia toki žmonės; 
čia pasiutęs klebonas ir tt.

Įstojau į L. S. S. 3-čią kuopą. Dar 
vieną organizaciją atradau, tai Mirtos 
chorą vienoj tolimoj miesto dalyj. Pra
dėjau platint literatūrą, užrašinė t laik
raščius. Labai daug užrašydavau “Ke
leivio”, “Laisvės”, kuri gimė vėliau. 
“Kovą” buvo sunkiau užrašyti. Sykį nu
vykau su savo pažystamu iš Lietuvos 
pas daugelį lietuvių, bet vienoj vietoj 
nuo girtų fanatikų kad kiek būtume ga
vę mušt; užpuolė kaipo bedievius. Bet 
po valandėlės susitaikėm ir buvo jiems 
ne tik uždyką duota literatūros, bet ir 
parduota. Dažnai pradėjom rengt pra
kalbas, į kurias sutraukdavom pilnas 
svetaines žmonių. Į kuopą gavom dau
giau narių. Nuvažiuodavau ir į Mirtos 
Choro praktikas, susirinkimus, kur gau
davau streikieriams aukų. Susipažinau 
su inteligentišku Mirtos Choro vedėju 
Vaškinovičiu, latviu, kuris gražiai kalbė
jo lietuviškai ir priklausė prie latvių so
cialistų kuopos. Mudu darėm planus, kaip 
tą* chorą atgabent į mūsų L. S. S. 3-čią 
kuopą. Kadangi Mirtos Chore buvo ne
sukalbamas Balčiūnas ir J. Šukys, o jie
du buvo vadai to choro, tai nieko negali
ma buvo daryti, kaip tik jį pergabenti į 
mūsų organizaciją. Mudu su drg. Vaški- 
novičium pradėjom organizuot vyrų 
chorą. Pradėjom mokintis du scenos vei
kalus. Perstatom tuos veikalus, kurių pa
sižiūrėti prisirinko tiek žmonių, kad ne
tilpo į svetainę. Vyrų choras sudainavo 
keletą dainų labai vykusiai. Pasidarėm 
apie $100 pelno. Po šio parengimo visos 
Mirtos Choro merginos pradėjo prašy
tis, kad mes ir jas priimtumėm į savo 
chorą. Povaliai visas Mirtos Choras nu
tarė persikelti į St. Clair St. svetainę. 
Nusiunčiam parvežti Vargonus. Savinin
kas neduoda, kuriam būk įsakė Balčiū
nas ir Šukys neduoti. Mes tik nusispjo- 
vėm ant jų ir tuojau nusipirkom naujus 
vargonus.

Po šio parengimo išvažiavau į Los 
Angeles, California, palikdamas L. S. S. 
3-čioj kuopoj apie 85 narius ir chorą. Šu
kys pagavo nervų suirimą, bet aš jį ap
lankiau; Balčiūnas pagavo kraujo prasi- 
mušimą per burną ir mirė. Vėliau į Cle- 
velandą suvažiavo dar veiklesnių draugų 
ir draugių ir veikimą pakėlė dar aukš
čiau.

• Los Angeles, Cal.
%

Atvykau į Los Angeles, Cal., pas savo 
draugus: J. Stanelį ir Karvelį. Čia atra
dau L. S. S. 39 kuopą, kurioj buvo ma
žas skaitlius narių, nes lietuvių buvo 
apie 2 ar 3 šimtai. Apart jos, radau Pa- 
šalpinį Laisvės Kliubą, kuriame veik vi
si lietuviai priklausė. Persikėliau į L.S.S. 
39 kp. ir įstojau į Laisvės Kliubą. Lie
tuviai tais laikais veik visi būvo laisvi. 
Buvo keletas tautininkų, su kuriais 
sunku buvo susikalbėt, vienok jie nebu
vo bjaurūs. Mokėjom mes sugyvent su 
Kliubu. Pašalpinis Kliubas laikydavo su
sirinkimus trumpus, o po susirinkimų 
greit bačkutę atsidarydavo ir girtuok
liaudavo. Mes susiorganizavom ir kliubą 
iškėlėm į socialistų salę ir alų likvida- 
vom. Vėliau kliubas parsamdė didelę 
svetainę ir leido mums rengti parengi
mus. Tuojaus nusitarem pasibudavoti 
dekoracijas ir perstatėm keletą veikalų. 
Juozas S tanelis pagelbėdavo prie veika
lų ir mudu sušilę dirbdavom dekorąęijas.

(Bus daugiau)
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Trečiadienis, Kovo 15, 1939

AMERIKOS SENA GELE
ŽIS

New
Čiuota,
Amerikos išvežta į Japoni-

York. — Apskai- 
jog 1938 metais iš

ją, Italiją ir Vokietiją 3,- 
003,523 tonai senos geležies, 
kariniams tikslams; tai 
apie treja tiek daugiau, ne
gu 1931 metais. Tada už to
ną senos geležies tie kraštai

mokėjo po $9.80, o dabar 
$13.54.

Auga amerikiečių pasi- 
priešiniftias teikimui ame
rikinės medžiagos tiem ka
riškiem užpuolikam.

ir mokinti prostitutes. Už ke
lių dienų, kalėjimo viršinin
kas raportavo gubernatoriui, 
kad toji “prasikaltėlė” mote
ris yra pavojinga visai šaliai, 
nes ją gerbia net kalėjime.

Oviedo mieste ji 
politinius kalinius, 
josi, kuomet rado 
Įėjimą.

Dolores juokdamosi pasa
kojo, kaip 1935 m. rudenį 
slapta perėjo Francijos rūbe- 
žiu : . ygi j|i>

—Su vienu draugu mes 
ėjom 15 valandų be sustoji
mo. Naktis, kalnai, pelkės, 
o paskui mus vijosi rubežiaus 
sargyba, mes aiškiai girdė
jom lojimą policijos šunų. Tai 
juokinga istorija. . .

—Juokinga ?
—Na, taip, juokinga. Drau

gas vilkėjo nauju siūtu, o rei
kėjo eit per mišką, upes, lin- 
dom pro dratus. Siūtas nuply
šo skuteliais ir jis visą laiką 
dejavo: “Oi, mano siūtas!”

Dolores puikiai dainuoja 
liaudies dainas. Ir su kariais, 
karo fronte, dainuoja tas dai
nas, kurios pakelia karių 
ūpą... Ji puikiai žino, ką 
reiškia dainų melodija einant 
į karo ugnį.

Minios Brangina Jos 
Vardą ir Žodį

' Ji išvedė visas moteris gint 
Madridą nuo fašistų. Vado
vaudama moterims, pastebė
jo, kad karių pulkas, panikos 
apimtas, bėga nuo mūšių. Do
lores staiga juos pasitiko ir 
sulaikė. Kariai jai davė žo
dį, kad išlaikys Madridą. 
Vienas pulkas su didžiausiais’ 
sunkumais išlaikė poziciją. 
Dolores, rizikuodama savo\. 
gyvastį, dasigavo iki silpniau
sios karių tankos. Kariai lin
ksmai šaukė: “Dabar nei už 
ką nebėgsim.” Komunistai ro
dė jai savo partinius bilietus, 
prašydami:

—Dolores, 
vardą...

Aktyvistai 
vydėjo.

—Mes irgi 
publiką.

Jie išsiėmė
—Parašyk.
Pas vieną jauną karį nebu

vo nieko, apart jo motinos 
paveikslo. Dolores apkabino 
tą jauną karį ir ant paveikslo 
parašė: “Dolores.”

Karo fronte, kuomet eina 
mūšiai, žemė su ugnimi ir dū
mais maišosi, Dolores balsas 
už gynimą Ispanijos respubli
kos laisvės perkerta kanuolių 
šūvių balsus. Visame pasauly
je girdisi jos žodžiai, kad 
“geriau mirti 
negu visą 
siklaupus

Dolores

Aragonske baisi vasara, 
nei lašo vandens. Tačiau Do
lores suranda • būdus karius 
aprūpinti vandeniu.

Vieną kartą atvedė 3 Fran
co belaisvius kunigus. Jie dre
bėjo iš persigandimo. Vienas, 
pats mandriausis, kalbėjo: 
“Aš visuomet mylėjau bied- 
nus.” Atsiklaupė ir, melsda
masis, prašo:

“Mes jau dvi dienos nege
rom vandens. Vandns nėra...”

Dolores nuėjo ir vėl greitai 
sugrįžo nešina vandeniu, su
maišytu su lemono šoku.

—O šventoji mergina, mel
skitės už tą gerą seniorą!— 
sušuko kunigas.

Vienas karys, 
klausė:

—Ar tu žinai, 
(ponia) ?

—Veikiausia
mandieriaus žmona.

Kariai garsiai juokėsi 
—Tai Pasionaria.

Visi trys belaisviai sudėjo 
rankas: — šventoji mergele! 
Mums kalbėjo, kad Pasiona
ria pikta moteris, kuri tik 
kraują myli, o ji mums davė 
vandens ir dar su lemono sul
timis maišyto.

Tą pačią dieną tie 3 belais
viai kalbėjo per radio:

—Neteisybė, kad raudonie
ji užmuša belaisvius. Netei
sybė, kad Pasionaria pikta 
moteris. Netiesa, kad respu
blikos kariai Ispanijos prie
šai.
“Išsimiegosim po Laimėjimo

Komandierius Modesta šau
kė : Dolores, greitai traukis, 
užmuš!

Dolores, šypsodamosi, liko
si su kariais. Jie linksmai kal
bėjo viens kitam: — Dolores 
su mumis. . .

Virš pustrečių metų, kaip 
eina karas, o Dolores ištiki
mai stovi ant sargybos karo 
frontuose. Ji dirba labai 
daug: kelia anksti rytą ir gu
la vėlai nakčia. Ji naktimis 
daugiausia peržiūri karinių 
štabų tragiškas telegramas, 
kurias prisiunčia iš karo fron
tų. Ji sako:

—Keli metai praeis ir už
sibaigs tragiškas laikotarpis... 
O po laimėjimo išsimiegosim.

Mažoj Andalūzijos bakū
žėj, Dolores fotografija paka
binta ant sienos kartu su 
šventos Teresės. Koresponden
tas paklausė valstietės:

—Ar jūs žinot, kas ji?
—Pasionaria. Biedna mote

ris, kaip'ir aš, tik jos didelė 
širdis. Jos klauso ministerial 
ii* generolai, o aš žiūriu į ją 
ir man lengviau verkti. Mano 
visi trys vaikai tenai.

ras sutaiko, išaiškindama, kad 
jų bėdos paeina iš blogos eko
nominės būklės. Girdi, daugis 
jaunuolių dar prieš vestuves 
būsimom pačiom duoda viso
kių prižadų, o vėliau to ne
gali įvykdinti ir iš to kyla 
vaidai.

Teisėja Barron yra žydų 
tautybės. Dabartiniu laiku ji 
užima gana svarbią vietą teis
me. šiandien ta pati spau
da visai kitaip kalba apie tei
sėją Barron, negu šeši metai 
atgal. Teisėja Barron pažįs
ta šių dienų jaunimą ir visą 
sistemą—ji yra naujos gent- 
kartės teisėja! Jaunutis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Sudegė Brangi įstaiga Kovos r 
Prieš Vėžio Ligą

Alpine, N. J. — Gaisras 
sunaikino daktaro J. C. 
Burnett laboratoriją, kur 
Burnettas per 23 metus 
darbavosi, jieškodamas bū
dų kovai prieš vėžio ligą. 
Sudegė brangūs instrumen
tai ir kiti įrengimai. Gais
ras padarė nuostolių iki 3 
milionų dolerių. Dar neži
nia, ar išliko moksliškų ty- « I 
rinėjimų užrašai. 

—
“Gaukite “Laisvei” Naujų | 

Skaityto Tų.

Be Įstojimo Mokesties
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime galima gauti apdrau
dą ir pašalpą už mažesnę mo
kestį, negu kitur;

Kad jauniems žmonėms, nuo 
16 iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos įstojimo;

Kad dabar jūs lengvai galite 
įrašyti savo sūnus ir dukteris 
į LDS;

Kad reikalinga ir naudinga 
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
atmokėjimą.

GALITE GAUTI
APDRAUDOS PAŠALPOS

$150.00 $6.00
$800.00 $9.00
$600.00 $12.00

$1000.00 į savaitę

Užtikrinkite Sau ir Savo šeimynai Gerą Apdraudą 
ir Pašalpą. Patys Įsirašykite ir Įrašykite Savo 

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

Dolores Ibarruri yra pavyz- 
dis viso pasaulio darbo mote
rims. Mes privalom mokytis 
iš jos revoliucinių darbų. Šių 
žodžių rašytojai buvo laime 
Dolores matyti Sovietų Sąjun
goje ir girdėti ją kalbant tam 
tikruose susirinkimuose. • Esu 
mačius daug ir visokių mote
rų, bet kai Dolores nebuvau 
mačius. Apie ją dar prisieis 
daug kalbėti.

J. Bondžinskaitė.

m o 
atsivežtų nemažą kraitį pado
rumo, kurį paveldėjo laisvėj, 
jis žūtų toj žiaurioj beribėj 
jūroj.

“Pradžioj pereitų metų tei
siau jaunuolį, drąsuolį peštu
ką, sulaikytą už apiplėšimą ir 
sužalojimą kito jaunuolio. Ma
niau pašaukt šerifą ir atiduot 
jam. Bet tardymą atidėjau 
ant ištyrimo. Ką gi suradau ? 
Jaunuolio motina bepročių 
namuose. Tėvas dirba kitam 
mieste. Jaunuolis paliktas be 
priežiūros; lietus jį prausia, o 
saulė savo spinduliais nušluos
to. Jo mokykla, tai medžioji
mas maisto.

“Mes su šerifu pasikalbėjo
me ir suradom jam “didelį” 
brolį, įtekmingo, pasiturinčio 
sūnų. Tas jį nusivesdavo į te
atrą, sporto rungtynes ir kitas 
jo išeigas aprūpindavo — pri
rašė prie jaunuolių kliubo.

“Iš sykio aš .abejojau, bet 
dabar stebiuosi, kaip tas vis
kas puikiai dirbo. Jaunuoliui 
išrūpino darbą ir jis dabar 
dirba kas dieną. Kliubo susi
rinkimus lanko ir pastarom 
dienom tapo išrinktas kliubo 
viršininku. Tas parodo, kad 
stoka priežiūros ir nedatpk- 
lius jaunuolius daro prasižen
gėliais. Jei jie tą viską turė
tų, kalėjimai ir prieglaudos 
namai būtų tušti.”

Kuomet pas teisėją Barron 
ateina su persiskyrimais, ji 
pirma išanalizuoja vedusių
gyvenimą ir daugiausia po- i P. O. Box 352

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, 
nes tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas, 40 
puslapių knygelė dovanai, kuris 
Deksnio Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug 
naudingų informacijų iš skirtingų 
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas taryturti koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi diažiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika- 

reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi-lavimų nuo vyro ir 10
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mostį į Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga MosČia aplaikysi vie
ną Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus. 
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE 
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų ele
mentų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų ir kalnų, visokių šaknų, žolių, 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis,' kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės spin
duliais sunaikina minėtus skaidėjimus: 
REUMATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGA
ROS skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIR
PIMĄ RANKŲ, KOJŲ, DIEGLIUS (tik 
ne ronas). Aplaikom daug skirtingų laiš
kų iš skirtingų pasaulio kraštų, kurie dė- 
kavoja už Deksnio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, 
tai yra tik vienas ir brangiausias turtas 
pasaulyje. Kaina, 75 centai, $1.50 ir $8.00.

PINIGŲ nesiųsk, tik 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, 
neš Galingą

Deksnio 
Deksnio 
Deksnio

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.

MAIL 
YOUR 
ORDERS!

Vardas ir pavardė 
Gatvė ir numeris.. 
Miestas

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlymų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pat paveikslas ant dėžutės, 

parašyk savo vardą, pavardę,

........ ....................................................... Valstija

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
Hartford, * Conn.
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Trečiadienis, Kovo 15, 1939 LAISVE PenHaa poslapi!

DETROITO ŽINIOS Inkerman, Pa
Reikalauja Atšaukti Įstatymą

čių iš Pašalpinių Darbų

George Edwards, direktorius 
U. A. W. ir W. P. A. Wel
fare department© (C.I.O.), 
pranešė Detroito miesto tary
bai (City Council), kad ket
virtadienį, kovo 9 d., pribus 
miesto tarybos posėdin ir pri
duos raštišką reikalavimą, 
kad būtų atšauktas įstatymas, 
kuriuomi vaduodamosi vald
žia atleidžia iš pašalpinių 
darbų visus nepiliečius ir su 
pirmom popierom, kurių dau
gelis turi Amerikoj gimusias 
šeimynas.

nėj, 5969—Fourteenth St.
Įžanga 15c. šiame bazare 

bus galima daug dalykų pi
giai nusipirkti. Bus rodomi ju- 
džiai. Taipgi bus galima pa
sišokti prie geros muzikos.

B-kas.

peččje

atydžiai

kuopos— Stasys Markauskas 
ir Vincas Kastancinaučius.

Valdyba išrinkta sekama: 
Pirmininkas Frank J. Madi
son, sekretorius Stasys Mar
kauskas; iždininkas Jonas 
Matulaitis.

PRANEŠIMAI K KITUR i-Į AR IMI fUI M AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AR AA AR AA AA AA

Pranešimas

George Edwards reikalaus, 
kad miesto taryba už girtų jo 
reikalavimą ir pasiųstų U. S. 
kongresui. Miesto taryba G. 
Edwardso pranešimą ir, kaipo 
atstovą apgynime ateivių ne- 
piliečių, priėmė. Bet, pas
kirtu laiku, kaip greit Ed
wards perstatė tarybai reika
lavimą, tarybos pirmininkas, 
skaitomas liberalu, Edwards 
J. Jaffries, Jr. pasakė, kad 
jis palaiko pilnai valdžios pa
tvarkymą reikale nepiliečių 
prašalinimo iš pašalpinių dar
bų ir da pridėjo, kad jis rei
kalaus patikrinti visus nepilie
čius, kurie gauna tiesioginę 
pašalpą, kiek daug jų randas 
ant welfare (pašalpos) ir rei
kalaus, kad būtų dauguma jų 
prašalinti ir nuo welfare.

Tai ką toliaus ateiviai tu
rės daryti? Mat, 
fašistai savo 
verčia ant 
valdančioji 
bėjus nuo 
ataką prieš

Valdančioji klasė mato, 
kad darbininkai smarkiai or
ganizuojasi ir ji negali nie
kaip darbininkų nuo organ i- 
zavimos sulaikyti. Tai sumanė 
ir išleido įstatymą, kad lega- 
lišku būdu prašalinus ateivius 
iš darbų ir sukursčius čiagi- 
mius prieš ateivius. Mano, 
kad taip bus galima suardyti 
vienybę tarp organizuotų dar
bininkų.

Bet vargiai juos ir šita me
todą išgelbės nuo bedarbės. 
Kol jie neatsisakys nuo perdi- 
delių pelnų, tol bedarbė ne
mažės, bet bus daugiau ir 
dąugiaus darbininkų paleid
žiama iš darbų. Darbininkams 
tėra tik viena išeitis—organi
zuotis kuo greičiausiai, kol 
da nepervėlu.

J. Antanas.

ALDLD 52 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 
18 d., 7:30 vai. vakare, 4097 
Porter St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukit. Daug svarbių rei
kalų yra aptarti.

Nepasimokėj tįsieji duoklių, 
už 1938 metus pasimokėkit 
šiame susirinkime. Taipgi reik 
pasimokėti ir už šiuos metus. 
Nauji nariai, kurie esate iš- 
pildę aplikacijas, malonėkite 
būti šiame susirinkime, gausit 
po gerą knygą.

Primiršti Dalykai
Vas. 26 d., šioje 

irgi atsibuvo d. V. Zablacko 
prakalba. Publika
klausėsi kalbėtojo ir likosi už
ganėdinta.

Ispanijos kovotojams su
rinkta $3.00. Aukauta seka
mai: Ilgavyžis, Verbyla-—po 
50c.; Talksnis, žiūra, Kizevi- 
čius—po 25c. Kiti aukavo 
smulkesnėmis aukomis.

Varde kovotojų, ačiuoju,

J. B.

30,000 Ispanijos Respubli- 
kiečių žygiuoja prieš 

Išdavikus
Madrid. — 30,000 revoliu

cinių liaudiečių, Ispanijos 
respublikos gynėjų, mar- 
šuoja prieš tiek pat respub
likos išdavikų, vadovauja
mų generolo Miajos, kuris 
traukia neva “garbingai” 
susitaikyt su fašistais.

Nutarta surengti kazyrių 
“parę” kovo 25 d., bažnytinėj 
svetainėj. Pelnas eis padengi
mui kaštų ateityje minėto ko
miteto veikimo. Komisija — 
Matulaitis, Subonis ir Mar
kauskas — matys kleboną dėl 
svetainės “parei.”

Nutarta paduoti į laikraš
čius tarimus šio susirinkimo. Į

L. žinias” para- 
Tėvynę” 
‘Laisvę,”

PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki-! 
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mų, 
ril.

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

BALTIMORE, MD.
Kom. kuopos susirinkimas 
ketvirtadienį, kovo 16 d.,

Liet, 
įvyks 
7:30 v. v. Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Prašome Partijos narius ir pri- ■ 
tarėjus dalyvaut susirinkime, nes 
turėsime daug svarbių dalykų svars
tyt. — Valdyba. (62-63)

S
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£
£ 
£
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Chicagos Žinios
CHICAGOJ KATALIKAI 

NEGRAŽIAI ELGIASI PA
SAULINĖS PARODOS 

REIKALU

IR

Konsulas Daužvardis Irgi Lai
kosi Šališkumo, Ko Jis 
retų Tokiam Atsitikime

Netu-
Daryt

žmonės, esanti kunigų įtakoj, 
tą patį daro. Jie atstūmė už
sitarnavusį kompozitorių Žile
vičių, jie atstūmė visus pažan
gesnius lietuvius nuo dalyva
vimo lietuvių dienoj.

Tenka pasakyti, kad 
žmonės kenkia lietuvių 
turai, daro gėdą prieš
tautas, kai lietuviam tenka 
kur plačiau pasirodyti.

“V.” Profesionalas.

“Garsą” ir 
šys Markauskas; į 
J. Matulaitis, o į 
“Vilnį” ir “Tiesą” 
dison.

Nutarta, kad atstovų sekre
torius pagamintų raportą vi
soms keturioms kuopoms ir 
perduotų per jų atstovus.

Nutarta, kad šio komiteto 
nutarimai ir sumanymai nebū
tų prieštaraujami tų. kuopų, 
kurios turi savo atstovus šia
me komitete, bet kad visuo
met remtų ir padėtų tęsti šį 
vienybės ir draugiškumo dar
bą tarpe keturių didžiulių or
ganizacijų ir visų lietuvių vi
suose parengimuose.

Nutarta, kad kiekviena 
kuopa, kuri rengs savo paren
gimą, praneštų per savo 
stovą į atstovų 
apie tai, idant

toki! parengimai tuo 
kul- 

kitas

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, kovo 16 d., 8 
Pas drg. F. Indriulį, 129 W. Market 
St., kriaučių šapoj. Visi nariai 
lankykite susirinkiman, nes 
svarbių reikalų aptarti. — J.
kus, Sckr. (62-63)

įvyks 
v. v.

atsi- 
yra 

Mor-

NEWARK, N. J.
Šiuomi pranešam visom organi

zacijom, kad Sietyno Choras rengia 
Koncertą, gegužes 20 d., Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Prašome 
nieko nerengti tą dieną, bet. daly
vauti mūsų parengime, už ką taria
me širdingai ačiū. — Kom.

NEWARK, N. J.
Pasiranduoja gera vieta saliūnui 

arba kliubui, 126 Jackson St., New
ark, N. J. Yra baras ir kiti įtaisai. 
Taipgi yra keturi gyvenimo kamba
riai. Kreipkitės bile kada vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. sekamu antrašu: 
M. Dobinis, 117 Magnolia St., New
ark, N. J. (62-67)

£ 
£

S

5

£

at- 
susirinkimą 

neįvyktų du 
pačiu sykiu

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 15 d. kovo, 8 vai. 
vakaro, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti 
laiku. Atsiveskite ir naujų narių 
į kuopą. P. Poškus. (60-62)

Vokietijoj 
nepasisekimus 
lų, Amerikos 

klasė, kad išsigel- 
bedarbės, pradėjo 
ateivius, 

klasė

Parengimų Kalendorius
Kovo 19 d. 5 vai. vakare 

’Westsaides dvi didžiulės orga
nizacijos, ALDLD 52 ir LDS 
21 kp., perstatys gražų veika
lą “Gyvenimo Verpete”. Per
statymas įvyks Lietuvių Sve
tainėj 25 st. ir Vernor High
way. Įžanga iš anksto 
prie durų 45c.

Prieš perstatymą bus 
dr. V. A. Šimkaus
paskaita apie reumatiz- 
Todėl visi būkit laiku, 

geriau susipažinus su šia 
nes nė vienas darbinin-

35c

atgal, 
Chicagos

skai-
para-tyta

syta
mą.
kad
liga,
kas nėra laisvas nuo reuma
tizmo.

Kovo 21 d. vakare Draugi
jų Svetainėj, 4097 Porter St., 
įvyks svarbus susirinkimas 
Komunistų Partijos Westsides 
kuopos. Visi nariai, kurie pri
klausot prie partijos, dalyvau
kite.

Kovo 24 d. vakare;-Lietuvių 
Svetainėj, 25 St. ir Vernor 
Highway, bus rodoma dvi So
vietų kalbamos filmos, “Jeigu 
Karas Kiltų Rytoj” ir “Jauni
mo Paroda”. Įžanga 15c.

Komunistų Partijos Radio 
Fondo bazaras įvyks kovo 24, 

V 25 ir 26 dienomis finų svetai-

yra

I *a vasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 8 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
WW U! VW tAi UM VW tN VW WM W W VW VW VW mSWmvmvWl
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

7

Apie mėnesis laiko 
datos fteatsimenu, 
konsulas Daužvardis pakvietė 
žymesnes lietuvių organizaci
jas, laikraščius ir veikėjus 
pasitarimui dėl Pasaulinės 
Parodos New Yorke. Ten bu
vo kalbėta, kad reikia suda
ryti komitetas, kuris rūpintųsi 
ekskursijų rengimu ir pana
šiai. Daužvardis pataikė pa
kviesti kelių sriovių organiza
cijas ir veikėjus, žinojo kur 
kreiptis, tačiaus nei vieno vei
kėjo nekvietė iš vilniečių pu
sės, nekvietė nei jų kultūrinių 
organizacijų. Tas parodo, 
kad tautai svarbus darbas ne
derinamas, kaip turėtų būt 
derinamas. Skirsto į gerus, 
pašauktus ir netinkamus.

Jau tam pirmam susirinki
me nekurie dalyviai nuo rim
tesnių ir bešališkesnių organi
zacijų skeptiškai žiūrėjo į 
Daužvardžio partijinę liniją.

Katalikų sriovė pasirodė ne
skaitlinga pirmam susirinkime 
ir nominavus Sakalą, katali
ką, ir K. Steponavičių, pasi
dalino balsai.

Didžiumą balsų padavė už 
Steponavičių. Jis ir buvo iš
rinktas pirmininku. Jo pagel- 
bininku siūlė Sakalą, bet jis 
atsisakė. Vaivadą išrinko raš-1 
tininku.

Jeigu kas skaitytų Stepo
navičių ir Vaivadą socialistiš- 
kais, tai galėtų mislyti, kad 
jau socialistiškas komitetas, 
bet tie du vyrai tik naujie- 
niečiai, o “Naujienų” politika 
praeina ir kazoko kelinių plo

Youngstown, Ohio
nizacijų Atstovų Susirin

kimo Protokolas 
Susirinkimas 

vasario 19 d., 
Danielius, 
Prasidėjo 
Atstovai 
kuopų:

buvo laikytas 
pas’ draugus 
S. Pearl St. 

vai. po pietų.
šių

125 
2:30 
dalyvavo nuo

Darbininkų. Susi- 
kuopos—K. Keras 
nedalyvavo).

vienijimo 9
(Skistįmas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 90 kuopos — F. J. Madi
son (L. Buzin nedalyvavo).

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 157 kuopos — Jonas 
Matulaitis ir

Lietuvių
Susivienijimo

Peter Subonis.
Rymo Katalikų

Amerikoje 63

Youngstowne.
Nutartą, kad 

organizacijos ragintų sena
torius ir kongresmanus su re
zoliucijomis balsuoti už pre
zidento Roosevelto reikalavi
mą paskirti dar $150,000,000 
WPA darbams ir palaikymui 
depresijos išauklėtų ir nu
skriaustų bedarbių. Tokios 
rezoliucijos bus išsiuntinėtos 
per šio komiteto sekretorių 
visoms kuopoms po tris kopi
jas. Visų kuopų sekretoriai 
turės pasirašyti ir bus 
siųsta dviem senatoriam 
vienam kongresmanui.

Susirinkimus nutarta laikyti 
kas trečią sekmadienį kiek
vieno mėnesio, pas draugus 
Danielius, 125 S. Pearl St. O 
jei bus reikalo, bus šaukia
mi ekstra susirinkimai.

Kitas susirinkimas įvyks ko
vo 19 
rutes, 
kimas

1 visos keturios 
ragintų

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

o

O

o

~Q

o

pa
ir

d. Atstovai gaus atvi- 
kokią valandą susirin- 
įvyks.

Įgaliotinis,
Frank J. Madison.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

c L <4- si ». . Jį.

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

, FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: E Vergreen 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.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą e 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. • 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. •

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

Telefonas EVergreen 7-1661 •

VARPO KEPTUVE

Į sekamą susirinkimą kata
likų sriovė atsivedė visą ar
miją savo funkcionierių ir čia 
jie pirmesnio susirinkimo pro
tokolo nepriėmė ir išmetė K. 
Steponavičių iš pirmininko. 
Nei Smetonos Steponavičiui 
įteiktas Gedimino medalis ne
gelbėjo . Katalikai išrinko sa
vo pirmininką Pocių.

Kas liečia mane, aš laikau
si bešališkai. Mano supratu 
mu, kiek liečia K. Steponavi
čių, tai jis tiek jau Lietuvos 
tautininkam artimas žmogus, 
kaip ir Pocius, bet Sakalo, 
“Draugo” štabo nario, užsuk
tai mašinai atrodė K. Stepo
navičius nekošer, kad jis stovi 
netoli “Naujienų,” tai ir iš
dulkino laukan.

Tas parodo, kaip yra siauri 
katalikų vadai.

Teko girdėti, kad ir New 
Yorke katalikų vadai, tai yra,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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,

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupiu ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
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 5-6111

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio 
/ 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
J l-1^. -. — -į-JTys-P BH!
229 įJB E D FO R DjĄVH

RūgštSruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvl- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, ‘ 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NowWko^ėž^Zinioi
K. Petrikienė Sveiksta

Darbiečiai Reikalauja 
Miestavos Elektros
Darbiečiai tarybinininkai 

įteikė Miesto Tarybai bilių, 
kuriuomi reikalaujama leisti 
būdavot ar išpirkimu įsigyti 
miestui nuosavą elektros tie
kimo stotį, autorizuojant tam 
tikslui išleisti $48,000,000. 
Stoties gamyba būtų apie 140 
kilowattu. Jėga būtų pigiomis 
kainomis duodama miesto rei-

Paveikslai Pagelbėjo 
Suimt Raketierius

Naujasis policijos triksas 
—po kokios kitos firmos var
du keliaujantis policijos tro- 
kas su judomų paveikslų ma
šinomis, pro skylutę traukiau
siomis paveikslus—padėjo su
medžiot grupę raketierių, ži
nomų kaipo “ambulance cha
sers,” kurie nuseka įveltus ne- 
laimėsna, įbaugina juos “kei- 
so” blogumu ir išrenka iš jų

Kh’ubo Bazaras Jau 
Šią Savaitę

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Bazaras prasidės šią 
savaitę, 17-tą kovo ir tęsis 
18-tą, 24-tą, 25-tą ir 26-tą ko
vo, Kliubo nuosavam name, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Iš didžiųjų daiktų, kurie 
bus leidžiami bazare, yra Bu
lovą laikrodėlis ir rašomoji 
mašinėlė. Tačiau tai ne vis-

Iš 58,997 Egzaminuotu
825 Yra Sifilitikai

Einant Miesto Sveikatos 
Department© raportu, po įėji
mo galion įstatymo, reikalau
jančio visiems norintiems ves
tis pristatyt sveikatos Pūdy
mus, kad jie nėra sifilitikai, 
egzaminus perėjo 58,997 apy
kantai. Iš tų 825 rasta turint 
tą ligą.

Bėgiu visų 1938 metų de- 
partmentas i š e g z a m i navo

K. Petrikienės ligos krizis 
praėjęs ir sveikata pamaži eina 
geryn, tačiau dar turi prisilai
kyti lovoje ir ims laiko, kol 
pilnai atgaus sunkios ligos me
tu prarastas spėkas.

K. Petrikienė rūpinasi, kad 
Moterų Seimo reikalai nenu
kentėtų. Tad, atrodo, labai ge
rai atsilieps į jos sveikatą ži
nios, kad darbas eina. Dirbki
me ir ją apie tai informuoki
me ! D-gė.

SUSIRINKIM Ą i
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakarą, kovo 16, 419 Lorimer St.,

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

kalams ir privatiškiems varto
tojams miesto ribose.

Statybos darbą vestų Vie
šųjų Darbų Departmentas, ku
ris veda ir miestui vandens 
tiekimą. Perleidus Miesto Ta
ryboj, biliaus .autoriai siūlo jo 
užgyrimą paleisti piliečių re
ferendumui artimi ausiuose 
balsavimuose, kurie turi įvyk
ti ne už mažiau, kaip 60 die
nų po biliaus perleidimo Ta
ryboj.

Nurodoma, kad tokiame 
mieste, kaip New Yorkas, kur 
pristatymas elektros yra taip 
lengvas dėl to fakto, kad mi- 
lionai žmonių gyvena palygi
namai siaurame plote, mies- 
tava elektra būtų pigi. Dabar 
net patsai miestas turi pirkt 
elektrą savo reikalams ir mo
kėt aukštesnes kainas, negu 
mokamos 101-me kituose J. 
V. miestuose.

Pareiškime darbiečiai sako, 
kad ji čia brangi dėlto, jog 
išmokama “per virš aukštos 
algos kompanijų viršininkams 
... ir padaroma daug legalių 
lėšų palaikymui aukštų kai
nų.”

įvairiausias sumas pinigų už 
neva gerą išvedimą bylos.

Daugelis patekdavę rake
tierių naguosna, duodavę savo 
parašus, visai nežinodami pa
tenką į pinkles.

Dabar, padarius nužiūrimų 
raketierių judžius, sukviesta 
raketierių nuskriausti žmonės 
daugelį raketierių pažino. 
Areštuota 12, tarp tų 7 yra 
advokatai.

Nepaprastas Vakaras 
Pabėgėliams Remti

Workers Alliance Vakaras
Workers Alliance 90-tas 

Lokalas, kuriame priklauso 
nemažai ir lietuvių, ruošia 
smagų parengimą su koncer
tine programa 18 kovo, 402 
Reap St. Durys atdaros nuo 
7:30 vakaro. Bus skanių gė
rimų ir užkandžių. Įžanga tik 
25c.

Workers Alliance yra ko
vinga visų darbininkų reika
lų gynėja, o ypatingai rengia 
prakalbas, demonstracijas ir 
veda kovą prieš paleidimą iš 
WPA darbų. O. L«

Muzikų Komitetas Ispani
jos Demokratijai Gelbėt atei
nantį sekmadienį ruošia ne
paprastai įdomų vakarą, ku
rio visas pelnas eis šelpimui 
Ispanijos pabėgėlių.

Programoj bus garsios ispa
nų meno spėkos: Juan Mar
tinez ir Antonita, žymiausi 
pasaulyje ispanai šokikai; 
taipgi Nina ir Žabai, ir Tria- 
nita, ispanų šokių žvaigždės. 
Dainuos Consuela Moreno ir 
Vincente Cordellat, žymieji 
ispanų dainininkai. Granados 
Stygų Trio, Vincente Gomez 
ir Geronimo Villarino, gita
ristai, duos jausmus kutenan
čios muzikos.

Norintieji pasigėrėt nepa
prasta, programa, prašomi įsi- 
tėmyt, kad ši puiki programa 
bus šį sekmadienį, kovo 19-tos 
vakarą, Mecca Temple, 133 
W. 55th St., N. Y. Bilietai 
gaunami darb. knygyne ir ko
miteto raštinėj, 381 4th Avė., 
N. Y. Kainos: $2.20, $1.65, 
$1.10 ir 55c.

I. D.

N. Y. valstijos įstatvmda- 
vystė sutiko dviem dienom 
sutrumpint laikotarpį lauki
mo nuo išsiėmimo leidimo ves
tis iki apsivedimo. •

Jezavito Radio Orkestrą 
rengia gražų šokį paminėti 
Juozų dieną subatoj, kovo 18, 
7:30 vakaro, SLA salėje, 193 
Grand St., Brooklyne. Įžanga 
tik 35c. Adomas Jezavitas ir 
jo Radio Orkestrą linksmins 
per visą vakarą. Rep.

BAN KIETAS

DIDELĖ IR PAJOGI BANKIETAM SVETAINĖ

v

Dienraščio “Laisvės”

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

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. i/ADTII CI 
Vakarienei 85c. RAKIU <pLZ<)

kas, girdėti, kad lietuviai kon- 
traktoriai dovanos siūtų, taip
gi biznierių ir šiaip žmonių 
suaukota brangių dovanų, ku
rios bus išleistos-parduotos.

Rep.

Laivakrovis J. Burke įkrito 
East Upėn prie Fulton St. Du 
draugai sandarbininkai suspė
jo greit jam numest virvę ir 
ištraukė. Nuvežtas ligoninėn.

Gražiai Pagerbė 
Stanislavskj

Pereito sekmadienio vakare 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras gražiai pagerbė did
žio aktoriaus - režisieriaus 
Konstantino Stanislavskio var
dą. Vakaras įvyko Liet. Am. 
Piliečių Kliubo svetainėje.

Vakaras atidarytas su rū
pestingai paruošta paskaita, 
kurią skaitė artistas Jonas 
Valentis. Jis bendrais ruožais 
supažindino publiką su Stanis>- 
lavskio kilme, jo gyvenimu ir 
darbais.

Po to sekė scenos iš vei
kalų, kuriuose K. Stanislavs
kis ėmė dalyvumą kaip akto
rius ir režisierius.

Duota II-tro veiksmo VII-ji 
scena iš A. Čechovo “Vyšnių 
sodas,” vaidinant Anės rolę 
Aldonai Šertvietytei, ir Pietė 
—J. Valenčiui. Vaidinimu pu
blika gėrėjosi.

Trečiuoju programos nume
riu buvo ištrauka iš 3-čio vei
ksmo Henriko Ibseno garsaus 
kūrinio “šmėklos.” Vaidinime 
ėmė dalyvumą Magdalena 
Paukštienė (Alvingienės rolė
je), Adelė Rainienė (tarnai
tė) ir J. Valentis (Osvaldas), 
žiūrovai buvo pilnai paten
kinti.

Ketvirtas numeris — Ilija 
Surgučev’o “Rudens smuikai.” 
Duota scena iš antro veiksmo. 
Vaidino Aldona Šertvietytė — 
Varvaros rolėje, o N. Pakal
niškis—Baranausko, Varvaros 
mylimojo rolėje. Tai buvo 
gražus vaizdas ir gražiai iš
pildytas.

Paskutinis numeris—L. Tol
stojaus “Patamsio Galybė” 
1-mas veiksmas. Vaidino šie 
asmenys : N. Pakalniškis—tur
tingo ūkininko (Petro) rolė
je; M. Paukštienė—Anisijos; 
A. Pakalniškienė — dukters; 
Aldona šertvietytė — Akuli- 
nos; Adelė Rainienė—našlai
tės; Juozas Kačergius—Aki
nio ; D. Veličkienė—Akimo 
žmonos; Jonas Valentis—Ni
kitos, Akimų sūnaus rolėje.

Publika tuomi turiningu ir 
gražiu vakaru buvo pilnai pa
tenkinta.

Platesnis to vakaro aprašy
mas tilps ateinančio šeštadie
nio “Literatūra ir Menas” 
skyriuje.

Vakarui gražiai pirminin
kavo d. V. Bovinas.

Rep.

MIRĖ
Benediktas Proce (Prusaus- 

kas), 45 m., 11-43 Regina
i Blvd, Far Rockaway, mirė ko

vo 10 d. Kūnas buvo pašarvotas 
251 Beach 80th St., Rockaway 
Beach. Palaidotas kovo 14 d., 
šv. Jono kapinėse.

Liadotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

568,450 asmenų; 1937 m. eg
zaminuota 333,055. Pereinan
čių egzaminus skaičiaus padau
gėjimą priskaito Desmond- 
Breitbart biliui, kuris reika
lauja priešvedybinių egzami
nų, ir Twomey-Newell biliui, 
reikalaujančiam egzaminuot 
nėščiom pastojusias motinas.

J. Bronza Sunkiai Serga
J. Brunza, 111-35 15 3rd 

St., Jamaica, sunkiai susirgo 
influenza. Gydosi namie. D r g. 
Brunza yra “Laisvės” skaity
tojas ir Aido Choro garbės 
narys. Gi jo sūnus ir duktė, 
Vito ir Helen Brunza, dainuo
ja chore. Visi laisviečiai ir 
aidiečiai linki ligoniui greitai 
pasveikti. A.

RODĖ TAUTINIUS 
KOSTIUMUS

Apreiškimo parapijos salė
je pereitą sekmadienį buvo iš
statyta parodon p-lės Baro
naitės iš Lietuvos atvežti tau
tiniai kostiumai. Parodą ap
lankė nemažai jaunimo ir su
augusių.

N.

Išvyko Atostogų
Užbaigęs ginkluoto demo

kratijos gynėjo kario parei
gas ir per du su virš mėnesius 
apvažinėjęs desėtkus lietuvių 
kolonijų su prakalbomis, aks- 
tindama's mases gint Ispaniją, 
Vytautas Zablackas nuspren
dė pamatyt ir saulėtąją Ame
rikos dalį. Jo draugei H. Kau- 
naitei gavus atostogų, abu pa
traukė Floridos link, kur pa
buvos porą savaičių.

PLĖŠIKAS SUŽALOJO 
F. VOKIETAITĮ

Apie 4:30 šeštadienio rytą, 
pro virš užpakalinių durų esa
mą langutį, įsigavo plėšikas 
pas F. Vokietaitį, auksinių 
daiktų krautuvėlės savininką, 
169 Grand St., ir pareikalavo 
pinigų. Užpuolikas Vokietaitį 
žiauriai sumušė ir prasišalino, 
palikdamas savo kepurę. 
Auksorius yra žinomo advo
kato Klemenso Vokietaičio 
dėdė. L. K.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Brooklyne. Nares ir ne nares daly
vaukite. — Valdyba. (62-63)

pajTeškojimai
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles tarpe 25-40 m. am
žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gy
vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu
rėti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
savo paveikslą. Elia Kaleka, 416 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR EAST 

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 Kp. Nariams
ALDLD 185 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 15 d. 
kovo, 8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-54—110th St., Richmond Hill.

V. P. (60-62)

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų
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!; Estate of Shalin’s Funeral Home;

PIUS W.SHAL1NS
;! (Šulinskas) ;
!; Unlicensed Undertaker

;! Vestie E. Davis, Mgr. ;
;! Puikiai įruošta Lietuvių ;

| LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
:• 84-02 Jamaica Ave. »
;• Woodhaven, L. L, N. Y.

j Kurie nenorite šermenis laikyt! 
!; namuose, laikykite šioje šermeni-! 
b nėj. Šermenines (koplyčias) pa-; 
b rūpiname Williamsburghe arba; 
;!bile dalyje New Yorko ir Brook-; 
;!lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-; 
jįmais šermenim ir laidotuvėm yra; 
!; patenkinti visi, kurie tik davė! 
jmums progos patarnauti. !
b Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat i
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

’ i
_______ _______ ' ~ --------- I

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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

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

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

Sun. all day and night

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.

Žmonės, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S curtain shoppe
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

, . Telefonas Ev. 7-3671arti Graham Avenue

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kortinus ir 

ir kitus langų 
parčdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

I ’asiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

Mažas primokėjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.

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

-------------------- ----------------------------------------------------- ■ ' ..............................................




