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

zŠį šeštadienį (kovo 18 d.) No. 63 
sueina 68 metai nuo įsikū
rimo garsiosios Paryžiaus 
Komunos. Komuna išgyve-j 
no tik apie pustrečio mene-j 
šio. Buvo sukriušinta gegu
žės 28 d. tų pačių 1871 me-j 
tų.

Tai buvo pirmoji prole
tarinė valstybė. Ji žuvo, bet 
jos šūkiai ir dvasia pasiliko f 
gyventi. j

Vietoje vieno Paryžiaus, 
šiandien nauja komuna ap
ima vieną šeštadalį pašau- Į 
lio formoje 
gos.

Sovietų Sąjun-

* *
Partijos nacio-Socialistų 

nalis sekretorius ponas Roy 
E. Burt, išrinktas paskuti
nėje konvencijoje, nuvažia
vo į kunigus. Jau ir darbą 
gavo už pagelbininką Min- 
neapolio metodistiškoj baž- 
nyčioj vardu Wes ley 
Temple. Jo klebonas yra 
vardu Mecklenburg.

Dabar “draugas” Burt 
sušilęs pamokslus sako ir 
šaukia savo parapijonus 
sekti dievo mokslą, vietoj 
Markso.

Jei neklystame, kunigas 
Burt tebėra Socialistų Par
tijos vadu ir sekretorium. 
Tai kuri j ozas pirmos rūšies.* * *

Drg. Manuilskis savo ra
porte Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos 18-tam 
kongresui kalbėjo apie tarp
tautinio komunizmo spėkas. 
Jis padavė skaitlines apie 
komunistus k a pitalistinėse 
šalyse. Pasirodo, kad mūsų 
armija gerokai paaugus pa
skutiniais keliais metais.

Pavyzdžiui, 1935 metais 
kapitalistinėse šalyse ko
munistų buvo 860,000, šian
dien jau esą 1,200,000. Jau
nųjų komunistų 1931 metais 
buvo 110,000, šiandien jau 
esą 746,000. ♦ * *

Tūlas Samuel W. Rush
more tikrai supyko ant 
Jersey City miesto majoro 
pono Hague. Rushmore sa
ko visai sunaikinsiąs savo 
namus ir savo didelio žemės 
ploto medžius ir paskui 
bėgsiąs iš New Jersey vals
tijos. Nepakenčiąs jis tos 
visos valstijos, kam ji tole
ruoja tokią bjaurybę, kaip 
majoras Hague.

Pono Rushmore nuosavy
bė Plainfield miestelyje yra 
vertės $200,000. * * *

Tai turtingas ir kvailas 
senis, matyt, prisigėręs bur
žuazinio anarchizmo. Ot, 
atkeršys jis Hague, sunai
kindamas gražius namus ir 
puikius senus medžius!

O tie jo medžiai tiek te- 
kalti, kiek tie New Jersey 
valstijos žmonės, kuriuos 
kamuoja reakcionieriai Ha
gue tipo. Apie tai senis 
Rushmore nepagalvo j a. 
Turtingas, kaip velnias, tai 
ką jis paiso. Sunaikins 
$200,000, dar turės užtenka
mai iki gyvos galvos. * ♦ *

Pabaigoje šios savaitės 
Brooklyne prasideda Lie
tuvių Piliečių Kliubo baza- 
ras. Laisviečiai turėtų jį 
gražiai paremti. Kliubiečiai

Telefonas STagg 2-3878. Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Naziai Užima Čechoslovakiją
SSRS per 5 Metus Pa
kels Gamybą 65 Proc.

Maskva. — Sovietų Są
junga per savo Trečiosios 
Penkmetės Planą pakels 
65-kiais procentais aukš
čiau pamatinę pramonę, ly
ginant su 1937-38 metų lai
kotarpiu, kaip pareiškė 
Viačeslavas Molotovas 
18-tam suvažiavimui Visa- 
Sovietinės Komunistų Par
tijos.—Molotovas yra Liau
dies Komisarų Tarybos pir
mininkas ir Sovietų Kom. 
Partijos Politinio Biuro 
narys.

Per Trečią Penkmetukę 
Sovietai išleis 36 bilionus 
dolerių (arba 180 bilionų 
rublių) naujiem fabrikam, 
kasyklom, geležinkeliam ir 
kitiem didiesiem pamati
niam įrengimam.

“Milžiniškai turės būt iš
vystyta įrankių gaminimo 
pramonė, didžiausias išnau
dojimas gamtos turtų įvai
riose vietose ir įvedimas 
nau joviškiausių p r i e t aisų 
pramonėje ir geležinkeliuo
se, kad per Trečiąją Penk
metukę Sovietų Sąjunga ne 
tik pasivytų, bet pralenktų 
p a ž a ngiausius kapitalisti
nius kraštus daugiu savo 
gamybos... Tuomi bus sie
kiama įvykdyt Lenino obal- 
sį, pagal kurį kiekvienas 
žmogus, dirbdamas visuo
menei, sykiu dirbs ir sau 
pačiam. O Sovietų darbinin
kų klasė praskynė naują 
kelią savo darbo našumui 
per stachanoviečių judėji
mą,” sakė Molotovas.

Visas Trečiosios Penkme
tės Planas, tačiau, yra tai
komas naudai žmonių, pa
tenkint medžiaginius ir kul
tūrinius jų reikalus iki auk
ščiausio laipsnio, — nurodo 
Molotovas.

L a z a r a s Kaganovičius, 
Sovietų sunkiosios pramo
nės komisaras, kalbėdamas 
Partijos suvažiavime, atžy
mėjo didžius Stalino nuo
pelnus ir ypač jo budrumą, 
kad tapo išravėti fašistiniai 
šnipai ir žmonių priešai, ir 
tuo būdu panaikintas didis 
vidujinis pavojūs Sovietų 
šaliai.

AR NUTILO SUKILIMAI 
CENTR. ISPANIJOJ?

V a 1 e n c i ja/ Ispanija. — 
Centralinės Ispanijos dikta
toriška valdyba praneša, 
kad jau nutilę respublikie- 
čių sukilimai prieš tą val
dybą. Bet užsieniniai kores
pondentai dar matė barika
das Cuenca miesto gatvėse.

visada skaitlingai aplanko 
dienraščio “Laisvės” baza- 
rus ir parengimus.

1

pasiūlymus.CIO ir ADF atstovai vienybei pravesti susirinkę svarsto

Minkštų Kasyklų Mai- JAPONAI GRŪMOJA SOVIE-
* 3 ¥ TAM KARU Dėl SIBIRO

ŽUVYKLŲnieriai Reikalauja 6 Va
landą Darbo Dienos
New York. — Jungtinė 

Mainierių Unija (CIO) rei
kalauja, kad savininkai pa
darytų naują sutartį su uni
ja pagerintomis sąlygomis 
mainieriam minkštųjų an
gliakasy klų. Senoji sutartis 
baigiasi kovo 31 d.

Derybose su savininkais 
dalyvauja unijos pirminin
kas John L. Lewis ir kiti 
vadai. Jie reikalauja pridėt 
po 50 centų daugiau algos 
per dieną, įvest penkių die
nų darbo savaitę po 6 va
landas per dieną, užtikrint 
mainieriam bent po 200 
darbo dienų per metus, 
duot dviejų savaičių apmo
kamas vakacijas (atosto-

Kasyklų savininkai dar 
nedavė tikro atsakymo į 
tuos reikalavimus.

Italijos Lėktuvai Užmušė
12 Žmonių Valencijoj

Valencija', Ispanija.— Ita
lų orlaiviai du kartu bom
bardavo Valenciją ir užmu
šė dvyliką nekariškių asme
nų, tame skaičiuje šešis vai
kus ir moteris.

Pirmą kartą per paskuti
nes dešimt dienų pasirodė 
komunistų laikraštis “Ver- 
dad” (Tiesa). Jis pabrėžia, 
jog Komunistų Partija no
ri garbingos taikos.

(PASARGA: Generolo 
Miajos vadovaujama val
dyba įvedė atšrią žinių cen
zūrą, ir savotiškai apdirbi- 
nėja pranešimus užsieninei 
spaudai. Taigi tenka 
tiškai skaityt žinias iš 
tralinės Ispanijos.)

kri- 
cen-

ORAS
Šalčiau ir būsią lietaus.

H

Hitler su 200,000 Armija Įmaršavo į Če
choslovakiją ir Užėmė Jos Sostinę Pragą

su 
Če- 
jau 

su Moravija)
“savivaldiš-

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 15. — Jugoslavijos vy
riausybė sutelkė didžiausias 
savo armijos jėgas į šiauri
nį pasienį. Bijo Vokietijos 
nazių įsibriovimo į Jugosla
viją.

Hitlerininkai siekia užimt 
visą kraštą, kuris pirm pa
ša u 1 i n i o karo priklausė

Sovietai Pasirengę Iš
peri Kailį Nachališ- 
kiem “Žuvininkam”

par- 
varžy- 

ir tam

būdavo

Maskva, kov. 15. — Šian
dien Sovietai pradėjo par- 
samdinėt žuvyklas šiauri
niuose pakraščiuose Kam- 
čatkos pusiausalio; 
samdinėj a jas per 
tines (aukcijoną) 
tikram laikui.

Pirmiaus, kada
per varžytines parsamdinė- 
jamos žvejojimo vietos pa
kraščiuose Sovietinio Sibi
ro, tai japonam būdavo iš 
anksto užtikrinama kiekis 
žuvyklinių vandens sklypų. 
Dabar gi Sovietai neskiria 
japonam jokių ten žvejybos 
vietų, bet leidžia jiem abel
nai dalyvaut varžytinėse 
dėlei žuvyklų pasisamdymo. 
O tam tikri, kariškai svar- 

. būs vandens plotai visai ne- 
parsamdomi. Nes juose ja
ponų “žvejai” daugiausia 
šnipinėjo prieš Sovietus, ir 
vėl šnipinėtų.

Japonų valdovai pyksta, 
kad Sovietai taip “varžo jų 
žvejybą;” tai japonai ne
dalyvausią varžytinėse ( dė
lei Sibiro žuvyklų parsam- 
dymo.

JAPONIJA KOVOSIANTI 
IKI GALO UŽVALDYT SI

BIRO ŽUVYKLAS

Tokio. — Japonijos sei
mo aukštajame rūme didž
ponis Tadashiro Inouye 
grūmojo, kad japonai “ko
vosią iki galo” už žvejybos 
teises sovietiniuose Sibiro 
vandenyse.

Pirmiaus japonų valdovai 
grąsino net karo laivais 
žvejot tuose vandenyse.

Maskva. — Aštuoniolik
tame suvažiavime Visos So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos, drg. Donskoi, sek
retorius Chabarovsko sri
ties (iš Sibiro Šiaurių-Ry- 
tų) pareiškė, kad jeigu 
“žvejai”-japonai pradės ka
ro veiksmus prieš Sovietus, 
tai Sovietai atsakys tiem 
“žvejam” ne tik dvigubais, 
bet trigubais smūgiais ir 
“plieks juos pačiuose jų na
muose — anapus marių ir 
už kalnų.”,

Japonija siunčia vis dau
giau kariuomenės į Man- 
chukuo palei rubežių su So
vietiniu Sibiru.

ŠYKŠČIOS RADYBOS

Clarinda, Iowa. — Darbi
ninkas Charles Borden rado 
kapšiuką su 4 tūkstančiais 
dolerių palei kelią, ir nune
šė radinį pas šerifą. Atsi
šaukė savininkas ir, atsiim
damas pamestus pinigus, 
davė Bordenui radybų— 
tiktai vieną dolerį.

Sovietų užsieninį komisarą, 
M. Litvinovą; reikalavo pa- 
naujint sutartį dėlei Sibiro 
žuvyklų japonam tokiomis 
sąlygomis, kaip pirmiau. 
Japonų ambasadorius grū
mojo, kad Japonija “visais 
būdais gins savo teises” kas 
liečia tas žuvyklas. Bet 
Litvinovas vis tiek atmetė 
Japonijos reikalavimus.

(Radio pranešė, jog kai 
japonai pradėjo grąsint So
vietam ginče dėl minimųSOVIETAI NEPAISO JA

PONIJOS GRŪMOJIMŲ žuvyklų, tai “30 sovietinių 
---- — submarinų arti Vladivosto

ko staiga pakilo paviršiun, 
nežinia iš kur,” ir nustebi
no japonus.)

Maskva. — Japonijos am
basadorius Shigenori Togo 
kelis kartus' atsilankė pas

Praga, kov. 15. — Hitle
ris atmaršavo su savo ar
mija ir užėmė Čechoslova
kijos sostinę Pragą. čecho
slovakijos prezidentas 
Hacha pasirašė sutartį 
Vokietijos naziais, kad 
choslovakija (tikriau 
tik Čechija
toliau bus vien 
ka” Vokietijos provincija Austro-Vengrijai, 
su tūlomis vietinėmis kul
tūrinėmis ir politinėmis tei-< 
sėmis.

Beveik visas Čechoslova
kijos : 
pabėgo į Angliją.

Vokietija lieka “globoto
ja” apie 7,000,000 cechų.

Nazių armija atkirto Če- 
c h o s 1 ovakijos paskutinius 
susisiekimus su 
tai su Lenkija.

Naziai užėmė 
Čechoslovakijos 
klų fabrikus Pilsene ir ki
tur.

Čechai kai kur keikė Vo
kietijos nazių armiją, bet 
niekur ginklais nesipriešino 
naziams.

Praga, kov. 15. — Į buvu
sią čechoslovakijos respub
liką įsiveržė 200 tūkstančių

ministers kabinetas Vokietijos nazių greito, mo-
torizuota armija.

užsieniais,

didžiuosius
Skoda gin-

London, kov. 15. — An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain ir Anglų 
valdžia abelnai nedarys jo
kių skerspainių Vokietijai 
užimt visą čechoslovakiją. 
Chamberlain tęsia prekybos 
derybas su Vokietija.

Paryžius, kov. 15.— Nors 
Franci jos valdovai laike 
Municho konferencijos, 
praeitą rudenį, “užtikrino” 
Čechoslovakijos neliečiamy
bę, po Sudetų krašto atplė- 
šimo nuo Čechoslovakų, ta- 
čiaus Francijos valdžia da
bar nieku neketina užtart 
Čechoslovakiją kaip (buvu
sį) nepriklausomą kraštą.

ko-Budapest, Vengrija, 
vo 15. — Vengrų armija 
baigia užimt buvusią ryti
nę Čechoslovakijos provin
ciją Rusini ją, arba Karpa- 
tho-Ukrainą; jiem telieka 
tik 10 mylių pasiekt Len
kijos sieną.

Lenkai sutelkė savo armi
ją į Rusini jos pasienį.

Į Rusini ją įsibriovė 
Rumunijos armija.

ir

Berlin, kovo 15. — Kad 
Vengrija atsiuntė savo ar
miją į Rusini ją (Karpatho- 
Ukrain), naziai to neskaito 
sau jokiu keblumu. Jie su
pranta, kad Vengrija taip 
darys, kaip jai palieps Hit
leris. Vengrai nušovė 60 
Rusini jos policininkų ir ka
riškių.

Maskva, kov. 15.— Sovie
tų apsigynimo komisaras 
Vorošilov pareiškė, kad So
vietai turi pustrečio milio- 
no puikiai išlavintos nuola
tinės armijos, ir nebijo Vo
kietijos grūmojimų Sovieti
nei Ukrainai.

(Užimdami čechoslovaki- 
ją, Vokietijos naziai daro iš 
jos pagrindą savo planuoja
mam karui prieš Sovietų 
Ukrainą. Rengiasi “traukti 
į rytus”.)

Newark N. J
Visiems Organizacijų Na

riams ir “Laisvės” 
Skaitytojams

Draugai! Penkta dienį, 
kovo 17 dieną, 7:30 vai. va
karo, švento Jurgio Svetai
nėj, 180 New York Avė., 
šaukiamas visų darbininkiš
kų organizacijų narių ir 
“L.” skaitytojų bei simpa- 
tikų labai svarbus susirin
kimas. Dalyvaus drg. Z. Ja- 
nauskas iš Kanados. Būkite 
visi! Komitetas.

Šeškas Išvijo Šimtus Stu
dentu Iš Kolegijos

Teaneck, N. J. — Junior 
Kolegijos studentai darė 
laboratorijoj bandymus su 
bjauriai dvokiančiu chemi
kalu “carbon disulphide,” 
bet dėlei to niekam dar ne
reikėjo bėgt iš klasių. Ale 
kai atsikraustė šeškas, taip 
bjauriai pasmirdo patalpa, 
kad visi 600 studentų, už- 
sispausdami nosis, pabėgo.

Galų gale, šeškas buvo iš- 
bombarduotas laukan ašari
nėmis bombomis, kurias 
mėtė per langus vidun stu
dentai po komanda profe
soriaus Cliffordo Coles.

Madrid, Ispanija. — Fa
šistų karinis laivas “Velas
co” suėmė dešimt žvejinių 
laivukų, priklausančių cen- 
tralinei Ispanijai; su laivu- 
kais suėmė ir 210 žmonių.
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Melai
Jau dvidešimts antri metai kai “Nau

jienos” diena iš dienos skelbia melus So
vietų Sąjungos klausimu. Kovo 7 dieną 
dar kartą jų redaktorius nei šį nei tą 
nukalbėjo straipsny “Lenino Pučas.”

Nesiimsime atsakinėti į kiekvieną jo 
nesąmonę, nes tai būtų peržema. Gri
gaitis rašo, kas tik jam patinka, visūi 
nesiskaitydamas su istorijos faktais.

Pavyzdžiui, jis sako, būk Kerenskio 
valdžia rėmė Sovietai ir todėl “Leninas 
planavo ginkluota jėga nuversti darbo 
žmonių valdžią.”

Kerenskio valdžią rėmė tūlos Sovietų 
viršūnės, kurios pradžioj revoliucijos ten 
pateko, o paskui neleido masėms juos 
perrinkti, nes žinojo, kad masės Kerens
kio pakalikus išmes iš Sovietų. Bet kai 
rinkimai įvyko Petrograde, Maskvoj, Ki
jeve, Armėnijoj ir kitur, tai menševikai 
ir eserai buvo išvyti, o į Sovietus iš
rinkta revoliucijos šalininkai. Juk kiek
vienas turįs protą supras, kad jeigu Ru
sijos masės būtų buvusios prieš revoliu
ciją, su Kerenskiu, su išdavikiškais men
ševikais ir eserais, tai juk ir revoliucija 
nebūtų laimėjusi! Bet masės buvo prieš 
Kerenskį, prieš menševikus ir eserus 
taikstyto jus. Jos galų,z galb privertė 
menševikus-eserus šaukti Antrą Sovietų 
Suvažiavimą, kurį ir atidarė menševikas 
Danas.

Grigaitis vėl nori užginčyti istorinį 
faktą, būk Revoliucinis Karinis Komi
tetas neperdavė Antrajam Sovietų Su
važiavimui galios. Jis rašo:

“Jeigu bolševikai būtų tikrai norėję 
perduot valdžią Antrajam Sovietų Su
važiavimui, tai kam reikėjo daryti gink
luotą perversmą prieš pat suvažiavimo 
atidarymą?”

Po dvidešimts vienų metų Proletarinės 
Revoliucijos Grigaitis vir dar nuduoda 
nežinąs tam priežasties. Bolševikų Par
tija turėjo vykinti sukilimą todėl, kad 
Kerenskis su kontr - revoliucionieriais 
ruošėsi užsmaugti revoliuciją, ištaškyti 
Sovietus. Jis buvo suplanavęs generolo 
Kornilovo “Dykos'Divizijos” maršą ant 
Petrogrado, kad ištaškius revoliuciją, 
įvedus karinę c'aristų diktatūrą. Bet Bol
ševikų Partija su Rusijos liaudies pagal
ba sukriušino Kornilovo sukilimą.

Tada Kerenskis užpuolė ant Bolševikų 
Partijos, paskyrė didelius pinigus už Le
niną, kas jį sugaus. Spalių 23 dieną (lap
kričio 5 dieną) Kerenskio valdžia nuta
rė atiduoti teismui Kariniai-Revoliucinio 
Komiteto narius, areštuoti bolševikus ir 
uždaryti bolševikų laikraščius. Spalių 24 
d. (lapkričio 6 dieną) uždarė Bolševikų 
Partijos centralinį organą “Rabočyj 
Put” ir kareivių organą “Soldat.” Tą 
pačią dieną Kerenskis pašaukė junke
rius, aklus jo šalininkus, ponų ir kapi
talistų sūnelius iš karo mokyklų, užėmė 
pašto, telegrafo stotis, gelžkelius ir pra
dėjo ruoštis prie pogromų Petrograde.

Buvo aišku, kad Kerenskis išvaikys ir 
Antrojo Sovietų Suvažiavimo delegatus 
arba juos areštuos. Tai ką tada turėjo 
daryti revoliucinis Petrogrado Kareivių 
ir Darbininkų Atstovų Sovietas? Žino
ma, jis įsakė jo pastatytam Revoliuci- 
niam-Kariniam Komitetui stoti su reak
cija į kovą. Kerenskis pralaimėjo, nes 
Petrograde ir jo apylinkėj buvo arti 
150,000 kareivių, kurie milžiniškoj di
džiumoj buvo už Sovietus, už revoliuci
ją. Karo laivynas buvo už Sovietus. Dar
bininkai už Sovietus ir todėl Kerenskio

valdžia buvo lengvai nuversta. Kovose 
žuvo tik apie 200 žmonių! Tas parodo, 
kad masės buvo prieš Kerenskio buržu
azinę valdžią.

Toliau “Naujienų” redaktorius imasi 
dar didesnio melo. Jis rašo: “Perversmą 
padarę, bolševikai jėga išvaikė Sovietų 
suvažiavimo daugumą, taip, kad suva
žiavime paliko beveik tik vieni bolševi
kai.”

Tai melas! Niekas Sovietų Suvažiavi
mo delegatų neišvaikė. Bet Grigaičio ti
po delegatai su Danu priešakyje, išsi
gando darbo žmonių revoliucijos ir iš
vien su dešiniais eserais pabėgo iš su
važiavimo, nes jie manė, kad Kerenskis 
nugalės sukilimą.

Antras Sovietų Suvažiavimas atsidarė 
su 626 delegatais. Bolševikai turėjo di
džiumą, 382 savo partijos delegatus, ir 
jiems suvažiavimo nereikėjo bijotis. 
Bolševikus rėmė nepartijiniai, kairieji 
eserai, anarchistai ir taip demokratiniai 
nusistatę delegatai. Menševikai tarptau- 
tiečiai turėjo 30 delegatų; menševikai 
“oboroncai” tik 21 delegatą ir dešinieji 
eserai 16 delegatų. Iš jų, vadovystėj men
ševiko činčuko ir esero Gendelmano, 
Sovietų Suvažiavimą apleido 59 žmonės. 
Iš 626 delegatų išėjo 59 menševikai ir 
eserai, bijodami imti ant savęs revoliu
cijos atsakomybę. Tai “Naujienų” re
daktoriui “didžiuma!” Tuo kartu į So
vietų Suvažiavimą atvyko dar daug de
legatų iš karo fronto, kurie buvo griež
tai nusistatę už visą galią Sovietams. 
Tik Grigaitis gali kalbėti, būk bolševi
kai bijojo Antro Sovietų Suvažiavimo, 
būk jie jo “didžiumą išvaikė.”

Sovietų Antras Suvažiavimas paėmė 
į savo rankas galią, išleido visą eilę pa
reiškimų, išrinko Sovietų liaudies komi
sarus (ministerius), kurių pirmininku 
buvo išrinktas Vladimiras Leninas. So
vietų Suvažiavime delegatais buvo ne 
vien bolševikai, bet kairieji eserai, ir 
ypatingai daug nepartinių.

Ten pat Grigaitis prirašė kalną prieš 
Lenino didžiumą, kurią jis gavo Bolše
vikų Partijos ir kitų organizacijų at
stovų už revoliuciją. Grigaitis priskait- 
liuoja, kad dalyvavo 25 asmenys. Leni
nas gavo 19 balsų, prieš balsavo 2 (Ka
menevas ir Zinovjevas), o keturi susi
laikė. Juk kiekvienas sveikai protaująs 
supras, kad 19 balsų ir prie jų priskai- 
tant 4, kurie susilaikė, yra 23 balsai 
prieš du. Ar tai nėra milžiniška didžiu
ma? Juk čia nebuvo masinis mitingas, 
bet atsakomingų organizacijų atstovų 
slaptas susirinkimas. Kad su Leninu ėjo 
masės, tai tą paliudijo revoliucijos lai
mėjimai.

Rusijos liaudis revoliuciją laimėjo. Ji 
yra laisviausia liaudis, kokia kada pasau
ly buvo. Ji ėjo ir eina milžiniškais žings
niais pirmyn ir tik “Naujienos” gali 
skelbti melą, kad būk Rusijos liaudis tu
ri mažiau teisių, negu prie caro. Žinoma, 
patsai jų redaktorius netiki tam, ką jis 
rašo.

Donald R. Richberg (kairėj), Amerikos aliejaus 
magnatų atstovas Meksikoj, ir Meksikos preziden

tas Cardenas, kurie riš aliejaus šaltinių 
^įivalstybinimo klausimą Meksikoj.

Antrasis Municho Iš
davystės Aktas Če- 

choslovakijoje

Apie Mūsą Žmonių Sveikatą 
ir Apsaugą

LDS organas “Tiesa,” rašydama apie 
senatoriaus Wagnerio pasiūlytą USA 
kongresui bilių žmonių sveikatos apsau
gojimui, pastebi:

“Wagner siūlo, kad federalė ^valdžia 
skirtų valstijų sveikatos departmentams 
$80,000,000 pirmais metais ir $200,000,- 
000 sekantiems metams. Valstijų depart
mental, finansiniai paremti, turėtų rū
pintis: 1) vaikų ir motinų sveikata, 2) 
visuomenės sveikatos patarnavimais ir 
tyrinėjimu, 3) būdavo j imu reikalingų li- 
gonbučių ir sveikatos centrų, 4) abelna 
medikale pagelba, 5) užtikrinimu, kad 
laike laikino nesu galėjimo būtų išmoka
ma alga.

“Senatoriaus Wagner bilius dabar lau
kia plačios visuomenės paramos. Atga- 
leiviai kongresmanai ir senatoriai ban
dys jam pastoti kelią. Mes turime susirū
pinti, kad tasai bilius būtų priimtas. Čia 
jau reikia siųsti kongresmanams ir se
natoriams kvietimus paremti tą labai 
naudingą bilių.” 1

Visi trys lietuvių Susivienijimai—Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas, Susi-

Jau nuo senai spaudoj 
skaitome, kad Hitleris puls 
Sovietų Ukrainą. Kapitalis
tinė spauda tuo klausimu 
daug rašo. Pastaruoju lai
ku net buvo nustačius lai
ką, kad kovo 15 d. Hitleris 
pradės puolimą ant Sovie
tų Ukrainos.

Tas tiesa, kad Vokietijos 
pasiutę fašistai nori ne vien 
Sovietų Ukrainos, bet jie 
nori visko — valdyti visą 
svietą. Juk apie metai lai
ko atgal Hitleris sušuko: 
“O, kad aš turėčiau Uralu 
kalnus su jų turtais!” Bet 
jau praeitais metais Sovie
tų spauda iškeldama tuos 
Vokietijos fašistų apetitus 
nurodė, kad tuo pat kartu, 
kada Hitleris šaukia: 
“Drang nach Osten!” (Pul
ti ant Rytų!”), jis dega 
kerštu prieš Franciją ir 
Angliją; plėšia Europoj, ką 
tik gali.

Čia mes turime dar pa
žymėti tą, kad niekados už
puolikas neskelbia savo pla
nus, kad jis laiko juos di
džiausioj slaptybėj ir sten
giasi iš pasalų užpulti. Taip 
padarė Japonija užpulda- 
ma Chiniją. Taip padare 
Italijos ir Vokietijos fašis-j 
tai užpuldami Ispaniją. Jie 
ne tik nesigyrė, kad puola, 
bet net teisinosi. Na, o da
bar Vokietijos fašistai bai
gia sumėsinėt Čechoslovaki- 
ją, o ar jie sakė, kad tą da
rys? Nieko panašaus.

Hitlerio šauksmas j ry
tus, ant Ukrainos, jam tar
nauja, kaipo priedanga. 
Štai jūs, kapitalistai Fran- 
cijoj ir Anglijoj, būkite ra
mūs, nes Vokietija ginkluo
jasi prieš Sovietų Sąjungą, 
nes ji rengiasi pulti ant 
Ukrainos. Tuo gi kartu Hit
leris daro savo. Praeitą 
metą, kovo mėnesį, jis pa
vergė Austriją. Rudenį pa
vergė didelį plotą čechoslo- 
vakijos, dabar ima Slavoni- 
ją, dalį čechoslovakijos. 
Šiemet jis turi tikslu galu
tinai pavergti V e n g r i j ą, 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
suvesti sąskaitas su Lenki
ja. Ir nuolatos jis suras pa
siteisinimą, kad tas šalis 
“gelbėja iš komunizmo,” 
kad jis daro sau kelią lin
kui Sovietų Ukrainos. Gi 
tuo kartu Francijos ir An

glijos imperialistai džiaug
sis, kad Vokietijos smūgiai 
nukreipti prieš Sovietus, į 
rytus.

Šią padėtį labai aiškiai 
apibudino drg. Stalinas 
Maskvoj, Komunistų Parti
jos Suvažiavime. Tarpe kit-. 
ko, jis sakė:

“Paimki me pavyzdžiui 
Vokietiją. Jos (Franci j a ir 
Anglija) leido jai paimti 
Austriją, nežiūrint savo pa
žadų apginti Austrijos ne
priklausomybę, jos leido at
plėšti Čechoslovakijos dide
lį plotą (Sudetus), jos pa
liko Čechoslovakiją savo li
kimui, sulaužydamos savo 
pažadėjimus ir pareigas 
ginti ją; jų spauda pradė
jo rašyti apie ‘silpnybę So
vietų Sąjungos armijos,’ 
apie ‘demoralizaciją Sovie
tų orlaivyno,’ apie ‘riaušes 
Sovietų Sąjungoj,’ raginant 
Vokietiją maršuot toliau į 
rytus, tuo Anglija ir Fran
ci j a siūlė Vokietijai lengvą 
pergalę: ‘Tik tu pradek ka
rą prieš bolševikus ir tada 
viskas eis gražiai.’ Ir reikia 
pripažinti, jog tas atrodė, 
aiškus pasiūlymas agreso
riams lengvų pergalių.

“Anglijos, Francijos ir 
Šiaurių Amerikos spauda 
pradėjo rėkti apie Sovietų 
Ukrainą ir tai charakterin
ga. Ponai iš tos spaudos 
šaukė apie maršavimą ant 
Sovietų Ukrainos ir jie da
bar savo rankose turi, kaip 
kas vadina ‘Karpatų Ukrai
ną,’ su 700,000 gyventojų ir 
nustatė laiką nevėliau, kaip 
šis pavasaris, kad Vokietija 
užkariaus Sovietų Ukrainą 
su virš 30,000,000 gyvento
jų ir prijungs prie jų va
dinamos ‘Karpatų Ukrai
nos’.”

Drg. Stalinas pajuokė 
tuos, kas taip šaukia. Juk 
argi ne juokinga, kada prie 
nykštuko iš 700,000 gyven
tojų norima prijungti milži
ną su 30,000,000 gyventojų, 
laisvą ir galingą! Stalinas 
sako, kad iš tiesų Vokieti
joj yra pasiutėlių, kurie to 
trokšta. Bet jeigu nesiskai
tyti su pasiutėliais, jeigu 
imti rimtai, tai kiekvienas 
supras, kad čia yra ne ko
kis užjautimas Sovietų Są
jungai, bet bandymas su
kurstyti ją prieš Vokietiją,

siekimas karo tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos, 
kad paskui Anglija ir Fran
ci j a, kada šios šalys ka
riaudamos nuyargs, galėtų 
padiktuoti savo valią.

Drg. Stalinas pajuokda
mas tuos, kurie siūlo prie 
nykštuko prijungti milži
nišką Sovietų Ukrainą sa
kė: “Tik pamąstykite. Tas 
nykštukas ateina prie 
dramblio (sloniaus) ir su 
pasididžiavimu sako: ‘Oh, 
broli, kaip man yra gaila 
dėl tavęs. Tu gyveni be 
dvarponių, be kapitalistų, 
be tautines priespaudos, be 
fašistinių bosų. Ar gi tu 
gali tą vadinti gyvenimu? 
Aš žiūrau į tave ir negaliu 
tau pagelbeti tol, kol tu ne
susivienysi su manimi. (De
legatai pasileido juokais). 
Gerai, tada lai bus taip. Aš 
pavėlinu prijungti tavo ma- 

!žą šmotelį žemės prie ma
no milžinišku plotu.’ (Juo
kai).”

Stalinas sako, kad Angli
ja ir Franci j a leido Vokie- 

I tijai sumėsinėti' Čechoslo- 
jvakiją, kaip tik tuo tikslu, 
!kad Vokietijos smūgį nu
kreipus į rytus, linkui So
vietų Ukrainos, kad išsigel
bėti nuo smūgių vakaruo
se, kad išsigelbėti nuo Vo
kietijos reikalavimo koloni
jų, kurias pasisavino Angli
jos ir Francijos valdonai.

Ir kas tik sekė Europos 
įvykius, tas mato, kad taip 
yra. Bet gi Sovietų Sąjun
ga užgimė ne iš kapitalistų 
loskos. Priešingai, ji užgi
mė prieš jų norą. Ji atlai
kė per keturis metus Fran
cijos, Anglijos, Italijos, Ja
ponijos ir kitų — aštuonio
likos valstybių atakas. Ji 
apsigynė nuo vidaus kontr- 
revoliucijos ir užsienio in
tervencijos! Dabar Sovietų 
Sąjunga turi galingą indus
triją, kuri gamina visas 
reikmenis apsigynimui, turi 
kolektyviečių žemės ūkį, 
turi neįveikiamą Raudoną
ją Armiją, Jūrų Laivyną, 
Oriaivyną, mechanizuotas 
armijos dalis. Turi 170,- 
000,000 liaudį, apjungtą, ap- 
vienytą, galingą, laisvą, ku
ri turi ką ginti ir kuo gin
ti ! Tą supranta visi. Tą su
pranta ir Vokietijos pasiu
tėliai naziai, kada kiek per
eina jiems pasiutimas. Ir jie 
nėra toki žiopli, kad savo 
galvą pastatytų po Sovietų 
Sąjungos galingos armijos 
smūgiais. Jie geriau sau 
pasivėlins ten plėšti, grobti, 
kur kuo mažiausiai sutiks 
pavojaus.

Na, o ką išlaimėjo Angli
ja ir Francija, kurios krei
pė Vokietijos smūgius prieš 
Sovietų Sąjungą? Anglija 
leido Italijai užimti Ethio
pia, tuo pavojun pastatė 
savo vandens kelią linkui 
Indijos. Ji leido Italijos ir 
Vokietijos fašistams veikti 
Ispanijoj ir tuo pavojun pa
statė “septynių jūrų” var
tus — Gibraltarą. Jos pozi
cijos susilpnėjo. Italijos ir 
Vokietijos fašistai prisiar
tino prie jos vandens kelių 
ir kolonijų.

O kaip su F r a n c i j a ? 
Francija leido sumėsinėti 
Čechoslovakiją, sulaužė sa
vo 20-ties metų prižadą ją 
ginti, sulaužė sutartis! Tuo 
ji nustojo ne viemčechoslo- 

I vakijos, kaipo talkininkės,

bet visokio pasitikėjimo. 
Nuo jos nusisuko jos talki
ninkės Rumunija, Jugosla
vija ir Lenkija. Ir kas gi 
rimtai gali skaitytis su 
Francija, kuri vakar pasi
rašė sutartį bendram apsi
gynimui, o šiandien išstoja 
su agresorium prieš tave ir 
reikalauja priimti agreso
riaus ultimatumą, kaip ji 
pasielgė su čechoslovaki- 
ja!? Dar daugiau prakišo 
Francija reikale Ispanijos. 
Ji rėmė Anglijos išdavikiš
ką politiką. Ji leido įsiga
lėti Vokietijos ir Italijos fa
šistams. Ir kas atsitiko?

Ispanijoj fašistai. Franci- 
ja iš trijų pusių apsupta 
fašistų. Francijai susidarė 
ir Viduržemio Jūroj pavo
jus. Jos milžiniškos koloni
jos Afrikoj gali būti Itali
jos karo jėgų atkirstos. Ita
lijos fašistai pradėjo šaukti, 
kad po pereito Pasaulinio 
Karo Francija ją apgavo. 
Jie reikalauja nuo Franci
jos Savoy, Nice provinci
jas, Corsica salą, Tunisia 
koloniją, jos Somalilando 
koloniją su Djibuti prie
plauka prie Ethiopijos! Štai 
fašistų agresorių žiedai! 
Uogos dar bus!

Kaip matome, tai fašistai 
grobia, plėšia, kur jiems 
lengviau, kur pasipriešini
mo mažiau. Anglija ir 
Francija jiems pataikavo, 
nuolaidavo ir tuo sutvirti
no karo agresorių jėgas, o 
susilpnino pačios savo jė
gas.

Karo agresorių obalsis: 
“Gelbėti nuo komunizmo” 
dabar yra madoj. Po šiuo 
obalsiu Japonija pavergė 
Mandžūriją. Su tuo obalsiu 
ji užpuolė ant Chinijos. Hit
leris “Austriją išgelbėjo 
nuo komunizmo” ir prie sa
vęs priglaudė. Jis “čecho
slovakiją išgelbėjo nuo ko
munizmo” ir ją sumėsinėjo. 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai “Ispaniją išgelbėjo iš 
komunizmo” ir baigia pa
versti ją į savo koloniją. 
Neužilgo jie “nuo komuniz
mo gelbės” Vengriją ir ki
tas mažesnes šalis. O pas
kui ateis eilė “išgelbėti nuo 
komunizmo” Franciją, jos 
kolonijas ir Anglijos milži
niškas kolonijas. Hitleris ir 
Mussolinis prie to ruošiasi. 
Gi “demokratinės” Anglijos 
ir Francijos viešpataujan
čios klikos karo agresorių 
smūgius vis kreipia prieš 
Sovietų Sąjungą. Hitleris 
plėšikas gudrus, jis galės 
dar nemažai parėkauti 
prieš Sovietus, paleisti dū
mų, bet tuo kartu plėš ten, 
kur tas pigiau atsieina.

Sovietų Sąjungai prisiei
na daug padėti energijos, 
lėšų, kad būti prisirengus. 
Ji žino, kad šiandien pa
saulyj tik su jėga skaitosi. 
Ji nori padėti demokratijai 
apsiginti, nuo karo agreso
rių, bet demokratija kur
čia. —D. M. š.

GEN. FRANCO ARMIJA 
PRIE MADRIDO VARTŲ

Madrid. —_ Generolas 
Franco sutraukė savo ka
riuomenę į Madrido prie- 

Imiesčius; bet dar laukia, 
kol pasiduos prieš-respubli- 
kinė generolo Miajos vy
riausybė.

Miaja ir Casado, (besi
ruošdami pepvest centralinę
Ispaniją fašistams) jau at-

vienijimas Lietuvių Amerikoj ir Liet. 
Romos Katalikų Susivienijimas Ameri
koj—turėtų dėti dideliausių pastangų 
tam, kad senatoriaus Wagnerio suma

nymas per kongresą pereitų ir pataptų 
įstatymu.

Kiek daug naudos tatai padarytų mū
sų krašto žmonėms!

leidinėja iš savo armijos 44 
ir 45 metų vyrus ir daugelį 
kitų kareivių kaip “persilp- 
nus.”



Ketvirtad., Kovo 16, 1939 LAISVI! Trečiaa puslapis

Lawrence, Mass.
Tekstilės Darbininkai,. Organi- 

zuokitės ir Vienykitės!
Pirmu sykiu Lawrence isto

rijoje tapo pasirašyta sutartis 
tarpe organizuotų darbininkų 
ir Amerikan Woolen kompa
nijos. Ta sutartim tuojau pa
sinaudos 12,000 darbininkų. 
Tai didžiulė darbininkų per
galė. Ją jiems laimėjo Tex
tile Workers Organizing Com
mittee ir Congress for Indus
trial Organization (C.I.O.). 
Tie galingi audėjų streikai 
1912' metais, 1919 metais, 
1922 metais ir 1931 metais 
nebuvo veltui. Tekstilės dar
bininkai maršuoja pirmyn ir 
Įgauna galios ir savim pasiti
kėjimo.

Sutarties Punktai

Darbininkai pusėtinai lai
mėjo kas liečia algas ir darbo 
valandas. O kas svarbiausia, 
kad sutartis Įsteigia darbinin
kams teises kolektyviškų de
rybų, ko iki šiol jie neturėjo. 
Tai tikra Naujosios Dalybos 
pradžia tekstilės darbinin
kams.

Vyriausi sutarties punktai 
yra šie:

1. 40 valandų darbo savai
tė visiems producijos darbi
ninkams.

2. Mokestis ir pusė už virš
laikį, jei dirbama virš 8 va
landos Į dieną.

3. Mokestis ir pusė už virš
laikį per 40 valandas savai
tėje.

4. Atnaujinimas sutarties 
kasmet.

Kas Tą Pergalę Laimėjo?

Aišku, kad tą pergalę lai
mėjo patys tekstiliečiai po 
TWOC vėliava. TWOC did
vyriškai darbavosi tarpe au
dėjų per virš du metu laiko, 
organizuodamas, šviesdamas 
ir vienydamas audėjų eiles. 
Darbininkai susiorganizavo ir 
pasidarė taip tvirti, jog pri
vertė kompaniją derėtis su 
jais ir daryti nusileidimus.

Dabar neleiskite jokiai or
ganizacijai arba grupei ateiti 
į jūsų eiles ir pasėti suirutę. 
Vienintelis darbininkų drau
gas yra TWOC.

Už Darbininkų Vienybę

Tuojau pradėkite darbuotis, 
kad TWOC pasidarytų ge
riausia apvienyta, stipriausia 
organizacija visoje Naujoje 
Anglijoje. Desėtkai tūkstan
čių naujų darbininkų turėtų 
įstoti į TWOC eiles.

Šiuo būdu jūs padėsite pre
zidentui Rooseveltui suvesti 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
CIO į apvienytą darbininkų 
judėjimą. Darbininkų vieny
bė yra didžiausias reikalas vi
sos darbininkų klasės. Jeigu 
mes norime unijas išlaikyti, 
jeigu norime palaikyti kolek
tyvių derybų teises, jeigu no
rime, kad Wages-Hours Įsta
tymas veiktų ir Social Securi
ty aktas būtų pagerintas, tai 
visi darbininkai turi apsivie- 
nyti prisirengimui prie 1940 
metų prezidentinių rinkimų. 
Jei to nebus padaryta, tai re- 
publikonai laimės ir sunaikins 
visus darbininkų laimėjimus.
Atgaukite Nukapotas Algas

Pernai tekstilės pramonės 
darbininkams algos buvo nu
kapotos nuo 12 iki 15 nuo
šimčių. Ir šiandien tekstilės 
darbininkų algos yra begėdiš
kai žemos. O tie algų nuka- 
pojimai padėtį pablogino. 
Prezidentas Rooseveltas buvo 
priešingas algų kapojimui, nes 
algų kapojimas sumažino 
liaudies pirkimo galią. Pagel- 
ba savo organizacijos jūs ga
lite atgauti nukapotas algas, 
padidinti darbininkų pirkimo 
galią ir prisidėti prie išjudi
nimo atsteigimo ratų. Stiprin
dami TWOC, tekstilės darbi
ninkai galės numesti nuo sa

vo pečių skubos sistemą ir vi
sokius kitokius baisius apsun
kinimus.
Komunistų Partija Džiaugiasi

Naujosios Anglijos Komu
nistų Partija kartu su visais 
darbininkais džiaugiasi tuomi, 
kas šiandien dedasi Lawrence, 
Dover ir Skowhegan darbi
ninkų eilėse. Tekstilės darbi
ninkai yra linksmi, mes irgi.

Nauj. Angį, tekstilės darbi
ninkai Įgaus naujos stiprybės, 
naujos entuziazmo dvasios 
pasekmėje šios sutarties su 
American Woolen kompanija. 
O tas būtinai reikalinga, jei
gu norima sumušti didžiąją 
reakciją, Hooverio-republ iko
nų tipo fašizmą 1940 metų 
rinkimuose.

Komunistų Partija, kaipo 
partija demokratijos ir soci
alizmo, sveikina visus tekstilės 
darbininkus. Komunistų Par
tijai labai apeina darbininkų 
aukštesnės algos, trumpesnės 
valandos, kolektyvių derybų 
teisė ir palengvintas darbas 
dirbtuvėse.

Įstodami į Komunistų Par
tiją, jūs prisidėsite prie pa-' 
gerinimo savo būklės šiandien ! 
ir priruošite kelią ateities so
cializmo pasaulio, kada dar
bininkams nebereikės klapa- 
votis apie nedarbą, mažas al
gas ir ilgas darbo valandas, 
prastas gyvenamų namų vie
tas, blogą sveikatingumo pa
dėtį, kurią pagimdo nesvietiš
kas skubinimas darbe. Soci
alizmas parūpins visiems užti
krinimą, darbus, džiaugsmą 
ir gerovę!

Naujosios Anglijos 
Komunistų Partija.

15 Essex St. 
Boston, Mass.

Parėmė “Liaudies 
Balsą”

Philadelphia, Pa. Lankyda
masis po Jungtines Valstijas 
“Liaudies Balso” reikalais ir 
progai pasitaikius, 12 d. kovo 
m., nuvykau į Philadelphia, 
kur buvo ruošiamos Dr. Kaš- 
kiaučiui prakalbos sveikatos 
reikalais.

Tą pačią dieną įvyko Lie
tuvių Tautinio B. Kliubo su
sirinkimas. Susirinkimo pirmi
ninkui ir nariams pavelijus, 
padariau trumpą atsikreipimą 
“Liaudies Balso” reikalu. 
Kliubo nariai, labai įvertinda
mi “Liaudies” Balso” kultūri- 
rinę svarbą Kanados lietuvių 
gyvenime, tuojau suaukavo 
$6.10.

Aukavo sekančiai: Ant. 
Uzemeckis $1.00; Fr. Da
nauskas 50 cnt.; P. Jurgaitis,
J. Varna, J. Sutkaitis, W. Lu-1 
bin, K. Daulenskiš, J. Alek
na, A. Jurkonis, A. Agentas, 
J. Gružauskas, J. Chekanaus- 
kas ir F. Lesinskas aukavo po 
25 cnt. Smulkiais suaukavo ' 
$1.85.

Laike Dr. Kaškiaučiaus pra
kalbų taipgi buvo padarytas 
panašus atsikreipimas ir iš 
surinktų aukų prakalbų ruo
šėjai “Liaudies Balsui” pasky
rė $10. Ir J. Krasauskas nuo 
savęs 50 centų.

Iš įvykusių prakalbų kores
pondenciją, tikiuosi, parašys 
vietiniai draugai.

Už suteiktą tokią stambią 
“Liaudies Balsui” paramą, ka
nadiečių vardu, tariu nuoširdų 
ačiū. , Z. J.

Reikią įvesti Rodyklinius 
Bedarbių Sąrašus

San Francisco, Calif. — 
New Yorko majoras La Gu
ardia, kalbėdamas konfe
rencijoj vakarinių miestų 
majorų, užgyrė sumanymą, 
įneštą šalies senatui—įvest dėl gripo turėjo lovoje
tikrus, pastovius 
sąrašus-rodykles.

bedarbių 
r

{Ilinojaus senatorius lenda per pikietuojančius dar
bininkus i Mayflower viešbutį Washingtone; tūli 

kiti reakciniai senatoriai padare panašiai.

Clevelando Kronika
White Motor Lietuviam

Kovo 16 d. atsibus White
Motor lokalo 32 susirinkimas, 
kuriame bus renkama unijos 
valdyba. Susirinkimas yra 
svarbus ir raginu visus pažan
giečius jame būtinai dalyvau
ti, kad pagelbėjus išrinkti ge
rus lokalui viršininkus.

štai čia žemiau seka pro
gresyvių kandidatų surašąs, 
už kuriuos turėtume 
balsuoti ir kartu kitus 
ginti taip pat padaryti:

Vice-pres.—P. Jahn,.
Rec. see. — Wm. Dieter, 
Treas.—F. Kliskey, 
Trustee 2 yr. L. Toth, 
Trustee 3 yr. F. Paul, 
Guide—II. Frowen,
Guard—C. Zecchini

Unijistas.

Tarptautinis Kultūros Festival

Nedėlioj, kovo 19 d., Lietu
vių Draugijų Svetainėj, 6835 
Superior Ave., įvyks Cleve
lando pažangiųjų kultūrinių 
grupių ' muzikalūs iškilmės, 
kuriose ims dalyvumą mūsų 
jaunuolių Lyros Choras. Ki
tais žodžiais, čia bus įvairių 
tautų pasirodymas, ką kul
tūros ir dailės srityje veikia.

Kultūrinė programa prasi
dės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 
6-tai. Tarpe 6 ir 8 :30 bus va
karienė, o po tam šokiai. Da
lyvaukime visi. ‘

ALK Ohio Konferencija

Amerikos Lietuvių Kongre
so Ohio konferencija įvyks 
bal. 30 d., Lietuvių Darbinin
kų Svetainėje, 920 E. _79th St. 
Lietuvių organizacijos turėtų 
visos be skirtumo pažiūrų da
lyvauti toj konferencijoj, kad 
padėjus savo broliams ir sesu
tėms, gyvenantiems Lietuvoj, 
atsteigti demokratinę tvarką 
ir išlaikyti krašto neprigulmy- 
bę. Visi demokratiniai nusi
statę turime darbuotis, kad 
įtraukus tas draugijas, kurios 
prie ALK dar nepriklauso.

Lyriečiai Rengiasi Koncertui
Velykų dieną mūsų Jaunuo

lių Lyros Choras rengiasi duo
ti gražų koncertą. Taipgi 
smagu matyti, kad choras au
ga naujais nariais. Choro pa
mokos atsibūna penktadienių 
vakarais Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje.

LDS 55 Kp. Vakaras
Kovo 11 d. LDS 55rta kuo

pa turėjo pramogą-šokius. Iš 
priežasties nesveikų laikų— 
gripo-slogų, daugelis narių 
negalėjo būti. Net ir rengimo 
komisijos narė d. Venslovienė 

likti. Buvo gražus būrys jaur 
nimo-lyriečių. Drg. Pazerienė 

kuopai paaukavo gražų ir di
delį keiką, už kurį įėjo $2.60.

Nors kuopai ir neliks tiek 
pelno, kiek komisija tikėjosi, 
bet vistiek jo bus.

Beje, drg. Mazan gavo nau
jų narių.

Kčsinasi Plačiau prieš 
Sveturgimius

Tūkstančiai Clevelande, val- 
patys stijoj ir ištisoj šalyj ateivių 
para-1 pavaryta iš WPA. Bet reak-

ciniam elementam to nepa
kanka. Vietos spaudoje pasi
rodė raštų, kad ateivius, ku
rie nėra piliečiai, reikėtų at
leisti nuo visų darbų ir iš vi
sų industrijų. “Americans 
First” fašistinio raugalo plun- 
ksnobraižos šnypščia prieš 
sveturgimius. O juk Bricker- 
Taft prieš rinkimus žadėjo 
WPA darbininkams darbus 
industrijoj. Dabar, pasirodo, 
kad prie republikonų gengės 
bus darbų mažiau ir industri
joj ir ant WPA. Pasimojimas 
ant ateivių yra prieš visus 
darbininkus.

Clevelando Politika
Miesto majoras Burton de

batuose su E. F. Stevensonu, 
sekr. Darbo Nepartinės Lygos, 
pereitą penktadienį už savo 
siūlomą “7.4 levy” nekaip pa
sirodė. Stevensonas majorą 
prikalė prie sienos, įrodyda
mas faktų faktais, kad Bur- 
tonui rūpi pirmiausiai apsau
gojimas bankierių interesų, o 
ne piliečių ir ypatingai bedar
bių.

Net vietos didlapiai nuo
gą s t a u j a, kad su majoro 
“7.4 levy” gali prastai išeiti. 
Net majoras negalįs jos ap
ginti, kuomet reikėjo deba
tuoti su Stevensonu.

A. R. Onda kalbės prieš 
Burtono “levy” kovo 20 d., 
5 vai. iš WGAR radio stoties.

M-ka.

Iš LDS 44 Kp. Susirinkimo
Kovo 7 d. LDS 44 kp. lai

kė savo reguliarį mėnesinį su
sirinkimą. Nariu atsilankė vi
dutiniškai.

Šiame susirinkime dalyvavo 
LDS vice-pirmininkas drg. S.
K. Mažanskas. Drg. Mažans- 
kas, kalbėdamas LDS reika
lais, paragino kuopą sudaryti 
vajų naujų, narių gavimui į 
LDS.

Po apkalbėjimui, LDS 44 
kp. nutarė turėti savo kuopos 
naujų narių gavimui vajų iki 
kuopos pikniko, kuris bus ge
gužės 28 dieną.

Nuo šio kuopos susirinkimo 
iki piknikui naujam nariui

pasi- Įstojimas numažintas ant vie-
no dolerio. Kuris norėtų pa
sinaudoti taja proga ir prisi

rašyti prie LDS 44 kuopos, 
turėtų tuojau padaryti. Kitą 
dalį įstojimo kuopa padengs 
iš savo iždo už kiekvieną 
įstojusį naują narį.

Taigi, dabar tiems, kurib 
dar neprisirašėte prie šios di
delės pašei pos organizacijos, 
yra puiki proga prisirašyti. 
Išpildykite aplikaciją ir pri
dėkite tik vieną dolerį įstoji
mo.

Parengimų komisija rapor
tavo, kad kuopa rengia didelį 
pikniką gegužės 28 d. Taip 
pat bus leidžiama laimėjimui 
geros dovanos.

Subatoj, kovo 18, LDS 44 
kuopa rengia “card party” 
White City Cafe, 623 E. 140 
St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga tik 20 centų. 
Bus gera muzika šokiams.

Tie, kurie mylite gardžias 
silkes ir kitokius užkandžius, 
vakarienės nevalgykite namie, 
o ateikite į šį parengimą vis
ko gardžiai pavalgyti ir atsi
gerti.

—o—
Iš Kultūros Darželio 

Parengimo
Kovo 11 ir 12 dd. Cleve

lande lietuvių Kultūros Dar
želis turėjo surengęs bazarą 
Lietuvių Svetainėj. Prie vie
no stalo matės buvo suneštų 
gerų daiktų, kurie buvo lei
džiami ant išlaimėjimo. Bet 
tuos brangesnius daiktus pu
blika mažai įveikė pirkti; ki
ti du stalai buvo su piges
niais daiktais. Čia daugiau
sia buvo daroma biznio. Vi
siems buvo prieinama, kad ir 
už penktuką.

Publikos buvo nedaug; vei
kiausia blogas oras pakenkė.

L A. V.

Pranešimas
ALDLD 22 kuopa subatoj, 

kovo 25 d., rengia “card par
ty.” Pradžia 6 vai. vakare. 
Šokiams bus gera Lindy’s or
kestrą. Bus skanių valgių ir 
gėrimų.

Draugai ir draugės, užkvie- 
čiame jus visus atsilankyti ir 
pasilinksminti ir paremti Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
22 kuopą. Komisija.

—O—

Sėkmingai Pasidarbuota
Iš Skaitlingos “Pares” Lyros 
Choro Vajaus Naujų Narių 
Gavimo ir dėl Jannette Jan
kauskaitės Pagerbimo, Vasa
rio 19 d.,. Lietuvių Darbininkų 

Svetainėj
Apie trys mėnesiai atgal 

nuo Lietuvių Komunistų Kuo
pos buvo išrinktos trys drau
gės dėl Lyros Choro, kad 
jiems ką nors pagelbėti, tat 
mes, pasikalbėję su nekuriais 
lyriečiais, nutarėme surengti 
jiems “parę”, o jie sakė, daug 
narių gaus į Lyros Chorą.

Yes! jie gavo daug naujų 
narių. Kreditas priklauso 
Lyros Choro pirmininkui Kas-
parui Gendrėnui, nes jis dau
giausia gavo narių. Jis nuo 
Lyros Choro mokytojo Joe 
Palton gavo net dovaną. Bet 
nežinia dėl ko senieji lyrie-1 
čiai nedalyvauja choro pamo
kose.

Dabar choras neblogai tvar
kosi ir turi gražų skaičių na
rių, — jie gerai rengiasi prie 
didelio koncerto, kuris įvyks 
balandžio (April) 9 dieną— 
Velykų Dienoje, Lietuvių Sve
tainėje, 3865 Superior Ave.

Dabar apie virš minėtą pa
rę. Pare buvo gana skait
linga ir linksma. Buvo gra
žiai pagerbta draugė Jannette 
Jankauskaitė už jos taip ilgų 
metų gražią darbuotę dėl Ly
ros Choro. Jai buvo įteikta ' 
gražus garbės ženklelis, kuris 
jai bus ant ilgos atminties.

Pirmininkas Kasparas Gen- 
drėnas perstatė choro moky
toją Joe Palton pakalbėti. Jis 
pasakė apie josios darbuotę 
chore, taip pat priminė ir 
apie Jannettės tėvelį, draugą j 

A. Jankauską, kuris yra daug 
parašęs gražių dainų dėl Ly
ros Choro ir padovanojęs, ku
rios ir šiandien tebedainuoja- 
mos. Taip pat Jannette, 
kaipo pianistė, per daugelį 
metų patarnauja, dykai pa
skambindama Lyros Chorui. 
Ir ji yra taipgi Lyros Choro 
narė.

Šioje parėję dalyvavo ir A. 
N. Vilkeliai — lietuvių laido
tuvių direktoriai. Tai geri rė- 
mėjai-aukautojai visuomeniš
kiems reikalams. Aldona Vil
kelienė yra Jannettės sesutė.

Labai gaila, kad negalėjo 
dalyvauti parėję Jannettės 
tėveliai draugai Jankauskai.

Šios pares surengimui pasi
darbavo šios draugės: M. Va
lentą ir O. Gendrėnienė.

Pagelbėjo dirbti tą vakarą 
šios draugės: Karalienė, An- 
driušiūnienė, Naunčikienė. Ta 
vakarą padėjo dirbti ir kiti 
draugai

Mes rengimo komisija ta
riame širdingai ačiū tiems, 
kurie aukavot pinigais ir 
maistu dėl šios parės. Ačiū 
A. N. Vilkeliams už atsilan
kymą. Ačiū taipgi Lindy’s 
orkestrai, kurie grajino už 
pigiaus. Da sykį tariam šir
dingai ačiū varde L. K. K. ir 
Lyros Choro visiems, kurie at
silankėte ir taip gausiai parė
mėte lyriečius.

Pelno liko nuo šios parės 
$23.64 dėl Lyros Choro.

Pastaba Lyriečiams: Jūs 
lyriečiai turit daug simpati- 
kų, daug gerų rėmėjų, bet jie 
nėra užganėdinti: jie nori, 
kad jūs duotumėte gerus kon
certus ir gražias operetes, kad 
mes visa Clevelando lietuvių 
visuomenė galėtume pasi
džiaugti jumis ir jūsų meno 
darbais. Tą lyriečiai galit 
padaryt, jei tik stengsitės, o 
mes jums visada padėsime.

M. Valentą ir 
Ona Gendrėnienė.

Nuo Redakcijos. Vardai ir 
pavardės aukotojų tilps kitą 
savaitę “Clevelando žiniose.”

Clevelando Korespondentams 
Kovo 19 d. 10 vai. ryte, 

Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St.,, yra šaukia 
mas Clevelando koresponden
tų susirinkimas. Visi, kurie tik 
kiek nors vartojate plunksną 
darbini nkiškoje spaudoje, 
kviečiami dalyvauti. Labai 
svarbu visiems būti.

Kor. Biuro Sekr.

Washington.—Prez. Roo
seveltas paskyrė L. A. 
Steinhardtą Amerikos am
basadorium Sovietam.

Hendaye.— Dar tekėsian
čia kova Madride tarp res- 
publikiečių ir generolo Mi- 
ajos šalininkų.

"RAISTAS"
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io
•

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius.
Ji kaip žaibas nublizgejo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•
• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati

nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė.” Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 
iki balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau užsisa
kykite “Raistą.”

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Wilkes-Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Vietinio Skyriaus Komitetas 
Rengia Gerą Silkių Vakarienę

Įvyks pas B. Radzevičių, 9 
Carbon Lane, 7-ta vai. vaka- * *■
re, 18 d. kovo.

Nuo vakarienės pelnas ski
riamas dėl padengimo ALK 
vietinio skyriaus skolų.

Taigi vietinių ir apylinkės 
įvairių kuopų ir organizacijų 
draugai ir draugės bei simpa- 
tikai visi kviečiami atsilanky
ti į šį silkių vakarėlį ir pa
remti vietinį skyrių.

Ir tuom pat laiku draugiš
kai pasidalinsime mintimis 
įvairiais klausimais ir links
mai praleisime laiką.

Nuoširdžiai kviečia,
Komitetas.

A.L.K. Wilkes-Barre, Pa., 
I ir apylinkės skyrius rengia sil- 
I kių vakarienę kovo 18 d., 6 
vai. vakare, d. Radzevičių 
namuose, 9 Carbon Lane, W.- 
Barre, Pa. Vakarienei įžanga 
25 centai. Bus gėrimų ir muzi
ka.

Kovo 26 d. įvyksta skyriaus 
konferencija. Ta proga, po 
konferencijai, bus pažmonis. 
Konferencija ir pažmonis 
įvyks Liet. Progr. Kliubo sve
tainėje, 325 E. Market Str. 
Čia taipgi įžanga ir užkan
džiai 25c. Taipgi bus gėrimų 
ir muzika.

Į abu parengimu nuošir
džiai kviečiami draugai ir 
draugės gausingai dalyvauti.

Komitetas.

Chinai Partizanai Nuolat 
Kertasi su Japonais Nan- 
kingo ir Shanghai Srity j
Shanghai. — Siaučia 

smarkios kautynės tarp 
tūkstančių chinų partizanų 
ir japonų pulkų apygardose 
Nankingo ir Shanghajaus 
ir* plote, esančiame tarp šių 
dviejų didmiesčių.

Patys japonai praneša, 
jog vien vasarjo mėnesį 
šiemet įvyko 61-nas mūšis 
tarp japonų ir chinų parti
zanų toj srityj, kurią japo
nai jau "‘senai užėmę”. Pa
sak japonų, tai jie nukovę 
“1,004” chinus partizanus ir 
suėmę nelaisvėn 84. O ja
ponų pusėje, girdi, buvo 
“tik 11 užmušta ir 19 su
žeista.”

New York, kov. 14.— Tę
siasi derybos tarp CIO ir 
Darbo Federacijos komisi
jų dėlei apvienijimo šių 
dviejų organizacijų.
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Newarke randasi 
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

(Pabaiga)

Iš Laisvės Kliubo daug gavom narių į 
L.S.S. 39 kuopą. O tada buvo gražaus 
jaunimo, kuris buvo suvažiavęs iŠ Lie
tuvos. 1914 metais prasidėjo karas ir 
mūsų jėgas nusilpnino. Aš buvau išvy
kęs tūlam laikui į San Diego, Gal., ir 
ten gyvenau keletą mėnesių. Drg. J. Sta- 
nelis irgi išvyko pirm karo į rytus. Su
grįžus atgal į Los Angeles, Cal., man 
reikėjo pasitraukti nuo šnipų, kurie 
provokavo mane ir norėjo pakenkti. Iš
vykau ir aš į lytus. Į Los Angeles, Cal., 
atvykau tikslu vykti atgal zį Argentiną 
per San Francisco, Cal. Buvau pasida
ręs planus aplankyti Peru, Bolivia, Chi- 
lę ir sugrįžti į Buenos Aires, bet planai 
neįvyko dėl karo ir mano silpnos sveika
tos. Į Clevelandą draugai iš Buenos Ai
res suaukoję atsiuntė fnan pinigų laiva
kortei sugrįšti į Buenos Aires, bet aš 
juos pasiunčiau atgal. Mat, Clevelande 
už keleto mėnesių atvykus iš Argentinos, 
padarė operaciją ant aklosios žarnos, ir 
aš jiem buvau rašęs, kad labai silpnas 
ir J. V. nepatinka gyventi.

Apleidau Los Angeles, ir atvykau į 
Philadelphia, Pa., apie dvi savaiti pirm 
pasibaigimo pasaulinio karo. Atvykau 
pas drg. J. Stanelį. Tą dieną buvo J. 
Stasiuliavičiaus-Stilsono byla, tai dar 
paspėjom nuvykti į pabaigą pasižiūrėti, 
bet jį jau buvo paleidę po kaucija.

Čia vietiniai seni veteranai pasakoja, 
kaip drg. Kapsukas veikė tarp rusų ir 
buvo susirišęs su kitų tautų vadovybe. 
Pastaraisiais laikais, kur buvo “Kovos” 
spaustuvė, dabar toj vietoj stovi milži
niškas didžiausias pasauly dviejų mylių 
Delawario upės tiltas. Kada darbininkų 
klasė laimės kovą, esu tikras, kad drg. 
V- Kapsukui toj vietoj pastatys pa
minklą. Drg. Kapsukas išvyko į Rusiją 
1917 m.

“Kovos” Likimas
Baigiantis karui ir po‘‘ karo, “Kovos” 

spaustuvė buvo išgabenta į Chicagą ir 
ten iš tos pačios spaustuvės dabar eina 
mūsų dienraštis “Vilnis”; pirmiau ėjo 
savaitraštis “Vilnis.”

“Kovos” išgabenimas labai atsiliepė į 
vietinį Philadelphijos lietuvišką darbi
ninkų judėjimą. Daugelis literatinių jė
gų apleido miestą. Neužilgo apleido 
Philadelphią Vidikas, Karosienė, Rudai
tis, Šukiai; vėliau Bovinas, Šolomskas, 
Sinkevičiai ir kiti veiklesni draugai ir 
draugės. Išvyko dalis draugų į Chicagą, 
Brooklyną, Eastoną ir kitur.

Komunistų Partija reakcijos buvo už
pulta ir pastumta į palėpę. Tas dar* la
biau apsunkino veikimą. Likusieji drau
gai dejom pastangas palaikyti vietinį 
veikimą ir plėsti dar plačiau.

Buvo perstatyta daug scenos veikalų 
ir visokių parengimų, su kuriais šuke
lėm daug finansinės paramos. Turėjom 
iš Lietuvos suvažiavusių jaunuolių stip
ti} Lyros Chorą.

Reikia pripažinti, kad L. S. S. centras

ir organas “Kova” ir veikėjų darbas 
daug įskiepijo lietuvių visuomenei lais
vų idėjų, nes aš tą patyriau “Laisvės” 
vajaus darbe.

Sutikau Argentinietę
Viename mūsų organizacijos susirin

kime viena draugė priėjo prie manęs ir 
klausia: “Atsiprašau, aš noriu paklausti 
jūs, lyg tai girdėtas man jūsų balsas.’ 
Ar jūs buvote Argentinoje, Buenos Ai
res mieste?” Taip, drauge, sakau “Na, 
tai tas pats ir toks pats visuomenės vei
kėjas, kaip ir jūs ten buvo Buenos Aires 
mieste. Ale tai įspėjau. Ar atsimeni, 
drauge, kaip tu man rašydavai ir skaity
davai laiškus? Ar atsimeni Grišonius, 
su kuriais atvykai iš Lietuvos ir buvote 
toki geri draugai? Atleisk, drauge, aš 
tais laikais nesupratau jūsų idėjų. Ži
nai, aš tada buvau didelė davatka, ir 
mudvi su Grišoniene nueidavom pas len
ką kunigą ir visaip tave skųsdavom, kad 
esi bedievis ir velnio užkerėtas žmogus.’ 
Žinai, jis mu dviems liepdavo šalintis nuo 
tavęs ir nesiklausyt, ką aiškindavai, 
kad velnio dvasia nepriliptų. Ale tai ko
kia aš buvau durna!...” “Sveikinu, 
drauge. Atsimenu ir labai gerai atsime
nu tuos laikus, kurių niekad nepamiršiu. 
Sakau, draugė Ničienė, o po kokia pa
varde tais laikais vadindavotės?”

“Lina Likoševičiutė,” ji sako.
Smagu buvo tą draugę susitikti ir pri

siminti tuos Buenos Airėje išgyventus

Ši draugė jau senai priklauso mūsų 
darbininkiškom organizacijom ir yra se
na “Laisvės” ir kitų mūsų laikraščių 
skaitytoja. Uoli rėmėja viso darbininkų 
judėjimo.

Štai kaip mūsų sesutės, įgavę apšvie- 
tos, pasitraukė nuo burtų ir svajonių 
abelnai.

Dar vėliau, skilimo laikais labai daug 
pasitraukė mūsų veikėjų, dar labiau ap
sunkino vietinį veikimą. Gerokai reikėjo 
padirbėt, veikti. Jau prieš skilimą prisi
ėjo eiti keletą metų komunistų lietuvių 
frakcijos sekretoriaus pareigas ir veikti 
sunkiausiose sąlygose, kuomet laipsniš
kai veiklesni draugai ir draugės pasi
traukė iš veikimo. Gi pastarieji 10 metų 
buvo sunkiausi atlaikyt lietuvių darbi
ninkiškas judėjimas Philadelphijoj. Per 
virš 5 metus buvau įsitraukęs į “Lais
vės” vajus, kuriuose gavau daug naujų 
skaitytojų. Apart to, teko išvystyti 
“Laisvės” bankiėtai; “Laisvės” piknikai 
taip sėkmingi, kokių pirmiau niekad 
nebūdavo.

Apart to, susipažinau su plačiu lie
tuvišku pasauliu. Tokiu būdu dėlei sto
kos laiko, prisiėjo pertraukti susiraši
nėjimai su senais draugais iš Argentinos 
ir iš kitur. Prie to, sveikata netarnauja, 
tai nemažai pastoja kelią didesniam vei
kimui.

Tai mano išgyventi įspūdžiai per virš 
30 metų darbininkų judėjime.

■ •
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Numirė Vladas Vitartas
Kovo 6 d. vakare pradėjo 

sklysti šiurpi ir netikėta žinia, 
kad staigi mirtis nuskynė pus
amžio žmogaus, beveik visų 
pažįstamo, Vlado Vitarto, 
gyvybę.

Vladas bent kiek rimtesnį 
signalą, kad jo sveikata krin
ka, pradėjo pajusti nesenai. 
Porą savaičių atgal, sykį buvo 
parvežtas iš dirbtuvės. Jautė
si kokį tai veržimą krūtinėje, 

i Bet nemanė, kad tai būtų kas 
tokio rimto, pavojingo,—tai
tik gal gazai... Pabuvęs po
rą dienų namie, vėl išėjo dar
ban. Bet signalas vėl pasikar
tojo,—pasijuto, kad ir būda
mas ore jaučia oro trūkumą. 
Kovo 6 d. vakare buvo iš- 
vežtas ligonbutin — ir ten 
ūmai pasimirė. Tyrime pripa
žinta širdies liga.

Vladas buvo kilęs iš Pa
nevėžio. Į šią šalį atvyko dar 
jaunas, apie 26 metai atgal. 
Beveik visą laiką išgyveno 
(su maža išimčia) Bingham- 
tone ir Johnson City (sale 
Binghamtono). Buvo vedęs su 
Jieva Akelaityte-Jokubyniene, 
seniau gyvenusia Brooklyne. 
Vedęs išgyveno su žmona apie 
20 metų. Paliko žmoną dide
liame nuliūdime ir labai silp
noj sveikatoj, taip kad ji nė 
laidotuvėse dalyvaut negalė
jo,—gydytojo priežiūroj turė
jo būt namie. Vladas Lietu
voj paliko senus tėvus, o čio
nai seserį Stefaniją, gyvenan
čią Chicagoj. Sesuo buvo at
vykus į laidotuves.

Vladas buvo pažangių dar
bininkų eilėse. Priklausė ilgą 
eilę metų Literatūros Draugi
jos kuopoj, ir Liet. Darb. Su
sivienijime—nuo pat jo susi
kūrimo. Kūrimosi laike buvo 
tvirtas LDS ramstis. Buvo nuo

latinis “Laisvės” skaitytojas. 
Senumo — apie 43 metų.

Vladas buvo draugingo bū
do žmogus, turėjo daug drau
gų, kurie su nuostaba ir šiur
po perimti sutiko nelauktą, 
netikėtiną žinią. . .' Laidotuvė
se, kovo 9 d., dalyvavo dide
lis H palydovų būrys. Teikdami 
paskutinį Vladui patarnavimą 
ir atsisveikinimą, veik visi 
braukė gailesčio ašaras. Pa
laidotas Glenwood kapinyne, 
kur jau ilsisi daugelis jo 
mūsų v

irdraugių 
užuojautą, 
gėlėmis ir

Už giminių, 
draugų širdingą" 
pareikštą žodžiu, 
dalyvumu mano mylimo drau
go Vlado Vitarto šermenyse 
ir laidotuvėse,—dėkoju po 
daugelį kartų visiems ir vi
soms !

E. Vitartiene.

m

Įvairiausios Naujienos
• Andai Am. Liet. Kong. 
New Jersey valstijos skyriaus 
konferencijoj taip elgėmės 
mandagiai, kad, rodėsi, kad 
prie mūsų niekas neprikibs, 
bet dar ir pagirs už sutartiną 
veikimą ir draugišką atsine- 
šimą linkui ALK skaldytojų.

Mes žinojome, ’ kad Brook
lyn© sklokuojanti socialistai 
su savo vadu Stilsonu prieša
kyj, A. L. K. veiklą kitaip 
nevadina, kaip tik “durnu da
lyku.” Taip pat žinojome, kad 
.jų pabėgimas iš Brooklyno 
skyriaus konferencijos buvo 
ne šiaip jau pripuolamas at
sitikimas, bet prirengtas iš 
kalno skaldymo darbas. Ta
čiau konferencija nesmerkė 
jų, bet padarė draugišką pa
stabą ir pageidavo, kad pa- . 
darytos klaidos būtų atitaisy
tos ir kad vėl visi bendrai 
veiktume, kol atsieksime savo 
tikslą.

Jei mūsų konferencija 
pasmerkė ALK ardytojų, 
rie ištikrųjų buvo verti

Šiomis dienomis Elizabethe 
pasikorė lietuvis Z. Ožiunas, 
44 m. amžiaus. Saužudystė 
atlikta malkinėj. Priežastis 
to akto, sakoma, suįrimas ner
vų. Palaidotas katalikiškai.

vienas platesnio nekrologo ne
parašė apie mirusį draugą 
Kazimierą Jankauską. Jis 
buvo geras ir nuoširdus dar
bininkų judėjime ir pavyzdin
gas draugas ir pilnai užsitar
navęs platesnio 
“Laisvėj.” Aš tą 
dienraštyj “Vilnyj” 
nors turėtų parašyti 
vei.”

Dr. Herman Mendiowitz 
' 88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Elizabethiečių Plungių šei
ma staigiai neteko 16 metų 
amžiaus sūnaus. Vaikui atsi
rado spuogutis ant nosies ir 
jis jį nulupo. Nuo to užsinuo- 
dino kraujas ir mirė.

ne- 
ku- 
pa- 

smerkimo, tai socialistai savo 
spaudoj už mūsų mandagumą 
užatakavo mūsų konferenciją 
ir primeta mums, kad mes 
savo konferencijoj kišome So
vietų Sąjungą ir varome pro
pagandą už ją.

Tokis jų užsipuolimas, 
prantama, nėra teisingas, 
draugiškas, nelogiškas ir 
vietoj. Abiejose mūsų konfe
rencijos rezoliucijose nėra nei 
vieno 
nėta 
mūsų 
“kad 
nepriklausomybės dėtųsi 
tom valstybėm, kurios bend
rai kovoja ’prieš agresorius 
mažųjų tautų smaugikus—ne
prietelius” yra propaganda 
už Sovietų Sąjungą, tai kam 
gi pagaliaus tokią panašią re
zoliuciją didžiosios socialistų 
galvos priėmėte Scrantono 
konferencijoj? Jei tokia re
zoliucija dabar nebeatatinka 
socialistų nusistatymui, tai ją 
reikėjo atšaukti ir pasakyti 
kad jau ji netinka socialistų 
nusistatymui ir ją atšaukiame. 
Tuomet mes kolonijų 
viai žinotume, kaip tuo 
simu 
met tas nepadaryta ir 
met mes prisilaikome A.L.K. 
principų ir suderiname 
veikimą su visu A. L. K. 
.kimu ir už tai socialistai 
atakuoja, tai kitaip apie 
negalima išsireikšti, kaip 
jie vartoja čigonišką politiką, 
t.y., vieną sykį sutinka su ta 
politika, o kitą sykį užsigina 
jos.

Jei socialistai jieško prie-, 
kabių, tai jų turėtų jieškoti 
kur nors kitur, o ne New 
Jersey A. L. K. skyriuj. Mes 
čia esame visi vienminčiai ir 
tolerantingi žmonės, toleruo- Į 
j anti svetimą mintį, bet tuom 
pačiu sykiu norime, kad ir 
kitokios minties žmonės laiky
tųsi tos sutarties, dėl kurios 
veikimo esame susitarę.

Imant atskirai mūsų valsti
ją dėl bendro fronto su so
cialistais, susidaro padėtis, 
kad dėl jų mums nei šilta, nei 
šalta. Socialistų ideologija čia 
yra mirusi ir nėra menkiau
sios socialistinės organizaci
jos. Laikraščių socialistiškų 
tiražas irgi menkas. Socialistų 
prakalbas tik išgirdome po 
paskutinių 20 metų. Ir tas at
sitiko tik ačiū bendram susi
tarimui veikti Lietuvos klausi
me. Ir jeigu jie (soc.) prie
kabių jieškos ir ant toliau,, tai 
socialistų prakalbų veikiau
siai ir vėl negirdėsime.

—o—
Vietinėj spaudoj 

jau, kad Auto Unijos Gene- ‘ 
ral Motors Lindeno lokalas 
trijų balsų dauguma pasisakė 
už Martino poziciją. Tokį 
paskelbimą padaręs to lokalo 
pirmininkas Frank Witkus,! 
lietuvis, geras mūsų draugas. 
Kiek tame yra tiesos, tai ne
galiu tikrai pasakyti.

—o—

pastebė-

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street
»

Elizabeth© parapijonai 
bai piktinasi, kam jų kuni
gėlis priėmė saužudį Ožiuną 
į bažnyčią ir palaidojo kata
likiškose kapinėse.

Suprantama, tas nebūtų at- I vo. 
sitikę, jei velionis nebūtų tu
rėjęs pinigų. Pinigų esant, 
duoda kunigėliui $50; o tas 
tokią gražią krūvelę pinigų 
negi atstums. Kad visi para
pi jonai apie tai nesužinotų, 
tai kunigėlis įsakė neskam
binti varpais ir mišias vieton 
giedotinų, atlaikė skaitytines.

Andai Newarko šv. Jurgio 
draugija savo susirinkime iš
nešė rezoliuciją, reikalaujan
čią prašalinti iš lietuvių pa
rapijos kleboną Kelmelį. Už 
kiek laiko kalbama draugija 
rengė parengimą ir savo pla
katus bandė padalinti prie 
bažnyčios. Kun. Kelmelis su 
savo pagelbininkaiš kiek spė
jo iš dalintojų plakatus atė
mė, o kiti dalintojai turėjo 
pabėgti.

Seniau, kol parapija netu
rėjo savo svetainės, o buvo 
tik viena šv. Jurgio draugijos 
svetainė, tai santykiai tarpe 
kunigo ir Jurginės draugijos 
.buvo švelnesni. O dabar ku
nigas retkarčiais Jurginę 
draugiją pavadina bolševikiš
ka draugija, ypatingai tuo
met, kuomet jų bizniai susi
duria.

Daugelis Newarko lietuvių 
išsireiškia, kad Newarko pa
rapijoj reikia riestesnio kuni
go, kad reikalui esant būtų 
galima pasiųsti atstovauti lie
tuvius vietinėj valdžioj arba 
ir toliau. • Man regis, jo žo
dis giliuoja ir dabar. Para- 
pijonai, kurie vedė kovą už 
prašalinimą jo iš parapijos ir 
tuo klausimu norėjo sušaukti 
parapijonų susirinkimą pasi
tarimui, visuomet iš policijos 
gavo atsakymą, kad susirinki
mo laikyti negalima.

Bažnytinis choras, kuris bu
vo išėjęs simpatijos streikai! 
prieš pavarymą vargonininko, 
irgi likosi perorganizuotas 
naujo vargonininko. Vadina
si, kova pralaimėta prieš kun. 
Kelmelį visuose frontuose.

—o—

Pereitą savaitę Rahway nu
sišovė lietuvis J. Bernotas. Jis 
buvo W.P.A. darbininkas. 
Kadangi jis nebuvo pilietis ir 
gavo atleisti iš W.P.A. darbo,
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Tel: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark,/N. J.
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Washington. — Keli kon- 
gresmanų vadai planuoja t 
įnešt sumanymą, reikalau
jantį $5,000 iki $10,000 me- 
tinių pensijų kongresma- 
nams, ištarnavusiem kon- 
grėsė ne mažiau kaip 25 Garsinkite savo biznt dien-

raštyje “Laisvėje”

EXTRA! DYKAI

užsisakys

įdomių ir 
pasaulio

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 tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika

lavimų nuo vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi
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 
laimėj 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 
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 $3.00. 

PINIGŲ nesiųsk, tik 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at
neš Galingą

Deksnio 
Deksnio 
Deksnio 

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.

kalnų, visokių šaknų, žolių,ir

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

parašyk savo vardą, pavardę,

AWAYf^ACHES

MAIL 
YOUR 
ORDERS!

Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis

75 centai 
.... $1.50 
..... $8.00

Kiek pirmiau pabrėžiau 
“Laisvėj” apie- surprizo pares 
ir prižadėjau paskelbti jas 
dienraštin, kaip tik apie tai su 
žinosiu. Tokis mano paskel
bimas išąaukė protestų tarpe 
draugių moterų. Tačiaus nuo 
to paskelbimo nebuvo jau nei 
vienos parės, apart Newarke 
Vinco Ambrazevičiaus 
tautininkų, veikėjo, 
jubilėjaus ženy.binio 
proga.

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

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

Open Day and Night

Special Rates per Week

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

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

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

Pereitą šavaitę čia lankėsi 
L. Prūseika ir pasakė prakal
bas Jersey City, Newarke ir 
Elizabethe\ Prakalbos jo bu
vo įvairios. Bet publikos jose 
buvo neperdaugiausia. Drg. 
Prūseika labai kruopščiai dar
bavosi “Vilnies” reikalam.

—o—
Kažin kodėl draugai nei

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

. Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
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DETROITO ŽINIOS
Penktadienį Kalbės Dorothy 

Thompson
Kovo 17 d. 7:30 vai. vaka

re didžiulėj Olympia svetai
nėj kalbės garsi žurnalistė 
Miss. Dorothy Thompson. Sve
tainė randasi ant kampo 
River, ir McGraw Ave., telpa 
10,000 sėdynių. Šias prakal
bas rengia bendrai trys dide
lės unijos: Auto < darbininkų 
CIO., Amerikos Darbo Fede
racija ir Gelžkelių Brolijos ir 
masinė organizacija Civil 
Rights Federacija. Yra prisi
dėję bažnyčių taryba ir far- 
merių darbininkai su savo or
ganizacijomis.

Bus daug ir kitų kalbėtojų 
nuo įvairių organizacijų ir 
unijų. Prakalbų tikslas yra 
priešfašistinė ataka nazių 
bundui, kun. Coughlin, Michi
gan, reakcionieriams, ir prisi
rengimas prie sekamų miesto 
rinkimų. Tikimės, kad darbi
ninkai bus dikčiai gudresni, 
neduos save apsigauti ir iš
rinks Judge Jeffree, nes dau
gelis organizacijų užgyrė, kai
po pažangų demokratą.

Todėl, kam tik laikas pa
vėlina, dalyvaukime penkta
dienį vakare šiame masiniame 
susirinkime. Įžanga nuo 15c. 
iki 50c.

Maža Klaida
Praėjusią savaitę, kalbant 

apie Kerutienės mirtį, buvo 
pažymėta vardo pirmoji rai
dė netaip. Vietoj Katrės, buvo 
parašyta Marė.

Alvinas.

Nepaprasta Naujiena
Kovo 24 Detroito lietuviai 

turės progą matyt nepaprastai 
vertingas dvi sovietines fil
mas. Viena filmą vadinasi 
“If War Comes Tomorrow.” 
Ji turėjo būti rodoma vasario 
19 d., Hamtramcke, bet ne
buvo rodyta, nes filmą buvo 
sulaikyta Ohio valstijoje. Ki
ta filmą vadinas “Soviets on 
Parade.” šita filmą daugiau
sia liečia Sovietų jaunimą. 
Labai svarbu, kad visi lietu
viai jaunuoliai ją pamatytų.

Tos dvi filmos bus rodomos 
didžiojoj Lietuvių Svetainėj, 
kampas 25th St. ir Vernor 
Highway. Prasidės 7 :30 vai. 
vakare.

Įžanga tiktai 15c ypatai. 
O vaikams visai už dyką.

Visus nuoširdžiai kviečiame 
ateiti ir pamatyti.

Rengimo Komitetas.
- -----O-----

Kur Galima “Laisvę” 
Nusipirkti?

Dažnai girdėdavome nusi
skundimą nuo Hamtramcko 
lietuvių, kad jiems ne kožnam 
prieinama užsiprenumeruoti 
darbininkišką dienraštį, nes 
tokioj depresijoj pinigų nebe
turi. O jie norėtų skaityti 
“Laisvę.” Todėl lankantis d. 
A. Bimbai Detroite, pasikal
bėjom ir nutarėme įsteigti 
dienraščio- “Laisvės” stotis, 
kur kožnam bus prieinama 
nusipirkti kasdieną ir sužino
ti teisingas pasaulio žinias.

Stotys tapo įsteigtos seka
mose vietose:

Kampas Evlaine ir Jos 
Campau

Kampas Blorian ir Jos. 
Campau

Krautuvėje po num. 10238 
Jos. Campau

Kampas Caniff ir Dyar, po 
num. 1810 Caniff

—o—
Svarbus Susirinkimas

Kovo 10 d. buvo sušauktas 
masinis susirinkimas per 
Workers Alliance ir Ham
tramck People’s League. Su
sirinkimas įvyko Darbininkų 
Name,' po num. 3014 Yemans 
St.'

Susirinkimo tikslas buvo

apkalbėti padėtį tų darbinin
kų, kuriuos paleido nuo WPA 
darbų. Kalbėtojai buvo net 
penki. Tarpe jų buvo Michi- 
gano valstijos senatorius 
Stanley Novak, senatorius C. 
Dexs, pirmininkas People’s 
League Pnevsky, koncilmanas 
Sadlovski. f

Workers Alliance Wayne 
County organizatorius savo 
kalboje pareiškė, kad čia mė
tomi iš darbo ne todėl, kad 
tie darbininkai yra nepiliečiai, 
bet todėl, kad reakcionieriai 
nori sunaikinti visą WPA. Jie 
dabar turi savo tarną ypato- 
je valstijos gubernatoriaus 
pono Fitzgerald. Gubernato
rius pasakęs, kad jį Michiga- 
no žmonės išrinko tam, kad 
panaikinti WPA.

Antras žingsnis, tai pasi
kėsinimas ant pašalpos be
darbiams. Miesto koncilma- 
nai pereitą savaitę jau pakė
lė klausimą, kad jeigu bus su
mažinta WPA, tai jie turi su
mažinti ir “welfare relief.”

Reikia prieš tai kovoti. To
dėl visi bedarbiai rašykitės į 
Workers Alliance. Mokestis 
tiktai 10c per mėnesį. O ka
tras neturite nei tų dešimt 
centų, tai priims ir be jokio 
mokesčio. Taip ragino orga
nizatorius.

Mitingas buvo didelis, sve
tainė buvo prisikimšus žmonė
mis ir matės, kad daug prisi
rašė prie Workers Alliance.

Antras kalbėtojas buvo nuo 
Darbininkų Lygos. Jis sakė, 
kad jam dar būnant senam 
krašte, Amerikos agentai va
žinėjo po miestus ir kaimus, 
kalbindami darbininkus va
žiuoti Amerikon. Ir atvažia
vus neklausė, ar tu būsi Ame
rikos piliečiu, ar ne. Tik klau
sė, ar nori dirbti kasykloje ar
ba plieno liejykloje. Siūlė 
kur tik sunkiausius ir pavo
jingiausius darbus. O kai mes 
viską išbudavojome ir sveika
tos netekome, tai mūsų gera- 
dėjai surado, kad mes esa
me nepageidaujami žmonės 
šioje šalyje. Ir tik todėl, kad 
neturime pilietinių popierų. 
Kitokios priežasties prieš mus 
nesuranda.

Hamtramcko koncilmanas Sa
dlovski pasakė, kad ir jis yra 
ateivis ir šapos darbininkas. 
Girdi, tik pirmą sykį jūs ma
ne išrinkote už koncilmaną. 
Bet aš užtikrinu, kad jūsų 
nedeportuos, kol mes dar tu
rime demokratiją, o ne hit- 
Jerizmą. Bet mums nereikia 
miegoti ir laukti, kol užklups 
ir sulaužys demokratiją. Jis 
ragino tuojau visiems įsigyti 
pilietines popieras. Ir jeigu 
bus reikalas, visi gali kreiptis 
prie miesto tarybos. Antras 
dalykas, tai visi turi būti or
ganizuoti.

Trečias kalbėjo valstijos se
natorius C. Dexs, juodveidis. 
Jis nurodė, kad jo tėvai buvo 
atvežti iš Afrikos ir pristatyti 
dirbti ant ūkės ir da bizūnais 
plakami. Tada visai nepaisė, 
kad jie nėra šios šalies pilie
čiai. Jis pasmerkė ir dabar
tinį baisų žmonių išnaudoji
mą. Jis nurodė, kad visi yra 
ateiviai, ir tie ponai, kurie 
persekioja ateivius. O tikri 
amerikonai tėra indijonai.

Paskui kalbėjo senatorius 
Stanley Novak. Nuo pat pra
džios jis buvo CIO unijos or
ganizatorius, o pereitais rin
kimais buvo išrinktas į vals
tijos senatą. Jis nurodė, kad 
valstijos legislatūroje daugu
ma yra republikonai i r 
su mažuma visai ne
siskaito. Jis ragino bedarbius 
ir dirbančiuosius organizuotis 
ir kovoti už savo teises. Jis 
sakė: Mes buvome ir būsi
me su jumis jūsų kovoje. Mes 
matome, kad reakcionieriai 
rengia fašizmui dirvą. Be 
stiprios, vieningos organizaci

jos mes negalime apginti de
mokratiją.

Prakalbose Dalyvavęs.
—o—

Supliekė Republikoną
Kovo 6 d. atsibuvo rinkimai 

Wayne pavieto auditoriaus. 
Demokratų partijos kandida
tas Geo. J. Nowicki, buvęs 
Michigano valstijos guberna
toriaus padėjėjas, supliekė 
republikonų kandidatą John 
C. Cowan. Gerai piliečiai pa
darė, kad nebalsavo už reak
cionierių.

Piliečiai Wayne pavieto da
bar žiūrėkite, kad balandžio 
6 d. neįlystų republikonas į 
mūsų apskritį.

—o—

Palaidojus Draugę 
Kaltiną Kerutienę

Nors jau buvo pranešta 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” apie 
mirtį draugės Kerutienės, bet 
buvo paduotas klaidingai pir
mas vardas. Buvo paduota 
Marė, o turėjo būti Katrina 
Kerutienė.

Draugė Katrina persiskyrė 
su šiuo pasauliu kovo 2 d. 
Buvo palaidota kovo 6 d. ant 
Evergreen kapinių ant savo 
loto, kur buvo palaidotas ir 
jos mylimas sūnelis Vincukas, 
kuris mirė 1923 metais vos 
sulaukęs 23 metus amžiaus.

Draugė Katrina Kerutienė 
paliko dideliam liūdėsyj savo 
mylimą vyrą Kastantą Keru- 
tį ir 5 sūnus ir dvi dukteris.
Jų vardai: Stasys, Alena, Juo-1 
zas, Pranas, Kastantas, Ed
vardas ir Katrina. Apart sa
vo šeimynos, ji paliko tris 
brolius Amerikoj ir seserį Lie
tuvoj.

Katrina Kerutienė, po tė
vais Juozapavičiūtė, gimė Lie
tuvoje ir apsivedė su Keručiu 
Lietuvoje. Gimė spalių men. 
29 d., 1888 metais, šiaudiškių 
palivarke, Vilkaviškio valse., 
Suvalkų gubernijos. Į Ameri
ka atvažiavo 1905 metais. 
Šioj šalyj išgyveno 34 metus. 
Mirė sulaukus 50 metų am
žiaus.

Keručiai laisvi žmonės, 
tai ir šeimyną išauklėjo lais
vą. Keturi sūnai jau ženoti, 
taip pat duktė Alena Juod- 
valkienė. O vienas sūnus ir 
duktė Katrina tebėra nevedę.

Draugė Kerutienė mirė, bet 
ji paliko gražią šeimyną. Štai 
jos sūnus Stanley Kerutis nuo 
pat pradžios organizavimos 
automobilių pramonės darbi

ninkų, stojo į darbą juos or
ganizuoti ir susiorganizavus 
lokalui 208, jis tapo išrinktas 
lokalo sekretorium. Išbuvus 
metus laiko, Stanley tapo išt
rinktas lokalo pirmininku. Ir 
šiemet beveik vienbalsiai ta
po išrinktas pirmininku ki
tiems metams.

Drauge Katrina, ilsėkis šios 
šalies šaltoj žemelėj.

S. T., Keručių Draugas.
P. S. Jeigu kas norėtų pla

čiau sužinoti apie velionę Ke
rutienę, tegul rašo: Kastantas 
Kerutis, 12338 Gallagher St., 
Detroit, Mich.

M. Norbuta, 210 Hazle St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turėsime svar
bių pasitarimų draugijų ir organiza
cijų reikalais. Kurie dar nepasimo- 
kėję mokesčių už 1938 m., malonė
kite užsimokėti. Atsiveskite ir naujų 
narių. JVS, Kp. Sekr. (63-65)

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kp. rengia vakarėlį, šeš

tadienį, 18 d. kovo. Bus gera proga 
pasišokti ir kortoms palošti. Svet., 
623 E. 140th St. Vieta visiems labai 
gerai žinoma. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti. — Kom. (63-65)

i
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

RUMFORD, ME.
ALDLD 34 kp. rengia silkių vaka

rienę, 18 d. kovo Šv. Roko Svet., 
po vakarienes bus šokiai. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vak. Komitetas kvie
čia visus lietuvius iš Rumfordo, Au
burn ir Lewiston dalyvauti, nes dar 
tokios vakarienes Maine valstijoj 
nebuvo. — Kom. (63-65)

£ 
£

£
£ 
£

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisves” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. baiandžio-Ap- 
ril.

HARTFORD, CONN. '
Tarptautines Moterų Dienos pa

minėjimas įvyks penktadienį, kovo 
17, 8 v. v. Capitol Hali, 320 Ann St. 
Įžanga 25c. Kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn. Kviečiame visus dalyvauti.

(63-64)

s
s

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais 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 3 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.

yra

BALTIMORE, MD.
Liet. Kom. kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo 16 d., 
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)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 16 d., 8 v. v. 
Pas drg. F. Indriulį, 129 W. Market 

I St., kriaučių šapoj. Visi nariai atsi
lankykite susirinkiman, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. — J. Mor
kus, Sekr. (62-63)

NEWARK, N. J.
Šiuomi pranešam visom organi

zacijom, kad Sietyno Choras rengia 
Koncertą, gegužės 20 d., Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Prašome 
nieko nerengti tą dieną, bet daly
vauti mūsų parengimo, už ką taria
mo 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)

CHESTER, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., 8 v. v. 

Liet. Kliubo Svet. įvyks prakalbos. 
Kalbės drg. Clarence Hathaway iš 
New Yorko, žymus Daily Worker 
Redaktorius. Bus ir veikalas “Wait
ing for Lefty,” kurį suvaidins Globe 
New Theatre League iš Philadelphi- 
jos. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. — Kom. (63-65)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. kovo, sekmadienio vakarą, 7 vai.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves cleveiterio stoties

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Telefonas: Humboldt 2-7964 |

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US Į

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

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

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia pikniką 2 d. 

liepos, Petraičio (Valinčiaus) ukėj. 
Prašome kitų draugijų tą dieną nie
ko nerengti, kurie norite galite pri
sidėti prie mūsų ir bendrai surengti 
pikniką. Malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu: A. Radzevičienė, 9 Carbon 
Lane, Wilkes-Barre, Pa. (63-64)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, 19 d., 407 Lafayette 

St., 2 vai. po pietų kalbės svečias 
iš Kanados, Z. Janauskas, “Liaudies 
Balso“ vedėjas ir veiklus narys lie
tuviškose organizacijose. Jis nuro
dys apie Kanados Lietuvių veikimą 
ir kitokius prietikius. Ateikite visi 
susipažinti su svečiu, kuris pirmą 
sykį lankose J. V. Įžangos nebus. 
Kviečia LLD Kom. (63-65)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį ir šeštadienį, kovo 17 

ir 18 dd. įvyksta Komunistų Parti
jos vietinės sekcijos dideli ir puikūs 
fėrai-bazaras. Runcberg Salėjo, 9 
Hcardsleigh St. Bus piniginės do
vanos prie įžangos ir daug gerų 
daiktų pirkimui bei laimėjimui. — 
Kviečiame visus dalyvauti bazare.

(63-65)

LAWRENCE, MASS.
A. Jonikienės prakalbos mūsų 

mieste įvyks penktadienį, kovo 17, 
7 vai. vak., Lietuvių Ukėsų Kliubo 
svetainėj, 41 Berkeley St. Meldžiam 
visas moteris, neišskiraint vyrų, at
silankyti. — A. Markevičiūtė.

(63-64)
- . - - - - - .. - ■ - .----------- . ■ - - - -

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ”

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N.' Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

£

670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

J
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Lietuviui Kuro Kompanija Z
ĮDEDAME J

MASTER-KRAFT OIL BURNERS •
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 2

(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. J

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

Telefonas EVergraen 7-1661 T

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
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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Pradėjo Statyt Antrą 
Sovietą Pavilioną

Sovietai jau pradėjo staty
bą antro paviliono Pasaulinė
je Parodoje. Tai vienintelė 
šalis, kuri turės savo supla
nuotus du bildingus parodoj.

Šis, antrasis, statomas gre
ta pirmo didžiojo Sovietų pa
viliono, vadinsis Arktikos 
(šiaurių poliaus srieties) Pa
viljonas. Jame bus vien tik 
daiktai, parodanti Sovietų 
mokslininkų atsiekimus šiau
riuose.

Priešais Arktiko Pavilioną, 
pradėjimo skrist pozoj, bus 
išstatytas orlaivis, kuriuo ve
lionis čkalovas atliko pirmąjį 
skridimą iš Maskvos į Jungti
nes Valstijas.

Pavilionas užims 3,330 pė
dų. Gale paviliono bus pasta
tyta šėtra su visais instrumen
tais, kokius naudojo Ivan 
Papanino grupė, praleidus 8 
mėnesius ant poliaus ledo 
skilties, taipgi bus visi jų 
moksliniai pažymėjimai-užra- 
šai, padaryti toj ekspedicijoj.

šėtra, rogutės ir viskas bus 
priruošta taip, kad atrodys 
gatava naudojimui. Toliau sto
vinti daiktai bus pastatyti 
aukščiau ir visa susives į vai
zdą, parodantį tyrinėtojų 
kempę, visą aplinkumą, ap
gaubtą šiaurių poliaus padan
gės skliautais, kuriems pana
šumą duos apvalainos lubos.

Kas Remia Ispaniją?

Ispanijai, 
taipgi pa-

suaukotus
Remti

K. Rušinskienė atvežė dide
lį pundą drabužių

J. Bondžinskaitė 
aukojo drabužių.

Pribuvęs paimt
drabužius, Ispanijai 
Komiteto įgaliotinis prašė dar 
kartą atsikreipti į lietuvius, 
kad visi galintieji paaukotų 
drabužių, kenuoto-džiovinto 
maisto ir pinigu, nes išvyti iš 
namų šimtai tūkstančių ispa
nu kenčia begalinį-skurdą ir 
alkį. Su jais kartu kenčia ir 
tūkstančiai lojalistų armijos 
veteranų, kurie atvykę iš fa
šistinių šalių negali į jas grįž
ti, o taip vadinamu demokra
tinių šalių reakcinės 
irgi neįsileidžia.

Koncentracijos 
randasi ir desėtkai 
veteranų, pribuvusių
Amerikos šalių ir pačios Lie
tuvos. Mot. Komisija.

valdžios

kempėse 
lietuvių 

iš Pietų

iiiin
Assemblymanas Pažadėjo 

Kovot McNaboe Bilių

Sovietų Ekonomija šių Die- Iš Janausko Prakalbų; 
nu Pasaulyje Bus Nušviesta

Browderio Prakalboje Aukos “L. Balsui”
Elektristai Linki Mainieriam 
6 Valandų Darbo Dienos; 
Sako, Padės Bedarbiam

Earl Browderis, Komunis
tų Partijos generalis sekreto
rius bus vyriausiu kalbėtoju 
žurnalo “New Masses” su
ruoštame masiniame mitinge 
šį vakarą, kovo 16, Hippodro
me, 43rd St. ir 6th Ave., New 
Yorke. Po 
mai.

Vakarui 
seph North,
daktorius, buvęs “Daily Wor
ker” korespondentu lojalistų 
Ispanijoj.

Įžanga 25 ir 40c. Bilietai 
iš anksto gaunami darb. kny
gynuose.

prakalbos klausi-

pirmininkaus Jo-
“New Masses” re-

Nežinomas vyras, apie 50 
m., nušoko nuo Williamsbur- 
go tilto prie Delancey St. Už
simušė.

“Biednas” Barberys 
Paliko $28,000

ni.. 421 E. 
pasitraukęs 
metų atgal, 
naturališkų 
apartmente 

banko kny- 
padėlių ir

Ed. Nebel, 68 
19th St., N. Y., 
iš barberystės eilė 
rastas miręs “dėl 
priežasčių.” Jo 
rasta pripakuota 
gučių su $28,000 
$100 pinigais.

Nebel gyvendavęs, kaip 
biedniokas. Po gatves rankio- 
davęsis pagaliukus ir dėžes 
kurui, pats viręs, skalbęs. Vie
ninteliu pasilinksminimu bu
vęs radio, kurį jis atsukdavęs 
taip garsiai, jog daug kaimy
nų skundėsi policijai.

Lankėsi “Laisvėj”
Matas šolomskas, pastarai

siais laikais gyvenęs Chicago- 
je, “Vilnies” angliško skyriaus 
redaktorius, pereitą antradie
nį atvyko Brooklynan. Jis čia 
lankosi sveikatos reikalais, 
nes perrtūlą laiką nesveikuo- 
ja. Kaipo veiklų ir daug ža
dantį narį, Jaunų Komunistų 
Lyga, Chicagoj, atsiuntė čion 
gaut geriausių specialistų pa- 
gelbą. Atlikęs reikalus, Ma
tas vyks pasilsėti pas tėvus, 
Philadelphijoj. Linkime d. Šo- 
lomskui, greitai pasveikti ir 
vėl grįžti prie palikto darbo, 
kuriame jis parodė nepapras
to gabumo ir ištvermės.

BAN KIETAS

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Dienraščio “Laisves”

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Šokiams įžanga 40c. vinTif ęi or 
Vakarienei 85c. KAK 111

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

“Lais- 
salėje, Liet. Literatūros 

suruošė 
Janauskui,

gaspadoriui, 
to laikraščio

z.
Balso” 

lankosi

svečias pateikė įdo-

Pirmadienio vakarą, 
vės
Dr-jos 1-ma kuopa 
prakalbas 
“Liaudies 
kuris čia 
reikalais.

Jaunas
mių žinių apie Kanados dar
bo žmonių padėtį ir kovas 
abelnai ir apie lietuvių gyve
nimą ir veiklą ypatingai. Kal
ba gražiai ir duoda aiškias iš
vadas. Kanadiečiai gerai pa
darė jį išsiųsdami kalbėto- 
jaus pareigoms. Jis nurodė 
“Liaudies Balso” svarbą te
nykščiame gyvenime, pažymė
damas ir tai, kad esamose są
lygose laikraščiui dar reika
linga ir amerikiečių pagelba.

Po jo kalbos, vakaro pir
mininkas G. Kuraitis paprašė 
aukų ir sudėta virš $26.

Antru kalbėjo D. M. šo
lomskas, LLD Centro sekre
torius, apie vėliausius įvykius 
Ispanijoj, kaip jie atsiliepia į 
pasaulinę politiką ir apie mū
sų pagelba demokratijos gy
nėjams dabartinėj padėtyje.

AUKOJO “L. BALSUI”

Elektristų Darbininkų Lo
kalus 3-čias New Yorke, vie
nas iš didžiausių AF of L 
lokalų, turįs 16,500 narių, 
pasiuntė John L. Lewis’ui te
legramą, 1 kurioj ragina griež
tai laikytis už reikalavimą 
mainieriams 6 vai. darbo die
nos, 5 „dienų savaitės. Elek
tristai turi 6 v. dieną jau trys 
metai ir jie žada skelbt ge- 
neralį streiką, jei bosai atsi
sakytų geruoju atnaujint su
tartį, garantuojančią 6 vai. 
darbo diena, v

Elektristai nurodo, kad su
trumpinimas darbo dienos su
grąžins darban tūkstančius 
bedarbių mainierių ir paaks- 
tins kitas unijas kovot už 
trumpesnę darbo dieną.

Komunistų Partijos užklau
stas, kaip jis žiūri į reakcinį 
McNaboe - Devaney Bilių, ne
senai vėl iškeltą valstijos įsta- 
tymdavystėj ir dabar vėl pri
imtą valstijos senate, Arthur 
Wachtel, progresyvis Bronxo 
assemblymanas, pareiškė:

“Jūs galit- būt tikri, kad 
mano atsinešimas visada bus, 
kaip visuomet buvo, gint ir 
plėšt liberališkus ir progre- 
syviškus įstatymus, ir kovot 
prieš reakcinius ir atžagarei- 
viškus įstatymus.”

Visų apylinkių gyventojams 
reikėtų paklaust savo assem- 
blymanų, ką jie daro prieš ci
vilių, laisvių smaugiką NcNa- 
boe-Devaney Bilių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakarą, kovo 16, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Nares ir ne narės daly
vaukite. — Valdyba. (62-63)

PoSasna $3, Siurba $2. 
$1: J. Kovas, A. Bimba, 
Mizara, M. Vaicekauskaitė,
M. Baltulioniutė, Bondžins
kaitė, O. Cibulskienė, A. Ka- 
lakauskienė, A. Zablackienė, į 
K. šolomskienė, St. Vaitkienė, 
G. Wareson, T. Sherry, D. 
Šolomskas. Po 50c.: Ig Ur
bonas, 'Zablackas, R. Laukai
tienė, Marcinkienė. Po 25c.: 
Klimas Joneliunas, Gasiunas, 
A. Misevičius, Keistutis 
chelsonas, K. Balčiūnas, 
Balčiūnas, Griškus.

Po prakalbų po $1 dar
kojo P. šolomskas, M. Liepa, 
P. Kapickas, V. Tauras.

Kiti Aukojusieji:

LLD 1. kp. 
Švėgždas, A. 
Dzevečka, J. 
Walmus. Wm.
vo $1 ir užsirašė “L.B.” Po 
50c.: P. Grabauskas, J. Kli
mas, J. Balčiūnas. S. Povu- 
ciokas 25c. A. Balčiūnas atsi
naujino “L.B.” ir paaukavo 50 
centų. J. Grubis, atsinaujin
damas “L. B.”, paaukavo 25c. 
K. Balčiūnas, atsinaujinda
mas “L. B.”, paaukavo 50c. 
J. Lazauskas užrašė “L. B.” 
savo pažįstamam 
Taipgi užsirašė 
Griškus ir keletas 

širhanskas ir

Mi-

au-

$5. Po $1
Navikas,
Gasiunas,

Kulik paauka-

IC.

kanadiečiui.

Degutis
Union

Lideikis

atsinaujino. 
Petkauskas 

(turi grosernę, 460 Grand St.) 
aukavo $1.00 ir K. 
(turi kirpyklą, 306 
Avė.)—$1.00.

Greatneckiečiai P.
aukojo 50c. ir M. Kacinkevi- 
čius 25c.

Iš Maspetho S. Milčius ir 
J. Kalvaitis paaukojo po 50c.

Svečias čionai dar pasiliks 
keletą dienų. Negalėjusieji 
būti prakalbose, bet norinti 
paremti Liaudies Balsą” arba 
jį užsirašyti, gali d. Janauską 
matyti “Laisvėje”, o jam ne
sant, priduot aukas per D. M. 
Šolomską ar “L.” raštinę.

R.

Fašistų Draugas Teisme
Dr. Curtis Hamilton Mun

cie, ausų specialistas, fašisti
nės Liberty Lygos narys, pa
šauktas teisman pasiaiškinti 
dėl nemokėjimo valdžiai 
$159,280 įplaukų taksais. Pri- 
skaitant baudas ir nuošimčius, 
valdžia turinti išrinkti iš jo 
$300,000. Jei nuteistų, aukš
čiausia bauda jam galėtų būt 
iki 25 m. kalėjimo ir $50,000 
pinigais.

Brooklyne Protestavo Prieš 
Diskriminavimų Negrų

PAJTEŠKO.IIMA1
į Pajieškau apsivedimui merginos 
1 arba našlės tarpe 25-40 m. am- 
1 žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gyPora šimtų negrų ir baltų 

gyventojų Bedford - Stuyve- vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu- 
sant sekcijoj susirinko į Komu- ir5ti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
nistų Partijos masinį 
gą, suruoštą protestui 
diskriminavimą negrų, taipgi 
prieš paskyrimą armijos eks
tra policijos, neva apsaugai 
nuo kriminalybių. Kalbėtojai 
nurodė, kad užpakalyje to vi
so riksmo yra tikslas išvyti 
negrus ir pakelt vendas.

mitin- 
prieš

Siūlo Pataisyt Gatvių 
Numeriavima

patai- 
nume- 
Chica- 
vienos

gatvės bus

New York o pašto viršinin
kas Albert Goldman mūsų 
miesto gatvių numeriavimą 
pavadino paikais kaldros zig
zagais,” užsilikusiais nuo ži
los senovės, siūlydamas 
syt sulyg moderniškos 
riuotės, kaip, pavyzdin 
goj. Ten numeriai ant 
gretimai esamos
lygiai tie patys, kaip kad ant 
kitos gatvės tame pačiame 
bloke. Gi New Yorke, jis nu
rodė, 6-tos Avenues penkšim- 
tinis numeris yra prie 12-tos 
ir 13-tos gatvės, kuomet tas 
pats numeris ant 5-tos Avenue 
jau yra prie 42-ros gatvės.

Jis sako, kad pakeitimas iš 
karto padarytų šiek tiek ne
smagumų ir lėšų, tačiau vė
liau tas daugeriopai apsimo
kėtų,.

Plaučių Uždegimai 
Tebesiaučia

Dr.Sveikatos komisionierius
Rice praneša, kad Brooklyne 
tebesiaučia plaučių uždegi
mai. Jais pereitą savaitę su
sirgo 265, mirė 43. Padaugė
jo ir susirigimai diphteria.

Nuo visokių priežasčių 
Brooklyne per savaitę mirė 
532. Gimė 770.

1CU xii.ivu, gerą gyvenimą prašau 
I rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
i savo paveikslą. Elia Kaleka, 416
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Est: ;e of Shaiin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS 
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave. 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

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
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y
Roebling" St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus irTikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve William sburgh’e

Didžiausias Pasirifikimas Visokių Rūšių Gėrimų

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

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.

Žmones, 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.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mos užkabiname 
jūsų k o r t i n u s ir 

ir kitus langų 
paredaius 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

j Atsineškite Šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrod žiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primokSjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET




