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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli! '

ka-
Są-

tik-

Visų tautų darbininkuose ei
na judėjimas prieš karą ir fa
šizmą. Naujas Hitlerio pasišo- 
kėjimas dabar ypač primena, jog 
naujo karo pragaras gali bile 
kada atsiverti. Tas skatina dar
bininkus juo veikliau burti savo 
pajėgas po obalsiu: “Karas 
rui” ir Apginkime Sovietų 
jungą!”

Taigi draugai mato, kaip
sius žygis yra šaukimas Visuo
tino Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimo prieš Karą 
ir Fašizmą,” birželio 30 ir lie
pos 1 d., š. m., Clevelande, Ohio.

Organizacijos, vis tiek kokia 
būtų jūsų religinė bei politinė 
pakraipa, visos išrinkite dele
gatus į tą suvažiavimą. Nesi
drovėkite, jog “ką čia mes, lie
tuviai, padarysime”, šalin tą 
vergiškumą! Lietuvio darbinin
ko bei darbininkės pakeltas bal
sas prieš karą ir fašizmą yra 
lygiai geras ir reikšmingas, 
kaip bet kurios kitos tautos 
darbinųiko.

Yra rūgotojų, kad Amerikos 
Komunistų Partija “nenori” ar
ba “nemoka” veikti su kitų 
sriovių žmonėmis praktiškais 
dienos reikalais.

Kova už bedarbių reikalus, 
streikai, prieškarinis judėjimas 
ir ilga eilė kitų faktų įrodo, 
kaip neteisingi yra tie kritikai. 
Bet del visa ko čia duosime dar 
vieną šių dienų pavyzdį.

Šį vakarą New Yorke įvyksta 
masinis susirinkimas protestuot

Pritarianti Streikai ROOSEVELT IR VĖL
Glen Alden Komp. 

Mainieriy Kovai
WILKES-BARRE, Pa. — 

Protestui prieš įkalini
mą 29 tvadų streikuojančių 
mainierių Glen Alden kom
panijos, paskelbė streiką ke
li lokalai darbininku Pitts
ton anglies kompanijos. Nu
tarta pikietuot num. 9 Ewen 
kasyklų, Central City Coll
iery ir kt.

Kietosios Anglies Mainie
rių Uniios darbininkų skun
dų komitetai daro prisiren
gimus visame apskrityje iš- 
šaukt pritarimo streikus 
mainieriam Glen Alden

VETERANU PRIEŠAS
WASHINGTON.—Jeigu 

šalies kongresas nutartų 
tuojaus išmokėt bonus bu
vusiems pasaulio karo ka
reiviams, tai Rooseveltas at
mestų (vetuotų) nutarimą, 
kaip jis pranešė senatoriui 
Harrisonui. Čia vėl pasiro
do, koks yra Rooseveltas 
“užmiršto žmogaus drau
gas.”

Už Uniją Išmeta kad ir 
Geriausius Darbininkus

Kūboj Naikina Visas I ABYSSINI.JA NEŽADA 
.. n . . r ATC1PDAČVTIT AI II

prieš deportavimą iš Amerikos I kompanijos, 
į Angliją rašytojo John Stra- 
chey. Susirinkimą šaukia At
eivių Apgynimo Komitetas, ku
riame labai daug veikia komu
nistai. Ir į susirinkimą pa
kviesta kalbėt liberalas Hey
wood Broun ir žymus socialistų 
vadas J. B. Matthews, apart ki
tų kalbėtojų.

Kuomet pernai įvyko susispy- 
rimas tarp komunistų ir socia
listų Madison Square Garden 
mitinge, Matthews pareiškė, 
kad jis atsimeta nuo visokių* su
vienyto fronto veiksmų su ko
munistais. Dabar gi tas Mat
thews vėl bendro fronto susirin
kime, kovai prieš deportavimą 
komunistų pritarėjo John Stra- 
chey. 
dabar 
šalin?

Ar Komunistų Partija 
vijo socialistą Matthews 
Patys matote.

f Nejudamojo turto didieji sa
vininkai New Yorke ir apie- 
linkėje išdalino 50 milionų do
lerių “dovanų” savo giminėms 
ir bičiuliams. Mat, už dovanas 
iki tam tikros sumos nereikia 
mokėti valdžiai mokesčių. Bet 
suprantama, kad jie padarė tik 
maklioriškas dovanų ceremoni
jas, o pinigai apskritai pasiliko 
pas pačius “dovanotojus.”

Taip kapitalistai skuta savo 
valdžią, suversdami jos užlai
kymo naštą ant darbininkų ir 
smulkių savininkėlių.

Socialės Darbininkų Bedarbių 
Apdraudos Bilius H. R. 2827 
yra taip sutaisytas, kad ir su 
dovanomis negalėtų išnaudoto
jai išsisukti nuo mokesčių į ap
draudos fondą.

Walter Winchell “Daily Mir
ror’e” rašo, kad įvairūs Ameri
kos judamųjų paveikslų direk
toriai net po tris “šiftus” teat
ruose išsėdi, betėmydami sce
nas iš (Sovietinio judžio “čapa- 
jev.” Jie mokinasi kai ką pana
šaus padaryti ir savo judamuo
se paveiksluose.

Bet jie daug ko neišmoks. 
“Čapajevas” yra darbininkų 
revoliucijos išdavas ir geniališ- 
kas proletarinio meno kūrinys, 
kurį nepavyks buržuazijai sėk
mingai pamėgdžioti.

WASHINGTON. — NRA 
Plieno Darbų Komisija su 
admirolu Wiley kaipo pir
mininku neva tyrinėja ųni- 
jistų darbininkų teises fab
rikuose tos pramonės.- Ko
vo 16 d. vienas iš liudytojų 
buvo Mel Moore, Weirton 
kompanijos plieno “roliuoto- 
jas.” Jis kompanijai dirbo 
24 metus ir visi rekordai 
rodo, kad buvo geriausias to 
amato darbininkas. Bet 
kompanija jį iš darbo išme
tė, kuomet susiorganizavo 
Northern Ohio plieno ° dar
bi ninku unija, kurios pirmi
ninku Moore buvo išrinktas.

Perklausinėjime, kompa
nijos vice-prezidentas MiU- 
sop ir du gabiausi ios advo
katai bandė įrodinėti, būk 
tas darbininkas buvo teisė
tai iš darbo išmestas todėl, 
kad jis “negana daug pada
rydavęs.” Bet Moore paro
dė. kad kompanija tvčia jaių 
skvrė toki darbą, davė to
kius įrankius ir nekaitintą 
metalą, idant žmogus nie
kaip negalėtu padaryt tiek, 
kain kad pirmiau. x

Kompanija, žinoma, sau
sai išeis ir iš NRA komisi
jos tardymo. Darbininkas 
nasiliks auka samdytojų ir 
Roosevelto politikierių. Jis 
atvirai sako, kad visai ne
pasitiki NRA. Gera uniiinė 

vežimus. j organizacija, ir streikas.
Streikuoia 700 pieno nr&- kain. užreiške pavarytasai 

monės darbininku. Prie jų,'darbininkas Moore, vra vie- 
gali prisidėti ir kiti išvežio- nintėlis įrankis ptsispirt 

įvyksta susikirtimų Prieš skebinius fabrikantus 
’ • iiems papėdžiaujančius

Sustreikavo daugiau kaip 
500 studentu G. A. R. vidu
rinės mokyklos. Tai strei
kas protesto del to, kad įka
linti liko studentai Ed. Sel- 
mack ir Wm. Masheski. ku
rie dalvvavo Glen Alden 
streikierių pikietuose. Prie 
mokyklos pastatyta polici
ja, bet studentai tęsia pikie- 
tavima. Studentai r asini k- 
tinę. kad te^ėias Valentine 
su savo indžionkšinn nrieš 
streikuojančius, 
ir su'brukimais 
kalėjimą tain 
laužo pamatines 
teises. no.rs i as 
Jungtinių Valstijų konstitu
cija.

Unijas, Grobia Jų 
Turtą ir Centrus
Havanos karinis guberna

torius Jose Pedraza, Kubo
je, išleido nuosprendį, įsa
kydamas, kad turi būt “iš
ardyta visos darbininkų 
unijos, sąjungos (sindika
tai ), suvienyti frontai ir ki
tokie darbininkų susivieniji
mai” ir kad pinigai ir ki
toks jų turtas turi būt už
grobta.

Policija • daro ablavas 
prieš nepatinkamus fašis
tams bedarbius ir kitus dar
bininkus; kemša juos į ka
lėjimus kaipo “valkatas.” 

Visas teroras nrieš kovin
gus Kubos darbininkus vyk
domas pagal patvarkymą 
Amerikos Wall Stryto pini
guočių. Jie yra tikri Ku
bos viešpačiai; o skerdikas 
Kubos prezidentas Mendie
ta tai tik jų nupirktas įran
kis.

ATSIPRAŠYT ITALU
Abyssinijos k a r a liūs 

Haile Selassie kovo 18 d. 
pasakė N. Y. “Times” at
stovui, kad jo šalis neatsi
prašys Italijos, nežiūrint, 
kad Mussolini grūmoja ka
ru. Sako, kad Italu, o ne 
Abyssinijos kareiviai pra
dėjo užpuolimus pasienyje 
vasario 2 d. Italija siunčia 
daugiau kareivių Afrikon, 
gąsdinti Abyssipiją ir vers
ti ją prie nusileidimų.

Peršovė Armėną Kun. 
kaip Vyskupo Žudeiką

mainierius 
iu vadu i 
hp^ediškai 
pilietiškas 
pripažįsta

Išvarto Skebą Trokus
Pieno Streikininkai

TOLEDO, Ohio. — Strei
kuojantieji pieno išvežioto- 
iai ir pieniniu darbininkai, 
Amerikos Darbo Federaci
jos 361-mo lokalo nariai, su
darė savo skraidančius bū
rius nrieš streiklaužius. Jie 
sustabdo ir parverčia skebi- 
nius trokus, automobilius ir ( 
vežimus.

400 Fašistą Sargų prieš 
Laivakrovių Streiką

CROCKETT, Calif. — Te- 
bestreikuoja 300 laivakro- 
viu. nariu Tarptautinės Do
kininku Unijos. Jie ne tik 
sustabdė darbus toj prie
plaukoj, bet pikietuoia ir 
California-Hawaii cukraus 
fabriką, kuri privertė visiš
kai užsidaryt.

Apskričio šerifas John 
Miller sutelkė 400 fašistiniu 
“sargu” ir ragina kompani
ją atidaryti fabriką. Bet 
streikuoiantieji cukraus 
darbininkai ir laivakroviai 
pasiryžę nepasiduoti padau
žoms.

tojai. '
su policija ir streiklaužiais. ir
Antradienį areštuota keturi politikierius.
streikierių kovotoiai. Dar- •-------------------
bininkai reikalauja pakelt Siūloma $10.500 Trim

Fašistu Debatoriam
ATLANTIC CIT V. N. J.5 Žulikai Išsuko 2 Milionu

PHILADELPHIA. Pa.— —Mie«to mm’oras H. Ba- 
Areštavo penkis žuh’kus, chorprh šaukia fašistinius 
kurie, klastuodami čekius, politikierhiq kun. Conp'hli- 
neteisėtni per dvejus metus,na. gmi. H. Johnsona ir se

natorių Huev T.ono’a, kad 
stotu į vipšns debatus tam 
spvos. Kiekvienom d^bntn- 
riui siūlo po $3.500. Tikisi 
kad i iu ginčus mistinėj

išo-Avo $2,000,000 iš Gener
al Motors, Associated Elec
tric ir kitų kompanijų.

PR AG A. — Rytinėj Če- 
choslovakijos , dalvi suimta svetainei sueitu 50 000 nu- 
60 slovaku kaimiečių už su- blikos. Tai bent būtų kas 
kilimą prieš valdžią. i mulkinti.

Užgyrė Visuotiną liet. 
Darbiniu. Suvažiavimą

ROCHESTER, N. Y. — 
Dar viena masinė organiza
cija Rochestery užgyrė šau
kiama visuotina Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažia- 
vima nrieš k’ara ir fašizmą 
ir už lietuvių darbininkų ci- 
viles teises. Ta draugija 
vra Lietuviu Draugiškas 
Politikos Kliubas. ši^kliubą 
turėtu pasekti ir kitos orga
nizacijos.

Visuotinas Amerikos lie
tuviu darbininku suvažiavi
mas įvyks birželio 30 ir lie- 
ros 1 d. š.m., Cleveland, 
Ohm.

Visos lietuviu darbininkų 
organizacijos ragina mos 
svarstyti suvažiavimo klau
simą ir siųsti savo delega
tus.

Soviet# Spauda Sako, kad Hitleris Įveda 
Verstiną Armijos Tarnybą Žygiams prieš 

Sovietų Sąjungą, Klaipėdą ir Austriją
TRIJŲ VALSTYBIŲ PROTESTAI

MASKVA.—Karas prieš laiku pasišaukti Vokietijos 
Sovietų gali išsiveržti bile atstovus jau kaipo “lygius 
momentu, tarė drg; Michail 
Kalinin, prezidentas Sovietų 
Rusijos Pildančiojo Komite
to. Tuos žodžius jis krei
pė į Raudonosios Armijos 
vadus, susirinkusius į iškil
mę Kremliuje, kur buvo da
linami medaliai didvyriams 
Sovietų pereito 
karo.

pilietinio

Cranstone, Rhode Island I Pavojus gręsia

į tarptautinę konferenciją 
delei ginklų aprubežiavimo.

Sovietų spauda pakarto
ja, kad iki šiol pataikavusi 
Vokietijai Anglų politika 
davė drąsos Hitleriui taip 
įsismarkinti. Veikiausiai 
Anglijos imperialistai suži- 
niai leidžia jam mobilizuo
tis prieš Sovietų Sąjungą. 
Tuo tarpu įvedimas Vokie
tijoj verstino kareiviavimo 
duoda Anglijai priekabę pa
čiai dar labiau ginkluotis; ir 
štai tuojaus Anglų valdžia 
reikalauja, kad seimas pa
skirtų dar $20,000,000 dau
giau kariškiems orlaiviams 
statyti.

Sovietams pavojus didelis 
ne tik iš Vokietijos, bet iš 
Lenkijos ir Japonijos pu
sės. Bet kaip drg. Kalini
nas pasakė: “Mūsų Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija

ypač iš 
kur Hit-Vokietijos pusės, 

leris įveda verstiną karei
viavimą, per kurį ginkluo
tos Vokiečių spėkos bus pa
didintos 600,000 vyrų. Sovie
tų vyriausybės organas “Iz- 
viestija” rašo, kad dabar 
Vokietija turi 400.000 karei
vių armijoj. Tad jau susi
darytu milionas, dargi ne- 
priskaitant smogininku ir 
300.000 juodosios policijos, 
ginkluotos nuo padų iki 
dantų. O kur dar šimtai i _ „ .
tūkstančių jaunuolių, kurie bus pasirengus atmušti bile 
darbų stovyklose yra per- ‘ 
varyti per karo muštrą?

Pamatiniai Hitleris ren
giasi prieš Sovietų Sąjunga, 
bet jis pirma smūgį taipgi 
gali kirsti Klaipėdai, Aus
trijai bei Danzimii,—tokia 
mintis yra išreiškiama So
vietu spaudoje, kuri paduo
da ir dabartinius Vokieti
jos apsiginklavimus. Vokie
tija turi prisistačius tankų, 
1,500 kariškų lėktuvų; iš ry
tų pusės turi įrengtas po
žemines orlaivių stotis, gin- 

MĄSKVA. — Sovietai sa- klų ir amunicijos sandėlius 
ko, kad Anglijos “protesto” 
nota Hitlerio valdžiai yra 
net didesnė prieš Hitlerį 
k a p i t u 1 i acija (nusileidi
mas), negu buvo tikėtasi bei 
i •» uli't'i

C BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia pradeda fortifikavi- 
ma (apdrū tinimą) Rhine 
upės, sulaužant sutartį su 
Franci ja. Vadinasi, rengia
si nrie naujo karo.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia tain pat An
glijos notą skaito labai siln- 
na ir mato Franciios pasi
piktinimą šiuo Anglijos žy
giu.

valstijoj, raišas armėnas 
George Nazarian trimis šū
viais iš revolverio pavojin
gai, gal. mirtinai, sužeidė 
kunigą L. Martoogesianą, 
bedarant jam laidotuvių ce
remonijas ant kapinių. Su
puolę numirėlio H. Kaloud- 
siano giminės ir draugai 
vos tik neužmušė šovika.

Šovikas sako, kad kun. 
Martoogesian buvo vadas 
šaikos, kuri J 933 m. prieš 
kalėdas New Yorke bažny
čioje nužudė armėnu arki- 
vyskūpa L. Toūriana, kuris 
bent dalinai pritarė Armė
nijos Sovietu valdžiai. Da
bar šovikas keršijo kunigui 
Martoogesianui kaipo už- 
siuntusiam žudeikas ant ar
kivyskupo. Martoogesian 

‘buvo pirmiau tris metus sė
dėjęs kalėjime, kad grūmo
jimais stengėsi išveržt sau 
pinigų iš biznierių.

' ir tvirtoves.
Hitleris Nesitiki Kariškų 

Veiksmų Prieš Jį
Anglija, kaip jau minėta, 

pasiuntė Vokietijai protestą 
prieš įvedimą verstino ka
reiviavimo, sulaužant Ver- 
salės Sutartį - ir nepasita
riant su kitomis šalimis. 
Nors pirmieji kapitalistinės 
spaudos pranešimai sakė, 
kad tai aštri nota, bet pa
skelbus ją ištisai, ta nota 
mandagiai skamba. Hitleri
ninkai tad nemano, kad 
Anglija darytų prieš Vokie
tiją kokių nors griežtų žy
gių. ’ -

Apart Anglijos, siunčia 
! Hitleriui protestus Franci- 

DALLAS. Texas. — Strei- ja ir Italija. Bet ir tarp 
kuoja 300 bedarbiu, dirbu- ^Francijos seimo politikų vy
siu pašalpinius darbus. R°i- rauja nuomonė, kad nieko 
kalauia pridėti al^os. Iki aštresnio nebus prieš Vo- 
šiol jiems buvo mokama vi- kietiią daroma, o Hitleris 
dutiniai tik no $2 iki $2.50 neatšauks visuotino karei- 
ner savaite; ir iš to jie ture- viavimo. Ir viskas, ką gali- 
jo gyventi su šeimynomis, ma daryti, tai girdi, greitu

užpuolimą,” žinoma su pa- 
gelba kitų šalių darbininku.

KONSKRIPCIJA 
AUSTRIJOJ

Viena. — Austrijos fašis
tų valdžia taipgi pareiškia, 
kad ji įves verstiną savo ar
mijos tarnybą.

Visas buržuazinis pasau
lis ieina į naują padūkimą 
skubiausio rengimosi karui.

Analai Statvs Greitu
Lėktuvu už $10,000,000

LONDON. — Angluos 
orlaivyno ministerija reika
lauja. kad seimas paskirtų 
$10,000,000 statyti grei
čiausius neva “prekybos.” 
lėktuvus. Jie tiks ir karui.

WASHINGTON. — Per 
Jungtinių Valstijų valdžios 
agentų padarytas ablSvas 
šiuo, tarpu suimta 2,900 i- 
vairių piktadarių, šmugel- 
ninkų ir kt.

Suknelių Siuvėjų Streikas

Waterbury, Conn.
Prakalbos, Mitingas .

Penktadienio vakare, 7:30 
vai., Lietuvių svetainėje, 
103 Green St.. įvyks masinis 
lietuvių darbiriinkų mitin
gas ir prakalbos. Kalbės 
drg. Z. C. Mažeikiene iš 
Clevelando, Ohio; B. Mede
lis iš New Haveno ir Cl. 
Strižauskas, jaunuoliai. ,

Rengia L.D.S. jaunuolių 
kuona ir ALDLD 28 kuopa. 
Įžanga dvkai. •

Visus užkvieČia
Rengėjai.
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Antras Puslapis

Atvira ir Aišku!

Svarbiausia naujiena buvo fa, kad jis tu

to

ne-

bo-

tas

4
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popierą knygelėms apie 
mūsų parapija nieko b&i- 
daug geriau, kad jūs pa- 
knygelę apie dangaus ka-

• i

gy- 
vai-
me-
pir-

Tavo šeimynai Europon pa
siųsk užlaikymo afideivitą.

Gauk paliudijimų nuo tavo 
darbdavio, kuriame užrašyta, 
kaip ilgai jam dirbi, kokį dar
bą dirbi, kiek algos uždirbi, ir 
jeigu tavo darbdavys taip dary
tų, tai gerai, kad jis pažymėtų, 
kad jis ketina tave ir ant 
liau laikyti jo tarnystėje.

rįs parduoti knygelių apie Bimbą, po 5c už 
knygelę. Prašė visų savo davatkų pirkti 
jas, kad būtų kunigams daugiau biznio. 
Man rodos, kad kunigai ir be to turi dau
giau pinigų, negu mes', todėl aš tos knyge
lės nepirksiu.

Vietoj gadint
Bimbą, kuris su 
dro neturi, būtų 
rašytumėt mums
ralystę ir paaiškintumėt, kur tokia vieta 
randasi.

DR. J. J.» KAŠKIAUČIUS 
Lake Street Newark, N. X

* Telephone: Humboldt 2-7964

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879
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M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Automobilius važiuodamas 
numušė vandens traukimui 
rynos galą ant Maple St. ir 
Nostrand Avė., 
vanduo buvo už 
kadangi nutraukimo 
buvo netvarkoje.

Sugrąžinimas Ateivių
KLAUSIMAS: Ar teisybė, 

kad Amerikos valdžia užmoka 
laivo kelionės iškaščius nedir
bančių ateivių, kurie tik pagei
dauja sugrįžti į savo šalį.

ATSAKYMAS: Federate val
džia sugrąžina tik ateivius, ku
rie šioje šalyje išgyveno ma
žiaus kaip tris metus, ir kurie 
jau tapo visuomeniška sunkeny
be ir kurie pareiškė norą ap
leisti Suv. Valstijas nuolatiniam 
apsigyvenimui užsienyje.

FLIS.

sveikininiais. šiemet

Brooklyne, stdhgdavosi žvakę užpūsti, 
užplovęs gatvę, į Mat, tais laikais dar žvakė- 

rynos; mis žibindavome.”
J. J. Butkus.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year____________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year___ 1__ _ $7.50
Foreign countries, per year________$7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50

United States, six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00

Foreign countries, six months_ _____ $4.00
Canada and Brazil, six months___ $3.00

monstracijų ir protestų kovai prieš im
perialistinį karą ir jo ruošėjus—juoduo
sius fašistus!

Lietuviai darbininkai, ruoškitės prie 
visuotino kongreso-suvažiavimo, įvyk
siančio birželio menesį, kovai, prieš karą 
ir fašizmą.

Trečiadienis, Kovo 20, 1935

6

Fašistinė Vokietijos'- valdžia pereitą 
šeštadienį pranešė, kad ji,' nepaisydama 
Versailles taikos sutarties ir kalbų apie 
nusiginklavimą, įveda verstiną ėmimą 
kariuomenėn ir padidina savo armiją iki 
pusės miliono kareivių.

Šis pareiškimas nuskambėjo per visą 
pasaulį perkūnišku griausmu. Jis reiš
kia du dalyku: (1) Talkininkams reiškia 
tai, kad Hitleris nesiskaito su jokiom 
sutartim ir jokiom konferencijom; (2) 
Sovietų Sąjunga tai supranta, kaipo' at
virą jai grūmojimą iš fašistinės Vokieti
jos pusės, kadangi jau senai Vokietijos 
fašistų politika buvo nustatyta: “eiti į 
rytus.”

Prieš kiek laiko Londone įvyko Fran- 
cijos ir Anglijos valdovų pasitarimas, ku
riame buvo nuspręsta suteikti Vokietijai 
teisę ginkluotis, bet pirm iš jos reikalau
ti sugrįžimo į Tautų Sąjungą ir pasirašy
mo po Rytų Paktu, užtikrinančiu nepa- 
liečiamybę esamų rubežių. Tuo tikslu 
Anglija buvo nutarusi siųsti Berlynan 
savo užsienių reikalų ministerį Simon. 
Tačiaus, Vokietijos fašistai, atsakydami 
į tai, nutarė, nepaisydami nieko, pirmiau 
apsiginkluoti, o paskui tartis. Hitlerio 
politikieriai mano, kad šitokiu būdu bus 
galima daugiau išsiderėti iš talkininkų 
koncesijų.

Ką dabar darys tie, kurie darbavosi, 
idant sudarius šiokį tokį saugumą nuo 
karo pavojaus? Kol kas nėra žinių. Pa- 
galiaus, ką gi jie gali bedaryti? Siųsti 
protestus? Kas iš to! Anglija pasiuntė 
notą, gal tą patį padarys ir Franci ja, ir 
Italija. Bet tai klausimo neišriša. Vo
kietija, be abejo, atsakys, kad ji neno
rinti karo, kad ji ginkluojasi taikai. Ji
nai atsakys, kad ir Anglija didina savo 
armiją ir Francija ruošiasi prailginti sa
vo kareiviavimo laiką, ir visas pasaulis 
ginkluojasi. Tik šitaip gali viskas ir pa
sibaigti.

Kas gi liekasi toliau? Karas? Bet jo 
šiuo tarpu talkininkai pradėti bijosis. 
Anglija visą laiką svyravo, abejojo, nedrį
so Vokietijos fašistams pasakyti atvirai, 
kaip dalykai turėtų būti. Sovietų Sąjun
gos spauda teisingai nurodo, kad čia An
glijos politikos minkštumas tai padarė. 
Jis paakstino fašistus Vokietijoj grobtis 
šitų žygių./

Iš .kitos pusės, šis Vokietijos fašistų 
žygis turi savyje tiek gero, kad jis yra 
atvitas. Dabar visi žinos, kaip dalykai 
stovi. Vokietijos vidujinės padėties ži
novai tikrina, kad toji šalis jau buvo la
bai smarkiai visomis pusėmis apsiginkla
vusi. Bet tas viskas daryta slapta, neo
ficialiai. Dabar visas ’ pasaulis žinos, 
kaip ištikrųjų dalykų padėtis stovi ir su- 
lyg tuo galės nustatyti savo pozicijas.

Žinoma, šis Vokietijos fašistų žygis yra 
visų pirmiausiai daroma prieš Sovietų 
Sąjungą ir Pabalti jos kraštus. Hitleriui 
sėliai rūpėjo (dr. Rosenberg tai skelbė ir 
tebeskelbia) žygiuoti į rytus. Lenkijos 
Pilsudskis ir Vokietijos Hitleris, abu pa
darė štįtartį, sulyg kuria, Lenkijai tektų 
Ukraina, o Vokietijai Pąbaltis. •

Sovietų pirmininkas d. M. Kalininas 
pareiškė, tačiaus, pereitą pirmadienį 

1 Maskvoj : Raudonoji Armija yra pasiren- 
; gusi ginti darbininkų tėvynę. Tegul Vo- 
| kiėtijos fašistai dūksta, tegul jie provo- 
[ kuoja karą prieš Sovietų Sąjungą, trokš- 

itančią taikos ir ramybės—tegul jie len
da į Sovietų teritoriją, jiems tas' skau
džiai atsirūgs!

Imperialistinis karas artinasi nepapra-* 
štai skubįais žingsniais. Darbininkų kla
sė privalo , įtemptomis savo pajėgomis 
prieš tai kovoti. Šių metų Pirmojoj Ge
gužes-turi būti padaryta milžiniškų de-

Socialistų Partijoj!
Sekantį šeštadienį ir sekmadienį Ame

rikos Socialistų Partijos Nacionalis Veik. 
Komitetas turės savo suvažiavima Buf- 
falo, N. Y., kur bus, be abejo, svarstyta, 
be kitko, pačios partijos vidujinė padėtis. 
Pastaruoju laiku soc. partijoj eina nepa
prastai aštri kova tarpe dešiniųjų— 
Oneal-Waldman—sparno ir kairiųjų, ku
riem vadovauja Thomas, Senior ir kiti. 
Pastarieji, beje, yra didžiumoj ir jiems 
pereito j Detroito konvencijoj < pavyko 
pravesti savo “kairiąją platformą/’ : i ;

Oregon ir Indiana valstijų socialistinės 
£)rganizacijos\jau nėra socialistų Parti
joj. New Yorko valstijos socialistų or- 

I ganizacija taipgi randasi dešiniųjų kon
trolėj ir todėl, galimas daiktas, kad ji 
bus perorganizuota, jei tai. išsipildys 
Oneal ir Waldmano grupės pranašystės. 
New Yorko dešinieji, beje, išrinko savo 
atstovybę ir ją pasiųs į Buffalo, kad iš
aiškintų, “kodėl neturėtų būti atimtas 
čarteris iš New Yorko organizacijos?”

New Yorko organizacijai yra primeta
ma visa eilė kaltinimų, tarpe kurių vy- • 
riausias—atsisakymas priimti naują so
cialistų partijos programą-platformą, pa
leidimą visos eilės kuopų, kad užtikrinus 
sau didžiumą, atsisakymas priimti į So
cialistų Partiją narių, etc.

Oneal, tačiaus, pareiškia viešai ir at
virai, kad nėra reikalo nei kalbėti apie 
organizacinę vienybę, iki nebus ideologi
nės vienybės. Jo nuomone, tačiaus, or
ganizacinės vienybės nebus, kol nebus at
šaukta “kairioji platforma.” Tuo būdu, 
kas kalba apie bedrą darbą iy organizaci
nę vienybę, kuomet nėra ideologinės vie
nybės, tiktai save apsigaudinėja. Toliau 
jis bando pasakoti svietui, kad dabarti
nė kairioji sriovė socialistų, partijoj yra 
“kairesnė ir už komunistinę s'riovę, pa
sireiškusią 1919 metais, iš kurios paskui 
susiformavo Komunijų Partija.”

Kad Oneal turi tiesos, sakydamas, jog 
be ideologinės vienybės ir susiklausymo 
negali būti organizacinės vienybės, tai 
tiesa. Bet jis neturi tiesos ten, kur kal
ba, būk dabartinė kairioji sriovė yra to
kia labai kairi. Josios kairumas kol kas 
buvo tiktai žodžiuose. Jinai nieko ne
veikė darbais, kas parodytų tos sriovės 
kairumą ir kovingumą. Thomaso srio
vė netgi atsisako iki šiol nuo sudarymo 
bendro fronto su Komunistų Partija bė
gamaisiais klausimais, nors jau ne kartą 
buvo prie to raginta. Abejojame, ar ši 
sriovė turės užtenkamai drąsos atsikra
tyti nuo Onealų, Waldmanu ir kitų de
šiniųjų, kurie taip sureąkcinėjo, jog neį 
šlykštu skaityti jų spaudą. “New Lead
er,” Onealo organas, dažnaį tauškia pa
našiai, kaip Hearstas prieš Sovietus. 
Linkui komunistų jis atsineša taip, k’aip 
lietuvių Grigaitis. Faktinai, abu šitie 
paukščiai vienų ir tų pačių plunksnų.

Gyvenimas niekuomet nebuvo bededąs 
tokių atsakomingų pareigų ant darbinin
kiškų partijų, bei kitų organizacijų, kaip 
dabar. Socialistų Partija; kuri sakosi 
ginanti darbininkų reikalus, dabar turė
tų^ parodyti tai darbais. Dabar; kuomet 
reikalinga kovoti prieš karo ir fašizmo 
pavojų; dabar, kuomet Amerikoje iš' vi
sų pusių fašistiniai vilkai staugte stau
gia, grūmodami toin teisėm, kurias dar
bo žmonės dar turi, reikalinga kuovei- 
kiausiai veikti, kad sudarius bendrą' so
cialistų ir Jkėmunistų frontą ir prieš tą 
pavojų vyriškai kovoti!

Matysime, ar sobialistų partijos “kai
rioji sriovė” turės'užtenkamai drąsos tai 
padaryti.

Pavojus Auksiniam Blokui
Pereitą sekmadienį Paryžiuje įvyko 

konferencija, kurioj dalyvavo Belgijos ir 
Frančijos valdžių atstovai. Svarstyta 
auksinės valiutos pinigų likimas. Sako
ma, Belgijos pinigai labai pakrikusio j 
padėtyj if, veikiausiai, kad belgą turės 
žengti nuo aukso valiutos.

Francija “labai trokštanti Belgijai 
padėti,”' bet nedaug tepajėgianti, skėl-

bia pranešimai. Labai galimas daiktas, 
kad Belgijos pinigai smuks, prisieis jie 
nuvertinti, ir tas gali priversti ir kitas 
šalis daryti tą patį. Nors nesenai Lietu
vos atstovybė Washingtone pranešė, 
kad Lietuva litą laikysianti aukso valiu
toj, tačiaus, smukimas pinigų Belgijoj ir 
kituose aukso valiutą palaikančiuos kraš
tuos, be abejo, privers Kauną daryti tą 
patį..

Krizis-depresija taip raižo kapitaliz
mą, kad jis kūliais varteliojasi, bandy
damas -iš jo išsisukti, bet vis negali.

“Radio Valanda” apie D. Bimbą
“Keleivy j” tūlas Katalikas praneša, 

kad So. Bostono kunigai, per “lietuviš
ką radio valandą,” praneštinėja “naujie
nas.” Girdi,

1 i 
Mums praneša, kad Sę. Bostono kuni

gai per radio ne tik niekina d. Bimbą, 
bet bando pasėti savo piktų nuodų prieš 
Sovietų Sąjungą; meluoja, tauškia jie 
apie išgalvotą ten badą. Lietuvių dar
bininkų organizacijos neša protestus 
prieš tai. Būtų gerai, kad ir tokis kata
likas, kuris skundžiasi del palaido Knei- 
žio liežuvio, prisidėtų prie tų protestų.
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"Laisves” Šėrininkų 

 

Suvažiavimas
Balandžio 7 dieną Brook- tinęs reakcijos audros grū- 

lyne įvyks dienraščio “Lais
vės” bendrovės šėrininkų 
metinis suvažiavimas. Šie
met suvažiavimas šaukia
mas gerokai vėliau tuo tik
slu, idant šėrininkai iš toli
mesnių kolonijų galėtų at
vykti mašinomis. Connecti
cut, Massaęhusetts ir Penn- 
sylvanijos draugai škūsda- 
vos, kad viduržiemyje jiems 
labai neparanku atvažiuoti 
Brooklynan—sniegas, šaltis, 
prasti orai. Gi balandžio 
pradžioje, paprastai, oras 
pasidaro patogesnis. „

“Laisvės” bendrovė išpil
dė tų šėrininkų pageidavi
mą. Dabar žiūrėsime,' ar 
tie šėrininkai savo žodį iš
pildys. Jiė’sakė: Tegul su
važiavimas įvyks vėliau, o 
mes urmu pribusime. Da
bar lauksime. Mes, brook- 
lyniečiai, lauksime svečių iš 
Mas,s., Conn, ir Pa.

“Laisvės” bendrovės^šėri- 
ninkū suvažiavimai vaidina 
svarbų vaidmenį ne tik dien
raščio gyvenime, bet višam 
mūsų revoliuciniam judėji
me. Dienraščio reikalų per- 
kratinėjimas, jo turinio iš- 
diskusavimas, susitelkimas 
visų naujiems žygiams pa
drąsina ir sustiprina mūsų 
spėkas. ...

“Laisvės” išlaikymas šia
me krizyje jau pats , savai
me yra didelis ir nelengvas 
darbas. Tiktai draugiška 
didelės šėrininkų armijos 
parama, kurią šiandien dien
raštis randa tūkstančiuose 
Šiaip susipratusių lietuvių 
darbininkų ir jų organizaci
jose išlaiko “Laisvę”, kaip 
ir visą mūsų komunistinę 
spaudą.

• Prūseikų ir Butkų prana
šavimas neišsipildė. Jie bu
vo išrašę “Laisvei”, taip, pat 
“Vilniai” mirties dekretą. 
Tai ne jų kaltė, žinoma, kad 
dienraščiai tebegyvena, at
sisako mirti. Net tie penki 
metai baisaus krizio nepajė
gė juos numarinti. Tai iš
tikrųjų yra kuom pasi- 
džiauti ir pasididžiuoti, šis 
suvažiavimas, kuris įvyks 
balandžio 7 d., rėikia tikė
tis, dar kartą parodys dien
raščio “Laisvės” gaivumą.

< “Laisvės” vaidmenis ne
pavaduojamas. Jis auga ir 
rimtėja su kiekviena diena. 
Kaip tik šiandien organiza
vimas ir švietimas darbo 
masių yra opiausias reika
las. Kaip tik šiandien vūl- 
kaniška jėga purto visą 
phsaulį naujo karo pavo
jus. - Kaip tik '■ šiandien 
Jungtinėse Valstijose'fašis-

■... t

moja visam darbininkų ju
dėjimui. Dviejose valstijo
se (Delaware ir Indiana) 
valdžia jau nebeleidžia Ko
munistų Partijos kandidatų 
ant baloto. Kitose valstijo
se taip pat einama prie at
ėmimo tos teisės mūsų re
voliucinei partijai. Paskui 
seks žygiai prieš kitas dar
bininkų klasės organizaci
jas..

Šiai reakcijai, šitiems val
džios fašistiniams žygiams 
reikia užkirsti kelias. Už
kirsime, jeigu laiku susimo- 
bilizuosime. Gi dienraštis 
“Laisvė” yra tasai kolėkty- 
vis organizatorius lietuviš
kų darbo masių.

Kiekvienas šerini nkas, 
kuriam tik sąlygos leidžia, 
turėtų dalyvauti suvažiavi
me. Ypatingai iš Brookly- 
no ir apielinkės, iš New Jer
sey ir Connecticut valstijų 
draugai privalo atvažiuoti. 
Lai šis suvažiavimas bus 
dar didesnis ir entuziastiš- 
kesnis net už pernykštį! Pa
darysime, jeigu pasidarbuo
sime, jeigu visi dalyvausi
me.

Dar vienas dalykas. Kas
met mūsų darbininkiškos 
organizacijos ir pavieniai 
draugai šėrininkų suvažia
vimus aplankydavo sii pa-

taip 
pat reikėtų padaryti.

Imigrantu Problemos
* * » r *

Kuomet Ateivis Nori Parsi
traukti žmoną ir Vaikus

1 į šitą šalį
KLAUSIMAS: Ar galimas 

daiktas ateiviui, kuris dar ne
turi jokių Amerikos pilietystės 
popierių, parsitraukti iš Euro
pos jo šeimyną, jeigu jis čionai 
gerai ’ stovi' ir užtektinai pinigų 
uždirba juos tinkamai užlai
kyti?

ATSAKYMAS: Ateivio 
ventojo žmona ir neištekėję 
kai, kurie dar nesulaukę 21 
tų, gali reikalauti antros
menybės stovį kvotoje. Bet gau
ti šitą stovį, Tamsta turi visų 
pirmiausia turėti\darodymų, jog 
esi legališkai įleistas į Suv. Val
stijas nuolatiniam’ apsigyveni
mui. Tą gali atlikti iŠpildyda- 
mas Form Number 575, kurią 
gali gauti iš arčiausio immigra- 
cijos^offso. Pasiųsk pačtu šitą 
formą, su penkiais' centais 
(krasaženkliu) ' kortiisionieriui 
tame uoste, per kurį buvai įlei
stas į Suv. Valstijas. Kuomet 
komisioilierius pertikrins tavo 
legališką įleidimą, tai praneš 
konsului, ir tada tavo žmona ir 
vaikai bus priskaityti prie kvo
tos “antros pirmenybės” klasės.

ŠYPSENOS

Palauk bar
Moteris: “Žinai, Juozeli, 

mūs tie nauji kaimynai, ma
tyt, dar jauna pora. Jau 
kiek sykių mačiau, kaip jis 
pareina iš kur arba išeina, 
tai vis ją apkabinęs pabu
čiuoja. Kodėl tu, Juozeli, 
taip nedarai?”

Juozas: “Palauk dar. Pir
ma reikia dar man su 
šiek tiek susipažinti.

ja

Nėra Ko Stebėtis
Jaunuolė: “Vaje, tu ma

no!” (Didelei nusistebėjo 
jauna mergina, kuomet jos 
diedukas vienu pūstelėjimu 
užpūtė 80 žvakučių per jo 
80 m. sukaktuves.)

Bobutė: “Tu, vaikeli,^ste
biesi iš to. O man visai 
stebėtina!”

Jaunuolė: “Kodėl tau, 
bute, nestebėtina?”

Bobutė: “Del to, kad 
laidokas, mano diedukas, 
dar iš jaunų dienų turi ta
me gana geros praktikos.”

Jaunuolė: “Praktikos?”
Bobutė: “Taip, • vaikeli. 

Kuomet mudu buvome dar 
nevedę, jauni, kaip kad tu 
dabar, ir kuomet jis pas ma
nė ateidavo, tai visuomet

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Dikta, Mieguista, Nervinga.
\ » < . . « I *

Malonėkite ir man duoti 
patarimą per “Laisvę.” Aš esu 
moteris '38' metų, sveriu 215 
svarų, nedidelio ūgio. Tokį tu
riu skausmą kairioj pusėj, jau 
7 metai. Pirmiau netaip kan
kino. Kaip kada taip niane iš
pučia, kad tūriu gulėt lovoj. 
O tas spaudimas šono ir po 
krūtine, ' ypač jei nępatiko 
koks valgis. Skausmas puola 
net - į galvą ir kojos man to
kios negeros pasidaro, kad aš 
turiu jas/judinti, tampytis. Ir 
mane miegas labai traukia, y- 
pač po valgio. Labai esu nėr-’ 
vinga. Apetitą turiu gerą. Mė
nesinės regulingos.

Turėjau dvi operacijas: ant 
akmenų ir ant tulžies. Dėl sa
vo ūgio esu perdikta. Turiu 
trejetą vaikų. 20 metų vedusi.

Atsakymas
» ■ . «

Taip, Drauge, Jūs jau ir 
labai perdikta. Nedidelei mo- 
terukei sverti net 215 sv.! Tai 
ne juokai. Visą organizmą ap
sunkina, orgknuš, liaukas—vi-; 
są ką.

Būtinai, drauge, nusispręs- 
kite gerokai suliesėti. Nestai- 
giai, bet p’o porą, pb trejatą 
svarų Važiuodama žemyn, pa
kalnėn, ’ kol galų gale dava- 
žiuosite prie sau pritinkamo 
svorio, apie 15.0 svarų.

Nuvažiuot taip pakalnėn ne
taip sunku. Ot tik nebevalgy- 1 
kite bulvienės tyrės ir šiaip <

labai mažai arba visai neval
gykite bulvių, duonos, pyra
gų, blynų, kruopų, košės ir 
bet kokių miltinių valgių, 
krakmolų, saldžių daiktų —ir 
nedaug riebalų. Dėl to ba- 
daut nepriseis: galite sau vi
dutiniai pasivalgyti daržovių, 
vaisių, nuosaikiai pieniškų, 
kiaušinių, žuvų, liesos mėsos.

Prieš valgymą imkite skydi
nės liaukos, “Thyroid tablefe, 
gr. I,'P. D.^ 100 tablets,” po 
■vieną, per kokį mėnesį. O pas
kiau imkite ir po dvi tableti 
prieš valgį, keletą mėnesių. 
Nebūsite tokia sunki ir to
kia mieguista, sustingusi ir su
tingusį. Greičiau ir suliesėsite.

Būtinai eikite pasivaikščioti, 
po valandą,, kitą, sparčiai, Vik
riai, kas diena. Giliai, pakvė
puokite bent 100 kartų ar 
daugiau per dieną. Kad ir ne 
vienu pradėjimu, bet bent ke
liais atvejais.

Po valgio imkite kreidos, 
“prepared chalk, 1 pound,” po 
trečdalį šaukštelio, vandeniu 
nugerdama. lodo tinktūros ne
užmirškite : po lašą kas pora 
dienų, per visą gyvenimą. Kai 
<lus išpučia, tai lovoj negulė
kite, bet eikite pazyliot, pa- 
lakstyt. žinote, kaip su ark
liais darydavo, kada jie ko
kių grūdų perdaug prisipum- 
puodavo, ir paskui juos iš
pūsdavo? Tokį arklį varinė
davo, jodinėdavo, kad tas iš
pūtimas greičiau išsivaikščio
tų. Ir Jums, Drauge, reikia 
daugiau judėti, vaikščioti.

A.
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Darbininkė ir Seimininkė
SOVIETU SĄJUNGOJ VALSTIETES

MOTERS ATSIEKIMAI
štai kovo 8 atėjo, šie

met sukanka 25 metai, kai 
tarptautinėj moterų konferen
cijoj vokiečių komunistė Kla
ra Zetkin padarė pasiūlinimą: 
8 kovo paskelbt tarptautine 
diena, kurioj moters apžvelg
tų savo kovą, kas yra padary
ta del moters išsiliuosavimo iš 
kapitalistinio jungo, iš turčių 
vergijos.

Sovietų Sąjungos moters šią 
dieną darydamos apžvalgą ga
li daug kuo pasigirti.

Paimkime kad ir antrąjį 
Sovietų Sąjungoj įvykusį kol- 
chozninkų udarninkij suvažia
vimą. Pažvelgkime, kas ten 
buvo kalbama. Tas milžiniš
kas suvažiavimas, kuriam da
lyvavo 7,433 delegatai, praėjo 
po bolševikiško džiaugsmo ir 
didelių, turinčių didelės isto
rinės reikšmės, atsiek imu vė
liava. Tame suvažiavime, mo
terių udarninkių buvo 442 mo
terys kolchozininkės arba 30.8 
nuoš. visų dalyvių sudaro mo
ters. Kad galima būtų geriau 
suprast moterų kolchozininkių 
ta dideli džiaugsmą, kuris 
skambėjo per radio po visą 
pasaulį 
reikia 
Rusijos

Caro

senai mūsų 
šaukė, kad 

kolchozai — tai 
iš jų nieko gero 

mes matome ? 
kad kolchozai— 

Mes matome, 
šviesus,

džiaugsmą, 
po 

įvairiomis kalbomis 
prisiminti caro laikų 
moterį.
laiku Rusijoj moters 

gyvenimo takas buvo labai 
skaudus. Be visokiariopo iš
naudojimo jungo moterį smau
gė dar ir kapitalistiniais pa
grindais bei papročiais suda
ryta šeimos našta. Caro laiku 
Rusijoj moteris buvo ne tik 
įvairiausiais būdais išnaudoja
ma, bet dar visaip žeminama, 
niekinama, 
revoliucijai Rusijoj 
buvo dargi neskaitoma žmo
gumi, ji buvo užguita, bemo
kslė, tamsi. Į moterį buvo žiū
rima, kaip į kokį daiktą. Pa- 
vyzdin: valstietis paklaustas, 
kiek jis turi 
vo rnaž-daug 
nes ariamos 
ožką, žmoną 
kų. Su moterimi buvo elgia
masi dažnai blogiau, kaip su 
gyvuliu. Vyras žmoną mušda
vo, kaip juodą darbo jautį.

Štai kaip dainavo apie 
sijos moterį 19 šimtmety1 j:
Pilnam įkarštyj rugpjūtė 

sodietiška.. .
Dalis tu!—rusų dalelė 

moteriška!
Vargiai sunkesnę surast! 
Nenuostabu,, kad vysti tu 

laiko,
Giminės rusų pemešusios be 

saiko
Daug iškentėjusi motina!

Tą patį pažymi apie savo 
praeitį kolchozininkės savo 
kalbose, štai viena uzbekė, iš 
Uzbekų Sovietinės Socialisti
nės Respublikos, savo kalboje 
antrajame udaminkų suvažia
vime kolchozininkė Tološova 
sako:

“Praeityj, iki revoliucijos, 
moterys nesiskaitė žmonėmis. 
Jas paprasčiausiai skaitė kar
tu su visu turtu vyro nuosavy
be.”

“Mes tik ir težinojome sa
vo vaikus, savo gyvulius, o už 
darbą nuo vyro mes gaudavo
me kumštimi į, nugarą”—taip 
tiko apie savo praeitį E. Fe- 
(Btova, kolchozo “Vozroždie- 
nlįe” pieno farmos vedėja.

wiandien tie laikai, kada 
moteris buvo užguita, vien var
gu penima ir ašaromis girdo
ma, jau pasiliko nesugrąžinamoj 
praeityje.

Dėka proletarinei revoliuci
jai, dėka proletariato diktatū
rai, vadovaujant Komunistų 
Partijai, Sovietų Sąjungoj mo-

teris yra laisva ir lygiateisė. 
Šiandien moteris valstietė-kol- 
chozininkė prieš pusantro tūk
stančio rinktinių klausytojų 
drožia:

“Ne taip jau 
klasinis priešas 
bolševistiniai 
išmislas, kad 
neišeis. O ką 
Mes matome,
tai neišmislas. 
kad jie—laimingas, 
pasiturintis mūsų gyvenimas!” 
—džiaugiasi ta pati Fedoto
va.

Apie save Fedotova sako: 
“Aš anksčiau buvau lauko 
merga, dirbau buožėms. O 
1934 m. dirbdama kolchoze 
už darbdienius gavau : 8 cent
nerius duoninių javų, iš jų 6 
centnerius kviečių, 1 centne
rį žirnių, 4 tonus šieno, 7 to
nus bulvių, 2 tonus kopūstų. 
Ir dar pinigais 700 rublių. Be 
to, turiu savo ūkyj karvę, ver
šį. tris paršelius, 20 vištų. 
Nemanykit—sako delegatė su
važiavimo dalyviams—kad aš 
esu pati turtingoji kaime. Kiti 
kolchozininkai turi tą pat.”

Tokios džiaugsmingos kal
bos per dienų dienas buvo gir
dimos per radio, buvo spaus
dinamos laikraščiuose. Visli 
kalbų nėra galimybės parašy
ti ir perduoti. Bet visos tos 
kalbos įdomios, karštos ir 
džiaugsmingos. Tų kalbų klau
sant, malonios džiaugsmo vil
nys kūną kutena. Matydamas 
tokius didelius
aiškiai jausdamas konkrečius 
socializmo statybos davinius— 
džiaugies kartu su kolchozi- 
ninkėmis kalbėtojomis. Savo 
ausimis girdi, matai ir jauti— 
štai kok§ galingas proletaria
tas, štai ką daro vienybė ko
voje, štai, amžiais trokšta tik
roji laisvė.

Tik du metai praėjo nuo 
1-jo kolchozininkų suvažiavi
mo, kuriame draugas Stalinas 
pasakė, kad moterys yra di
delė jėga kolchozuose, kad 

' mūsų pareiga yra kelt moteris 
pirmyn į vadovaujančias vietas. 
Ir ištikrųjų moteris kolchozi
ninkė labai smarkiai žengia 
pirmyn.

Proletarinė revoliucija pa- 
liuosavo moterį iš visokiariopo 
kapitalistinio jungo, duoda vi
sas galimybes ir visomis prie
monėmis padeda jai vystyti

jos gabumus, pajėgas, suma
numą. Kad ištikrųjų taip yra 
sako mums šios skaitlinės:

1933 m. 11-je sričių ir kraš
tų, kurių plote dirbo 940 ma
šinų traktorių stočių, kolcho
zų valdybų pirmininkais buvo 
446 moters, o 1934 m. tame 
pačiame plote kolchozų valdy
bų pirmininkais jau buvo
l, 361 moteris. Vadinas,' trigu
bai daugiau. Kolchozų valdy
bų pavaduotojais 1933 m. mo
terų buvo 1,049, o 1934 m.— 
9,737 moterys. 1933 m., aukš
čiau minėtame plote moterų 
grandinių buvo 35 tūkst., o 
1934 m. 154,082 moterys. Iš 
šitų skaitlinių mes ryškiai ma

stome, kad moters valstietės 
auga, vystosi, jos nei kiek ne
nusileidžia vyrams.

Kolchozinis Sovietui Sąjun
gos kaimas išauklėjo daug 
įvairių specialisčių gyvulinin
kystės srityj. Moters specialis
tės vadovauja pieno, avių, 
kiaulių, paukščių ir kralikų 
prekių farmoms. Pagal 1933
m. rinkiminius davinius pieno 
farmų vadų moterų buvo 
1,120, o 1934 m. jų buvo jau 
penkis kart daugiau.

Moterys mokosi ir gerai iš
moksta technikos. Yra daug 
moterų technikių, kombžiinie- 
rių ir kitokių specialisčių.7

Iš visų tų davinių ir atsie- 
kimų, kuriuos turi Sovietij 
Sąjungos moters, aiškiai ma
tom, kad Vokietijos fašistų ir 
buržuazijos mokslas apie tai, 
jog moteris sutverta tik lovai, 
lopšiui ir puodui yra šlykš
čiausias
plepalas. Moteris yra žmogus, 
ji gali ir sugeba visus darbus 
dirbti, tik moteriai reikia lais
vės.- Tai aiškiai sako Sovietų 
Sąjungos laimėjimai. Bet lai
mėjimai patys neatėjo. Tie lai
mėjimai yra nuolatinėj ir sun- |

melas, buržuazijos

laimėjimus,

pajuokiama. Iki 
moteris

turto, atsakyda- 
taip: 4 dešimti- 
žemės, kumelę, 
ir penketą vai-

Ru-

be

kioj kovoj iškovoti kartu su vi
sa proletariato klase. Juos ga
lėjo atsiekti Sovietų moterys 
tik per Spalių revoliuciją, ku
rią Leninas organizavo, ku
riai Komunistų Partija darbo 
mases mobilizavo ir kuriai lai
mėjus sėkmingai Stalinas va
dovauja.

Todėl visos moterys, dary
damos 8 kovo savo kovo* ats
kaitas, imkite pavyzdį iš So
vietų Sąjungos moterų ir ak
tingai kovokite prieš kapita
lizmą—už jo nuvertimą, del 
greitesnio užkariavimo prole
tariato diktatūros visam pa
saulyje.

J. Žilėnas.
1935 m., kovo 1 d.

Tarptautinei Moterų Dienai Praėjus
Sunku būtų tikrai pasakyti, reikšmę labai pakils. Tokia pat 

kiek lietuvių kolonijij paminėjo 
tą dieną. Sprendžiant iš kores
pondencijų mūsų dienraščiuose, 
rodos, nedaug. O gal tik riepa- 
sistengta pranešti visuomenei 
per spaudą. Nepaminėjimas, 
taipgi nepranešimas apie minė
jimą reiškia vieną ir tą patį— 
neįsvarbinimą Tarpt. Moterų 
Dienos, kaipo strategiško punk
to organizavimui moterų einan
čioms ir būsiančioms kovoms.

Argi galima ilgiau toleruoti 
tokį atsilikimą, nepaisymą or
ganizavimo moterų, kuomet ka
ro ir fašizmo pavojus gręsia, 
kuomet mes privalome išstatyti 
juo didesnes spėkas prieš tuos 
didžiausius darbo žmonijos 
priešus? Abejojantiems apie 
rimtumą padėties reiktų pri
minti d. Kirsanovos žodžius, pa
sakytus Komunistų Int. Pild. 
Komiteto 13-tame Plenume:

vai-

da- 
mi- 
vė-

“Atsitikime kito imperialisti
nio karo moterys darbininkės 
atstovaus didelę didžiumą dar
bininkių klasės ir jų rolė ir

centre arba lietuvių organiza
cijų centruos. Dabar kiekvienų 
iškilusiu klausimu yra brošiū
rų, žurnalų bei straipsnių dien
raščiuose, kuriuos pastudijavęs 
kiekvienas ras pakankamai me
džiagos. Vietinių prakalbėlės 
ir diskusijos keleriopai naudin
gos : lavinasi naujos spėkos ; 
galima tokius vakarus turėti 
tankiau, kadangi atsimeta kelio
nių lėšos; yra padrąsinimas 
platesniem darbininkų sluogs- 
niam lavintis ir imti dalyvumą 
agitaciniame darbe. > 

' Draugės ir draugai! Tarp- 
tinė Darbininkių Diena praėjo, 
bet darbas „tarp moterų pas mus 
tinkamai nei nepradėtas. Kel
kime tą klausimą tuojau kal
bėkim juo susirinkimuose ir vi
sur. Diskusuokime jį taip, kad 
iš to būtų organizacinės pasek
mės, kad įtrauktume daugiau 
moterų narių į mūsų org., kad 
pastatytume daugiau moterų į 
atsakomingas vietas mūsų orga
nizacijose. šiame jubiliejinia
me ALDLD vajuje mūsų obal- 
sis turėtų būti: Gaukim dau
giau moterų narių į ALDLD!

A lisa.

VALGIU GAMI 
• NIMAS

Streikieriai Martuoja į City Hall, New Yorke
Streikuojanti National Biscuit Co. darbininkai nu

sprendė asmeniškai informuoti majoią LaGuaidią, ko 
jie reikalauja ir protestuoti prieš policijos puolimą, tad 
šimtai jų maršavo per lietų į miesto rotužę su pareiš
kimu. Bet majoro sekretorius jiems sakė, kad jo po
nas esąs “labai, labai užimtas,” kad kalbėtis su strei- 
kieriais. _ ,

Šeimininkės ypatingai galėtų streikieriams pasitar
nauti, atsisakydamos pirkti tos kompanijos gamina
mus visokius pyragaičius ir sausainius, taipgi reikalau
damos krautuvninkų nelaikyti krautuvėse tų produktų, 
kol streikierių reikalavimai nebus išpildyti. t

BURŽUAZINIAI “DOROS” APAŠTALAI
Kopūsto Pyragas

Supjaustyk galvą kopūsto, 
virk pasūdytam vandenyj, iki 
bus minkšti, tik nepervirink. 
Išpilk ant rėčio, kad gerai nu
sisunktų. Supjaustyk kelis ci
bulius ir paspirgink su dviem 
dideliais šaukštais sviesto, su
pilk į nuvarvėjusius kopūstus. 
Kada kopūstai atšalo, įmušk ke
lis kiaušinius, dėk biskutį kar
čių pipirų ir gerai viską iš
maišyk.

Tešlą daryk su mielėm, už
maišyk drungnu vandeniu. Ka
da pakils, minkyk; dėk 4 kiau
šinių trynius, 1 puoduką ištar- 
pintų jautienos riebalų. Už
minkius, duok tešlai pakilt. Vo
liok ant lentos du syk storiau, 
kaip del pajaus. Dėl tešlą ant 
ilgos ir žemos blėtos, dėk ko
pūstus ir, gerai išlyginus, dėk 
kitą išvoliotą tešlos dalį ant vir
šaus; karštus, pavilgant šaltu 
vandeniu, gerai apspaudyk; dėk 
gerai karštan pečiun ir kepk 
20 minučių. Valgyk karštą. 
Baltymus galima į kopūstus su
dėti. Vien tryniai dedasi teš- 
lon, kąd nebūtų tešla kieta.

Diltfėlė—Cleveland, Ohio

Smetonuotos Ropės
Nulupk ropes ir supjaustyk 

į mažus keturkampius šmotelius. 
Virk pasūdytam vandenyje iki 
bus minkštos, tada nusunk ir 
pridėk užtektinai pieno, kad ap
semtų ropes. Sumaišyk šaukš
tą miltų ir šaukštą sviesto, su
dėk į ropes; virink 2 minutes. 
Tada pridėk smulkiai sukapotų 
petruškų.

'M. B.—Waterbury, Conn.

plotme jos taps galinga ekono
mine ir politine spėka ir igno
ravimas to fakto būtų krimina- 
lybė prieš darbininkų klasę, 
pradedančią kovą už savo 
džią.”

Ko nepadarėm lig šiol, 
rykim dabar. Kur nebuvo 
nėta TM Diena, minėkim
liau. Tūli sako: “Kaipgi reng
si, nėra gerų kalbėtojų, arba 
visai nėra kalbėtojų.” Nėra, tai 
nėra, bet darykime taip, kad jųf 
būtų, auklėkime savo kolonijos, 
savo apielinkės spėkas. Galop, 
prakalbos ne vienintelis būdas 
paminėjimui TD Dienos ar kito 
svarbaus įvykio. Tai ką gi da
ryti ?

Kiekviena kolonija gali ište
sėti diskusijas, margą vakarą, 
trumpas prakalbėlės iš vietinių. 
Kiekvienoj kolonijoj randas ke
letą draugių-gų, kurie iš anks
to užduota tema gali prisireng
ti ir gerai pakalbėti. Jeigu jie 
patys nežino, kur gaut medžia
gos, jie pasiklaus vietos K. P.

Raginą Steigt Moterims 
Namus f

miesto
Moterims

Ponia Sedgwick, 
Viešbučio Jaunoms 
pirmininkė, protestonių mote
rų susirinkime, agitavo steig
ti daugiau tokių namų mote
rims virš 35 m. Anot jos, tie 
namai apsaugosią to amžiaus 
moteris. 9

Kiek žinoma, tuose elgety
nuose (ponios vadina viešbu
čiais) darbininkės yra laiko
mos vergių padėtyje. Ne elge
tynų mums reikia, bet socia- 
lės apdraudos, su kuria be
darbės moterys galėtų žmoniš
kai verstis.

New Yorkas visuomet buvo 
garsus miesto “valymo” nuo 
blogdarių vajais ir “dorovės 
saugojimu”. Atvejų atvejais 
nedorovė buvo “baigiama nai
kinti” arba “visai išnaikinta” 
(žinoma, tik kapitalistiniuose 
didlapiuose). Pastaruoju laiku 
vėl plačiai paskilbo atnaujin
tu karu prieš blogdarius abel- 
nai ir prieš prostituciją ypatin
gai. Su virš 100 policijos (su
lyg jų pačių skaitlinių), šalia 
jų būrys teisėjų, advokatų ir 
kitų- darosi pragyvenimą iš tų 
skurdžių moterų nelaimingos 
padėties, jau nekalbant apie vi
sokius viešbučius ir šiaip “link
smas” užeigas, kurios samdo 
merginas ir moteris “linksmini
mui” svečių ir iš to lupasi di
delius pelnus.

Įdomu pažiūrėti, kas tie “do
rovės vykintojai”, kokias meto
das jie siūlo, kas stovi užpaka
lyje to viso didelio riksmo?

Pirmose eilėse to viso randa
me majorą LaGuardiją, distrik- 
to prokurorą Dodge, jo pagel- 
bininką Wahl, policijos virši
ninką Valentine ir visą būrį 
mažesniij politikierių, tykančių 
pasidaryti sau politinio kapita
lo. Tai ta pati grupė, po kurios 
komanda darbininkės areštuo
jamos už reikalavimą žmoniškų 
algų, kada jos atsiduria streike 
ir pikiete; už reikalavimą pa
šalpos ; už priešinimąsi išmeti
mui iš namų ir abelnai už gy
nimą savo reikalų. Tai toks ele
mentas stovi priešakyje “doro
vės vykinimo”.

Sulaikyta tūla Polly Adler, 
žymaus paleistuvnamio (bordel
lo) savininkė. Policija suriko 
visa gerkle, kad stambią žuve
lę sučiupus ir jau paleistuvy- 
bei būsiąs galas. Bet Polly Ad
ler trumpai, storai pareiškė: 
“šiukštu, vyrai, jeigu jūs su 
manim nemandagiai pasielgsit, 
tai paskelbsiu viešai savo įs
taigos buvusius pinigingus lan
kytojus.” Tas smarkiai paveikė 
į dorovės “sargus”. Užsidarę 
slaptybėj, peržiūrėjo jos užra
šų knygelę ir paveikslus iš “įs
pūdingiausių” scenų* jos įstai
goj ir užsičiaupė, kaip klemsai, 
pareikšdami, kad jau gavę
reiškimus, grąsinančius jų gy
vybei, jei netylės.

Reiškia, jie pasiryžę net 
mę pajudinti išnaikinimui blo
go, bet va, negi atiduosi tokias 
svarbias gyvybes. Matosi, di- 

| džiosios žuvys, kurios iš to

pa-

ze-

uždirbtais centais,

krauna pelnus—paspruks, tik
mažosios nukentės ir mokės už 
tą visą savo sveikata ir gyvy
bėmis bei tuo pačiu prakeiktu 
“amatu
kaip kad ir lig šiol už viską 
mokėjo.

Atsiranda ir reformistų, Šiuo 
tarpu ir moterų, kurios siūlo re
formas. Viena tokių yra Anna 
Kross, moteris, teisėja, kuri yra 
viena iš penkių teisėjų Moterų 
Teisme. Ji esanti įsitikinus,

| do padėtyje, tankiai gelbėdamos 
jsavo šeimynas nuo bado, tapo 
• prostitutėmis. Dėlto mes griež- 
tai smerkiame tokį minėtos tei

lsėjos niekinimą darbininkių. 
| skurdo ir nežinystės nustumtų 
j ton baision padėtim

Ar tiesa, kad prostitucija ne
išnaikinama? Taip, ji neišnaiki
nama kapitalistinėj išnaudoji
mo sistemoj, kadangi šios sis
temos palaikytojam neapeina 
jos išnaikinimas. Bet Sovietų 
Sąjungoj, kur nebėra išnaudoji- 

jmo sistemos, ji baigiama nai
kinti. “Working Woman” ko- 
' vo laidoje paduoda sekamas 
skaitlines: carp Rusijoj, 1913 
metais, Maskvoj, iš pusantro 
miliono gyventojų buvo 30 tūk
stančių prostitučių. 1932 me
tais, prie darbininkų valdžios, 
beliko 700, o dabar tarp apie 
pusketvirto miliono gyventojų 
likę tik 200 ir tas skaičius die
na po dienai nyksta, kadangi 
vis daugiau ir daugiau jų įtrau
kiama į • socialistinę statybą. 
Prostitucija išnyks ir Amerikoj 
sykiu su kapitalizmo sistemos 
panaikinimu.

Prostitucijon darbininkes stu
mia ne proto silpnumas ir ne 
noras būti jomis, bet išnaudo
jimas, skurdas, nežinyste. No
rint panaikinti tą žmonijos ne
laimę, reikia panaikinti jos prie
žastį — kapitalistinę sistemą. 
Bet to nepadarys ponai LaGu- 
ardijos nei ponios Kross, nei 
visa išnaudotojų ir jų pakalikų 
gauja, kurie kriušina kiekvieną 
darbininkių-kų pasijudinimą ko
vot prieš išnaudojimą. Tą pa
darys patys darbininkai-kės ir 
juo greičiau, tuo geriau. Pa
greitinti tą momentą mes ga

ilime stodami į revoliucines dar
bininkų organizacijas ir visomis 
spėkomis dirbdami jų vedamą 
darbą.

M.

Jaunavedės Prašalino iš 
Mokyklų

Mokslo Tarybos statistika 
praneša, kad pereitą metą ta->

kad prostitucija neišnaikinama lpo. įmesta iš mokyklų 6 mer
dėlto, kad prostitucija užsiiman
čios moterys esančios silpnos 
protiniai ir neturinčios noro 
užsidirbti sau pragyvenimą jo
kiu kitu būdu, jos norinčios 
būti prostitutėmis. Tačiau, rei
kią sudaryti komisiją iš dakta
ro, proto eksperto ir advokato, 
o ne teismuose teisti ir kalėji
muose laikyti prostitutes.

Mes sutinkame, kad prostitu
cija nėra darbininkei išeitis jo
kiame atsitikime, kad tai yra 
saužudystė, kad darbininkei 
reikia kovoti už būvį organizuo
tos kovos keliu. Bet ar visos 
darbininkės supranta reikalą ir 
galimybę atsiekti ką nors ko
vos keliu? Tūkstančiai jų nė
ra girdėję apie revoliucines ko
vas ir tik dėlto jos, atsidūrę ba-

gaitės už perankstybą apsivedi- 
mą, būnant vos 13 metų. Už 
tą pat prasižengimą prašalin- 

29 vedusios sulaukę 14 metų 
ir 104 vedę sulaukus 15 metų.
ta

New Yorko darbininkai su
kėlė daug protestų prieš areš
tavimą anglų darbininkų ra
šytojo Strachey, kurį Ame
rikos imperialistai areštavo ir 
rengiasi deportuoti iš 
nių Valstijų.

Brooklyno malioriai 
rė suvienyti Brooklyn
tion Painters ir Local 860 
Brotherhood of Painters, AF 
of L uniją. Išdirbtos taisyklės, 
sulyg kurių APU nariai bus 
priimami į AF of L lygiomis 
teisėmis.

Jungti-

susita-
Altera-

f

Jacdb Rupperts
įBuuk ’iBeer

KRANO
JŪSŲ MYLIMOJE UŽEIGOJE

BUTELIUOSE
PAS VERTEIVĮ JŪSŲ KAIMYNYSTĖJE

JEI JIS NEGALI JUM PRISTATYTI, TELEFONUOKITE

JACOB RUPPERT BREWERY
Telephone ATwater 9-1000 . > NEW YORK CITY •

■f
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Lietuvos Žemesnieji 
Tarnautojai

(Tąsa)
Vyresni Verčia Ant 

A žemesnių
Viršininkai, augštesnie- 

ji fašistų valdininkai savo 
aferas meta ant žemesniųjų 
tarnautojų. Tą visi matėme 
“Liet. Banko” aferoj ir ki
tur. Prieš kelis metus Bir
žuose “L-vos Banko” sky
riuje dingo 10,000 litų. Vir. 
direktoriaus “įtarimu” buvo 
areštuotas banko sargas-se- 
nukas. Jis žvalgybos valdi
ninko Vaišnoros, reikalau
jant “prisipažinimo”, kelias 
dienas buvo taip kankina
mas, kad “prisipažino” esąs 
vagiu ir, vežamas per Bir
žų ežerą neva parodyt “pa
slėptų pinigų”, šokęs iš val
telės ir nusiskandinęs. Žmo
nės kalba, kad žvalgyba pa
ti jį prigirdžiusi, nes vėliau 
paaiškėjo, kad pinigų vagis 
yra pats vir. direktorius. 
1932 m. rudenį ten pat buvo i 
apvagintas k o o p e r a tyvo 
jaunesnysis buhalteris Ru
dis, gaunąs algos 120 lt. mė- j 
nėšiui. Jis buvo žiauriaii 
kankinamas, kad “prisipa-į 
žintų” ir kalinamas, bet už- 
tušuot didžiųjų vagid nepa
vyko, nes buvo iškelta, kad 
tikrieji pinigų vagys yra 
vedėjas ir kasininkas. Tokių 
atsitikimų—šimtai: negir
dėtai išsiplėtus tarp augs- j 
tesnių ir augščiausių fašis-; 
tų valdininkų korupcijoms,! 
vienintelė, patogiausia fa
šistų išeitis paslėpti žuliko 
snukį—niekšingai mest at
sakomybę žemesniem tar
nautojams, tuo labiau, kad 
ir fašistų žvalgyba jiems 
padeda.

Viršininkų sauvalė ant 
savo tarnautojų moterų pa
siekia dar augštesnį laipsnį. 
Jie tarnautojas stengias iš
naudoti, kaip prostitutes. 
Pav., tuo pasižymėjęs Bir
žų apskričio 1 rajono pra
džios mokyklų inspektorius 
Mikolas Bartuška, kuris 
dažnai lankydamas mokyk
las “savo” mokytoją mėgina 
net per prievartą išnaudot, 
visuomet primindamas, kad 
priešingu atveju atleisiąs iš 
vietos, kurios daugiau nie
kur negalėsianti gauti. Mo
kytojos jaučiasi bjauriau
sioj padėtyj be išeities. Bet 
kaip tas atsidūrė fašistų 
teisme, tai Bartuška liko 
teisus, o buržuazinėj spau
doj tas taip pat nesukėlė jo
kio nusistebėjimo. Bulvari
nis dienraštis “Diena” lie
pos 4, 1934 m., atvirai pa
brėžė, kad “tai yra ne nau
ji ir ne svetimi, bet papras
ti mūsų kasdieniniai daly
kai.” “Rytas” rugsėjo 19, 
1934 m., rašo: “Pas mus jau 

Maskvos Dyjiamo^ fabriko kliubo nariai, ekspertai šo- 
vikai, nugalėję šaudymd lenktynėse New^rkb, N. J., 
šaudytojų kliubą. .Paveiksle matomą: Amerikos amba
sados sekretoriu-s Ch, Thayer sveikina laimėtojus.

kiekvienas turįs daugiau 
įtakos tipas taip dalina vie
tas.” “Tas moralis pakriki
mas augte įaugo į mūsų 
tautos kūną ir, rodos, nė
ra jėgos, kas tą pakrikimą 
sustabdytų.”

Nežiūrint to, fašistų val
džia teikia viršininkams vis 
platesnes teises, kad patys 
geriau galėtų dar labiau 
spaust ir išnaudot tarnauto
jus savo tikslams. Paskuti
niu laiku vis atkakliau vers
te verčiami, kad tarnautojai 
priklausytų fašistinėms or
ganizacijoms ir aktingai 
dirbtų jų naudai. Griebiasi 
net tokių hitleriškų priemo
nių: pradžioj 1934 m. gelž- 
kelių direktorius Jankevi
čius išleido aplinkraštį, kad 
į tarnybą būtįj_j)riimami 
tarnautojaiztlKSu pasižy
mėjimo ženklais. Kiekvienas 
gelžkelietis turi būti aktin
gas “tautininkas”. Abejin
gi, ypač nelojalūs esamai 
tvarkai gelžkęliečiai toliau 
tarnyboj negali pasilikti 
(sulig “L. B. Ž.). žemės 
ūkio ministerija taip pat 
jau įsakė pabrėždama, kad 
“kiekvieno tarnautojo pa
reiga ne vien atlikti tarny
bą, bet ir ugdyt 'lietuviuose 
valstybiškumą bei tautišku
mą”. Visų įstaigų virši
ninkams įsakyta griežtai 
prižiūrėti ta linkme savo 
tarnautojus.

Tarnautojų fašizacija ne
išvengiamai surišta su jų 
dar didesniu išnaudojimu,
ii) Darbas fašistinėse orga
nizacijose atima paskutines 
laisvas nuo tarnybos valan
das. 2) Tarnautojai vis la
biau įpareigojami apsidėt 
įvairiais “f i 1 a ntropiniais” 
mokesčiais. “Jie, kaip pa
vyzdingi ir ištikimi patrio
tai”, verčiami mokėt % % 
į pensijų fondą, % % biu
džetui subalansuoti, % % 
Vilniaus geležiniam fondui, 
% % Vitauto didžiojo mu- 
zėjui statyt, palaikyt tar
nautojų kooperatyvus (“L. 

’ B. ž.”), remt L.A.K. (tai 
yra Liet. Aero Kliubą), mo
kėt duoklę Smetonos pensi
jų fondui ir kt. Be to, vieti
nės fašistinės organizacijos 

i taip pat minta iš tarnauto
jų “pašalpų”: jos gula tar
nautojus su visokiais “pa
kvietimais” į .savo “vaka- 

|rus”, puola tarnautoju^Vi- 
soki aukų rinkėjai, kurie 
jau senai visuose kampuose 
kasdieniniu reiškiniu. Vštai 
kokiai eksploatacijaL/šian
dien reikia pasiduoti tar
nautojui, norint fašistų 
akyse pasilikt tinkamu, po
rinį išlaikyti savo karjerą.

(Daugiau bus)

Hillside, N. J.
I •' ■ 1 .

Nors Bėdos Suspaudė, Bet Vis 
Dar Bijo

šiame miestelyje yra apie 
200 šeimynų.. Daugelis iš jų 
turi nuosavas stubas. Mat, ke
li metai atgal buvo geri laikai, 
darbininkai galėjo susitaupyti 
kelis šimtus, kiti net kelis tūk
stančius dolerių. Prie tų pasi
ėmė iš Building Loan arba 
banko ir įsigijo taip vadinamą 
“nejudinamą turtą,’’ tai yra, 
stubą. Na, ir jau viskas rodėsi 
bus gerai. Kožnas gyrėsi, kad 
savo namą gali bile dieną par
duoti ir su dideliu uždarbiu.

Bet neilgam. Bedarb. užėjus, 
liko tik nusiskundimai. Build
ing Loan arba bankas atsiima 
stubas už paskolą, o savinin
kas turi nešdintis laukan. Ne
žiūrint to, dar visgi tie darbi
ninkai bijo priklausyti prie 
darbininkiškų organizacijų.

čia gerai veikia Komunistų 
Partija ir Bedarbių Taryba, 
šiose organizacijose mums, 
kaipo darbininkams, yra vieta.

Kovo 24 d., 4 vai. po pie
tų, po numeriu 10 White St., 
ALDLD ir LDS kuopos suloš 
komediją “Moterims Neįsime
luosi.’’ Tai yra labai juokinga 
komedija ir dar Amerikoje ne
lošta. 'Vietiniai ir apielinkės 
lietuviai malonėkite atsilanky
ti. Dūdelė.

DETROITO ŽINIOS
Kovo mėnesį mes jau turė

jom svarbių apvaikščiojimų. 
Pirmas, tlai yra kovo 7 d. su
kanka lygiai 3 metai, kada 
darbininkai maršavo prie For
do . dirbtuvės,., reikalaujant 
duonos arba darbo. Tai Lor
das vietoj duonos darbinink., 
ėmė vaišint su kulkomis iš 
mašininių šautuvų ir gašinėmis 
bombomis, ir ant vietos'krito 4 
draugai Joe York, Joe Bussell, 
Joe DeBlasio ir Coleman Leny, 
ir už kiek laiko mirė Curtis 
Williams, negras, nuo kulkos 
žaizdos, ir daug draugų buvo 
sužeista.

Tur būt visi, kas tik buvo 
Detroite tuom laiku, neužmirš 
tos dienos—kruvino Pirmadie
nio, Kovo 7, 1932—kur drau
gai beginkliai taip energingai 
kovojo su policija ir ugnage- 
siais už kasdieninius' reikalus, 
už duonos kąsnį.

Už tai kovo 8 d. buvo su
rengtas masinis mitingas per 
Jaunų Komunistų Lygą. Nors 
susirinkimas turėjo būti skait
lingas, bet buvo kaip tik atbu
lai. Kur buvo mūsų lietuviai tą 
vakarą? Iš viso mačiau tik 5. 
O kur buvo tie draugai, kurie 
vis rėkia: “Remkime jaunuo
lius, padėkime jiėms darbuo
tis!” Reikėjo dalyvauti tame 
mitinge ir priduoti daugiau 
energijos jaunuoliams.'' Taip, 
draugai, yra negerai. Geriau 
būtų mažiau rėkti, o daugiau 
veikti. . • /! '

Labai puikų įspūdį darė 17 
vainikų, kurie dabino estra-1 
dą. Jie buvo nuo įvairių orga
nizacijų, tarpe jų matėsi Aido 
ir Laišvėš Chorų vainikai. Ta
čiau negana, kad vainiką au
kavo, bet reikėjo ir dalyvauti 
tame svarbiame mitinge. • ■

Buvo rodoma paveikslai to 
viso įvykio nuo pat pradžių 
maršavimo prie dirbtuvės ir 
laidotuvės, ta minia, kur 'da
lyvavo 70,000 žmonių. Buvo 
daugelis kalbėtojų' ir Aido 
Choras sudainavo 4,' tam pri
taikytas, dainas.

Ant rytojaus, kovo 9 d., nu
nešė visus vainikus ant kapų 
5 žuvusių draugų, ir nuo 12 
iki 5 valandos stovėjo sargy
ba, vis persimainydami. Neku- 
rie praeiviai pamatę tą visą 
sakė: “They were reds and 
still are Red” (jie buvo raudo
naisiais ir vis tebėra Raudoni).

------------------ .. \
Kovo 8 pripuolė Moterų 

Diena, tai Detroite apvaikščio
jom sekmadienį kovo 10 d.

Čia irgi mažai lietuvių daly
vavo. Buvo programa. Kalbė
toją turėjome Beatrice Schilds, 
iš Chicagos. Ji plačiai nurodi
nėjo moterų padėtį čia, Ameri
koj, ir Sovietų Sąjungoj, koks 
skirtumas, kiek geresnis yra 
Sov. Sąjungos moterų gyveni
mas, nors Hearsto laikraščiai 
ir rašo, būk Sovietų žmonės 
miršta nuo bado, kuomet ten 
jokio bado nėra. Kodėl Hearst 
nepažiūri į Ameriką ? Turtin
giausia šalis pasaulyje, o kiek 
žmonių miršta iš bado ir ken
čia neapsakomą skurdą. Ne, 
jis nemato, kas po jo nosia de
dasi, bet šmeižia Sovietų Są
jungą.

Teko kalbėtis su keletą 
draugių, kurios nusiskundžia, 
jog kada buvo Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimas, tai bu
vęs didesnis veikimas. Ir kalti
na nebuvimą moterų organiza
cijos sumažėjime veikimo. Ta
čiau, kaip atskira moterų, 
taip ir bendra organizacija ra
gina moteris prie veikimo, tik 
moterys pačios turėtų suprasti 
svarbumą, reikalingumą daly
vauti veikime.

Metai laiko, kaip susivienijo 
LDSA su ALDLD ir nuo to lai
ko nupuolė veikimas tarp mo
terų. Ir visos moterys sutiko 
susivienyti, sakydamos, kad 
bus mažiau komitetų ir susi
rinkimų, o tas turėjo pakelti 
veikimą. Bet pasirodė kaip tik 
priešingai,

Patartina, kad moterų vei
kiantis komitetas ragintų mo
teris dalyvauti susirinkimuose 
ir imtųsi už veikimo, ir, ma
tant reikalą, šauktų atskirus 
moterų susirinkimus ir nurodi
nėtų reikalingumą organizaci
jos.

Cleveland, Ohio.
“Ar Tu žinai Savo Kaimyną,''1 

.Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas su virš padėtų ant- 
galviu išleido tūkstančius lape
lių, kad supažindinus Clevelan- 
do darbininkus, ypač bedarbius, 
už ką Viola Juback bedarbė 
motina dviejų mažų kūdikių, 
tapo nuteista 5 metams kalėji- 
man. Julią Juback (nuteisė kalė- 
jiman už tai, kad ji buvo veik
li Bedarbių Tarybose ir visose 
kovose už bedarbių pašalpą. 
Pernai, metamai Martinų šei
mynai iš namų, ji gelbėjo, or
ganizavo kaimynus, kad pasto
jus kelią evikcijai. Vėliau, Mar
tinų namuose kalbėdama už 
komitetą nuo bedarbių, “Snoo- 
perio” Miss Newmann • buvo 
įskųsta, būk Julia Juback grą- 
sinus ją, privertus ją išrašyti 
orderį.

Clevelando Chamber of Com
merce, su “7 slaptaisiais”, dėjo 
visas pastangas, kad tą kovingą 
motiną pasiuntus ilgiems me
tams į kalėjimą primetant jai. 
“blackmail,” geriaus sakant, 
bosų klasės teroru nugąsdinti 
darbidihkus nuo kovos prieš 
kapojimą pašalpos.

Tarp. Darb. Apsigynimo tik
slas, tai supažindinti visus Cle- 
velando darbininkus su tais 
“jurimenais,” kurie nuteisė,^u- 
lią Juback.—Pažinti ir žinoti 
kaimyną, kuris nuteisė bedarbę,, 
dviejų kūdikių motiną, kuri 
drįso kovot prieš badą.

S.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu: •
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5186 

Keystone—Main 1417

A.L.D.L.D. ŽINIOS
ALDLD 12-tam Apskrityje. 
Jei Dirbate, tai Nemiegokite!

Kovo 7 d. buvo “rengiamos” 
prakalbos draugei Mažeikie
nei Wilkes-Barriuose. Mažei
kienė atvažiavo kalbėti,, bet 
štai kas pasirodė: Plakatų vi
sai nedaryta, svetainė nepaim
ta, iš apskričio nė vienas na
rys nepasirodė, kuopos valdy
bos taipgi nė vieno nario— 
prakalbos neįvyko.

Dabar vėl tas pats apskri
tys rengia draugei Menkeliu- 
niutei koncertą kovo 31 d. 
“Laisvės” naudai. Jau laiko 
mažai beliko, bet plakatų dar 
nesimato. Bijau, kad neatsi
kartotų tas pats, kaip su drau
gės Mažeikienės prakalbomis.

Jei dirbate, tai nemiegokite!
Šventaupis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICHIGAN
Jaunuolių LDS 208 kp. suloš an

glišką. veikaluką “Oscar Sapp,” neda
lioj, March 24, 1935, 7:00 vai. vaka
re, Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
St. Po lošimu bus šokiai prie geros 
“Harlem Orchestra”. Įžanga tiktai 
20c ypatai.

Kviečia visus dalyvauti
s Renginio Komitetas.

(67-69)

NEW BRITAIN, CONN.

Kalbės Mažeikiene
Seniai pas mus buvo rengta pra

kalbos, nes vis nebuvo tokios geros 
progos gauti kalbėtojų. Šiuo kartu 
pasitaikė, kad d. Z. C. Mažeikienė 
važinėdama po Naująją Angliją su 
prakalbų maršrutu sutiko sustoti ir 
mūs miestelyje. Pas mus ta drau
gė da niekuomet nėra kalbėjus ir ji 
be abejo daug naujo pasakys. Teko 
girdėti, kad publikos būsią dikčiai 
ant mūs prakalbų.

Prakalbos įvyksta subatoj. kovo 23 
'd.', Lietuvių Svėfąifrtįje, PdrRTst., 
kai 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems 
veltui.

Komisija.
(67-69)

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko darbininkiškos orga

nizacijos rengia parengimą kuriame 
bus rodoma judžiai “Deserters” (Pa
bėgėliai) ir “Life at the Bottom of 
the Sea” (Gyvybė Jūrų Dugne). Abu
du labai įdomūs paveikslai ir verta 
kiekvienam matyt. Po judžių bus ir 
šokiai prie Charlie Kwarren’s Sau
nos orkestros.

Įvyks kovo 24 d., 1935 m., H. and 
M. Sabenko svetainėj, 87-91 Steam
boat Road. Pradžia 6:00 vai. vakare. 
Įžanga suaugusiems 40 centų, vai
kam 15 centų. Užkviečia visus skait
lingai dalyvauti.

Komisija.
(67-68)

. WORCESTER, MASS.
Vėžių ir silkių balius su . šokiais. 

Rengia Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimo 13 kuopa. Kovo 23 d. Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia vi
sus skitlingai atsilankyti. Komisija.

(67-69)

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 12-tą ir 13-tą, 1935 m. 

bus didelis bazaras. Rengia visos or- 

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS g

B Sena) dirbąs graborystės pro- g 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- § 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu g 
g mirusių. g
i Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius šerme- B 
B nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems S
D./ ęn
B Šaukite dieną ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. s
B Brooklyn, N. Y. 8 

ganizacijos del politinių kalinių ir 
streikierių. Todėl draugai ir draugės 
būkite visi skaitlingai šiame bazare, 
paremsite kalinius ir streikierius. Pa
aukokite daiktais ar pinigais. Šitas 
parengmas įvyks labai gražioj vietoj, 
Ambassador Hall, 1704 North Broad 
Street, šokiai prie geros orkestros. 
Įžanga 10c. vieną vakarą, dviems va
karams 35c. Autetcmfwypetaoincmf 
atnešt i svetainę, kur įvyks bazaras.

Kviečia Komisija.
(67-69)

NEWARK, N. J.
ILD 19 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, 20 dieną 
kovo (March), 180 New York Ave., 
8-tą vai. vakare. Visi nariai būtinai 
turite dalyvauti, nes yra daug svar
bių . dalykų aptarti. Po susirinkimų 
bus svarbios diskusijos.

Sekretorius M. D.
(66-67)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopa rengia prakal

bas. Įvyks ketvirtadienį, kovo 21 d., 
7:30 vai. vakare, Laisves Choro Sve
tainėj, 57 Park Street.

Kalbėtoja bus drg. Z. C. Mažeikie
nė iš Cleveland, Ohio. Jinai kalbės 
apie kasdieninius darbininkų reika-

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti T šią. naują. Vietą. Susipa^v- 
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brucklieimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIU

BRANGAKMENIU ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Notary Publics 

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. 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.

mum mum mt mum įmini mt m im im im mt tm im im im im im im .

lūs, taip pat apie Sovietų Sąjungą. 
Yra labai svarbu, kad darbininkai 
lankytųsi į darbininkiškas prakalbas, 
kad galėtume suprasti daugiau savo 
klasės reikalus ir mokytis vesti ko
vą su išnaudotojais.

Todėl draugės ir draugai, pama
tę šitą pranešimą, ne tik patys da
lyvaukite, bet išgarsinkite gerai ir 
teginkite savo pažįstamus dalyvauti.

Užkviečia Komisija.
(65-67)

Kapsuko Paveikslai

Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai bū,na amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klases, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-K APS ŪKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVĖ” 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klases reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 A
6 Skirtingų Rūšių • U c

Tv' Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto
i stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
imerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmorc 5-6191

TeL STagg 2-5043 3
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Trečiadienis, Kovo 20, 1935

Aukso Karaliai
užima 

mylių plotą, 
maža išimti- 
aukso pro- 
visas kitas

M

i

LAISVE Penktas Puslapis

ir prie neišvystytų

P ą t y r i n ėjus Californijos 
aukso mainų istoriją suranda
me štai ką:

Californijos auksas buvo 
^atrastas per James Marshall 
sausio 24, 1848 metais. Mai
nieriai iš pradžios aukso jieš- 
k(fjo daugiausia savo jėga ir 
špato pagalba, vartojo labai 
paprastą būdą, todėl visą tą 
progresą sulygint su šių die-' 
nų techniška metodą negali
ma. Bet

< technikos metodų mainieriai 
iškasdavo nuo 2’/> iki 18 unci
jų aukso per dieną. Tuo lai
ku už auksą buvo mokama 
$16 už unciją. Mainierių al
gos tikrai nėra nusakomos, 
bet sprendžiant abelnai, alga 
buvo apie $35 j dieną. Prie tų 
h«kų gyvenimo aplinkybių 
pragyvenimas buvo neapsa
komai brangus. Vien paprasti 
pusryčiai kainavo apie $5, 
Vanda už paprastą kambarį 
kainavo apie $15 per vieną 
naktį.

Nors ir prie brangaus pra
gyvenimo, mainieriai tuomet 
daug geriad gyveno, palygi
nus su šiandieniniu gyvenimu. 

'Kadangi kapitalizmas da ne
buvo taip apsivienijęs, kaip 
jis yra šiandien, per tai jų 
pelnai buvo tik per pusę, pa
lyginus su šiandien.

Kaip kam iš mUni'erių kar
tais pasisekdavo rasti ir auk- 

4 so šmotelį ant paviršiaus že
mės. Tarpe 1848 ir 1854 me- 

atrado kelis aukso šmote
lius (nuggets)—vienas svėrė 
200 svarų ir buvo vertas $43,- 
frOO, kitas buvo vertės $45,000, 
o mažesnės vertės daug 
dažnai atrasdavo.

ir 
Šiandien

vo skaitoma aukso šaltiniu. 
Ji užima 53 keturkampių my
lių plotį. Californija 
240 keturkampių 
Per 86 metus, su 
mi, Californijos 
dukcija viršino
valstijas, įskaitant ir Aliaską. 
Pagal mineralogist© W. W. 
Bradley aprokavimą, Califor
nijos plote dar randasi apie 
$1,500,000,000 vertės aukso ir 
ims nuo 10 iki 100 metų jį 
surasti.

Jungtinėse Valstijose aukso 
ir sidabro mainas kontroliuo
ja 39 korporacijos. Nuo 1933 
metų šitų metalų produkcija 
pakilo 36 procentus, o produk
tų vertė pakilo 151 procentą. 
Sidabras pakilo^nuo 35 iki 
641/2 centų, auksas nuo $20.67 
iki $35 ir da tikimasi pakelti 
kainą aukščiau.- Iš 11 valstijų, 
kur priskaitoma Aliaska ir 
Philippines, šitos korporacijos 
daugiausia susikoncentravo 9 
valstijose ir turi po savo glo
ba 75 proc. aukso produk
cijos, o sidabro 85 procentus.

Šitie aukso karaliai 1934 
metais pagamino aukso 3,- 
075,200 uncijų, vertės $107,- 
631,000, tuo pat metu paga
mino sidabro 31,384,200 unci
jas, vertės $20,247,200. šitam 
korporacijų trustui 1934 me
tais liko gryno pelno už auk
są $75,000,000, už sidabrą 

j $17,000,000. Tai neapsako
mai milžiniški pelnai. Bet tie 
pelnai mainierių nešildo, ku
rie tą auksą iš žemės iškasė. 
Jackson ir Amados pavieto 
organizuoti “Vigilantes” su 
valstijos policija mainierių 
streiko kempes sudegino ir

Jau šeštas mėnuo kaip mainie
riai streikuoja ir grumiasi su 
savo priešais. Ta ilga kova 
mainierius taip suvienijo ir 
užartavojo karžygišku kovin
gumu, kad joki persekiojimai 
ir gązdinimai nepajėgia jų 
įveikti. Visi tvirtai laikosi už 
savo reikalavimus, už pripa
žinimą mainierių unijos, algų 
pakėlimą ir saugumą.

Mainierius geriausia remia 
San Francisco laivakroviai.

Pacific.
4

Norwood, Mass

yra viskas kitaip Jungtinėse aukso karaliai priverstinai nori 
Valstijose ir Californijoj.

Pietinė Afrika kada tai bu- stabdydami jiem SERA šalpą.
mainierius badu išmarinti, su-

Šaunus Koncertas, Svarbios 
Prakalbos

šiandien, trečiadienį, kovo 
20 d., Lietuvių Svetainėje tu
rėsime labai iškilmingą ir pui
kų koncertą, kartu ir prakal
bas paminėjimui didelio lai
mėjimo su išgavimu čarterio 
Mass, valstijoj del Lietuvių 
Darbininkų S u s i v i enijimo. 
Programa prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Prakalbą sakys draugė Ma
žeikienė, iš Clevelando, Ohio. 
Jinai aiškins svarbiuosius die
nos klausimus.

O koncertą išpildys sekamos 
dailės spėkos:

1. Rusų - Ukrainų Grupe, iš 
12 ypatų, šoks įvairius šokius, 
tautiniais kostiūmais pasipuo
šę.

2. Theodore Bayrack ir An
drew Martinoff, duetas.

3. L.L.R. Choras.
4. Izabell Jarmolavičiutė, 

solo.
5. Z. C. Mažeikienės 

kalbėlė.
6. Merginų Choras.
7. Vyrų Choras.
8. Extra ?
Kviečiame visus norwoodie- 

čius dalyvauti.
LDS 3 kuopa.

tame, kad buvo kitas masinis 
susirinkimas. Mat, tą pačią 
dieną suareštavo daug bedar
bių prie pašalpos biuro, tai 
tame susirinkime masiniai da
lyvavo.

Draugės Mažeikienės pra
kalba labai patiko ypač mote
rims, nes vyrus biskį pabarė, 
kad vis dar nekurie iš jų savo 
moteris draudžia nuo lankymo 
susirinkimų. Jinai kalbėjo apie 
šių dienų įvykius, apie bedar
bę ir kitais klausimais. Litera
tūros parduota vidutiniai. 
Gautas vienas naujas skaity
tojas del “Working Woman.” 
Aukų surinkta $1.65.

WATERBURY, CONN.

PUIKUS KONCERTAS
/ * * k 1 f

|vyks Sekmadienį, 24 d. Kovo (March)
VENTA SVETAINĖJE 

103 Green Street, Waterbury, Conn.

Nepasivėluokit — pradžia programo 7:30 valandą vak.
' PO PROGRAMO TĘSIS ŠOKIAI IKI 11:30

t

4

p ra-

Worcester, Mass

la-

9 vai. ryte, ir prirodyti kuo 
pamatuodamas jis areštavo šį 
bedarbį ir kaip galima pragy
venti už $2.50 savaitę laiko. 
Mes kviečiame visus draugus, 
kurie tik turite liueso laiko, 
būti teismabutyje po num. 3 
Waldo St. šeštadienio ryte. 
Teismo salė turi būti užpildy
ta darbininkais, nes čia mūsų 
visų reikalas. Parodykime sa
vo solidarumą ir klasinį susi
pratimą. Bedarbis.

Washington, Pa.
Mainierių Vargai ir Jų 

Gyvenimas

Dabar mainierius bosai
biausia išnaudoja. Ne tik kad 
negali pragyvenimo uždirbt, 
bet turi būt bosam nuolankūs: 
jeigu ne, tai tuoj iš darbo iš
meta.

Štai kas atsitiko Pittsburgh 
Coal Co. kasykloj, Wesland, 
Pa. Bosas užpyko ant juodvei- 
džio darbininko ir jį išvarė iš 
darbo, norėdamas pastatyti sa
vo “frentą.” Priežastis buvo 
tokia. Tas darbininkas dirbo 
prie molderių už snaperį. At
sikabino karai ir visu smarku
mu pradėjo iš kalno bėgti t ir 
išmušė duris. Bosas jam davė 
vieną-'savaitę “pasilsi©” už 
prasikaltimą.

v 'Dabar, išbuvęs savaitę na
mie, 12 d. kovo sugrįžo į dar
bą, bet lempinis neduoda lem
pos. Jis nuėjo pas draugus ir 
pasakė, kad jam lempos ne
duoda, tai visi tie, kurie dirba 
prie molderių, nuėjo pas bosą. 
Bosas pasakė, kad tas darbi
ninkas pravarytas už prasikal
timą, kad išmušė duris. Darbi
ninkai pareiškė: “Jeigu jį 
pravarote, tai mes, streikuo- 
jam.’ Turi duot darbą atgal, o 
jeigu ne, tai mes molderius va
rom į šapą.” t

Taip ir padarė mainierių 
komitetas. Pasakė mainieriams 
ir visi parėjo namo — sustrei
kavo. Antrą valandą buvo mi
tingas. Suvažiavo visi mainie-jar tas nebuvo pirmoji lekcija

Kas bus balandžio 1 d., 
7:30 vai. vakare? Ogi Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 39 kuopa ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 82 kuopa rengia vakarie
nę ir koncertą Darbininkų 
Centre, 416 Lackawanna Ave., 
dienraščio “Laisvės” ir aps
kričio naudai. Bus gera vaka
rienė ir geri dainininkai, kaip 
tai, Menkeliuniutė iš Brookly- 
no, mainierių kvartetas iš She
nandoah ir kiti. Todėl ne tik 
vietiniai, bet ir apielinkės lie- > 
tuviai turėtų skaitlingai daly
vauti. Menkeliuniutė senai mū
sų apielinkėje yra dainavus.

Gi įžanga tiktai 50 centų. į 
Pasistengkite tikietus įsigyti j 
išanksto. Galima gauti pas kp. 
narius bei valdybas.

Prakalbų Lankytoja.

Adelė Mickevičiūtė

Čia dalyvaus žmonių iš 
visos Connecticut Valst.

Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence, R. L, ir Anta
nas Višniauskas,« barito
nas iš Bayonne, N. J. Bus 
proga Išgirsti dainų, ku
rių dar čia niekas negir
dėjo, ir 
juokt.

linksmai prisi-

Dalyvaus 
ras

ir Vilijos Cho- 
programe

RENGIA VILIJOS
CHORAS.

Įžanga tik 35 centai

Visas ir visus užkviečiam atsilankyti, o užtikriname, jog 
būsit patenkinti.

*

Klausimai ir Atsakymai
N t

Gerb. “L.” Redakcija:
Prašau paaiškinti, ar fašiz

mas neturėtų būti pakrikšty
tas palmertžifiU’ atsiminus val
stybės “teisingumo” depart
ment© galvos Palmerio abla- 
vas ant radikalų 1920 metais? 
Tiek darbininkai tuomet nu
kentėjo nuo visokių persekio
jimų, areštų ir deportavimų,

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletes 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP 
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties-šalčio 
Tabletai ar Syrup po 50c. 
Už bonka. Galima gauti 

THE BRET-O-COL LAB. 
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

Tel. Stare 2-0783 NOTARY J
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levanda usk as) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

‘Laisvės’Naudai Parengimai
Prašome Įsitčmyti ir Būti Juose

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupe. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisves” Skaitytojai ir rėmėjai

Dainuos Menkeliuniutė, Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE

325 E. Market Street

SCRANTON, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai

Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio
--------------------- ■   ■ ----------- - . - ■ - / - ■ . ..

ROCHESTER, N. Y. VAKARIENE
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

kitų šalių fašistams?

veda

da.

užmokėti po $1 
O iš viso dienomis 
7-8 šimtai mainie- 
ne geras pelnas 
ir unijai?

B.
Los Angtles, Calif.

Atsakymas

tiesa, kad kitų šalių

Bedarbių Kovos; Padekite At
mušti Užpuolimą

Pašalpos, kurias bedarbiai 
laikinai išsikovojo, pastarais 
laikais'vėl kertamos, mažina
mos ir visokiais būdais varžo
mos. Ypatingai pavieniem be
darbiam šalpos įstaigos pasta
to sąlygas, ar imk $2.50 sa
vaitinės pašalpos, arba eik į 
salaveišių armijos užlaikomas 
įstaigas. Maistas, kuriuo be
darbiai maitinami tuose sala
veišių barakuose, yra labai 
prastas. Nešvara taipgi nepa
kenčiama, nes iš skiriamų be
darbių užlaikymui pinigų, iki 
pareina per ponų rankas, ma
žai kas lieka, labai maža dalis 
tenka bedarbiams. Kuomet be
darbis gauna tiesioginę pašal
pą, tai šelpimo pinigų skirsty
tojams ir salaveišių kazarmių 
užlaikytojams nėra pelno. To
dėl bedarbių šelpimo biuro 
galva ponas Becker žiauriai 
verčia pavienius bedarbius ei
ti į salaveišių armijos, ar ki
tas panašias įstaigas.

Bedarbių Taryba 
smarkią kovą už tiesioginę pa
šalpą pavieniams bedarbiams 
ir daugeliui buvo išgauta to
kia pašalpa. Bet dabar ponas 
Becker pasiryžo sulaikyti au
gantį bedarbių kovingumą su 
policijos ir teismo pagelba. 
Kovo 15 d. suareštavo bedar
bį, kuris atsisakė eiti į sala
veišių armiją ir reikalavo tie
sioginės pašalpos. O kaltina jį 
“valkatystėje ir tvarkos drum- 
styme.” šis pono Becker pasi- 
mojimas yra prieš bedarbių 
teisės ir jeigu jam pavyktų ap
kaltinti šį bedarbį valkatystė
je ir tvarkos ardyme, tai vi
siems bedarbiams bus galima 
tas primesti, kurie tik išdrįs 
pareikalauti žmoni škesnio 
pragyvenimo.

Bedarbit] Taryba ir Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas pasiryžo vesti kovą prieš 
šį bjaurų Becker pasirnojimą 
ir šaukia poną Becker stoti į 
teismą kovo 23 d., šeštadienį:

riai. Atvažiavo ir mainierių 
unijos viršininkas. Ir štai, uni
jos ponas pasakė, kad mainie
riai esą kalti. Naktiniai turį 
eiti į darbą, o dięniniai, kurie 
išeis ryte į streiką, tie turės 
kompanijai 
kiekvienas, 
dirba apie 
rių. Tai ar 
kompanijai

Tai matot, draugai, darbi
ninkai, .kaip gerai bosų unija 
tarnauja bosam. Atvažiavo ir 

' suvarė atgal į darbą visus mai
nierius, pasakydami: “Mes iš- 
tirsim dalyką.” O tą darbi
ninkai jau gerai žino, kad tas 
darbininkas nieko nekaltas. 
Bet unija suras kaltu darbi
ninką, ne kompaniją. Tai ir 
pasipriešink bosam, ir jieškok 
užtarimo unijoj. Kodėl bosai 
nepravarė kitų darbininkų, 
kurte išmušė po trejas duris? 
Dėlto, kad tie buvo bosų patai
kūnai.

Čia yra didžiausias perse
kiojimas ateivių ir paskirsty
mas sulyg rasių ir tikėjimų. 
Mainose bosai darbininkus vi
saip “monkina. ” Kad ir kur 
nereikia dirbt, tai bosas pri
verčia. Liepia nušluot ir turi 
šluot. Liepia stulpus statyt ir 
turi statyt, o nieko nemoka. 
Pasakyt nieko negali: jeigu 
pasiskųsi unijai, tai tuoj bosas 
žino ir eik laukan, o unija nie
ko nesako ir dar suranda, kad 
darbininkas pats kaltas. Jei
gu dirba, karą lioduoja ir pa
mato bosą ateinant, tai turi 
greičiau griebtis už pikio ir 
dundyt į viršų, kad bosui būtų 
sauge. O jeigu nemato, kaip 
bosas ateina, dirba, tai ir be-.

M. Yanavičienč.

Tas 
buržuazija pasimokino iš Pal
merio ablavų 1920 metais, bet 
pats fašizmas, kaipo burtališ- 
ka, ginkluota kapitalo diktatū
ra, prasidėjo keliais metais 
vėliau, būtent) Italijoje 1923 
metais. Tos diktatūros pavadi
nimas “fašizmu” yra jau pri
gijęs ir visam svietui žinomas, 
todėl kitokio pavadinimo ne
reikia jieškoti.

Gerbiama “Laisvės” Redakc.:
Malonėkite duoti atsakymą 

per dienraštį “Laisvę” į že
miau telpantį paklausimą. Iš 
kalno bus ačiū.

Ar galima gauti Kanados 
pilietystės popieras nelegaliai 
įvažiavus į Kanadą, kaipo jū
rininkui pasilikus nuo laivo 
1928 metais ir 'gyvenus iki 
šiol? Ar paduodant prašymą 
del gavimo popierų, negali bū
ti areštuojamas ir deportuo
jamas į Ėurbpą ?

Draugiškai,

Atsakymas

Gaila, kad draugui negali
me šuteikti pageidaujamų in
formacijų, nes mes patys ne
žinome, kaip į tokius ateivius 
Kanados įstatymai žiūri. Pa
tartame pasiteirauti Kanados 
įstaigose apie tai. Bile kas gali 
užeiti ir paklausti.

Scranton, Pa.• r r 1 •• r.
Kas Pas Mus Veikiama

Kovo 6 d. įvyko draugės 
Mažeikienės prakalbos“ Pub
likos buvo mdžai, tik virs 'piu 
se šimto. Priežastis daugiau

3 Komunistai Laimėjo, 7 
Socialistai Pralaimėjo

'Stčckholmo;' š v'ė d i j o j, 
miesto tarybos rinkimuose 
išrinkta trys’ komunistai. 
Šiuose rinkimuose socialis
tai prarado’' septynias iš 
pirmiau turėtų vietų mies
to taryboje. Kandidatavo ir 
švediški naziai, bet nei vie
nas jų neišrinktas

Harry s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA ’

Ant Columbia Avė!,’ tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi Įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS'STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N/'Y.' ’

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Sėstas Puslapis " LAISVĖ ’

Į NEW YORKO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Protestas prieš Strachey 

Deportavimą
Kovo 20, vakare, Fifth Ave. 

Theatre, 28 St. ir Broadway, 
New Yorke, įvyks masinis mi
tingas protestui prieš garsaus 
rašytojo ir kalbėjo John Stra
chey deportaciją. Mitingui 
pirmininkaus Heywood Broun. 
Kalbės John Ujich, tik ką pa- 
liuosuotas iš Ellis Island po 
paranka; taipgi J. B. Ma
thews, Soc. Partijos narys, 
Orich Johns, New Masses re
daktorius, ir Dwight Morgan, 
Ateivių Gynimo sekretorius.

Tikimasi Elektros Darbinin- prfe nedatekiiaus dar i»’i«i'Js-iMasiniu Spaudimu Bedarbiai
i n, •] jo fanatizmas .ir pastūmėjo . C. ..

Trečiadienis, Kovo 20, 1935*

“žmogžudžio Duktė”
Pereitą sekmadienį Vyčiai 

turėjo savo parengimą, para
pijinėj salėje, kuriame buvo 
perstatoma veikalas vardu 
“žmogžudžio Duktė.”

Minėto veikalo lošėjais bu
vo patys vyčiai, tai yra, čia 
augę vaikinai ir merginos, ir 
sulig čia augusių, lošimas išėjo 
neblogiausiai; jeigu būdavo 
kokiui trūkumų ar klaidų pas 
lošėjus, tai vaikai iš publikos 
savotiškai tuos trūkumus pa
taisydavo.

Pats veikalas, “žmogžudžio 
Duktė”, tiesą pasakant—ne
nuobodus; nuo pat pradžios 
šio veikalo iki pabaigai meilė, 
meilė ir meilė. Ir ve didžiau
sia bėda su šiuo veikalu, kad būtų proga pasveikti. Bet su 
jo vyriausias principas glūdi 
ant visai tuščių svajonių, visai 
dirbtiną vaizdą perstatoj la
bai panašus savo turiniu į vei
kalą “King Kong” (Ameriko
je vaidinama judis tokiu var-.nimo, man baisu!” sako Gri- 
du). Taipgi visiems stebūk-.gas. Jis pradeda suprasti, kad 
lams ir dramoms šiame veika-,jo “laimė” tik laikina, kad tie 
]e užkinkytas ir dievas, 
dievo pagelba čia įvyksta 
laimės ir nelaimės.

Vakarui pirmininkavo 
Mažeika; taipgi bandė pasa
kyti kaip ir prakalbėlę, nors 
jam kalbėti labai nevyksta.
Jis protarpiais vis pasakojo, i ankstybus kapus, 
kaip jam parvažiavus Lietu- --------------------- -
von j svečius labai serai bu- YOgęS Knygas 8-fa Kartu

ką Streiko
Brotherhood • of Utility Em

ployees, elektros darbininkų 
unija, praneša, kad bile valan
dą galima tikėtis elektros dar
bininkų streiko, kadangi New 
Yorko ir Brooklyno Edison 
kompanijai asmeniškai buvo 
priduoti unijos reikalavimai, 
bet kompanija griežtai atsisa
kė išpildyti. Kompanija šapo- 
se iškabino pranešimus, kad 
norinčius streiklaužiauti poli
cija 
ras 
tui” 
n i ja 
ninko

jaunuolį į policijos nagus, kur 
patekus retai kam betenka tu
rėti bent kokią ateitį.

Privertė Paliuosuot Vadus

apsaugosianti. Mat, majo- 
LaGuardia patarė “mies- 

*‘nesirūpinti,” o kompa- 
greit suprato savo virši- 

valią.”

Tikisi Grigą Pasveiksiant
Jau buvo rašyta, kad ilgai' 

skurdęs pusbadžio bedarbio 
gyvenimu Frank Grigas, ra
dęs, sugrąžino tūlos kompani
jos bonus ir už tą buvo gavęs; 
radybų šiek tiek pinigų iri 
darbą. Tas perdaug sujudino 
biedną senelį. Be to, prie jo 
pradėjo laižytis visokių smal
suolių, ba jis dabar jau buvo 
Grigas su doleriu. Visa ta ne
paprasta padėtis išmušė varg
šą iš lygsvaros, sukvailiojo, 
sušuko esąs “dievu” ir taip at
sidūrė Bellevue ligoninėj.

Dabar Grigas eina geryn,

Graži Aido Merginą Pramoga
Tik 10 dienų liko iki nepa

prastos Aido Choro Merginų 
Ensemblio iškilmės, kuri įvyks 
31 kovo, sekmadienį, “Lais
vės” svetainėj. Tai nebus pa
prasti šokiai, bet koncertas- 
šokiai. Grieš Jugoslavų Tam- 
buraški stygų orkestrą. Dai
nuos Aido Choras ir jo Mer
ginų Ensemblis. Bus ir dau
giau įvairumų. Įžanga tik 25 
centai. Ensemblis visur paren
gimuose dainųja publikai. Iš 
publikos jos prašo vieno—gar
sinkite ir rengkitės 
vakaro, kaip prie 
myninės iškilmės.

prie šio
savo šei-

Aidiete.

Williamsburge tūlas laikas 
atgal buvo areštuoti 5 Bedar
bių Tarybos nariai už kovin
gumą šalpos biure, reikalau
jant pašalpos. Jų teismas įvy
ko kovo 19, Williamsburg 
Bridge Plaza teisme prie teisė
jo Hirschfeld. Gynė Tarpt. 
Darbininkų advokatas Paul
sen. LeRoy, Bedarbių Tarybos 
organizatorius gynė pats save. 
Kiti teisiamieji buvo Adams, 
Dalton, Mrs. Dellack, Meltzer.

Bedarbiai rengėsi masiniu 
spaudimu ginti savo vadus. 
Policija buvo prirengta pulti, 
kiekvienam suolui teismabuty- 
je pastatyta po du guzikočiu. 
Tačiau tas nėišgązdino bedar
bių, kimštinai užsipildė teis- 
mabutis ir policija jų nebe
kliudė. Visi kaltinamieji iš
teisinti. Tai vis masinio spau
dimo pasekme.

dU® DIENINIAI
SPECIALAI

TREČIADIENI, KOVO 20-tą 

Gryni Saldainiai 
Cherry Cocoanut Cream 
Kisses

40c vertės—pilims
Šokoladu Aplietos
Itališkos Grietinės

40c Vertės—pilnas svaras 
šokoladu Aplieti 
Creamery Caramels

40c Vertės—pilims svaras
Jelly Turkish Lagoom

40c vertės—pilnas svaras 
Namų Darbo šokoladinis j —jg 
Fudge Keksas 40c vertės I /

PRIE FONTANŲ
Tuna Fish Senvičius 
ir Kava reguliariai
Frosted Milk Shake

reguliariai
Hot Fudge Dundee
Keksas reguliariai
Chocolate Ice Cream Soda

reguliariai 15c

svaras 17C

19C

19C

25c

15c

15C

1OC
186 Krautuvės —Viena arti jus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi Į PABANDYKITE I

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.r 
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetaines

grįžtančia sveikata grįžta ir 
atmintis apie buvusį baisų gy
venimą. “Mano* gyvenimas bu
vo blogesnis už šunies. Dabar, 
senatvėje, aš bijau tokio gyve-

Su , buržujų de] pasigarsinimo nu
mesti trupiniai greit išsibaigs 
ir jam gręsia tas pats juodas 
vargas, jo rytojus neužtikrin
tas. Tas kliudo Grigui pa
sveikti, tas veja tūkstančius 
tokių Grigų į beprotnamius ir

ir

“Dvasios” Nebepasirodė
Emerson Gilbert, spiritualis- 

tų bažnyčios, esančios 200 W. 
54th St., pastorius, sakėsi iš
šaukiąs dvasias ir jų pagalba 
galįs viską atlikti, net ligas 
gydyti. Ir “dvasios” labai sėk
mingai pagydydavo jo sergan
tį kišenių.

Aną, dieną užėjo pas jį dvi 
moterys policistės. Viena jų 
pasiskundė skaudama nugara. 
Menkas dalykas, sakė jai Gil
bertas. Lai tik slaugė nuren
gia ją, o jis tą patį padarysiąs 
sekamam kambaryje del susti
prinimo “dvasių” įtakos. Pasi
rodė “dvasia,” bet ponia Do
lan pažino patį Gilbertą, įsisu
kusį skyston marškon, 
nantį dvasią. Areštavo.

Areštuotas Gilbertas 
statė baisiai įžeistu ir 
teisėjui ateiti į seansą
parodysiąs, kad galima iššauk
ti dvasias. Teisėjas nėjo, bet 
pasiuntė ekspertą Dunninger, 
taipgi laikraštininkus ir foto
grafus. Dvasios, matomai, nu
sprendė, kad ekspertai ir lai
kraštininkai, tai ne lengvatikė 
moteriškė, neapgausi — nepa
sirodė. Dėlto jų kupčius Gil
bertas tapo nubaustas $50 ir 
dar turės bylą už praktikavi
mą medicinos be leidimo.

vaidi-

persi- 
liepė 

ir jis

Rep.

Sadauskaitės Kostiumuotas
Koncertas

ga-
su
O

vo; gyrėsi, kad jis Kaune 
vo sėdėti viename suole 
prezidentu ir ministeriais. 
jau Lietuvoj viskas taip gerai, 
kad nei apsakyti negalima. 
Daug geriau negu Amerikoj.

Perstačius lietuvišką veika
lą, dar buvo vaidinama trum
pas veikaliukas anglu kalboj, 
bet pastarasis buvo labai nuo
bodus, kad tą veikalėlį bevai- 
dinant, liko tik kelios ynatos 
salėje. Iš pradžių publikos 
buvo nemažai — arti dviejų 
šimtų.

Veismūniškis.

Policija sulaikė 16 metų 
jaunuolį Sigmund Wrublews- 
kį, 38 Newell St., Brooklyne, 
už vogimą knygų iš krautuvių 
ir knygynų. Vaikas aiškinasi, 
kad jis norįs ne tik skaityti, 
bet ir turėti knygas, o jo tė
vai biedni, negali jam nupirk
ti.

Jis ypatingai susiinteresavęs 
astrologija, kadangi jis esąs 
isitikinęs, jog visi pagarsėję 
žmonės tapę tokiais todėl, kad 
jie sulyg žvaigždžių įtakos su
žinoję savo ateitį. Matomai,

“Laisvės” skaitytojams ir 
šiaip lietuviams gerai žinoma 
dainininkė Sadauskaitė rengia 
savo naudai koncertą, kuris į- 
vyks balandžio 28 d., Maspe- 
the, Klaščiaus svetainėje. Ji
nai dainavo pereitam “Lais
vės” koncerte ir publikai pa
tiko.

Ji sako savo koncerte dai
nuosianti net šešiose kalbo
se, būtent: lietuvių, rusu, ispa
nų, vokiečių, italų ir francū- 
zų. Apart jos, programos iš
pildyme dalyvaus daugiau dai
lės spėkų.

Įžanga į koncertą bus to
kia: $1, 75c. ir 50c.

Šiuo tarpu Sadauskaitė da
lyvauja Radio City veikale 
“The Great Waltz” rolėje 
“understudy,tai yra, kaino 
pagelbininkė vadovaujančios 
aktorkos Miss Clair. Jeigu pa
staroji pasitrauktų, tai Sa
dauskaitė užimti] jos vietą.

Rep.

Darbinininkai Parėmė Ser
gančią Draugę

Juškevičiaus šapoj čerma- 
nas pagarsino, kad yra susir
gus viena šapos darbininkė, V. 
Andriuškevičienė, našlė, ne
turtinga moteris. Tapo šapoj 
surinkta jos paramai $19.10, 
kuriuos tą patį vakarą perda
viau minėtai moteriai.

C. K. Vilkas.

D.N.Y. Organizacijų Sąryšio 
Susirinkimas

Ketvirtadienio vakare, kovo 
21 d., 7:30 v., . “Laisvėje,” į- 
vyks viršminėtos organizacijos 
susirinkimas. Visi organizaci
jų atstovai, kurie esate Sąry
šyje, ateikite į susirinkimą.

ALDLD 185 KP. NARIAM

ALDLD 185-tos kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, kovo 21 d., drg. Mockaus 
kambariuose. 411 Autumn Ave., 
East New York, N. Y. Pradžia 
8-ta vai. vakaro.

Visi nariai pribūkite.
M. Misevičienė, Sekr.

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms, ir jvai-

• rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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I/O III | | O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|l Į Į || II Į | |l Į Į čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
• * X "" B matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6901

KONCERTAS IR BANKIETAS
Rengiatės j didįjį savo dienraščio po- 
kilį. Dalyvaukite suvažiavime ir 

būkite bankiete.

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April) 
Bankietui bilietai jau gatavi, tuojaus Įsigy
kite jų; užtikrinkite sau vietą bankiete

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST.. , BROOKLYN, N. Y.
Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietas 

prasidės 7-tą valandą vakaro.

Kovingų Narių įtaka Auga
Oficialūs ILGWU 22 Loka- 

lo rinkimų skaitlinės rodo, 
kad pereitą ketvirtadienį įvy
kusiuose lokalo rinkimuose 
kovingi eilinių narių kandida
tai gavo 40 nuošimtį balsų. 
Administracija naudojo visas 
priemones, kad nedaleisti iš
rinkti eilinių narių kandidatus. 
Išrinkti visi administracijos 
žmonės, tačiau balsavimų pa
sekmės rodo reakcinės Loves- 
tono pasekėjų Dubinskio- 
ftochmano įtakos puolimą.

Populiariškiausias admini
stracijos kandidatas gavo 
5,418 balsus, o eiliniu narių 
3,551. Balsavime dalyvavo 
9,100 narių. Pereitų metų rin
kimuose administracijos kan
didatai gavo 8,000 iš 12,000 
balsų, kas reiškia du trečdaliu. 
Tas rodo, kad eiliniai nariai 
dar drūčiau turi suglausti savo 
eiles, kad ateityje laimėti uni
jos vadovybę į savo rankas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Harry Knito, 48 metų, 51 

Little St., mire kovo 16 d. Lai
dos kovo 20 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigom rū
pinasi graborius J. Garšva.

Iš Buvusią Ristynią
Pirmadienio vakare Madi

son Square Garden arenoj su
sirinko apie 7,000 žmonių pa
matyt buvusį pasaulio čampi- 
joną Jim Brow'ning’a imantis 
su neseniai atvažiavusiu iš 
Ireland’o Danno O’Mahoney.

Browning’as sveria 229 
svarus, o jo oponentas 219 
svarų. O’Mahoney nugalėjo 
Browning’ą į 22 :31 minutų.

Kiti vakaro ristikai buvo se
kanti : Rudy Dusek su Chief 
Little Wolf, indijonu. Pasta
rasis nugalėjo savo oponentą 
į 13:06 minutų.

George Zaharias 230 svarų 
su Dr. Harry Fields 230 sva
rų. Zaharias laimėjo į 15:18 
minutų.

Pat McKay 225 svarų su Al 
Bisignano, kuris nugalėjo Mc 
Kay į 14 :53 minutų.

Joe Dusek ritosi su rusu, 
Ivan Vernyhora. Imtynės išėjo 
lygiom.

Abie Coleman 205 svarų su 
Sam Cordovano. Cordovąno 
paguldė Coleman’ą į 7:21 mi
nutų.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU

Pajieškau pusininko, kuris mvletų 
dviese vyrai gyventi. Visas išlaidas 
ir valymą pusiau dalintis. Renda la
bai prieinama. Trys dideli kamba
riai ,garu apšildomi, maudvnč, dide
lis gesinis nečius, kur galima kepti 
ir virti. Visi stubos Įrankiai nuo di
džiausio iki mažiausio. Galima viską 
namie pasidaryti..

Mane galima matyti Piliečių Kliu- 
be kiekviena vakarą, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

C. K. Vilkas.

IŠRANDA VO JIM AI
PASIRANDAVOJA patalpos biz

niam, 20 x 60 pėdų, šildomas ga
ru. Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Grosernė ir Delicates
sen Krautuvė'. Gerai lietuviais apgy- 
ventoj vietoj. Vietoje‘galima gražiai 
gyvenimą 'daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(67-73)

Parsiduoda pigiai Saldainių Krau
tuvė su trimis kambariais užpaka
lyje. Geros Įplaukos. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

40 Marcy Avenue (Arti Grand St.) 
Brooklyn, N. Y.

(65-67)

MUZIKALĘ PROGRAMĄ DUOS: 
Bertha Ramoškaite, sopranas, iš Hartford. 
A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J. 
K. Menkeliuniute, visos Amerikos dainininkė? 
Aido Choro Vyrų Sekstetas, iš Brooklyn.

.Aldona E. Kiimiutė ir Lillian Kavaliauskaite, 
abi brooklynietės, duos gražių duetų.

Taksi darbininkai vienos 
dienos streiku laimėjo sugrą
žinimą dviejų darbininkų, pra
varytų iš darbo už unijinį vei
kimą, ir pripažinimą 
džiaus komiteto 
garadžiuje Avė.

gara-
Ben Redner
C ir 18th St.,

Margaret Oswald, vengrų 
aktorkos, vyras reikalavo 
nuo jos perskyrų. Jis ją kalti
no, kad būk radęs su kitu vy
ru jos lovoje. Bet teisėjas ne
priėmė jo kaltinimą, kadangi 
vyras tvirtino, kad tą matė 
naktį neužsidegęs kambaryje 
šviesą. Teisėjas mano, kad ne
galima matyti be elektros švie
sos. -.«• i1)<)

Nuo Reumatišky 
Skausmų 
naudokite 

' ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
k palengvina skausmus X

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., » Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomig 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto KaX^Mr/st.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm. krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius i jį karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams i

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos*

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai 14 ’

Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MėŠIažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis ► 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokĮ 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui į

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;- 
Tarp 4th Avė. Ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. Iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




