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Kaip apsisaugo! nuo ku

nigų? /
Gerai išdegė. *
Užkliudė reakcijos sostui.
Smetonienės ranka.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

b1
Kaip ' greitai laisvų pažiūru 

žmogus sunkiai suserga, taib 
greitai apspinta jį religiniai fa4 
natikai ir kunigas. Pasitaiko! 
fanatiški giminės, kurie atitem-' 
pia kunigą ir įbruka mirštan
čiam laisvamaniui išpažintį ir 
“paskutinį patepimą.” O pas
kui lavoną nutempia bažnyčion 
ir su visomis ceremonijomis pa- 
kasa po žeme.

Tokių liūdnų atsitikimų jau 
daug matėme, o dar daugiau jų i ' - 
bus. Kokią teisę turi kunigas! 'munijos ministeriui pirmi- 
lysti prie laisvamanio? Kokią,'’ninkui G. Tatarescu’i vas. 
teisę religiniai fanatikai turį 21 d., reikalaudami, kad jo 
tampyti laisvamanio lavoną pcj valdžia nuslopintų fašistų 

“geležinę gvardiją” ir kito
kį jų veikimą. Liberalų par
tija turi atstovų daugumą 
Rumunijos seime.
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Liberalai Reikalauja Nuslo
pini Rumunijos Fašistus

Bucharest, Rumunija.—85 
nariai liberalų partijos (st6- 
jjaneios už demokratines lai- 
įsves) įteikė pareiškimą Ru-

bažnyčias? !
♦ * * '

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrių rengiami Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimai iš
degė labai gerai. Visur publi
kos buvo daug ir pažangūs kai-, 
bėtojai turėjo progą plačiai iš-/ 
aiškinti, kad tie, kurie šiandien 
kryžiavoja Lietuvą (smetoninin- 
kai ir klerikalai) buvo carber- 
niai ir kaizerberniai 
pirmu u 
kalai ir smetonininkai pasi
kvietė lenkus terioti Lietuvą 
tuojaus po didžiojo karo ir taip 
praganė Vilnių. Jie sužinojo, 
kad Amerikos tautininkai ir kle
rikalai keliais ėjo prie Wilsono 
ir prašė, kad vokiečių plėšikiška 
armija būtų palikta Lietuvoje 
po karo del numalšinimo dar
bininkų ir valstiečių. Mūsų Vi- 
taičiai, Sirvydai ir Karpavičiail 
užtraukė ant Lietuvos bermon/ 
tininkų koronę.

♦ * *

Vėl audringai visoj Ameriko
je sukilo reakcinės Širšės. Mat, 
prezidentas Rooseveltas užkliu
dė per nosį Augščiausiam Teis
mui, kuris užgrobė Jungtinių 
Valstijų kongreso teises ir pa
sidarė užtvaru viskam, kas nor 
kiek pagerintų plačios liaudies 
būklę. Tie patys laikraščiai, tie 
patys politikieriai, kurie perei
tais rinkimais Rooseveltą skelbė 
“komunistu”, pakėlė tokį alasą, 
kokį Amerika jau senai bebuvo 
mačiusi. Net toks “New York 
Times,” kuris dar šiaip taip rė
mė Roosevelto kandidatūrą, da
bar atsisuko prieš jį ir reika
lauja, kad jis nekliudytų Augš- 
čiausio Teismo “nepaliečiamy- 
bės.”

♦ * *

Roosevelto planas toli gražu Į 
nepatenkina mus. Jis neina taip 1 
toli, kaip turėtų eiti. Bet vis . 
tiek tai yra žingsnis gerojon Į 
pusėn ir mes jį remiame.

♦ ♦ *

Walter Duranty, rašydamas 
apie Pabaltijos valstybių poli
tiką, ‘Timese” vas. 21 d. prime
na apie tai, kad Lietuvoje viena 
moteriškė savo rankose laiko 
Lietuvos destinaciją. O kas per 
viena ta asmenybė, tai labai 
lengvai dasiprotėti. Tai ta pati 
mums gerai žinoma ponia Sme- 
ir yra ta šeina katerinka,789 
tonienė. Jai padeda jos sesutė 
ponia Tubelienė. Tai šitos dvi 
lenkaitės ir yra ta šeina kate- 
rinka, pagal kurios muziką taip 
nuoširdžiai šoka visa Lietuvos 
smetonijada.

Mūsiškiai Tysliavos irgi su
šilę klumpakojį ’drožia pagal tą 1 
pačią muziką. Jie irgi teigia,! 
kad visi, kurie neklauso Smeto
nienės, yra Lietuvos tautos “iš
gamos.”

kaizerberniai. Daugelis! 
sykiu išgirdo, kad kleri-\

Plečiasi “Sėdėjimo”
Streikai Detroite

Liaudiečiai Audringai 
Šturmuoja Fašistus 

Madrido Fronte
FAŠISTAI ŽYGIUOJA AT- 
KIRST VALENCIJĄ NUO 

KATALONIJOS
Nepartijinė Lyga už Vy

riausio Teismo Taisymą

Ubagą Kompanija per Metus 
Pelnė $16,500

Madrid, vas. 23.—Madri
do gynėjai audringu, neat- 
laidžiu smarkumu bombar
duoja fašistų linijas, kurias 
jie vietomis atlaužę pusę 
mylios atgal. Smarkiausi 
artilerijos mūšiai siaučia 
Casa de Campo ir Universi
teto Mieste.

Burgos, Ispanija, vas. 23. 
—Fašistai praneša, kad jų 
armija atakavo Viver, 34 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Valencijos ir apie 20 
mylių nuo Viduržemio jū
ros pakraščio. Tuo žygiu fa
šistai nori atskirt laikiną 
Ispanijos valdžios centrą 
Valenciją nuo Katalonijos 
provincijos. *

Gijon, Ispanija, vas. 23.— 
Valdžios kariuomenė ata
kuoja fašistų pozicijas San 
Esteban ir Cristo de las Ca
denas, Oviedo priemiesčiuo
se. Mainieriai milicininkai 
prasimušė į Oviedo miesto

Detroit, Mich.—Visi 4,500 
Chrysler Kercheval automo
bilių fabriko darbininkai 
susirašė į Jungtinę Auto. 
Darbininkų Uniją. Unijos 

įvadai reikalauja, kad Chry
sler korporacija pripažintų 
šią unija kaip vienintelę 
darbininkų atstovę visuose 
Chrysler fabrikuose.

Sėdėjimu sustreikavo 200 
darbininkų Meyer Stark 
kompanijos ir 300 Banner 
skalbyklos darbininkių. Pa
naujino sėdėjimo streiką 60 
N. Y. Bed Spring Co. darbi
ninkų.

450 Herron Zimmers
Moulding Co. darbininkai dalį'Buena Vista'
laimėjo 5 centus daugiau 
algos į valandą, vien pagrą- 
sindami streiku. Streikuoja 
3,000 cigarų darbininkų. Tę- 

1 siasi sėdėjimo streikas prieš 
Farro Stamping Co.

Vas. 23. d. pranešimais, 
Fry Products Co. ‘‘sėdėto
jai” dalinai jau laimėjo 4 
dienų streiką.

Vienas boselis sugalvojo 
tokią komedijėlę—jis taipgi 
“sėdi” su streikieriais; gir
di, jeigu jūs nedirbate man, 
tai aš nedirbsiu “jums.”

34 ŠVIETĖJAI UŽGYRĖ 
TAISYMĄ VYRIAUSIO 

ŠALIES TEISMO

Meksika Perves Žibalo Pra
monę į Valdžios Rankas
Meksikos valdžia nu

sprendė perimti visą žibalo- 
aliejaus pramonę toj šalyj 
į savo rankas. Kas liečia 
amerikonų, anglų ir kitų 
svetimšalių valdomas alie
jaus įmones, tai valdžia pa
lauks, iki išsibaigs jų sutar
tys, bet daugiau nedarysian
ti panašių sutarčių.

Rooseveltas prieš, o Vysku
pai už Vaikų Darbą 

__________  1

ALBANY, N. Y.—Prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į New Yorko valstijos 
seimelio atstovų rūmą, kad 
užgirtų šalies konstitucijos

! pataisymą, reikalaujantį už-’ 
draust vaikus samdyt dar- 

įban. Prieš tokį pataisymą 
smarkiausiai agitavo katali
kų vyskupai, kunigai ir kle
rikalų organizacijų vadai.

Liaudiečiai apsupo fašis
tų miestelį Pitres ir užėmė 
Trevelez pozicijas.

Madrid, vas. 23.—Dar te- 
bešėlsta mūšiai su fašistais 
palei Jarama upę į pietų 
rytus nuo Madrido. Respub
likos gynėjai sudrūtino savo 
laimėtas pozicijas į vakarus 
nuo Moratos ir į šiaurių ry
tus nuo San Martin de la 
Vega.

Valencia, Ispanija, vas. 
23.—Fašistų lėktuvai, dviem 
atvejais bombarduodami šį 
miestą, numetė ant jo apie 
40 bombų.

Salamanca, Ispanija, vas. 
23.—Fašistai skelbiasi, kad 
jų artilerija baražo šūviais 
galėsianti sunaikinti val
džios raitelių būrį, kuris at
sidūręs kaip siųstuose tarp 
Aranjuez* ir Titulcia.

Fašistai, liaudiečių apsupa
mi liekamoj Oviedo miesto 
daly j, šaukiasi greitos pa- 
gelbos. Tačiaus jie skelbia
si, kad Asturijos mūšiuose, 
fašistai nukovę bei sužeidę 
virš 4,000 liaudies milicinin
kų.

Estonijos SubmarinaiWashington. — 34 mo
kytojai ir profesoriai iš 
New Orleans, Louisiana, at
siuntė užgyrimą prezidento baigtas" Anglijoj statyt Es- 
Roosevelto reikalavimui pa- tonijai vienas submarinas; 
naujint šalies Vyriausią antras būsiąs ten Estoniįai 
Teismą šešiais jaunesniais pabūdavo tas ateinančią, va- 
ir pažangesniais teisėjais, i sąrą.

Talin, Estonija.—Jau už-

Washington.' — Neparti-' 
jįnė Darbo Lyga šaukia vi- 
sašališką konferenciją kovo 
8 d. paremti prezidento 
Roospvelto reikalavimą pa
taisyt šalies Vyriausį Teis
mą šešiais pažangesniais 
nariais ir užgirt judėjimą 
tokio konstitucijos pataisy
mo, kad Vyriausias Teismas 
daugiau negalėtų: naikinti 
jokių kongreso išleidžiamų 
įstatymų. Nepartijinė Lyga, 
didelėj daugumoj susida
ranti iš darbo unijų, turi 
virš 2,000,000 narių ir apie 
30,000 veiklių darbuotojų.

Istanbul, Turkija.—Polici
ja uždarė elgetų (ubagų)' 
kompaniją. Jie turėjo savo 
raštinę Smyrnoj, vedė įplau
kų knygas ir planingai elge
tavo, pasiskirdami, kokioj 
vietoj kuris turi “bizniauti.”

Pasirodo, jog per vienus 
metus ta ubagų kompanija 
pasidarė $16,500 gryno pel
no. Penki “kompanai” bu
vo tyčia susižeidę, kiti ne
tyčia, o treti tik vaidindavo 
“koliekų” roles.

Italai Sušaudė 300
Areštuotu Ethiopų

Protestoną Bažnyčia Turinti 
Būt Nazią Padėjėja

Berlynas. — Hitleriška 
Vokiečių Krikščionių Drau
gija šaukia masinius susi
rinkimus, per kuHuos nori 
paveikti, kad būsimas pro
testonų bažnyčios sinodas- 
kongresas užgirtų nazių 
siūlomus pataisymus delei 
tos bažnyčios konstitucijos. 
V a d i n a m a Krikščionių 
Draugija atvirai skelbia, 
kad'jų tikslas yra padaryt 
bažnyčią fašistinės valsty
bės padėjėja.

Roma, vas. 23.—Valdiškai 
pranešta, jog italai Ethio
pijoj, pagal savo karo teis
mo nuosprendžius, sušaudė 
visus tuos ethiopus, pas ku
riuos rado ginklų.

United Press sako, kad 
sušaudyta 300 ethiopų.

Iš 2,000 suimtų ethiopų 
Addis Ababoj tik 100 paleis
ta. Jie buvo sumedžioti per 
ablavas, kurios buvo pada
rytos po to, kai nežinia kas 
paleido'kelias bombas į gru
pę fašistų generolų-valdi- 
ninkų Addis Ababoj. Hąvas 
žiniomis, italai sušaudo vi
sus suimtus ethiopų partiza
nus kariautojus.

ANGELO HERNDON PAS 
ROOSEVELTĄ

Washington. — Tarp sep
tynių delegatų, kuriuos at
siuntė Jaunimo Kongresas 
pas prezidentą Rooseveltą,

. ,.lr .<1^ur Vakarine-!buvo ir negras komunistas 
je Vokietijoje nazių polici- Į jaunuops Angelo Herndon, 
ja nudraskė plakatus, ku- kurį Georgia valstijos teis- 

protestonu kunigai |ma« nusmerkė 21 metams įriais
šaukė į “evangeliškos savai
tės” pamaldas. N 
gėsi grūmojimais 
tas pamaldas, bęt nepavy
ko. Į protestonų 
dabar ten susirenką dau
giau žmonių negu kad pir
miau.

aziai sten- 
iškrikdyti

bažnyčias

Studentai Streikii Užtaria 
Išmestus Trukšinadarius

Poultney, Vermont.—Su
streikavo 150 iš
Mountain kolegijos studen
tų, reikalaudami] sugrąžint 
du studentu, kurie buvo pa
varyti kaipo trukšmadariai.

225 Green

CHINIJA PROTESTUOJA ITALIJAI PRIEŠ MUSSOLINIO 
JŪREIVIŲ UŽPUOLIMĄ ANT SOVIETINIO JUDŽIO

Nanking. — Chinijos val
džia vas. 22 d. užprotestavo 
Italijai, kad jūrininkai nuo 
Italijos karo laivų su kitais 
Mussolinio piliečiais užpuo
lė teatrą, kuriame buvo ro
doma sovietinis judamasis 
paveikslas apie Italijos karą 
Ethiopijoj.

Užpuolikai šaudė, mėtė 
amonijos bombas ir daužė 
žiūrovus buožėmis, iki juos 
išvaikė ir pasigrobė judžio 
filmą.

sugrąžinti judžio filmą ir 
atlyginti už padarytus me
džiaginius nuostolius.

Japonijos Policija Kankina 
Politinius Areštantus

Pažangesnės 
mažumos partijos Seiyukai 
atstovas Makino vas. 22 d. 
kaltino seime augštuosius 
Japonijos policijos viršinin-

Tokio.

mą nužiūrimų komunistų irChinijos valdžia reikalau 
ja nubausti tuos padaužas, tūlų kitų aręštantų

Užgrobt Lietuvą tai 
Lenkijos Politikos 
"Dienos Klausimas”

ę

Sukilėliai Sumuša Honduras 
Valdžios Armiją

San Jose, Costa Rica.— 
Liberalai ir laisvesni tauti
ninkai sukilėliai, vadovy
bėje savo generolo Umana, 
skaudžiai sumušė Honduras 
valdžios armiją.—Honduras 
yra central-amerikinė res- 
publikėlė.

Trijų valandų kovoj ties 
Progresso sukilėliai užmu
šė 60 valdžios karių ir, be 
kitų, sužeidė generolus. J. 
Lopezą ir I. Espinosą. Val
diška kariuomenė priversta 
pasitraukti atgal. Sukilėliai 
turį 1,000 gerai ginkluotų 
vyrų.

Sovietuose Baigia Didžiausią 
Pasaulyj Paveikslą

HITLERIS ATSILYGINTŲ # 
LENKIJAI LIETUVA UŽ 

DANZIGĄ

Varšava.—Dauguma Len
kijos laikraščių vas. 8 d. iš
spausdino užsienio ministe
rio J. Beck’o grūmojantį at
sakymą į seimo atstovo Vėl- ; 
gorskio užklausimą apie ‘ . 
lenkų padėtį Lietuvoj. Sako, 
Lietuva nepriėmė Lenkijos 
reikalavimų delei lenkų ||
“teisių” Lietuvoj. Todėl
Lenkijos politika linkui Lie- 
tuvos bus “spaudžianti.”

Varšavos valdžios mintį iš
reikšdama, “Gazeta Polska” . y. y

i

katorgos kalėjimą už baltų
jų ir negrų bedarbių orga
nizavimą. Kai Rooseveltas 
užklausė, ką jis mano apie 
Vyriausio Teismo taisymą, 
Herndon priminė, kad ir jo 
apeliacijos byla randasi ta
me teisme. Tik iš to Roose
veltas sužinojo, su kokiu 
garsiu politiniu kankiniu jis 
kalbasi.

. “Miręs” Vaikščioja
Chesterfield, Virginia. — 

Nesenai pas Nelsoną Maury 
mire svečias, kurį graborius 
palaidojo kaip Nelsoną 
Maury. Tuo vardu mirusį 
padavė ir į vietinės valdy
bas rekordus. Maury pažįs
tami ir valdininkai, todėl, 
paskui matydami jį beei
nant gatve, vieni nusigan
do, kiti nustebo, kaip “mi
ręs,” o vaikščioja.

Vengrų Fašistų Studentų 
Riaušes prieš žydam Drau

giškus Profesorius

Pecs, Vengrija. — 200 fa
šistų studentų sukėlė riau
šes todėl, kad tūli profeso
riai parėmė žydų studentų 
balių. Riaušininkus numal
šino policija ir areštavo sep
tynis.

Vatikanas Popiežiaus 
liga vas. 22 d. vėl pasunkėjo.

Maskva. — Artistai Sa- 
bitski, Christenko ir Ęfa- 
nov baigia tapyti 160 jardų 
ilgio ir 22 jardų pločio pa
veikslą, vaizduojantį kauty
nes, kuriomis Raudonoji 
Armija galutinai sumušė 
baltagvadietį generolą 
Vrangelį ir užėmė Perekopą 
šiauriniame Krime. Antras 
paveikslas, 44 jardų ilgio ir 
11 pločio perstato kitus to 
įvykio vaizdus. Be to, yra 
dar du didžiuliai Perekopo 
paėmimo paveikslai. Visi 
jie bus taip suderinti, kad 
sudarys vieną milžinišką re
ginį, kuris būsiąs rodomas 
naujame Kultūros ir Poilsio 
Parko name.

Austrų Naziai Demonstravo 
Pagarbai Hitlerio Paslo

Viena, Austrija, vas. 22.— 
Atsilankė Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris Neu- 
rath. Jam pasitikti austrų 
naziai ruošėsi sukelt dideles 
demonstracijas. 400 vado
vaujančių nazių tapo suim
ta, o vis dėlto, Neurathui 
atvykus, būriai nazių de
monstraciniai jį pasitiko.

Austrijos fašistų ministe
ris pirmininkas šušnigg pri
taria sugrąžinimui kara
liaus valdžios; tam Hitleris 
yra priešingas. Manoma, 
kad jis ir atsiuntė į Vieną 
savo ministerį tuo tikslu, 
idant persergėtų šušniggo 
valdžią, idant jinai neban
dytų atsteigt1 sostą Austri
joj.

Nazių Riaušėse Vienoj
» Sužeista 200
Viena, Austrija. — Apie 

200 asmenų sužeista ir poi'a 
užmušta per riaušes, kurias' 
naziai sukėlė, bandydami 
demonstruot pasitikimui at
vykusio Vokietijos užsienio 
ministerio Neuratho. Riau- 

ir
austriškai-fašistinis “tėvy 
nes frontas.”

del to rašo: jau atėjo galas 
darymui “tolimesnių nusi
leidimų Lietuvai iš Lenkijos 
pusės”, ir padėtis pamati
niai pasikeitė.

Nesenai Varšavos “Dzien- 
nik Narodowy” atvirai ra
šė, kad Lenkijai užimti Lie
tuvą pasidarė jau dienos 
klausimas. “Mes turime pri- • 'J L 
pažint Lietuvos žemę mūsų » 
reikalų sritim. Po Danzigo 
klausimo svarbiausias 
mums tai Lietuvos klausi
mas.” •. z

Maskvos “Pravda,” minė
dama tuos Lenkijos impe
rialistų pasimojimus ant 

| Lietuvos, nurodo, kad Len
kų užsienių reikalų ministe
ris Beck savo pareiškimą- 
atsakymą delei Lietuvos iš
dirbo sykiu su Berlyno val
džia. “Pravda” primena, 
kad Hitleris už Varšavos 
nusileidimą Danzigo klausi- . 
me atsilygintų Lenkijai, 
“atiduodamas” jai Lietuvą; 
be to, “Lenkijos užsieninis 
ministeris (savo pareiški
mu) vykdo tiesioginį užda
vinį Hitlerio, kuris stengia
si sudaryti (iš Lietuvos) 
papildomą stovyklą rytuose 
būsimam karui.” ■
Nušauti Žydas ir Arabas .;

Policininkai Palestinoj
Jeruzalė.—Ties Beth Al

pha kolonija vas. 22 d. rado 
nušautą žydą H. Brucką, 
kuris tarnavo kaip specialis 
policininkas malšint arabų 
riaušes. Tą pačią dieną bu
vo nušautas ir vienas ara
bas policininkas arti Haifos.

Steuben apskrityj, N. Y., 
yra dvi moterys sulaukusios 
101 metų amžiaus; tai Em
ma Bates ir Mary A. 
Crance.

Finijoj, Liperi ir Kuus 
jaervi parapijose, tapo įka
linta ar piniginiai nubausta 
1,000 žmonių už tai, kad jie 
nesidavė įčiepyti nuo raupų, 

mas žmogžudis nušovė bu
vusi kumštininką John Li- 
cari ir pavojingai sužeidė 
jo brolį smuklėje, ant kam-

Šovikas pabėgo

■y.
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Sulaikys Civilį Karą
Vakar dienos “Laisvėje”, šitoj vietoj, 

.. nurodėme išlygas, kurias Chinijos Ko- 
. - ’iriunistų Partija įteikė Kuomintango va- 
A dovybei dėl kovos prieš Japonijos impe

rialistus, įsiveržusius Chinijos teritori-

Parašius tuos žodžius, telegramos skeL 
l'bia, kad Kuomintango Veik. Komiteto 
pilnatis (plenumas) pricipę priėmęs 

’ juos. Priimtoj rezoliucijoj sakoma: 
“Partija (vadinasi, Kuo atangas) ne- 

... gali ilgiau toleruoti klasinių niovynių,” 
; kurios kenkia visos šalies gerbūviui.

Jeigu tai tiesa, kad Kuomintangas su
sitaikys su Chinijos Komunistų Partija,

- sudarys bendrą frontą, tai Japonijos im
perialistai turės gerokai dėlto pagalvoti.

Atsiminkim, tik visai nesenai Japoni- 
'1 ja padarė anti-komunistinę sutartį su 

Hitleriu, sutartį, kuri, aišku, visųpir- 
■' miausiai nukreipta prieš Sovietų Sąjun

gą. Japonijos imperialistai skelbėsi ko- 
' voją Chinijoj ne prieš chinus, bet prieš 

■. komunistinį pavojų. Daugiau: ne kartą 
• Japonijos viešpačiai sakė: “Jei Chiang 

Kai-shekas.nesumuš komunistų; tai mes,
- japonai, nuvyksime ir juos sumušime.” 

Ąkiregyj to, šiandien visa Chinija vieni- 
jasi ne prieš komunistus, bet prieš Japo-

*» nijos imperialistus 1
Podraug šis bendras frontas užduos 

smūgį ir pačiam Chiangs KaLshekui, ku
ris tiek daug žmonių gyvybių paguldė ir 
kraujo praliejo kovoje prieš komunistus. 

. Jei tas viskas būtų buvę atkreipta prieš 
Japonijos imperialistus, tai šiandien, vei
kiausiai, Chinija būtų buvusi laisva.

Apskritai, dalykai Chinijoj rodo, kad 
Japonijos - Hitlerio anti-komunistinė su- 

. . tartis bus atsukta prieš pačius jos ga- 
L.mintojus! _____

Nepatinka
Fašistinės “Vienybės” Tysliavai nepa

tinka kalbos, pasakytos Mizaros ir Mi- 
■ chelsono Brooklyno lietuvių masiniam 

mitinge. Tos kalbos, kaip žinia, buvo 
atsuktos prieš fašizmą Lietuvoj.

Neįstabu, kad Tysliava dėl to sielojasi. 
Juk jis yra Smetonos agentas Amėriikbj. 

;/‘Lietuvos Žinios” andai rašė, kad Tys- 
liava atsiųstas į J. V. ks;po “Lietuvos 
Aido” (Smetonos klikos leidžiamo) ko
respondentas. Ar dėlto įstabu, kad tas 
žmogus neapkenčia visko, kas yria pa4 

J žangu ?
Nelaimė būtų, jei fašistai mūsų masi

nius mitingus ir kalbas girtų!

mųjų vietas, žinodamas—panašiai, kaip 
iri jie,—kad jiems griūmoja mirties baus
mė; aš tūrėjaū tam tikrą užuojautą 
jiems.

“Tai buvo pirm, negu aš girdėjau kal
tinimo aktą.

“Dabar gi, kai aš išgirdau per ketu
rias dienas kaltinamuosius klausinėjant, 
ir visus prisipažįstant kaltais be jokių 
rezervacijų, galiu pasakyti be jokių sVy- 
raVimų, jog ešū įsitikinęs, juos esant 
kaltais.

“Nesu niekad girdėjęs tokių kalbų apie 
išdavystes, žudynes, šnipinėjimus, žaloji
mą, ir terorą, kokias atidengė kaliniai, 
kalbėdami bejausmiškai, šaltai ir begė
diškai.

“Manb nuomone, negali būti nei kal
bos apie kokį tai “klastuotą” teismą, ar 
tai jis būtų darytas su kaltinamųjų ži
nia, ^r be jos.

“Kiekvienam buvo aišku, kad kaliniai, 
kurie daugiausiai kalba, kai prokuroras 
Višinskis tik retkarčiais užklausia, daro 
tai gaivališkai, spontaniškai.

“Protiniai jie normalūs, neatrodo susi
rūpinę, ir išveizdi gerai. Niekas ne
draudžia jiems įribdyti, būk jų kaltirii- 
mai yra “suklastūoti.”

“Radėkas, jei ne kas kitas, aiškiai su
pranta, jog čia randasi užsieninių žur
nalistų, į kuriuos jis nuolat žiūri.

“Nei jokis susimylėjimo pažadas (už 
tai, kad jie prisipažintų kaltais) nega
lėjo į kaltinamuosius padaryti įtakos, ka
dangi pirimesniajam teisme visi priisipa- 
žinusieji tapo šUŠaudyti. Na, o daugu
ma kaltinamųjų tuomet buvo laisvi ir ži
nojo, kaip su anais yra buvę.

“Teismas vedamas prie atdarų durų 
ir visa procedūrą atrodo eina reguliariš- 
kai. Reikia atsiminti, jog Sovietų teis
mo procedūra savo forma panaši į dau
gumos kontinento (Europos) kraštų tei
smų procedūras, bet daug skiriasi nuo 
BritąnijbS*,

“Visuose Europos kraštuose, su kurių 
teisinu procedūra aš esu susipažinęs, 
preliminariai tyrinėjimai atliekami pri- 
vatiškai, iri turiu pasakyti, jog tokia 
tvarka man gan patinka. < j

“Šioje bylojo (Radeko-Piatakovo), ku
rioj įveliama valstybinės paslaptys ir už
sieniniai diplomatai, ištyrimas ir kaman
tinėjimas asmeniškai veikiausiai turėtų 
būti atliktas kiekvienoj šalyj.

“Anglijoj, kai asmuo prisipažįsta kal
tu, teismas pasitenkina trumpu prokuro
ro faktų pareiškimu. - Sovietų Sąjungoj, 
tačiau, Šaukiama liudytojai ir kaltina
mieji apklausinėjama smulkmeniškai. 
Tai nereiškia, kad kaltinamieji priverčia
mi save įkriminuoti, kadangi jie jau yra 
pilnai prisipažinę prie kaltės.

“Militarinė Kolegija, kuri teisia kąlti- 
namuosiūs; nė jbkiU supratimu nėra ka
ro teismas. Tai reguliariška AUgščiaUsio 
Sovietų Teismo dalis; įštėigta apiė 2 iri 
puse metų atgal, tėisiihui tokių prasikal
timų; kaip, pavyzdžiui, valstybinių pa
slapčių išdavimas.
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jie normalūs, neatrodo suei

Lietuvos Laisves Draugai ir Priešai
(“Laisvės” Redaktoriaus R. Mižaros Kal
ba, Sakyta Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvių Proga, Vasario Meri. 19 d., 

1937, Grand Paradise Svetainėje 
Broooklyn, N. Y.).

ŠYPSENOS

^Advokato Dudley Collard Pareiš- 
; lamas Apie Piatakovo-Radeko

P^ismą
Piatakovo-Radeko ir kitų išsigimėlių 

’“ teisme Maskvoj dalyvavo Anglijos žy- 
mus juristas, advokatas Dudley Collard. 

;Jis buvo nuvykęs ten kaipo stebėtojas; 
■į- kaip ir daug kitų pasaulio profesionali! ir 
,£ intelektualų, dalyvavusių tame teisme*

Collard paraše savo pareiškimą, tilpu-
7- sį darbiečių organe “Daily Herald” (sau- 

šio mėn. 28 d.). Be kitko, Mr. Collard 
sako:

Tr “Išlaukiau penkias dienas nepadaręs 
jokio pareiškimo apie šį teismą, nes norė- 
jau pilniau susipažinti sd faktais.

“Seku šį teismą nepriklausomai ir ti
riu jį daugiau iš legalio, o ne politinio

; S^kUręgio.
( | “Nors bendrą žinojimą apie sovieti- x 
lįi :• nius įstatymus ir teismų procedūras tu-

* riu ir dažnai lankiau liaudies teismus, 
i r šis politinis teismas buvo pirmas, ku- 
fa||B|itene aš dalyvauju.

~ : “Atvykau į pirmą šio teismo sesiją pri- 
usęs visokių pasakų apie Sovietų 
okslus/ ir kai aš .stebėjau septynio- 
kaltinamųjų, žengiančių į kaltina-

“Kaltinamųjų griupę sudaro įvairūs - 
žmonės. Tūli jų tūrii stiprias asmenybe^7 
tad visai neįstabu, jei tik triys iŠ jų prL 
siėmė gynėjusradVoKatus, kuriiUos valdžia 
siūlė. Tarpe advokatų randasi Braude, 
vienas žymiausių Maskvos, advokatų.

“Riaiakovas aiškiai pasirodė Sąmoks
lininkų grupės stipriausias asmuo. Net
gi teisme jis sugabiai sukasi, išduodamas 
vardą arba prisipažindamas priie kaltės 
tik tuomet, kai jau labai esti privers-

■ tea....°

savvbes, advokatas Collarid baigia : 
te

mandagiai. Gal būt jis net perdaug nori, 
: kad patys kaltinamieji nupieštų savb

prasikaltimus. Jis praleido nemažai lai
ko darydamas Spaudimą ant tūlų kalti
namųjų/kad jie priišipažiritų, jog jų vei
kimas yra tolygūs, didžiausiai šalies išda
vystei, noris toks prisipažinimas neatrodo 
reikalingas. Teisėjas Ulriich tik retkar
čiais įsikiša, o žmonių-publikos užsilai
kymas yra nepaprastai pavyzdingas*”

Šitaip rašo advokatas Collard, ne ko*- 
munistas, netgi turėjęs tam tikrą nusi
statymą prieš sovietinį teismą ir už jau
tęs kaltinamiesiems. Bet teisme iškeltieji 
kriminališki triookistų darbeliai; teismo 
procedūra jį griežtai pakeitė.

Pažymėtina, kad pirmajam trockistų 
teisme dalyvavo kitas žymūs Anglų ad
vokatas, D. N. Pritt; ktiris panašiai ra
šė, tik daug plačiau ir ryškiau pažymė
damas ZinoVjėvo-Kamenevo prasižengi
mus. Priitt’o pareiškimo “Daily Herald” 
netalpino,, betgi COllardo^-kažin kodėl 
turėjo įtalpinti.

Nuriodęs dar kai kurių kaltinamųjų
snxrirknd d rlxrnVd.t’.Hd f"1,rili n viH. •

Višinskis elgiasi su kaltinamaisiais

(Pabaiga)

Kunigas Dobužinskas lankėsi pas Ura
chą ir juo labai gėrėjosi. Girdi, tai “auk
štos doros ir mokslo” žmogus. “Su visa 
savo šeima gyvena gyvu katalikų tikėji
mu ... ėmė mokintis pats ir savo vaikus 
mokinti lietuviškai. Girdėjau; pats sukal
ba lietuviškai ‘Tėve mūsų’, dUktėriys taip
gi pradeda lietuviškai Skaityti...”

Deja, nabagėlio triūsas nuėjo veltui;
Kaipgi tuo kritišku Lietuvai momentu 

laikėsi Amerikos lietuviai? Kairieji; šių 
dienų komunistai ir socialistai, griežtai 
smerkė tąjį Lietuvos atžagareivių žygį; 
Dešinieji, kleriikalai iri tautininkai—už- 
gyrė jį!

“Draugas” (vas; 22 d., 1918) rašė:
.. .višteįiis darbai aišku, kad laukti ko

kios pagelbos, kb-nors pasimokinti galėsime 
tik iš vakarų (vadinasi: iš Vokietijos).
Tas pats ‘D-gas” (kovo 1 d.; 1918) 

džiaugsmingai paskelbė:
Šiandieną prahešame labai svarbią žinią, 

kad vbkieeių katalikų partijos eėhtro vadas 
Hrzbergėris stovįs Už Lietuvos neprigulmybę 
ir, žinoma... Už amžinus ryšius Lietuvos 
su Vokietija... Pasirodo, kad vyskupo Ka
revičiaus buvo padaryta didelė įtekmė į vo
kiečių valdžią ir visuomenę.
Tikrai didelė!

Viskas Ant šono!
Bet visokia “įtekmė/’ visokį tarimai 

apie monarchiją, visokios Tarybos ma
chinacijos turėjo žlugti, kai Vokietijos 
.žmonės sukilo ir nuvertė kaizerio val
džią. Revoliucija, vadinasi, panaikino vi
sokius “amžinus ryšius/’

Tuomet kilo nepaprastas žmonių bruz
dėjimas ne tik Vokietijoj; bei iri Lietuvoj 
iri kituose krantuose. Lapkričio Revoliuci
ja iŠ rytų, vokiečių riėvoliucija iš Vakarų 
darė nepaprastos įtakos Lietuvai. Žmo
nės kilo, prieš Tarybą, kuri taip negar
bingai susikompromitavo. Tuęjau stei
gėsi Sovietai.

Priadžioj 1919 metų buvo įsikūrusi Lie
tuvoj sovietine valdžia; kuri pavyko bur
žuazijai nuversti su Vokiečių okupantų 
ir Lenkijos armijų pagelba. Klerikalai ir 
fašistai skelbia, būk sovietinė valdžia pa
silaikė Raudonąja Arimija. Tai netiesa. 
Sovietai gimė ir tiiriėjo masinį pagrindą 
pačioj Lietuvoj, ko niekas negali užgin
čyti .Nepaisant ęilės klaidų, padarytų so
vietinės valdžios; jos įsikūrimas pasiliks 
Lietuvos istorijoj kaipo vienus didžiausių 
Liėtūv. darbo žmonių pasirįžimų išsilais
vinti iš išnaudotojų priespaudos. Tiems 
žmonėms; kurie primeta mums; būk mes, 
palaikydami Sovietų valdžią Lietuvoj, no- 
reję ją “prijuhgti prie Rusijos,” galime 
atsakyti: O kaip sii sovietais; veikusiais 
Vokietijoj (Saksonijoj) ? Kaip su sovie
tais; Veikusiais Vengrijoj ? Ari ir tie kraš
tai buvo menama “atiduoti Rusijai”? 
Nieko panašaus!

Kiek tai liečia santikius Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, aš Čia tik tiek noriu 
pariėikšti, kad Sovietų vyriausybė visuo
met buvo ir tebėra geriausia Lietuvos 
priietelka. Sovietą Sąjungą buvo pirmuti
nė Šalis priipažiriusi Lietuvos nepriklau
somybę (tai ^UVd Uėpoš mėn. 12 d., 1S20); 
kuomet Pranei j a, Anglija, Italija, Ame
rika iri kiti kraštai Lietuvos hepriiklausd- 
mybę priipažilib tik 1922 nietais!

Taigi, darant išvadas iš to, kas pasa
kyta, jos Sekamos:

1. Kai Lietuvą vergė rusiškas cariz
mas, tai katalikų kunigija iri tautininkai 
šliaužiojo ant pilvų prieš carą, jį garbino 
iri rišo Lietuvą su Cariižmu “amžinais ry
šiais.”

2. Kai Lietuvą okupavo kaizerio' armi
jos ir Rusijos carizmas jau buvo nuvers
tas,—kunigija su tautininkais pakeitė ša- 
vo politiškas gaires: dabar jie pradėjo 
garbinti kaižėrizmą iri rišo Lietuvą su 
kaizeriŠka Vokietija “amžinais ryšiais.”

3; Tie patys tautininkai su kunigija 
buvo nusitarę surakinti Lietuvą monar- 

’ chiškais pančiais; pastatant karalium 
hercogą Uriačhą.

4. Jeigu Lietuva tapo nepriklausoma ir 
išliko be monarcho, tai tik dėka, Visų 
pirmiausia, tam, kad Lietuvos žmonių 

? masės prieš tai smarkiai ir griežtai ko
vojo, ir, žinp^a; d§ka Rusijos ir Vokieti4 
jos revoliucijoms.

kunigija su tautininkais pakeitė ša-

Tai yra faktai, kurių niekas negali už
ginčyti. Tai, beje, faktai, į kuriuos kleri
kalai su tautininkais bijosi pažiūrėti! 

; Lietuvos liaudis—darbo žmonės—išlaikė 
lietuvybę, liaudis—mūsų broliai ir sesės, 
mūsų draugai ir draugės—nuolat kovojo 
prieš visokius išlaukinius neprietelius, ir, 
vyriausiai, prieš “savus” neprietelius— 
fašistus-tautininkus, ir visus jų talki
ninkus.

Bet nepaisydami tų faktų, šitie patys 
žmonės šiandien drįsta skelbtis didžiau
siais lietuvių tautos patriotais, “tautos 
vadais” ir kitokiais gražiais ir garbin
gais žodeliais, o nius jie krikštija “tau
tės išdavikais,” “priešais”, ir kitokiais.

Leiskite man; gerbiamieji, pareikšti: 
Jeigu klerikalai su fašistais yra tautos 
mylėtojai, o męs—priešai, tai tuomet ir 
Jogaila buvo Lietuvos mylėtojas, o Kęs
tutis—priešas. Jeigu fašistai su klerika
lais yra šalies gynėjais, o mes—jos par- 
davikais, tai ir Benediktas Arnoldas bu
vo Amerikos gynėjas, o Jurgis Washing- 
torias—pardavikas. Jeigu jie yra teisingi, 
o mes neteisingi, tai tuomet ir Judošius 
buvo teisingas žmogus, o Kristus—suk
čius!

Mažai pasaulyje rasime kraštų, kurių 
valdytojai būtų taip savanaudiškai spe
kuliavę savo tautos interesais, kaip 
dienų Lietuvės valdytojai fašistai!

1926 m.
Lietuvos žmonės pradėjo laisviau 

sidūsti tiktai 1926 metais, po to, kai 
sirinko trečiasis seimas, kuriame daugu
mą atstovų sudarė pažangieji, su liaudi
ninkais ir socialdemokratais priešakyje. 
Pirmieji du Seimai buvo rankose klerika
lų ir prie jų šalyj viešpatavo reakcija.

Bet liaudiriinkų-socialdemokratų vy
riausybei gyvuoti nebuvo lemta: Tie 
“tautos vadai”, tautininkai, kurie kadai
se jūngė Lietuvą “amžinais ryšiais” su 
Caristine Rusija, o paskui kaizerine Vo- 

. kieti j a, kurie bandė sukaustyti kraštą 
monąrchiškais retežiais, negalėjo pakęsti 
matant Lietuvos liaudį gyvenančią lais
vesniu gyvenimu. Turėdami seime tik 
keturis savo atstovus ir nesitikėdami 
nieko ten laimėti, jie susitarė su reakci
ninkais kariuomenės vadais ir klerika
lais; na, ir padarė smurtišką perversmą, 
pasigrobdami į savo rankas valdžią.

Ir vėl Lietuvoj užėjo tamsioji naktis. 
Prasidėjo areštai, šaudymai, kankinimai 
ir kalinimai tų žmonių, kurie kovojo už 
Lietuvos laisvę. Vėl buvusieji carberniai 
ir kaizerberniai užsisėdo ant Lietuvos 
žmonių sprando!

Per praeitą dešimtmetį Lietuvos liau
dis nematė giedresnės dienos, gražesnio 
gyvenimo. Ūkiška padėtis suriki—tiek 
darbininkų, tiek valstiečių. Pastaruosiuo
se varžytinės—kiekvienos dienos apsirei
škimas; jie skęsta skolose. Greta ūkiškų 
sunkumų viešpatauja žiauri politinė prie
spauda.

Visokios politinės partijos uždarytos— 
tebeveikia tik fašistų tautininkų partija. 
Spauda sukaustyta fašistine cenzūra. 
Kalėjimai perpildyi politiniais anti-fašis- 
tiniais kaliniais. “Trūksta Lietuvai kalė
jimų,” šaukia pati fašistinė spauda. Stei- 
giariios naujos koncentracijos stovyklos, 
kuribsna bruks fašistai šimtus ir tūks- 
čiUs naujų “prasikaltėlių.” .

ArieštUOdaina bei šiaip persekiodama 
laisvėsnius piliečius, fašistinė valdžia ap
šaukia juos komunistais. Tuo būdu kiek
vienas, kuriis tik bando pasakyti žodį 
prieš fašistinį rėžimą—-komunistas! Net 
tekis rašytojas, kaip profesorius Vincas 
Mickevičius-Krėvė, apskelbtas komunistu 
arba 'komunistų idėjų skelbėju, o jo re
daguojamas literatūros ir meno žurnalas 
“Literatūra” pasmaugtas kaipo bolševi
kiškas !

Krašte išsiplėtojo vagystės ir žulikys- 
tes. Vagystėmis pasižymi daugiausiai 
aukšti valdininkai, “tautos vadai” ir “va- 
dukai,” ištikimi pačiam didžiausiam 
“tautos vadui.” Todėl jie sirpsta praban- 
giškam gyvenime, paremtam žmonių kru
vinu prakaitu. O jei kurio vagystės jau 
išeina aikštėn; jis teisiamas, ir neva bau
džiamas, bet žiūrėk jis ir vėl laisvas! 
Geriausias tam pavyzdys—Lapenai!

O pagautus žmones prieš-fašistinių la
pelių dalinime, darbininkų organizavime, 
prie darbininkiškų organizacijų priklau
syme, toji pati vyriausybė siunčia ilgiems 
metams kalėjiman, o kitus net šaudo.—
....(Tąsa ant 4-to pusi.)

*
Lietuvos Gyvenimo 

Prašmatnybės
iiiii

ŠIAULIŲ DŪMOJIMAI 
IR VILTIS

Iljasevičius dūmoja, 
Kasgi bus, jei kameroje, 
Dar nesenas savo dienas, 
Sudėvėt reikės tarp sienų ...

—Juk tiurma, tai baisus 
žodis,

Ten gyvenimas nuobodus, 
Pats kalėjimą pažįstu, 
Tad patekt į jį nedrįstu.

—Gal pavyks praslinkt pro 
šalį,

Atsitikt juk viskas gali, 
O tada, tai būtų laimė,— 
Begyvenčiau sau kur kaime...

siu

at-
su-

—Ar svajoč tarnybą gauti, 
Arba nekaltai bizniauti, 
Tokios jo svajonės pinas, 
Kol dar laisvėj jisai trinas.

Taipgi Nurokai galvoja, 
Nuolat aktą studijuoja, 
Taipgi tikisi laimėti, 
Bet ne kameroj kalėti.

Taipgi broliai “žemaitūkio” 
Susirūpinę del ūkio, 
Kurį vekseliais prakišo 
Draugiškumo spintos nišoj...

Daug kas rūpinas, galvoja, 
Visaip rankomis kryžiuoja 
Apie ateitį miglotą, 
Liūdną, juodą, nebagotą.

Tiktai. Vilkas negalvoja, 
Jis jau kameroj sapnuoja 
Apie praeitąsias dienas, 
Kurios liejosi, kaip pienas.

(“Kuntaplis”)

Haverhill, Mass
Vasario 19 d. atsibuvo ALD 

LD 85 kp. susirinkimas Laisvės 
Choro kamabaryje, 199 Wash
ington St. Svarbesni nutarimai: 
Komisija pranešė, kad darbas 
prisirengimo prie vakarienės, 
kuri atsibus 26 d. vasario, Lai
svės Choro kambaryj, eina ge
rai. Vakarienė rengiama del 
pagelbėjimo Ispanijos kovoto
jams, darbininkams. Įžanga pi
gi, tiktai 50 centų ypatai ir ti- 
kietai platinasi gerai. Kiek te
ko patirti, tai bus gera vakarie
nė.

Kadangi čionai atvažiuos d. 
Vilkaitė su prakalbų maršrutu 
12 ir 13 dd. kovo, tai nutarta 
prakalbas surengti. Tam darbui 
išrinkta komisija. Del “Daily 
Worker” nutarta paskirtą sumą 
pinigų sukelti.

Už 1937 m. jau pasimokėjo į 
ĄLDLD. 85 kp. 6 nariai. Nutar
ta parsitraukti iš “Vilnies” 
spaustuvės 25 egz. knygelių “Is
panija.” Atrodd, kad ta knyga 
išleista kaip tiktai į laiką. Ra
portavo dd. J. Kasparavičius ir 
A. P. Dambrauskas iš atsibuvu
sios keturių miestų Haverhill, 
Lawrence, Lawell ir Nashua, 
N. H. ALDLD kp. konferenci
jos, kuri įvyko 30 d. šausio 
Lawrence, Mass. Tarpe kitų da
lykų, draugai parvežė ir prida
vė nuo keturių miestų buvusio 
bendro pikniko dalį pelno — 12 
dolerių. Darbininkė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Reporteriui, South Boston, 

Mass. — Apie Lietuvių Pilie
čių Draugijos suruoštą nepri
klausomybės paminėjimą jau 
buvom gavę pirmiau korespon
denciją, todėl jūsų negalėsime 
sunaudoti. Vis tiek ačiū už ra
šinėjimą.

U

Gaukite “Laisvei” Nauju



Trečiad., Vasario 24, 1937

Montello, MassDarbininkė ir Seimininkė
Knygos "Virėja” Reikalais

meravime, pasiėmė prenumera
tos knygelių. Ateina laiškai ir iš 
toliau.

Draugė O. Verbylienė, net iš 
Montreal, Canada, prašė pri
siųsti prenumeratų knygelę del 
prenumeravimo knygos “Virė-

Ji taipgi rašo: “Aš užpra-

štai tik keli atsiliepimai apie pradeda veikti knygos prenu- 
mūsų ruošiamą knygą “Virėją”.
Jie visi yra džiuginanti:

E. Vilkaitei
Gerbiamos Draugės:

Aš mačiau per “Laisvę”, 
Am. Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos organą, kad ALDLD
moterų skyrius ir kuopos lei- ja. 
džia knygą “Virėja”. Tai yra šau anksčiau man prisiųsti kny- 
labai naudingas sumanymas.'gėlę, o kaip pareis į draugiją, 
Turėtų ir vyrai jį remti.

Labai malonu girdėt apie mo
terų judėjimą ir kaip jos- pro
gresuoja ir prasilavinime aug- 
štyn kyla. Gana moterim liūdėt, 
kaip šimtmečiai metų atgal, ka
da jos buvo tik vergėm dvasiš-, x 
kių, taip ir vyrų. Jau laikas at-1Septyni ir 50 centų yra uz 
ėjo, kad jos to niekinimo turi 
atsikratyti ir parodyt savo ga
bumus apšvietoje ir iškilusiuose 
kasdieniniuose klausimuose. O 
jos daug naudingų darbų gali 
atlikti, gerai susiorganizavę.

Taigi aš, senis 70 metų, ma
tydamas moterų judėjimą, nuta
riau pasiųst dolerį tam moterų 
sumanymui.

O man del paminklo gal pri
siusite knygą “Virėja”.

Tiek šiuom kartu.
Su proletariškais linkėjimais,

Jsavo plaukų spalvą ant šviesia
plaukės arba raudonplaukės, 
viena moteris atrodo gerai, bet 
kitą moterį bei merginą plaukų 
spalvos pakeitimas sugadina, 
pablogina jos visą išvaizdą, 
žiūrint į tokią merginą bei mo
terį, ot, rodos jai ko trūksta ir 
viskas.

Sekamą savaitę šiame skyriu
je pakalbėsime apie plaukų bal- 
tinimą (bleaching).

M. Baltulioniutė.

gos ateinantis susirinkimas bus 
laikomas pas d. O. Mikalojūnie- 
nę, 47 Hazel St., kovo 5, 7:30 
vakaro. Visos draugės prašomos 
įsitėmyti ir atsilankyti, taipgi 
atsivesti naujų narių.

Draugė B. Z. varde Komunis
tų Partijos padėkavojo toms 
draugėms, kurios nėra K. P. na
rėmis, o gelbėjo dirbti per Le
nino mirties paminėjimą. Taip-

tai gal aš ir vėl paimsiu užra
šinėti.

Draugė O. Girnienė iš Bing
hamton, N. Y., nuo ALDLD 
20-tos kuopos Moterų Skyriaus 
atsiųsdama 10 prenumeratų ra
šo :

So. Boston, Mass

tautinės Moterų ' Dienos (8-tos 
kovo) minėjimo, kurį rengia 
Komunistų Partija 7 kovo 
(March). Jis bus Lietuvių sve
tainėj. Išrinkom drauges O. Mi- ___ _____  A ___
kalojūnienę ir A. Žemaitienę į! gi buvo paskaita sveikatos klau- 
komisiją programos sudarymui.

Drg. O. Mikalojūnienė nepa
miršo Moterų Skyriaus rengia
mos knygos “Virėja,” paragino 
drauges, kad užsiprenumeruotų, 
ką mes ir padarėme; viso 15 
draugių užsiprenumeravo virš 
minėtą knygą. Taigi, gera pra
džia padaryta.

Ateinantį susirinkimą nutar
ta laikyti pas d. Uršulę šimoliū- 
nienę, bet del d. L. šimoliūno li-

simu. Skaitė B. Zmitraitė, kuri 
išaiškino ir net iškopijavo drau
gėms gerus patarimus iš tos pa
skaitos. Po susirinkimo dd. Vė- 
žienė, Kaminskienė, Kapičaus- 
kienė pakvietė mus visas prie 
gardžios kavos ir pyragų, o 
taipgi ir vyno, tai turėjome 
“good time.” Varde Moterų 
Skyriaus, tariu ačiū draugėms 
už vaišes.

Motery, Skyriaus Koresp.

knygą “Virėja.” Mūsų moterų 
skyrius savo susirinkime, po 
draugiško apkalbėjimo, veik vi
sos sutikome užsiprenumeruoti 
minėtą knygą ir sumokėjom vi
so $7.50. Taipgi skyrius prašo 
prisiųsti blankų parinkimui pre
numeratų minėtai knygai.”

Dėkingos draugėms už greitą 
ir organizuotą paramą. Blankas 
pasiuntėm.

Labai smagu, kad draugės 
skubiai pradeda darbuotis. Sy
kiu gaila, kad prenumeratų kny
geles dar ne visur spėjom iš
siųsti, bet tikimės į savaitę lai- 

Draugui J. D. ačiū už anksty- ko baigt 
vą paramą ir pridavimą mum prašome 
daugiau energijos tą sunkų ir knygeles, 
atsakomingą darbą atlikti.
esate pirmas vyras, kuris taip greit, iš 
praktiškai pritarėte mūsų su- negalės pradėti spausdinti, pakol 
manymui. Antruoju yra d.
ziliauskas, Bayonne, N. J., jis 
pasiėmė knygelę prenumeratų 
rinkimui.

Brooklyno moterys smarkiai 
prenumeruoja knygą “Virėją”. 
Kitų Brooklyno apylinkes mie
stų draugės taipgi energingai

Reikalauja Mokytų Tarnaičių

Jūs meratas.

Ma-

žu- 
jau

išdavė raportą iš paren- 
buvusio vasario 14 d. 
liko $10.15. Daiktus 
parengimui suaukavo. 
narės ir simpatikės.

išsiuntinėjimą. Taigi, 
jūsų, kaip tik gausite 
skubiai rinkite prenu- 

Mums pinigų reikia 
anksto, nes spaustuvė

mes neturėsime surinkusios 
bent 3-4 šimtus dolerių, šį di
delį darbą tik visos bendrai ga
lėsim atlikti.

Užsirašant iškalno gaima 
knygą už 75c, vėliau bus $1.

Knygos sekretorė,
E. Vilkaitė.

Plaukų Dažymas
Šiandien daug moterų dažosi i verčiama užslėpt savo žilus 

’ v . , , .v 'plaukus, kad būt lengviau dar
bas susirasti arba palaikyt jį.

Manant dažyt plaukus, pir
miausia reikia apsirokuoti, ka
dangi plaukų dažymas brangiai 
atsieina, nes plukų dažai yra

plaukus. Vienos dažosi, kad iš
vengus žilų plaukų, gi kitoms 
moterims atsibosta vienoda 
plaukų spalva. Tad esant tam
siaplauke norisi palikti šviesia
plauke arba raudonplauke. Ta
čiau pastarosiomis moterimis di- j brangūs, o darbo irgi nemažai, 
džiumoje randasi tos, kurioms į Vėliau prisieis lankyt grožės 
niekas kitas nerūpi, kaip tiki įstaigą atkartotinai, jei norėsi, 
jieškot įvairių būdų savęs pa-Į kad plaukai atrodytų gerai. Ka- 
gražinimui. žinoma, randasi ir ’dangi kai kuriem žmonėm plau- 
vargingai gyvenančių darbinin-| kai greitai auga, tad už poros

Į praeitą ALDLD 2-ros kuo
pos moterų susirinkimą, kuris 
atsibuvo vasario 17 d., narių 
atsilankė vidutiniai, šiame su
sirinkime dalyvavo ir trys jau
nuolės: H. Žukauskaitė, B. 
Mickevičiūtė ir Tamolevičiūtė.

Raportai
Ispanijos klausimu d. 

kauskienė raportavo, kad
pririnko ir išsiuntė iš So. Bos
tono didelį vežimą drabužių, 
taipgi jau nemažai yra pri
rengta ir antrajam. Drg. Šve
dienė 
gimo, 
Pelno 
šiam 
pačios

Paskaitą *“Ką Mes Turime 
žinoti Apie Save” gerai skaitė 
B. čiuberkienė. ši paskaita nu
švietė daug svarbių dalykų 
moterų sveikatos-, klausimu. 
Patartina ir kitoms kolonijoms 
jaja pasinaudoti.

Gavom tris naujas nares.
E. Vilkaitės prakalbos ir 

minėjimas Kovo 8-tos, Tarp
tautinės Darbininkių Dienos 
įvyks 7 kovo, 7 vai. vakaro, 
didžiojoj Lietuvių' Svetainėj. 
Bus gera programa. Jau už
kviestos dainininkės: M. Za- 
višienė ir Buzevičienė, pianis
tė H. Žukauskaitė, šokikė J. 
Švedaitė (mūsų dd. Švedų 
dukrelė). Bus ir daugiau dai
nininkių.

D r augiškas pasikalbėjimas 
mūsų organizacijos ir moterų 
sveikatos klausimais bus 6 ko
vo, 8 vai. vakaro, 376 Broad
way.

Serga mūsų draugė Ona 
Petruškevičienė. Randasi savo' 
namuose, 324 W. 3rd St., So. 
Bostone. Draugės, atlankykite 
ją.

Sekantis ALDLD 2 kp. mo
terų susirinkimas įvyks kovo 
17 d., 7:30 vakaro, 376 Broad
way.

Lietuvos kunigų “šaltinis” 
rašo:

“Kai kurie Marijampolės gy
ventojai, tarnaičių samdytojai, 
iškėlė sumanymą įsteigti tar
naičių kursus.” “šaltinis” sako, 
“dabar tarnaitės nieko nemo
kančios.”

“Mūsų laikraštis” taip pat 
duoda patarimą tarnaitėms, kad 
jos, prieš vykdamos į Kauną 
tarnauti, išeitų bent 3-4 gim
nazijos klases ir šeimininkavi
mo kursus. “O dabar”, girdi, 
“tarnaitės esančios tamsios, nie
ko gero nemokančios. Su jomis 
ponios turinčios tik vieną var
gą, o patiekos nė už centą.”

Didelės ponios, kurios pasak 
Dr. J. šliupo, pačios kiaules ga
nė, dabar negali surasti tinka
mų tarnaičių. Kokia kvaila iš
didybė, kokis tuščias ponių pa
sipūtimas !

Kokių tarnaičių Lietuvos po
niutėms reikia? Tarnaitės Lie
tuvoj išnaudojamos juo bjau
riausiai, darbo valandos neap-'

ribotos, kaip ir visam išnaudoto
jų pasaulyje; kitur tarnaitėms 
duodama atskiras kambarys, gi 
Lietuvoje to nėra, Lietuvoj tar
naitė pasitiesia virtuvėj šieni- 
ką, tai jos poilsis po sunkaus 
darbo.

O kaip su valgiu? Tokio da
lyko, kaip kad tarnaitei būtų 
lygi porcija,/ Kaune nei Mari
jampolėje nėra. Tarnaitės nu- 
graužinėja nuo ponų likusius 
kaulelius ir užsigeria arbatą be 
cukraus./

Tur būt Lietuvos poniutės no
ri tarnaičių, kurios dirbtų visas 
24 valandas, neragautų poniu
čių ragaišių ir atlyginimo jieš- 
kotų tik danguje. Bet ar pamis
ima tos didėsės ponios, kad sa
vu laiku Rusijoje buvo daug 
didesnių ponių, kurių daugelis 
dabar Paryžiuje bei New Yor
ke dulkes valo bėi indus plauja? 
Tokie laikai neužilgo bus ir Lie
tuvoje.
' J

me. negalima kaltint nė kuo
pos komitetą, nė apskričio ko
mitetą už narių nesilankymą 
ant susirinkimų, šiame klausi
me pačių narių apsileidimas, 
žinoma, nekurie draugai dirba 
labai daug ir pasišventusiai, 
bet daug turim tokių, kurie iš
buvo kelis metus organizacijoj 
ir nepadarė jokio progreso 
apart duoklių užsimokėjimo. 
O kartais ir duokles užsimo- 
kėt neateina į susirinkimą — 
kuopų sekretoriai turi eit į 
stubas prašyt, kad užsimokėtų 
duokles, žinoma, jeigu kuopa 
nariais ir nelabai skaitlinga, 
bet sutartinai dirbant galima 
pasekmingai darbą atlikt, jei
gu tik su gerais nariais. Bet 
jeigu vieni dirbs, o kiti igno
ruos, tai jau tada darbas be 
naudos. Tokioj organizacijoj, 
kaip ALDLD, tai visiem pri
einama priklausyti, nes ap- 
švieta turėtų būt visiem lietu
viam darbininkam svarbu ir 
reikalinga priklausyt ir nuo- 

| širdžiai dirbt.- Dar vienas svar- į 
bus dalykas, tai draugės mo
terys turėtų stot į ALDLD., 
kurios dar nesat narės. Drau
gės, stokit į šią garbingą or
ganizaciją ir dirbkim naudin
gą darbą. Kadangi aš esu 
ALDLD. 4-to Apskričio orga
nizatorė, tai atsikreipiu į kuo
pas, priklausančias prie 4-to 
Apskričio, dirbt sutartinai su 
apskričiu ir gaut naujų narių 
į kuopas, o ypatingai draugių 
moterų, nes kurios kuopos tu
ri daugiau materų, tai tos kuo
pos daug tvirtesnės. Kurie 
draugai priklausot prie ALD 
LD., prirašykit savo drauges 
moteris, nes labai lengva pri-
klausyt tom moterim, kurių l 
vyrai yra ALDLD nariai. Jos Į Vasario 11 d. mirė Mary 
moka tik 10 centų į metus. Į Zubienė (Satkauskaitė), apią 
šią organizaciją gali priklau- 44 metų amžiaus. Ją iš nak-i 
syt bile sveiko proto žmogus ir ties rado negyvą. Mirties prie^ 
dirbt naudingą darbą. Mes, 
ALDLD 4-to Apskričio komi
tetas, pasižadam dirbt pagal 
savo išgalę, bet Pittsburgh ir Samsonienė 
apylinkės kuopos malonėkit! apie 64 metų amžiaus. Palike 
kooperuot su komitetu del or-' užauginus 4 sūnus ir vien^

Gerai pavyko tarptautinis 
masinis susirinkimas gelbėji
mui Ispanijos liaudies, kuris 
atsibuvo vasario 7 d., Pythian 
Temple Hall, Brockton, Mass. ■ 
Publikos atsilankė apie 3 šim
tai. Buvo du geri kalbėtojai — ’ 
poetas Arthur Giovannitti iš j 
New Yorko ir advokatas S. S. 
Grant iš Bostono. Gelbėjimui 
Ispanijos liaudies aukų surink- ‘ 
ta $86 su centais. Abudu kai- ’ 
betoj ai pasakė geras prakal
bas. Tarp kitų tautų, šiame su- j 
sirinkime matėsi nemažai ir 
lietuvių.

Brocktono čeverykų fabri
kantai, verčiant unijai, akor- 
diniams (nuo štukų dirban
tiems) darbininkams pakėlė 5 
nuošimtį, bet kiti fabrikantai 
nei to nenori pakelti. Mato
mai, darbininkai turės kovoti, 
kol išgaus. Darbininkai dar to j 
pakelto 5-to nuošimčio negavo, 
o pragyvenimo kainos jau pa
kilo. Kai kurių produktų kai
nos taip augštos, kad darbi
ninkui su didele šeimyna sun- i 
ku jų nusipirkti.

Pereitą sykį iš Monte 
buvo aprašyta, kad mirė 
Keiziunas. Dabar dar 
pažymėt, kad Keiziuną 
j ant į kapus vasario 7 
kūną palydėjo apie 40
mobilių. Ant kapų drg. J. Lau- 
danskas pasakė atsisveikini
mo prakalbą. A. Kireilis Už
prašė visus palydovus ant pie-j

,tų.

TU

a

Skruzdė.

VALGIU GAMI 
NIMAS

/

roką, 1 bulvę. Daržoves supjaus- j ganizacijos gerOves.
E. K. Sliekiene.

žastis — girtuokliavimas.
Tą pačią dieną mirė sen/ 

Montellos gyventoja, Ona 
(Balčiūnaitė),

savaičių jau gerai matysis balti 
ir, žinoma, neatrodys gerai.

Dažus galima ir pačiai pasi
pirkti, tačiau pati dažus nega
lėsi uždėt ant plaukų, o jei ir 
bandysi, tai iš to vargiai kas 
išeis, tik išlaidų daugiau pasi
darys ir galima plaukus suga
dinti.

Kada manai savo plaukus da- 
žyt, ir jei nusimanai apie savo 
odą, išbandyk, ar ji yra opi būrelis, viso 19. Draugė Kapi- 
(sensitive). Yra tokių žmonių, 'čauskienė persikėlė iš bendros 
kurių oda labai greit užsinuodi- kuopos, ir d. Apolonija Maldai- 
ja. Bile biskį kas, tai, žiūrėk, ir kienė nauja prisirašė. Tai ir vėl

kių merginų bei moterų, kurios 
seka įvairios rūšies apgarsini
mus, kur reklamuojama, kaip 
yra puiku būnant tamsiaplau
kei merginai palikt labai leng
vai prieinamu būdu gražia švie
siaplauke ar raudonplauke, arba 
dar kitokia.

Kitoj vietoj randame, kaip 
ana tokia ir tokia garsi judomų 
paveikslų žvaigždė tik neseniai 
buvo šviesiaplaukė, o jau dabar 
raudonplaukė. Tuo būdu jaunos 
merginos, mažai galvodamos, 
kad ir už savo paskutinius cen
tus maino savo plaukų spalvą, ^paraudonuo j a .Tokia oda yra la- gavome 2 nares į mūsų skyrių 
kad tik neatsilikus nuo taip va- j - ...
dinamos savo rūšies kvailos ma- su tuom. Geriausia padaryt ban-
kad tik neatsilikus nuo taip va

dos.
Tiesa, kada dar jaunam žmo

gui esant pradeda plaukai bal- 
tėti, žilti, tad jei yra tam tiks- neparaudonuos, tuomet gali var
iui ištekliaus, tai nėra nieko blo- tot dažus be baimės. O jei pa- 
go ir nudažyt plaukus. Ypatin
gai r 
merginai, kuri turi pasidaryt 
pragyvenimą, kada jos plaukai [ 
jau pradeda baltėti, tai ir su 
darbo gavimu būna daug sun
kesnė problema. Nepaisant, kad 
amžiuje žmogus jaunas būtum 
ir veido išveizda atrodys jauna, 
tačiaus bosui nepatiks tavo žili 
plaukai, nes, jo manymu, tu jau 
sensti ir tuojau nebūsi pilnai 
tinkama atlikt tau paskirtą dar
bą. O juk jaunų yra galybės, 
kur pasirinkimas yra didelis.

dukterį, kurie visi gyvent 
Montello. Velionė buvo po ku 
nigijos įtekme. Darbininkiš' 
kam judėjime ji nedalyvavo. į

tyk pailgais keturkampiais šmo
teliais. Supjaustyk šviežio kopū
sto, kaip paprastai kopūstai yra 
pjaustomi. Virink kol daržovės 
bus minkštos.-Bent dešimtį mi- 
nutų pirm baigsiant virti supilk 
(iškošus per sietelį) nedidelę 
skardinę pamidorų. Galima var
toti švieži (apie 4 pamidorai), 
tik apvirinus reikia iškošti, kad 
neliktų žievelės ir sėklų.

O. Stankienė. 
Worcester, Mass.,

Clevelando Žinios Užpereitą sekmadienį, vas 
14-tą dieną, 2 vai. po pietų 
Liet. Taut. Name Svetainėj 
įvyko prakalbos minėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės sujč 
kaktuvių, kurias bendrai su 
rengė suvienytų draugijų ben 
dras frontas ir Etinės Kultoj 
ros vietinis komitetas. Praka| 
bą pasakė S. Michelsonas. Puį 
blikos atsilankė apie 2 šimtf 
žmonių. Kaip kitur, taip ir pa 
mus darbininkai liuosą sav 
laiką praleidžia daugiausir 
alaus užeigose prie stiklelių '* 
kazyrų. Pas mus tokių netrū) 
sta ir sunku ant prakalbų a4 
vesti. Šalna, j

Ink'stų Sriuba
Paimk gerą šmotą kaulo ■ su 

mėsa, nuplauk šiltu vandeniu 
ir į puodą šalę mėsos įdek čie- 
lą svogūną, morką, bent tris 
šakeles su lapais salerių, už
pilk tris su puse kvortos van
denio ir virink porą valandų. 
Išėmus mėsą ir morką, perkošk 
sriubą; mėsą ir morką supjaus
tyk į nedidelius šmotelius ir vėl 
sudėk į sriubą.

Atskirai išvirink svarą avies 
bei jautienos inkstų. Avies inks
tus verdant, pavirinus 15 minu- 
tų, išliek vandenį, užpilk švie
žiu ir vėl pavirink 15 minutų. 
Dabar supjaustyk inkstus į ne
didelius keturkampius šmote
lius, taipgi supjaustyk 3 viduti
nio didumo bulves, raugintą 
agurką, sudėk į sriubą, virink 
kol bulvės bus minkštos. Bever- 
dant, įdėk druskos, pipirų. Prieš 
duodant į stalą, įpilk stiklą sal
džios grietinės. Vartojant jau
tienos inkstus, reikia bent ke
turis kartus pakeisti vandenį. 
Agurkas neprivalo būt acte rau
gintas.

Virtos Kepenys
Iškepk svieste bent keturis 

supjaustytus svogūnus, kad bū
tų sultingi ir gražiai apkepę. 
Nuplovus kepenis, nulupk plė
ves, supjaustyk į šmotelius, dėk 
į verdantį vandenį ir pavirink 
gerą minutę laiko. Išėmus iš 
vandenio apibarstyk druska, 
apdėk keptais cibuliais ir duok 
į stalą. Šiaip sutaisytas kepenis 
žmogus ii| be dąntų gales val
gyti, nes esti labai minkštos.

' 1 .• ■' T •
Rusiški Kopūstai

Paimk gerą šmotą kaulo su mė- 
ik šiltu vandeniu, įdė

jus į puodą užpilk tris su puse 
Vienbalsiai nutarta paaukoti kvortos vandenio, pavirink va- 

dienraščio “Laisv.” bazarui $5. landą laiko. Dabar įp j austyk 1 
Nutarta prisidėti prie Tarp-; svogūną, t vidutinio didumo bu-

Klaidos Pataisymas

M. S. Kor-tč.

Binghamton, N. Y
Į pereitą Am. Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Draugijos 
moterų susirinkimą, pas d. Vė- 
žienę, narių atsilankė gražus

Pereitos savaitės moterų sky
riuje, maisto receptuose, yra 
įvykusi nedidelė klaida, bet tai 
pakeičia visą receptą. Recepte 
“Šutintas Kopūstas” yra pralei
sta, kad iššutus kopūstui, apart 
kitų prismokų, įpilt porą šauk
štų citrinos sunkos.

Šeimininkė.

A.L.D.L.D. REIKALAI

Vystosi Platus Protestas Prieš 
Ohio Judžių Cenzorius.

Vas. 18 d. išvyko į Colum
bus plati delegacija nuo įvai
rių Clevelando organizacijų, 
kad susisiekus su kitų miestų 
atstovais, protestui prieš Ohio 
Cenzorių Tarybos nuosprendį, 
neįsileisti į Ohio valstijos mies
tus Ispanijos lojalistam sim
patingos ir teisingos filmos- 
judžio “Spain in Flames”. Tar
pe kitų narių delegacijos yra: 
Kun. Howard Wells, Pirmos 
Presbiteri jonų bažnyčios East 
Cleveland; Miss E. C. Law
rence, narė Woman’s' City 
Club; Philip Schoenberg, nuo 
American Civil Liberties 
Union; Miss Mary Elizabeth I 
Gleason, garsi šokikė ir vise 
eilė kitų.

Panašios delegacijos vyksta 
iš .Youngstown, Akron, Can
ton, Cincinnati ir kitų miestų, 
kaip praneša Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą.
Ohio Judžių Cenzoriai Iškane- 
veikia Visas Geras Filmas- 

Judžius.

GARSINKITfiS SAVO BIZIV
DIENRASTYJ “LAISVOJE’

VYRU IR MOTERŲ LIGO& 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAI^

BŪDAIS j 
JT

Kraujo ir Odos Ligos, Nervtj 
rimai, Slogos ir ChroniSki Skaud* v 
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimą 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemo 
rhoidai ar kiti Mčšlažamčs bei La 
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo aka 
smo ir nesmagumų priežastys, St 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, N 
vų Įdegimas ir Cjhroniški ReumatI 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plauč 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkur, 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra 
kmingai gydomos su patenkinančio! 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu tua 
kokią ligą, kurios jūs nesupranta 
pasiklauskite manęs su pasitikėiin 
ir jūsų nesveikumas bus jum* iiS 
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapa 
Analyzė, X-spinduliai Serumų Įlel 
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra ptS 
narnos. Pasitarimai veltui. ■

D R. L. ZIN3
Virš 25 Metų Praktiku ■

110 East 16 St, N. Y|

ALDLD ir Narių Užduotis.
Aš manau, kad'visi ALDLD 

nariai ir narės supranta šios 
organizacijos vertę ir parei
gas, kurias kiekvienas narys 
turi atlikti.. Nepaisant kokioj 
organizacijoj prikliauso narys, 
jeigu tik duokles užsimoka ir 
daugiau nieko del organizaci
jos labo nedaro, tai galima 
sakyt, kad labai prastas narys. 
Gal kam ir neptiks toks pa
reiškimas, bet mes tokių na
rių turim daug. Jeigu narys 
gauna draugijos išleistas kny
gas ir kas 3 mėnesius žurna
lą, tai daugiau vertės gauna 
literatūros, negu metinės duok
lės. Bet nevisi supranta ir ne
moka brangint tokią garbin
gą kultūrinę organizaciją. 
Daugumas narių neateina nė 
knygų arba žurnalo pasiimti. 
Valdyba, kuopos sekretorius 
arba organizatorius turi 
nešiot į stubas nariams 
kas priklauso, šiame

bai opi, todėl reikia apsižiūrėti ,Taipgi ir į bendrą kuopą mūsų 
skyrius jau gavo 6 naujas na
res. Na, ar ne garbės turėti Mo
terų Skyrių šiame mieste? Į to
kį trumpą laiką, 7 mėnesius, jau 
gauta nemažai draugių į ALDI< 
Draugiją.

Svarbiausia tąs, kad mūsų 
naujos narės interesuojasi mi
nėta organizacija. Mūsų nauja 
narė d. M. Kulbienė sekreto
riauja, taipgi ir kitos draugės, 
kada yra perstatomos į komisi
jas — apsiima ir atlieka užduo
tis gana gerai. Mūsų susirinki
mai yra įdomūs, draugiški, ir 
draugės 'didžiumoje diskusuoja 
šių dienų bėgamais klausimais. 
Net smagu dalyvauti tokiuose 
susirinkimuose; mes visos lau
kiame, .kad tik greičiau ateitų sa, 
pirmas penktadienis.

dymas užtepant plaukų dažų už 
ausies ant odos ir palikt per vi
są dieną. Ir jei toj vietoj oda

raudonuos, tai reikia saugotis 
darbininkei moterei bei tų dažų. Tada galima pabandyt 

kitos rūšies dažus.
Taipgi dažant plaukus patar

tina gaut tokią dažų spalvą, 
kaip kad tavo buvę natūraliai 
plaukai. Kadangi, nepaisant 
kaip kas sako ir mano, tačiau, 
man rodos, joks artistas nesu
gebės taip tinkamai pritaikyti 
plaukų spalvą kiekvienam žmo
gui, kaip kad pati gamta pri
taikė.

Nieks negalėtų įrodyt, jog 
kiekvienai moteriai pritinka, ka- 

Tuo būdu tankiai darbininkė da jinai savo plaukų spalvą 
moteris, kad ir nenoroms, ir ne- pakeičia. Ne. Pavyzdžiui: esant 
turėdama tam ištekliaus, yra [tamsiaplaukei, na, ir išmainius

iš- 
atiduot 
kląusi-

W. Ward Marsh, judžių 
peržvalgininkas “Cleveland 
Plain Dealer” iškelia kitą 
Ohio cenzorių juodą darbą, t. 
y. iškaneveikimą judžio “Mon
golijos Sūnus.” Cenzorius įsa
kė iškirpti visą sceną pabai
goje judžio.

Pabaigoj savo peržvalgios 
W. Ward Marsh ragina visus 
judžių mylėtojus-lankytojus 
protestuoti prieš “Mongolijos 
Sūnus” filmos. iškoneveikimą.

Pabarimai Marsh’o yra vie
toj. Visi pažangūs piliečiai 
turi kelti protesto balsą prieš 
tuos cariškus cenzorių pro-fa- 
šistinius juodus darbus.

Tarp 4th Avė. ir Irving PI 
Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. Ii 
(MES KALBAME LIETUVWUU
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

fiROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

GAUKITE “LAISVEI” 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

B ,

■

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Puslapis Ketvirtas

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Atsiminkim, kaip buvo pasielgta su Su
valkijos ūkininkais!
*! Greta to, fašistinė valdžia nuodija 
įmones ideologiniai, gadina jaunuomenę. 
Kas seniau buvo žmonėms priklu, nedo
ra, dabar pradėta zalatyti, auksuoti, kai
po geriausis daiktas. Patsai Smetona, 
žmogus, kuris niekad caro ir kaizerio lai
kais nepasisakė už Lietuvos nepriklauso
mybę, šiandien apskelbiamas “tautos va-

Prof. Janulaitis rašo (“Liet. Žin.” už 
»f sausio 22 d.), kad naujai išleistoj “Lietu

vos Istorijoj” tūlas klerikališkas fašistas 
p. Šležas išgarbino koriką Muravjovą— 
kraugerį, kuriuo šlykštisi visa Lietuva, 
visas civilizuotas pasaulis; kuris pasiliks 
Lietuvių tautos istorijoj bjauriausiu 
žmogumi. Šležas ten teigia, kad lietuvių 
tauta turi būti dėkinga Muravjovui už 
lietuvių spaudos uždraudimą, kadangi 
tas sužadino žmones prie kovos!... Tuo- 
mi, matyt, p. Šležas nori duoti suprasti, 
kad Lietuvos liaudis turi būti dėkinga 
ir p. Smetonos žiauriam rėžimui, kuris 
žadina tą pačią liaudį prie kovos. Teisini
mas ir garbinimas Muravjovo, reiškia 
teisinimą fašistinės reakcijos.

? \ Fašistai skelbia lietuvių tautą esant 
’eriausia ir gudriausia, bet paklausk jų, 
jodei jie tai tautai nesuteikia demokrati-

* jių teisių, kodėl neduoda laisvai gyventi, 
•ai jie atsakys: “tauta dar nepribren-

> riis.”
n Pereitais metais fašistų propagandos 
’iuras išspausdino tūloj Lietuvos spau
doj straipsnį apie tai, kodėl Lietuvos 
monėms būtinai reikalinga fašistinė ... 
diktatūra. Girdi, “labai didelė piliečių 
alis ne tik nenusimano painiuose vals- 

bės klausimuose, bet dažnai klaidingai
nta ir savo pačių reikalus...” Ne- 

lima, esą, “kad politikoje profesoriaus 
‘alsas svertų tiek, kiek jo tarno balsas.” 
h Pasiremdama šituo tezių, Smetonos 
fildžia ir yra pasiruošusi smaugti Lie- 
uvos liaudį, kol ji susipras ir fašizmą 
lušluos, kaip buvo nušluotas carizmas 
Rusijoj) ir kaizerizmas (Vokietijoj).

1 Tokia yra bendra padėtis Lietuvoj po 
9-kos metų nepriklausomo gyvenimo! 
svados iš to galima padaryti tik seka
mos:
j 1. Lietuva yra nepriklausoma, bet nėra 
Jisva* Kol Lietuvos žmonės gyvens 

iespaudoj, tol pati nepriklausomybė 
Mis dideliam pavojuj ir ji gali žlugti. Tik 
\ikia šalis gali būti stipri, tinkamai at
imti išlaukinius priešus, užtikrinti ne
priklausomą gyvenimą, kurios žmonės

t v'' /A'ft t utį

Trečiad., Vasario 24, 1937
—.............    į. ... 'j

yra laisvi, savarankiškai savo reikalus 
sprendžia.

2. ši priespauda Lietuvoj kenkia ir pa
čiam Vilniaus atvadavimo reikalui.. Jei 
norime, kad Vilnijos gyventojai (jų dide* 
lė dauguma, ne tik vieni lietuviai) trokš
tų (ir už tai kovotų) būti Lietuvos dali
mi, tai pačioj Lietuvoj privalo būti de
mokratija grąžinta žmonėms;. Lietuvoj 
turi būti laisviau, negu Lenkijoj;

3. Klaipėdos krašto išlaikymas taipgi 
labai artimai susijęs su demokratijos 
atsteigimo klausimu Lietuvoj. Ant kiek 
Lietuvoj bus laisvesnis žmonių gyveni
mas, ant tiek klaipėdiečiai labiau norės 
būti Lietuvos dalimi, ant tiek jie kovos 
už Lietuvą prieš hitlerizmą, kuris ruo
šiasi pasigrobti ne tik Klaipėdos kraštą, 
bet ir visą Lietuvą.

4. Pagaliau atsteigimas demokratijos 
Lietuvoj reikalingas pačiam gerbūviui ir 
laimei pačių Lietuvos piliečių, visų darbo 
žmonių,—jų auklėjimuisi. Šimtais pavyz
džių Lietuvos piliečiai įrodė, kad jie ne
benori “tautos vadų”, pastatytų smurto 
būdu. Jie nori patys savo reikalus spręs
ti demokratiniu būdu.

Ir Lietuvos žmonės nesnaudžia. Jie or
ganizuojasi, bruzda, veikia. Jokia reak
cija, jokia priespauda ir persekiojimai 
to jų pasirįžimo nebesulaikys. Girdėjo
me, kad ten jau pradėjo formuotis Liau
dies Frontas, kurin įeina visa eilė social
demokratų, liaudininkų ir komunistai. 
Esame linkę manyti, kad neužilgo Liau
dies Frontas pataps didelė pajėga, kuri 
mokės apsidirbti su fašizmu ir atsteigs 
Lietuvoj demokratiją.

Mes, amerikiečiai, kur gyvena trečda
lis lietuvių tautos, taipgi nesnaūdžiam. 
Pereitais metais (birželio mėn. 20-21 dd., 
Clevelande) Amerikos Lietuvių Kongre
sas Demokratinei Tvarkai Atsteigti Lie
tuvoj pareiškė, kad Amerikos lietuviai 
darys viską pagelbėjimui savo broliams 
Lietuvoj nusikratyti fašizmo ir atsteigti 
demokratinę tvarku. Lietuvos darbo 
žmonių masėse šio Kongreso nutarimai 
buvo pasitikti nepaprastu džiaugsmu.

Mes, Brooklyn© lietuviai, susirinkę mi
nėti Lietuvos nepriklausomybės sukaktu
ves, taipgi pasižadam vykinti gyveniman 
Am. Lietuvių Kongreso nutarimus. Pa- 
dėkim savo broliams Lietuvoj išsilaisvin
ti iš fašistinės priespaudos, atsteigti de
mokratiją ir ginti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybė!
Tegyvuoja Lietuvos žmonių kova prieš 

priespaudą už laisvą, laimingą ir gerbū- 
višką gyvenimą!

Is ALOW 40 Kp. Veikimo
Nedėlioj, 14 d., vasario, AL 

DLD 40 kuopa turėjo susirin- 
■kimą'. Nutarta surengti pra
kalbas drg. D. M. šolomskui, 
kurios atsibus vasario 25 dže
mą š. m., APLA 2-ros kuopos 
mamoj 3351 West Barson St., 
Pittsburgh, Pa. Prie prakalbų 
rengiamės gerai. Nutarta at
spausdint plakatus ir atviru
tėmis. pakviest. Taipgi nutarta 
parsitraukti literatūros.

, Narines
jo 6 draugai. Buvo pakeltas 
klausimas apie “Daily Work- 
erio” vajų. Mums, McKees 
Rocks, priklauso su aukoti $10.. 
Bet kad mes kol kas. negalime 
tos sumos kitaip sudarytu tai 
draugai aukavo s e k a n č iai : 
J. Purtikas, Alex Sherbin, Ign- 
Kazlauskas, J. Miliauskas, J. 
Mažeika, M.į Paulauskas ir J. 
Kvedaras po $1. A. Valeikai 
50c. Viso suaukota $7.50. 
Taigi pradžią gera. Turiu vil
tį, kad surinksime ir likusią 
dalį.

vedama kova ne tik su miesto 
administracija, bet ir valstijos 
valdininkais.

Jaunikiai
Tūloj kuopoj iš virš 20 narių 

tik penki yra vedę, ženoti, kiti 
visi nevedę, tvirti, neserga. Na 
ir kas sakė, kad singelių lietu
vių kolonijose nesiranda? Ir 
jeigu kuri kolonija rūgo j a, kad 
pas juos singelių trūkumas, tai 
Jersey City lietuviai gali pasko
linti. Nelaimė jų yra dar ir ta, 
kad merginų to paties amžiaus 
nesiranda. Jaunos į juos nežiū
ri. Gyvanašlės gudrios. Vedę 
juokais neužsiima, kambarių 
trūkumas, burdingierių nenori 
laikyti. Tikras vargas.

K. Biuras.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes. ,

BOSTONO ŽINIOS
-- VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS    

Kova Tęsiasi.
Bostonas ir visa Mass, valsti- 
ūžia, lt bičių avilys leidžiant 
ečių. Visur kalba, ginčijasi ir 

i del uždraudimo ne-
ų vaikų darbo indus- 

nėse ir tt. Susidarė 
j, frontai. Vienam frontui va- 

didieji kapitalistai-fa- 
o kitą frontą sudaro

žangios Mass, valst. vi- 
9 spėkos. Vienas tiks
lia pataisyti J. V. 

, kad nepalnamečiai 
loję, o ne darbavie-

jik

Irgi Neatsilieka, 
Piliečių Kliubo susi- 
d. vasario pilietis A.

kad kliubas, kai-
organizacija, privalo 

šį J. V. konstitucijos 
reikalaujant, kad 
atstovai Mass, le- 

balsuotų už. Ir pla- 
kokią naudą at- 

i būtų priimtas, kaip 
taip mums So. 
entojams. Atrodė, 
trinkimas vienbal- 

įnešimą. Bet apsi- 
:si stoja adv. Char- 
as ir kalba prieš, 

as prasižengėlį 
us. Po jo kalba 
taip pat. Ir Ro- 
St. Dariaus Posto

Lietuvių Amer. Legiono išeina 
prieš. Visi trys gieda tą pačią 
reakcionierių giesmę. Ne prieš 
patį, panaikinimą nepilnamečių 
darbo, bet va, šis J. V. konsti
tucijos pataisymas jiems esąs 
neaiškus ir daro pataisymą prie 
įnešimo, kad išrinkt komisiją iš
tyrimui proponuojamo įstatymo. 
Kazlauskas kalba, karštai gin
damas prezidento Roosevelto 
nusistatymą šiuo klausimu. Jis 
advokatams pareiškia: “Jūs, 
advokatai, žinot, kaip įstatys 
mai darosi. It jūsų šis patai
symas, tai advokatiškas pini- 
mas klausimo, kad nepraeitų. 
Vakar, šiandien ir rytoj tęsia
si ‘hearing/ O už savaitės ar 
kitos bus legislatures priim
tas ar atmestas. Tuomet jau 
bus vėlai pareikšti mums savo 
nuomonę šiuo taip svarbiu 
klausimu.”

Balsavime už įnešimą pasi
rodė didelė didžiuma; už pa
taisymą tik keli. Komisija iš- 
rinkta iš trijų pagamint rezo
liuciją. Įėjo A. Kupstis,,. M. 
Kazlauskas ir William A. Am- 
sie.

Kodėl?
I

Kyla mintis, kodėl nekurie 
mūsų vietiniai profesionalai— 
inteligentai yra priešingi ? 
Nors jie patys kilę iš darbinin
kų, vienok gina stambaus ka-

d.

pitalo reikalus. Savo įplaukas 
irgi pasidaro tiesioginiai ar 
netiesioginiai iš darbininkų. 
Supratimą turiu, kad jei smul
kieji šalies piliečiai turtingiau 
gyventų, tai ir profesionalams 
būtų geriau. Man atrodo, ger
biamieji, jūs nesuprantate sa
vo klasės ir profesijos reikalų.

Geras Sumanymas 
Atmestas

Nutarta nedalyvauti 17
kovo, So. Bostono šventės ap- 
vaikščiojime. St. Mockaus nuo
mone, kadangi ir paradas ai
riams, todėl nereikią mums 
rodytis. Reiškia, tūnokime, kad 
mūs niekas nematytų. Ar ne ?
' Airiai paraduoja tą dieną, 
ne vien tik tam, kad pasiro
dyt gatvėse, kokie jie gražūs 
arba kaip apsirėdyti moka, bet 
su jausmu dėkonės šios šalies 
tėvams, pagerbdami kovą už 
laisvę. Ir todėl tokiuose para
duose vieta yra visiems.

Nauja Organizacija.
18 d. vasario įvyko Liet. Sa

lėj antras susirinkimas So. 
Bostono piliečių, be skirtumo 
tautos, religijos bei rasės: šios 
organizacijos tikslas rūpintis 
pagerbimu So. Bostono, šiame 
susirinkime išrinktas pastoyus 
komitetas, pateikta 
Linkėtina jai augti ir

įstatai.* 
atsiekti

Mirė
15 d. vasario mirė S. šlamiš- 

kis, sulaukęs virš 70 metų. Pa
laidotas 19 d. vasario su bažny
tinėm ceremonijom. Gyvas bū
damas šlamiškis netikėjo, nėjo 
bažnyčion,' išpažinties, bet nu
silpusiam pašaukta kunigas, at
likta tikėjimo ceremonijos ir tt. 
Vietinis prabaščįųs nepaisė ve- 
lionies praeities ir mirusiam su
teikė palaimininią. Koliai jau- 

šliamiškis skaitė

M. Banka buvo skaitomas se-
T

niausiąs lenkų tautybės gyven- 
. Mirė sulaukęs 

Įdomus jisai 
kalbėjo septy- 

kalbom. Lenkų

to jas Jersey City 
s86 metų senumo, 
buvo tuomi, kad 
niom skirtingom 
tarpe jisai buvo skaitomas len- 
'kų dėde. Gimė 1849 metais. Tar
navo Austrijos kariuomenėj, ka
riavo Prancūzų-Vokiečių kare, 
^tvyko į Ameriką 1892 ir nuo 
to laiko gyveno Jersey City. Bu
vo tikintis žmoguj.

Judžiai
16 d., vasario pobažnytiniam 

skiepe buvo rodomi iš Lietuvos 
atvesti paveikslai; Svetainė ne
buvo apšildoma, šalta, susirin
kusi neskaitlinga publika rūgo- 
jo ant prabaščiaus, kad už įžan
gos tikietus moka pinigus imti, 

ibet svetainę apšildyti nemoka. 
.Pasipiktinimas.

IšpiUJe
Nuo potvinio nukentėjusiem 

skirtą kvotą pinigų šio miesto 
gyventojai išpildė su kaupu.

‘Tart:
Mūsų prabaščius įsismagino 

su pramogomis. Neseniai turėjo 
blynų pokilį. žmonių buvo, pa
gal svetainės didumą, apsčiai. 
Dabar nors ir gavėnia, katali
kam uždrausta, linksmintis, bet 
mūsų prabaščius vėliai siūlo pa
našios pramogos tikietus pirkti. 
Kažin, ar parapijonai nesupyks 
už per tankų kišenių kratymą?

Piktinasi
i

National Committee gynimui 
politinių kalinių turėjo sėkmin
gą masinį susirinkimą. National 
Committee of Hudson County 
priėmė rezoliuciją, pasmerkiant 
miesto administraciją už perse
kiojimą civilių laisvių, kaip tai: 
susirinkimų, streikų ir tt. Išrin
kta komitetai, kurie pateiks 
miesto administracijai ir valsti
jos valdininkarp Varde Jersey 
City darbininkų protestą. Nu
tarta atspausdinti 25,000 lape
lių ir išdalinti po Hudson Coun
ty, nurodant už kokius dalykus

savo tikslą, šiame susirinkime 
airių tauta buvo ątstovaujama 
geriau, negu kitos tautos.

Pilietis.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

t 337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OČg

KIRPIMAS
SKUTIMAS J g ĮJ

Prielankus Patarnavimas KM
100 Union Avė., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

i‘ Tel. Virginia 7-4499

■ Bany P. Skalios
1 (ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L- I

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
• Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą.
, PąrsaĮndau ąutomobiliuB veotuvėm, 
' ’ parėta, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

‘ (Arti Marcy Avenue). 
Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY PUBLIC

Si .
i V.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
n ux) j ndos 
dieną i vėlai.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Brooklyn, N. Y.
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izabeth, N. J
Vasario 16 dienų Amalgamat

ed Clothing Workers of Ameri
ca Shirtworkers Local 126 pas
kelbė “stoppage,” reikalaudami 
didesnių algų marškinių išdir- 
bystės darbininkams.

Unija reikalavo 10 nuošimčių, 
bet tapo susitaikyta ant 
nuošimčių.

Reiškia, unija visgi laimėjo, 
šioj iŠdirbystėj daugiausia dir
ba jaunos merginos ir abelnai 
yra labai išnaudojamos. Šiame 
mieste randasi net 7 dirbtuvės 
su 2,500 darbininkų.

Mitinge, kuriame dalyvavo 
1000 dalyvių, tapo išneštbs re
zoliucijos palaikant Roosevėltb 
planų apkarpymui galios “Su
preme Court” ir griežtai smer
kiančių rezoliucijų gubernato
riui Hbffmanui už jo išleistų 
streiklaužiškų pareiškimų.

Savo rezoliucijoj jie teisingai 
pastebi, jog New Jersey orga
nizuotas darbininkų veikimas 
jau gyvuoja per 14Š metus, ir 
mano gyvuot nežiūrint ar Hoff- 
manui patinka ar ne. šis judėji
mas dar smarkiau kovos už sa
vo teises.

Vasario 15 dienų Elizabetho 
Liaudies Komitetas Ispanijos 
Demokratijos Ginti paskyrė 200 
dolerių medikališkiems instru- 

, mentams del Ispanijos valdžios. 
Pinigai pasiųsti “Medical Bu
rbau Friends of Spanish Demo
cracy.”

Kadangi tas medikalis biuras 
šaukia plačių konferencijų New 
Yorke, 28 dienų vasario, tai iŠ 
viršpaminėto komiteto nutarta 
siųsti savo atstovų.

Taipogiupųtarta turėti didelį 
masinį 'nritžngų kėturiems Ispa
nijos kovotojams, kų tik atvy
kusioms į šių šalį. Mitingas 
įvyks 25 dienų kovo (March), 
Šcott Hali, 30 West Scott Place, 
prie pat City Hali.

Dalyvaus šie atstovai: Jdsė- 
fina Ramirez, narė Ispanijos 
Raudonojo Kryžiaus; Eugenio 
Imaz, redaktorius katalikų lai
kraščio “Cruz y Raya;” Lbūiš 
Šimarro, komandierius milici
jos; Maria Simarro, direktorius 
vaikų prieglaudos namo. Taipgi 
dalyvaus vietinis Greystone 
Presbyterian Church kunigas 
vardu Murray A. Gailey.

Visi lietuviai, nežiūrint jūsų 
įąitikinimų, bet kurie ištikrųjų 
palaikote demokratijų ir Ispa
nijos liaudies kovų su užsienio 
fašistų intervencija, privalote 
dalyvauti mitinge. Įdomu bus iš
girsti, kų tie atstovai praneš.

‘‘Laisvės” Reporteris.

Jūsų gražūs baisai dar gražiau 
skambėtų, jėigii tik daiftiibtur 
mėt naujas dainas. Befit nbrs 
vienų naujų išmokite dėl kito 
parengimo.

Pinhlu sykiu drg. Slitesoraitė 
mums paskattibino “piąnū.0 Ji 
ištikrųjų gražiai skambino, trė- 
nė Metrus, kaip ir visados, gra
žiai šoko ir dainavo. W. Žukas 
akotnpanavb jai. Dubeltavųs 
kvartetas jpb vadovyste drg. H. 
Pagiegalienės labai gražiai su
dainavo ir gavo labai daug aplo
dismentų. Jie buvo antru sykiu 
iššaukti.

Po programos ir vakarienės 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlumos nakties. Mahoifia, kad 
liks pelno Ė. F. Komitetui.

Parengime Dalyvavusi.

Philadelphia, Pa?
Nepaprastos Svarbos 

Konferencija.
Kovo 14 d. čionai yra šaukia

ma Rytinės Penhšylvahijoš fra- 
ternalių ir kultūrinių organiza
cijų konferfehcija, kurios tikslas' 
bus sumobilizuoti tas organiza
cijas pagelbėjimui plieno darbi
ninkus suorganizuoti. Prie šau
kimo šios konferencijos yra pri
sidėję ir Philūdfeljillijos lietuvių 
darbihinkiškbs organizacijos. Į 
šaukimo komitetų nuo lietuvių 
įeina draugas J. J. Smith.

Nereikia nei aiškinti svarbos 
šios konferehėijos; Tiktai reikia 
dėti visas pastangas, kad kiek
viena lietuvių Ofganizacija bei 
draugija arba kuopa prisiųstų 
savo delegatus. Gali siųsti po 
tris delegatus nuo rajonų, o po 
du delegatu nuo kuopų bei šiaip 
draugijų.

Raginame lietuvių organizaci
jas tuoj aus išririkti savo dele
gatus. Mandatus pasiųskite se
kamai: Fraternal Orders Com
mittee, Room 614, Lorraine Ho
tel, Philadelphia, i*a. Ėep.

Baltimore, Mi

A

Binghamton, N. Y
Labai gerai pasisekė apvalkš- 

čiojimas Lietuvos Nepriklauso- • 
rtiybės, kur| surangė Bendro 
Ftortto Komitetas, Lietuvių sve
tainėje, vasario 18 d. žmonių 
dalyvavo visokių pažiūrų. Pro
grama buvo turininga — susi
dėjo iŠ prakalbų, dainų, mužlkos 
ir magiko. Drg. Antanas Pagis-1 
gala atidarė vakarų lietuvių kal
boje, o paskiaus pavedė čia au
gusiam lietuviui pirm, anglų 
kalboj. Jo vardų pamiršau; Jis 
mažai gali vartoti lietuvių kal
bų. Kalbėjo Dr. j. Breivis, ku
ris važinėjo Lietuvoje prieš ke- 
liolikų metų tam atgal ir labai 
išgyrė lietuvius. Kalbėjo drg. B. 
Balčekonis, kuris pasakė gerų 
prakalbų. Taipgi trumpai kalbė
jo ponia Noreikienė lietuvių ir 
anglų kalboje. Mat, ji dalyvavo 
pereitų vasarų Cleveland© kon
grese kaipo delegatė nuo A. L; 
S. 50 kuopos. Linksma matyti 
mūsų moteris tokiuose dideliuo
se parengimuose, kalbant | susi
rinkusių publikų. Taipgi labai 
gerai kalbėjo drg. Stasys Jasi- 
lionis, kuris aiškiai nušvietė fa
šizmo reikšmę.

Ūsoriai dainavo gana gražiai, 
tik tos pačius dainds per dažnai 
girdimos. Ar nebūtų gerai, kad' 
mūsų jaunuoliai susimokintų 
naujų? Rodos, kad Walter Žu
kas gana geras specialistas ta-^ 

te. Ka sakot, ‘'Ūsoriai^’’

Įkūrimui Nūujo DistriktO 
Bankietas.

KovO IŠ d. įvyks fialtihidrėje 
labai smagus bankietas, rengia
mas Amerikos Komunistų Par
tijos. Tai bus bankietas įkūri
mui naujo partijos distriktoi 
kuris apims Maryland© valstiją 
ir Columbijos Distriktų.

Šis smagus parengimas įvy' 
Lėhmah’S fįaii, 848 Noiik 
ward Št. Už tų pačių įžangų bus 
skaniausi valgiai ir labai gfaži 
prakalbų ir meno programa. 
Kalbės “Mother” Bloor, Jack 
Stachel, F. Brown ir kiti.
Labai širdingai kviečiame vi

sus lietuvius dalyvauti šiame 
Komunistų Partijos bankiete. 
Įžanga yįiatai $1.

Ėdil Dixon.

ks
, 848 North Har-

Cleveland© Kronika
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FLATBUSH OFISAS
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kon-
svetainėse. Kaip Dr. Herman Mendlowitz

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
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PHILADELPHIA, PA.
Penktadienj, vasario 26-4ą, 8:15 v. 

Vakaro, įvyks svarbios prakalbos
Olympia Arepoj, Broad ir Bainbridge 
Sts. Kalbės Earl Browder, “Trockit- 
mas ir Pasaulinė Taika.” Antras kąl- 
bėtojas bus Tim Buck, geperalis sek
retorius Kanados Kom. Part, ir na
rys Tarp. Kom. Komiteto. Jis kalbės 
apie Ispaniją. Ateikite visi išklausyti 
šių kalbėtojų.

Kom.
(46-48)

This contest, in its entirety, copyrighted 1937, by P. Lorillard Co., IriC.
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Si Mįsle Atstovauja Jums Žinomų Vardą. Jūs Išrišate šią Mįslę, Surinkdami 
Teisingų Vardą iš Žemiau Paduoto Surašei •/!!>.

Anthony Adverse William Shakespeare)
William Pitt i Henry Ward Beecher

VlrJuj paduota mfsIS neįeina j JJ kontestq. Tai yra vien tile pavyzdys.

m LAIMĖKITE DVIGUBĄ ATLYGINIMĄ
Dideli pinigai nėra yiehintėlis .dalykas, ką galite laimėti 
Šiame konteste. Didesnis pasitenkinimas rūkymu yra antras 
ptizaš, kurį iūs tikrai laimėsite, kada jūs sujtyažinšitė Su 
Dvigubai-Švclniu Old Gold. Jis yra padarytas iš geriausio 
prizinio derliaus tabako Gamtos auginimo. Ir jis jums ateina 
dvigubai-apsaugotas, dvigubame Cellophane’o pakely} . . . 
taip kad jūs negausite sauso, drėghb at nuyčsušid cigareto. 
Old Gold reiškia šviežumą su didžiąja raidę “3”! Stoki 
šį kontestą šiandien . . . ir laimėkite DVIGUBAI!

Gaukite Oficiales Mįsles VELTUI Bile Krautuvėje,
fl II <Mk •> • .i ■ m » r . h_ . .

tuvninkas Pritrūko Pasiųskite kuponą iš dešines

į4------------------ ---------
4ių; dainuos 1?. Raulusaičiute, 
Cleveland© solistė.
; Pasarga visiems: Nesuve- 
lųokitej nes programa prasi
dės skirtu laiku.

' z ) Kbrėšbėndfentas.

Is Dailės Veikimo
Clevelandas rengiasi 

tarptautinio dainų ir muzikos 
koncerto, kuris įvyks balan
džio 25 d. Pernai panašiam 
ftončeHė Lifetiūvių Lyros pilo
tas laimėjo pinhų vietų įtba 
“prdiž^.” Šiėmet lyriė^iai ža
da tų patį padaryti. Jie jau
čiasi, kad jie galčs geriausiai 
sudainuotu Jiems labai gėrai 
vadovauja Mr. Malamut;

Taipogi lyrieČlai rengiasi 
priė puikaus koncerto, kuris 
įvyks šį sekmadienį, vasario 
28 d. pb ftuhL $#35 Superior 
Ave. Koncertas prasidės 5:30 
vai. po pidių. Mylinti gerus 
laikus; mužikų ir d&has, ątsi^ 
lankykite, nes užtikrinti, kadi 
visi būsite tižganSdinti., Juk 
Lyros Choras visuomet duoda1 
geras programas. O įžariga' 
tiktai 40 centų ypatąį. i 

itdhteriio progfdthoį išpildy
me taip pat dalyvauk cleveX __ 
1 a n d i e č i aųis gerai žinoįnk^8?^^? ^1^1^1^ kd^di prieš 

akordion grieš & kliauga irp 
Mr. Malamut graj.yS-kpnce‘rti-7

Čleveiahdd Visuomenė ir vėl
Už girs Ispanijos Liaudies 

Balsų
Į Člevelandų atvažiuoja Is

panijos delegacija, kiiri susi
deda iš keturių jaunų žmonių, 
būtent, Lugenio Imazj Luis :■< ■ ■ r > ' '
{Simarro,1 Maria Simarro ir Jo- 
Sephina $amirez. belegacijos 
pašltikiinųi; ir bri^niiriiui masi
nis mitingas įvyks kovo 19 d., 
8 vai. vakarė, Baptistų bažny
čioj, iSth St. ir EUclide Avė.

Visi, kurie tik: piąjąučiate

smuikininkė A. želvi utį kntjf Ristus; ; ? rėngkitėsdalyvauti 
' liaftife’ s^arbiaihėj suširihkimė.

koihitetas.

Vv’.U,

Raymond, Wash
Kaip Atrodo
Valstijų Jūrininkų ir Laivakro- 

vių Streiko
Streikas buvo ilgas, tęsėsi 

net 98 dienas. Jūrininkai. su
grįžo dirbti linksmus, neš jie 
laimėjo algų pakėlimų ir dar
bo valandų
Laimėjo taip pat reikalavimų, 
kad laivų savininkai samdytų 
darbininkus t ktai unijų I„„ 
troliuojamose 
tik šiuo reikųlavimu bošai la
biausia nenorėjo darbininkams 
nusileisti.

Laivų krovėjai tai nieko 
naujo nelaimėjo, nes jie nie
ko naujo ir nereikalavo. Jie 
tik reikalavo senas sųlygas pa
likti, mat, jie jau turėjo 6 va
landų darbo dienų ir^samdy- 

,iXių tiktai iš unijų kontroliuo
jamų svetainių. Darbeliai 
norėjo tai visų iš laivakrovių 
Atiniti. Bet b 
vyko/

Visi kiti darbiiiinkai ėjo 
pagelbon jūrininkams ir lai- 
vakfbviams. Tdi būVo tvirta 
pągėlba. O, žinoma; kur vie
nybė, ten galybė.

Dabar vakarinėse valstijose 
pradėjo smarkiai dirbti me
džio apdirbihib dirbtuvės, dih- 
ba net dviėmis pakaitomis;1 
Laivai taipgi smarkiai ditba. 
Mat, medžio visur užversta, 
tai krauna jį į laivus ir gabe
na, kur reikia.

TAIMSKITE $100,000.00 ar bi kurį 
iš 1*000 gausių piniginių prizų!— 

sumoje $200,000.00.
Ir kada jūs rišate ją, patirkite rūkymo gerumą 

Dvigubai-Svelnaus OLD GOLD; tikro prizinio 
derliaus tabako cigareto; tai Vienatinis cigaretas, 
kuris jums dteitia pakelyje suvyniotas 2 eilių dvi
gubam Cellophane . * dvigubai apsaugotas nuo 
džiūvimo, drekimO ir dulkėjimo... pasilaiko švie
žus bi kokiame klimate.

birriiiausiai jūs laimėsite išriŠdami tikrus mįs
lės paveikslus, mįslės, kurios iššauks jūsų suma
numą.

Žiūrėkite į mįslę kairėj. “HEN” pridedant “RE” pri
dedant “WARD” pasidaro HENRY WARD. Tada “B” ant 
valizos pridedant “EACH” pridedant “ER” pasidaro BEE
CHER. Taip jūs išrišote ją! HENRY WARD BEECHER.

Ne visos mįslės konteste yra taip lengvos, kaip ši. Fakti
nei, mįslės darosi progresuojančiai labiau keblesnės kontėstui 
tęsiantis. Tačiaus mįslių rišėjams kiekviena mįsle suteiks su
judinantį protinį susidomėjimą.

Gaukite Oficiales Mįsles išleistas sulyg diena ir pilnas 
taisykles, VELTUI kur tik cigaretai yra parduodami, ir pra
dėkite eit keliu į šviesesnę finansinę ateitį.

Jeigu jūsų krautuvninkas pritrūko mįslių builetinų, pa
prastu būdu prisiųskite žemiau paduotą kuponą.

Pridėkite dabar Šiuom linksmu keliu į ateitį!

Išdirbėjai Dvigubai-Svelnių Old Gold Cigaretų

Data

OLD GOLD KONTESTAS

P. O. Box 9, Varkk Street Station, New York, N. Y. 
Tdnistos: Malonėkite prisiųsti man visas oficiales mįs
lėj}, kurios iki šioliai išleistos, sykiu su visomis tai
syklėmis. {dedu Stamps už prisiuotitną.

. MR-Vardas MRS,
MISS (Drukuokit savo pavardę)

Galvi

Miestas „.-.. Valstija.

littlėj kad jis su 125 pagel- 
bininkais nepajėgė išmušt 
streikierių iš fabriko. Jie 
reikalauja, kad streikierius 
gedėtojus išmestų policija ir 
milciją; bet Illinois guber
natorius Horner sako sek
siąs pavyzdžiu Michigano 
valstijos gubernatoriaus Fr. 
Murphy ir nenaudosiąs mi
licijos ginklų prieš streikie
rius.

Prašome visų atsilankyti.

Waukfcgah, Ill., vas; 22— 
Jau šešias dienas ir naktis 
išstreikavo sėdėjimu darbi
ninkai $1,500,000 Fanstėel 
metalurgi j os korporaci j Os 
fabriko. G u b c r n a t o rius 
Horner siūlo korporacijai 
derėtis su juom ir su uni
jos atstovais delei streiko 
baigimo; bet korporacijos 
prezidentas R. J. Aitehison 
jau antrų kartų atmetė tai
kos pasiūlymų.

Bosai smefrkisbšerifų Dob-;_

. WASHINGTON, PA.
Vasario 24-tą atvyksta drg. D. M. 

Šoloniskas su prakalbom. Jis kalbės 
IWO Štfet.; Gririt St., 7:30 v. v. Prd- 
Šome visų draugų pribūti. Išgirsite 
dpie Ispaniją ir Lietuvą. (45-46)

BALTIMORE, MD.
IWO trečias dietinis balius įvyks 

Vasario 26-i4, Metropolitan Svet., 
2250 Rpistertown Road. Bubby John- 
Soh’6; A. B. C. Radio orkestrą grieš 
Šokidihs. Bus įžangos prizai ir įvai
rių* ddvanų duodama veltui ir garbės 
Svečias* bus Max Bedacfyt, IWO ge- 
ijefUlufis sekretorius. įžanga 40c. 
Tikimės * turėti * milžiniškų parfenglmą.

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto



Puslapis šeštas Trečiad., Vasario 24, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Major Greenui paskirta 

mirties bausmė elektros kėdėj 
4-tos balandžio savaitę. Ape
liacijos tam pačiam teisme 
jam nedavė. Gali apeliuot tik 
j augštesnį teismą.

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo 
Mitinge Priimtos Rezoliucijos

Lietuvių LDS Jaunuolių 
Balius su Programa 

Šeštadienį

Žiurkė įkando Mergaitę

Vasario 19 d., Grand Para
dise Salėje, Brooklyne, laike 
Lietuvos Nepriklausomybes paj 
minėjimo masinio mitingo, kur 
dalyvavo 1,000 lietuvių, seką- 
mos rezoliucijos tapo priimtoj 
vienbalsiai:

Rezoliucija apie Lietuvos Ne-1 
priklausomybę ir Laisvę

gei teisėta santvarka nepri
klausomoj Lietuvoje tegali bū
ti ta, kuriai pagrindus patiesė, 
arba iš naujo paties, visų Lie
tuvos žmonių demokratiniu 
būdu išrinkta atstovybė. Į To
dėl, Amerikos lietuviai, ku
riems yra brangi jų gimtojo 
krašto gerovė, yra kviečiami 
remti Lietuvos žmones jų ko
voje pieš dabartinę fašistišką 
tautininkų diktatūrą.

KADANGI 1926 m., gruo
džio mėnesį pikti liaudies 
priešai ginkluota jėga nuver
tė teisėtąją Lietuvos vyriausy
bę ir paskui išvaikė Lietuvos 
žmonių išrinktą seimą, su
trempdami savo priesaiką ir 
sulaužydami krašto konstitu
ciją, kurią buvo priėmęs Lie
tuvos Steigiamasis Seimas;

KADANGI konstitucijos nu
statytoji santvarka dar ir 
šiandien Lietuvoje nėra at- 
steigta, bet, vietoj to, Lietuvą 
valdo uzurpatorių klika, kuri 
panaikino daugumą piliečių 
teisių, o kitas visai suvaržė, ir 
už kiekvieną pasipriešinimą 
šitam despotizmui baudžia 
žmones sunkiomis kalėjimo 

' bausmėmis ir net mirtim,—tai
TEBŪNIE NUTARTA, kad 

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Atsteigimui Demokratinių tei
sių Lietuvoje, Brook lyno ir 
Apielinkės Skyriaus sušauktai 
masinis mitingas Grand Pa
radise Salėje, šiandien, vasa
rio 19 d., minėdamas Lietuvos 
Nepriklausomybės devyniolik
tas metines sukaktuves, svei
kina Lietuvos darbininkus, 
valstiečius ir darbo intelegen- 
tus, kurių sunkiu darbu ir pa
stangomis iškovota Lietuvos 
nepriklausomybė; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
j šis susirinkimas pripažįsta, jo- %: J *

Rezoliucija apie Vilnių

Ateinantį šeštadienį, vasario 
27 d., Casino Ballroom sve
tainėje, 114th St. ir Liberty 
Avenue, Richmond Hille, LDS 
Jaunuolių kuopa rengia sma
gų balių. Jame, apart šokių, 
bus ir labai graži programa, 
kuria ne tik jaunuoliai, bet ir 
suaugusieji džiaugsis. Progra
moje dainuos A. Višniauskas, 
Aldona Kiimaitė, ir garsūs 
Aidbalsiai, kurie iki šiol dar 
nėra dainavę Richmond Hill 
lietuviams.

Harlemo laužynų gyventoja 
mažytė Gladys Rodriquez, 52 
E. 109 St., išbudo iš miego 
skardžiai spiegdama. Motina 
manė, kad mergaitė apsisap
navo, bet pribėgdama ji pama
tė didelę žiurkę nušokant nuo 
mergaitės lovos ir dumiant į 
urvą, kurių laužynuos yra įva- 
lias.

Sėkmingos “Laisvės” Bazaro 
Baigtuvės: Choras Pirmyn 

Gražiai Pasirodė

==

Mergaitei įkąsta nosis.

Lietsargių Šokis

KADANGI Vilniuje ir Vil
niaus krašte, kurį Lenkijos 
imperialistai neteisėtai okupa
vo, yra nuolatos persekiojami 
lietuviai;

KADANGI pereitų metų 
lapkričio mėn. 25, 26, 27 ir 
28 d. lenkų policija iškrėtė 
daugelį lietuvių namų Vilniu
je, ir lenkų vyriausybė uždarė 
visą eilę lietuvių draugijų, mo- 

i, ir kitokių kultūros 
įstaigų ir tie įstaigų uždarinė- 

1 jimai tęsiasi iki šiol,—tai
TEBŪNIE NUTARTA, kad 

lietuvių masinis mitingas, ku
rį sušaukė į Grand Paradise 
Salę, Amerikos Lietuvių Kon
greso Atsteigimui Demokrati
nių Teisių Lietuvoje, Brookly- 
no ir Apylinkės Skyrius, kuris 
atstovauja visas žymias lietu
vių organizacijas šioj apylin
kėje, kelia griežčiausį protes
tą prieš tokį Lenkijos impe
rialistų smurtą Vilniaus kraš
te, ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
šis susirinkimas, kartu su Lie
tuvos žmonėmis ir mūsų vien
genčiais Vilniaus krašte, reiš
kia giliausį troškimą, kad tas 
kraštas kaip galint greičiau 
atsikratytų Lenkijos jungo.

Nuo Vieno Didelio Darbo Prie Kito
erikos Lietuvių Kongreso i miteto narių, arba nuo orga- i . .. i . __ __ j-,*..

rook lyno Skyrius Rengia Va- 
.. ’enę Kovo 6-tą Pagelbėji

mui Lietuvos Kovotojams už 
tsteigimą Demokratinės San

tvarkos Lietuvoje.
Amerikos Lietuvių Kongre- 
Brooklyno skyrius pasta- 

laiku parodo didelį veik- 
Tik ką praėjo didelis

N e p r i k lausomybės 
jimas B r o o klyne, 

šis komitetas surengė, o 
jau jis rengias prie di- 

vakarienės kovo 6-tą d., 
Paradise Salėje. Pelnas 

šios vakarienės eis pagel- 
Lietuvos politiniam kali- 

kurie pateko į Lietuvos 
del to, kad jie kovo- 

už įsteigimą demokratinės 
Lietuvoje. Tai ge- 

tikslas, ir komitetas 
kad brooklyniečiai, ‘ku- 

atjaučia kovotojus 
teises, masiniai da

toje vakarienėje.
arienė — valgiai bus 

geriausiai patyrusių 
, ir visi bus paten- 

valgiais. Bet, apart val- 
ir graži programa/ge- 

solistų, dainininkų 
Taip pat bus 

orkestrą šokiams.
Vakarienė prasidės lygiai 

0 valandą vakaro, šeštadie- 
6-tą dieną. Ji įvyks

Paradise Salėje, 318 
Street. Del to labai 

aus vakaro įžanga $1.25. 
„ yra daug tikietų išpar

duota, ir tikimasi, kad daly
vaus keli šimtai laisvę mylin
čių lietuvių. Visi, kurie mano 
dalyvauti, yra prašomi tikie
tus iš kalno nusipirkti nuo ko-

OJŲ

uvos

liaudies
aus

aminti

ir 
ir

nizacijų, kurios yra prisidėju
sios prie šio komiteto.

Amerikos Liet. Piliečių Kliu- 
bas jau yra pasipirkęs 10 ti- 
kietų savo komitetui, o Dr. 
Martin Luther Draugija pasi- 
pirko šešis. Kitos organizaci
jos irgi perkasi tikietus. Dg. 
Buivydas, komiteto sekreto
rius, raportuoja, kad jis pats 
yra pardavęs arti 60 tikietų. ,

Komisija.

A. VIŠNIAUSKAS, 
iš Bayonne, N. J., dainuos jau

nimo vakare.
Be to, bus viena iš geriau

sių orkestrų, ką yra Brookly- 
ne, tai George Kazakevičiaus 
radio orkestrą. Visi esame ją 
girdėję per radio, ir žinome, 
kad ji moka gražiai griežti 
amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius.

Labai retai pasitaiko Rich
mond Hill lietuviams turėti to
kią gražią programą — o šį 
kartą jų patys jaunuoliai su
rengia taip smagų vakarėlį, 
žinoma, rengėjai nepasitenki-1 
na vien tik programa, bet tu
rės ir visokių žaislų. Apart ba
lionų, confetti, bus ir “sniego” 
bolės mėtymui. Kaip žinoma, 
šįmet gamta New Yorko gy
ventojus nuskriaudė, neatsiun- 
čiant sniego. Tai LDS Jaunimo 
kuopa nutarė pristatyti dirbti
nių “snowballs” žaidimui lai
ke baliaus.

Visi lietuvių LDS jaunuolių 
draugai prašomi atsilankyti 
skaitlingai, ir praleisti sma
giai laiką. Įžanga iš kalno per
kantiems tikietus 35 centai— 
o prie durų bus 40 centų. 
Taipgi bus ir užkandžių ir gė
rimų.

Iš sekmadienio į pirmadienį 
New Yorką buvo užklupusi 
tokia didelė vėsula, kad bile 
kas galėjo tapti lakūnu, jei 
tik būtų turėjęs senovišką skė
tį (lietsargį) su ąžuoliniu ko
tu ir drobės apvalkalu.

'Nelaimei, toki skiečiai da
bar nemadoj, tad paskraidyti 
neteko. Bet už tai daugelis 
newyorkiečių parsinešė vieton 

‘ skėčio tik galą koto. Gi pabė- 
| gusi .kita dalis skėčio darė ne
paprastus triksus: tai šauja 
desėtkus pėdų augštyn, tarsi 
pasirengusi keliauti į stratos
ferą, tai vėl lyg bomba neria 
žemyn ir trenkia į gatvę, o 
atsipeikėjusi vėl sukasi verpe
tu. Tokį skiečių šokį teko ma
tyt ant Lituanikos skvero. 
Vienas jų nukeliavo porą blo
kų ir nutūpė, o kitas iškeliavo 

svietą” (gal į keno langą).I
M-s.

Išgelbėjo iš Gaisro

Iškilęs gaisras 751 Presi
dent St., BrooĮklyne, užtvėrė 
šeimynai išėjimą. Vieną mer
giną gaisrininkai nukėlė nuo 
palangės, o tris šeimos narius 
išnešė laiptais. į

Merginų-Moterų Atydai

Am. Lietuvių Darbininkų 
1 Literatūros Draugijos Moterų 
81-mos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 25 va
sario, 8 vai. vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Į susirin
kimą kviečiame ir ne nares. 
Baigiant susirinkimą turėsime 
rankdarbių pamokėlę. Turin
čios rankdarbių atsineškite.

Valdyba.
(46-47)

MIRTYS—LAIDOTUVES

Komisija.

Pamatykite Judžius iš Madri
do Karo Fronto

Dar sykį primenam, kad šį 
ketvirtadienį, vasario 25 d., 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai turi “deitą” dalyvauti ju- 
džių rodyme Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Bus 
rodomi judžiai apie Madrido 
bombardavimą ir Madrido ap
gynimą nuo užpuolikų fašistų. 
Taipgi matysite pagarsėjusį 
tarptautinį batalioną, kuris 
dalyvauja mūšiuose Madrido 
fronte.

Jeigu praleisite šią progą 
—gailėsitės. Tai labai įdomūs 
judžiai, kurie jums padės aiš
kiau suprasti Ispanijos įvykius.

Šią pramogą surengė vieti
nė komjaunuolių lietuvių kuo
pa. Prašome visus dalyvautu 
Įžanga tik 25c.

Rengėjai.

Brownsvilles pilietinės gru
pės reikalauja iš WPA paskir
ti $500,000,000 fondą namų 
statybai. Tai būtų daug dides
nis projektas už Williamsbur- 
go. Pastarajam paskirta $12,- 
500,000.

C

Lėtai Eina Jieškojimas 
Unijisto Žudeiky

Tyrinėtojai Tunelių Darbi
ninkų Unijos viršininko Red
wood nužudymo, papildyto 
pereitą penktadienį, surado, 
kad revolveris buvo nuosavy
bė Hackensack policisto, kuris 
jau miręs. Klausinėta jo sūnus, 
Wall Stryto tarnautojas. Jis 
sakėsi tokio revolverio visai 
nematęs.

Gi su įtartu multimilionie- 
rium Rosoff, tunelių 
torium, dar sunkiau, 
neprieina nuvežti jį 
Jersey — į žudystės
perklausinėti. Jis neva 
tuotas — pavestas savo advo
kato priežiūrai ir jodinėja 
Central Parke.

Aršiausia tas, kad Hearsto 
spauda tuojau pradėjo šaukti, 
būk žudystė esanti pasėka 
darbininkų tarpusavinės ko
vos. Tuomi rengiama dirva 
pulti unijas. O kas liečia nu
žiūrimus graftu pramirkusius 
požeminio pasaulio žmones—

Vasario 21-mą mirė Jurgis 
Paskačimas, 48 m. amžiaus. 
Gyveno po num. 1314 Stebbins 
Ave., Bronx, N. Y. Bus palai
dotas 24-tą vasario, 2-rą vai. 
po pietų, Alyvų kapinėse. Ve
lionis gyveno laisvai. Paliko 
moterį Mortą ir tris vaikučius. 
Buvo nariu švento Jurgio 
Draugystės.

Vasario 21-mą mirė Jonas 
Papritz, 28 m. amžiaus. Gyve
no po num. 2173—32nd St., 
Astoria, N. Y. Laidos vasario 
25-tą, Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi 'gra- 
borius J. Garšva.

kontrak- 
Niekaip 
į New 

vietą — 
areš-

Dvi unijistės prisirakino 
prie kėdžių Kitty Kelly batų 
krautuvėj ir turėjo gerą pro
gą išaiškint Jcostumeriams 
apie streiką, kol jas areštavo. 
Visi tuo laiku buvę kostume- 
riai išėjo iš krautuvės.

1Tik viename Bay Ridge tei- 
smabutyje antradienį nubaus
ta 110 asmenų po $1 kiekvie
nas už neturėjimą tinkamų 
kenų išmatoms ir palikimą iš
matų ant šaligatvių.

125 narių grupėj vardu advo
katas Shapiro pasiuntė AF of
L prezidentuikaip kad Joseph Fay,—niekas 

nedaroma jų tyrimui.
• Inžinierių Brolijos Lokalo jimui Redwoodq
i 1

reenui reika

žudeikų

L a b ai s e k m ingai vykęs 
“Laisvės” bazaras lygiai gra
žiai ir sėkmingai užsibaigė pe
reitą pirmadienį, 22 vasario. 
Skaitlinga publika linksminosi 
iki gerokai po pusnakčio.

Baigtuvių programą pildė 
Great Necko Choras Pirmyn, 
vadovybėje savo mokytojos 
Aldonos Klimaitės, šauniai su
dainuodamas keletą dainų. 
Kaipo sulyg mažiukės lietuvių 
kolonijos, choras gana skait
lingas. Dainuoja gražiai. Su- 
tartinumu ir pralavinimu balsų 
daug paaugęs. Greatneckie- 
čiai verti pagarbos už palaiky
mą, auginimą ir tobulinimą 
choro, ko neturi daugelis di
desnių kolonijų.

Pirmininkavo R. Mizara.
Per visą vakarą sparčiai ėjo 

pardavimas likusių daiktų 
didžiuma jų išleista.

Apdovanojo Bazarą:
O. Skridulienė į§ Great Nec

ko nuo Mrs. Bessie Kasil, 58 
Steamboat Rd., atvežė kvortą 
grybų ir butelį vyno.

Drg. Green, Bridgeport, do
vanojo bonką degtinės.

X. Strumskis, Republic Liq
uor Store (lietuviško monopo
lio vedėjas), 415 Keap 
kvortą degtinės.

Naujokas atnešė baksą 
garų.

Stelmokas, 460 Grand
gėlių krautuvės savininkas, do
vanojo gėlinyčiukę (imitation 
greenhouse) pilną įvairiausių 
gėlelių.

Aukos Pinigais

ir

St.,

ei-

St

A. Bieliauskienė—$1.
V. Paukštys—$1.
Chas. Žemaitaitis—$1.
A. Stripeika, darbšt u s i s 

“Laisvės” vajininkas iš Eliza- 
betho atvežė listą su $7.45 pi
niginių aukų nuo sekamų :

L. Paulauskas—$1.50
J. Šidlauskas—$1.
M. Burkauskienė—$1.
Pu Poškus, K. Sheralis, P; 

Šiaulis, M. Blin, A. Stripeika, 
Saulėnienė po 50 centų.

V. Damošaitis, K. Janušaus
kas, J. Usonis—po 25 centus.

L. Pošiūnienė ir L. Pošiūnas 
po 10 centų.

Visiems aukojusiems nuo
širdus ačiū.

Jei kas žinote nepaminėtų 
aukų, malonėkite pranešti, bus 
atžymėta.

• Prekinio laivo darbininkas 
Malar užsimiršo pasiimt ant
rašą, kur paliko jo laivas. Jis 
laivą suradę, bet užmokėjo už 
taksę $3 ir būtų pakliuvęs ka- 
lėjiman, jei draugai tuos $3 
nebūtų sudėję.

GARSINKITĖS “LAISVĖJE” I 
R GAUKITE “LAISVEI” NA 

UJU SKAITYTOJŲ.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Petro Bilis, apie 54 me

tų amžiaus. 10 metų atgal gyveno 
po num. 40 Union Avė. Meldžiu pa
ties atsišaukt arba, jei kas žinot— 
meldžiu pranešt šiuo antrašu. 
46 Ten Eyck 9t., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. , (37-57)

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 

of State of New York,the Secretary of State < 
to be used on confectio 
and ingredients of food

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai

tinimosi. Tie žmones netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis
tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraująir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURALr-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

0---------------------------------------------------------------------- :------ ®
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS: 2—4 ir fr-1.

Nčra valandų sekmadieniais.
□-------------------------------- --------------------------------------------- B

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE
Čia jo paties priežiūroje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

“LAISVES” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE 
Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas. <Į>

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER CO Al COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.




