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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimesit 
, Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Kovo (March) 3, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
pasakyta,!Be abejo, bus 

kad Europa juk yra buvusi 
krikščioniška, o vis dėlto ne
buvo tiek apramdyta, kad 

į krikščioniškos armijos nebū
tų ėjusios į mūšį, laiminamos 
iš abiejų pusių vieno Dievo 
kunigų. Tai iš tikro pasau
lio papiktinimas; bet tai ne
įrodo nei Kristaus melo, nei 
Bažnyčios išdavystės; jis tik 
įrodo krikščionių netesėjimą. 
Ką gali padaryti Bažnyčia, 
kai jos sūnūs, stumiami jėgų, 
kurias jų ydos yra atpalaida
vusios, ir kurių jie patys ne
įstengia suvaldyti, savitarpiš- 
kai žudosi?”
Tai kam tada reikia tos baž

nyčios ir to dievo, jeigu tie, ku-/ 
rie juos karštai amžiais sekė,: 
virto tais nedorėliais? Kaip! 
matote, jau ne tik paprasti’ 
krikščionys visai suklydo ir sa- 

> ve žudos, betgi ir kunigai. Jie 
palaimina besižudančius krikš
čionis, idant kuodaugiausia jų/ 
kristų.

Philadelphijos masinis susi
rinkimas, sušauktas paminėji
mui Lietuvos nepriklausomybės, 
priėmė rezoliuciją, kurioje sme
toniniai smurtininkai vadinami 
“piktais Lietuvos priešais.“ Man 
atrodo, jog tai labai tikęs ir tei
singas pavadinimas. Taip ir 
reikia visur vadinti ne tik Sme
toną ir jo kolegas, bet taip pat 
mūsiškius smetonininkus — Ty- 
sliavas, Karpius, Vitaičius. Jie 
yra pikti Lietuvos ir Lietuvos 
žmonių priešai.

Amerikos rašytojai pakėlė 
balsą už Ispanijos demokratiją. 
Didelė jų grupė, net šešiasde
šimts, pasirašė po atsišaukimu 
į Amerikos intelektualus, kvie
čiančiu juos ištiesti savo ranką 
Ispanijos liaudies kovotojams. 
Pagerbimo verti tie vyrai ir tos 
moterys. Jie nesėdi ant tvoros. 
Jie stovi liaudies fronte ir nors 
labai toli nuo Ispanijos gyven
dami, jie padeda tam frontui 
laimėti šią istorinę kovą prieš 
fašizmą.

Juozas Tysliava sakosi sutik
tų stoti į debatus ir apginti kle
rikalų ir smetoninių tautininkų 
poziciją, bet reikalauja, kad taip 
pat būtų pakviesti Sklokos No. 
2 čyfai—Strazdas, Jankauskas 
ir Stilsonas. Tai jau paties 
Tysliavos reikalas. Jeigu jis 
jaučiasi, kad vienas savo pozi
cijų neatlaikys, gali dar pasi
kviesti ir Smetoną ir Trockį, už 
kuriuos jis taip galvą guldo. 
Mums gi nereikia jokios sklo- 
kiškos pagelbos.

Tysliava išsisukinėja, žmogus 
bijo žmonių: kaip tu čia dabar 
stosi prieš publiką ir apginsi 
tuos, kurie caro laikais buvo 
carberniais, kaizerio laikais-kai- 
zerbemiais, o 1926 metais, kaip 
vagys, nakties laiku ir smurto 
pagelba užgrobė galią ir įsteigė 
fašistinę diktatūrą Lietuvoje.

Pastebėjau, kad “Naujienų“ 
redaktorius ruošiasi viešam su
sirinkime Chicagoje “tarkuoti“ 
Sovietus ir ginti trockistinrus 
teroristus. Noriu tik priminti, 
kad jis nepamirštų savo prelek- 
cijon įdėti tai, jog 1934 metais 
Trockis savo brošiūroje paskel
bė, kad tik pajėgos pagelba ga
lima nuversti Sovietų valdžią, o 
šiais metais Hearsto laikraš
čiuose atvirai pareiškė, kad Sta
liną ir kitus Sovietų valdžios ir 
Komunistų Partijos vadus gali
ma prašalinti tik nužudymu.

Tas pats mokytas redaktorius 
sakosi sužinojęs, kad Francijos 

< Komunistų Partija arba visi 
komunistai jau išsižadėję prole
tarinės diktatūros idėjos. Kur 
ir kaip? Nepasako. Norėčiau

Amerikos Diktatoriai — Vy
riausio Teismo Teisėjai •
Washington. — Pašaipi

ųjų WPA darbų adminis
tratorius H. L. Hopkins sa
vo radio kalboj užreiškė, 
jog du ar trys senyvi Vy
kiausio Teismo teisėjai ne
galės amžinai būti “neigia
mais diktatoriais,” kurie 
įstato pavojun likimą ir gy
vybę milionų Amerikos pi
liečių. Hopkins nurodė Vy
riausio Teismo teisėjų sau
valių, kur jie naikina kon
greso priimtus įstatymus, 
taikomus naudai daugumos 
gyventojų.

Japonija Pripažįsta
Ryšius su Trockistais
Maskva. — Japonijos ka

ro ministeris gen. Sugiya- 
ma pasakė seimo lėšų komi
sijoj, kad Japonija iš “opo
zicijos” prieš Sovietus suži
nojo, kiek krovinių gali per
vežti sovietinis Sibiro gelž- 
kelis. Tuomi gen. Sugiyama 
atsakė į seimo mažumos at
stovo Acidos klausimą, kas 
liečia Sibiro gelžkelio pajė
gumą.

Gen. Sugiyamos minima 
opozicija yra trockininkai. 
Paskutiniame teisme Mas
kvoj jie prisipažino, kad šni
pinėjo Japonijos naudai 
prieš Sovietus.

Acidos klausimą ir Sugi
yamos atsakymą paskelbė 
Tokio laikraštis “Myiago” 
vas. 20 d.

Japonų Tokio dienraštis 
“Nichi-Nichi” vas. 24 d. 
pranešė, jog valdžia užgro
bė visą “Myiago” laidą su 
minimu pranešimu. “Myia
go” žinių redaktorius Yagu- 
chi Hilye tapo išmestas iš 
vietos už paskelbimą gen. 
Sugiyamos atsakymo į at
stovo Acidos klausimą slap
tame seimo lėšų komisijos 
susirinkime.

Japonija Nuodų Gazais Nu
galėsianti “Priešus”

TOKIO, kovo 2.—Japoni
jos karo ministeris gen. Su
giyama pareiškė, jog ga
mina kaip galint didžiausią 
daugį nuodingų karo dujų, 
kuriomis jis tikisi laimėti 
karą kad ir su Jungtinėmis 
Valstijomis. Laivyno minis
teris pranešė, kad, įvyk
džius dabartinę ginklavimo
si programą, “nereikėsią bi
jot” Japonijai nė Amerikos, 
paklausti, ar Grigaitis skaitė 
berods 1936 metais Francijos 
Socialistų Partijos priimtą pro
gramą? Jeigu neklystu, tai jo
je yra įdėta proletarinė dikta
tūra. Taigi, ne komunistai išsi
žadėjo proletarinės diktatūros, 
bet kairieji socialistai ją pri
ėmė. Štai kas palengvina ko
munistų ir socialistų apsivieni- 
jimui į vieną revoliucinę parti
ją.

Pataisau klaidą. Vakar die
nos “Krisluose,“ kalbant apie 
klerikalų “Ameriką“ ir katali
kus, buvo pasakyta “Amerikos 
katalikams” ir tt„ turėjo gi bū
ti “Meksikos katalikams” ir tt.

Plieno Trustas Pri
verstas Nusileisti
Industrinei Unijai

Kelios Plieno Kompanijos Jau Prideda Algų ir Žada *. 
< {vesti 40 Valandų Darbo Savaitę Fabrikuose
PITTSBURGH, Pa., kovo^teto ir Amalgamated Plieno, 

2.—Carnegie-Illinois Plieno 
Korporacija, svarbi ausia 
dalis Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacijos, jau su
tinka derėtis su unija kaip 
savo darbininkų atstove, su- 
trumpint darbo savaitę nuo 
48 iki 40 valandų, mokėt ne 
mažiau kaip $5 algos darbi
ninkui per dieną ir 50 pro
centų daugiau apmokėt už 
viršvalandžius, — kaip pra
neša United Press. Iki šiol 
paprastas plieno darbinin
kas gaudavo $4.20 per die
ną.

Tai yra didelis, istorinis 
plieno darbininkų laimėji
mas prieš Plieno Korporaci
ją, kuri iki šiol nesileisdavo 
nė kalbon apie pripažinimą 
unijos kaip bendros darbi
ninkų atstovės.

Derybose su Carnegie-Illi
nois Plieno Korporacija dar
bininkus atstovauja Phillip 
Murray, pirmininkas Plieno 
Darbininkų O r g a nizavimo 
Komiteto; D. J. McDonald, 
jo sekretorius-iždininkas, ir 
kiti atstovai Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi-

NAUJA LENKU FAŠISTŲ 
VALDIŠKA PARTIJA

VARSA VA.— Pulkininko 
Adamo Koc’o sušauktoj “vi
durinių klasių” konferenci
joj kovo 1 d. dalyvavo 400 
delegatų iš 150 Lenkijos 
miestų, ir tapo įkurta nauja 
valdžios partija, vadinama 
“Tautinės Vienybės Stovyk
la.” Pulkininkas Koc perva
rė rezoliucija, kad ši parti
ja pilnai atsiduoda maršalui 
E*d. Smigly-Rydz’ui, fakti- 
nam Lenkijos diktatoriui. 
Naujoji partija yra kopija 
Vokietijos nazių partijos.

Visuotinas Streikas Pennsyl- 
vanijos Mezgyklose

Reading, Pa. — Sėdėji
mu sustreikavo 2,100 mez
gėjų, daugiausia merginų 
penkiose dirbtuvėse. Strei
kuosią dar 4,000. Šaukiama 
visuotinas streikas mezgyk
lose. Streikas apima Oak- 
brooke, Womelsdorf, North- 
mont ir kt. mezgyklas. Dar
bininkės ir darbininkai rei
kalauja, kad bosai pripažin
tų federacinę uniją, įvestų 
“ček-off” unijinių duoklių 
išrinkimo sistema ir padėtų 
užbaigti Berkshire mezgyk
los streiką be nuoskaudos 
darbininkams.

Bakau, Rumunija. — 65 
asmenys liko sužeisti per 
riaušes, kurias sukėlė rumu
nų naziai, bandydami ne
leist žydams balsuot miesto 
rinkimuose.

Geležies ir Cinos Darbinin
kų Unijos. Iš korporacijos 
pusės derisi jos prezidentas 
B. F. Fairless su eile kitų 
plieno didikų.

Darbininkų Laimėjimai
Cleveland, Ohio. — Kaip 

tik Carnegie-Illinois Plieno 
Korporacija sutiko derėtis 
su plieno darbininkų unijos 
atstovais, tuoj Republic 
Plieno Korporacija ir 
Youngstown Plieno Skardų 
ir Vamzdžių Korporacija 
pasižadėjo įvesti 40 valandų 
darbo savaitę ir ^pridėti 10 
procentų algos savo darbi
ninkams.

Chicago, Ill. — Inland 
Plieno Kompanija ketina 
nuo kovo 16 d.. įvesti 40 va
landų darbo savaitę ir tuoj 
žada pridėt 10 procentų už
darbio trylikai tūkstančių 
naprastų savo darbininkų.

Galinga Bethlehem Plieno 
Korporacija taipgi prisiima 
40 valandų darbo savaitę ir 
ketina pakelt darbininkams

JAPONIJA STIPRINA 0R- 
LAIVYNĄ PRIEŠ SSRS

Tokio, kovo 2. — Japoni
jos valdžia turi šešių metų 
programą didint savo oro 
laivyną, kad, vos tik karui 
prasidėjus, galėtų išbom- 
barduoti “priešo” lėktuvų 
stovyklas. Bet jeigu Sovie
tai toliau ugdys savo oro 
laivyną, tai Japonija dar 
plačiau ginkluosis ore, sako 
Japonų karo ministeris gen. 
Sugiyama.

Mažumos, Seiykai parti
jos atstovas Ichiro Kono nu
rodė šeiminei įplaukų-išlai- 
dų komisijai, kad Japonijos 
ginklų ir amunicijos fabri
kantai lupa sau perdidelius 
pelnus iš valdžios; bet kari
ninkai jį užrėkė, tvirtinda
mi, būk tie fabrikantai gau
ną tik “vidutinių” pelnų.

Dvi Kompanijos Detroite 
Šaukiasi Indžionkšinų

DETROIT. Mich.— Ferro 
Stamping ir Timken-Detroit 
Axle kompanijos atsikreipė 
į apskričio teisėją A. Camp
bell], kad išduotų indzionk- 
šiną, sulig kurio šerifai ga
lėtų išmušt laukan streikie- 
rius sėdėtojus iš tų dviejų 
kompanijų fabrikų.

(boileris)

Chicago, Ill., kovo 2. -— 
Vienas darbininkas liko už
muštas ir septvAi skaudžiai 
sužeisti, kai eksplodavo ga
rinis katilas (boileris) 
South Chicagoj, Carnegie- 
Illinois korporacijos plieno 
fabrike.

Galėsiąs Būt Naujas Pacifiko 
Jūrininkų Streikas

WASHINGTON. — Kon- 
gresinei komisijai, svars
tančiai prekybos laivyno 
klausimus, buvo kovo 1 d. 
pranešta, kad bent 7,000 jū
rininkų Pacifiko pakraštyj 
vėl streikuos, jeigu jie ne
bus priimti darban be Co- 
pelando “juodraščių” kny
gučių. Copeland įstatymas 
reikalauja, kad kiekvienas 
laivo darbininkas duotų bo
sui įrašyt į jūrininko kny
gutę, kaip pastarasis dirbo 
ir elgėsi tame laive. Jūri
ninkai reikalauja panaikint 
tą juodųjų knygučių įstatą.

Bedarbis Kunigas Nušo
vė 3 Valdininkėlius

DENVER, Colo. — Buvęs 
kunigas, paskui bedarbis 
negras Frank Bailey, nie
kaip negalėdamas dasipra- 
šyt, kad Labdarybės Biu
ras sugrąžintų jam atimtą 
pašalpą, pagaliaus, kovo 1 
d. išsitraukė revolverį ir nu
šovė tris biuro valdininkė
lius ir pavojingai sužeidė 
ketvirtą, merginą tyrinėju
sią, kam reikia pašalpų, o 
kam ne. Šovikas tuoj areš
tuotas.

Gręsia Visuotinas D?šimtuki- 
nių Krautuvių Streikas

DETROIT, Mich., kovo 2. 
—Federacinė unija žada šią 
savaitę paskelbti sėdėjimo 
streiką visos 42-jose Wool- 
wortho dešimtukinėse krau
tuvėse šiame mieste, kur dvi 
tokios krautuvės jau už-, 
streikuotos. Taipgi grasino 
generaliu s t r e i ku prieš 
Woolworth 1.788 krautuvės 
Amerikoj. Reikalauja pripa
žint uniją, įvest 48 valandų 
darbo savaite ir pakelt tar
nautojoms algą nuo dabar
tinių 29 iki 39 centų valan
dai. '

Indžionkšinas Prieš Fansteel 
Streikierius

WAUKEGAN, Ill. — Ap- 
skričio Teisėjas Ralph Daly 
kovo 1 d. išdavė indžionkši- 
ną prieš streikuojančius 
Fansteel metalurgijos dar
bininkus ; uždraudė masi
nius pikietavijnus ir leido 
tik po du pikietuotojus prie 
kiekvienų fabriko vartų ir 
po vieną ant kiekvienų 300 
pėdų aplink fabriką.

Tas pats teisėjas organi
zuoja prisaikintųjų teismą 
įkaltint aštuonis vadus bu
vusio sėdėtojų streiko tos 
kompanijos fabrike.

Gręsia Visuotinas Wool
worth Krautuvių Streikas 

Detroite

Detroit, Mich., kovo 1.— 
Pranešama, kad unija pla
nuoja iššaukt streikan tar
nautojas ir tarnautojus vi
sų 40 Woolwortho penktuki- 
nių-dešimtukinių krautuvių 
Detroite. Vienoj didelėj

Ispanijos Liaudiečiai • 
Jau Prasilaužė į Tole

do, Fašistų Tvirtovę
Atakuoja Fašistus Visu Dideliu M’drid-Talavera-Toledo 

Trikampiu; Atmušė Priešus Pietiniame Fronte
Sesers Įpirštas “Melo Sura- 

radėjas” Pasiuntė Brolį 
Mirtin

MADRID, kovo 2.—Ispa
nijos žmonių armija sukirto 
fašistus Toledo, jų tvirto
vės, priemiesčiuose ir pra
silaužė į paties miesto dalį 
Cigar rales. Valdžios karei
viai ir milicininkai įnirtu
siai atakuoja fašistus 
do gatvėse, veikdami 
kais,. kulkasvaidžiais, 
bomis ir durklais.

Liaudies milicininkai puo
la fašisus visame Madrid- 
Talavera-Toledo trikampyje 
Artimiausias m i 1 i c i ninku 
tikslas yra nukirst fašis
tam susisiekimus iš Toledo 
su jų vyriausiu karo štabu 
Aviloj, apie 100 mylių į || 
šiaurę.

Fašistai nuo vidurnakčio 
pradėjo bombarduot Madri
dą dideliais kanuolių šovi
niais, kurių paleidžia po 10 
ar 12 kas minutę.

Almeria, Ispanija. — Šia
me fronte liaudies kariuo
menė atkirto svarbiausią 
fašistų maurų armiją nuo 
nazių ir itJlų fašistų pulkų. 
Liaudiečiai pažengė pirmyn 
keturias mylias ir atėmė iš 
fašistų Penacoloradą. Val
džios artilerija sudaužė 
elektros fabriką, iš kurio 
buvo elektrizuojamos fa
šistu spygliuotų vielų tvoros 
prieš atakuojančius liaudie- 
čius.

Žvgb^dpmi nalei Tr^ve- 
Ipz įme, vaM^Ios 
kai nagrobe kebas fašistų 

Tr nuodingu duiu dėžes, tain-
Kovo _2 <L buvo 70 minu- ^au^į kulkasvaidžių ir 

cių žemes drebėjimas Ken-S . . x
tucky, Ohio, Indiana ir Mi-s t___ -n________u:
chigan valstijose, bet nepa
darė jokių žymesnių nuos
tolių.

Chicago, Ill., kovo 2. — 
Rose Rappaport’aitė išrei
kalavo, kad nusmerktas 
mirtin už žmogžudystę jos 
brolis Joseph dar būtų iš
tirtas vadinama “melo su
radimo mašina.” Bet maši
na tik patvirtino Josepho 
kaičią; parodė, kaip jis be
siteisindamas meluoja. Ši 
mašina pažymi melą net to-; 
kiame smulkiame dalyke, 
kaip turėjimas vienos kor
tos, o sakymas, kad turi ki-

EXTRA!
Ispanų Liaudiečiai šturmuo

ja Toledo Centrą

Lisbons, Portugalija, ko
vo 2. — Ispanijos liaudies 
kariuomenė, užėmus pieti
nius Toledo pakraščius, da
bar bombarduoja fašistus 
pačiame miesto centre.

Fašistai Nesitiki Išlaikyt 
Toledo

Salamanca, Ispanija, kovo 
2.—Fašistų karo štabas ne
sitiki, kad jis paspėtų at
siust saviškiams pastiprini
mų, idant jie galėtų atlai- 
kyt Toledo nuo liaudies ar
mijos.

Plieno Bosai Prieš Pilną 
Unijos Pripažinimą

Pittsburgh, Pa., kovo 2.~ 
Industrinė plieno darbinin
kų unija reikalauja pripa
žint save kaip vienintelę toj 
pramonėj darbininkų atsto
vę. Jungtinių Valstijų Plie
no Korporacija spardosi 
prieš tokį reikalavimą.

Mussolinis Skiria Karui Visus 
18-55 Metą Vyrus

ROMA, kovo 2. — Musso- 
linio Fašistų Didžioji Tary
ba nusprendė paimt karo 
žinybon ir pilnai sukarei- 
vint (militarizuot) visus vy
rus nuo 18 iki 55 metų am
žiaus. Kasmet jie turės pa
skirtu laiku mankštintis ka
rui.

Woolwortho krautuvėj jau 
ketvirta diena streikuoja 
sėdėjimu 100 tarnautojų, 
daugiausia merginų tarp 18 
ir 24 metų amžiaus. Reika
lauja daugiau algos ir trum
pesnės darbo dienos.

Tole- 
tan- 

bom-

Gi i on, Isnanija. — Darbi
ninku milicija atima vis 
daugiau namų ir gatvių iš 
fašistu Oviedo mieste. Fa
šistai išsprogdino ligoninę, 
negalėdami ją atlaikyti nuo 
atakuojančių milicininkų.

Naujas Finijos Prezidentas 
Taikos Šalininkas

Helsingfors. — Kovo 1 d. 
tapo įvesdintas naujas Kini
jos (Suomijos) prezidentas 
Kyosti Kailio, kilęs iš vals
tiečių ir nepasiekęs augštes- 
nio mokslo. Įkurtuvių kal
boj Kailio pareiškė, kad jis 
laikysis Tautų Lygos politi
kos ir taikos ir bepusiškumo 
santikių su kaimynais.

Kailio išrinktas preziden
tu suvienytomis pažangio
mis jėgomis prieš buvusį fa- 
šistuojantį prezidentą P. E. 
Svinhufvudą, nazių pakali-

Reikalauja Imt Amrijon 
Turkijos Moteris

Angara, Turkija. — Mi- 
nisterių taryba įteikė sei
mui sumanymą, kad visos 
sveikos merginos ir moterys 
tarp 16 ir 65 metų amžiaus 
būtų imamos karo tarnybon 
lygiai su vyrais.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Sovietą Baltarusijos Konstitucija
Po to, kai Sovietų Sąjungos Aštuntasis 

Ypatingas Sovietų Suvažiavimas priėmė 
naują konstituciją, visos respublikos, su
darančios Sąjungą, šaukė savo atskirus 
sovietinius suvažiavimus, kuriuose pri
ėmė savo konstitucijas, sulyg kuriomis 
jos tvarkosi. Pirmiausiai įvyko Sovietų 
Pusi jos suvažiavimas, paskui Sovietų 
Ukrainos ir kt. respublikų. Pereitą mė
nesį Minske įvyko Sovietų Baltarusijos 
sovietų suvažiavimas, kuris užgyrė tam 
kraštui naują konstituciją.

“Raudonasis Artojas” keliom dienom 
prieš šį suvažiavimą rašė:

BSSR Konstitucijos projektas pilnai ir iš
tisai paremtas SSRS staliniškos Konstituci
jos projektu, užtvirtintu Ypatingam VIII 
Visasąjunginiam SSRS Sovietų Suvažiavi
me. BSSR Konstitucijos projektas—tai 
naujas ryškus puslapis baltarusių tautos 
gyvenime, kuri išsiliuosavo iš kolonialinės 
ir nacionalinės carizmo priespaudos ir Leni
no Stalino partijai vadovaujant, remiantis 
išmintinga leniniškai staliniška nacionale po
litika, atsiekė savo valstybingumo, nepri
klausomybės, savo kultūros ir gerovės kles
tėjimo.

Praeityje Baltarusija nesiskaitė valstybe, 
; o baltarusių tauta nesiskaitė tauta. Balta

rusių tautą slėgė caro činauninkai, kapita
listai, dvarininkai, pirkliai ir buožės. Apie 
savo valstybingumą, apie savo nepriklauso
mybę, apie savo gimtąją kalbą baltarusių 
tauta neturėjo teisės ir svajoti. Taip pat 
buvo slegiamos ir kitos Baltarusijos teritori
joj gyvenusios tautos: žydai, lenkai, lietu
viai ir kt. Visa baltarusių liaudis kentė ca
rizmo jungą, pasityčiojimus ir gyveno juo
doj tamsybėj.

Praėjo tos baisios priespaudos laikai. Le- 
nino-Stalino partijai vadovaujant sąjungoje 
su visomis SSRS tautomis, ypač sąjungoje 
su rusų tauta ir jai padedant, herojiškoj 
kovoj su visais priešais—baltųjų lenkų oku- 

į> pantais, nacionaldemokratais, kontr-revoliu- 
ciniais trockistais ir dešiniaisiais oportunis
tais Baltarusijos tautos apgynė savo nepri
klausomybę, sukūrė savo valstybę, sudarė 
galingą pramonę ir stambų klochozinį ūkį.

Skaisčiai žydi Baltarusijoj visų tautų kul
tūros nacionalinės savo forma ir socialisti- 

fr nes savo turiniu.
Teisingai “R. A.” pastebi, kad naujos 

konstitucijos priėmimas “iššauks naują 
entuziazmo ir gamybinio aktingumo pa- 

. kilimą visų Baltarusijos darbo masių
; tarpe.”

Kunigai Platina Velnio Karalystę 
'Chicagos kunigų “Draugas” išleido 

ieninį kalendorių, kurį išdalino savo 
, kaityto jams dovanai. Jame prikaišiota 
visokių nesąmonių, nukreiptų prieš ko
munistus. Vienoj, pav., kunigai parašė:

Kas skaito ir remia bolševikišką laikraš
tį, taš platina velnio karalystę.
Kitur skaitome:

Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, kad vi
sus žmones išganyti ir išvaduoti iš velnio 
vergijos, tačiau asmuo, kuris skaito bolševi- 

* kišką .ir nekatalikišką laikraštį, griaują 
Kristaus atpirkimo darbą, ir prisideda prie 
pragariškų darbų.
Šitokiomis ir panašiomis kvailybėmis 

numargintas kuniginis kalendorius. Te- 
> gu, tačiau, “Laisvės” skaitytojai-katali- 

Olai, nenusigąsta: jiems nereikės eiti pra- 
f garan dėl “Laisvės” skaitymo, jiems ne

reikės griežti dantimis. Tas viskas pa-
£ rašyta tik gązdinimuL
įį Jeigu “Draugo” redaktorius tikėtų 

ką jis parašė, tai jis pats neskaitytų 
flglaisvės” ir kitų bolševikiškų laikraščių. 
JK© jis ^Laisvę” skaito. Skaito kiekvieną 
jgjOS numerį! Daugiau: dauguma lietuvių 
įSflĮUligų Amerikoj skaito “Laisvę.” Tegu 
■Kfapijietis pasiklaus pas savo kleboną

K nors apie “Laisve,” o pamatys, kaip

jam klebonas viską pasakys, kas “Lais
vėj” tilpo.

Jeigu kunigai nebijo skaityti “Laisvės” 
ir bendrai darbininkiškos spaudos, tai ko
dėl turėtų bijoti parapi Jonys? Kai kuni
gai ir toki jų pataikūnai Šimučiai skelbia 
jums, broliai katalikai, kad jūs atliekate 
“pragarišką darbą” skaitydami “Laisvę,” 
tai jūs jiems pasakykit: “O kodėl jūs pa
tys ‘Laisvę’ skaitote ir skaitotės gerais 
katalikais?”

Darbininkišką spaudą (“Laisvę,” “Vil
nį” ir kt. laikraščius) darbininkai-katali- 
kai skaito ne todėl, kad jie norėtų “pri
sidėti prie pragariško darbo,” bet todėl, 
kad jie nori gauti žinių, žinoti, kas deda
si pasaulyj. Kunigų redaguojamuose ir 
leidžiamuose laikraščiuose juk jie tų ži
nių negaus. Tą, ką jie gauna kunigiš
kuose laikraščiuose, parapijiečiai gali 
girdėti bile sekmadienį iš “pamokslų,” 
sakomų bažnyčiose.

Fašistas Fašistams
“Vienybė” praneša, kad Brooklyno lie

tuvių fašistų (tautininkų) kliubo susirin
kime, D. Klinga, kliubo vadas ir karštas 
fašistas, pareiškęs, kad dabartiniai “Vie
nybės” leidėjai ir redaktoriai:

susuko žmonių pinigus, subankrūtijo Vie
nybės bendrovę ir mus gerus tautininkus iš 
savo tarpo iššlavė.
Matyt, Klinga žino, ką šneka!

Kokios Rūšies Neutralitetas?
Šiuo tarpu Jungtinių Valstijų kongre

se eina diskusijos apie priėmimą t. v. ne
utraliteto akto, t. y., dėl padarymo Jung
tinių Valstijų neutralėmis, atsitikime, jei 
pasaulyj kiltų karas. Deja, žodis “neut
ralitetas” toks platus ir taip daug ap
imąs, kad labai sunku išaiškinti, kada 
šalis yra neutrališka, kada ji remia ka
riaujančią pusę.

Amerikinė Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą tuo reikalu išleido net lapelį, aiški
nant savo poziciją ir reikalaujant, kad 
kongresas imtų domėn jos siūlymus.

Iki šiol Jungt. Valstijos buvo neva ne- 
utrališkos. Jos draudė parduoti ir ga
benti kariaujančioms šalims karo gink
lus ir amuniciją. Bet. jos pardavinėjo 
kariaujančioms šalims kitus dalykus, 
reiškiančius gal būt net daugiau, negu 
ginklus bei amuniciją.

Sakysim, laike Ethiopijos-Italijos karo, 
daug kraštų paskelbė Italijai sankcijas, 
Jungtinės Valstijos pardavinėjo Italijiai 
aliejų, kuris tai šaliai buvo taip reikalin
gas, kaip ginklai ar amunicija. Pardavi
nėjo Italijai ir maistą ir kitus reikiamus 
dalykus. Tas labai fašistams pagelbėjo 
nugalėti ir pavergti ehiopiečius. Aliejus 
Italijai buvo reikalingesnis, negu amuni
cija arba ginklai.

Kitas dalykas: finansinės paskolos. 
Jungtinės Valstijos neprivalo duoti nei 
dolerio paskolų 'kariaujančioms šalim. 
Kiekvienam aišku, jog pereitan karan ši 
šalis buvo įtraukta kaip tik vyriausiai dėl 
išduotų paskolų. Bijodami, kad Anglija, 
Francija ir kiti kraštai gali (jei karą 
pralaimėtų) nesugrąžinti Amerikos ka
pitalistams paskolų, jie, kapitalistai, darė 
viską įtraukimui šios šalies pasaulinin 
karan.

Be to, Amerikinė Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą skaito, jog to kis žygis, kaip su
laikymas Amerikos pagelbos Ispanijos 
liaudiečiams, Ispanijos respublikos val
džiai, yra neleistinas, ir daromieji įsta
tymai turėtų būti suderinti taip, kad jie 
nepaliestų civilinio karo.

Analogiškų Ispanijos padėčiai atsiti
kimų gali būti tiek ir tiek. Fašistai ne 
Vienam demokratiškam krašte gali sukil- • 
ti prieš teisėtai išrinktąją valdžią ir ban
dyti ją nuversti ginklu. Ar gi gali bent 
viena šalis, panaši, sakysim, Amerikai, 
tuomet statyti greta sukilėlius su val
džia—teisėta, žmonių rinkta valdžia?!O 
bet gi Washingtono neutralitetas tokis, 
kad jis kaip tik pritaikomas prie šių die
nų Ispanijos. Tai skandalas, pepasakius 
kitaip.

Amerikinė Lyga priešinasi ir tam, kad 
viskas išaiškinti ir pritaikyti būtų pa
vesta šalies prezidentui. Kodėl gi nepa
likti šalies kongresui? Šalies konstituci
ja palieka galią vienam kongresui, tad 
jis ir turėtų ją naudoti.

Žodžiu, Amerikinė Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą atliko gerą darbą atkreipdama 
kongreso ir žmonių domesį į taip svarbų 
dalyką, kaip išdirbimas Lmatni nMiirdiS. 
kūmo įstatymų arba

gos pasiūlymu
remti tuos Ly
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Strazdas Grūmoja Skridimu
! Fabrikan

Stilsonas šu Katiliūte Iš
siuntinėjo “SOS”

Tai galop subliūško Strazdo 
burbulas, būk JO redaguojama 
Naujoji Gadynė turi plačios pa
ramos.

Nesenai Stilsonas su Kątiliu- 
te išsiuntinėjo savo ištikimie
siem aplinkraštį del skubios pa
gelbos.

Apie tą patį laiką, “Naujosios 
Gadynės” No. 6, Strazdas savo 
editoriale pagrūmojo:

“Pasakysiu atvirai: jeigu 
mūs draugai tiktai tiek darbuo
sis, tai man bus nereikalinga ir 
“Naujoji Gadynė.” Aš irgi ži
nau kelią į dirbtuvę, joje man 
būtų lengviau.

“Viskas priklausys nuo jūsų: 
arba jūs sudrutinsit savo opo
zicinį laikraštį, arba jo neturė
site. Man jau įgriso tie begali
niai prašymai ir glostymai. Lai
kas pakalbėt rimtai ir atvirai.”

O ką sakė opozicionieriam 
Strazdas, Steponavičius ir Jan
kauskas metai atgal, kai aš del 
tuolaikinio krizio išsiuntinėjau 
apie 40 kopijų aplinkraščio, ku
riame pasakiau dalį teisybės 
apie “Naujosios Gadynės” sto
vį? Ta trijulė apie per pusme
tį liejo thlžį ant to laiško. Anot 
jų, eiliniai nariai neturi žinot 
teisybės. Jie tada prakaituodami 
apgaudinėjo organizacijos na
rius : agitavo prieš mum paliū- 
lytą vienybę, kurstė juos prieš 
tuos, .kurie buvom nusistatę už 
vienybę, ir blofino, būk Kuo
džio laiškas esąs melas, būk 
“Naujajai Gadynei” negręsia 
jokis finansinis pavojus, būk 
ji turinti užtenkamai paramos 
ir ji galinti gyvuot ir gyvuo
sianti. •

Stilsono areštas buvo jiem iš
sigelbėjimu. Tą įvykį jie šlykš
čiai panaudojo dar didesniam 
kurstymui opozicionierių prieš 
vienybės šalininkus įr Centro 
Biuro žmones, atvirai sakyda
mi, būk Stilsono areštas—tai 
pasekmė jo nusistatymo prieš 
vienybę. Ta šlykštybe jie pasi
darė šiėk-tiek moralės ir mate- 
rialės naudos; Lovestono grupė, 
neabejotinai, irgi pasuko jiem 
keletą šimtelių greitos pagelbos, 
nes jie ir mudviem su Pruseika 
siūlė į kelias dienas sukelt $500, 
jei atsisakysim nuo vienybės; 
šitaip laikraštį pasisekė laiki
nai iš bėdos išgelbėt. Ir dalis jų 
sekėjų įsitikino, kad, ištikro, tie 
“išdavikai” “melavo” apie me
džiaginį pavojų.

O dabar, po metų laiko, ir po 
Stilsono išėjimo laisvėn ir po 
jo pervažiavimo su prakalbom 
—Strazdas pasako tą patį, už 
ką mane smerkė.

Aš perdaug nekaltinu LDD 
eilinių narių. Daugeliu jų yra ir 
bus geri darbininkų judėjimui, 
žmonės. Visai natūraliu, kad vie
ni įsimyli į vieną sayo organi
zacijos vadą, o kiti daugiau pa*- 
sitiki kitam. Ir .kuomet kylą ki
virčas, lai paskui vadus tenka ir 
gana toli nueit iš kelio.

Man dabar smagu yra pa
klaust tų savo draugų : tai kas 
jums melavo? kas jus apgaudi
nėjo?

Kiek tai liečia “Gadynėj” dir
bančius asmenis, tai aš galėčiau 
juos tik apgailestaut, jei jie, 
ypatingai Strazdas, būtų buvę 
kiek žmoniškesni, žinau, koki 
ten pyragai. Aš pats j išėjai! nei 
cento negavęs už penketą savai
čių, nekalbant jau apje pirmuo
sius du metus. Bet Strazdas 
niekšiškai drįso per “Naująją 
Gadynę” tatai pavadint melu ir 
tą “melą” įrodyt išrinktai komi
sijai atsisakė. Lai dabar jis pri
taiko tą patį sau. Kįam dabar 
reikia sielotis, kad nei jis, nei 
Stilsonas, nei Elmanas nėra nu
lieti iš geležies, kad ir jiem rei
kia ir pasilsėt ir pavalgyt? Lai 
Jr dabar paskelbia svietui, kad 
jie turi pritarimo ir paramos, ir 
lai'tuomi pasisotina.

Nepranašauju 
dynei” tuojautines

su
tik

uz

Strazdui Liaudies Frontas—tai 
“beprincipinis klajokliavimas, ” 
kaip jis pereitą vasarą rašė sa
vo ėditoriale. Lai daugiau kai
šioja liežuvį Liaudies Frontui ir 
jo kovom, tai paramos galės 
silaukt. . . .nuo bile ko, 
ne nuo darbininkų.

Išmetinėdamas saviškiam
apsileidimą, Strazdas raminasi:

“Kalbant apie lietuvius, ‘cen
tro biuro’ vadovaujama srovė 
eina prie išsigimimo. Užteks 
kiek stipresnio visuomeninio su
krėtimo, ji subyrės, lyg kortų 
namelis. Mūsų laikraščiui teks 
sulošt stambi rolė.”

Tas man primena dviejų kai
miečių muštynes. Silpnesnis, 
parmestas ant žemės ir lamdo
mas stipresnio keliais, grūmojo: 
“Paleisk, žalty, tai nemušiu!”

Galima apgaut žmones kai- 
kada, o tulus galima apgaudi
nėt visada, bet visus visados ne- 
apgaudinėsi.

Kai prasidėjo ginčas del vie
nybės, sykį Stilsonui pareiškiau: 
“Jei tai nuo Tnanęs priklausytų, 
tai aš norėčiau, kad suvažiavi
me “Naujoji Gadynė” tektų 
tau. Tai būtų virvė ant tavo 
politinio kaklo.”

Ar ji yra jiem kuo geresniu?
J. Kuodis.

Detroit, Mich

d.

dai Ga- 
es. Gal

eities jai nėra. Ir j up daugiau 
ji kaišios liežuvį prie 
Frontą, tuo jai bus

Liaudies 
sunkiau.

bį ir naująjį troką į šipulius. 
Eksplozija buvo tokia smarki, 
kad keleto kaimynų langai iš
byrėjo. Ant rytojaus policija ir 
detektyvų skvadas pareiškė 
per spaudą,’ kad*piktadariai 
tuoj bus suimti, nes ant liku
čių automobiliaus surado pirš
tų antspaudas. Už poros dienų 
atšaukė tą, ir paaiškino, kad 
pravažiuodami pro šalį pikta
dariai įmetė bombą. Turbūt 
sužinojo, kad jų kolegų būta 
pirštų antspaudos . ..

Sužeidė Stanley Novak.

• Kuomet C. I. O. organizato
rius S. Novak ir councilmanas 
Hamtramcko M. Zuk nuėjo 
pas tabako išdirbėjas pasitarti 
ir paduoti kompanijai reika
lavimus, str.eikierRos entuzias
tiškai pasitiko juos. Tuom tar
pu gauja vigilentų įsilaužė į 
dirbtuvę, sumušė S. Novak, o 
M. Zuk per langą paspruko 
sveika. Bet tas šiuos kovingus 
darbininkus nenugązdino. Jie 
varė darbą tolyn su pasek
mėm. Streikas laimėtas, pri
pažinta unija, pakelta alga, su- 
sutrumpintos valandos, ir be 
jokios diskriminacijos sugrįžo 
visos į darbą.

Šermukšnis.

ŠYPSENOS

KAS KUOM PASIžYMeJO 
“LAISVĖS” BAZARE

Juodasis Legionas Puola 
Streikierius

Sekmadienį, vasario 21 
Automobilių Unijos darbinin
kai surengė streiko laimėjimo 
demonstraciją ir masinį susi
rinkimą State Fair Coliseum. 
Lietus lijo visą dieną, betgi de
monstracija įvyką> ir tai gana 
skaitlinga. Į svetainę susirinko 
15,000 žmonių. Pradėjus susi
rinkimą, svetainė prisipildė 
gasais. žmonės sujudo, išdau
žė langus, išvaikė gasus ir tę
sė susirinkimą toliau, niekas 
neapleido susirinkimo. Policija 
ir detektyvai pranešė, kad ga- 
sinės bombos buvo įmestos į 
“engine room,” o iš tenais 
ventiliacijos keliais atėjo į su
sirinkimų svetainę. “Engine 
roome” buvo State Fair supe
rintendentas J. M. Myles ir 
inžinierius Ed. Weber, bet nei 
vienas nematė, kas įmetė bom
bas. Jau jeigu ne už ką kitą, 
tai jau už tokį apsileidimą 
superintendentas ir policija 
turėtų būti nubausti.

Skani Vakariene.

Darbininkų organizacijų 
moterys rengia skanią vaka
rienę Draugijų Svetainės palai
kymo naudai. Detroito organi
zacijomis ir pavieniems žmo
nėms svetainė būtinai yra rei
kalinga. Todėl mes ją turime 
palaikyti. O kad palaikyti, bū
tinai reikia Ją paremti, kaip 
moraliai, taip ir finansiniai. 
Vakarienė įvyks kovo 13 d., 
7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St. 
Įžanga vyrams 75c, moterims 
50c. Todėl, draugai ir draugės, 
dalyvaukite šioje vakarienėj 
ir šokiuose.

Juodašimčiai Išeksplodavo
A. U. Gariiakalbį. / c 

Suvienyta Automobilių Dar
bininkų Unija įsisteigė troką 
su garsiakalbiu. Garsiakalbį 
vartodavo streiku© j autiems
darbininkams pranešti visas 
žinias iš laisvės ir šiaip viso
kias informacijas, net ir muzi- 
kalinius programus surengda
vo. Taipgi persergėdavo ske- 
bus nebandyti laužyti streikų. 
Juodajam Legionui ir vigilis- 
tams tas baisiai nepatiko.

Vieną kartą dienos laiku jie 
šautuvais sulaikė troką, išme
tė keravotoją ir išsivežė už
miestyje sudegino. Unija įsi-.

U. A. W. su Pečiy Dirbtuvės 
Kompanija Pasirašė 

Sutartį

1934 metais šita kompanija 
streikierių krauju aplaistė gat
ves, sulaužė streiką ir dar 
bjauriau pavergė darbininkus, 
ir didžiuodamosi pasakė: “Pa
kol saulė ant dangaus švies ir 
aš būsiu savininku šios dirbtu
vės (Detroit Michigan Stove 
Co.), tol unijos pas mane ne
bus.” Vakar šitas ponas J. A. 
Fry pripažino uniją, sutrum
pino valandas ir pakėlė algas. 
Streiką vedė Auto Workers 
Unija su C.I.O. ♦ komitetu.

Tai ką reiškia tvirtas darbi
ninkų pasiryžimas ir vienybė.

Tą pačią dieną pripažino 
uniją, pakėlė algas, sutrumpi
no valandas, rašomų mašinė
lių, pirštinių, “fountain pen” 
išdirbėjai. Darbininkam par- 
bloąkus vieną parazitų įstaigą 
ir kitos kuliais apsivertė. To
dėl, darbininkai, steigkite uni
jas nors ir mažiausioj dirbtu
vėj. Trijų dešimtų darbininkų 
laimėjimas palengvins trims 
tūkstančiams streiką laimėti.

Vinkšna.

Waterbury, Conn.
Norėjo Sustabdyti Prieškarinį 

Lošimą, Bet Nepavyko.

Čionai yra susitvėrus profe
sionalų grupė, kuri veikia 
prieš karą ir tremia darbinin
kiškus reikalus. Toji grupė su
lošė veikalą “Gyvus Palaido
ti.” Šapų magnatai norėjo tą 
veikalą sustabdyti, davė pro
testus ir per spaudą bandė įro
dyti, kad tas veikalas yra per 
žiauriai lošiamas, kad tokių 
dalykų nėra daroma karo me
tu, kad karas nėra toksai bai
sus, kaip tame veikale persta- 
to. Suprantama, kad tiems 
ponams nebaisus dalykas ka
ras. Tie ponai turi iš karo pel
ną, o darbininkai turi gyvastis 
aukauti, daugelis pasilieka pa
liegėliais visam savo gyveni
mui. Tas tiems ponams neap- 
eina. Jiems apeina pelnus tu
rėti ir jie nori karo.

Todėl jie deda pastangas, 
kad propaganda prieš karą 
būtų sustabdyta.

Bet šiandien darbininkai jau 
pradeda suprasti, kad karai 
neduoda' gero delei darbo kla
sės, tiktai vargą ir daugiau 
nieko. Jie pradeda ponų ne
klausyti. Jeigu tiems ponams 
karas nebaisus, taigi tegul jie 
eina ir kariauja.

Veikalas buvo suloštas 26 
d. vas. per Stanfordo lošėjų

(Šaipoko Raportas)
P. Buknys — rūpestingu

mu ir nenuilsimu.
Sasna — rimtumu ir vis 

kaž-ko sužymėjimu.
Mizara — pirmininkavi

mu.
“L.” spaustuves darbinin

kai — vienas kito pavadavi
mu prie darbo.

Levanienė ir Kazakevičie
ne — papenėjimu alkanų.

Levanas—trokštančių pa
girdymu.

L. Kavaliauskaite — ap
sukriu besidarbavimu ir 
vartymu akučių.

Valatka—praktiškumu.
Tauras—įrodinėjimu, kad 

lietuvių kalba gražiausia.
Barkus — nesiklausymu, 

kas jam neįdomu.
J. Mickūnas — buvimu 

kiekvieną vakarą bazare ir 
“kidnapinimu” g r a ž uolių 
nuo savo kolegų.

V. Keršulis — vaišingu
mu ir mažu nepasiganėdini- 
mu Mickūno šposais.

Aldona Vasiliauskaite — 
kartais linksmu siautimu, 
kartais keistu liūdesiu (gal 
del cukrinio kareivio?).

. Kazakevičius — kolekta- 
vimu “pabučiūk...”

L.A.P. Kliubo manageris 
Karpus—meile visų ir rai- 
tymu ūsų.

Jieva Bimbienė ir K. Pet- 
rikienė—mėlynom akelėm ir 
širdinga kalba su visais.

Raibužiūtė-Rainienė — iš- 
kolektavimu nuo šaipoko 
$1 mokesčių į Liet. Meno 
Sąjungą.

J. Juška — prieš jo teatro 
kritikavimą.

Draugo Juškos draugas— 
žadėjimu duot į aki tam, kas 
kritikuos Juškos “Aldoną.”

Greatneckietis—pripažini
mu draugo Juškos draugo 
ne draugu.

Biznieriai — Antru sykiu 
pamokė jimu už tai, ką jie 
yra davę. -

Vilčinskas — u ž b aigimu 
paskutinio bazaro vakaro.

Newarkieciai ir greatnec- 
kiečiai—skambiomis daine
lėmis ir gražia reprezenta
cija.

J. Ežys—nepasipūtimu.
Kadangi jūsų Šaipokas 

neturėjo su savim jaučio 
skūro's, tai ir negalėjo visų 
savo patėmijimų užžymėti.

Bazarui užsibaigus, Šai
pokas ėjo namo, kad bent 
sykį gavus progą pridėt au
sį prie pagalvės ir paklau
syti. ..

Kada Šaipokas ėjo pas sa
ve, tai pienininkas pieno 
bonkas išdėstinėjo, o katės, 
kurios per naktį kėlė neri-, 
mą,—dabar ramiai sau pa
tenkintos sėdėjo, tartum 
nakties metu nieko neatsi
tiko ...

Jūsų šaipokas.

MIRĖ MERGAITĖ GIMUSI 
BE GERKLĖS

Newburgh, N. Y. — Nu
mirė Patricia A. Sovik, be 
ryjamos gerklės gimusi 13 
mėnesių atgal. Jinai neat
laikė operacijos, kurią gy

Steigė kitą garsiakalbį ir nauja 
troką. Pereitą savaitę naktį 
juodašimčiai prisitaikė, padė
jo bombą ir sudaužė garsiakal-

grupę Profesionaliu Moterų 
Kliubo svetainėje. Veikalas ti
krai geras 
klausimą.

atsako į dienos
Reporteris.

būdo, kaip galima būtų ge 
riau penėt mergaitę iš lau 
ko pusės.



Puslapis Trečias

Laiškas Nuo Dolores Ibarruri Plaukų Baltinimas-“Bleaching

per

Šeimininkė.

Žuvies Boliukės

1
K. ŽUKAUSKIENEmH. TAMOŠAUSKIENĖ

Bendradarbėms
jos

o

palaikant kelias sekun- 
paskui, nuspaudus van- 
nuo duonos, dėk duoną 
žuvies. Įplak kiaušinių,

buljonu ir rūgščia grie- 
Kepk pusantros valan-

pa-
Be-

taip
ver-

bus 
mi- 
su- 
n e-

nera 
daly- 
visos 
žmo-

Plieno darbininkai ir anglia
kasiai rikiuojasi dideliem žy> 
giam. Pilna pasiryžimo ir ge
ro ūpo Margareta mokės pa
dėt jų moterims surast savo 
vietą tuose dideliuose žygiuo
se ir išvystyti vadovybę iš pa
čių darbo moterų eilių.

nės įvairių

ONA DEPS1ENĖ
Moterų darbo entuziastė, 

savo entuziazmą Įrodanti nuo
latiniu veikimu Brooklyn© AL 
DLD Moterų 81-je kuopoje. 
Daugiausia pasidarbavo tos 
kuopos “Laisvės” bazaro ko
misijoje. ALDLD Centro iždi
ninkė ir Moterų Komiteto na
rė.

iš Roxbury, Mass., nuolatinė 
šio skyriaus bendradarbė ir pa
vyzdinga veikėja tarp moterų 
So. Bostone. Ji buvo viena iš 
nedidelio būrelio veikliųjų 
draugių, kurios sudarė Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 2-ros kuopos Mo
terų Skyrių. Dėka to skyriaus 
darbuotei, kuopa gavo 2-rą do
vaną pereitame ALDLD vaju
je.

Šį vajų, kuris prasidėjo su 
pirma vasario ir baigsis Pirmą 
Gegužės, skyrius pasisakė 
dirbti už ALDLD Centro 1-mą 
dovaną — Raudoną Vėliavą. 
Tik pereitame susirinkime 
prirašė 14 naujų narių.

Moterų Skyrius veikia 
vyzdingai ir kitose srityse,
lieka palinkėti toliau taip veik
ti, augti skaičiumi ir lavintis, 
kad išauklėti lietuvių darbinin
kų judėjimui daug naujų vei
kėjų.

A. Apšegienė,
Auburn, Me.

Trečiadienis, Kovo 3, 1937

MOTERYS 1936=1937 META
Ksenia Sudovskaja, Rusiško 

Dramatiško Teatro aktorė 
Charkove, Sovietų Sąjungoj, 
parašė laišką Dolorei Ibarruri, 
žymiausiai Ispanijos moterų 
vadovei. Siųsti laišką ją aksti
no noras pilnai pažinti Dolo
res, kad galėtų tinkamai at
lošti Dolores rolę veikale — 
Afinogenovo dramoj — “Svei
ka Ispanija!” Ir ji gavo nuo 
Dolores laišką iš Madrido, ku
rio ištraukos skamba sekamai:
“Brangioji Ksenia:

Prieš mane guli jūsų laiškas, 
įkvėptas jausmo, laikas, kuris 
perėjo iš rankų į rankas mano 
draugų, kurie yra giliai sujau
dinti tuo išreiškimu meilės mū
sų žmonėms, tiems žmonėms, 
kurie yra taip kilnūs, 
griežti, ir didvyriški, taip 
ti meilės.

Jūs norite žinot, kas 
moteris aš esu, ką mąstau. No

MARGARETA COWL— 
KAVALIAUSKAITĖ

Sunku būtų apskaičiuoti, kiek 
ji narių gavo šiais metais— 

nuo pereitos Tarptautinės Mo
terų Dienos iki šios 8-tos Ko
vo. Žinia, kad labai daug. Ji 
tankiausia bū 1 e plieno 
ir anglių srityse, pagelbėdama 
organizuoti moteris į plieno 
darbininkų ir angliakasių pa- 
gelbinės org. (auxiliaries). 
Tos pagelbinės, kaip matėme 
automobilių darbininkų strei-

rite, kad atidaryčiau jums sa
vo širdį? Norite pasiekt mano 
giliausias mintis ir jausmus?

Tas lengva. Aplink jumis, 
arti jūs gyvena moterys, nuo 
kurių aš išmokau, kaip mes 
turime dirbt ir kovot.

Diena dienon jūs matote 
kilnų didvyriškumą Sovietų 
moterų, kurios pirmiausia ko
vojo už revoliuciją civilio ka
ro frontuose, paskiau, nugalė
jusios visokių rūšių nedatek- 
lius, užsidegusios mūs idealiz
mo neužgesoma liepsna sutvė
rė pasaulį, apie kokį mes sap
nuojam, pasaulį socializmo.

Aš buvau veiklia komuniste 
nuo 1920 metų. Prieš tai aš 
buvau veiklia nare Socialistų 
Partijoj per du metu. Man da
bar keturios dešimt vieni me
tai.

. . . Mano dvasia tapo už
grūdinta metais persekiojimo, 
kovos, alkio, įkalinimo. Kaipo 
mainierio žmona ir draugė aš 
perėjau visas baisenybes tų 
metų be duonos, ištisas žiemas 
be kuro. Mano kūdikiai išmi
rė, nes mes neturėjome pinigų 
vaistams nupirkt.

Man sako, kad aš esanti kal
bėtoja, kuri užžavi mases. Aš 
nežinau, ar tai tiesa... Aš 
tik žinau, kad mano lūpomis 
kalba gailestis ir kančios tūks
tančių prispaustų ir išvargusių 
vyrų ir moterų, iš kurių išplėš
ta visos teisės ir džiaugsmai.

Mano balsu šaukia pasipik
tinimas žmonių, kurie nebus 
vergais, balsas liaudies, kuri 
iki gilumos širdies yra ištroš
kus laisvės, kultūros, progreso, 
džiaugsmo ir gražaus gyveni
mo.

Mano balsas yra rauda mo
tinų, vaitojimas pavergtų, pa
žemintų ir niekinamų moterų. 
Tos moterys nežino džiaugs
mų, šypsenos. Jos žino tik šal
tį, kentėjimus, gailestį. . .

žodžiai mūsų Stalino: “Pa- 
liuosavimas Ispanijos nuo fa
šistų reakcionierių jungo 
vien ispanų privatiškas 
kas, bet bendras siekis 
progresyvės ir pakilusios
nijos” įstrigo giliai širdysna 
visų fašizmo priešų Ispanijoj. 
Ir joks asmuo nei nuotikis ne
galės išnaikinti tą gilų dėkin
gumą mūsų žmonių, kurį sukė-

lė žodžiai mylimojo pasaulio 
proletariato vado .. .

Dėkoju jums, Ksenia! Aš 
dėkinga jums už tą stebėtiną 
jausmą, kurį leidot man per
gyventi. Siunčiu jums bučkį 
taip širdingą, kaip širdingas 
yra pasiryžimas nugalėt prie
šą — fašizmą. Perduokite ma
no linkėjimus visiems mūsų 
draugams sandarbininkams ir 
visai Sovietų liaudžiai, kuri 
taip entuziastiškai gelbsti 
mums mūsų kovoje.

Linkėjimai visiems!
Dolores Ibarruri.

didelę skardinę pamidorų 
(tomatoes). Galima vartoti ir 
švieži (apie 4 pamidorai), tik 
apvirinus reikia iškošt, kad ne
liktų žievelės bei sėklų. Pirm 
duosiant į stalą, įpilk stiklą 
saldžios grietinės.

' O. Stankienė, 
Worcester, Mass.

F1 F

Su baltinimu plaukų reikia 
apsižiūrėti, nes labai daug 
merginų sugadina savo plau
kus. Daug merginų, neturė
damos ištekliaus nueiti į gro
žės įstaigą ir norėdamos būt 
šviesiaplaukėm, pačios balti
nas savo plaukus. Jis pasiper- 
ka peroxide ir ammonijos, 
nors nieko nenusimanydamos, 
kaip reikia sutaisyti peroxide 
ir ammonia, tai yra, kiek dėt 
ammonijos į peroxide, kaip 
plaukai turi būt aptepti ir 
kaip ilgai reikia laikyti plau
kai aptepti, ir tt. Aišku, taip 
darydamos plaukus sugadina, 
išdžiovina, plaukai palieka
kaip šiaudai, per pusę nutrū- 
kinėja. Tokius plaukus ant 
galo negali suvaldyti, jie sta
ti stovi, kaip šiaudai. Tikrai yra 
apgailėtina žiūrėt į tokius plau
kus. Tokius sugadintus plau
kus vargiai kas galėtų atitai
syti, jei bent šiek tiek trinant 
alyva (olive oil) pataisys, bet 
mažai. Prisieina laukti, kol 
ataugs nauji plaukai.

Daug moterų rūgoja, kad jų 
plaukai paliko visai bespal
viai, nei šioki nei toki, lig mar
gi, nublukę. Kad dar ir nėra 
žilų, bet visviena atrodo ne
gražūs, be gyvumo.

Plaukų gražumas, žvilgėji
mas priklauso daug nuo abel- 
no žmogaus sveikatos stovio. 
Taipgi tinkama plaukams 
priežiūra reikalinga. Prie to, 
jei plaukai tingiai auga, plau
kų liaukos neveikia tinkamai, 
tai ir plaukai neatrodys gerai.

Kad šiek tiek pataisius to
kių plaukų spalvą, nors laiki
nai, tai prisieina vartot koks 
plaukus išmazgojus perplovi- 
mas (Rinse). Arba jei yra iš
teklius, nueit į grožės įstai
gą. Jei plaukai apytamsiai, 
paimt “Egyptian henna pack”. 
Tą košę palaikius ant plaukų 
apie 20-30 minučių, tai šiek 
tiek priduos plaukams spal
vos, suvienodins juos. Perplo- 
vimus (Rinses) galima ir pa
čiai pasidaryti,
spalvų (Rinses) galima gaut 
dešimtukinėse krautuvėse.

Ateinančią savaitę šiame 
skyriuje pakalbėsime apie 
rankų ir nagų priežiūra.

M. Baltulioniūtė.

Moteris, Kuri Kandidatavo į Prezidentus
GRACE VERNE SILVER

Patrauk ianti istorija 
apie Viktoriją Woodhull, 
kuri drįso kovoti už mote
rų teises cnatų parodavi- 

mo gadynėj, kuomet, dauge
liui, moterų teisės ir “lais
va meilė” reiškė tą patį.

Devynioliktas šimtmetis davė 
karalienę Viktoriją, kurios var
das tapo priminimu nuduoto 
“cnatlyvumo.” Jis taip pat davė 
ir amerikonę Viktoriją Wood
hull, kurios vardas ir garbė yra 
surištas su kiekviena nauja jos 
dienų idėja.

Amerikone Viktorija buvo la
biausia mylima iv aršiausia ne
apkenčiama, atviriausia nieki
nama ir už visas daugiausia 
branginama tų laikų moteris. Ji 
buvo graži, žavinga, inteligen
tiška. Ji buvo vyrų moteris, ku
ri, vienok, turėjo ištikimų, pa
sišventusių moterų draugių; 
tai buvo moteriškas žmogus, ko
vojantis neatlaidžiu supratimu 
ir vyriška drąsa vyrų politikos 
ir finansų pasaulyje. Ji įgau
davo vyrų meilę be jų užvydu- 
mo ir moterų prisirišimą bei 
gėrėjimąsi ja, jeigu ne pagar
bą. Jos priešas apie ją išsitarė 
sekamai: “Ją reiktų pakart; ir 
paminklas jai turėtų būt pasta-

tytas prie galo kartuvių!”
Viktorija pradėjo gyvenimą 

1837 m., Ohio dykumose, kaipo 
duktė gražios, augštadvasės, ne
prisilaikančios formalumų mo
tinos ir taip pat nereguliariško, 
labiau talentingo tėvo. Jos la

jiniu ir dvasiniu tarpininkavi
mu. Dar nesulaukusią 14-kos 
metų, tėvas ją apvesdino su sa
vo biznio bendru, Canning 
Woodhull. Įdomu įsitėmyti, kad 
nors jinai nuo jo atsivesdino 
keliais metais vėliau ir išėjo už

Viktorija Woodhull

publikoj pra- 
sakymu eilių, 
ateities sykiu

vinimąsis kalbėti 
sidėjo dainavimu, 
šokimu, spėjimu 
su motina ir seserim ir kitaip
padedant tėvui, kuris užsiėmė 
štukoryste, medicinų pardavinė-

Colonel Blood, su kuriuo jos 
pažiūros visame sutiko, Viktori
ja užlaikė pirmąjį vyrą iki jo 
mirties.

Jinai jau buvo virš 30 metų, 
su dvidešimties metų rizikingo

gyvenimo patyrimu, kada jos 
tėvas atsivežė ją ir seserį Ten- 
nie C. (originaliai užvardintą 
Tennessee) į New Yorką, 1870 
m. Istorija sako, kad jie pri
buvo be pinigų.

Trim tokiem žmonėm nehei- 
kėjo pinigų. Jie tuojau pašau
kė senį Commodore Vanderbilt 
(gelžkelių magnatą). Tennie se
nį taip užžavėjo, kad jis parė
mė seserų sumanymą atidaryt 
pirmą “Lady Brokers” ofisą 
ant Wall Stryto, davė jom pa
tarimus, ir, sakoma, būtų vedęs 
Tennie C., jeigu ne jaunesnių 
giminių priešinimąsis, ir faktas, 
kad Tennie C. už jo nėjo.

Bėgiu kelių savaičių “Lady 
Brokers,” padedamos begalinio 
laikraščių garsinimo ir informa
cijų iš vidaus, susižėrė sau apie 
virš pusės miliono dolerių. Su 
tuo .kapitalu jos įėjo į sufragis- 
čdą judėjimą, įsteigė ir leido 
per kelis metus puikiai apdirbtą 
laikraštį, vadinamą “Woodhull 
ir Claflin’s Weekly.” Tennie C. 
buvo sėkmingi biznio vedėja, o 
Viktorija važinėjo per visą šalį 
duodama sensacines prelekcijas 
apie lytį, meilę, vedybas ir de- 
sėtkus kitų klausimų, imdama 
po dolerį įžangos. Colonel Blood 
ir Stephen Andrews vedė laik
raštį laike jos nebuvimo. Dau-

VALGIU GAMI
NIMAS

VerŠiena su Grybais

Leisk mėsininkui labai plo
nai supjaustyti veršienos rau
menis. Svieste iškepk svogū
nų (kiek manai jų galėsi su
vartoti) ; apkepink lašinukų, 
supjausčiusi n e p e r d i deliais 
šmoteliais; nuvalius šviežius 
grybus, išrankiok kotus, nesu- 
žeisdama paties grybo. Paimk 
veršienos ploną šmotelį, į vidurį 
įdėk grybą, ant grybo kepto ci
bulio ir šmotelį apkepintų laši
nukų ; kraštus mėsos gražiai ap- 
lankstyk virš grybo ir susmeigk 
su mediniu šipuliuku, kad be- 
verdant mėsa neišsiskirstytų. 
Kuomet sudėstysi visą mėsą į 
kepamą indą (labai tinka var
toti stiklinis, jeigu turi), užpilk 
virtu 
tine, 
dos.

Pakaitink ant skaurados 3 
šaukštus sviesto su vienu šauk
štu miltų. Sušildyk puoduką 
ar daugiau pieno ir supilk į 
skauradą, kurioje jau svies
tas su miltais kepa; maišant, 
virink, kol sutirštės, pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį.

Išimk žuvies boliukės ir su
dėk ant pailgos torielkos, api
pilk sosu ir užbarstyk tru
putį paprikos, kad atrodytų 
gražiau. Tinka su bulvių koše 
ar paprastai virtomis bulvė
mis.

Klaidos Pataisymas

Praeitos savaitės šiame sky
riuje, tilpusiam recepte “Ru
siški Kopūstai,” likosi apleista 
pora žodžių, kurie pakeičia 
žymiai patį receptą. Kadangi 
daugeli receptų nekurtos mo
terys 
čion 
kaip

sv. fish steake (žuvies rau- 
enų).
1 svogūną.
2 kiaušiniu.
2 riekeles baltos duonos.
Druskos ir pipirų pagal sko

iš Newark, N. J., geriausia pa
sižymėjus moteris ‘‘Laisvės” 
pereitame vajuje už gavimą 
naujų skaitytojų. Ji laimėjo 
8-tą dovaną. Kažin, kad mo
terys šiais metais “Laisvės” va
juje pabandytų atkovoti iš d. 
Stripeikos labai ir labai užpel
nytą “Laisvės” čampionatą? 
Jis tik už septynių laiptų, bet 
kad juos įgalėti, pasiekti viršū
nę, reikia narsios drąsuolės, 
praktiškos stachanovietės. Ar 
sulauksime ją šiais metais?

išsikirpusios laikosi, tai 
pakartosiu patį receptą, 
jis turi būti.

Rusiški Kopūstai

Paimk gerą šmotą kaulo su 
mėsa, nuplauk šiltu vandeniu, 
Įdėjus į puodą užpilk tris su 
puse kvortos vandenio ir pa
virink valandą laiko. Dabar 
įpjaustyk 1 svogūną, 1 vidu
tinio didumo buroką, 1 bulvę, 
ir 1 morką. Daržoves pjaus
tyk pailgais keturkampiais 
šmoteliais. Supjaustyk 1 sva
rą šviežio kopūsto, kaip pa
prastai kopūstas yra pjausto
mas. Virink, kol daržovės 
minkštos. Bent dešimčia 
nutų pirm baigsiant virti, 
pilk (iškošus per sietelį)

nį.
Sumalk žuvį mėsos malama 

mašinėle. Apšutink duonos 
riekutes verdančiame vande
nyje, 
d as, 
denį 
prie
pridėk druskos ir pipirų, pri
dedant truputį miltų išminkyk 
su ranka, kad padarius gana 
tvirtą tešlą. Nereikia pilti van
dens nei pieno.

Turėk ant ugnies puodą su 
verdančiu vandeniu. Sudaryk 
iš žuvies nedideles boliukės ir 
dėk į vandenį, kuris jau verda 
pilnu garu. Atsargiai pamai
šyk, kad nepridegtų ant dug
no. Virink per valandą laiko 
arba kol boliukės iškils į vir
šų.

Kol žuvis verda, padaryk 
sosą, sekamai:

Kovo Aštuntoji ir visas šis 
mėnuo yra pašvęstas moterų rei
kalams. Dėlto šioje Moterų Sky
riaus laidoje ir būsimose, per 
visą mėnesį, dėsime pastangas 
atžymėti moterų atliktus darbus 
ir juose pasižymėjusias. Drau
gių kolonijose kooperacija rei
kalinga šiame darbe. Rašykite.

gelis žmonių, girdėjusių tų laikų 
pagarsėjusius kalbėtojus Bee
cher, Tilton, Ingersoll ir Bryan, 
tvirtindavo, kad Viktorija juos 
visus viršija; ir tą jie pripa
žino visai nesutikdami su jos 
principais.

Viktorijai būdavo smagu gąz- 
dint “cnatlyvumo” apaštalus, 
nors ji nebuvo žiauri. Ji reika
lavo aiškinti lyties reikalus 
liaudies mokyklose; sakydavo, 
kad vedybos yra tik prostituci
ja, kur nėra meilės; ginčijo, kad 
moterys visada, vedusios ir ne- 
vedusios, turi kontroliuot savo 
kūną; gynė motinos teisę kon
troliuot savo kūdikį po divorso; 
siūlė panaikint nelegališkus kū
dikius diskriminuojančius įsta
tymus ; gynė prostitutes kaipo 
aukas sąlygų, bet smerkė visus 
vyrus, kurie perka moteris nak
čiai ar visam gyvenimui. Jos 
priešai pasakodavo, kad ji kar
tą sukėlė pinigų išlaikymui sa
vo laikraščio krizio metu grąsi- 
nimu paskelbt spaudoj ilgą są
rašą vardų žymių vyrų, kurie 
lankė prostitucijos namus, pa
žymint dienas.ir aplinkybes. Ji 
nereikalavo pinigų už tylėjimą, 
bet pinigai atėjo! Ji skelbė vel
tui divorsą bile vienam iš poros 
pareikalavimus, pralenkdama 
Rusijos padėtį 50-čia metų. Ji 
stojo už gimdymo kontrolę. Mei
lę ji skaitė vienatine moralybe, 
žinoma, jie vadindavo j^ “Lais
vos meilės” šalininke.

“Jūs, vyrai, kurie smerkiate 
laisvąją meilę,” sakydavo ji, 
“bandote pasakyt, kad jūs pasi
renkate tą ‘meilę,’ kurią jūs 
perkate ir už ją užmokate.”

Sufragisčių judėjimas jautė, 
kad jis turės pergyventi pakan
kamai pasipriešinimo ir panie
kos be sėdimo į Woodhull kraš- 
tutinybių balną; bet jie su 
džiaugsmu imdavo jos pinigus, 
ir, reikalui prisiėjus, kentė jos 
asmenišką pagelbą per tris stei
giamuosius metus.

Jos laikraštis “Weekly” savo 
tikslus perstatė didžiuliais seka
mais antgalviais: “Progreso! 
Laisvės! Nesukaustyto gyveni
mo! Praminkim kelią ateities 
gentkartėms! ”

Trečią vasario, 1871 m., Wa
shingtone susirinkus Nacionalė 
Sufragiečių Konvencija, su nuo
staba sužinojo, kad sekamą die
ną Viktorija Woodhull kalbės 
Buto Teisių Komitete už moterų 
teises. Patiko kam ar ne, su- 
fragistės suėjo išklausyti kalbų. 
Ilgoj ir rūpestingai prirengto j 
kalboj Viktorija argumentavo, 
kad Keturioliktoji Konstitucijos 
Pataisa davė moterims, taip pat 
ir negrams, balsavimo teisę; 
kad kongresui tik bereikia pra- 
vest ^gyvenimam Ji buvo pir
mutinė moteris atsistojus kalbė
ti bile kuriam kongreso komite
te.

Konstitucija, kaip Viktorija 
logiškai , suprato, sako: “Visi

asmens... yra piliečiai.” A? 
moterys nėra “asmenimis” 
taipgi?

Konstitucija niekur nedraudė 
moterims balsuot. Komiteto 
mažuma užgyrė jos poziciją; 
gen. Ben Butler kalbėjo už 
“Wodhull Memorial” (teisę mo
terim balsuot. Kai kurios suf-

(Tąsa 4 pusi.)

B. E. SENKEVIČIENĖ
Iš Easton, Pa., viena iš bū

relio veiklių eastoniečių, ku
rios sudarė ALDLD 13-tos kuo
pos Moterų Skyrių ir pradėjo 
moterų savystovį veikimą. 
Reikia tikėtis, kad tas jaunas 
skyrius ateityje pasižymės taip 
gražiai, kaip ir senesnieji sky-• • nai.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Moteris, Kuri Kandidatavo į Prezidentus

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
ragizmo vadovės pasigavo Vik
torijos argumentą ir tiesiog bal
savo. Už balsavimą Susan B. 
Anthony buvo nubausta šimtu 
dolerių, bet atsisakė mokėt 
bausmę. Istorijos atžvilgiu svar
bu prisimint, kad kuomet tūlos 
vakarinės valstijos leido mote
rims balsuot, Viktorijos argu
mentai buvo naudojami įrody
mui, kad toki valstijos įstaty
mai supuola su konstitucija.

Viktorija visuomet šturmhi- 
gai pasirodė sufragisčių judėji
me. Gegužės mėnesį, 1872 m., 
kita sufragisčių konvencija įvy
ko New Yorke. Netoliese Liau
dies Partija turėjo savo nacio- 
nalę konvenciją. Prieš vakarą 
Viktorija atsistojo ir pasiūlė, 
kad sufragisčių konvencija baig
tų sesiją ir sekamą dieną susi
rinktų bendrai su Liaudies Par
tija, Apollo salėje. Miss An
thony atsisakė* klausimą leist 
balsavimui, bet Viktorija atsi
šaukė į delegates ir už tą nu
balsuota veik vienbalsiai. Did
žiumos moterų lydima sekamą 
dieną Viktorija įėjo jau ir taip 
perpildyton salėn, kur tuojau 
tapo pašaukta ant platformos. 
Įmatoma, kad ji tiksliai pasikin
kė abi konvencijas, štai keletą 
ištraukų iš jos audringos kal-

W bos:
“Is šios konvencijos lai išei

na revoliucinė banga, kuri pa
siektų visą pasaulį.“ Jinai jau 
buvo maršavusi Paryžiaus Ko
munos demonstracijose, ji šau- 
JcS: “Mes turime apvalyt pa
saulį nuo politinių apgaulių, de
spotų valdymo, ir visos industri
nes neteisybės... Argi mes ga
lime būt saugūs pasilikdami 
vergais?“ Griausmingi ploji
mai ją pertraukinėjo. Baigda-" 
ma, po dramatiškos tylos, ji su
šuko: “Kas drįs atrakinti skais
čius vartus į Ateitį surūdijusiu 
raktu Praeities?”

Teisėjas Carter iš Cincinnati 
tuojau ją nominavo kandidatu į 
prezidentus; pirmininkas, teisė
jas Raymart iš New Yorko, pa
leido balsavimui. Vienbalsiai, 
ūmu užgyrimu ji tapo naujos 
politinės partijos vėliavos nešė
ja—kandidatu į prezidentus. 
Partiją nuo tada daugiau neva
dino “Liaudies,“ bet “Lygių Tei
sių Partija.“ Stephen Douglass, 
didysis negrų vadas, buvo no
minuotas vice-prezidentu. Mos
es Hull tarė: ♦

“Mes privalome turėt atstovą' 
prispaustos rasės greta prispau
stosios lyties.”

Bėgiu kelių sekamų mėnesių 
Viktorija kartkartėmis buvo 
areštuojama už tą ir aną, tei
siama, paliuosuojama, privers
ta sukelti begalines sumas gy
nimui savęs, savo draugų ir 
įvairių idėjų. Jos laikraštis pa
bėrė prieš svieto akis Beecher- 
Tilton meilės skandalą; An
thony Comstock patraukė ją 
teisman už naudojimą iš Bibli
jos apibūdinant to 19-to šimt
mečio skandalo smulkmenas. 
Teisėjas reikalavo ją išteisinti. 
Kitoj byloj džiūrė ją išteisino, 
nežiūrint, kad teisėjai reikalavo 
nubaut. Jie sulaužė jos sveika
tą ištisais mėnesiais, Ludlow St. 
kalėjime. Likusieji 50 metų jos 
būvio po audringo gyvenimo bu
vo nepanašūs pirmiesiems. Ji 
mirė 1927 m., sunaikinta, bet 
neužmiršta.

Gal būt, kad Lygių Teisių 
Partija būtų pasilaikius ilgiau, 
jei ne tiek daug jos įsteigėjų, 
kaip ir pati Viktorija, būtų bu
vę taip radikališkai pažangūs, 
kad pralenkė savo pasekėjus. 
Priedams prie savo pirmesnių 
idėjų, jinai priėmė naują Lygių 
Teisių platformą, kuri reikalavo, 
kad valdžia turėtų savo ranko
se visuomenės aptarnavimo įmo
nes ir mineralų sandėlius; na- 
cionalio referendumo ir galimy
bių iniciatyvai; naujos konsti
tucijos ir įstatymų; panaikini
mo mirties bausmės: perauklė

jimo (ne baudimo) kriminalis
tų ; kad valdžia užtikrintų vi
siems vyrams ir moterims dar
bą; laisvos prekybos ir baigimo 
karų verstina arbitracija; tak- 
savimo, lygaus konfiskavimui, 
stambių turtų; pasaulinio balsa
vimo teisių, siūlant sudaryt lyg 
ir Pasaulio Jungtines Valstijas, 
prašokant Tautų Lygą 50-čią 
metų.

Tai buvo persunki našta vie
nos moters pečiams. Nors mes 
turime pripažint, kad ji nepa
siekė tikslo, tačiau neturime pa
miršt, kad ji ir jos bendradar
biai padarė didelius ir stebė
tinus žingsnius perdirbimui pa
saulio. Stebėtina ne tas, kad 
jai nepavyko, bet kad ji turėjo 
drąsos daryt tokius žygius pa
čiam čiukure Viktorinės gady
nės.

iš Binghamton, N. Y. Ši ko
lonija seniai jau žymi gražiu 
būriu moterų veikėjų įvairiose 
organizacijose. Bet jos kopia 
augštyn. Pereitais metais jos 
suorganizavo ALDLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyrių, kuris 
tuo trumpu laiku jau gavo 14 
naujų narių ir yra veikliausia 
organizacija toj kolonijoj. Jos 
nesitenkina vien gražiu būriu 
moterų veikėjų, bet pasistatė 
tikslu suorganizuoti ir išauk
lėti didžiulę Binghamtono mo
terų organizaciją. Tai neleng
va pareiga. Ji reikalauja diena 
dienon darbo ir pasišventimo, 
bet sutartinai dirbdamos jos tą 
atsieks.

Ona gana tankiai aplanko ir 
šį skyrių su savo raštais.

Binghamton, N. Y.
Žodis Moterims Darbininkėms

Šiame mieste randasi nema
žas skaičius lietuvių, jūjų tar
pe nemažai ir moterų darbi
ninkių. Atsižvelgiant į tai ir 
norisi su mūsų draugėmis mo
terimis pasidalinti mintimis 
darbininkių moterų reikalais.

Virš dvidešimt metų, kaip 
čia gyvuoja Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 20 kuopa, ’ kurioje 
priklausantis narys gauna 
draugijos išleistas knygas už 
labai mažą mokestį, tiktai 
$1.50 metams.

Šioje organizacijoje vyrai ir 
moterys turi lygias teises orga
nizacijos reikalų svarstyme ir 
jos išleistų knygų gavime. 
Tad, kurie interesuojasi dar
bininkų reikalais ir myli skai
tyti darbininkiško pobūdžio 
knygas, visi turėtų būti šios 
organizacijos nariais.

Apart to, čia gyvuoja ir 
ALDLD 20-tos kuopos Moterų 
Skyrius, kuriame priklauso 
tik vienos moterys darbinin
kės. Mat, yra tokių reikalų, 
kaip tai: gimdymo kontrolės, 
maisto brangumo ir visa eilė 
kitų klausimų, kurie apima 
daugiau moteris. Tai tų visų 
reikalų delei čia ir randasi 
Moterų Skyrius.

šis ALDLD Moterų Skyrius

susiorganizavo nesenoj praei
tyje ir s#vo astuonių mėnesių 
gyvavimu sugebėjo suorgani
zuoti gražų būrelį moterų iš 
31 narės. Apart 17-kos ben
dros kuopos narių, mes gavo
me 14 naujų narių, kas, man 
rodosi, didelis žingsnis pir
myn.

Bet čia randasi daug dar
bininkių moterų, kurios dar 
nėra Moterų Skyriaus narė
mis, tai ir reikia tarti žodis- 
kitas į tas drauges.

Draugės, mums gyvenimas 
parodo, kad vienas nieko ne
gali nuveikti. Kad pasekmin- 
giau kovoti už savo reikalus, 
tai mes ir turime būti organi
zuotos, o organizuotai kovoda
mos visada laimėsime. Mūsų, 
draugės, reikalai visų vienodi. 
Išnaudojimo našta mus visus 
vienodai spaudžia. Maisto aug- 
štos kainos irgi vienodai pa
liečia. Darbo sąlygos, kuriose 
mes dirbame, irgi niekuo ne
siskiria, tad mes visos bendrai 
ir turime kovoti už minėtus ir 
kitus reikalus, mes turime pri
klausyti tokiose organizacijo
se, kurios veda darbo žmones 
į šviesesnę ateitį, į geresnį 
būvį.

Manau, kad jau nėra mote
rų, kurios nežinotų, kas tai 
yra darbininkų organizacijos 
ir ką jos reiškia visai darbi
ninkų klasei. Bet yra daug to
kių darbininkių, kurios dar bi
jo arba neįvertina svarbos būti 
organizacijos narėmis, tas jas 
ir skiria nuo tų darbininkių, 
kurios jau yra organizacijose.

Dabar eina ALDLD vajus 
už gavimą naujų narių, tad 
jūs,^draugės, nepasilikite už 
darbininkų organizacijos sie
nų, bet stokite į ją. Čion jau 
tūkstančiai priklauso, priklau
sykite ir jūs. Ir kuomet mūs 
organizacija bus skaitlinga na
riais, tuomet bile kokis darbo 
klasės būvio pagerinimas bus 
atsiektas daug lengviau. Pata
pusios ALDLD narėmis, patir
site, kaip yra smagu būti or
ganizacijoje ir jos susirinki
muose svarstyti tokius reika
lus, kurie paliečia visus ly
giai. Draugės, ateikite pas 
mus, mes laukiame jūsų!

O. Girnienė.

Paminėkime Tarpt. Darb. 
Dieną.

Per eiles metų visame pa
saulyje yra apvaikščiojama 
tarptautinė darbininkių diena, 
kurioje susirinkę minios darbi
ninkų apsvarsto savo klasės 
reikalus ir panaujina energiją 
tolimesnei kovai už darbo kla
sės reikalus.

Čia, Binghamtone, irgi yra 
rengiamas masinis mitingas 
paminėjimui darbininkių die
nos. šį mitingą rengia Komu
nistų Partijos vietinis skyrius 
ir ALDLD. 20 kp. Moterų Sky
rius.

Šiame mitinge kalbės viena 
iš geriausių moterų kalbėtojų, 
draugė Sadie Van Veen iš 
New Yorko.

Apart kalbėtojos, bus ir 
programa, susidedanti iš dai
nų, muzikos ir šokių. Tą viską 
išpildys mūsų vietos gabios 
spėkos. O mums belieka daly
vauti šiame masiniame mitin
ge.

Šis masinis mitingas įvyks 
sekmadienį, 7 d. kovo, Lietu
vių svetainėj, 315 Clinton St. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 
visiem dykai. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

New Yorko Valstijoj Dar
bai Sumažėjo 20 Procentų

Albany, N.Y.—Nuo metų 
pradžios iki dabar bedarbių 
skaičius New Yorko valsti
joj pakilo apie 20 procentų, 
—rapbrtuoja valstijinis pra
mones komisionierius E. F. 
Andrews.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Svarbios. Prakalbos, Svarbi 
Konferencija, ir Kiti Įvykiai.

Ateinančią pėtnyčią, 5 d. ko_ 
vo, 8 vai. vak. bus didelės ma
sinės prakalbos Metropolitan 
Opera House, Broad ir Poplar 
gatv., kurias rengia medikalis 
biuras su North American Ko
mitetu Ispanijos demokratinės 
valdžios pagelbai. i

Metropolitan Opera Housej 
bus atgabentas tik ką hupirk- 
tas philadelphiečių kampani
jos pastangomis Ambulansas 
po vardu “Benjamin Franklin 
Ambulance,’’ kuris bus pasiųs
tas į Ispaniją.

Kas bus ant šių prakalbų ? 
Andre Malraux, pasauliniai 
žymus francūzas novelistas ir 
vadas “Malraux orlaivyno 
eskadrono Madride;’’ jis tik ką 
pribuvo iš Ispanijos visai ant 
trumpo laiko. Luis de Zuleuta, 
buvęs užsienių miništeris, delei 
Ispanijos valdžios Raudonojo 
Kryžiaus perstatys ambulansą.

Louis Fischer, žymus šios 
šalies autorius, intelektualas 
ir kalbėtojas; jis nesenai su
grįžo iš Ispanijos ir duos fak
tus apie dabartinę ten situaci
ją. Fischer veik niekur neva
žiuoja iš New Yorko. Jis pa
prastai sutraukia apsišvietusią 
publiką; net daktarų asociaci
ja pasiėmė 500 tikietų delei 
jo. Taip pat kalbės: Dr. John 
A. Mackay; kongresmenas 
John T. Bernard, Minnesotos 
farmerių-darbo atstovas; Rev. 
J. A. MacCallum, pirmininkas 
North American Committee to 
Aid Spanish Democracy; Dr. 
Frank T. Woodbury*, Col. U. 
S. Army, Retired; Antonio Si- 
louetta, buvusis Ispanijos už
sienių ministeris.

Tikietai įžangos bus: $1.00, 
50c., 25c. Lietuviai, nepraleis
kite šio masinio mitingo, nes 
retenybė bus pasinaudot šito
kia proga. Nesivėluokit.

Svarbi konferencija. KovO 
14 d. yra šaukiama Rytinės 
Pennsylvanijos fraternalių ir 
kultūrinių organizacijų konfe
rencija, kurios svarba ir tiks
las bus suorganizuoti tas or
ganizacijas pagelbėjimui plie
no darbininkus suorganizuoti 
į industrinę uniją. Nuo lietuvių 
išsiuntinėta pranešimai ir man
datų blankos didžiausiom or
ganizacijom ir pašalpiniams 
kliubams išrinkti delegatus į 
šią konferenciją. Konferencija 
atsibus Broadwood Hotel 
(Green Room), Broad ir Wood 
Sts., Philadelphia, Pa., l-ma 
vai. po pietų.

Lietuviai darbininkai, visi 
dėkit pastangas išrinkti dele
gatus į šią svarbią konferenci
ją. žinokit, kad automobilių 
darbininkai laimėjo streiką ir 
su juo laimėjo daug ką. Anks- 
čiaus ar vėliaus visų darbo įs
taigų darbininkai padarys tą 
patį. O tas reiškia, kad atei
tyje pažebos bosus su “speed 
up” sistema, su senesnio am
žiaus darbininkų diskriminaci
ja, ir išsikovos valandų su
trumpinimą ir algų pakėlimą.

Lietuviai darbininkai, atsi
minkit, kad šita konferencija 
yra šaukiama jūsų pačių ir vi
sos darbininkų klasės naudai, 
ir užtai nenumeskit į gurbą 
nuo dienotvarkio šio svarbaus 
klausimo. Išrinkit delegatus ir. 
su mandatais eikit į konferen
ciją. Mandatus galite pasiųsti 
sekančiai: Fraternal Orders 
Committee, Room 614, Lor
raine Hotel, Philadelphia, Pa.

Drg. Šolom&ko Prakalbos.

jimo, likusios sklokos Stilsono- 
Jankausko. Sugrįžę nekurie 
draugai iš Stilsono prakalbų 
pranešė, kad būta publikos tik 
virš Šimto žmonių; o ant šo- 
lomsko mažoj salėj buvo virš 
130 žmonių.

Buvusieji sako, kad Jankau
skas apie unijas neblogiausiai 
kalbėjęs. Stilsonas labai buvo 
nusiminęs, nes jis manė, kad 
del jo netilps žmonės svetai
nėj, o pasirodė, kad į pabaigą 
dalis išvaikščiojo, kas labai at
siliepė ant jo. Matai, Juozai, 
kaip žmonės jau supranta vi
suomeniškus reikalus. Aukų 
surinkę irgi labai mažai, apie 
$5,00.

Rodos, šolomsko prakalbose 
aukos buvo renkamos Ispani
jai, bet rinkėjai neužrašė var
dų ; nekurie priminę nepasiten
kinimą. čia komisijos nebuvo 
prirengta delei nedidelės pub
likos, vienok po $1.00 aukavo 
Vogonis, Samulionis, Masionis 
ir kiti. Tai* negerai, kad neuž
rašė. Drg. J. Reginevičius po 
prakalbų paaukojo ant blan
kų Ispanijai $2.00. Didelis dė
kui aukautojams Ispanijos pa
gelbai.

Svarbus Susirinkimas.

Kovo 7 d. (sekmadienį), 2- 
rą vai. po pietų yra šaukiamas 
platus visų organizacijų narių 
susirinkimas sekančiais klausi
mais: “Laisvės“ banketo rei
kalais, delei kurio turėsime iš
rinkt darbininkus, tam tikras 
komisijas. “Laisvės“ piknikui 
jau turime paėmę parką ir 
šiame susirinkime pakalbėsi
me apie dovanas ir kit ką.

Šiemet pikniko reikalus gal 
bus lengviaus tvarkyti, negu 
pereitais metais, del kurio 
daug reikėjo bastytis po N. J. 
valst., jieškant parko, po to, 
buvo visokių keblumų, galvo
sūkio, begalinių reikalų ir, ži
noma, išlaidų. Tokiu būdu, šie
met sutaupinsim laiką, lėšas ir 
didelį darbą. Bus raportas iš
duotas apie parką. Bus ir ki
tais klausimais diskusijos.

Neužmirškit parinkti “L.“ 
banketui garsinimų. A. J. S.

nas, K. Yuoduškienė, G. Janu- 
šonienė, Tiliunienė, J. Bimba, 
X., drg. Šimėnas ir X. 10c. Vi
so $6.85. Auka paduoda ant 
vietos Ispanijos Gelbėjimo Ko
mitetui. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū.

Parėj Buvęs.

Washington. — Pasitrau
kė iš valdžios Oro Prekybos 
Biuro jo direktorius E. L. 
Vidai. Eis tarnaut privati
nei orlaivių kompanijai del 
didesnės algos.

Newark, N. J.
A. Jakonis surengė pasilink

sminimo parę pas dd. žukaus-, 
kus, East Orange, N. J. 13-ta 
d. vasario. Besilinksminant vi
siems buvo iššaukta keletas 
draugų pakalbėti. Prisiminus 
drg. J. Bimbai apie Ispanijos 
kovas prieš fašistus, dd. ant 
vietos suaukavo pinigų para
mai Ispanijos liaudies. Sekan
ti draugai aukavo: Po $1.00— 
Petronėlė Skirpstunienė ir A. 
Kvedarą; po 50c—G. Žukaus
kas, C. Anuškis, Skėstaitienė 
ir T. Kaškiaučius; po 25c—S. 
Mikionis, A. Janušonis, J. Rot- 
kus, J. Yuoduška, J. Matačiu-

Vasario 21 d. čia įvyko vei
kiančio komiteto surengtos 
prakalbos d. šolomskui. Jis 
kalbėjo klausimais trockistų, 
Ispanijos, ALDLD reikalais. 
Visi dalykai likosi nušviesti 
aiškiai ir susirinkę žmonės la
bai pasitenkino. Surinkta au
kų del Ispanijos virš $15.00. 
Tą dieną įvyko net trejos pra
kalbos : tautininkų Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščio-

Inkerman, Pa.
Kalbėjo d. V. Andrulis.

Nors sykį į 8 metus ši ang
liakasių “pečė“ susilaukė ne
paprasto įvykio — darbinin
kiškų prakalbų. Tiesa, čia yr; 
buvę prakalbų, bet jos visos 
buvo tai demokratų, tai repu- 
blikonų šlifavimas kapitalisti
nės sistemos, kas darbinin
kams nenaudinga. Vasario 25 
d., d. Andrulis savo kalbą pa
šventė gvildenimui bedarbės 
klausimo. Klausovams, kurių 
buvo apie 70, kalba labai pa
tiko. Pageidaujama daugiau 
panašių prakalbų. Per prakal
bas pasisekė atgaivinti ALDLD 
203 kp. Tai žingsnis su nau
da.

Kaip greit kuopelė atsi- 
steigs ir normaliai pradės vei
kti, manoma rengti prakalbas 
jaunuomenei anglų kalboje.

Požeminis.

Berlynas. — Naziai pla
nuoja pasmarkint savo dir
binių išvežimus į užsienius 
ir pardavinėt juos ten ne 
mainais už kitus produktus, 
bet už pinigus.

GARS1NKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Muk Rci

linimentas, 
gėlimus ir

Patikėtinas 
palengvina 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

(».«.w.o .RVg'-i’r a m b y «
LIK I M E NT

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

V. Andrulio/ “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbų Maršrutas

TREČIADIENĮ, 3 KOVO-MARCH 
SVETAINĖJE PO NUM. 200 

Kampas 2nd ir Ogden Sts. Girardville, Pa.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

•
ŠEŠTADIENĮ, 6 KOVO-MARCH 

Pradžia 7 Vai. Vakaro 
DARBININKŲ SVETAINĖJE, .

3rd ir S Streets Minersville, Pa.
•

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų 

NORKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
Mahanoy City 

•
SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 

Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 
K. KANSOKO SVETAINĖJE

137 Second St., Coaldale, Pa.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio, 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Pariamdan automobiliui veitavčm, 
paržna, krikštynom ir kitokieai 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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.

Tel. SUgg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 
Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KAT.RAME TJETTTyĮAKJM)

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui-. 
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiškl 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučiui 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
}>asiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
r jūsų nesveikumas bus jums išaiš

kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijiimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.



su

(52-54)

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

kimbąs yra

urėdijoj, o

“sunku

KRIKŠČIONYBE

savo ga
nu m. ra-

Kvočia. “Valkatą” kaip 
Vaikvagį žmogžudį

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SAN FRANCISCO, CALIF.
šeštadienio vakarą, kovo 6, įvyks

ta labai gražus balius, Scottish Rite 
Auditorium, Van Ness Ave., arti Sut
ter St. Balius yra rengiamas naudai 
Western Worker. Įžanga tiktai 25c. 
Prie to bus proga laimėti nepaprastą 
dovaną, “round trip” į Sovietų Są
jungą. Būkite visi. (51-53)

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks penktadienį, kovo 5 d., 8014 
Yemans, 7:30 vai. vak. Visi nariai 
būkit laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi atsiveskite 
naujų narių. — A. V. (52-54)

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
• Tel. Evergreen 7-1312

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijif piliečiu.

MINERSVILLE, PA.
Darb. Organizacijų ir “Laisvės” 

skaitytojų, rėmėjų posėdis įvyks 5 
d. kovo,- Darb. Svet., 7 vai. vak. šia
me posėdyj dalyvaus ir drg. V. An
drulis iš Chicagos. Todėl visi Darb. 
org. nariai ir “Laisvės” skaitytojai 
dalyvaukite šiame posėdyje. Kalbėsi
me apie organizacijų veiklą ir apie 
darbininkišką spaudą. (52-53)

S. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. kovo-March, St. Omer’s Hall, 
376' Broadway, 2-rą vai. po pietų. Su
sirinkime svarstysime apie So. Bos
tono žinias “Laisvės” skyriuje. To
dėl prašome visų susirinkti. (51-53)

CLEVELAND, OHIO.
TDA. 11 kuopos susirinkimas įvyks 

5 d. kovo, 8 vai. vakaro, Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi na
riai malonėkite ateiti į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių dalykų aptarti, 
taip pat bus išduotas raportas nuo 
pereito parengimo. — Org.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas.

Kovo 7 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Veikiantis Komitetas šaukia 
svarbų susirinkimą “Laisvės” banke
to, pikniko ir kitais reikalais. Pra
šoma, kad į šį susirinkimą visi mū
sų organizacijų nariai sueitų. — 
V. K. Valdyba. (52-54)

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Nauja Literatūra

r 
t

KOMUNISTŲ PROGRAMA 
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

©

Trečiadienis, Kovo 3, 1937
<. •*

Cleveland© Kronika

na-

•j

Susi

*

X

General Motors

paminėji-
Lawrence
Lawrence
Amerikos

šios
pra

kuri su- 
Imez, ir 
redakto- 
lojalistų

15-to Apskr. kuo- 
įgaliotinių raportų 
rengiasi darban,

28 metų amžiaus, 
1744 Fulton Rd. 
d., 1936 m. rasta 
Florence Polilo kū-

oteriškės lie- 
eišaiškintas. 
15 m., rasta 

ų vyrų netoli

Kovo 12 d 
rijoj, 3615 Euclid Ave 
rengi imas 
koncertų
Medikaies Pagelbos naudai. 
Programos išpildymo apsiėmė

- V’

Kas Veikiama Clevelande.
ALDLD 15-to Apskr. Komi

tetas nusitarė, kad per naujų 
narių gavimo vajų nebūtų pa
miršta ir mūsų spaudos reika
lai. Tam tikslui išrinkta komi
sija iš trijų draugų, kurie rū
pinsis gavimu naujų skaityto
jų “Vilniai” ir “Laisvei.” Ko- 
misijon apsiėmė dd. P. Nemu- 
ra, M. Valentą ir J. Rudis. Ge
riausio pasisekimo jums, drau
gai!

ALDLD 
pos, iš jų 
paaiškėjo, 
kaip gavime naujų narių, taip
iškolektavime narinių mokes
čių iš senų narių. Komisijos iš
rinkta tam darbui. Tas visa 
gerai. Bet čia yra ne vien tik 
komisijų darbas. Visi nariai 
turėtų užsidėti, kad šio vajaus 
laiku jis arba ji gaus nors vie
ną kandidatą-narį Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijai. Tad visi nariai 
ir narės, meskimės darban, 
kad pasirodžius, jog mes esa
me verti nešioti šios organiza
cijos vardą ir būti jos narių.

Puslapis Penktas

Jei ne Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, Mrs. Ste
panek būtų turėjus likti be
pročių name tik už tai, kad 
pareikalavo šalpos. Jos prasi
žengimas buvo, kad prašė duo
nos.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Taipgi nusitarta rengti drg. 
D. M. šolomskui, ALDLD Cen
tro Sekr., prakalbas 23 d. ko
vo, Lietuvių Draugijų Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Po 
plataus apkalbėjimo priimta 
planas, kuriuo einant, manom, 
bus galima pasiekti Clevelan- 
do lietuvius ir juos suintere
suoti svarba viršminėtų pra
kalbų. Nutarta užkviesti Ly
ros Qhora ir porą, vietos, žymių 
kalbėtojų, kurte trumpai-storai 
nušviestų klausimus kaip CIO 
“sit down” streikai, šalpos kri- 
zis ir kiti ūmūs dienos klausi
mai. Taigi, visos trys ALDLD 
kuopos turi rengtis, kad pri
deramai būtų išgarsinta 
didelės D. M. šolomsko 
kalbos.

Lietuvių Darbininkų
vienijimo kuopos ir jų veikė- 
jai-organizatoriai šmiruoja ir 
šveičia “ginklus” medžioklei 
naujų narių. Upas visų dar
buotojų pakilęs — geras. Ko
operacija matosi iš visų pusių. 
Mūsų kuopų gydytojai žada 
patarnauti specialiai su egza
minavimu aplinkantų. Prijau- 

• timas kolonijoj del LDS yra 
didelis. Mūsų organizacija pa
sirengus plačiam maršavimui 
pirmyn. Tad kas gyvas kalbin
kime savo draugus-kaimynus 
stoti į LDS! 

♦ * ♦
Extra naujiena clevelandie- 

čiams! Nedėlioj, 7 d. kovo drg. 
C,‘ E. Ruthenbergo 
mo mitinge kalbės 
Simpson. Kas yra 
Simpson? Ogi tas
jūreivis, kurį Hitleris norėjo 
nugalabinti! Amerikos organi
zuotų darbininkų protestai pa
veikė į Washington© valdžią 
per ką Lawrence Simpson, po 
išsėdėjimo 18 mėnesių nazių 
koncentracijos kempėse buvo 
paliuosuotaš nesenai. Jis kal
bės apie nazių-smogikų terorą 
ir Vokietijos liaudies padėtį 
prie Hitlerio režimo. Bus ir ki
ti žymūs kalbėtojai, taipgi ge
ra muzikali programa. Lietu
viai, dalyvaukite Charles E. 
Ruthenberg’o mirties paminė
jime. Jis buvo steigėjas Ame
rikos Komunistų Partijos.

♦ ♦ ♦
Kovo 6 d. Fisher Body Ap- 

x vienytos Automobilių Unijos 
lokalas 45 turės “Victory Ce
lebration” Miesto Auditorijoj. 
Tiesa, ji turėjo įvykti 20 d. 
vasario, bet buvo nukelta dėl
to, kad Auditorija buvo užim- 

, ta su Grotto Circus. Dabar ti
krai atsibus pergalės paminė
jimas prieš 
'rojalistus.

dalyvauti žymiausi vietos mu
zikai — dailės mylėtojai: Ar
thur Loesser —pianistas; Ma
ry Elizabeth Gleaser — ispanė 
šokikė; Cleveland© Moterų 
Orkestrą, vadovystėj Hymano 
Schanderio; Jeanette Pear- 
stein — pianistė; Leon Ma
char, D r. Jerome Gross — 
smuikininkai. Atsilankydami 
turėsime progos išgirsti ga
biausias dailės-muzikos spė
kas ir kartu paremti Ispanijos 
liaudį. Koncerto pradžia 8 :30 
vai. vakaro.

* * *
Kovo 19 d., 8:00 vai. vaka

ro, Euclid Avenue Baptistų 
Bažnyčioje, kalbės Ispanijos 
Jaunuolių Delegacija, 
sideda iš Eugenijo 
katalikų laikraščio 
riaus; Louis Simarro,
milicijos bataliono komandie- 
rius; Josephine Ramizer, Rau
donojo Kryžiaus sesuo ir Ma
ria Gloria Simaro, karo naš
laičių prieglaudos direktorius.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, ypač Lyros Choro ir 
LDS. jaunuolių kuopos čia turi 
sumobilizuoti ne tik savo
rius, bet pasiekti ir kitų pa- 
žvalgų lietuvių jaunimą. Su
pažindinkime lietuvių kata
likų jaunimą su Ispanijos liau
dies kova už demokratijos ap
gynimą nuo Hitlerio ir Musso
linio fašistų.

___ i_
Fisher Body Apvienytos Au

tomobilių Unijos lokalas 45 
puikiai darbuojasi verbavime 
į uniją paskutinių darbininkų, 
kurie laike streiko nestojo or
ganizacijom Dabar (26 d. va
sario) gavę pilną mokestį, visi 
stoja unijom Du trečdaliai de- 
partment.inių-skyrių dirbtuvės 
yra jau 100% organizuoti. 
Darbininkai yra pasiryžę, kad 
jų laimėjimas būtų pravestas, 
Lietuviai unijistai, žiūrėkite, 
kad mūsų, visi broliai būtų 
unijoj! M-ka.

“Sit down” streikai neku
rtuos mūsų miesto didlapių 
redaktorius ir špaltininkus pri
ves prie prastų pasekmių. 
Kur tik pažvelgsi į didlapius, 
špaltų-špaltos užpildytos spe
cialiais plunksnabraižių “aiš
kinimais,” kas bus su “šit 
down” streikais, kurie plinta 
per visą šalį. Pirmiausia tie 
vyrai “aiškino” “sit down” 
streiką kaipo “nelegališką 
darbininkų žingsnį” prieš įs
tatymus. Bet kuomet jiem net 
Washington© Baltam Name bu
vo pastebėta, ka‘d ir pats 
streikas savo laiku buvo “ne- 
legališkas,” tai tie vyrai.sura
do kitą “argumentą”, kuriuo 
mano pastosią kelią darbinin
kų kovai už geresnes algas ir 
darbo sąlygas.

šie mokyti vyrai”, užsimer
kę prieš gyvenimo tikrenybę, 
rašo sekančiai: “Savo strei
kais nieko nelaimėsite. Kas kad 
jūs gausite algų pakėlimą, bet 
tuom pačiu būdu priversite 
darbdavius pakelti kainą ant 
produktų. Ir jum vis tas pats” 
—sako tie pasamdyti plunks- 
nabraižos. Niekur o niekur nei 
žodeliu neprimena, kad būtų 
apkarpyta tie pasakiški Ame
rikos fabrikantų pelnai. Kai 
kurių didlapių “pisoriai” už
tyli darbininkų “sit down” 
streikų svarbiausį punktą— 
unijų pripažinimą ir kolekty- 
vį tarimąsi. Kaipgi tie žmo
nės kalbės apie teisybę, kuo
met jie gauna apmokėt už me
lavimą ? *

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WASHINGTON, PA.

Pajieškau Andriaus Matukaičio, 
apie 41 m. amžiaus. Paskutinį kartą 
girdėjau kad gyveno Plymouth, Pa. 
Dabar nežinau kokioj apylinkėj gyve
na. Yra labai svarbu man su juo su
eiti. Kas žino apie jį, malonėkite 
pranešti sekamu antrašu: A. Kubec- 
kis, 147 Ohio St., Washington, Pa.

(52-58)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
kovo, pas drg. O. Mikalajūnienę, 47 
Hazel St. Drauges, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad visos būtinai 
turime dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti.

Prie progos nepamirškime ir nau
jų narių atsivesti, prirašyti į moterų 
skyrių. — Sekr. M. Kulbienė. (52-53)

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

S. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. rengia banketą su 

pamarginimais. Įvyks 11 d. kovo, 376 
Broadway, 7:30 vai. vak. šis banke
tas yra rengiamas, kad sukelti lėšų 
korespondentam važiuoti į “Laisvės” 
Korespondentų Suvažiavimą, Brook- 
lyne. Todėl kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

Kovo 14 d. įvyks paskaitos, kurias 
rengia LDS 62 kp. po num. 376 
Broadway, Lietuvių Piliečių Kamba
riuose. Prelegentu bus Dr. Repšis. 
Dalyvaukite skaitlingai.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 5 d. kovo, 8 vai. 
vak., A. Tenio Svet., 16th St. ir Wi
nans Ave. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių dalykų aptarti. 
Draugai ir Draugės, vajus prasidėjo, 
tai neleiskite laiką veltui, visi dirb
kime pagal išgalės, tai ir pasekmės 
bus geros.— Fin. Rašt. O. Vertelie- 
ną. (52-53)

BAYONNE, N. J.
Bayonne’s Komitetas šelpimui Is

panijos rengia svarbų masinį susi
rinkimą, 3 d. kovo, šis Komitetas 
atstovauja 17 vietinių organizacijų. 
Kalbės du žymūs kalbėtojai Dr. 
Kurt Rosenfeld ir Prof. Moreno Lo- 
calle, (ispanas). Taipgi bus rodomi 
judžiai apie Ispanijos Liaudies ko
vą su fašistais, “Madrido Dokumen
tai.” Įvyks Labor Lyceum Svet., 72 
W. 25th St., 8 vai. vak. Įžanga vel
tui. Tad nepraleiskite progos daly
vauti. — Kom. (51-52)

žmogžudžio Aukos; Pasodino 
j Beprotnamį už Reikalavimą 
Pašalpos; “Sit-Down” Strei
kas ir Didlapių Redaktoriai; 
“Garsusis” Kliubas Howard;

Fašistas Karpius ir Ispanija
Šiomis dienomis vėl rasta 

moters liemuo prie Erie eže
ro ties E. 156th gatve. Polici
ja “stropiai” jieško kitų tos 
aukos kūno dalių. Šis liemenio 
suradimas sukėlė net vietos 
spaudoje nemažo nerimo, nes 
bėgyje dviejų pastarųjų metų 
aštunta panaši žudystė “su
randama,” bet nei viena jųjų 
ir po šiai dienai nėra išaiškin
ta.

žmogžudžio aukos: 1934 
m. rugsėjo 5 d. rasta toje pa
čioje vietoje 
muo. Dalykas 
Rugsėjo 28 d., 
kūnai dviejų jau
Praha ir E. 49th gatvių. Vie
nas buvb pripažintas Edwardo 
Andrassy, 
gyvenusio 
Sausio 26 
dalis Mrs.
no—jos galva buvo dingusi. 
Birželio 5 d., tų pačių metų, 
rasta vyriško kūno dalis prie 
Kinsbury klonelio. ši žmogžu
dystė taipgi neišaiškintą’. Lie
pos 22 d. rastas kūnas be gal
vos prie Baltimore ir Ohio 
gelžkelio bėgių. O rugsėjo 10 
d. rasta aukos du gabalai 
stuomens prie E. 37th St. ir 
Nickel Plate gelžkelio bėgių 
baloje. Vakar surastas liemuo 
bus aštuntos &ukos.

Mrs. Kazimira Stepanek net 
15 sykių buvo žadama pašel- 
pa, bet jos negavo. Catherine 
Duffy, šaltakraujė šalpos vir
šininkė, užgirdus iš Mrs. Ste
panek burnos: “Why do you 
fool me? Why du you put me 
off? I’ll stay here until I get 
my relief order,’’ paskaitė 
Mrs. Stepanek ūž “beprotę” ir 
pašaukus policiją, atidavė ją, 
kad padėtų pamišėlių skyriun.

“Garsus” Howard Kliubas, 
kuris pagarsėjęs kaipo Monte 
Carlo vieta, dar labiau “pa
garsėjo”, kuomet tūlas Forest 
Williams, pralošęs virš $1,000 
bėgyje metų, norėjo, nusižu
dyti. Tas kliubas ne vieną 
lengvatikį apkrausto. Mėnuo 
tam atgal tūla buvusio, “am
žiną. atilsį”, pol. viršininko 
žmona, aplaikius $10,000 ap- 
draudos, buvo supažindinta su 
to kliubo piliečiais ir trumpu 
laiku jai sudilo tie $10,000. Ji 
išėmė areštavimo popieras 
prieš Howard Kliubo savinin
kus, bet naujas šerifas O’Don
nell “negali” tų kliubo paukš
čių surasti. Tas
operuojamas Newburgh 
Hights—ne jojo 
kliubo savininkai gyvena Cle
velande, todėl yra 
juos pasiekti.

Fašistas Karpius 
zietos paskutiniame 
šo: “Tautininkai aplink Ma
dridą sutraukė didžiausias sa
vo spėkas galutinam miesto 
užėmimui.” Bet kodėl nepaaiš
kina tas fašisto šmotas, kad 
tos “tautininkų” fašistų spė
kos yra atėjūnai, Hitlerio ir 
Mussolinio smogikai, o ne Is
panijos žmonės? Gali Karpius 
meluoti savo skaitytojams, bet 
bus tas neilgam. Netrukus 
prilips jis melo liepto galą.

“Vilnies” ir “Laisvės” skai
tytojai: Jūsų pareiga visuomet 
ir visados, perskaičius laikraš
čius, atiduoti “Dirvos” skaity
tojams ir parodyti, kaip Kar
pius juos laiko nežinystėje. 
Taip darant mes galėsime 
gauti savo laikraščius užrašy
ti. ' ALDLD nartai, laike šio 
mūsų organizacijos vajaus 
gaukime spaudai skaitytojų, 
kuomet jieškosime naujų na
rių. * Lietuvis.

Masonic Audito- 
yra 

vienas didžiausių 
spanijos Lojalistų

Buenos Aires, Argentina. 
Policija suėmė vadinamą 
“valkatą” Jose Gancedo ir 
kvočia jį, kaip įtariamą 
vaikvagį ir užmušėją dvie
jų metų ’’vaikučio E. P. 
Itaola.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą
Paraše FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų. apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

4 ir ką ji davė Darbininkams?
Parašė A. M. METELIONIS.

Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
pahaikinti vargai.

KNYGELE Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-59.38 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem 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, 
i Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Brooklyn, N. 1



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS DR. J. J. KASKIAUCIUS

Nėra valandų sekmadieniais.
H.

Artistai PikietuojaPlytos liudijo’ Teisme

šokiai

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

dar-
Komitetas.

ACCOHMODAYIOM

Mirė Adomas GinkusNesitikėtas Pokilis

Pikietas Prie YMCA

1

darbą, nes 
dar galiu, 
ir nenorė- 
mokesties, 
Kam toks

Aidbal- 
daino-

prieš drabU' 
Louis (Lep- 
Jacob (Gur-

N. Pakalniškis, 
LMS III Apsk. Sek.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

BROOKLYNIŠKIŲ 
DOMEI!

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI [RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

Judis “Revoliucionieriai”

esama
ki-

Specialis prokuroras Dewey 
išnešė kaltinimus 
žiu raketo šulus 
ke) Buchalter ir 
rah) Shapiro.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Majoras LaGuardia priima
miems naujiems policistams 
patarė laikytis nuošaliai nuo 
politikierių.” Priimta 613.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Ifei- 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

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otp

KIRPIMAS fc-vFU
SKUTIMAS 1 Ėį
Prielankus Patarnavimas

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

S—---------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

Walter Žukas.

LDS 1 Kp. Susirinkimas

5V

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co.,- of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

BROOKLYN, N. Y.
Pajieškau‘bedarbio ar benamio,, ku

ris galėtų prižiūrėti namą. Gaus vie
tą gyventi ir valgyti. Del daugiau 
informacijų kreipkitės prie Joe Rač
kauskas, 1453 Prospect Pl., Brook
lyn, N. Y. (52-53)

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)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadieni, kovo-March 3 <1., 7 vai. 
vakare, po num. 79 Hudson Ave., 
įvyks LDS 46 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai būkite. Tu
rėsime pasitarti apie organizacijos 
vajų, kaip gauti daugiau narių i kuo
pą. —■ Kom. (51-52)

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Trauklu 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.

PAJIEŠKOJIMAI
GHENT, N. Y.

Senyvas* žmogus iš prieglaudos na
mų jieško kur nors gauti 
čia nenori būti. Padirbėti 
tik karvių nemoku melžti 
Čiau mokytis, o kas link 
tai dideles nereikalauju,
darbininkas reikalingas apie namus 
ir lauke pagelbėti, tai prašau rašyti 
šiuo antrašu: C. Tencky, County 
Home, Ghent, N. Y. (52-53)

‘Laisves” Bazaro 
Užbaigtuvės

Paskelbė Streiką Prieš 
Rendų Kėlimą

Nubalsavo Už 8 Vai 
Darbo Dieną

Ligos Užklupo Jurgiuos 
Draugijos Narius

“Laisvės” Bazaro užbaigtu- 
ves rengia ALDLD Moterų 81 
kuopa, bus šeštadienį, 13 d. 
kovo-March. Programą duos

“ŪSORIAI”
Dubeltavas kvartetas iš 

Binghamton, N. Y. Pirmu kar
tu Brooklyne dalyvaus talentai 
iš Binghamton. Dubeltavą 
kvartetą vadovauja pasižymė
jęs chorvedys Walter Žukas.

Devyniolika gyventojų apart- 
mentiniame name, 1724 Wa
shington Ave., Bronx, pirma
dienį paskelbė rendos streiką 
prieš pakėlimą rendų nuo $6 
iki $8 į mėnesį. Streikui vado
vauja 4-to Assemblio Distrikto 
Rendauninkų Lyga.. Streikas 
pradėtas masiniu pijiietu.

Michele Amarotico, per 33 
metus mūrininkas, dirbęs 112 
E. Mosholu Parkway keliomis 
dienomis prieš įgriūsiant < ten 
statomam namui, buvo pašauk
tas liudyti to namo kontrak- 
torių teisme.

Amarotico plytą prie plytos 
dėstydamas subudavojo 43 co
lių ilgio, 16 colių storio, še
šių pėdų augščio sieną, vieną 
jos galą padarydamas, kaip 
to reikalauja budavojimo tai
syklės, o kitą — kaip mirtin
gasis namas buvo budavoja- 
mas. To namo sienoj nebu
vo saugumui reikalingų, spe
cifiškumų, naudota daugiau 
negu leistina antraeilių plytų, 
perdaug smėliuotas cementas, 
darbininkai perdaug buvę sku
binami.

Pirmadienį miesto Alde?kna- 
nų Taryba nubalsavo už 8 va
landų darbo dieną slaugėms ir 
kitų miesto įstaigų darbinin
kams. Taip pat nubalsuota ta
ksių kodeksas, kuris palieka 
miesto ribose dabar
taksių skaičių — 17,858 ir 
tas buvusias sąlygas.

Protestuodami prieš grasini
mą išmest iš darbų 2,800 Meno 
Projekto darbininkų, virš 150 
artistų pikietavo Fe d erai i o 
Meno Projekto centralinę raš
tinę, 241 E. 42nd St., New 
Yorke. Pikietams vadovavo 
Artistų Unija. Jų protestas tai
komas prieš sekamus dalykus:

1. Prieš planuojamą atleidi
mą 2,800 WPA darbininkų 
New Yorke.

Brooklyne gyvendamas d. 
Žukas mokino Aido Chorą. Jis 
čia turėjo suorganizavęs seks
tetą “Ufa,” kuris tuom laiku 
buvo ytin populiarus. Dabar 
mokytojas Žukas sako, kad 
Binghamtono “Ūsoriai” geriau 
dainuoja ir už buvusį Brookly- 
no “Ufa.” “Laisvės” Bazaro 
pabaigtuvėse, 13 d. kovo 
(March) girdėsime juos.

Buvęs žymus seksteto “Ufa” 
tenoras, drg. Stasys Paražins- 
kas, padovanojo bazaro pa
baigtuvėm gražų laikrodėlį ir 
pasižadėjo pats būti bazaro 
pabaigtuvėse. Drg. Ig. Beeis, 
iš Elizabeth, N. J., apgailesta
vo, kad iš priežasties ilgų dar
bo valandų negalėjo būti ba- 
zare ir pabaigtuvėm bazaro 
padovanojo kumpį (“ham”).

2. Prieš grąsinimą nukapoji- 
mų algų 16,000 administraty- 
vio štabo darbininkų.

3. Prieš sumažinimą meno 
projekto kvotos 331 darbinin
kais.

4. Prieš perkėlimą skaičiaus 
artistų į ne meniškus projek
tus.

Vasario 11 dieną susirgo 
Antanas Baršauskas. Gyvena 
229 Hoyt St., Kearny, N. J.

Vasario 12 d. susirgo Mar
tinas Subačius, 1308 Jefferson 
Ave., Brooklyne.

Vasario 14 susirgo Kazys 
Daugirda, taipgi brooklynietis, 
gyvenąs 123 Manhattan Avė.

Vasario 22 d. susirgo Petras 
Drazdis, 483 Grand St., Brook
lyne.

Tą pat dieną susirgo ir Juo
zas Gražulis, gyvenąs 57-20 
69th Place, Maspethe.

Vasario 26 dieną susirgo 
Vincas Celčius. Guli namie, 
175 Chestnut St., Brooklyne.

Tą pat dieną susirgo ir ki
tas brooklynietis, Jurgis Ja
kaitis. Randasi namie, 289 
Front St.

Visi virš minėti yra Jurginės 
Draugijos nariai. Nariai, taip 
pat kiti draugai ir pažįstami 
prašomi aplankyti.

Linkiu greit sustiprėt sveiks
tantiems ir pasveikt tebeser
gantiems. Jurgis.

vedė mases prie paėmimo į sar 
vo rankas valstybės galios 
spalio mėnesį, 1917 metais.

ši puikioji filmą yra paskir
styta į 4 dalis: Pirmoji parodo 
laikotarpį St. Peterburgo mar
ksistų lavinimosi grupių; ant
roji—trėmimo Sibiran ir So
cialdemokratų Darbo Partijos 
skilimą tarp bolševikų ir men
ševikų ; trečioji — Kruvinąjį 
Sekmadienį sausio 9, 1905; 
ketvirtoji — revoliucinį suki
limą gruodžio mėnesį, 1905 m.

Rep.

kur busit kovo 7?
šį sekmadienį, kovo 7, “Lais

vės” svetainėj, įvyks Lietuvių 
Meno Sąjungos III Apskričio 
konferencija.

Prašome visų III Apskričio 
chorų į šią konferenciją prisiųst 
skaitlingą atstovybę.

Konferencijai užsibaigus drg. 
B. L. šalinaitė duos prelekcija 
apie dainas. Jos prelekcija bus 
įdomi kiekvienam, nes 
šiai paskaitą iliustruos 
mis

Po prelekcijos bus 
prie geros orkestros.

Todėl prašome menininkų 
skaitlingai dalyvaut konferen
cijoj, o įdomaujančių dainų pa
skaita—paskaitose ir norinčių 
šokt, pasilinksmint — dalyvaut 
šokiuose.

Paskaita iš Amerikos 
Lietuvių Istorijos

Kun. Milukas duos paskaitą 
apie Amerikos lietuvius laiko- 

. tarpyje nuo 1868 iki pabaigos 
19-to šimtm. Paskaita įvyks 
šį vakarą, 3 kovo, Karalienės 
Angelų parapijos salėj, kam
pas So. 4th ir Roebling Sts. 
Brooklyne. Rep.

Ketvirtadienio vakarą, tai 
yra kovo 4 dieną, “Laisvės” 
svetainėje, įvyks Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo (LDS) 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Į šį ir sekamus susirinkimus 
reikia atkreipti daugiau do
mės, nes dabar LDS vajaus 
laikotarpis. Todėl, brangūs 
draugai ir draugės, kam tik 
aplinkybės leidžia, pasisteng- 
kite atsilankyti. Kuomet susi
rinkimai neskaitlingi, tai ir 
pas vajininkus negali būt ge
ras ūpas. Taipgi laike vajaus 
visi nariai turėtume pasisteng- 

"ti gaut naujų narių.
LDS. 1 kp. Pirmininkas,

M. Stakovas.

Sumušė Slaugę

slau-Sonia Tollins, unijistė 
ge, tapo sumušta ir areštuota 
pereitą šeštadienį, kada ji da
lino unijos lapelius prie Medi
kališko Centro, 168th St. ir 
Broadway. Ją sumušęs policis- 
tas Schoper, kada ji nesutiko 
sustot dalinus lapelius; pas
kiau areštavo.

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

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

Jam užbaigus darbą, gynėjų 
advokatas paklausė, ar jis ten 
turėjo draugų. Amarotico liū
dnai atsakė: “Jie visi žuvo.”

Minėtas bildingas įgriuvo 
tebestatant pereito birželio 19- 
tą ir užmušė 18 jo draugų 
bininkų.

Nusipirkite Bankieto 
Tikietus iš Anksto

•Lietuvių Meno Sąjungos pre- 
lekcijų rengimo komitetas skel
bė dainų paskaitą 29 kovo. Ka
dangi LMS III Apskričio kon
ferencija įvyksta 7 kovo ir šioj 
konferencijoj dalyvaus daug 
menininkų iš kitų miestų, todėl 
iš 29 kovo dainų prelekcija at
kalta į šį sekmadienį, 7 kovo.

Specialis Traukinys 
Į Washington!

New Yorko ir Naujosios An
glijos delegatai į Washingtone 
ivyksiančių Am. Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos Rytinių 
Valstijų Konferenciją galės iš 
New Yorko nuvažiuoti specia
liu traukiniu už $7. Svečiams 
— $7.50. Tikietus reikia užsi- 
sakyt iš anksto, 268 Fourth

Visi žinote, kad šį šeštadie
nį, kovo 6 d., įvyksta Ameri
kos Lietuvių Kongreso bankie- 
tas rėmimui Lietuvos liaudies. 
Kadangi tikietų turime tik nu
statytą skaičių, atsišaukiame į 
jus nusipirkti tikietus išanksto, 
nes vėliau gali jų pritrūkti. Ti
kietus (kainuoja $1.25), gali
te nusipirkti “Laisvės” ofise. 
Bankietas įvyks Grand Para
dise salėje, 318 Grand St.

Komitetas.

Rinko Ethiopijai, Atidavė 
Ispanijai

Sako, Sulaikysią WPA 
Atleidinėjimus

Traukinys išeis 6 kovo iš 
Penn. stoties, 33rd St. ir 7th 
Avė.; sustos Newarko Penn, 
stotyje paimt šiaurinės New 
Jersey delegatus, ir daugiau 
pakelyje nestos. Sugrįžti gali
ma bile kada per 10 dienų.

Vasario 27 d. tapo surengta 
“surprise pare” Petrui ir An- 
nai Bugeliam per jų pažįsta
mus. Tai buvo paminėjimui 20 
metų sukaktuvių jų ženybinio 
gyvenimo. Svotu buvo J. Ju
revičius, svočia — p. Žilinskie
nė, pirmininku — Pranas Sta
naitis.

Prie skanių užkandžių be- 
vakarieniaujant, buvo ir pra- 
kalbėlių su įvairiais linkėji
mais pp. Bugeliams laimingo 
šeimyniško gyvenimo. Pokilis 
įvyko Mikalausko ir Stalionio 
užeigoje, Atlantic Avė. ir Lo
gan St. Svečių susirinko gana 
skaitlingas būrelis ir visi lin
kėjo Bugeliam viso gero, o 
Bugeliai buvo dėkingi už su
rengimą jiems tokios puotos.

Dalyvavęs.

Rinkinys medikamentų, ku
ris buvo geros valios žmonių 
surinktas ir suaukotas rėmi
mui Ethiopijos, ir pavėlavo pa
siekt tikslą, dabar to komite
to tapo atiduotas Ispanijos pa
ramai. Medikališko Biuro sek
retorius Chase, atiduodamas 
rinkinį, pasakė:

“Fašizmo barbarizmas yra 
pavietrė šių dienų civilizacijai; 
dėlto, kas tik simpatizuoja de
mokratijai, privalo dabar teik
ti visokeriopą pagelbą fašizmo 
kankinamiems Ispanijoj.”

Williamsburgo Rendaunin
kų Sąjunga pradėjo pikietą 
prie Jaunų Vyrų Krikščionių 
Sąjungos (YMCA) buveinės, 
55 Anson PI., Brooklyne. Da
lykas susidėjo tame, kad YM 
CA savo apartmentiniame na
me, 549 Bushwick Ave., kur 
rendauninkai daugiausia gy
venanti iš pašalpos žmonės, 
pakėlė rendos po $2 į mėn.

Rendauninkai sutiko mokėti 
daugiau, bet reikalavo įdėti 
sinkas ir atlikti labiausia rei
kalingus maliavojimo darbus. 
YMCA su tuo nesutikus, pas
tatyti pikietai.

Buvęs vidutinio svorio kum
štynių čampionas McTigue pa
siųstas į Bellevue ligoninės 
proto ligų skyrių. Sakoma, kad 
tai pasėka mušeikų užpuolimo 
mėnuo atgal.

Po pasitarimo su majoru 
LaGuardia vietos WPA admi
nistratorius Somervell sakė, 
kad busią sulaikytas masinis 
atleidinėjimas iš WPA darbų 
bent iki birželio 30. Esą, ma
joras pažadėjęs Sąmatų Tary
boje paduoti planą, kuris ap
rūpintų WPA reikalavimus iki 
to laiko.

Tačiau tas naujas planas ne- 
paliesiąs 3,200 nepašalpinių 
dhrbininkų, kurie atleidžiami 
15 balandžio, neigi nukirtimą 
algos 16,000 darbininkų.

Administratorius sako, kad 
didelių permainų nebūsią 
WPA projektuose bėgių seka
mų 4 mėnesių.

Adomas Ginkus, 51 m. am
žiaus, mirė kovo 1 d., 1937 m. 
Paliko nuliūdime savo žmoną, 
brolius — Jupzą Brooklyne ir 
Franą — Baltimorėje, dukterį 
ir du sūnus. Kūnas pašarvotas 
710 Grand St., Brooklyne. •

Bus palaidotas šį ketvirtad., 
4 d. kovo, iš ryto. Laidotuvė
mis rūpinasi Garšva. A. a. 
Adomas Ginkus paėjo iš Lie
tuvos, Šiaulių apskričio, Joniš
kio miesto. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

Mrs. T. Ginkuviene.

šis istoriškas ir įspūdingas 
judis dabar rodomas Roosevelt 
teatre, 2nd Avenue ir Hous1 
ton St., New Yorke (arti BMT 
linijos Prince St. stoties.)

“Revoliucionieriai” yra pui
kus paminklas seniems caris- 
tinės Rusijoj,bolševikams, ku
rie geležinėj Lenino vadovy
bėj subudavojo darbininkų 
klasės revoliucinę partiją iš 
mažų, slaptai veikiančių mark
sistų lavinimosi grupelių (1890 
metų laikotarpiu) į milžinišką 
nesulaužomą aparti ją, kuri da-

Charles’ Up To-Date
-BARBER SHOP

FOTOGRAFAS

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenm'ore 5-6191

MORRtll ST BATHS

Lietuvių Anglių Kompanija •
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies* ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti 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 COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




