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Krislai
Atvyksta Voldemaras?
Litvinovo Vardo Gatvė.
Pavyzdinga Konferencija.
Sekasi.
šnipai, šnipai!

Rašo

Brooklyne 
greitu laiku 
siąs Augustėlis Voldemaras.

Voldemaras nesenai buvo iš
leistas iš Marijampolės kalėji
mo. Su juo buvo amnestuota 
daugybė kitų voldemarininku 
ir naziško judėjimo šalininkų.

Ko Voldemaras čion atvyks
ta? trą jis čia veiks?

Jeigu jį Smetona išleidžia 
yykti Amerikon, tai, veikiau
siai, jis bus jam čia naudingas.

Voldemaras tūlą laiką buvo 
aiškus ir atviras hitlerininkas. 
Galimas daiktas, kad ir Smeto
na keičia savo gaires.

Pagyvensim, pamatysim!

Apie pusė metų tam atgal, 
šitų žodžių rašytojui teko kal
bėtis* su vienu voldemarininku. 
. Užklaustas, kaip dabar gyve
na Voldemaras, jis atsakė:

“Voldemaras sėdi Marijam
polės kalėjime, bet jam ten gy
venti daug laisviau ir geriau, 
negu daugeliui žmonių Lietuvos 
‘laisvėje’.”

Viename Čekoslovakijos mies
te, Karvinna, municipalinė ta
ryba nutarė pavadint tūlą gat
vę Maksimo Litvinovo, SSRS 
liaudies užsienio komisaro, var
du. Kita gatvė buvo pavadinta 
Ignaco Dašynskio, Lenkijos so
cialdemokratijos vado, vardu.

Gražu, kai miestų valdytojai 
atiduoda atatinkamą pagarbą 
žmonėms, daug nusipelniusiems 
darbininkų judėjimui!

*
Pereitą sekmadienį Brookly

ne teko praleisti diena Lietu
vių Meno Sąjungos Trečio Ap
skričio delegatų konferencijoj.

Tai buvo pirma tos rūšies 
konferencija Amerikos lietu
viuos.

Viskas iš anksto gražiai pa
ruošta. Skaityta net penkios 
paskaitos, įdomios ir gilios pa
skaitos apie atskiras meno ša
kas. .

Vakare buvo suvaidinta ope
retė ir koncertas.

Beje, buvo rinktos aukos 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko dainoms ir operetėms 
leisti—pastatyti jam gyvą 
minklą.

iš-
pa-

ra-Draugė J. Bondžinskaitė 
Šo iš “Mažojo Egypto” (Pieti
nio Illinojaus), kad jos, prakal
bų maršrutas ten gražiai pavy
ko.

Iš ten kalbėtoja vyksta į 
Wisconsin valstiją su prakalbų 
maršrutu. Nėra abejonės, kad 
jis ir ten jai pavyks.

Sovietų Sąjungoj gaudomi 
Hitlerio šnipai: Amerikoj gau
domi Hitlerio šnipai; Čekoslo
vakijoj, Francijoj ir kituose 
kraštuose taipjau gaudomi Hit
lerio šnipai.

Kiekvienoj demokratinėj ša
lyj Hitleris užlaiko čielas šni
pų gaujas.

Nemažai jų turi Japonija ir 
Italija, bet Hitleris, matyt, šni
pinėjimais pralenkia abi.

Trockistai senai* tarnauja 
Hitleriui. Dalis jų, eiliniai na
riai, galimas daiktas, nesąmo
ningai, bet jam tarnauja, ka
dangi jų “staršas” (Leonas 
Trockis) jiems tokią politiką 
nustato.

šnipus griežčiau baudžia So- pasaulinio karo ar po jo, ga- 
vietų Sąjunga dėl to, kad jai ” ........
yra didesnis pavojus iŠ nazių. 
Hitleris , jau senai grąsino 
trokštąs užgriebti Ukrainą.

Gal ir Amerikos valdžia pasi
mokys ir pritaikys tiems niek
šams didžiausias bausmes.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

HITLERIO,ŠNIPAI
UŽMUŠĘ DAKTARĄ
SAMIYIETA CHICAGOJ

New York. — šalies val
džios agentai tyrinėja, ar 
ne Hitlerio šnipai bus už
mušę dantų daktarą M. B. 
Sammetą, Chicagoj, politinį 
pabėgėlį iš Vokietijos.

Apart trijų karinių Hitle
rio Šniukštų (Johanuos Hof- 
mannaitės, Rumricho ir L. 
Glaserio), federalės valdžios 
agentai turi nuožiūrą’ prieš 
dar šešis asmenis kaip na
zių šnipus.

Trys pirmieji įkliuvo ypač 
tuom, kad Rumrich, pasiva
dinęs “Westonu, užsieniniu 
vice-ministeriu,” reikJlavo 
pasportų blankų desėtkąms 
asmenų (šnipam) važiuot į 
Sovietų Sąjungą.

“Daily Worker” paskelbė 
dokumentą, neginčijamai 
įrodantį, kad Hitlerio val
džia jau 1933 m. stengėsi 
įstatyt vieną savo šnipę į 
sovietinę prekybos įstaigą 
Amtorgą, New Yorke.

Neva “Butenko” Būk Rašys 
Knygą Prieš Sovietus

Roma. — Fašistai skelbia, 
būk pabėgęs Sovietų atsto
vas iš Rumunijos (vadina
mas) ‘F. Butenko’ kur tai 
pasislėpęs ir rašąs knygą 
prieš Sovietus. Jis savo už
landoj yra kietai saugoja- 
jamas Italijos policijos, nie
kam nerodomas.

Sovietų vyriausybė tebe
silaiko to supratimo, kad 
tikrasis F. Butenko, Sovietų 
atstovas Buchareste, Rumu
nijoj, buvo pagrobtas fašis
tų ir nežinia kur nudėtas; 
o Mussolinio globojamas 
neva “Butenko” yra koks 
baltagvardietis, tik persi
krikštijęs “Butenko” vardu.

Angly Seimas Išreiškė Pasi
tikėjimą Chamberlainui

London. — Anglijos sei
mo atstovų rūmas 226 bal
sais prieš 99 užgyrė minis- 
terio pirmininko N. Cham- 
berlaino paskirtą lordą Ha- 
lifaxą kaipo užsieninį minis- 
terį, ir tuom išreiškė pasiti
kėjimą Chamberlainui už
sieninėje politikoje.

Lordas Halifax pernai as
meniškai lankėsi pas Hitle
rį. Kaip Chamberlain, taip 
Halifax yra šalininkai An
glijos susiartinimo su Mus- 
soliniu ir Hitleriu.

Ims Tarnybon Vokiečių Ofi- 
cierius, Nežiūrint Amžiaus
Berlin. — Hitlerio valdžia 

išleido patvarkymą, kad vi
si karininkai, tarnavę laike

Ii būti bile kada vėl paimti 
karinėn tarnybon, nežiūrint, 
kiek metų jie turėtų.

Ko naziai žiūrėsią, tai tik 
kad atsarginis oficierius bū
tų‘gana sveikas.
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Hitleris gerinasi prie Lietuvos, Latvijos ir Estonijos, kaip žmogžudiškas žagintojas 
prie mergaičių. Jos turi bendro apsigynimo sutartį.

20,000,000 Lenkų Vals
tiečių Reikalauja Sau 

Demokratijos
Krakow, Lenkija. — Į me

tinį Liaudiečių Partijos su
važiavimą susirinko 650 vy
rų ir moterų, atstovaudami 
20 milionų Lenkijos valstie
čių. Nutarė reikalaut, kad 
būtų sugrąžintos demokra
tinės teisės valstiečįams.

Partijos v&das Cyril Ra- 
taj smerkė valdžios fašis- 
tuojančią politiką ir jos pa
svirimą nazių pusėn; ragi
no veikti išvien su demokra
tinėmis šalimis, Francija, 
Anglija ir Čechoslovakija.

Rataj patarė Liaudiečių 
Partijai bendradarbiauti su 
socialistais ir Igno Pade- 
rewskio vadovaujama. Dar
bo Partija.

Suvažiavimo svetainėj bu
vo virš platformos pakabin
tas didžiulis paveikslas val
stiečių vado W. Witoso ir 
greta jo—garbės sąrašas tų 
valstiečių, kuriuos policija 
nužudė laike pernykščio jų 
streiko.—Witos dabar gyve
na Čechoslovakijoj kaip po
litinis tremtinys.

GALINGIAUSIAS PASAU
LYJ ORLAIVIS

Washington. — Inžinie
rius Glenn L. Martin patie
kė planus kongresinei lai
vyno komisijai dėlei galin
giausio pasaulyje orlaivio. 
Jis būtų drūčiai šarvuotas, 
galėtų lėkt po 380 mylių per 
valandą, skrist 11,000 my
lių nenusileisdamas ir neštis 
du tonus bombų.

NUŠOVĖ LENKŲ KUNI
GĄ BAŽNYČIOJE

Lublino gubernijoj, Lenki
joj, koks tai W. Nowak nu
šovė kunigą bemokinantį 
vaįkus; tapo • suimtas.^ Len
kų valdžia stengiasi persta
tyti jį “komunistu”.

Svetimos Šalies Šnipai Gadina 
Anglą Orlaivius

London. — Anglų vyriau
sybė .sako, kad tai kokios 
svetimos šalies agentai-vėl 
pagadino dalis dviejų nau
jų, bandomų didžiulių Ang
lijos lėktuvų bombininkų.

GERA TVARKA PAS CHINŲ 
RAUDONUOSIUS,-ATRANDA 

AMERIKOS KAPITONAS
Hankow, Chinįja.—Jung

tinių Valstijų marininkų ka
pitonas Evans Carlson tris 
mėnesius maršavo su chi- 
nų komunistine Aštunta 
Armija Shansi provinci
joj, šiaurvakarinėj Chi- 
nijoj, ir dabar praneša, kad 
ta armija labai tvarki, gabi 
ir veikli kovoj' prieš japo
nus.

Vieną kartą, pav., tūks
tantis tos armijos kareivių 
per 24 valandas pėsti nu- 
maršavo 48 mylias, beveik 
be apsistojimo. Tuo žygiu 
jie perėjo per septynis kal
nus ir pralenkė japonus. -

Kapitonas Carlson gėrisi 
puikia tvarka, kurią palaiko 
žmonių valdžia Šiaurinėje 
Shansi provincijoje ir tose 
apskrityse Chahar ir Hopeh 
provincijų, kurių . neįveikė 
japonai. Tame plote yra 10 
miliontj gyventojų. Jų vy
riausybės centras Wutai per 
radio susisiekia su Chinijos 
valdžia.

Vienijasi Ispanų Parti
jos ir Unijos Kovai 

Prieš Fašistus
Barcelona, Ispanija. — 

Respublikos ministeris pir
mininkas J. Negrin per ra
dio pareiškė, kad turės būt 
atimtas Teruel iš fašistų, 
kaip respublikiečių pergalės 
ženklas;

Socialistų ir Komunistų 
Partijos ir Generalė Darbo 
Unijų Konfederacija išleido 
bendrą manifestą, kuriuom 
šaukia visus darbininkus 
Įtempt savo jėgas, idant 
greičiau sumušt fašistus.

Sindikalistų - anarchistų 
vadovaujama Nacionalė 
Darbininkų Konfederacija 
irgi pabrėžia tą reikalą.

Ispanijos intelektualai iš
leido pareiškimą, kuriuom 
užtikrina veiklią paramą 
liaudiškai valdžiai.

Valencijos anarchistai-par 
tys laikinai sustabdė savo 
laikraštį “Nosotros”, kuris 
ąštriai kritikuodavo respub
likos valdžią.

Sovietų Minios Reika
lauja Aštriai Nubaust 
Išdavikus - Žmogžudžius

Maskva. — Net iš toli
miausių Sovietijos kampų 
pilasi darbininkų reikalavi
mai aštriai nubaust išdavi
kus N. Buchariną, Al. Ry- 
kovą ir keturis daktarus, 
kurie nunuodijo garsųjį ra
šytoją1 M. Gorkį ir Sovietų 
vadus ’ Menžinskį ir Kuiby- 
ševą; taipgi reikalauja ne- 
rodyt pasigailėjimo penkio
likai kitų teisman patrauk
tų narių Trocjdo-Bucharino 
šaikos, kurie išvien šnipinė
jo svetimom fašistinėm ša
lim, ardė Sovietų pramonės 
įstaigas, darė sąmokslus nu
žudyt Staliną ir kitus Sovie
tų vadus, užtraukt karą ant 
Sovietų, atplėšt nuo jų Uk
rainą ir kitas sovietines res
publikas ir sugrąžint kapi
talistų viešpatavimą visoje 
dabartinėje Sovietų žemėje.

t

MIŠIOS BARCELONOJ
Barcelonoj, Ispanijoj, yra 

2,500 katalikų kunigų, ir 
nieks jų nepersekioja. Mi
šios laikomos viešai palo
tinose ir kituose rūmuose. 
Valdžia leis atsidaryt ir 
bažnyčiom, kai įsitikins, kad 
fašistai negalės padaryt sau 
tvirtovių iš jųjų. <

Amerika, Anglija'ir Francija 
Svarsto Laivynus

London, kovo 1.—Suėjo 
pasitart apie karo laivų di
dinimą atstovai Jungtinių 
Valstijų, Francijos ir Ang-

Kad Japonija neatsakė į 
tų trijų šalių klausimą, .ar 
japonai žada Tiudavotis ka
ro laivus virš 36,000 tonų 
įtalpos, tai Amerika, Ang
lija ir Francija taipgi svars
to, ar nereikės'joms staty
tis didesnių kaip 35^000 to
nų karinių laivų.

SVEIKYN EINA GENE
ROLAS PERSHING

Tucson, Arizona. — Ge
nerolo Pershingo sveikata 
tiek pasitaisė, kad jis gali 
jau nuryt šiek' tiek valgio.

VYRIAUSIAS TEISMAS NUSPRENDĖ 
PRIEŠ BOSU UNIJAS IR ATMETĖ 

INDŽIONKŠINUS PRIEŠ PIKIETUS
----------------------------------------------------- —® 

80,000 Nazių Smogikų 
Austrijoj

Vienna, kovo 1.—Austri
jos naziai sakosi turį 80,000 
savo orgaųizuotų smogikų 
kovai prieš Austrų valdžią.

HITLER NEVA LIEPIĄS 
UŽSIDARYT NAZIŲ SĄ

JUNGAI AMERIKOJE

Washington. — Vokieti
jos ambasadorius Dieckho’ff 
pranešė Amerikos užsieni
niam ministeriui C. Hull’ui, 
būk Hitleris įsakąs užsida- 
ryt Amerikierių - Vokiečių 
Volksbundui (sąjungai).

Tai fašistiniai-teroristiš- 
ka organizacija. Supranta
ma, Hitleris “liepia” jai už- 
sidaryttik “dėl svieto akių.”

Sustreikavo 1,000 Čeverykų 
Darbininką Lynn’e

Lynn, Mass. — Apie 1,000 
čeverykų darbininkų, dau
giausia moterų, apleido 
Eastern Manufacturing fab
riką, protestuodami, kad 
kompanijos agentas nusta
tinėjo žemesnį mokesnį už 
įvairias darbo dalis.

EXTRA!
Nazių Orlaivynas Baisiais 
Veiksmais Ginsiąs Vokie

čius Užsieniuose

Berlin, kovo 1.—Genero- 
ras Goering grasina, kad 
“baisiais veiksmais” Vokie
tijos oro laivynas atkeršys 
tiem, kurie varžys vokiečių 
tautines mažumas (l^aip kad 
Čechoslovakijoj ir Klaipė
dos krašte).

Policija Bombomis Atakavo 
Vielų Streikierius

Sterling, Ill., kovo 1. — 
Policija su ašarinėmis bom
bomis užpuolė 200 North
western vielų kompanijos 
streikierių; penkis sužeidė, 
vieną pavojingai. Areštavo 
du CIO unijos organizato
rius ir tris streikierius.

žmogvagiai Reikalauja $60,- 
000 už Vaiko Paleidimą 
New York, kovo 1.—Mur

ray Levine jau sudarė $30,- 
000 išpirkt iš žmogvagių sa
vo 12 metų sūnų, pagrobtą 
iš New Rochelle. Jie reika
lauja $60,000 už vaiko 
leidimą.

pa-

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę ir tokia temperatū
ra kaip vakar.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 18-40. 
Saulėtekis 6:32; saulėleidis 
5:46.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimčsit 
Pasaulį!

į

Washington. — Jungtinių i 
Valstijų Vyriausias Teismas i; 
penkiais balsais prieš du C 
pripažino teisę Nacionalėi J i 
Darbo Santikių Komisijai 
atmest kompaniškas unijas, 
kurias samdytojai pripažįs
ta. ■ Pagal Vyr. Teismo 
sprendimą, ta valdiška ko
misija gali atmest bosų va
dovaujamas unijas net to
kiuose atsitikimuose, kur 
darbininkai dar neturi sa
vos unijos. Taip šis teismas 
patvarkė byloj prieš Pacific 
ir Greyhound auto-busų . 
kompanijas.

Vyriausias Teismas pa
naikino indžiokšiną-draus- 
mę, kurią federalis apskri
ties teisėjas Geiger, Mil
waukee mieste, buvo išda
vęs naudai E. G. Shinner 
mėsos kompanijos, uždraus- , 
damas streikuojantiem dar
bininkam pikietuot prieš ją.

Šiuo Vyriausio Teismo 
sprendimu yra atimta iš 
vietinių teismų galia davi- 
nėt indžiokšinus prieš tvar
kiai pikietuojančius darbi
ninkus.

Tais dviem klausimais tik 
du atžagareiviai teisėjai, 
Butler ir McReynolds baU 
savo prieš. • . , ', ' \

Dabar _ Vyriausias Teis
mas . svarstys reikalavimą 
šešių tarnautojų Brooklyn- 
Manhattan elektrinių gele
žinkelių kompanijos, kurie 
norį, kad jų kompaniškai 
unijėlei būtų pripažinta ly
gios teisės su CIO Važio; 
tės Darbininkų Unija.

į

»

J
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Senatoriai Reikalauja PaFiuo- 
suot Tomą Mooney

Washington.—Senato tei
sių komisija padarė pasiū
lymą, kad senatas atsikreip
tų į Californijos gubernato- 
rių F. Merriam išlaisvinti 
Tomą Mooney, garsų darbi
ninkų vadą, kuris jau per 
20 metų nekaltai pūdomaą 
kalėjime.

Philadelphiečiams 
Svarbi Naujiena

Philadelphia, Pa. •— Kovo 
d. įvyksta labai svarbus

• • * • ~ "V • V •. L
6 d. įvyksta labai svarbus 
susirinkimas Liaudies name, 
735 Fairmount Avev 3 va
landą po pietų. Susirinki
me kalbės drg. J. Jukelis, 
atvykęs net iš Chicagos, ir 
pasakys daug ką naujo.

Apart kalbos, bus graži 
koncertinė programa, kurią 
išpildys Lyros Choras-, Mer
ginų Grupė: panelė N. Stat- 
kevičiutė, ‘ solo, dd. Norvai- 
šiutė ir Mačioniutė due- 
tas.

ALDLD kviečia atsilan
kyti kuo skaitlingiausiai nę 
tik savo narius, bet ir visus 
darbininkų judėjimo prita
rėjus. . J. Bender.

- i

j
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Gaujos Fašistų Šnipų Amerikoj
Vokietijos nacių šnipų gaujos siaučia 

visame pasaulyje. Pereitais metais Hitle
ris prisipažino, kad turįs užsienyje per 
100,000 savo šnipų. Laisviausiai jie iki 
šiol veikė Jungtinėse Valstijose ne tik 
šnipinėdami apsigynimo prisirengimus, 
bet iš čia, su amerikoniškais pasportais, 
vyko į Sovietų Sąjungą, Čechoslovakiją 
ir kitas šalis tais pačiais tikslais.

Dabar Amerikos valdžia sučiupo tris 
Hitlerio šnipus, būtent: Guenther Gus
tave Rumrich, 27 metų amžiaus; Erich 
Glaser, 28 metų ir poniutę Johanna 
Hofmann, 26 metų.

Rumrich gimęs Chicagoj iš austrų-vo- 
kiečių tėvų. Dabar jo giminės gyvena 
Čechoslovakijoj. Jis įstojęs į Jungtinių 
Valstijų armiją, tarnavo Panamos Ka
nalo srityje, ant Governor Island salos 
prie New Yorko, tvirtumoj Missoula, 
Mont., ir kitose svarbiose karinėse vieto
se ir apie jas šnipinėjo. Jis buvo pakel
tas į seržantus, kas jam davė dar dau
giau progos šnipinėti karo srityje.

Glaser gimęs Leipzige, Vokietijoj. Čia 
atvykęs, įstojęs į armiją ir tarnavęs prie 
Panamos Kanalo Jr New Yorko tvirtu
mose.

. / 9H.T.I

Panelė J. Hofmann plaukiojo ant 
North German Lloyd garlaivio “Euro
pa” tarpe Vokietijos ir Amerikos ir tei
kė visokias šnipams instrukcijas nuo jų 
centro iš Berlyno ir sušnipinėtus doku
mentus vežė į Vokietiją. Taigi, kaip ma
tome, Vokietijos fašistai į šnipavimo įs
taigas pavertė net savo laivus, kurie 
plaukioja tarpe Vokietijos ir kitų šalių. 
Ant laivo ji neva dirbo prie plaukų da- 
binimo. »

Kada Jungtinių Valstijų valdžia su
čiupo šią gaują, tai susekė tik mažą Hit
lerio fašistų šnipų dalelę. O sučiupo ta
da, kada Rumrich save persistatė Vals
tybės Sekretoriaus pagelbininku ponu 
Westonu ir per telefoną pašaukęs Pas- 
portų Biurą įsakė, kad pristatytų pas- 
portų blankų į vieną ^viešbutį. Blankas 
pristatė ir atvyko slaptoji policija, kuri 
ir sučiupo Rumrichą. Pas jį darant kra
tą, atrasta virš 50 pasportų blankų, ku
rias, matyt, jis pirmiau išgavo. Ši šnipų 
gauja su tomis blankomis siųsdavo Hit
lerio šnipus į Sovietų Sąjungą, Čechos- 
loVakiją ir kitas šalis. Rumrich prie to- 
prisipažino7 ir išdavė panelę Hofmanniu
tę ir Glaserį. Pas juos visus darant kra
tą atrasta slaptų dokumentų ir paspor- 
tams Jungtinių, Valstijų blankų. Aišku, 
kad Amerikoj yra susuktas platus Hit
leriu šnipų lizdas.

Valdžios autoritetai tvirtina, kad šiai 
šnipų gaujai pavyko *daug slaptybių iš
vogti apie Amerikos armiją, kard laivy
ną ir orlaiyyną. Patsai Rumrich prisipa
žino išvogęs planus apie fortifikacijas 
Atlanto Vandenyno pakraščių, slaptus 
(kodo) susisiekimus tarpe karo orlaivių, 
žinias apie armijos skaičių, jūreivius ir 
kitas žinias. Tą viską pasiuntė per 
“plaukų taisytoją” Hofmanniutę į Vo
kietiją; Jis sakė, kad jo brolis, gyvenąs 
Čechoslovakijoj, naudojo Amerikos pas
portų blankas ir su jų pagelba siuntė 
Hitlerio šnipus į Sovietų Sąjungą, kaipo 
Amerikos piliečius. Kadangi, dabar į 
New Yorką atplaukė vokiečių laivas 
“Europa” su Hofmanniutę, tai matyt 
tam tikslui jis dar daugiau reikalavo pa
sportų blanku.

Rumrich parodė, kaip jie buvo sudarę 
planą užmušti Amerikos pulkininką H.

W. T. Egliną, komandiėrių 62-ros Kraš
tų Artilerijos ir tvirtumos Totten, kada 
jis atvyks į McAlpin viešbutį, kad pa
griebti slaptus Jungtinių Valstijų ar
mijos mobilizavimo planus. Pas šią fa
šistų agentų gaują buvo žinių, kad tas 
pulkininkas atvyks į tą viešbutį su pla
nais.

Matome, kokių kriminališkų žygių ima
si Amerikoj Hitlerio šnipų agentai. Jie 
terorizuoja politinius ir valstybinius vei
kėjus kitose šalyse. Jie vagia valstybių 
atstovus ir revoliucinius veikėjus ir juos 
žudo.

Amerikos liaudis turėtų reikalauti iš 
valdžios imtis griežtų žygių prieš Hitle
rio šnipus ir nazių organizacijas šioje ša
lyje. Sovietų Sąjunga jau senai nurodi
nėjo, kad Amerikoj laisvai veikia Hitle
rio, Mussolinio ir Japonijos šnipai. Tas 
dabar pilniausiai pasitvirtino.

34 Ordinai!
Šiemet “tautos vadas” apdovanojo 34 

Amerikos lietuvius Gedimino ordinais. 
Kol kas tik vienas iš apdovanotųjų yra 
žinomas: Lopatto, iš Wilkes-Barrės..

Ar į tąjį kavalierių skaičių įeis Vitai- 
tis, Tysliava, Kybukas ir Vaidyla, paro
dys greita ateitis. Kas kas, bet tie vyrai 
jau senai turėjo būti Smetonos kavalie
riais. Tiek daug jie “tautos vadui” nu
sipelnė !

Šiandien Maskvoj
Kovo 2 d. Maskvoj prasidės viešas teis

mas 21 asmens, kuriems Sovietų Sąjun
gos žmonės kadaise buvo suteikę did- 
žiausį pasitikėjimą, bet kurį jie, kaip sa
ko oficialis kaltinimas, apspjaudė, suter
šė didžiųjų vyrų krauju.

Be kitų baisių nedorybių, kaip sako 
kaltinimas, šitie nenaudėliai dalyvavo 
nužudyme (apart Kirovo) rašytojo Mak
simo Gorkio, Viačeslovo Menženskio ir 
Kuibiševo.

Tiesioginiame nužudytno darbe daly- 
i vavo Kremliaus ligoninės daktarai—-bu- 

chariniečiai-trockistai Levin, ' Kazakov, 
Vinogradov ir Pletnev. Jie tuos nusipel
niusius socializmui žmones neva gydė, bet 
tikrumoj jubs žudė. Paminėtoj ligoninėj, 
kaip žinia, mirė ir V. Kapsukas ir visa 
eilė kiįų žymių žmonių ir dėlto šitie bai
sūs faktai kelia abejones, ar jie neprisi
dėjo prie nužudymo ir visos eilės kitų ko
votojų.

Bucharinas ir Rykovas jau senai buvo 
opozicijoj prieš Komunistų Partijos Cen
tro Komitetą ir Sovietų valdžios liniją. 
Tūlą laiką jie tai darė viešai, bet paskui, 
matydami, kad negalės viešai daug ko 
pasiekti, nes masės su jais nėjo, tai apsi
metė'gerais irdavo bjaurų darbą tęsė 
slaptai. Tik pereitų ipetų trockistų by
los metu Radekas iškėlė viešumon tą fak
tą, kad Bucharinas dirbo su juo išvien! 
Tik tuomet Sovietų vyriausybė suėmė 
Buchariną ir Rykovą ir pradėjo tyrinėti. 
Betyrinėjant, kaip dabar pranešama, iš- 

' kilo aikštėn visa virtinė jų niekšiškų 
darbų. • . !

Be abejo, kad teismo metu dalykai pa
aiškės plačiau. Teismas, sako 'praneši
mai, bus viešas; matys jo eigą visas pa
saulis. Matys, ką turi pasakyti ir tie, 
kurie sėdės kaltinamųjų suole.

Buržuazinė spauda jau dabar pradėjo 
leisti savo skaitytojams dūmus į akis, 
skelbdama, kad, girdi, jau ji žinanti, jog 
kaltinamieji prie kaltės prisipažinsią, bet 
jie tikrumoj esą nekalti! Toji pati spau
da darys viską savo skaitytojams akis 
apdumti, meluoti, perdėti, Sovietų teismą 
šmeižti. ■ ' ,

Mes tai puikiai žinome ir sakome, kad 
tas visvien nesulaikys Sovietų Sąjungos 
teismo x nuo išnešimo atatinkamo nuos- 

. prendžio kaltinamiesiems.
Kaip pereitais metais laike trockistų 

teismo mes talpinome visapusiskiausių 
žinių iš teismo eigos, .taip ir šiuo 'tarpu 
mes tą padarysime. Tegu skaitytojai 
skaitys ir darys savb atatinkamas išva
das.

Vieną dalyką mes pasakysime: Sovietų 
teismas niekad nieko be reikalo nenu
baudė, nebaus ir šitų/žmonių, jei teismo 
fnetu jie pasirodys esą nekalti. O jeigu 

< jie pasirodys kalti ir jubs atatinkamai 
sovietinis teismas nubaus, tai dėl to jis 
reikės tik pasveikinti.

Fašizmas ir Tautos 
Prieauglis

Fašistinėse valstybėse ve-| 
damas vajus už gausesnį 
gimdymą, už didesnį šalies 
bei, tautos prieauglį. Iš ša
lies žiūrint, rodos, kad tai 
nieko tokio; kai kas dargi 
mano, kad fašizmo vadai su 
šūkiu už gausesnį gimdymą, 
atlieka gerą ir patriotinį 
darbą. Bet pažvelgkime gi
liaus, o pamatysime, kodėl 
fašizmui tas prieauglis rei
kalingas.

Dabartinis fašizmas yra 
niekas daugiau, kaip tik bai
giantis lipti liepto galą ka
pitalizmas. Fašizmas — tai 
kapitalistų naujosios gady
nės žudymo mašinerija, su 
kurios pagelba manoma pra
tęsti savo klasės viešpatavi
mas. Fašizmas — tai atvi
ros‘kapitalistinės diktatū
ros priedanga.

Įmonių ir industrijų ka
pitonai, lūpomis Hitlerio, 
Mussolinio ir kitų, kalba už 
savo šalių gausesnį prieaug
lį, apie tautos sustiprinimą.

Keno ‘naudai, to kis vajus 
varomas? Nejaugi fašisti
nių šalių žmonės neteko jau 
daugiau gamtos pašaukimo 
mylėtis, turėti kūdikius, 
meilėj šeimyniškai gyventi?

Kapitalizmas - fašizmas 
šeimynas išardė, pakrikdė 
nesvietišku žmonių išnau
dojimu, nesvietišku jų nu- 
alinimu. O dabar vėl šaukia: 
“Poruokitės, duokite kuo- 
didžiausį prieauglį, nes to 
reikalauja šalis, tauta!”

Italijos Mussolinis rėkia:

“Kad ką nors pasaulyje 
reikšti, Italija turi savo 
tautos skaičių pakelti ne
mažiau, kaip ligi 60 milio- 
nų.”

Vokietijos fašistai, išgai
nioję iš savo šalies milionus 
žmonių, irgi skatina prie 
gausesnių gimdymų.

Kitos fašistinės šalys taip
gi laikosi tokios pat “filozo- 
fijos.”

Kodėl? Kam to taip dide
lio prieauglio fašizmui rei
kia?—Tegul jums atsako 
pats Italijos “Dučė”. Štai ką 
tas juodmarškinis sako: 
“Tauta, kuri kiekvienais 
metais nedaugėja, niekada 
negalės varyti ekspansijos, 
nei sukurti ar išlaikyti im
perijų. Italija nori išsikovo
ti sau naujųjų laikų istori
joje^ tą vietą, kurią ji yra 
turėjusi senoveje. Todėl ji 
'turi padauginti savo gyven
tojų skaičių.”

Mussolinis aiškiai pasako, 
kam fašizmui reikalingas 
gausus prieauglis. Jis reika
lingas naujų žemių užgrobi
mui nuo silpnesnių šalių bei 
tautų, nes tuomet atsiveria 
plačios galimybės ekspor
tuoti savo tautiečius į už
grobtus plotus. Argi netaip 
padaryta su Ethiopija? Iš
skerdė ramius abisiniečius, 
užgrobė jų didelius žemės 
plotus, kad Italijos kapita
lizmas galėtų ten įleisti sa
vo šaknis ir čiulpti darbo 
žmonių syvus. •

“Lietuvos Aido” korės-

“Laisvės” Budžetas Jau Subalansuotas
Perkant naują Intertype 

mašiną ir daug naujų rai
džių, pasidavė dabai stambių 
išlaidų. Kiek tik galėjome, 
stengėmės užmokėti “cash” 
—tuojau, taip aplaikėme. 
Nes ant išmokesčių 'imant 
kompanija rokuoja 6 nuoš. 
Prisiėjo j ieškoti smulkių 
paskolų. Asmeniškai papra
šius keletos draugų, gavo
me keletą šimtukų paskolų, 
o kitą dalį suaukojome ir to
kiais būdais subalansavome 
savo dienraščio budžetą 
šiem metam.

Tiesa, ant naujosios In
tertype mašinos kompanijai 
esame skolingi virš keturių 
tūkstančių ir turime mokėti 
po $100 į mėnesį. Bet tvirtai 
pasitikime, jog širdingi 
“Laisvės” rėmėjai vis dar 
primes doleriuką kitą aukų 
ir išmokėjimas nesikliudys.

Kur vienybė, kur ideališ* 
kūmas, ten ir sunki našta 
lengyai pakeliama. Pasiro
dė reikalas,- tuojau yra at
jautimas. Nors ir smulkiom 
Sumom, bet daugelis, sume
tame aukų, gavome pasko
lų ir mūsų įstaigos budže
tas tvąrkoje. O prezidentas 
Rooseveltas kada jau bėda- 
voja šalies budžeto subalan
savimu, bet vis niekas nesi-* 
daro. Turtas kapit'alistų 
rankose, ant kurių lūpų pa
triotizmas yra tik tada, kaip 
proga matosi sau susiplėšti 
gerus pelnus iš patriotizmo 
idėjos. O kada šalies budže
tas šlubuoja, nėra pinigų 
bedarbiam šelpti, viešiem 
darbam ir kitiem valstybės 
reikalam, tai kapitalistų pa
triotizmas tuojau išgaruoja 
ir jie visi bliauną veršių 
balsais' prieš taksas ant 
turtų. Jie šiaudiniai patrio
tai, veidmainiai. Gi pas mus,

kur ideališkumas žydi, tuo
jau yra paskolų, atsiranda 
aukų ir savo įstaigos iždą 
beregint subalansuojame.

Šiuom kartu* pasiskaityki- 
me sekantį laiškelį:

Hanover Sta., Md.
“Draugai! Čia prisiunčiu 

Money-Orderį sumoje $7. Iš 
jų $5.50 skiriu už ‘Laisvės’ 
prenumeratą metams, o li
kusius $1.50 paskiriu išmo
kėjimui naujos mašinos. 
Ačiū, kad nesulaikėte siun
tinėjimą man dienraščio... 
Su draugiškais linkėjimais
Jums, J. Deltuva.”

Gražiai skambantis laiš
kelis. Būtų malonu daugiau 
turėti tokių laiškelių. \

Nelabai senai drg. P. Jo- 
čionis iš Detroito prisiuntė 
po dolerį draugam A. Bim
bai ir R. Mizarai. Nežinau 
už ką jiem prisiuntė, tačiau 
jiedu abu paaukojo tuos pi
nigus Intertype išmokėji
mui.

Daugiaus dovanų po $1 
gavome nuo sekamų drau
gų : P. Lengvinas, Brooklyn, 
N. Y., Charles Kwarren, 
Brooklyn, N. Y., K. Miko- 
laitis, Baltimore, Md. ir J. 
Rainys, Philadelphia, Pa.

Po 50c aukoja draugai: 
S. Umbrosas, Oregon City, 
Oregon, Juozapas Jeroms- 
kis, So. Barre, Mass., V. 
Kroll, Norwood, Mass., A. 
Garland, Nanaimo, Canada 
ir J. Jeskevičius, Hudson, 
Mass.

Aišku, kad kiti dienraš
čio skaitytojai paseks drau
gus, kurių vardai aukščiau 
paduoti. Taipgi reikia tikė
tis, kad ir organizacijos at
kreips savo domę į mašinos 
išmokėjimą.;

, P. Buknys.

pondentas Romoje, kaipo fa- Į Visas pragaras, tik čia— 
\ [mirtinieji, 

Buvo tenai laisvai paleista... 
Karas—smegenų žudymo

[menas.”

sistas, džiaugiasi Italijos 
gimdymų vajaus ’ pasekmė
mis ir nurodinėja, kodėl ten 
tas prieauglis taip bujoja. 
Tam jis nurodo sekamas fa
šizmui palankias sąlygas:

“Savaimi aišku, kad italų 
tauta palyginti sparčiai dau
ginasi toli gražu ne dėl šių 
propagandos priemonių, 
premijų ir medalių, bet vi
sai kitų priežasčių.”

Tos priežastys esančios 
sekamos: *

“Italų tauta dar neišpai
kinta ir neišprusinta mo
derniškos kultūros bei civi
lizacijos, o visose tokiose 
tautose gimimai esti gauses
ni; trečia—tai yra dar ga
na religinga tauta, o tai ir
gi turi nemažos reikšmės gi
mimams: į vaikų gimdymą 
religingi tėvai žiūri kaip į 
dievo jiems uždėtą parei
gą.”

Fašistai tą jiem gerai ži
nomą tiesą šventai ir pildo: 
jie deda visas pastangas, 
kad liaudis negautų jokios 
kultūros bei civilizacijos, 
kad “neišsipaikintų” (gy
ventų skurde), būtų religin
ga, tai tuomet, suprantama, 
jie bus visa kame paklus
nūs ir į gimdymą žiūrės, 
“kaip į dievo uždėtą jiems 
pareigą.”

Šitokiose tai sąlygose' gali
mas fašistinės tautos prie
auglis. Jeigu liaudis gaus 
daugiau kultūros, daugiau 
šviesos, daugiau laisvės ir 
žmoniškesnio gyvenimo, — 
fašizmui galas! Motinos ne
gimdys vaikus tik tam, kad 
jie būtų siunčiami grobimui 
svetimų žemių, žudymui ki
tų tautų motinų sūnų, ir 
pats žūtų karo baisenybėse.

Kapitalizmas - f a š į zmas 
nori, kad kuodaugiausiai 
gimtų vergų, jie gyventų

Kovai prieš karą ir fašiz
mą turime organizuotis ir 
kovoti!

P. Balsys.

didžiausiame skurde ir ne- 
žinystėj ir, bado verčiami, 
sugūžėtų fašistų armijon, 
su kurios pagelba kapitaliz- 
mas-fašizmas galėtų siekti 
savo imperialistinių tikslų— 
vergti kitas tautas, jas iš
naudoti.

Bet darbininkai jau pa
bunda. Jie mato prigavystę. 
Per visą žemės kamuolį ei
na skardus balsas: “Šalin
fašizmas! Šalin baisusis ka
ras !” ...

Apie karo žalingumą ir 
jo baisenybes, nėra plunks
nos, kuri galėtų tą atvaiz
duoti. Didis anglų poetas 
Byron (Bairon), kuris pats 
buvo kare, šitaip rašė: (Don 
Juan, VIII, IX):
“Visa, ką baisaus išgalvoji; 
Visa, ką sopulingo kūnas

1 [atjaučia; 
Visa, ką žinai apie žmonių 

[nelaimes; 
Visa, ką velnias blogiausio 

[padaro; 
Visa, ką baisiausio plunksna 

[gali parašyti; 
Visa, ką tik/yri pragare, ir

ŠYPSENOS

Dejuoja, pūkščia, vaitoja 
Kapitalo santvarka,— 
Ją graužti nebenustoja 
Žiauri kroniška liga.

Konvulsijose voliojas: 
Galvą plėšia kvaitulys, 
Paralyžius rankas, kojas 
Ėda-ryja, kaip žaltys...

Retkarčiais dar atsisėda, 
Atsistot negali jau; 
Reumatizmas strėnas ėda, 
Tai vėl sudrimba tuojau.

Daktarai egzaminuoja, 
Prirašo daug receptų, 
Tepa mostim, masažuoja, 
Deda kompresų karštų.

Vaistus imperializmo 
Duoda gerti nuolatos, 
Operacijas fašizmo 
Jie daro jai ant galvos.

Laikinai gal tą pavojų 
Jie prašalins dar nuo jos, 
Bet ant savo tvirtų kojų 
Jau ji nebeatsistos.

Santvarka feodalizmo, 
Močiutė šįos santvarkos, 
Išperėjusį- monarchizmą,— 
Mirė nuo tokios ligos.

Davė progą monar- 
[chizmas

Kapitalo smakui augt, 
O dabar kapitalizmas 
Monarchizmą baigia , 
z [smaugt.

Tas besotis kapitalas
Pasaulį bando praryt,
Jis užsprings! Ateis jam

[galas!
Turės kojas pakratyt!

Kaip tvarka kapitalizmo, 
Savo kanopas užvers, 
Santvarka socializmo 
Žmonijai laimę sutvers.

Raguotis.

Maskva. — Buvę Sovietų 
laivyno admirolai VL R. Or
lov ir A. K.'Sivov tarnavo 
fašistinėms šalims kaip šni
pai prieš Sovietus. Už tai li
ko sušaudyti, kaip pranešė 
Kl. E. Vorošilov, Sovietų 
apsigynimo komisaras, kal
bėdamas minėjime Raudo
nosios Armijos 20 metų su
kakties.

Klausimai ir Atsakymai
' T - ' I

Mes, grupė parti j iečių, 
nusitarėme turėti diskusijas 
įvairiais klausimais, bet su
sidūrėme su problema, kaip 
gauti įvairioms temoms me
džiagos. ' Pirmutinės mūsų 
diskusijos įvyks temoje, ko
dėl ir kaip Amerikos Komu
nistų Partija pakeitė tak
tiką įvairiais klausimais po 
Komunistų Internacionalo 
Septinto kongreso, kuris 
įvyko 1935 metais? Gal jūs 
galėtumėte mums pagelbėti, 
nurodydami informacijų šal
tinį?

Partij ietis.

Atsakymas:
Labai gerai draugai daro, 

kad diskusuoja Komunistų 
Partijos taktiką ir liniją 
įvairiais dienos klausimais. 
Dėl partijos taktikos pakei
timo, informacijų ir pamo
kinimų galite rasti nesenai 
išleistoje drg. Browderio 
knygoje “The People’s 
Tront”. Tai yra jo prakal
bų rinkinys. Savo knygos 
įžangoje d. Browderis kaip 
tik ir aiškina- tą klausimą, 
kodėl Komunistų Partija 
pakeitė savo taktiką kai ku
riais klausimais.

* 1
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Darbininke ir Šeimininke
ALDLD 12-to Apskričio 
Ribose Moterą Darbas
Apleistas

Perskaičius ALDLD 12-to 
Apskričio . metinės konferenci
jos protokolą, tilpušį “Laisvėje” 
už vasario 16-tą, tenka pastebė
ti, kaip iš, kuopų raportų, taip 
ir iš visų minėtoje konferenci
joje padarytų tarimų, kad apie 
vieną šių dienų svarbesnių 
klausimų veik nei neprisiminta, 
tai apie moterų darbininkių 
platesnę' propagandą, apie jų 
organizavimą į ALDLD kuopas 
arba į atskirus ALDLD moterų 
kliubus. Kodėl draugai delega- 

u tai praleido šį taip svarbų klau- 
-simą nei nepajudinę, tai tik jie 
patys tegali atsakyti į tai. Ro
dosi, jau pats gyvenimas verčia 
kiekvieną progresyvį žmogų su
sidomėti ir moterų darbininkių 
reikalais, bei jųjų organizavimo 
darbu. O tokioje, kaip ALDLD 
12-to apskričio, konferencijoje, 
kurioje dalyvavo kelių apylin
kės miestelių ALDLD kuopų 
delegatai, mano supratimu, tu
rėjo diskusuoti šį klausimą ir 
padaryti tarimus moterų darbi
ninkių organizavimo dėlei ALD 
LD 12-to apskr. ribose. Juk di
delė krūva svarbių darbų stovi 
prieš mus ir laukia, kad mes 
juos pasekmingai atliktume. Ir 
kaip mes galime pasekmingai 
atlikti bent vieną, nors ir ma
žą darbelį, kuomet mūs draugės 
moterys stovi už organizacijos 
sienų.

Tiesa, minėtas apskr. padarė 
kelis svarbius tarimus, surengti 
pramogas dienraščio “Laisvės” 
ir apskr. naudai. Tas labai ge
rai. Tačiau mes iš praeities ži
nome, kad ir tokios rūšies pra
mogos, kuomet dirbama bendrai 
vyrų ir moterų, būna daug pa- 

! sėkmingesnės. O ką jau bekal
bėti apie tuos darbus, kaip tai: 
organizavimas neorganizuotų, 
dalyvavimas visose Kom. Parti
jos kampanijose, pagelbėjimas 
bedarbiams organizuotis į be
darbių organizaciją, aktyvus 
dalyvavimas kovose prieš karą 
ir fašizmą ir eilė svarbių die
nos klausimų, kurie būtinai rei- 

“kalauja bendro veikimo tarpe 
vyrų ir moterų. O kaip mes ga
lime bendrai veikti su moterim, 
.kuomet jos neorganizuotos?

Prisimena man laikai, kuo
met dar gyvavo ALDLD 12-to 
apskr. ribose ir Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koje 4 Rajonas, šis Rajonas, 
per metų eiles gana pasekmin
gai darbavosi ne tik lietuvių 
darbininkių dirvoje, bet ir abel- 
name darbininkų judėjime. O 
po susivienijimui LDSA 4 Ra
jono su ALDLD 12-to apskr. 
darbas tarp moterų pasiliko an
traeiliu dalyku. Bet tas mig

liose paskendęs moterų darbinin
kių organizavimo darbas turi 
pasirodyti dienos šviesoje, nes 
pats gyvenimas to reikalauja. 
Juk dabartinis nedarbas, aukš
tos kainos ant maisto ir visų 
kitų reikmenų paliečia visus ly
giai, o moterį darbininkę ypa
tingai. Kodėl? Todėl, kad ji 
pirmutinė šeimynoje pajaučia 
visus trūkumus, su kuriais ji 
turi susidurti kiekvieną dieną. 
O tos ^sunkios gyvenimo dienos 
pavieniai pergyventi yra dar 
sunkesnės. Tad, kodėl nekalbė
ti apie tuos visus trūkumus or
ganizuotai? Kodėl nebandyti iš
judinti moteris darbininkes į 
platesnį veikimą tokiame svar
biame momente, kaip šian
dien kad yra. Juk yra pilnos 
rankos svarbių darbų, .kurių 
mažamz būreliui negalima tin
kamai atlikti, o čia moterų dar
bininkių miniom leidžia laiką be 
jokios naudos.

Lai Šių metų ALDLD 12-to 
apskr. komitetas, į kurį įeina ir 
draugės, pasitaria su Centro 
Moterų Komitetu ir išdiskusuo- 
ja; planus, kaip praplėsti mote
rų organizavimo darbą ALDLD

“Auksinės Vaikystės” Dienos Lietuvoje 1 ■ • •
* • .7 <> •* cnc /Vniifne

Liet. Aidas š. m. No. 1 patal
pino Br. Dičiaus straipsnį, ku
riame rašoma: “Sukurkime mū
sų vaikams gražią vaikystę! Tai 
nėra patarimas duotinas kiek
vienam tėvui, kiekvienai moti
nai, bet idealas, kurio privalo 
siekti visa žmonija.—Toliau,— 
žiauriausia neapykanta gimsta 
nuskriausto vaiko sieloje! Sten- 
gkimės būsimajai kartai palik
ti tik gerus prisiminimus” ir tt.

Mieli ponai, jus gražiai mo
kate rašyti. Bet ar darote jūs 
ką nors, kad sudaryti šią gražią' 
vaikystę? Ar šis patarimas, ku
rį jūs siūlote kiekvienam tėvui, 
kiekvienai motinai, įgyvendina
mas? Atsakykit ar( Lietuvoj yra 
sąlygos auksinei vaikystei kur-

vojama tėvus įpareigoti savo 
mažamečius vaikus tinkamai 
prižiūrėti, o jei ne, tai piniginės 
pabaudos norima tėvams įvesti 
ir neklaužadoms vaikams įsteig
ti specialią koloniją ir juos čia 
mokyti amato.

/
Na, ar tokiu būdu reikia ko

voti su benamiais neklaužado
mis vaikais? Ne. Kol nebus iš
rautas skurdas, tol nei pabau
dos, nei Kalnaberžė, nei kalė
jimai nieko negelbės. Jei nori
ma kad išnyktų vaikų nusikal
timai, tai reikia jiems suteikti 
materialines sąlygas augti ir 
vystytis.

Nes kitaip, jūsų pačių žo
džiais, suliepsnos neapykanta 
nuskriaustų vaikų sielose ir nu
šluos jus nuo žemės paviršiaus.

Štai Sovietų Sąjungoj tai tik
ru keliu kovojama su nusikal
timais. Nes ten “bezprizorni- 
kamsk” vaikams suteikė geras 
gyvenimo sąlygas. Tik ten mi- 
lionams vaikų suteikta auksinė 
vaikystė, štai pav. Rostovo vai
kų name. No. 2 iš buvusių “bez- 
prizornikų” 800 muzikantų. Da
bar tuose namuose yra šimtai 
auklėtinių, kurie mokosi muzi- 

Įkos meno. Jų orkestrai išpildo

I sos / Naujos Anglijos 
Moterą Suvažiavimas?

Jūs sakot, kad “vaikas, ku
riam lopšely įvesta tiksli mai
tinimo disciplina, visą laiką bus 
vienetas prisilaikąs visuomeni
nių pareigų ir gerbiąs nuosta
tus”. Na, bet ar visi galit įves
ti tikslią maitinimo discipliną? 
Jei darbininkė ar valstietė mo
teris palikusį vaiką-kūdikį di
desnių vaikų priežiūroj pati bė
ga į darbą. Jei bedarbė mote
ris neturi vaikui paduoti pieno 
lašo.

Ką gi jūs darot, gerbiamieji' sunkiausias Beethoveno, Griego,
ponai iš L. Aido lagerio, sukur
ti Lietuvos vaikams tokią gra-

Čaikovskio, Bacho kompozicijas. 
Iš jų išeis daug gabių muzikų.

žią vaikystę. Jūs nieko nedarot, štai kur tikrai kovojama su be
todėl ir nesistebėkit, kad nesant 
tikslios maitinimo disciplinos, 
atsiranda “vienetų” neprisilai
kančių visuomeninių nuostatų.

Tai yra vaikystės skurdo vai
siai fašistinėj Lietuvoj. Štai 
jie: 12 m. Vytautas Kochąnaus- 
kas nubaustas 2 savaitėms už 
elgdtavimą gatvėj; 14 m. ber
niukas Vytautas Ruseckas iš 
Šiaulių 7 kartus bego nuo tėvų. 
Jį policija rado samanose. Su
laikytasis aiškinasi neturįs kas 
globoja, todėl priverstas vogti 
ir elgetauti. Iš prieglaudos pa
bėgo. Iš kirpėjo pas kurį dir
bo pavogė 100 lt. praleido ir 
toliau elgetavo. Dabar nubaus
tas 1 mėn. kalėjimo ir išsiųstas 
į mažamečių auklėjimo įstaigą; 
12 m. įsilaužėlis, Vytautas Si
monaitis su padirbtais raktais 
įsiverždavo į svetimus butus, 
traukdavo moteriškus rankinu
kus, nubaustas 4 m. kalėjimo ir 
išsiųstas į maž. auklėj. įstaigą.

Kodėl tie vaikai tapo nusi
kaltėliai? Gi todėl, kad neturė
jo auksinės vaikystės. Daugu
ma jų iš pat mažens nematė 
namų šilimos. Jie alkani, nus
kurę, be priežiūros praleidžia 
dienas gatvėse. Jie mato, kaip 
turtuolių vaikai gražiai pasirė
dę valgo gardumynus. Todėl 
nenuostabu, kad išbadėję vaikai 
nueina nusikaltimo keliu.

Kaip fašistai nori kovoti su 
benamiais vaikais, rašo L. ži
nios: “Nors seniai pradėta ko
va su gatvės vaikais, tačiau toji 
kova neduoda patenkinamų vai
sių. „Mažamečių nusikaltėlių vis 
daugiau pasitaiko. Atitinkamos 
įstaigos svarsto, kaip šį klausi
mą tinkamiau išspręsti. Gal-

12 apskr. ribose. O jeigu būtų 
reikalas sušaukti moterų suva
žiavimą arba pasiųsti moterį 
organizatorę, per tam tikrą lai
ką, į šį apskr., tai ir tas turėtų 
būti padaryta bile tik išjudinus 
moteris darbininkes prie veiki
mo.

Mus jau gyvenimas įtikino, 
kad pavieniai nieko negalime 
nuveikti bei laimėti. Bet orga
nizuotai galime laimėti ne tik 
tuoj autinius reikalavimus, bet 
ir pasaulį:

Tad, lai per šį ALDLD vajų 
už naujus narius išauga ta spė
ka šio apskričio ribose, kuri pa
jėgtų išvystyti 
žavimo darbą 
laipsnio.

moterų organi- 
iki augščiausio

O. Girnienė.

• - *

namiais.

Hankow. —'Vien tik chi- 
nai lakūnai dalyvavo žygyje 
prieš Japonijos salą Formo
sa, kur sunaikino 40 japonų 
lėktuvų, sako chinų vyriau
sybe.

MARY MACK

Smagu buvo skaityti draugės 
O. Visockienės iš Conn. Valsti
jos atsiliepimą “Laisvės” Mote
rų Skyriuje, 16 d. vasario, mo
terų suvažiavimo reikalu.

Draugė O. Visockienė pasisa
ko, kad reikalingas Naujos An
glijos Moterų Suvažiavimas. 
Šaukėjos ir turėjo tą mintyj. 
Jos su nekantrumu laukia atsi
liepimų iš N. H., Me., R. L, Ka
nados ir visų artimų apylinkių. 
Taipgi tikisi turėt atstoves iš 
šių visų valstijų moterų suva
žiavime 20 d. kovo, So. Bos
tone. Mes manom, kad į mūsų 
atsišaukimus atsilieps visos pa

žangios, demokratiniai nusista- 
čiusios organizacijos ir prisius 
atstoves į mūsų šaukiamą suva
žiavimą, padarydami jį Naujos 
Anglijos Moterų Suvažiavimu 
pilnoj to žodžio prasmėj.
Bostonietės Tinkamai Rengiasi 

Prie Suvažiavimo

O prie

Ko-

Draugėm boston ietėm i žino
ma, tenka daugiausia darbo, bet 
jos ir pasiryžusios jį atlikti, 
kaip pridera, nes tam darbui 
skirta net 15 draugių, 
parengimų jos ne naujos.

ALDLD Centro Moterų
mitetas taipgi turės savo atsto
vę suvažiavime. Kuri draugė 
atstovaus, dar neteko sužinoti.

Draugės kanadietės iš Toron
to rašo:

“Čia jums pranešu, kad mes 
turėjome savo komiteto posėdį 
ir pasisakėme, jeigu'montrealie- 
tės nesiųstų, tai mes, torontie-

(Tąsa ant 4-to puslp.)
__ i________________ ‘__________________________________

Amerikos slaugės Teruel fronte Ispanijoj. Jos tarnauja dr. Barskio ligoninėj, 
kuri gelbsti sužeistiems lojalistams ko votojams.

Iš Kur Ėmėsi Tarptautinė Moterų Diena?
Tarptautinė Moterų Diena 

yra taip amerikoniška, kaip pa
ti trispalvė žvaigždėtoji Ameri
kos vėliava. Jinai gimė Jungti
nėse Valstijose, 1908 metais, 
kada moterys, kasdien labiau 
jausdamos ekonominį išnaudo- 

ir politinį paneigimą, pri- 
rie išvados, jog išnaudo

jimas ūr nelygybė bus prašalin
ta tik pačių moterų organizuo
tomis pastangomis. Geresniam 
išjudinimui moterų kovon už 
savo teises ir įsteigta speciale 
moterų diena.

Gražus amerikiečių sumany
mas nesiliko be pasėkų čia ir 
svetur. Jo atbalsis greit per
skrido per Atlantiką ir pasiekė 
Europos kontinentą. Ir Tarp
tautinė Socialisčių Moterų Kon
ferencija Kopenhagen’e, Dani
joj, 1910 metais, paskyrė kovo 
8-tą mobilizavimui moterų ko
vai už geresnes sąlygas. Nuo to 
laiko Kovo Aštuntoji tapo Tarp
tautinė Moterų Diena.

Dar prieš Pasaulinį Karą ši 
diena buvo atžymėta daugelyje 
valstybių ir įvairiausiais būdais, 
keliant opiausius tos dienos 
klausimus. Ji apvaikščiota Vo
kietijoj, Austrijoj, Danijoj, 
Šveicarijoj, Franci joj, Anglijoj 
ir Rusijoj.

Petrogrado (dabar vadinasi

Petys Į Petį
Giliose dalyse Shansi kalnų lieknos chinų 

merginos kovoja petys į petį su savo draugais 
vyrais žiauriame kare prieš užpuolanČiaš’ Ja
ponijos armijas. Valstietės moterys neša sun
kias naštas valgių ir šiaip reikmenų nuo neto
limai esančių vietų į pirmąsias eiles. Mer
ginos “geltonžiedžių” spalvose ir jaukiom, nu- 
žulniai atvirom, tamsiomis akimis, drąsios 
mirčiai ir sužeidimams, keliauja tįesiai per 
krintančias bombas ir sprogstančias granatas 
atnešti drapanų ir parankumų kareiviams .ko
vose.

Užfrontėse chinų moterys daktarės ir slau
gės pasilieka darbe net tada, kada šoviniai ir 
granatos paverčia jų stovyklas į krūvas griu
vėsių. ,

Ištisai per karo draskomą Chiniją, chinų 
moterys yra labai įsitraukusios darban naktį 
dieną pagelbai ir pašalpai .kareivių ir pabė
gėlių.

Moterys ir jaunos mergaitės būna “užmu
šamos veikloj” kovų laukuose, prie operacijų 
daromų stalų ligoninėse ir stovyklose, naiki
namos pirmos pagelbos stotyse, ir Raudono
jo Kryžiaus ambulansuose laike karžygiškos 
tarnybos savo šaliai.

Ne daugelis metų atgal, kaip moderniškas 
slaugymas pernešta Chinijon, ir tik vėlesniais 
laikais Chinijos mergaitės pradėjo slaugyti vy
rus ligonius. Slaugymas buvo išimtinai vaka
riniu savo atsiradimu ir išvaizda. Dargi Rau
donojo Kryžiaus slaugymas, kaip jis supran
tamas kitose šalyse, buvo nežinomas iki šių 
metų.

Bet šiandien’Chinijos moterys budavoja is
toriją. Jos parodo pasauliui savo drąsą, savo 
ištvermę, savo pasiaukojimą.

Laike Shanghajaus mūšių daugelis kūdikių 
gimė gatvėse. Dažnai motinos ir kūdikiai mir
davo, ir motinos būdavo pavojingai sergančio
mis pasėkoje bėgimo, išgąsties ir nedavalgy- 
mo. Ir tenai tesirado vien nelavintos chinie- 
tės prižiūrėti juos. Bet jos širdingai pasimo- 
jo darbui.

Priverstos bėgti-slaęstytis, jos pasiėmė savo 
ligonius kartu. Jos yra ėjusios į karo lini
jas su pagelbos vienetomis rinkti sužeistuo
sius. /Oro mūšiai, sprogstančios bombos, eks- 
ploduojančios granatos nesustabdė jas.

Netgi Chinijos kabaretų mergaitės atlieka 
savo dalį kovoje už laisvę. Išnaudotos pa
prastais laikais, karo padėtyje jos Radosi dvi
gubai apsunkintos. Jos tapo išmestos iš sam
dytinių tarpo—tūkstančiai\ jų liko be apsau-

Rusijoj, moterys 
kovo 8-tą išėjo iš 
ir kitų fabrikų. į 
demonstracijas ir

Leningrad) 
1917 metų 
amunicijos 
milžiniškas
iškėlė reikalavimus duonos ir 
taikos. Minios moterų šaukė: 
“Grąžinkite mūs vyrus, tėvus, 
sūnus ir brolius iš karo fron
to!”

šių dienų Leningrade ir vi
soj Sovietų Sąjungoj taipgi 
rengiama masinės demonstraci
jos minėt Tarptautinę Moterų 
Dieną. Tuose minėjimuose 
džiaugsmingai atžymima mote
rų atsiekimai, kuriais taip tur
tinga socialistinė darbo žmonių 
tėvynė. Jos sudeda pažadus at
einančiais metais daugiau nu
dirbti savo šaliai, daugiau pa
kilt moksle ir kultūriniai. Jos 
taip pat gelbsti moterims kitose 
šalyse. Minėdamos Kovo Aš
tuntą, 1937 metų, • jos sudėjo 
gausios paramos fašizmo užpul
toms Ispanijos moterims.

Ispanės 1936 metais iššaukė 
80 tūkstančių minią minėt 
Tarpt. Moterų Dieną ir su obal- 
siais prieš karą ir fašizmą mar- 
šavo Madrido gatvėmis. Demon
stracijos sumanytoją ir vadovė 
buvo garsioji Ispanijos moteris 
Passionaria.

Ispanijos moterys šiandieną 
yra didelė spėka gynime Ispa
nijos nuo Hitlerio ir Mussoli- 

Vertė Vinco Duktė.'nio’ taiPgi F1'anc0 fašistų. Jas
rasime armijos maistu, drabu- 

| žiais bei medicina aprūpinimo 
punktuose ir pačioj armijoj. 
Jas matysite visokiausiose pa
reigose užfrontyje. Ispanijos 
liaudies valdžia‘suteikė Ispani
jos moterims -pilną laisvę, lygy
bę ir teises visose gyvenimo sri
tyse, tad jos puikiai supranta, 
kad gindamos liaudies valdžią 
sykiu gina ir savo teises.

Amerikos moterys šieiriet ap- 
vaikščioja šią dieną su aukštai 
iškeltais taikos ir demokratijos 

Visoje eilėje

go$, nors ir pirmiau menką teturėjo. Kriti
kuotos iš valdžios pusės', pažemintos visuome
nės, abelnai nereikalingos, visgi jos susibūrė 
savo šalies gerovei.

Negalėdamos ginklų panešti, Chinijos šokių 
svetainių merginos susirinko drauge ir sutvė
rė Taksių Šokikių Nacionalę Išliuosavimo Są
jungą. Daugelis kaberetų savininkų buvo pri
versti per šių organizuotų šokikių vadoves pa
versti savo įstaigas į ligonines sužeistiems ka-. 
reiviams. Vėliau, kuomet nesuskaitomi tūks-; gynimo obalsįais. 
tančiai pabėgėlių užplūdo gatves, organizacija 1 miestų rdošiama taikos paradai 
pertikrino daugelį kabaretų savininkų atida-P1’ masiniai mitingai. Juose vy- 

............................................................. ’ - - 'riaušių obalsiu yra boikotas šil
ko, kuris suteikia Japonijos fa- 

dolerius ir žudymo 
kuriomis žudoma 

gyventojai,

ryti jų duris prieglaudai šių 
lių.

benamių pabėgę-

Laiboms kirptaplaukėms šokių vadovėms šistams 
netruko daug laiko įsitraukti į karo pagelbos priemones, 
darbą. Daugelis stojo į pagelbos organizaci-1 taikingi Chinijos 
jas ir ėjo pareigas prižiūrėjimo sužeistųjų. Ki-1 naikinama šalies turtas.
tos prirengdjnėjo įvairias reikmenis vyrams 
ikaro frontuose ir ligoninėse. Vėlei kitos įsi
jungė į rinkimą aukų nelaimingiems pabėgė
liams, kurte užplūdo gatves alkani, negalėda
mi gaut maisto nei pastogės.

Viena smarki-vikri šokių karalienė sugavo 
išdaviką.

Liu Chi-ch6w, graži mergaitė, dirbo vienam 
pirmaeiliniam Chinijps kabarete, kaipo “Wu 
niu” arba taksi šokikė. Vieną vakarą prisiar
tino prie jos Ong, kuris persistatė save kokių, 
tai slaptu Chinijos valdžios valdininku.

Jis apdovanojo linksmą šokikę atyda, gėlė
mis ir dovanomis. Bet ji pasiuntė jo gėles ir 
dovanas sužeistiems kareiviams į ligonines.

Po keletos atydžių naktų link šios mergai
tės, save pasivadinęs viršininku atvirai už
klausę jos ar ji sutiktų užsidirbti didelę sumą 
pinigų už patarnavimą naudai Japonijos.

Gūdri mergaitė, norėdama sugaut Ong, 
"sutiko. Ong pasiūlė pasiųst ją į Nanking, kur 
/ji privalo susidraugaut su valdžios viršinin
kais ir samdiniais ir išgaut iš jų kariškas pa
slaptis.

Liu Chi-chow patvarkė, kad Ong ją matytų 
sekančią dieną, suteiktų jai pinigų ir reika
lingus vardus. „ ' ,

Ji taip pat prirengė 'tris Chinijos žvalgus iš 
Nantao, kad pasislėptų jų sutartoje- suėjimo 
vietoje ir išklausytų jų pasikalbėjimą, žvalgai 
pilnai girdėjo Ong’o nurodymus mergaitei ir 
matė jį perduodant jai gniūžtę pinigų. Su šiais 
prirodymais lengva buvo jį sučiupt ir nubaus
ti. -S

Sykiu su skelbimu boikoto ja
ponų žudeikų prekėms, mote
rys, minėdamos savo Tarptauti
nę Dieną, parems didvyrišką 
Ispanijos liaudį, karžygiškai gi-

(Daugiau bus)

I span i jos karo fronte. Mūsų 
gražioje šalyje milionai tokių, 
tik reikia jiems darbo, mokslo 
ir laisvės.

Lai gyvuoja Aštuntoji Kovo 
ir Amerikos moterų kova už 
savo teises, už ateitį savo jau
nimui, už gerbūvingą ir demo
kratinę Ameriką!

Lai stiprėja kova prieš fašiz
mą ir jo žudingus karus!

Lai gyvuoja demokratija tir 
pasaulinė taika! Alisa.

Binghamton, N. Y.
Apvaikščiokime Tarptautinę 

Darbininkių Dieną 
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius ir ALDLD 20 kuopos 
Moterų Skyrius bendrai rengia 
masinį mitingą su prakalbomis 
ir muzikale programa, kuris 
įvyks penktadienį, kovo 4rtą, 
kaipo apvaikščiojimui Tarptau
tinės Darbininkių Dienos.

Kaip visuose kituose miestuo
se, taip ir čia, Binghamtono 
masiniame mitinge bus disku- , 
suojami bei apkalbami moterų 
darbininkų reikalai, bandoma 
pateikti planai, kaip pasekmin- 
giau moteris įtraukti į kovą už 
darbo žmonių reikalus abelnai 
ir moterų—ypatingai, šiemet, 
kovo 8-tos paminėjimuose, be
ne bus vyriausiu pasirįžimu, tai 
kova už taiką, kova už palaiky
mą demokratijos, kova prieš fa
šizmą.

Tad, mes, širdingiausiai kvie
čiame visus lietuvius darbinin
kus' ir darbininkes dalyvauti 
šiame masiniame mitinge ir vi
siem bendrai apsvarstyti tuos 
trūkumus, kurie mus visus ly
giai spaudžia.

Rengėjos.

So. Boston, Mass.
Mafgumynų vakaras įvyks 

sekmadienį, 6 kovo (March), 
7 v. vakaro, 376 
Bus įvairių žaislų 
užkandžių. Gera 
programa. Rengia
kuopos moterų skyrius. — 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti vakarą. 
Įžanga tik 10c. Rengėjos.

Broadway. 
ir skanių 
muzikais 

ALDLD 2

Waterbury, Conn
KONCERTAS

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 49 kp. rengia koncertą. 
Tai dar pirmą didelį parengimą

nančią savo šrilį nuo išlaukinio1 rengia nuo susiorganizavimo. 
ir naminio fašizmo. Lygiai šir- Koncertas įvyks kovo 6, Venta 

ir savo svetainėje, 103 Green St., Wa- 
Smetonos

ir savo 
O jų yra 

Pabrangimas pragyve-

dingai jos /prisimins 
drauges kankinamas 
kalėjimuose. ,

Neužmirš moterys 
kasdieninių vargų, 
galybė.
nimo, didmiesčių laužynėse gy
venimas, nedarbas, o dabar dar 
grasinimas bedarbius sūnus 
brukt armijon ir laivynan arba 
verst badaut; nebuvimas priau
gančiam jaunimui galimybės 
tęst mokslus, uždarbiaut sau 
pragyvenimą, įsigyt sau namus 
ir tvert savo šeimą. Visa tai 
begaline rūpesčio ir skurdo naš
ta slegia darbp moterį.

'Kam skurst ir badaut, šaukia 
moterys, kuomet mūsų didžioji 
šalis .pilna turtų? Kam reika
linga prievarta brukimas jauni
mo armijon, kuomet mūs kilnus 
jaunimas pilnas gražių idėjų ir 
pasišventimo? Nerasi prakilnes
nio jaunimo, kaip tie tūkstan
čiai amerikiečių Lincolno Bri
gados •.karių, kurie lidosnoriai I pasišokti bus galima gerai, 
giria demokratiją nuo fašizmo / „ J. ž.

terbury. Programos pradžia 
6:30 vai. vakare. Po koncerti
nės programos bus šokiai, šo
kiams grajįs lietuvių jaunuolių 
vadinama Merrymakers orkes
trą. Koncerto programą pildys 
geri dainininkai: radio daini
ninkai: Ig. Kubiliūnas, iš Bos
tono, kurį waterburiečiai labai 
myli, nes jis Čia dainavęs; Bro
nė Rasim (Rasimavičiūtė), dai
nininkė ir gera smuiko soliste. 
Rodos, Ją-lietuviai dar pirmu 
kartu girdės dainuojant. Iki 
šiol žinojo tik kaipo gerą smui
kininkę. Bus dvi seserys akro
batiškų šokių. Bus duetų. Du
etus dainuos Mille Barkauskas 
ir Nele Adomaitis.

. LDS 49 kp. -nariai pasidar
buokite dėl koncerto, garsinki
te tarp lietuvių šį parengimą. 
Atsilankę niekas nesigraudins. 
Ne vien puikų .koncertą turės, 
gerus, dainininkus išgirs, bet ir
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417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Ketvirtas Puslapis LAISVĖ” Trečiadienis, Kovo 2, 1938

Mikas Rasoda

PAJIEŠKOJIMAS
APYSAKAITE < ■■ ....................... ....

Kazys Cibukas tą vakarą parėjo na
mon gerai nusiteikęs. Nusimovęs skrybė
lę, nusivilkęs ir metęs ant lovos švarką, 
jis sėdosi prie stalo skaityti laikraštį, 
kurį tik ką nusipirko.

Kaipo taisyklė, Cibukas tik vieną tame 
laikraštyj skyrių mėgo ir jį nuolat skai
tė: “Paj ieškojimus.” Pajieškojimam skai
tyti jis nesigailėjo nei laiko, nei ener
gijos. Jam galėtų nebūti laikraštyj nei 
žinių, nei editorialų, nei juokų, nei eilių, 
nei straipsnių ar korespondencijų. Duok 
jam pajieškojimų gerą pluoštą, tai Ci
bukas ir bus pasitenkinęs. O jei laikraš
tis neturėtų nieko daugiau, kaip pajieš- 
kojimus, tai Cibukas mokėtų už jį de
šimts sykių brangiau, negu moka.

Išsitraukęs iš kamziūlės kišeniaus sto
roką cigarą, Cibukas pirmiausiai užsirū
kė, tarytum sakydamas savo plaučiams: 
“Na, gaukit ir jūs vieną kitą dūmokšlį, 
pasilinksminkit drauge su mano galva, 
kuri greitu laiku gėrėsis dailiąja litera
tūra.”

Ir jis susiradęs paminėtąjį skyrių, iš 
eilės pradėjo:

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio. Turi būti bagotas. Am
žiaus—tarpe 20 ir 50 metų. Aš esu 
našlė, su keturiais vaikais. Turiu ge
rą biznį. Esu dora. Reikalauju, kad 
tokis būtų ir vyras. Su laišku pri- 
siųskit .ir savo antrašą ir paveikslą.

Cecile Barušinskienč, 
Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo žmonos, Magdutės 
Roputienės (po tėvais Noglaitė), ku
ri pasišalino nuo manęs su burdin- 
gierium Jurgiu Uodaičiu. Čia įdedu 
ir paveikslą, tai. matysite. Magdute, 
kodėl tu nuo manęs pabėgai? Su- 
grįšk, širdele, aš tau viską atleisiu. 
Tik neparsivešk Jurgio. Aš tave my
liu, Magdute, širdele mano, bet tu 
manęs nemyli. Ką aš darysiu?

Juras Roputis, 
Pittsburgh, Pa.
Pajieškau savo vyro, Juozo Gud- 

rausko, kuris pabėgo su svetima 
žmona du mėnesiai atgal. Įdedu'mu
dviejų šliūbinį paveikslą, tai matysi
te. Pabėgdamas, išsivežė pinigus, o 
mane su vaikais paliko varge. Juo
zas Gudrauskas mėgsta kaziriuoti 
ir girtuokliauti, tai jį galima greit 
surasti saliūnuose. Kas man apie jį 
praneš, tam duosiu $5 dovanų.

Marė Gudrauskiene, Detroit, Mich.
Pajieškau apsivedimui doro pasi

vedimo merginos arba našlės, tarpe 
18-kos ir 40 metų amžiaus. Augštu- 
mo gali būti tarpe 4 ir 6 pėdų, sver
ti—nemažiau 130 ir ne daugiau 200 
svarų. Aš esu 48 metų amžiaus. Tu
riu gerą darbą ir pinigų. Noriu ap
sivesti ir laimingai gyventi. Aš esu 
doras, nekazirninkas, negirtuoklis. 
Su laišku prisiųskite ir savo paveiks
lą, o aš prisiųsiu savo ant pareikala- 
viiųo. Kazys Cibukas, 100 Mike St., 
Brooklyn, N. Y.

Perskaitęs ketvirtąjį pajieškojimą, Ci
bukas gardžiai nusikvatojo. Ir neveltui! 
Štai, ir jis, Kazys Cibukas, yra bendra
darbis šito puikios literatūros skyriaus! 
Ką dabar sakytų jo tėvas bei motina, 
jei jie mokėtų skaityti ir, pamatytų savo 
sūnelio vardą gazietoj! Ot, jis ims nu
pirks vieną -laikraščio numerį ir pasiųs 
savo seniems tėvams pasiskaityti ir pasi
džiaugti. O kad jo pavardės jie nepra
žiūrėtų, jis kokiu nors raudonu paišeliu 
ją aprėš: Kas nors ten jiems apie jį pa
skaitys.

Nesitikėjo, kad jo raštas galės taip 
gražiai skambėti. Kai Cibukas parašė, 
pats negalėjo įskaityti, o čia, va, redak
torius įskaitė ir taip sutaisė, kad jis da
bar gali skaityti ir visi, kas tik nori. 
Tiesa, redaktorius kai ką pakeitė. Cibu
kas, jam rodosi, rašė: “Pa j ieškau apsive
dimui doro pasivedimo merginos arba 
bobos,” o čia įdėta “našlės”. Jis buvo pa
sirašęs Tibukas, o redaktorius padarė 
Cibukas. Už pastarąjį, dalyką Kazys Ci-

bukas ruošėsi redaktorių kada nors pa
mokyti. Kraipyti savo vardą jis neleis. 
Cibukas—perdaug dzūkiškai skamba, 
jam tas nepatinka, jis nori pavardę atši- 
lietuvinti, kas dabar yra madoj.

Ne tik pavardę Cibukas pasirįžo su
lietuvinti, išversti iš dzūkiškos kalbos į 
lietuvišką, bet ir visą savo kalbą jis ap- 
zalatina, lietuvina. “Dziegorių” jis jau 
vadina tikrai lietuviškai “diegorium”; 
pas jį “dievoš”, o ne “dzievoš”, kaip kle
ga netašyti dzūkai. Bendrai, Cibukas pa
sirįžo išsivilkti iš dzūkiškų kailinukų ir 
gunčiukės ir pasirodyti pasauliui tikru 
lietuviu. r

Bet dabar Kazys Cibukas perdaug ge
ram ūpe -rašyti ir siųsti redaktoriui pra
keiksmus. Nebaigęs svarbaus skyriaus 
skaityti, jis metėsi švarką ant pečių, 
skrybėlę ant savo plikos galvos ir dūi 
į saliūną, išsigerti in laime pasidžiaugti.

II.
Įeidamas saliūnan, jis ekstra smarkiau 

durimis patrenkė, kad žmonės jį matytų. 
Kareiviškai žengė prie baro. Švarko ki- 
šenius atsikišęs,— laikraštis su pajieško- 
jimais ten stūksojo!

—Šnapsą ir alų!—tarė jis be jokios 
konsideracijos.

Saliūnininkas Kašikas nenugirdo.
—Ką ims ponas Cibukas?—klausė jo.
—Apkurtai!... šnapsą ir alų!... — 

sviesdamas ant baro dešimtinę.
—Nesmarkauk, Kazy,—duodamas jam 

šnapsą ir alų lėtai per ūsus pūtė Kaši
kas.—Aš apie tave biskį girdėjau...

—Gal gazietoj skaitei ?...' Apie mane 
gazietos rašo! Che, che, che!...

—Aš apie tave skaičiau gazietoj,—įsi
spaudė į diskusijas kitas kostumierius, 
Vulgaraitis, kasdien saliūniškus barus 
savo rangovėmis šluostąs ir per tai iš
mokęs taikytis prie aplinkybių.

—Kokioj gazietoj tų skaitei?
—Toj pačioj, ką ir pats.
—Šitoj?—išsitraukęs iš kišeniaus laik

raštį rodė Cibukas.
—Šiūr! '
—Ką gersi?... Mr/Kašike, duok Vul- 

geraičiui šnapsą ir čeiseriui — alaus. 
Ir man tą.pati... Na, lak jau ir pats, 
lak!...

Visi stebėjosi Cibuko nepaprastu šį va
karą liberališkumu ir labdaringiškumu.

—Nutariau ir vėl apsiženyti... Po 
velniais, ką čia vienas užgyvensi!... At
eina žiema, bus šilčiau!...

—Apsiženyti ?—stebėjosi Vulgaraitis.
—O tu sakei esi skaitęs ?!

—Apie mane!
—Skaičiau, bet...
—Po velniais, štai,—ištraukęs laikraš

tį iš kišeniaus, atvertęs puslapį su pajieš- 
kojimais, Cibukas piktai kalbėjo:—Štai, 
žiūrėk, gadem!...

—Tai aš kur nors kitur skaičiau...
—Aš kitur neskaitau; gali rašyt ten 

apie mane ką nori.’.. Skaityk, pažiūrė
sim, ar moki!

Vulgaraitis garsiai perskaitė Cibuko 
pajieškojimą. ,

—Vyras! Moki, kaip profesorius! Mr. 
Kašike, duok dar po vieną. Lak jau ir 
pats, lak!... v

Juokėsi barą nugulę vyrai.
—Kas tą parašė?—klausė senyvas vy

ras, kreiva nosimi.
—Aš! Manai, gal tu!...
—Puikiai.:. Nei nežinojau, kad taip 

moki sudiktuoti... -į
—Mr. Kašikė, duok ir jam-vieną drink- 

są ant manęs.
Kreivanosį pasekė kiti, tikėdamiesi tos 

pačios “nagrados.”
—Puikiai sudiktuotas pajieškojimas, 

Mr. Cibuk.
—Geras straipsnis, Kazy.
,—Tikrąs literatiškas perlas!
—Šedevras! Rašai, kaip Tolstojus!...
Cibukas pasipūtė. Jau ir trys šnapsai 

ir alai jame pradėjo veikti. <
—Dabar—ant manęs, Mr. Cibuk,—pra

košė Grand stryto slaunus, saliūnininkas 
Kašikas—Ant manęs, vyrai. Ką gersit?

—Tą patį.

—Tą patį.
(Tąsa bus)

WORCESTER, MASS
Trupučiai iš Motery ALDLD 

155 Kuopos
Mūsų kuopos moterys taip 

mato svarbumą šaukimo Mass, 
valstijos ir apielinkės moterų 
suvažiavimo, kad išrinko ko
misiją kviesti įvairias organi
zacijas išrinkti moteris į suva
žiavimą. Manom, kad bus ge
ros pasekmės tokio ypatiško 
kvietimo.

Skaitytas laiškas iš Liet. Me
no Sąjungos, kur prašė aukų 
dėlei jų darbų varymo pirmyn, 
— kuopa tiutarė paaukauti $5.

Bravo mūsų draugės delega
tės, kurios lankosi nuolat į 
draugijų veikiantį komitetą. 
Jos pranešė, kad komitetas nu
tarė ir vėl rengti vakarienę Is
panijos liaudiečių naudai. Die
ną, vietą praneš vėliau.

Vajaus reikale — nutarėm 
surengti margą vakarą, kviesti 
drauges, pažįstamas į parengi
mą'. Vakaras bus įvairus — 
bus muzikos, monologų ir bus 
sulošta vieno akto komedija. 
Bus ir skanių valgių ir gėrimų. 
Kas praleis šį vakarą, tai ti
kiu, kad gailėsis. Parengimas 
įvyks kovo 13 d. vakare, 29 
Endicott St., Lietuvių Svetai
nėje.

Kp. koresj). D. Lukiene.

draugui P. Greiviškiui, kaip 
tai, kvietkais ir palaidojimu 
net į Bostoną, visiems tariam 
širdingiausį ačiū.

Moteris Paulina, sūnus Jur
gis ir duktė Paulina 

Greiviškiai.
Šermenyse Buvęs.

ir išgąsdino francūzus,

Hudson, Mass
Mirė Geras Draugas ir 

Veikėjas
Senas gyventojas ir žymus 

lietuvių darbininkų organizaci
jų veikėjas draugas P. Grei- 
viškis po ilgos ir sunkios ligos 
mirė vasario 22 d., sulaukęs 
59 m. Amerikoj išgyveno 40 
m. Velionis P. buvo vedęs, pa
liko žmoną Pauliną, sūnų Jur
gį ir dukterį Pauliną Kibildie- 
nę. Velionis P. turėjo 7 brolius 
— tris Amerikoj, keturis bro
lius ir vieną šeserį Lietuvoj. Į 
Ameriką Petras atvažiavo dar 
jaunas būdamas, pas savo brolį 
Juozą Greiviškį So. Bostonan. 
Vėliaus Petras pagyvenęs ke
letą metų pas brolį apsivedė, 
apleido Bostobą, nuvyko į New 
Yorką, pagyveno trumpai, su
grįžo į Massachusetts ir apsi
gyveno Stoughtone. Buvo pasi- 
pirkęs valgomų daiktų krautu
vę, kurią palaikęs pardavė. Į 
Hudsoną atvažiavo 1906 m. ir 
gyveno iki mirties. Buvo darb
štus, dirbo prie visokių darbų. 
Susitaupęs keletą dolerių, pa- 
sipirko gražią vietą, pasistatė 
naują stubą ir gyveno gražiai 
su savo šeima.

Velionis Petras priklausė 
prie visų vietinių organizacijų 
ir jose veikė per ilgus metus. 
Buvo senas “Laisvės” skaity
tojas ir geras rėmėjas. Per 
daugelį metų buvo “Laisvės” 
agentu ir vajininku. Už tai vi
sų buvo mylimas ir gerbiamas, 
kaipo susipratęs darbininkas. 
Buvo labai linksmo būdo, su 
visais gražiai sugyveno, už tai 
šimtai jo draugų ir pažįstamjų 
atlankė, atiduodami jam pas
kutinę užuojautą. Buvo nuo vi
sų organizacijų ir nuo pavienių 
draugų papirkti gražūs vaini
kai.

, Velionis Petras Greiviškis 
buvo tikrai susipratęs darbi
ninkas. Tad jisai ir prašė dar 
gyvas būdamas savo draugę 
njoterį, kad jo kūnas būtų su
degintas. Jo prašymą išpildė. 
Vasario 25 d. tapo sudegintas 
Cambridge, Mass, krematori- 
joj.

Draugas J. Karsonas pasakė 
tinkamą prakalbėlę prie velio
nio karsto, atžymėdamas jo 
gyvenimą ir darbus.

Velionis Petras Greiviškis iš' 
Lietuvos paėjo Kvietkų para
pijos, Pagurų kaimo, Biržų, ap
skričio, Kauno rėd.

Vieša Padėka Visiems
Kaip draugijoms, taip ir gi

minėms, draugams ir draū- 
_gėms už prisidėjimą su bent 
kokiu patarnavimu mano

Bayonne, N. J.
Kai® Paminėjo Lietuvos 

Nepriklausomybę
Vasario 22 atsibuvo pas mus 

20 metų paminėjimas Lietuvos 
nępriklausomybės. žmonių su
sirinko apie 150, daugiausia se
ni.

Pirmiausia kalbėjo vietinis 
klebonas Petraitis. Jo kalbos 
svarbiausias turinys maždaug 
toks: vokiečiai su didžiąja ka- 
nuole už 75 mylių nušovė į Pa
ryžių
tai ir mes turim įsigyt tokią ka
nuolę ir iš dzūkų sostinės Per
lojos šaut į Vilnių ir išvyt vi
sus lenkus.

Šedvidaitės kalbos išvada: 
mes esame priešų apsupti — iš 
vakarų Vokietijos, iš pietų Len
kijos, o iš rytų Rusijos.

V. Bukšnaitis iš Brooklyn^ 
beveik thip pat kalbėjo, tiktai 
baigiant, rodydamas į Ameri
kos vėliavą, sakė, kad čia yra 
biskį raudona, o rodydamas į 
lietuvišką vėliavą sakė: “ir čia 
tik biskį raudona.” Bet, girdi, 
apsaugok viešpatie, kad jos vi
sos neparaustų. . Mes turime 
gerbt tris dalykus: dievą, moti
ną Lietuvą ir tėvą Ameriką.

Iš Elizabetho Ribinsko kalba 
buvo panaši daugiau į maldą, 
negu į prakalbą.

Tysliava sakė, kad jis išklau
sęs visų kalbėtojų kalbas ir pa
darysiąs sutrauką. Apie tą mi
nimą klebono kanuolę sakė: 
Dabar Lietuvoje dirbamos ka- 
nuolės ir šoviniai ir mes, pa
darę tokią kanuolę, pasistatę 
Varėnoje (jau ne Perlojoj), 
kad šausime tiesiog į Vilnių, tai 
visi lenkai iš jo’ išbėgs; o ku
rie pasiliks, tai mes -atėję per 
langus išmėtysime ir upėmis 
paleisime. Sakė, kad lenkai la
bai bailūs.

Reikia pažymėt, kad 
renkamos aukos Vilniaus 
davimui.

buvo 
atva-

Surinkta virš $20. 
Kalanta pranešė, kad kas ten į
aukas įmetė švininį pusdolerį ir 
liepė atsiimti.’ Tada klebonas 
sako: Bus gerai dėl kulkos, nes 
viena kanuolę be kulkos ne
šauna !

Iš šalies žiūrint atrodė dau
giau į išjuokimą Lietuvos ne
priklausomybės, o ne į paminė
jimą. Nors Tysliava ir sakė, 
kad Lietuva per tą 20 metų pa
žengė daug, bet kur ir kaip — 
nei žodelio. Pavyzdin, kodėl 
nieko nesakė apie tą naują 
Smetonos konstituciją, apie 
Lietuvos bežemių ar mažažemių 
būvį, arba apie tai, kad varguo
lių pilni Liethvos kalėjimai ir 
didžiausias Lietuvoje skurdas. 
Iš laiškų ir kitais keliais tai 
žinome. Taipgi mes žinome, 
kad ponams Lietuvoje tai gerai.

Patriotas.

Mass. Valstijos ar Visos 
Naujos Anglijos Moterų 

Suvažiavimas?
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

tės, būtinai pasiųsime vieną de
legatę į konferenciją...

Draugiškai,
;M. Pautienė”.

Kaip matosi, pradžia graži, 
tik lieka tęsti darbą tolyn. Lai
ko jau nedaug, sunaudokim jį 
be eikvojimo pasekmingam 
Naujos Anglijos ir , Kanados 
Moterų Suvažiavimui 20 kovo.

Bloomfield, N. J.—Poli- 
cija suėmė Vic torą Kamins- 
kį, 17 metų amžiaus stu
dentą. Kaltina, kad' jis api- 
plėšdavęs namus. Jis buvęs 
susektas ypač tuom, kad ne
patinkamus sau išplėštus 
daiktus atgal1 siųsdavęs' jų 
savinihkam per pastą.

Minersville, Pa
Laikraščiuose nesimato apra

šymo apie būtlegerių mainų 
šiandieninę padėtį mūsų apylin
kėje. Čia randame jaunus ir 
senus piliečius bej ieškančius 
tos laimės po kalnus ir pakal
nes ir giliose olose. Amerikos 
patriotai gaili mums ir žiūri į 
mus kaipo į didelius mainų 
kompanijų trusto vagilius. X

Būtlegeriškas darbas yra 
sunkus ir pavojingas. Nusilei
di į senovės olas j ieškoti anglių, 
paliktų kadaise ten dirbusių 
darbininkų. Tose olose atsi
randa daug gazų ir marinančių 
nuodų. Kasant naujas olas, ne
žinai ant ko pataikysi. Gal 
kasi olą ant tuščios vietos, se
niau išdirbtos. O čia darbinin
kui pavojus. Daug tokių atsi
tikimų būna, kad darbininkai 
žūsta.

Daug darbininkų ateina į to
kius darbus visai nepatyrę. Tai 
esti jaunuoliai. Tiesa, nelaimė 
patinka senus ir jaunus, 
visgi senas darbininkas, 
giau patyręs, gali geriau 
saugoti.

Atradus gerą vietą dėl olos 
kasimo, tenka tiesti kelią per 
klonius ir kalnus, akmenų krū
vas. Tenka ilgai padirbėti vel
tui. Susitaisai savo fabrikėlį, 
pradedi dirbti. Bet padirbus 
dieną kitą, ateina mainos bose
lis, apžiūri tavo vietą ir jeigu 
randa, kad anglis gera, tai gau
ni, tris dienas laiko nusiimti

savo kasimo instrumentus. Jei 
to nepadarysi, tai pamatysi, 
kad atlinguoja stymševelis. Ne- 
spėjus pa 1 iepimą išpildyti, 
stymševelis užkabino tavo “fa
briką” ir nunešė po velniais 
ten, kur jiems patinka.

Nueini pas olose dirbančius 
jaunuolius ir pakalbini rašy
tis į uniją. Gauni nuo jų grei
tą atsakymą, “Jūs bolševikai!” 
Tie jaunuoliai nesupranta, kad 
tie patys kapitalistai mus visus 
lygiai skriaudžia. Mes turime 
savo apylinkėje būtlegerių uni
ją, bet dalykai unijoje nėra la
bai tvirti.

Ot kokia šiandieninė būtlege
rių padėtis. Ji apverktina.

V. šmaikštis.

Išteisino Uiiijistus, Kurie 
Atgal Sunešė Metamos 

Įnamės Rakandus

bet 
dau- 
apsi-

Detroit, Mich.—Prisieku
siųjų posėdininkų teismas 
per 6 minutes pripažino ne
kaltais keturis narius Jung
tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos, kurie sunešė at
gal baldus bedarbės Bessies 
Foster, kada šerifas su pa- 
gelbininkais išmetė juos ant 
šaligatvio.

Teisme buvusi publika 
sveikino džiūrę delnų ploji
mais ir šauksmais.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javui Atidarau au ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to-' 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(Šulinskas) 

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai' įtaisytą Koplyčią 
ir sale dėl po šermemį pietų. 
Teigiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

/

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL rates
LADIES’ DAYS ‘

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gėnts. i

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thtirs., FrL, Sat. and

Sun. all day and night.



Binghamton, N. Y vot už atsteigimą Lietuvos liau
džiai demokratinių teisių. Pittsburgh, Pa

4

f

Ant rytojaus, t. y., 20 va
sario, sekmadienį, po pietų, 
įvyko kitas mitingas bažnytinėj 
lietuvių svetainėj, “minėt” Lie
tuvos 20 metų neprigulmybę.

Prieš mitingą vietinis kuni
gas atlaikė mišias “už” kovoj 
žuvusius kovotojus, “už” Lietu
vos laisvę. Pasakė graudingą 
pamokslą ir ragino visus daly
vauti susirinkime. Dėka kuni
go pamokslo, šiame susirinkime 
dalyvavo-- kiek daugiau publi
kos, bet už tai buvo 25 centai 
įžangos. Mat, buvo ir progra
ma, kurią išpildė ukrainų jau
nuoliai šokikai ir parapijos 
choras, 
daugiau užinteresavo 
bet mūsų para pi j 6s 
prastokai dainuoja.

Panelė Jakubauskiūtė mitin
gui pirmininkavo. Pirmiausiai 
perstatė “žvaigždę” kalbėtoją 
Blažį, iš Bristol, Conn., kuris, Į 

/būtent' girdi’ yra gimęs šioj šaIyJ’ bet . . _ 1 mnanc’ i T.ioLiixtq iv* 4-4*
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Vasario 19 d. mirė Steponas 
Marozas, kuris išsirgo apie tris 
metus, gulėjo ligoninėje ir na
mie. Paskutinė liga, kuri jį 
kankino, tai buvo kojos kaulo 
persiskėlimas. Negalėjo išgyti. 

Steponas dar nebuvo perse- 
nas ir dar galėjo'gyventi. Jis 
mirė sulaukęs 61 metų amžiaus. 
Paliko žmoną Elzbietą, dukterį 
Stevens ii’ du sūnų—Albiną ir 
Steponą ir Lietuvoj^ vieną sese
rį. Paliko ir tris anūkus.

Steponas Marozas buvo gero 
būdo žmogus ir' yra daug gero 
Žmonėms padaręs, daug lietu
vių yra partraukęs į Ameriką 
—giminių ir negiminių. Pats 
būdamas teisingu, pasitikėjo ir 
kitais. Jei ne jis, gal ne vie
nas būtumėm Lietuvoje po Sme
tonos letena kalėjime rūdiję. 
Todėl duodu jam pagarbą už jo 
gerą darbą.

Steponas priklausė prie trijų 
pašalpinių organizacijų, 
prie SLA, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir švento Jono 
Draugijos.

Nors Steponas nebuvo karš
tas katalikas, buvo pusėtinai 
prasiblaivęs žmogus, tačiau mū
sų klebonas Kazys Skripka vis 
tiek jo lavoną paėmė ir palai
dojo su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Jis buvo palaidotas 
Vasario 22 dieną.

Laidotuvėse žmonių buvo pu
sėtinai daug, nors tai buvo, 
darbo diena ir daugelis negalė- gas, bet kalbėjo rimčiau ir pri- 

Buvo nemažai ir gė- pažino, kad’Lietuva gavo ne
prigulmybę tik dėka griuvus 
caro despotizmui ir kaizerio Ab
soliutizmui. Bet mikčiodamas 
nedrįso pasakyt, kad darbo mi
nių spaudžiamos šios dvi galin
gos monarchijos turėjo griūti, 
ir tik dėka Sovietų Sąjungos 
dar ir po šiai dienai Hitleris 
ir Lenkija nedrįsta ją grobti.

Buvo ir daugiau pamargini- 
mų, kurie mažos svarbos tūri 
minėt spaudoj. Užbaigimui mi
tingo pirmininkė pakvietė kal
bėti lietuvišką šaulį, nesenai at
vykusį iš Lietuvos. Nagi, žiū
riu, ir vėl išeina tas pats va- 
rijotas Blažys iš Bristol, Conn. 
Tik šį sykį apsiyilkęs su ko
kia ten uniforma, apsikabinėjęs 
visokiais žibučiais ir tt. Jis ir 
vėl pradėjo dar kvailesnę pra
kalbą. Pripasakojo tiek nesą
monių, kad jau keletas iš publi
kos pradėjo zurzėti. Kas įdo
miausia, kad jis, baigdamas sa
vo kvailą pasaką, pasigyrė esąs 
viršininku lietuvių legiono ir 
jau turįs suorganizavęs savo 
grupes daugelyje miestų ir vals
tijų. Kitaip sakant, jis gal or
ganizuoja mušeikų grupes, ku
rie ardys ramius lietuvių susi
rinkimus, protestu o j a n č i u s 
prieš dabartinį Smetonos reži
mą Lietuvoj. Aš manau, kad' 
jis yra Smetonos apmokamas.

Brangūs lietuviai, broliai ir 
sesės katalikai. Aš esu katali
kas. Parodykim tiem mūsų 
tautos išgamom, kur jų vieta. 
Nesiduokim save taip aklai 
mulkinti. Tokie žmonės, kaip 
ponas Blažys, nepripažįsta lais-

jo išlikti.
lių nuo giminių ir draugų. Pa
laidojome ant Kalvarijos kapi
nių. Paskui Marozienė davė 
savo valgykloje pietus.

Lai būna Steponui lengva 
šios šalies žemelė, o' Marozie-' 
nei ir vaikams pernešti šį skau
dų smūgį, netekus savo draugo 
ir tėvo. Ten Buvęs.

New Haven, Conn

šokikai ir 
Ukrainai šokikai kiek 

publiką, 
choras

Draugės Darbininkės, Minėkim 
Moterų Dieną, Kovo 8 »

Visą kovo mėnesį bus ren
giamos prakalbos ir šiaip pra
mogos tam tikslui. Pittsburgh, 
Pa., ALDLD 33 kuopos mote
rys ir North Side 87 kuopos 
moterys bendrai rengia pra
kalbas su šokiais ir užkan
džiais, 13 d. kovo, LMD Sve
tainėj, pradžia lygiai 7 vai. va
kare. Į šį taip svarbų parengi
mą kviečiamos moterys ir vy- 
raį iš Pittsburgh ir apylinkės. 
Ypatingai draugės moterys mi
nėkim iškilmingai paskirtą 
dieną visos bendrai be skirtu
mo politinių arba religinių įsi
tikinimų. Nes bus svarbu vi
som susipažint su kovo 8 d. 
kaipo moterų diena tarptauti
ne.

Ot tau ir uždarbis. Sa-

mažas -išvežtas j Lietuvą ir tt. 
Nagi, mano nusistebėjimui, iš
eina tas pats vari jotas, kuris 
Lietuvių Bendrovės svetainėj 
taip kiauliškai apsiėjo, ardyda
mas ramybę susirinkusių minėt 
taipgi Lietuvos neprigulmybę. 
Jo kalba buvo tiesiog nei šis 
nei tas. Manau sau: kad kiau
lė ragus turėtų, tai visą svie
tą išbadytų.,

Vėliau kalbėjo vietinis klebo
nas Pankus. ’ šis nors ir kuni-

Šiais metais turim daugybę 
svarbių dalykų, kurie būtinai 
turi būt aiškūs ir suprantami 
ir lietuvėm darbininkėm.. Tai
gi, draugės ir draugai Pitts
burgh ir apielinkės, 13 d. ko
vo visi ir visos susirinkim į 
LMD Svetainę tinkamai ap- 
vaikščiot tarptautinę moterų 
dieną. Svarbūs klausimai bus 
apkalbami,'kaip tai, bendrini- 
mas spėkų už taiką ir demo
kratiją, kova su maisto bran
gumu ir tt. šie klausimai visus 
paliečia be skirtumo pažiūrų, 
nes visi turi kentėt tą skurdą- 
vargą.

bo dieną ir už iškastą anglį. 
Nėra nei svarstyklių' pasverti 
iškastą anglį. Bosas paskyrė 
75c už pripiltą skrynutę ir 
tiek. Laimė, jeigu gauni ke
turias ar penkias skrynutes pri
pilti. O esti ir tokių dienų, 
kad užtenka tik vienos skrynu
tės.
vais kaštais turi anglį atšauti. 
O parako bačkelė kaštuoja $2.- 
15. Pasidaro ir daugiau iškaš- 
čių. Reikia turėti savo įran
kius, taipgi šviesa ir tt.

Kitos kasyklos randasi toli 
nuo miesto, už kokių 20 mylių. 
Tuo būdu į dieną turi padary
ti 40 mylių. Kas automobilius1 
turi ir žino važinėjimo išlaidas, 
tas gali spręsti, kiek tam mai- 
nieriui uždarbio bepalieka. Ma
žai yra tokių laimingų anglia
kasių, kurie gali pasidaryti ge
resnį sau bei, savo šeimai pra
gyvenimą.

Vieną B kasyklą uždarė. Mat, 
streikas ilgai tęsėsi. Streiką- ve
dė Progressive Miners of Ame
rica. Dalykas buvo tame, kad 
kasyklos B kompanas vertė 
mainierius priklausyti prie 
United Mine Workers of Ame
rica, o progressive 
jos lokalo apie 450 
rėjo klausyti. Jię 
Progressive Miners 
savininkas kasyklą
mulus išdalino tarpe kitų ka
syklų, mainieriai pasijuto, kad 
jau darbas nėra atgaunamas. 
Jie pradėjo darbo j ieškoti, kur 
kas išmano. Daugelis pasidavė 
gyventi iš pašalpos, kurią gau
na iš Progressive Miners uni
jos. O antra, gauna iš miesto 
valdžios taip vadinamo “relief.” 
Nemanykite, kad iš to žmonės 
gali persivalgyti, šeima iš dvie
jų narių į mėnesį gauna $13. 
Jei didesnė šeima, tai gauna po 

-$3 pridėčko- ant kiekvieno na
rio. Argi gali žmogus valgyti 
gerą maistą iš tiek įplaukų, o 
kur tavo visos kitos reikmenos? 
O randasi tokių žmonių, kurie 
ir tokios ubagiškos almužnos , 
pavydi vienas kjtąm ir keikia i 
valdžią, kam ji pinigus mėtan
ti. Argi kalti žmonės, kad dar
bų nėra ir negalima gauti net 
ir už pinigus perkant? žino
ma, kad nekalti.

A. Čekanauskas.

skaitytojai ir visi artimi mūsų judė
jimo simpatikai yra šaukiami į svar
bų susirinkimą, kuris įvyks 3 d. kovo, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. ly
giai. Klausimas stovi pirmutinėj vie
toj “Laisves” pikniko parkas. West
ville Grove parko savininkas nusita
ręs panaikyt pikniko parką ir už- 
vest paukščiij biznį. Todėl prieš mus 
stovi ityn svarbus klausimas. Visų 
pareiga rūpintis šiuo klausimu. An
tras klausimas, tai “Laisves” banke
to tikietai jau parėjo ir juos turėsime 
ant šio susirinkimo. ^Neužmirškite pa
rinkti garsinimų į programas.—Veik. 
Kom. Valdyba. ~ (50-52)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. kovo, 8 v. v. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Prašome 
visų draugų skaitlingai susirinkimus 
lankyti ir padarykime tvirtesnę Lite
ratūros Draugiją nariais ir kitais dar
bais. Vajus prasidėjo nuo vasario me
nesio, todėl padarykime vajų sėk
mingu. —J. Bagužis. (49-51)

E. K. Sliekiene.

Varšava?— Atvykęs Vo
kietijos ekonominis diktato
rius gen. Goering kalbėjosi 
su Lenkijos valdovais apie 
Vokietijos mašinų pardavi
nėjimą Lenkam mainais už 
Lenkijos lauko ūkio produk
tus.

Springfield, Ill.

Miners uni- 
narių neno- 
laikėsi su 

unija. Kaip 
uždarė ir

WILKES-BARRE, PA.
Motina Ella Reeve Bloor, darbi

ninkų klasės kovotoja nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos, kalbės dide
liame bankiete, kurį ruošia Moterų 
Dienos Komitetas jos pagerbimui. 
Įvyks 3 d. kovo, ketvirtadienio vaka
re, 6:30 vai. Workmens Circle Hall, 
69 N. Hancock St. Bus skanių valgių, 
graži muzikališka programa ir taip 
pat trauks paveikslus. Tie, kurie nori 
ateiti po bankieto, dalyvauti susirin
kime, 7:30 vai., yra širdingai kvie
čiami. Bankietui įžanga 50c, į susi
rinkimą 15c. —Kom.

įspūdžiai Minint 20 Metų Su
kaktį Liet. Nepriklausomybės

Vasario 19 d. susirinko de
mokratišką laisvę mylinčių ne
mažas būrelis lietuvių darbi
ninkų į Lietuvių Svetainę mi
nėt 20 nrietų sukaktį Lietuvos 
neprigulmybės. Kalbėtojais bu
vo R. Mizara, “Laisvės” redak-

• torius ir Michelsonas “Kelei
vio” redaktorius. Vietinis jau
nuolių choras sudainavo keletą 
lietuvių liaudies dainelių, ku
rios gana gerai išėjo.

Kalbėtojai, kaip vienas, taip 
ir kitas, gana aiškiai nušvietė, 
kaip tapo Lietuvos nepriklauso
mybė įgyta. Dokumentaliais 
faktais ’ įrodė, kaip Lietuvos 
liaudis sunkiai kovojo dar caro 
plėšikam valdant Lietuvą.

Bet dvasiškija ir ponai buvo 
tam priešingi. Jie išdavinėjo 
caro žandarams geriausius Lie
tuvos už laisvę kovotojus, ir lie
pė pavergtai Lietuvos liaudžiai 

lt būt ištikima .kraugeriui carui. 
Bet jiems tas nepavyko.

, Iškilus pasauliniam karui, ne
nuilstančių už laisvę kovotojų Įves nei katalikams, nei kitom 
pasišventimu, tapo nušluota ca
ro valdžia, šie kovotojai paė
mė Rusiją į savo rankas, pa
skelbė visų po caro letena buvu
sių mažųjų^ tautų savistovį ap
sisprendimą. Tuomi pasinau
dojo ir Lietuva,—^pasiskelbė ne
priklausoma su sostine Vilnium, 
demokratiniais pamatais. Bet 
neilgai teko Lietuvos liaudžiai 
džiaugtis t^ja demokratija. Iš
gama Smetona, kuris buvo vie
nas iš pasirašiusių po priesai
ka .ant Lietuvos laisves paskel
bimo, sulaužė savo priesaiką, 
banditiškai užpuldamas demo
kratinį Lietuvos seimą nakties 

. laiku. Areštavo liaudies išrink
tus seimo narius, pasiskelbė sa
ve nauju Lietuvos lietuvišku ca
ru. Jam priešingus už Lietuvos 
laisvę kovotojus šaudė ir į ka
lėjimus kimšo. Minint šian
dien * 20 metų Lietuvos nepri
klausomybę, demokratinės lais
vės Lietuvos liaudis neturi.'

Abu kalbėtojai ragino Ameri
kos lietuvius stoti į lietuvių 
liaudies suvienytą frontą ir ko-

sriovėm. Jiš nėra niekas ki
tas, kaip tik Smetonos ir Hitle
rio agentas. Ypač Connecticut 
valstijos lietuviai turėtų jį pa
žinti ir su juo nieko bendro 
neturėti. Katalikas.

Apie Mainierių Darbą įr Bėdas
Anglies kasyklos labai pras

tai dirba. IŠ 10 kasyklų mažą 
naudą darbo žmonės turi. Vie
nos tik po vieną kitą dieną į 
savaitę tedirba. Kitos darbą 
varo kasdien, ^išskyrus sekma
dienį. Bet kas iš to 6 dienų 
darbo, kad darbininkai gauna 
išdirbti tik tris dienas. Mat, 
pusė darbininkų dirba vieną 
dieną, o kita pusė kitą dieną po 
7 valandas. Taįp unijos nu
statyta dirbti. Trys didokos ka
syklos randasi po ‘unija United 
Mine Workers of America. Bet 
ir šios vos kruta dieną kitą.

Rąndasi ir tokių mažų ka
syklų, kuriose nėra jokios uni
jos. Čia tai darbdavio malonė: 
kiek nori, tiek ir moka už dar-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj ip

PRANEŠIMAI E KITUR
N. S. PITTSBURGH, PA.

LDS 160 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 3 d. kovo, 7 vai. vak. 
pas drg, D. Lekavičių, 1217 Beaver 
Ave. Prašomi narių skaitlingai susi
rinkti ir atsiveskite naujų narių įra
šyti kuopom Lengvas įstojimas, Dr. 
kvotimas bus iš kuopos iždo apmo
kėtas. — Pirm. J. Diamont.

(51-52)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra .Švarbuts Susirinkimas 

Visų organizacijų nariai, “Laisvės”

PASARGA

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys , ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURALALAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas! 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y 
REIKALINGA AGENTŲ

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Flatbush ofisas 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Japonai žygiuoją Arčiau 
Geltonosios Upes

Shanghai, vas. 28.—Japo
nai praneša, kad Xrys jų ar
mijos dalys iš trijų pusių 
žygiuoja. šturmuot Linfeną, 
chinų Shansi provincijos 
centrą. Jei šį miestą japoųai 
paimsią^ tai jau galėsią pra- 
siveržt per Geltonąją Upę 
ir tada pavojun įstatysią 
“šimtus tūkstančių” chinų 
armijos, kaip jie išanksto 
giriasi.

Bet japonam dar lieka ke
li desėtkai mylių iki Gelto
nosios upės šiaurinių pa
krančių. Juos vis atmuša 
chinų lėktuvai, didvyriška 
kariuomene ir partizanai.

NEBŪK AVELĖ
Nesiduok ir neklausyk, 

kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vietą1 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbes, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipk (domės nei į 
jokius kitus siūlijimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą Šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo ^galybe sunkiasi per odą į gysla? ir dirbasi į kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTI. NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSI KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULŪS, NYKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtinį pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio, Gąlinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, 'GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai .tik tada aplaikysi tikrąją 
gyduolę, ar neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINTMENT. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose, krau
tuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gaūti savo mieste, tai reika
laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., 
P. O. Box 352, Hartford, Conn., U. S. A.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8. . f '

Nėra valandų sekmadieniais, 
■ir,* «,i■..!<<» I..... ...

m*

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISEr 
NĖJĘ SKAUDULIAI,^ SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iS- 
aiŠkinta. y

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue Jr Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

VARPO KEPTUVE

(49-51)

NOTARV PUBLIC
o

MATTHEW P. BALLAS
O
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

prisųsime NATU- 
TEA.

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvestant.

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

< 
4> <l>

< >
< >

>

< >

>

Norint būti sveiku ir stipriu— •
GALĖTI SUNKU DARBA DIRBTI—VALGYK

VAR
Kep tuve

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čięjų kviečių, čielų rugių, sen* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pigs, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kairią

Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti Šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

. Tuojau kreipkitės [“Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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Paraše R. Mizara
BROOKLYN LABOR LYCEUM

DARBININKŲ IŠTAIGA
d)

(4)

(5)

York o

Žydai Turės Konvenciją Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street,

Mirė P. Klastauskienė
d

MĮlĮf

* Išsikirpkite ir Pasilaikykite
Natūralistų Vakarai

V:

GARSINKTTES "LAISVE |E

(2)
(3)

GIRTAVIMAS PRIE 
GERO NEVEDA

I 
I

unijų 
reika- 
Louis

Apleidžia Brooklyn?
Šiomis dienomis išvažiuoja

i

£ gražinimo 
programą, 
Kavaliaus- 
E. Thom- 

Rep.

atsibus Ideal 
Knickerbocker 
Flushing Ave.

geras geras

majorui LaGuardijai
Jame ragina majorą

Taisome namus ir maliaVojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas arba darbi

ninkė dirbti Restaurante. Taipgi, kad 
suprastų už baro biskį. Valandos^nuo 
8 ryto iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Alga nuo $15 iki $20 
į savaitę. Kreipkitės po numeriu 148. 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y.. Telefonas: Ever
green 4-8792. (51-53)

Legal Notice
• Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
bakery and food products of every 
description. . (49-66)

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius ffu naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Knygele nedidelė, bet pilna doku mentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės • e I

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

. Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama. .. \
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

t nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

INVENTED

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N

šeštas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Kovo 2, 1§38

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Rengiamės A. Lietuvių 

Kongreso Pramogai
Sekmadienį, kovo 13 dieną, 

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyrius rengia labai 
puikią pramogą. Bus perstaty
ta labai juokinga komedija 

. “Pusseserė Salomėja.” ši ko
medija ne tik juokinga, bet joje 
yra ir labai gerų pamokinimų. 
Šią komediją sulos Lietuvių 
Liaudies Teatras, po vadovybe 
A. Jeskevičiūtės. Po lošimo bus 

' šokiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestros.

Kad ši pramoga būtų pasek
minga, tai visos organizacijos, 
priklausančios prie Kongreso, 
turi pasidarbuoti, turi stengtis, 

- kad išpardavus iš anksto tikie- 
tų kuo daugiausia, ir turi pa
gelbėt išplatint garsinimus-pla- 
katus ir “šoukartes.” Tikietų 
kaina 75c ir 60c prie durų; iš 
anksto perkant po 10c pigiau; 
vien šokiams 25c. Tikietų ir 
garsinimų reikalaukite nuo 
Kongreso atstovų ir “Laisvės” 
raštinėj. Vėliaus bus pranešta 

* ir kur kitur galima gaut.
Ši pramoga 

Ballroom, 151 
Ave., prie pat 

Kad turėtume 
pasekmes ir padarytum pelno, 
kad pagelbėjus Lietuvos liau
džiai išsikovoti demokratinę 
tvarką, visos organizacijos ir 
jų nariai turime pasidarbuoti.

ALK Br. Skyr. Pirm., 
M. Stakoff.

Minės Tarptautinę 
Moterą Dieną

•Brooklyno ir New 
moterys rengiasi minėjimams 
Tarptautinės Moterų Dienos, 
kurios vardan šiemet visame 
didmiestyje paskelbta Taikos 
Savaitė ir po visas miesto da
lis vykdomos demonstracijos, 
paradai ir masiniai mitingai.

lietuvės moterys Taikos Sa
vaitės baigtuves turės šį sek
madienį, 6 kovo, po pietų, 
“Laisvės” Salėj. Tikimasi turėt 
lietuvį gydytoją su prelekcija 
apie sveikatą ir vieną iš vieti
nių draugių kalbės apie reikš
mę tos savaitės. Plačiau apie 
programą, veikiausia, praneš 
pati komisija.

Tarptautinis Moterų Taikos 
savaitės baigtuvių masinis mi
tingas bus pirmadienį, 7 kovo, 
Manhattan Opera House, 34th 
St. į vakarus nuo 8th Avė., 
N. Y. Rep.

Serga F. Milašauskas
Amerikos Darbo Partijos 

Liet. Sk Pirmininkas
Nuo pereitos pėtnyčios 

smarkiai serga F. Milašauskas, 
Amerikos Darbo Partijos 
Brooklyno Lietuvių Skyriaus 
pirmininkas. Jis net negalėjo 
nei prakalbose pereito penk
tadienio vakare dalyvauti. Gu
li lovoje jau penkta diena. Gy
dytojas sako, kad reikės dar 
kokias penkias dienas lovoje 
gulėti. Draugas.

Sveikatos Kultūros Draugija 
dabar laiko naturalio maisto 
parodą, 411 So. 3rd St., Broo
klyne. Prasidėjo 1 kovo ir tę
sia 2 ir 3 kovo, 8 vai. vaka
rais. Natūralistiškas pažiūras į 
maistą dėstys Geo. Stanly, J. 
W. Thomson, P. Baltrėnas ir 
kiti. Taipgi turės 
rodymą, ir dailės 
kurioj dalyvauja L. 
kaitė, P. Kalvelis, 
sonas.

Pereitą pirmadienį į New 
Yorką atvyko trys Albanijos 
karalaitės, sakoma, j ieškot A- 
merikoj turtingų vyrų, norinčių 
gerai užmokėt už tituluotą pa-

MOTERYS PRIEŠ 
ŠILKĄ IR KULKAS

Sulaikė Plėšikus

“Meilės Nuskriausta” 
Brooklyne

Pereitą sekmadienį, vasario 
27 d., Ukrainą svetainėj, broo- 
klyniečiai turėjo progą matyti 
ir išgirsti Sietyno Chorą iš 
Newarko, suvaidinant viena
veiksmę * komišką operetę 
“Meilės Nuskriausta.”

Šią operetę iš anglų kalbos 
sulietuvino dd. B. šalinaitė ir 
A. Jeskevičiūtė; išleido Lietu
viui Meno Sąjunga.

Kūrinio intrygos centre sto
vi meilės nuskriausta-suvilta 
mergelė Angelina ir jos “šir
delės sužeidėjas.” Angelina 
įieško teisybės teisme, .nes “jis 
ją baisiai apgavo ir sulaužė 
žodį savo.”

Kaltinamasai teismui aiški
nasi, kad jis jau myli kitą 
mergelę ir jau nenori Angeli
nes. Jis lieka visų pasmerkia
mas ir išbaramas.

Angelinos advokatas savo 
kalba sugraudina netik “džiū- 
rę,” bet ir patį teisėją, kuris, 
susigraudinęs pareiškia, kad 
jis nelaimingąją Angelina pats 
ima sau už žmoną. Tuom daly
kas ir baigiasi.

Librete labai daug gražaus 
veiksmo, judesių ir juokingų 
triukų,'nuo kurių kvatojo visa 
auditorija.

Pati partitūra labai melo
dinga ir pilnai atsako libreto 
turiniui.

Ilgesnes roles pildė šie vai- 
dylos : T. Kaškevičius, teismo 
sargo rolėje, basas; A. Stelmo- 
kaitė, Angelinos rolėje, sopra
no; L. Dobinis, kaltinamojo 
rolėje, tenoras; A. Dobinis, ad
vokato rolėje, tenoras ir J. Su
kackas, teisėjo rolėje, barito
nas.

Kaip čia suminėti valdylos, 
taip ir kiti — “publika” ir 
“džiūrė” — rūpestingai ir su
derintai vaizdavo visą teisma- 
bučio veiklą ir procedūrą.

LMS. 3-čias Apskritys ir 
brooklyhiečiai ilgai bus dėkin
gi Sietyno Chorui ir jo moky
tojai B. šalinaitei už nepaskū- 
pėjimą mums “Meilės Nu
skriaustos.”

Gražiai pasirodė Elizabetho 
Bangos Choras, kuriam vado
vavo d. Aldona Klimaitė.

Proncė.

Pirmadienį, vasario 28 
6:15 vai. ryto, Kings County 
Ligoninėj, mirė Petronėlė 
Klastauskienė, 48 m. amžiaus. 
Po tėvais ji buvo Vaičekaus
kaitė. Drg. Klastauskienė mi
rė nuo širdies ligos.

Buvo nuolatinė “Laisvės” 
skaitytoja ir gera rėmėja. Iš 
Lietuvos paeina Meškuičių kai
mo.

Paliko nuliūdime savo gyve
nimo draugą Julių Klastaus- 
ką (Klastow).

Šermenų pareigom rūpinasi 
graborius Levandauskas.

Velionė pašarvota namuose, 
po numeriu 337 Union Avė.

Daugiau žinių apie laidotu
ves bus parašyta kitame nume
ryje. Rep.

New Yorke naktį iš sekma
dienio į pirmadienį areštuota 
Geo. Vaivada, 27 metų, gyveną^ 
1392 Jefferson Ave., Brook
lyne. Policija jį kaltina įsibrio- 
vus į italų fašistų kliubą, 820 
Broadway, Manhattan, ir ten 
paėmus vyno, cigaretų ir $8.75 
fašistų generolui Franco su
rinktų pinigų. Sakoma, buvęs 
gerokai “truktelėjęs” ir po 
įtaka alkoholio nusprendęs, 
kad tie pinigai Franco’ui nerei
kalingi. Sulaikytas po $1,000 
kaucijos.

Darbininką Mokyklos 
Naujas Kursas

Majoras Tebekovoja 
Dėl Budžeto

Darbininkų Mokykloj, 35 E. 
12th St., New Yorke, šį ketvir
tadienį, kovo ” 3-čią, prasidės 
naujas kursas, kuriame žymiau
si darbininkų advokatai dėstys 
įstatymus, paliečiančius darbi
ninkų santikius su samdytojais. 
Bus aiškinama darbininkų or
ganizacijų problemos, apie teisę 
kolektyvių derybų, streikų, boi
koto ir daugelis kitų klausimų, 
iškylančių sąryšyje su bosų- 
darbininkų susikirtimais.

Kursas susidės iš 10 pamokų, 
kurios tęsis per 10 sekamų ket
virtadienių. Pradžia 8:40 va
karo. Visam kursui mokestis 
$3.50.

, Majoras LaGuardia deda 
sas pastangas nuverst apeliaci
jų teismo sprendimą, kuris spi
ria majorą vest reikalus Tam
many kontroliuojamos Alder- 
manų Tarybos priimtu budže- 
tu.

Kaip tik žinia apie nuo
sprendį pasiekė Miesto Salę, 
majoras tuojau sušaukė speci
ali mitingą Sąmatų Tarybos, 
kuri leido išmest ginčijamus al
gų pakėlimus, pereinančius 
vykdomojo budžeto ribas.

Senas tammaniečių pravestas 
budžetas skiria $810,000 bever- 
čioms Tammanės politikierių 
vietoms.

vi-

Malioriai Prašo Pas 
Majorą WPA Darbą

Miesto Darbininkams 
Reikalaus Lengvatą

Brooklyno organizuotos mo
teris griežtai priešingos pirkt 
Japonijos šilką ir Japonijai 
kulkas, su kuriomis Japonijos 
fašistai žudo ir žaloja Chirp- 
jos žmones. Jos savo nusista
tymą pareiškė dalyvumu anti- 
silk parade pereitą šeštadienį, 
Boro Hali.

Parade dalyvavo su savo iš
kabomis Progresyvių Moterų 
Taryba ir kelios kitos organi
zacijos. Lietuvės moterys irgi 
maršavo, bet savo iškabos ne
nešė, nes neskaitlinga grupė 
tesusirinko. Kadangi oras bu
vo šaltokas, tai ir kitų tautų 
moterų nebuvo tiek, kiek rei
kėtų būt tokiame , syarbiame 
parade, tačiau dalyvavo zapie 
2,000 ir maršavimas buvo en
tuziastiškas ir įspūdingas. Ne
šamos iškabos ir šūkiai supa
žindino tūkstančius Žmionių su 
svarba boikoto Japonijos pre
kėms. Parade Buvus.

Naująs policistas Kenneth 
Heil šeštadienio vakarą praei
damas pro aludę, 2 Amsterdam 
Ave. ir 59th St., pamatė du vy
rus su revolveriais rankose su
eiliuojant kostumerius pagal 
sieną. Jis įbėgo ir paleido du šū
viu grindysna, šaukdamas: “Jei 
pasijudinsit, nudėsiu.” Plėšikai 
nusigando ir numetė šautuvus. 
Tada juos areštavo, areštuotieji 
yra James McDonald ir John 
Dean, newyorkieciai, abu dar 
jauni vyrai.

Nuo cigareto užsidegus lo
vai, dūmai užtroškmo Alfred 
Marrien, WPA darbininką, 
1933 Daly Ave., Bronx.

Mrs. Ryan gavus leidimą lai
ke bylos pamatyti savo du kū
dikius, kurių nematė nuo perei
to spalio 31-mos, kada ji nu
šovė savo vyrą Michael Ryan, 
policistą.

Krečiant areštuoto plėšiko 
Pete Colavecchio’s apartmentą 
po kūdikio vyge rasta įtaisy
tas arsenalas ir po vieną bank
notą iš kiekvieno apiplėšto 
banko.

20-ties Metą Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Pirmasis būrys iš 500 new- 
yorkiečių delegacijos į valstijos 
seimelį, -į Albany, išvyko pir
madienį. Jie reikalaus išleidi
mo miesto ir valstijos darbinin
kams naudingų įstatų. Antra
sis^ būrys išvyks trečiadienį. 
Jam vadovauja Mary Luciel 
McGorky, ligonbučių divizijos 
direktorė.

Išreikšdamas daugelio 
poziciją WPA ir šalpos 
lais New Yorko Mieste, 
Weinstock, Maliorių 9-to Dis- 
trikto Tarybos sekretorius, pa
siuntė 
laišką,
remti reikalavimą, miestui, 100,- 
000 naujų WPA darbų ir pa
gerint išdavimą pašalpos.

Weinstock nurodė, kad 7,000 
jo unijos narių yra be darbo ir 
kad jie kenčia nuo netinkamo Miami, Florida, Mr. ir Mrs. j’ 
išdavinėjimo pašalpos.

Draugai A. Balčiūnai 
Sveiksta

Aplankius Balčiūnus daty- 
riau, kad drg. A. Balčiūnas 
daug geriau jaučiasi. Jo mote
ris, kuri taipgi serga, ne taip 
gerai progresuoja. Jai šaltis 
užgulęs ant ausų. Iš tos prie
žasties esanti laikinai apkur
tus. Su gydytojo ir su slaugės 
dukrelės priežiūra, juos rasime 

|savo tarpe neužilgo. Linkime 
greito pasveikimo. Rep.

I Bubnis. Jie per daugelį metų 
gyveno čia pat Brooklyne, pas
kučiausia gyveno Huntington, 
L. L Jie ten buvo biznieriai: 
pirmiau laikė valgomų daiktų 
krautuvę, paskiau atsidarė 
užeigą, kurią pardavė. Nuvykę 
Floridon jie užsidės lengvesnį 
biznį ir gyvens ten atgauti 
sveikatą. Rep.

Didžiojo New Yorko žydų 
organizacijos rengiasi naciona- 
lei konvencijai, kuri įvyks ko
vo 12 ir 13, New Yorke. ,-Į ją 
šaukiama visos žydų organiza
cijos apvienytam darbui prieš 
anti-semitizmą ir fašizmą.

žydų Liaudies Komitetas ne
senai gavo sveikinimą, pasira
šytą 170 protestonų ministerių, 
kuriame išreiškia solidarumą 
įvairiose šalyse diskriminuoja
mai ir persekiojamai žydų liau
džiai, taipgi užgiria komiteto 
veiklą tos liaudies paramai.

f PAIN-EXPELLER 1

Tūkstančiai pasieki) palengvi
nimo gėlimų Ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

Išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS
■u "Inakro” vaisbaženkliu yra

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 paskubusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, 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.I
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
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.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 

ir laisvę.
Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, sp kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar? /

Brooklyn. N. Y<

i •

LINIMENT -

168 Grandį Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis *
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

COOKd HEJ 
In Your Preaent 
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP
ER—No Aebea or Dirt _ 
—Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST. 
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burna cheap oil a new «i,D,>■, 
way. without pro-generating AnySro 
or clogging up. Quick intense UN0( < 
beat by Simple Turn of Valve.
It end. drudgery and dirt of Quick HE AT at 
ooal or wood; cute fuel billa in Turn of Valvot 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES. 

DUAN E phone for free rnVIlE DEMONSTRATION 
, No Obligation

AV,y.°X!e .interested in setting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of thia amazins “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
/ MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
\ Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maapeth

88-82 72nd PLACE

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, n. y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
X NOTARY PUBLIC
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn,» N. Y, 
Telefonas: EVergreen 7-4335

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LUS 1 kuopos susirinkimas įvyks 3 
d. kovo, ketvirtadienio vakarė, 8 va
landą vak., “Laisves” Svetainėje, 419 
Lorinier St. Draugės ir draugai, ma
lonėkite visi skaitlingai dalyvauti ir 
užsimokėkite duokles. Turime daug 
svarbių dalykų aptarti, atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į kuopą. — Prot. 
rast. K., Reinys. w (50-52)

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 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 

. liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886




