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Tysliavos Suniekšėjimas.
Neva Stilsoną Užtaria!
Mulkina.
Roosevelt ir Fašistai.
MainieriŲ Progresas.

Rašo S. Brooklynietis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Jau senai žinoma, kad iš fa-

Darbininkai Visų šaltų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o IšlaimėsitO 
Pasaulj!

, šisto negalima tikėtis net pa
prasčiausio padorumo. Jis ne
apsistos prieš jokią niekšystę. 
Tą tiesą dar sykį patvirtina 

■ fašistas “Vienybės” redakto
rius J. Tysliava su savo pro- 
vokatoriškais įtarimais prieš 
lietuviu komunistų vadovybę 
rysyj su Stilsono areštu.

Tysliava dabar pliauškia, 
kad, girdi, “su šiuo suarešta
vimu Bimba įsikalė į kaktą 
vinį, kurios dabar nė Prfisei- 
ka negali ištraukti.”

Bet pareikalauk parodyt 
kad ir mažiausias aplinkybes, 
kur ir kaip komunistai ką ben
dro turėjo su Stilsono areštu, 
tai tokie Tysliavos visai ne
bandys stačiai atsakyti, o tik 
pasipils naujais plūdimais ir 
šmeižtais.

Iki tokios niekšiškumo be
dugnės dar niekad nebuvo 
“Vienybė” nupuldyta, kaip 
dabar prie aršiausios rūšies 
smetoninko Tysliavos.

Politinių kalinių koriko Sme
tonos pakalikas, o nesidrovi 

* pirštis į “užtarėjus” politiniam 
kaliniui Stilsonui!

New Yorko sveikatos komi- 
sionierius Rice išranda, būk 
geresnės rūšies pieno naudoji
mas sumažėjo ne del krizio, 
bet del prasiplatinusios gim
dymo kontrolės.

Kitus mulkina ir pats užsis
maukia mulkio kepurę ant 
akių, nenorėdamas matyt be
darbės skaudžių faktų.

Jungtinės Mainierių Unijos 
dabartinis suvažiavimas pada
rė vieną klaidą. Ažuot pasisa
kius už Farmerių-Darbo Parti

*
jos steigimą, jis pasižadėjo 
remti Roose velto kandidatūrą 
į šalies prezidentus.

Nejaugi mainierių delegatų 
dauguma užmiršo streikierių 
skerdynes po Roosevelto “mė
lynosios varnos” sparnu ?

Senųjų vadų perkalbėti, su
važiavimo delegatai įsivaiz
duoja, būk Rooseveltas kovo
jąs prieš fašizmą, gręsiantį iš 
republikonų ir Liberty Lygos 
pusės.

Rodos, būtų galėję atsimin
ti ir Roosevelto NRA tulus pa
darytus žingsnius linkui fašiz

i

mo.

Įvairiais kitais atžvilgiais, 
tačiaus, šis mainierių suvažia
vimas parodė didelės pažan
gos. Savo rezoliucijose jis pa
merkė Vokietijos fašizmą, nu- 
nukirtusį galvą karžygiškam 
drg. Rudolfui Klausui, Vokie
tijos Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo veikėjui, padarė 
atsišaukimą boikotuot fašisti
nius Hearsto laikraščius Ame-!
rikoj; vienbalsiai pasmerkė 
negrų lynčiavimus ir užgyrė 
industrinį unijizmą.

Mainierių Unija yra galinga 
organizacija, ir šie jos tarimai 
padarys didelės įtakos visam 
Amerikos darbininkų judėji
mui.

Ledais Suveržti Bostono 
Aplinkiniai Vandenys

BOSTON, Mass.—Preky- 
bos Rūmas vas. 3 d. krei
pėsi į prezidentą Rooseveltą 
ir į karo laivyno ministeri
ją atsiųsti ledlaužius ir ki
tus tinkamus stiprius lai
vus pralaužti Buzzard užla
jos ir Cape Cod kanalo le
dus. Tie vandenys taip ap
traukti ledais, kad negali
ma prekybiniais laivais pri
vežti Bostonui kiek reikiant 
anglies ir kitų kasdien nau
dojamų daiktų.

Jau pasiųsta keli ledlau
žiai ir karo laivukai laužyti 
tuos ledus.

No. 30 Telephone STagg 2-3878

Italija Grasina Karu 
Europai, Baugina net 
’Raudona Revoliucija’
GIRIASI, BŪK FAŠISTAI 

APSIDIRBTŲ SU 
REVOLIUCIJA

ROM A.—Italijos fašistų 
laikraščiai spiegia prieš 
Tautų Lygos Tarybos suma
nymą užkirst Italijai ne tik 
įvežimus aliejaus iš užsie
nių, bet taipgi uždraust ki
toms šalims parsamdyt bei 
pardavinėt Italijai laivus, 
tinkamus aliejui gabenti. 
“Giornale d’Italia” šaukia, 
kad tatai būtų pradžia blo
kados, o blokada—tai esą 
tiesioginis žingsnis į karą 
Europoj.

Mussolinio spauda baugi
na Tautų Lygos šalis, kad 
europinis karas iššauktų 
“raudonas” revoliucijas; o 
su tokia revoliucija, girdi, 
niekas kitas negalėtų apsi
dirbti, kaip tik Italijos fa
šistai ir “kelios kitos stip
rios valdžios.”

Bet tai yra tuščias pasidi
džiavimas. Nes darbininkų 
revoliucija gresia Italijos 
fašizmui ne mažiau, kaip ki
tu saliu buržuazinei san
tvarkai.

Mussolinio fašistai giriasi 
turį milioną karui prirengtų 
vyrų namie, apart šimtų 
tūkstančių Ethiopijoj. Tuo- 
mi jie grasina Tautu Lygos 
šalims, jeigu jos pradės vyk
dyt aliejaus ir jo laivų 
drausmes prieš Italijos ka
rą Ethiopijoj.

Milžiniški Amunicijos 
Fabrikantų Pelnai

NEW YORK.G Du Pon- 
tų amunicijos ir kitų pramo
nių kompanija, pagal sausio 
3 d. apyskaitą, pereitais me
tais pasidarė gryno pelno 
$62,085,410. Paskutinį tų 
metu bertainį jai įplaukė 31 
nuošimčių daugiau pelno, 
negu tą patį bertainį 1934 
m. Bet visas daugis darbi
ninkam išmokamų algų pa
kilo tik 9 nuošimčiais. Mat, 
kariškai gamybai smarkė- 
jant, buvo priimta šiek tiek 
daugiau darbininkų. Kom
panijos pelnai padaugėjo 
pusketvirto sykio tiek, kaip 
darbininkams išmokamu al
gų suma.

Taksais Prislėgti Neve
dę Žmonės Vokietijoj
BERLYNAS, — Nazių 

valdžia taip apkrovė kelerio- 
pais taksais n e v e dusius 
žmones, kad vienam lėšuoja ■ 
tiek pragyventi kaip ir po-j 
rai.

Dabar Hitlerio finansų 
ministerija ketina nuo lie
pos 1 d. š.m. mokėti po 10; 
markių mėnesiui pašalpos ■ 
šeimynoms už ketvirtą ir, 
penktą ir kitus “extra” kū-į 
dikius, kur tokios šeimynos; 
turi mažiau kaip po 1,800, 
markių įplaukų per metus. I

Republikonų Kandidatai 
Į Šalies Prezidentus
PHILADELPHIA, Pa. — 

Rytinių valstijų republiko
nų vadai pereitą savaitę čia 
atlaikė slaptą susirinkimą 
ir nutarė savo kandidatu į 
prezidentus š i e m e tiniams 
rinkimams statyt kongres- 
maną J. W. Wadswortha ar
ba Kansas valstijos guber
natorių A. M. Landona.

V v

Didėja Bedarbė Anglijoj
LONDON. — Pagal Ang

lijos valdžios skaitlines už 
sausio mėnesį, bedarbių 
skaičius pakilo 291,157. Da
bar Anglijoj yra 2,159,722 
registruotų bedarbių; o kiek 
dar neregistruotų?

Anglija Mechanizuoja 
Visą Savo Armiją

Net Karo Fronto žvalgai 
Būsią Motorizuoti

LONDON. — Anglijos 
valdžia pradėjo veikliai me- 
chanizuot savo armiją. Rai
telių arkliai bus pavaduoja
mi šarvuotais automobiliais, 
kuriais būsią gausiai aprū
pinti ir pėstininkai.

Net karo žvalgams bus 
įtaisyta mažiukai stiprūs 
automobiliai bei tinkami 
motorcikliai.

Specialiai įrengiama bū
riai kovai prieš tankus. 
Smarkiai dauginama kulka- 
svaidžių skaičius, kad kiek
vieniems septyniems pėsti
ninkams būtų po vieną kul- 
kasvaidį.

Taip galvatrūkčiais ren
giamasi naujam karui.

REIKALAUJA ATIMT 
RINKIMŲ TEISĘ Iš 

KOMUNISTŲ

ALBANY, N. Y., Vasar. 
4.— Valstijos seimo narys 
padarė įnešimą atimt teisę 
dalyvaut rinkimuose iš vi
sų tokių politinių partijų, 
kurios “žodžiais, raštais ar 
per radio” skelbia kapita
listinės valdžios nuvertimą.

London.— Reuterio žinio
mis, Hitleris šiais metais 
davarysiąs iki 1,600,000 
skaičių pilnai bei dalinai 
karui prirengtų vyrų.

Klaipėdoj Mėto Lietuvius 
iš Tarnybos

KAUNAS.— Klaipėdos bur
mistras atleido iš tarnybos 17 
lietuvių tarnautojų, jų vietas 
skirdamas “vokietininkams.”

Hitlerininkams rūpi kuo 
daugiausia priveisti būsimų 
kareivių. Šiaip gi jie nusi
skundžia, kad jau ir dabar 
esą “perankšta” vokiečiams 
savo krašte.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario (Feb.) 5, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

AMERIKOS ALIEJUS IR NAZIŲ LAIVAI 
APTARNAUSIĄ MUSSOLINIO KARA

Didžiausia Kliūtis Tautų Lygos Naujai Bausmei prieš 
Mussolinio Karą

GENEVA, vasario 3. — 
Tautų Lygos Tarybos dvyli
kos narių-žinovų komisija 
svarsto, kaip galima būtų 
užkirst Italijai gavimą alie
jaus bei gazolino iš kitų ša
lių. Komisijai pirmininkau
ja Meksikos delegatas dr. 
R. M. Gomez.

Didžiausia kliūtis baudi
mui Mussolinio per aliejaus 
uždraudimą Italijai yra ta
me, kad Italija galinti gaut 
įvalias aliejaus iš Jungtinių 
Valstijų.

Ame rikos “neutralumo” 
įstatymas ir panaujintas 
“bešališkumo” sumanymas

MAINIERIAI NURAURE WM. GREENĄ KAIPO 
INDUSTRINIU UNIJU PRIEŠININKĄ

WASHINGTON, Vasario 
3. — Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Wm. 
Green, atėjęs į Jungtinės 
Mainierių Unijos 34-tą dvi- 
metinį suvažiavimą, išdrožė 
karštą kalbą, kur jis smer
kė didžių industrinių unijų 
organizavimą. Jis rėkė, 
kad John L. Lewis, Mainie
rių Unijos prezidentas, su 
savo pasiryžimu organizuot 
darbininkus į industrines 
unijas tuomi “skaldąs” Am
erikos Darbo Federaciją 
įvedąs “dvilypį” unijizmą. 
Taigi Green griežtai reika
lavo, kad išsiskirstytų ir 
nustotų veikęs industrinių 
unijų organizavimo komite
tas, kuriame daugiausia 
darbuojasi John L. Lewis; 
o su Lewisu eina vadovybė 
ir kitų septynių dideliu in
dustrinių bei pusiau-indust-

ŽINIOS Iš UETUVOS
Apdegus Mirė Didvyriška 

Mergaitė
MIGONIŲ Kaimas (Šimonių 

valsč.). Tomo Narbuto ūkyje 
įvyko nepaprastas atsitikimas, 
kuris sujaudino to kaimo gy
ventojus.

Narbutai su šeima dirbo lau
ke, o jų vaikai: 8 metų duktė 
Birutė ir 5 metų sūnus buvo 
palikti namie. Vaikai bežaisda- 
mi padegė ant krosnies išdžiū
vusias skiedras. Kuomet ugnis 
gerokai įsigalėjo, Birutė, maty
dama gresiantį pavojų, puolė 
ugnį gesinti. Ji plikomis ran
komis pradėjo degančias skied
ras skirstyti ir basomis kojomis 
mindžioti.

Kantriai ir drąsiai Birutei 
begesinant ugnį, užsidegė ant 
jos rūbai; tuomet ji paprašė 
savo 5 metą broliuką, kad jis 
ją apipiltų vandeniu. Apipylė. 
Birutė ugnį, užgesino ir visus 

| trobesius išgelbėjo nuo ugnies, 
tačiau jos abiejų rankų pirštai, 
abi kojos iki strėnų buvo ap
degusios.

Nuvežta į Panevėžio ligoninę, 
’lapkričio mėn. 20 d. baisiose 
i kančiose Birutė mirė. Gydyto
jai nustatė, kad du trečdaliai 
jos kūno buvo apdegę, šis įvy
kis vyresniesiems yra skaudi

nedraudžia išgabent Italijai 
aliejų, geležį ir kitas kari
nes medžiagas. O Amerika 
pagamina pusę viso aliejaus 
daugio pasaulyje.

Lygos aliejaus drausmių 
komisija taipgi norėtų pa
daryt, kad Italija iš svetur 
negautų “tankerių,” specia
lių laivų aliejui gabenti. Sy
kiu komisija kreipia dėmesį 
į tai, kad Vokietijoj dabar 
sparčiai statoma ilga eilė 
naujų “tankerių,” kurių 
bendra įtalpa sieks 150,000 
tonų. l

Spėjama, kad hitlerinin
kai tuomi nori gausiai pasi
pinigauti iš Mussolinio.

rinių unijų. O Green viso
mis keturiomis kovoja už 
palaikymą mažų amatinių 
unijų, kurias bosams leng
viau yra nugalėti.

Kada Greeh pabaigė, tai 
Lewis užklausė delegatų, ar 
Greėno kalba juos įtikino. 
Tuojaus 1,800 mainierių de
legatų atsakydami ėmė 
griaūstiniškai baubti prieš 
Greena, išreikšdami jam 
paskučiausią panieką kaipo 
aršiausiam reakcionieriui. 
O Lewisą jie karščiausiai 
sveikino, entuziastiškai jam 
delnais plojo ir šaukė jam 
“valioj”

Tada Lewis atsikreipė į 
Greena ir tarė: “Eik dabar 
ir pasakyk savo Pildančią
ja! Tarybai, kokį atsakymą 
jums davė Jungtinė Mai
nierių Unija.”

pamoka—nepalikti vienų vaikų.

Nazių Spauda Vėl Ima 
Pulti Lietuvą

KAUNAS.— Paskutiniu lai
ku hitlerininkų spauda vėl 
smarkiau pradeda pulti Lietu
vą. Kaipo priežastį tai kam
panijai vokiečių spauda randa 
Klaipėdos gubernatoriaus pa
reikštą veto (uždraudimą) del 
vieno įstatymo ir Baldžiaus pa
reiškimus Reuterio korespon
dentui, kuriuose Baldžius kalti
no Lietuvos vyriausybę, kad ji 
permažai kreipia dėmesio į 
Klaipėdos direktorijos darbus.

Policija prieš Nepatenkin
tus Bedarbius

KAUNAS.— Į valdišką dar
bų gavimo biržą kasdien susi
renka daug bedarbių. Jie įvar
gę, sunykę, o vyriausybė nesi
skubina jiems parūpinti darbų 
bei pašalpos.

O kada paskutiniu laiku vie
nas iš bedarbių būrio pradėjo 
sakyti Ivg ir prakalbą į kitus, 
tuoj, kaip rašo “Lietuvos ži
nios, ” buvo iššaukta policija 
prieš susibūrusius bedarbius.

Du Nauji Provokuoją 
Karą Japonų Įsiverži
mai į Sovietų Sibirą
Mussolini Rūsčiai Grū

moja Graikijai
ATHENAL^Graikų dien

raštis “Elefteron Gnome” 
j išspausdino pasikalbėjimą 
su Mussoliniu. Pastarasis 
persergėjo Graikiją, kad 
dar labiau neužrūstintų 
Italijos; sakė, kad nebūsią 
tuomet Graikijai naudos iš 
jokių susitarimų su Angli
ja. Mussolini pagyrė Aust
riją, Vengriją ir Argentiną, 
kad jos nesideda prie Tau
tų Lygos drausmių prieš 
Italiją.

NANTUCKET, Mass. — 
Paskutines tris dienas per 
ledus negalėjo perplaukt 
joks laivas prie šios salos su 
3,600 jos gyventojų. Maisto 
jiems numeta iš orlaivių.

Italai Atmesti 40 Mylių 
Atgal iki Noghelli

šiaurės Kovoj Krinta Tūk
stančiai iš Abiejų Pusių
ADDIS ABABA. — Val

diškais Ethiopiios praneši
mais vasario 3 d., italai pie
tiniame karo fronte pasi
traukė 40 myliu atgal į 
Noęhellį. Jie bijojo, kad 
ethiopai jų neapsuptų ir ne- 
išžudytų.

Ethiopija rengia dar 100,- 
000 kareivių pasiųsti į pieti
nį frontą prieš italus.

Ethiopai grasina Hauzie- 
>nui, svarbiam italu sandė- 
! liu punktui tarų Adigrato ir 
Makalės, šiauriniame fron
te.

Associated Press’os pra
nešimais, dabar ten eina 
nuolatinis mūšis, kur tūks
tančiai krinta iš vienos ir 
kitos pusės.

Francijos Kivirčas su 
Anglija del Nazių Laivų

LONDON, Vas. 3.—Ang- 
Ii jos valdžia būtinai nori 
pakviest ir Vokietijos at
stovus į karo laivynų apri
bojimo konferenciją, kurioj 
dalyvauja Franci ja, Angli
ja, Amerika ir Italija.

Francijos vyriau sybė 
griežtai priešinasi Hitlerio 
atstovų kvietimui į šią kon
ferencija; ji nurodo, kad 
Anglija neteisėtai pereitą 
vasarą leido Vokietijai įsi
taisyt tokį karo laivyną, 
kuris prilygtų 35-ms nuo- 
šimčiams Anglijos laivyno. 
Francijos politikai sako, kad 
tuo būdu Anglija pati viena 
sulaužė Versalės sutartį, 
pagal kurią buvo uždraus
ta VokietijaŲatsisteigt karo 
laivyną. Anot francūzų, 
jeigu Hitlerio atstovai būtų 
pakviesti į dabartinę konfe
renciją, tai reikštų užgyri
mą neteisėtai statomo Vo
kietijos karo laivyno.

KRITO TRYS RAUDON
ARMIEČIAI IR VIENAS 

JAPONAS

MASKVA, vasario 3. -- 
Sovietų Raudonosios Armi
jos Tolimųjų Rytų štabas 
išleido pareiškimą kas liečia 
paskutines Japonijos-Man- 
chukuo kariškas provakaci- 
jas-įsiveržimus per sieną į 
Sovietų Sibirą.

Pereitą trečiadienį kuopa 
Manchukuo kareivių, užmu
šus savo japonus oficierius, 
perbėgo į Sovietų pusę, ati
davė ginklus ir pasidavė į 
Sovietų vyriausybės globą. 
Ketvirtadienį būrys japoniį- 
mandžūrų kareivių buyo 
persiųstas per rubežių, kad 
užpultų ir atgal į Manchu
kuo parvarytų sukilėlius ka
reivius, pabėgusius į Sovie
tų Sibirą.

Sovietų sienos sargai pa
stojo įsiveržėliams kelią be
veik už mylios nuo rube- 
žiaus. Ten ir įvyko mūšis, 
kuriame japonai-mandžūrai 
tris sovietinius -kareivius——4 
nužudė, septynis sužeidė ir 
vieną pasigrobė ir nusitem
pė į Manchukuo pusę. Japo
nai iš jo nori pasidaryt ne
va “įrodymą,” kad būk tai 
Sovietų kareiviai buvę |si- 
briovę į Manchukuo.

i* ' B
Sovietų sargai vieną japo

ną nušovė, o kitus po mūšio 
privertė pabėgti atgal į 
Manchukuo.

Pereitą gi šeštadienį Ja
ponijos karininkai persiun- 
tė net dvi mandžūrų-japonų 
kariuomenės kuopas į Sov. 
pusę kaipo žvalgus-šnipus. 
Jie taipgi buvo laukan išvy
ti.

Japonų valdžia pasakoja, 
būk Sovietai kurstą maistus
tarp Manchukuo kareivių. 
Tolimųjų Rytų armijos šta
bas atsako, kad ir be kurs
tymų chinai ir mandžurai 
kareiviai kelia maištus prieš 
Japonijos k o m a n d i e rius 
Manchukuo krašte.

Naujieji daromi įsiverži
mai į Sovietinį Sibirą rodo, 
kaip neatlaidžiai ir nacha- 
liškai Japonija stengiasi su
daryt karo priekabę pries 
Sovietus.

10,000 Mėsos Darbinio- 
Streikas Londone

LONDON, vasario 4. — 
Tęsiasi streikas 10,000 mė
sos darbininkų ir tarnauto
jų Londone ir plačioj apie- 
linkėj. Greit visai pritrūks 
mėsos 8,000,000 gyventojų.

Nėra kam išvažioti 4,500 
tonų atgabentos į miestą 
mėsos.

Darbininkai ir tarnauto
jai reikalauja pakelti algas 
tiek,’ kad gautų $20 iki $$22. 
50c už 40 valandų savaitę. 
Iki šiol jie dirbdavo po 46 
valandas.
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Del Pasiskaitymo Šimtaprocenti
niams Patriotams

Ateivių priešai ir persekiotojai visais 
kampais staugia, būk ateivius reikią re
gistruoti, idant sumažinus kriminalystes. 
Bet štai New Jersey valstijos kalėjimų 
komisionierius William J. Ellis paskelbė 
skaitlines, kurios parodo visai ką kitą. 
Iš 742 pasodintų kalėjiman prasikaltėlių 
bėgyje vienų metų tik 82 buvo ateiviai, 
tai yra, tik 11 nuoš. Kiti visi kriminalis
tai esą čiagimiai Amerikos piliečiai.

Taigi, šimtaprocentiniai patriotai blo- 
fina, kuomet bando ateivius surišti su 
kriminalystėmis. Tie puolimai ant atei
vių turi visai kitus tikslus. Ponai nori 
padalinti darbininkų klasę, sukurstyti 
Amerikoj gimusius žmones prieš svetur- 
gimius.

Šlykštus Besitursinimas prieš 
Smetonos Agentus

Argentinos dešinieji lietuviai socialis
tai leidžia “Argentinos Lietuvių Balsą,” 
kurio politika yra beveik kopija “Nau
jienų.” Jie net atvirai sako, kad jie pa
vydi “Naujienoms” gražaus sugyvenimo 
su Smetonos agentu Kalvaičiu. Jie pra
šyte prašo, kad ir Argentinoj Smetonos 
agentai priimtų “balsiečius” savo talkon. 
Šiš šlykštus “Argentinos Lietuvių Balso” 
rastas, tilpęs sausio 9 d., skamba seka
mai:

Skaitydami šiaurinės Amerikos lietuvių 
laikraščius, matome, kad ten, nors eina 
smarki kova tarp įvairios ideologijos lietu
viškų laikraščių, bet didžių tautos švenčių 
ar svarbių įvykių minėjime, oficialius Lie
tuvos asmenis matome dalyvaujant su opo
zicijos žmonėmis. O tai yra del to, kad su 
pažangiąja (opozicijos) spauda eina orga
nizacijos ir visuomenė. Pavyzdžiui social
demokratų dienraštyje “Naujienose” dažnai 
matome Lietuvos konsulo p. Antano Kalvai
čio straipsnius, pasikalbėjimus ir jo paveik
slą. Jis kalba opozicijos žmonių, demokrati
nės visuomenės parengimuose, etc.

O Argentinoje? čia tik ministriui p. J. 
Aukštuoliui atvykus jo pradėta išdirbt tokia 
taktika, t. y., kad visi Lietuvos piliečiai yra 
Lietuvos piliečiai. Jis aplankė kelis balsie- 
čių parengimus, pasveikino plačią Argenti
nos lietuvių visuomenę.

Ir jeigu ne tos bereikalingai iš Lietuvos 
siunčiamos lėšos ir jeigu ne tas nelemtasai 
jomis skaldymas visuomenės, tat ir Argen
tinoje Lietuvos piliečiai nebūt skirstomi į 
sūnus ir posūnius. Tada daug produktyviš- 
kesnis kultūriniai tautinis darbas būtų. Ta
da visa kolonija įgautų kultūringesnį veidą. 
Tiek lėšų paleidus ant vėjo jau turėtų būt 
aišku, kad impotentai lieka impotentais...
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Politinis Buržuazinis Jomarkas 
Jau Prasidėjo

Ateina vasara. Vasarą seks ruduo. 
Rudenį bus Jungtinių Valstijų preziden
to rinkimai. Jau siaučia priešrinkiminė 
politinė audra visuose Amerikos kam
puose. Republikonų partija garsina Hoo- 

■■■ verį, Knox ir Borah. Visi jie žada žmo- 
Eį nėms augščiausius gėrybių kalnus. Jie 

nori, kad žmonės užmirštų, kas dėjosi 
Hooverio prezidentavimo laikais.

B Demokratų partijoj ne viskas ramu. 
Alfred Smith iš New Yorko grūmoja su
plėšymu visai demokratų partijai. Jis 
yra vienas iš vadų hearstinės Wall Stry- 
to bankierių “American Liberty League.” 
Jam Rooseveltas perdaug kairus, jam 
“Naujoji Dalyba” yra beveik grynas so- 
.cializmas! Gi reguliariški demokratai su 
Farley priešakyje tvirtina, kad Roose- 
yeltas be jokio vargo bus atgal sugrą
žintas dar kitiems keturiems metams į 

/ Baltąjį Namą.
^Demokratų partija su Rooseveltu ne

sigaili prižadų ir demagogijos, kad lai- 
mėti darbininkų balsus būsimuose rinki- 

v muose. Kaip atrodo, tai daug jų ir lai

mės. Štai mainierių konvencija jau už- 
gyrė Roosevelto kandidatūrą. Panašiai 
pasielgs daugiau unijų. Jų reformisti- 
niai vadai tvirtai susitupėjo roosevelti
niam demokratų vežime.

Kaip kiekvienais rinkimais, taip šie
met, tos stambiosios kapitalistinės parti
jos taip pradeda ėsti viena kitą, kad dar
bo žmonėms galvos apsisuka. Jie mano, 
kad viena geresnė už kitą ir už jos kan
didatą reikia balsuoti. Tuo tarpu stam7 
bieji kapitalistai abiem tom partijom ly
giai aukoja pinigus rinkimų kampanijai, 
nes žino, kad pamatiniai abidvi partijos 
atstovauja kapitalistų interesus.

Tas tiesa, kad šiandien Rooseveltas 
yra puolamas iš pačių dešiniausių kapi
talistų klasės pozicijų. Bet taip pat apsi
gauna tie, kurie mano, kad Rooseveltas 
ir demokratų partija stovi ant kelio fa
šizmui ir karui. Darbo žmonėms apsi
ginti nuo tos pavietrės ir pagerinti savo 
būklę tėra vienas kelias, būtent, sutverti 
savo nepriklausomą nuo kapitalistų poli
tinę galią formoje Farmerių-Darbo Par
tijos. Tiktai tokia masinė darbo žmonių 
partija galėtų pasekmingai apginti mū
sų klasės interesus. Taip šiandien sako 
Amerikos Komunistų Partija. Tokioj 
dvasioj jinai darbuojasi.

Ar plačios Amerikos darbininkų ir dar
bo farmerių masės išgirs ir supras ko
munistų balsą? Mūsų visų darbas, kad 
jos tą balsų išgirstų. Reikia visur garsiai 
kelti Farmerių-Darbo Partijos obalsis. 
Ypatingai unijose svarbu šis obalsis iškel
ti. Tai kas, kad mainierių unijos kon
vencija užgyrė Rooseveltą. Mainierių lo- 
kalai turi pilną teisę ir gali kovoti už 
Farmerių-Darbo Partiją.

Žinoma, jeigu prisiartinus rinkimams 
nesusikurs masinė Farmerių-Darbo Par
tija, tai Komunistų Partija vėl statys sa
vo kandidatus ir šauks darbininkus ir 
darbo farmerius už juos balsuoti, kad pa
reiškus smarkų protestą prieš išnaudoji
mą, prieš karą ir fašizmą.

Mes Sveikiname ir Bažnyčios 
Gerą Balsą

Protestoniška religinė organizacija 
vardu “Council for Social Action of the 
Congregations and Christian Churches 
of America” paskelbė savo raportą apie 
pavojų Amerikos civilėms laisvėms iš fa
šistų pusės. Raportas griežtai pasmer
kia fašistus ir visus reakcionierius ir rei
kalauja, kad kongresas atmestų fašisti
nius bilius “Kramer Sedition Bill” ir 
Military Disaffection Bill.” Tie bažnyti
niai žmonės nurodo, kad piniguočiams ir 
vidurinės klasės žmonėms netenka bijoti 
netekimo civilių laisvių. Sako, kad visa 
naujos priespaudos našta verčiama ant 
biednųjų, ant darbo žmonių. Reakcio
nierių obalsis yra “išvykime raudonuo
sius,” bet, girdi, po šiuo veidmainingu 
obalsiu jie grūmoja visiems laisvės trokš
tantiems žmonėms.

Mes karštai sveikiname šios organiza
cijos balsą prieš reakciją ir fašizmą. 
Kiekvienas toks balsas yra svarbus.

Komunizmas Kunigų ir Rabinų 
Sakyklose

Vasario 2 dieną New Yorko miesto žy
dų sinagogose ir protestonų bažnyčiose 

j vyriausia pamokslų tema buvo apie ko- 
i munizmą ir jaunimą. Visi rabinai ir pas

toriai labai susirūpinę jaunimo radikalė- 
jimu. Jie kasdien mato, kaip komunizmo 
dvasia užkariauja amerikonišką jauni
mą. Jie sako, kad jaunimas greičiau nu
eina paskui komunizmą, kaipo paskui 
Kristų ir jo bažnyčią. Visi sutiko, kad 
ekonominis gyvenimas yra toks, jog mū
sų jaunimui kitokio kelio ir nebeliko.

Tai tokia -šiandien komunizmo jėga. 
Apie komunizmą prirašyta šimtai tomų 
knygų, komunizmą diskusuoja laikraš
čiai, žurnalai, mokslininkai, kunigai, ra
binai ir tt. Jis visur esantis, visiems ant 
lūpų.

Komunizmas yra naujas gyvenimas, 
vienintelė darbo žmonėms viltis pasiliuo- 
suoti iš po priespaudos ir išnaudojimo 
jungo. Mums be galo linksma, kad ame
rikoniškas jaunimas didėjančiam skaičiu
je linksta prie komunizmo.

Mes visais būdais turime remti mūsų 
lietuvių revoliucinį jaunimo judėjimą. 
Traukime jaunuolius į mūsų organizaci
jas, raginkime juos skaityti “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Tiesos” angliškus skyrius, 
taip pat “The Young Worker” ir “Dai
ly Worker.” Dabar išeina “The Sunday 
Worker.” Tai puikus laikraštis. Tė-

Lietuvos Cukraus Ga
myba ir Karti Tikrovė

Fašistų “Lietuvos Aide” 
rugsėjo 18 d. buvo įdėtas il
gas straipsnis apie antrą cuk
raus fabriką, kurio antgalvėj 
nurodyta, kad Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto ūkininkai 
gaus kas metai iš cukraus fa
briko mažiausiai 3 milionus 
litų, kad fabrikas aprūpins 
darbu Šiaulių apielinkės be
darbius.

Kaip matyt iš straipsnio tu
rinio jo autorius J. Levickas 
stengiasi tuo straipsniu ir ja
me įdėtomis skaitlinėmis įro
dyti, kad fašistų valdžia ir fa
brikantai, statydami cukraus 
fabriką, rūpinas vien valstie
čių ir darbininkų padėties pa
gerinimu. Todėl drąsiai gali
ma sakyti, kad paduotos skait
linės apdirbtos taip, kad būtų 
matoma ta didelė “nauda”, 
kurią antras cukraus fabrikas 
neša ir neš valstiečiams darbi
ninkams.

Ką gi sako paduotos skait
linės ?

Jos sako, kad Mariampo- 
lės cukraus fabrikas per 34— 
35 m. išmokėjo runkelių sta
tytojams už runkelius 5 mil. 
litų, o valdžiai akcyzo 7.5 mil. 
litų, tai yra pusantro karto 
tiek, kiek runkelių statyto
jams. Tokią didelę akcyzo 
sumą fabrikantai moka vals
tybei už tai, kad įvežamam 
cukrui uždėti dideli muitai ir 
tokiu būdu duoda fabrikan
tams galimumą apiplėšt var
totojus, imdami už cukrų la
bai augštą kainą. Reikia dar 
pabrėžti, kad cukraus fabri
kas būdamas cheminio pobū
džio gali, esant reikalui, pra
dėt gamlnt karę reikalams 
medžiagą, todėl panašios rū
šies fabrikus fašistų valdžia 
ypatingai globoja.

Tuo metu kai užsienio fir
mos pristato Lietuvon cukrų 
už 15—16 centų klg., Lietu
vos cukrus kainuoja 1,30 lt., 
už klg. Toliau straipsnyje 
pasakyta, kad per 34—35 
Mariampolės cukraus fabrikas 
davė 2 mik 287 tūkst. lit. gry
no pelno ir pridurta, kad tas 
pelnas labai stambus, bet ne 
runkelių statytojų sąskaiton, 
nes, girdi, runkelių cukringu- 
mas buvo didesnis, negu kad 
buvo numatyta. Tokiu būdu 
už geresnius runkelius mokėjo 
kaip už prastesnius ir del to, 
kad runkelių cukringumas ne
buvo “numatytas” runkelių 
statytojams nedamokėjo apie 
mil. litų, nes pats autorius nu
rodo, kad 1 proc. cukringumo 
sudaro 0,5 mil. litų, šitokios 
apgavystės fašistas neskaito. 
Be to straipsnyj pasakyta, 
kad Pavenčių cukr. fabrikas 
apdirbs tiek pat runkelių, kiek 
Mariampolės fabrikas ir už 
runkelius abu fabrikai išmo
kės po 3 mil. lit. vieton 5 mil. 
išmokėtų per praėjusį sezoną. 
Išeina, kad cukr. fabrikai už 
runkelius šiais metais mokės 
beveik per pusę mažiau.

Pažiūrėkim, kaip sulig fa
šistų nuomone “aprūpinami” 
darbininkai.

Ten pasakyta, kad Pavenčio 
cukr. fabriko statyboj išviso 
dirbta apie 200,000 darbo 
dienų ir išmokėta darbinin
kams apie 500,000 lit., reiš
kia, kad vidutiniškai, už ilgą 
sunkią darbo dieną, darbinin
kas uždirbo 2,5 lit. Priimdami 
domėn, kad fabriko statyboj 
dirbo žymus skaičius darbi
ninkų specialistų, kurie gau- 

i davo daugiau 2.5 lit. dienai, 
i tai išeina, kad darbininkų

dauguma uždirbo mažiau ne
gu 2.5 lit. dienai.

Mūsų “aprūpintojai” sako, 
kad du fabrikai galės paten
kint visą cukraus suvartojimą 
Lietuvoj. Sulig “Liet. Aidu” 
išeina, kad abu fabrikai per 
sezoną gali pagamint 22,500 
tonų cukraus, kas sudaro vi
są Lietuvos suvartojimą. Jei 
priimsim, kad Lietuvoj yra 
2.4 mil. gyv., tai vidutiniškai 
kiekvienam gyventojui išeina 
2.3 kg. metams arba 25 gra
mai dienai, t. y., maž-daug 1 
—1,5 arbatinių šaukštelių. 
Sulig “Liet, žinių” nurodymu, 
kurios semia žinias iš to pat 
šaltinio, išeina apie 20 gramų 
cukr. dienai

Nereikia užmiršti, kad pasi
turintieji gerdami saldžią ar
batą ir kakao, valgydami sal
dainius, šokoladą, uogienę ir 
įvairius kepsnius su cukrum 
suvartoja keliolika kartų dau
giau cukraus. Išeina, kad 
biednuomenė 20 gr. cukraus 
vienam žmogui suvartoja ne 
per dieną, o per savaitę, nes 
biednuomenė per ištisus metus 
saldina sacharinu. Tą žinoda
mi cukr. fabrikantai pasiūlė 
fašistinei vyriausybei uždraust 
sacharino gamybą, žadėdami 
už tai sumažint cukraus kai
ną 5 centais kilogramui. Faš. 
vyriausybė į tokį pasiūlymą 
žiūri palankiai. Tokiu būdu 
cukraus fabrikantai ir faš. 
vyriausybė nori priversti bied- 

I nuomonę atsisakyt nuo užsal
dyto valgio ar gėrimo, o jei 
kas norės vaikui ar ligoniui 
duoti saldžios arbatos ar sau 
suteikt tokią “pramogą”, tai 
jis bus priverstas pirkti cukrų 
ir mokėt už jį augštą kainą.

Taip buržuazija su faš. val
džios pagelba čiulpia paskuti- 

| nius syvus iš darbo žmonių, 
i kraudami iš to sau milionus. 
I šūkis. Fašistų vyriausybė jau 
pakėlė sacharino muitą 8—10 
kartų. Todėl sacharinas labai 
pabrango.

“Tiesa.” '

Pittsburgh, Pa.
Pasekmingas Lenino Mitingas

Sausio 27 d., buvo gana pa- * 
sėkmingas masinis mitingas 
Lenino mirties paminėjimui, 
nors diena buvo labai prasta, 
labai šaltas vėjas pūtė ir gana 
šalta buvo. Daugelis žmonių 
sakė, kad tik tas žmogus gali 
eiti bei važiuoti kur nors, ku
riam būtinai reikia. Ir reikia 
pasakyti, kad gana daug susi- 4 
laikė nuo važiavimo į mitin
gą. Aš ir maniau, kad žmo
nių bus nedaug iš priežasties 
blogo oro. Bet labai nustebau, 
kuomet įėjau į Market Arena 
svetainę, žmonių žemutinis 
ir pirmas balkonas buvo veik 
užpildytas, tiktai prie pat du
rų dar buvo kiek tuščių sėdy
nių. Bet ir tos buvo greitai 4 
užpildytos. Abelnai buvo apie 
7,000 darbininkų. Tai geras 
ir pasekmingas mitingas to
kiam ore.

Už Savo Klasės
Partiją

Kom. Internacionalo VII Kongresas už Stiprinimą 
Kom. Partijos, už Kovą prieš Sektantizmą

. “Kongresas su visu griežtumu pabrėžia, kad tiktai to
limesnis visapusis tvirtinimas Komunistų Partijų, išplėti
mas jų iniciatyvos, jų principalė marksistinė-leninistinė 
politika ir teisinga, lanksti taktika, pritaikoma konkre- 
tems sąlygoms ir klasių jėgų susigrupavimui, gali užtik
rinti sumobilizavimą plačiausių dirbančiųjų masių į ben
drą kovą prieš fašizmą, prieš kapitalizmą.

Kad tikrai atsiekus bendrą~frontą, tai komunistai turi 
nugalėti savepatenkinantį sektantizmą savo pačių eilėse, 
kuris dabartiniu laiku eilėje atsitikimų jau nebėra ko
munistinio judėjimo “kūdikiška liga,” bet įsišaknijęs blo
gumas. Perkainavimas masių revoliucionizavimosi laip
snio, tuom laiku, kada fašistinis judėjimas vis augą, — 
tas sektantiškumas praktikoje auklėjo pasyviškumą 
prieš fašizmą. Praktikoje pavaduodamas masių vadova
vimo metodas metodomis vadovavimo siaurai-partijinės 
grupės, pakeisdamas masinę politiką atitraukta propa
ganda ir kairiuoju doktrinizmu, atsiskant nuo veikimo 
reformistinėse darbo unijose ir fašistinėse masinėse or
ganizacijose, vartojant gatavai nukaltą taktiką ir obal- 
sius bendrai visoms šalims nesiskaitant su ypatingomis 
konkretėmis sąlygomis atskirai kiekvienoje šalyje,—šitas 
sektantiškumas dideliame laipsnyje trukdė augimą Ko
munistinių Partijų, kliudė pravedimą tikrosios masinės 
politikos, kenkė panaudojimui nesutikimų klasinio prie
šo eilėse del sutvirtinimo revoliucinio judėjimo, kenkė 
darbe užkariavimui plačiausių proletarinių masių Komu
nistų Partijų pusėn.” (VII Kongreso Rezoliucija).

Stok į Kom. Partijos Eiles
Vardas ir pavardė................................................................
Adresas................................................................................

Išpildyk šią blanką ir siųsk:
LIETUVIŲ CENTRO BIURAS

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

vai turėtų stengtis tą laikraštį užsirašy
ti ir pratinti savo jaunuolius prie jo skai
tymo sekmadieniais.
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Litvinovas “Įžeidė” Naujų
Karalių

Visoj Anglijoj kilo liežuvių audra. Vi
si ponai kalba apie tą žemo ūgio drūtą 
vyrą vardu Litvinovą, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisarą. Jie baisiai 
nepatenkinti Litvinovo atsinešimu lin

IŠ LIETUVOS

Lietuvos Fašistai Padeda
Hitleriui

Š. m. gruodžio mėn. Kau
ne į Vokiečių pasiuntinybės 
butą kas tai įmetė su akme
niu raštelį, kuriame buvo pa
rašyta : “Paliuosuokit draugą 
Thaelmanną!” Lietuvos fašis
tai tuoj areštavo porą jaunuo
lių. Be to fašistų valdžia pa
siuntė į vokiečių atstovybę sa
vo atstovą, kuris atsiprašė del 
įvykio ir pareiškė, kad pikta
dariai bus griežtai nubausti. 
Vadinasi, kas kovoja prieš 
Hitlerio terorą, tą Lietuvos 
fašistai vadina piktadariais ir 
griežtai baudžia. O tuo tar
pu Hitlerio agentai Klaipėdo
je—naujoji direktorija—lig at
sidėkodama Smetonai, atstati- 
nėja iš vietų valdininkus ir 
tarnautojus lietuvius ir į jų 
vietas stato hitlerininkus vo
kiečius. Matyt Smetonos val
džia elgiasi kaip tas šuo, ku
ris spardomas laižo šeiminin
ko batus.

“Tiesa”.

Klaidos Pataisymas
■Vasario 4 d. ėdi to riale 

“Kuomet ‘N.’ Redaktorius 
Nesusikalba Pats su Savim” 
pasakyta: “Ot, čia ir nebus 
pasauliožiūros klausimas?” 
Turi gi būti: “Ot, čia ir bus 
pasauliožiūros klausimas.”

Matėsi ir lietuvių, bet ne
daug. Palyginus pagal lietu- 1 
vių veikimą, tai buvo nemažai 
lietuvių jaunuolių. Tai geras 
ženklas.

Programa buvo gana tur- * 
tinga. Pirmiausia visi darbi
ninkiški chorai atidarė mitin
gą sudainuodami “Internacio
nalą” ir keletą kitų darbinin
kiškų dainelių. *

Buvo keli kalbėtojai, kurie 
aiškino būtinumą darbinin
kams sudaryti bendrą frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Vyriausiu kalbėtojum buvo 
drg. J. Fordas. Jo kalba buvo 
labai turtinga. Tai buvo atsa
kymas Smito kalbai, kuris kal
bėdamas NY. per radio, aiš
kiai išstoja už reakciją, už fa
šizmą. Drg. J. Fordas pažy
mėjo skaitlinėmis, kiek kuri 
kompanija padarė pelno laike 
R o o s e v e Ito prezidentystės. 
Reikia pasakyti, kad tos skait
linės yra labai svarbios kiek
vienam darbininkui. Čia pažy- 
mėsių vieną kompaniją—Wes
tinghouse Co. 1934 metais 
padarė gryno pelno $300,000, * 
gi 1935 m., jau padarė pelno 
$8,000,000. Taip ir kitos kom
panijos padarė didelius pel
nus. Daug didesnius, negu 
1926 metais vadinamais ger- 
laikio metais. .

Aukų surinkta apie $1,500. 
Buvo pavienių darbininkų, ku
rie aukojo po $50 ir $25.00, 
pareikšdami, kad jie trokšta4 
matyti Komunistų Partiją tvir- 

i tą netik narių skaičium, bet 
I ir finansiškai. Daugelis orga
nizacijų ir gana gausiai auko
jo. Jų tarpe ir kelios lietuvių 
organizacijos pasirodė su au
ka. O tai svarbu tvirtinti * 
tarptautinį veikimą.

A
Sausio 26 d. buvo masinis 

mitingas Lietuvi ų svetainėje, 
928 Moyamensing Avė. Pra
kalbas surengė bendrai LDD 

' 12 kp. ir ALDLD kp. Tikslas 
! buvo supažindinti lietuvius 
I darbininkus, kodėl reikia šiuo + 
1 momentu sudaryti bendras 
frontas kovai prieš karą ir fa- ♦ 
šizmą. Kalbėjo drg. L. Prū- 
seika ir A. Bimba. Jie plačiai 
nušvietė vienybės reikalą.
Taipgi jie tvirtai pabrėžė,
kokią žalą daro Strazdas, Jan
kauskas ir Steponavičius, ku
rie nusistatė prieš sudarymą 
vienybės. *

Buvo renkamos aukos pa- ? 
dengimui išlaidų ir Stilsono 
išlaisvinimui. Manau, apie tai 
parašys drg. Merkis smulkme- 
ningiau.

Reporteris.

.....

kui jų naujo karaliaus Edward VIII. Mat, 
po pasikalbėjimo su karalium, Litvinovas 
išsireiškęs, kad Edward VIII yra žemo 
ko protinio kalibro jaunas anglas, kuris, 
apart vieno laikraščio, daugiau nieko ne
skaito !

Litvinovas pasakė teisybę. Už tai pyk
sta Anglijos ponai. Mat, apie savo ka
ralių jie nenori teisybę girdėti. Bet ką 
padarysi, kad bolševikai yra tokie žmo
nės, kurie neslepia teisybės, net ir apie 
karalius!

Nevalia Fotografuot Roose- 
veltą be Jo Leidimo ♦

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas už
draudė fotografams traukti 
jo paveikslus, kuomet jis ne
būna tam prisirengęs bei ne- * 
sutinka. Jis nenori foto
grafijose atrodyt susirūpi- ♦ 
nęs, susiraukęs bei nusimi
nęs.
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Darbininkė ir Seimininkė
Sovietų Sąjungos Rytų 

Tautų Moterys

šei-

Ii koše, jų gyvenime, 
JTai—Turkmen istano, Tadžikis
tano, Azerbaidžano, Uzbekista
no ir kitų sričių tautos, kurios 
anksčiau neturėjo ir savo var
do.

* Moterys irgi dalyvavo tame 
pasitarime. Jos gavo iš vald
žios ir partijos atstovų dovanas 
už savo pavyzdingą darbą, 
sų lūpose mažos pionierės 
lakat vardas. Jos gavo 
ščiausią dovaną—Lenino 
nūs. Iš kur išaugo toki 
vaujanti žmonės? Dėka 
kam visas tas stebėtinas 
keitimas, apie kurį taip 
džiai piešia jų kalbos?

Caro valdžia per ilgus
mečius siekė laikyti tas tautas 
tamsybėj, atsilikime, ugdydama 
ir* vystydama tautų neapykan
tą. Ji saugojo visus feodalinės 
tvarkos įstatus, papročius, prie
tarus. Pagelba tų tamsių prie
monių ji stengėsi išlaikyti savo 
^viešpatavimą.

Iš kitos pusės vietos turtuo- 
buožės padėjo caro val
dai* labiau slėgti tas tau- 
nežmoniškai išnaudodami 
Iš vienos pusės buvo bajų

kelti aktualias šeimos proble- __ 
m as, negeroves ir jų priežas
tis, buvo vis dėlto paviršuti
niškas, jei neminėsime liudi
ninkų anekdotiškų pasipasa
kojimų ir konkretesnių kalbė
jusių moterų (gydytojų) min
čių.

Tokie teismai—šeimos t.— - 
rengiami kartkarčiais ir kitose 
vietose. Šita proga laikraščio 
skiltyse norėtųsi iškelti vieną 
—ir pas mus šiandien aktua- 
lėjantį — dalyką.

Mes esame jautrūs, kai žiū
rime V. Hugo filmą, insceni
zuotą jo veikalą teatre, skai
tydami jo kūrinius, jaudina
mos, kaip tai anais laikais bū
ta tokių nenaudėlių, tokių iš
naudotojų, pagaliau, tokios 
neteisybės.

Praeities vaizdai kai ką nu
ramina : tai buvo anuomet, ne 
šiandien. Antai buvo kadai
se raganos deginamos laužuo
se, skandinamos vandenyje, 
žiaurūs papročiai. Kristaus 
gyventaisiais laikais paleistu
vės buvo akmenimis užmuša
mos, o tik viena buVo išgelbė
ta—Magdalena—ir to paties 
Kristaus priglobta. Apie tai 
1936-ti metai pasakojama 
bažnyčiose, rašoma knygose. 
Primenama Kristaus pavyzdis. 
Bet ar daug krikščionių pase
kė Kristaus pavyzdžiu, ar 
daug sušvelnėjo žmonijos mo
ralė? Ar šiandien ne degina
mos raganos, ar ne mėtomos 
akmenimis ir doros moterys? 
Tik kitokia, moderniška, for
ma visa tai atliekama.

štai eina kalbos apie tokį 
atsitikimą. Vienos įstaigos 
tarnautoja lieka nėščia. Vir-

(Tąsa 5 pusi.)

SOVIETŲ DOVANOS LINDBERGHAMS

Gražūs, karieliais padabinti kailiniai kostiumai, 
pavyzdžiai rusų dailiadarbių, bus padėti prie 
Lindbergho rinkinių St. Louiso Jefferson Memo
rial Name. Kostiumai—mažasis taikomas ma
žajam sūneliui Jon.—nesenai tapo Įteikti per 

Sovietų darbininkus Amerikos skraiduolių 
šeimai.

| kultūrą, nei apie moterų apšvie- 
i timą. Išmokti skaityti musul- 
manų šventą raštą—Koraną— 
tai buvo didžiausia “apšvieta”, 
kokią galėjo moteris pasiekti.

“Ne tas Sovietų Uzbekistane. 
Partija ir valdžia, pravesdama 
Lenino-Stalino tautinę politiką, 
davė uzbekų moteriai nematy
tas galimybes augti, mokytis ir 
sėkmingai dirbti. Uzbekistane 
4 moterys dirba kaip raikomų 
(rajoninių partijos komitetų) 
sekretoriai. Tarp jų Tadžichan 
Šadijeva, apdovanota Lenino 
ordenu. Du metu atgal Uzbe
kistane buvo 2,200 moterų kol
chozų valdybų nariai, o dabar 
jų yra VD/z tūkstančių. 51 mo
teris užima kolchozų pirminin
kų vietas, 7 tūkstančiai vado
vauja kolchozų grandimis.

“Ne mažiau garbingą vietą 
užkariavo moterys gamyboj. 
1913 metais tarp Turkestano 
darbininkų buvo 3.5% moterų, 
o dabar iš 70 tūkstančių Uzbe
kistano darbininkų yra 24 tūks
tančiai moterų. Siuvimo ir šil-i 
ko pramonėj užbekų darbinin
kių yra daugiau 50%.

“Partija ir valdžia visoke« 
riopai kovoja už moters buk 
ties pagerinimą. 1924 metais? 
Uzbekistane buvo 8 vaikų lop
šeliai, o dabar vaikų lopšeliuo
se mūsų respublikoj auginami 
160 tūkstančių vaikų. Plačiai 
atidarytas moteriai mokslo ke
lias. Augštesnėse Uzbekistano 
mokslo įstaigose mokinasi dau
giau 10 tūkstančių mergaičių.

“Metai į metus auga uzbekų 
moterų politinis aktingumas: 
1927 m. rinkimuose į Sovietus 
dalyvavo 16% moterų, 1931 m.

o jau 1934 m. dalyvavo

Įdomi ir Svarbi 
Brošiūraite

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą išleido anglų 
kalboj labai įdomią ir kupiną 
faktais brošiūraitę “Women, 
War and Fascism”. Ją parašė 
plačiai žinoma jauna veikėja 
Dorothy McConnell, vyskupo 
McConnell duktė. Kaina 5c.

Dar ausyse tebeskamba žod-kiek tik jo išteklius leisdavo, 
tiai iš tribūnos pasakyti augšto (žinoma, kad biedniokas netu- 
medvilnės derliaus meisterių, rėdavo už ką ir vieną moterį 
pasakojant šaliai apie tuos ste- nusipirkti.) Vyras buvo 
bėtinus pasikeitimus jų respub- mos viešpats—jis turėjo neap-

darbe. I ribotas teises moterų valdyme. 
Tų tautų vedybų taisyklėse— 
šariat—sakoma, kad vyras ga
li elgtis su moterim, kaip nori: 
“gali neištikimai žmonai visai 
atimt laisvę (uždaryti ją), ga
li jai taikyt kūno bausmes 
(plakt rykštėmis, kaitint gele
žim ir panašiai). Vyrą gi už 
neištikimybę negalima bausti.” 
Tas aiškiai pasako, kad vyras 
buvo šeimos visagalis, o mote
ris beteisė vergė.

Sovietų valdžia tuojau po re
voliucijos pradėjo naikint tuos 
feodaliniai-kapitalistinius Rytų 
įstatymus. Ji panaikino priva
tinę nuosavybę ant žemės, fab-1 
rikų, ir kitų gamybos įrankių 
ir pradėjo į socialistinę statybą 
traukti tuos, kurie buvo prie 
kapitalizmo labiausia išnaudoja
mi.

Rytų tautų moterų padėtis 
pasikeitė. Pasikeitė dėka tam, l 
kad “Sovietų valdžia, kaip dar
bo masių valdžia—kalbėjo Le
ninas—pirmuose savo gyveni
mo mėnesiuose, įstatymdavystėj 
liečiančioj moterys padarė 
griežčiausią perversmą. Nuo 
visų tų įstatymų, kurie statė 
moterį į pavergtą padėtį, So
vietų Sąjungoj nebeliko nei ak-'—55%, 
mens“ (Leninas, XXIV tomas, 70%.” 
468 puslapis).

Feodalinių Rytų sąlygose mo
terys neturėjo teisės savysto- 

' viai gyventi. Jos neturėjo tei- 
' šių savystoviai uždarbiauti. Bet 

Caro "valdžia ii- vietos visgi tos moterys buvo ekono- 
1 miniai išnaudotos. Jų narni-

Vi- 
Mam- 

aug- 
orde- 
vado- 
ko ii1 
pasi- 
vaiz-

šimt-

Brošiūraite stebėtinai lengvai 
ir smagiai skaitosi ii* supranta
ma. Ten puikiai išaiškinama, 
kaip ir delko fašizmas siekia 
pavergti moteris. Kaip tuo bū
du fašizmui pavyksta padalinti 
darbininkų klasę Į du skirtingu 
liogeriu. Kaip to pavojus grę- 
sia visam vasauliui ir čion, 
Amerikoj.

Tą puikią knygelę turėtų aty- 
džiai išstudijuoti ne tik mote
rys, bet kiekvienas. Ypatingai 
moterys turėtų ją įsigyti ir per
skaityt, o ją perskaičiusios įsi
tikinsit, kad reikia organizuo
tis.

liai, 
džiai 
tas, 
jas.
(buožių) neapsakomas turtas, 
iš kitos —neišbrendamas var
gas—biednystė.

" Rytų pakraščiai, tai—turtin
gų sričių pakraščiai. Bet prie 
caro valdžios tai buvo biedni, II 
nekultūringi, atsilikę kraštai, j 
Pramonė ir kultūra nebuvo vys
tama. < 
kapitalistai žinojo, kad kuo 
daugiau tos tautos atsilikę sa-

Tą patį sako ir Rytų pakraš
čių moterų išstojimai dabar 
vykstančioj Ciko sesijoj (Sov. 
Centro Pildančio Komiteto). 
Visa eilė moterų išstoja kaip 
tautinių respublikų vadai. Taip 
ir Kazakstano, ir Totorijos, ir 

nis darbas—papuošalų, kilimų,' Baškirijos, ir Vidurinės Azijos, 
vo vystymęsi, tuo lengviau ir nam« ,ir ivairūs i'ankdirbystes "■ kltM tautl? respublikų mote-

dalykai buvo beveik dykai par
duodami.

Sovietų valdžia tuojau po sa
vo įsikūrimo pradėjo kovoti už 
moterų išlaisvinimą. Ji, su 
partijos pagelba, organizuoja 
visą tinklą moterų organizaci
jų, atkakliai ir kaitriai, siste- 
matiškai veda kultūriniai-poli- 
tinio apšvietimo darbą. Pama
žu auga motrų kultūrinis lygis, 
jų apsišvietimas.
* Auganti gamyba ir kolchozų 
statyba vis labiau padeda mo
terų išlaisvinimui. Moterys 
pradeda aktingai dalyvauti ga-1 
myboj, visuomeniniam savo sri
ties ir visos šalies gyvenime.
• Bet tas moterų dalyvavimas 
gaminančiam ir visuomenės gy- 1 
venime vyko aštrioj kovoj su 
tradicijom, prietarais, kuriuos 
skleidė mulos (kunigai) ir ba- 
jai (buožės). Reikėjo ilgai iri 
kantriai aiškinti ir išrodyti jų 
melus ,kad moterys tą supras
tų.

Kiek ta Rytų moterų padėtis 
pasikeitė ir kaip pasikeitė, vaiz- !

7 r I džiai pasakė pirmasis Uzbekis- j 
i tano moterų suvažiavimas, j 
j Tame suvažiavime, įvykusiame 1 
11935 m. rudenį, dalyvavo mo-1 
I terys 15-kos tautų, apgyvenu
sių tą respubliką. Suvažiavi
me Uzbekistano Sovietų Liau
dies Komiteto (Sovnakomo)

1 pirmininkas pavyzdžiais parodė 
delegatėms, kaip skirtingas mo
terų gyvenimas prieš revoliu- 

tciją ir Sovietų Užbekistane.
“Kuo buvo uzbekų moteris iki 

revoliucijos? Religinis įstaty
mas (šariat) darė ją daiktų. 
Moteris, sulig tuo įstatymu, bu-

I vo įkainuojama ne brangiau, 
! kaip šilko suknelė arba atlaso 
kelinės. Kaip tik mergaitė bū
davo 11 arba 12 metų, tai ją 
jau išduodavo už vyro. Nega-

Rengiamės 8-tai Kovo

rys.
Tai spalio revoliucija paliuo- 

savo trigubai pavergtas Rytų 
tautų moteris ir plačiai atida
rė kelią į šviesų, pasiturintį ir pasiųsti delegates į būsiantį lie- 
laimingą gyvenimą. tuvių moterų suvažiavimą.

geriau juos išnaudoti ir paverg
ti.

< Carų Rusija buvo tautų kalė
jimas.

Tas vaizdas pasikeitė tuojau 
po spalio revoliucijos. Sovietų 
Saldžios tautinė politika—tai 
broliško tautų sugyvenimo poli
tika. Ji duoda kiekvienai tau
tai galimybes spręsti savo liki
mą savystoviai, teikiant jai pa
ramos.

Sovietų šalis—tai 180 tautų 
sąjunga. Sąjunga, kur kiek
viena tauta sprendžia savo li
kimą bendroj socialistinėj sta
tyboj. Sąjunga, pagrįsta pilna 
visų tautų darbo masių lygybe.

Prie Sovietų valdžios Rytų 
pakraščių tautos vis labiau virs
ta pramonės ir kultūros židi
niais, nes “.. . proletariato dik- 

’ tatūros ir socializmo SSRS-goj 
periodas yra tautinių kultūrų, 

♦socialistinių sulig turiniu ir tau
tinių sulig forma, žydėjimo pe
riodas” (Stalinas, Leninizmo 
klausimai, 566 puslapis).

Rytų moterys buvo labiausia 
pavergtos. Jos turėjo kęsti tri
gubą jungą. Jos buvo 1 
tamsesnės ir labiau užguitos, 

' negu rusų moterys. Moterys 
^skaitėsi nuosavybe; prekiavimo, 
prievartos ir beteisiškumo daik
tu ne tik visuomenėj, bet ir 
šeimoj. Moterys buvo uždaro
mos, jos neturėjo teisės rody
tis svetimų žmonių akyvaizdoj. 
Jos neturėjo teisės net valgyti 

f kartu su vyru. Moterys turėjo 
nešioti uždangalus (paranža— 
aptiesalas, kuris apdengė visą 

^moters figūrą. Ji buvo užvel- 
kama, kaip moters ištikimybės 
ženklas, mergaitėms nuo 9-11 
metų iki gilios senatvės). Mo
terys buvo perkamos (kalim— 

^jaunikis užmokėdavo jaunosios 
tėvui už merginą. Po to ji 

skaitėsi jo nuosavybe). Vyras w ____
galėdavo įsigyt tiek moterų,) Įima buvo tad kalbėti nei apie | ganymo Armijos tėvu ir ligo-

■

••

Apie Motery “Lygybę” Lietuvoje
Mes jau ne kartą skaitėme, 

kad Hitlerio fašistinė valdžia
Iki 8-tos kovo likosi tik mė

nuo laiko. Turime subrusti, kad 
gerai prisirengti prie minėji
mo Tarptautinės Moterų Die
nos.

Šiemet tą dieną pasitinkant 
ypatingoje padėtyje, kada karas 
ir fašizmas stipriau grąso ir 
kada darb. eilėse yra dide
lis susidomėjimas vienybės klau
simu, kad bendromis spėkomis 
nugalėti bendrą pavojų. Mes, 
moterys, taipgi pagalvokime, ar 
negalėtume Tarptautinę Mote
rų Dieną panaudoti susiartini
mui tarpsavyje bendriem dar
bam.

Šių metų Aštuntoji Kovo tad 
turėtų būt ta diena, kurią dar 
kartą paklabintume į duris vi
sokių pažiūrų lietuvių moterų 
organizacijų ir pakviestume, jei 
jau ne kur kitur, tai bent sykiu 
apvaikščioti moterų dieną bei

Taip Dėjosi Amerikoj
Tyliame Amerikos miestely-1 ta motina, trečia iš tėvo šešių 

je, Newburgh, N. Y., tapo , žmonų, 
mirtin nuteista jauna motina ' mažą 
Mrs. Dorothy Sherwood už 
nužudymą savo dviejų metų 
sūnelio, nes “negalėjo matyti 
jį badaujant.”

“Aš negalėjau jį ilgiau auk
lėti, tai aš pamaniau, kad jis 
bus laimingesnis miręs,” vos 
girdimu balsu pasakojo nelai
minga motina.

“Atrodo lyg baisus sapnas 
ar judis. Neatrodo tikreny
bė”, ji pasakė mažame, prisi- 
kimšusiame teismabutyje.

Taip atrodo visa ta istori
ja ir piktadarybė, kuri pri
vedė prie tragiškos mirties 
mažytį dviejų metų Džimį 
Sherwood ir mirties kameron 
jo motiną, vos sulaukusią 27 
metų.

Ta istorija prasidėjo daug 
anksčiau, negu tą pražūtingą 
dieną, kada ji atsistojo prie 
policijos stalo Newburgh e ir 
pasakė leitenantui John Po
well, “Štai jis.”

“Kas jam kenkia?” klausė 
policistas.

“Aš jį nužudžiau.” Ji stovė
jo prie varinių grotų ir švel
niai laikė savo Džimį rankose, 
tyliai š 1 u ostydama švaria 
skarele išsiveržusias putas pro 
šaltas lūputes.

Kaip ir Amerikos Tragedi
joj istorija prasideda su Iš-

Ant “Tish”, kaip 
Daratėlę vadindavo, 

puolė našta priežiūros moti
nos, broliuko ir sesutės iki jie 
po vieną išmirė.

Devynių metų amžiaus ji 
buvo išleista pas ūkinin
ką su didele šeimyna, ten 
dirbti už pragyvenimą. Prie
glauda pasirodė kitu darbu, 
kurį jinai dirbo nuo ankstybo 
ryto iki nakčiai, basa, neturė
dama batų.

Kada Salaveišių Armijos 
šeima ją paėmė, ten ji sura
do dar daugiau stubos darbo, 
o po jo stovėjimą ištisas va
landas gatvėse parduodant 
“War Cry” ir renkant centus 
ant gatvių kampų.

Paskiau darbai departmen- 
tinėse krautuvėse, restaura- 
nuose, ir choriste vienam bur- 
leske, kuris maršrutavo, susto
damas 
te.

čion
Fred
prie teatro. Jos ilgos svajonės, 
atrodė, išsipildys. “Tish” Cas
sidy tapo Mrs. Fred Sher
wood. Po to jiems gimė duk
relė, o Dorothy gavo ušerės 
darbą teatre. Vėliaus, kada 
jos vyras tapo judžių opera
torių, jie susilaukė kitą kūdi
kį, Džimį.

Bet nesenai apleidęs sunkus 
likimas ir vėl sugrįžo pas juos.

po vieną vakarą mies-

ji susipažino jauną 
Sherwood, elektristą

vienu užsimojimu nušlavė viso
kias darbo žmonių, o sykiu ir 
moterų organizacijas. Neišliko 
net nekalčiausios taikos ir fe
minisčių organizacijos, kurios 
nenorėjo pūsti Hitlerio dūdon. 
Kartu su organizacijomis din
go ir visos moterų sunkiose 
kovose per desėtkus metų iš
kovotos teisės.

Prie to einama ir taip va
dinamose demokratinėse bur
žuazinėse šalyse. Amerikoje1 progresyvės visuomenės dalis, 
irgi smarkiai ten' link žings- teismu pasipiktino.

' niuojama. Juk ne kartą ir 
ne du jau kilo klausimas pra- 
varymo moterų iš darbo, kad 
tuomi “panaikinti nedarbą”. 
Organizuotiem 
ne kartą pavyko
antpuolį, kaipo fašistinį, ta
čiau reikia platesnio to klau
simo diskusavimo, daugiau 
darbo, kad užtikrinti tolimes
nį atsilaikymą prieš augančią 
fašistinę reakciją.

Apie moterų padėtį Lietu
voje šiuo klausimu randame 
įdomų aprašymą “Lietuvos ži
niose” už sausio 10 d., šių me
tų. Straipsnyje: “Kodėl šitai 
Nepastebima?” J. Butėnas ra
šo apie Kaune įvykusį šeimos 
teismą. Smulkmeningo to tei
smo nuorašo neteko matyti, 
tad savais žodžiais negalėčiau 
pasakyti, kokio ten humbugo 
būta. Tačiau iš minėto auto
riaus straipsnio aišku, kad tai 
buvo paneigimui moterų, nes

VALGIU GAMI 
NIMAS

darbininkam 
atmušti tą

Štai to autoriaus rašto da
lis, kuri nurodo, kaip Lietu
vos fašistiniais įstatymais 
skriaudžiamos Lietuvos mote
rys :

“Neseniai L.M.S. pasivadi
nusi draugija Kaune buvo su
rengusi šeimos teismą. Publi
kos dėmesį patraukė tema. 
Prisirinko. Klausėsi. Juokėsi, 
plojo. Tačiau pats teismas, ku
rio šiuo atveju uždavinys iš-

Rusiškos Mėsos Bandukes
Apie svaras jautienos mėsos. 
Du nemaži cibuliai.
Pusę nedidelio bakanuko 

baltos duonos.
1% puoduko pieno.
IV2 Šaukštuko druskos, biskf 

pipirų ir “nutmeg”.
1 puoduką rūgščios Smetonos.
Nuimk 

pamerkus 
palaikyk 
Nuspausk
sumaišyk duoną su sumalta mė
sa, pipirais, druska, ir nutmeg.

pluta nuo 
minkštimą 
apie 10 

didžiumą

duonos ir
i pieną 
minučių.

pieno ir

Jos vyras susirgo ir tapo at- nepasisekimai. Ir neužilgo atė-
leistas iš darbo. Dukrelė liko- jo diena, kada ji lėtai, liūdnai, Kepk svieste, sykiu su supjaus- 
si pavesta vyro motinai auk- išsivežė sūnelį iš miesto į lau-' ^tais cibuliais. Kada mėsa

Jie nuėjo ant pašalpos, kus. Pradėjo jį maudyt mažam į ^us gatava užpilk smetona ir, 
pa- upely. Vaikutis smagiai kryk-i^ar Pakepus kelias minutes,

lėti.
Pažadai, kamantinėjimai, 
nieką, siuntinėjimas iš vienos' štavo. 
agentūros kiton. Mrs. Sher- baisų badą, bevilčias kančias, į ----------
wood bijo net prisiminti tuos ji panėrė jo linksmą veidelį po Rivn_- n.imww Temini™ 
mėnosins Rh^rwnndn nžldnnn vandenin ir Inilrn tnin'micvolan. J ® DUOtlOS UpiIllŲ

- - Iir j dį. 1 Du puoduku duonos trupinių.
Du kiaušiniu.

Pirm negu jis patirs į

mėnesius. Sherwoodą užklupo vandeniu ir laikė taip pusvalan-, 
skurdo prietelka—džiova 
jis mirė labdarybės sanatori
joj.

Atsvyravusi prie krašto ji 
perrengė sausais, švariais dra- 

Dorothy visaip sukinosi, kad • bužėliais ir meiliai priglaudusi 
suvest galą su galu. Dirbo parnešė miestan. Policija iš jos 
pirmam papuolusiam restau-' rankų paėmė mažą kūnelį. Dar 

. rane, paskui kitam. Galop ji 
gavo pastovų darbą.

Prie jos pasisuko Jesse Ear
le, kuris buvo prohibicijos 
agentu. Klausinėjamas, jisai 
atsisakė pasakyti, kuo jis da
ro pragyvenimą. Tačiau teis
mo viršininkas prisimena ką 
nors apie samagonkos varyk-

“Esu žvalgybininku,” jis pa
sisakė Daratėlei Sherwood, 
kuomet jis ją susitiko restau- 
rane. Jis džiaugėsi mažu Dži- 
muku. Jis sakė norįs, kad Dži- 
mukas gautų mokslą, kad jis 
jam tą suteiks. Jis sakėsi duo
siąs jiedviem namus. Jis sakėsi 
su jais norįs išvažiuoti iš New- 
burgho Kalifornijon rugpjūčio 
1 dieną.

Ji atsakė darbą restaurane 
dviem dienom prieš tai, susidė
jo Džimuko kelias drapanukes 
ir apskurusias savąsias. Bet jis 
atidėjo kelionę iki 15-tai. 
laukė jo 15-tą, bet jos 
bininkas nepasirodė.

Ir vėl jinai trempia 
vius jieškodama darbo.

Ji 
žvalgy-

šaligat-
Ir vėl

1 puoduką miltų.
1|4 puoduko pieno.
3 šaukštukus “baking pow

der.”
v 1 šaukštuką druskos.

Pašildyk pieną, įdėk rieba
lus ir duonos trupinius, palai
kyk puode kelias minutes. Da- 
bas pridėk gerai išplaktus kiau
šinius ir gerai išsijotus miltus 
su visais kitais sausais pridėč- 
kais. Gerai sumaišyk ir kepk 
ant gana karštos petelnės 
(skaurados). Apverčiant rei
kia labai atsargiai žiūrėt, kad 
nesutrupėtų.

E. V. Johnson City, N. Y.

kartą jinai jį matė mažam, pra
stam karste, kurį nupirko už po
10 c. į dieną mokant palaikytą 
apdraudą. į

“Gražiai atrodo, meilutis”, ji 
šnabždėjo stovėdama prie kars
to, bučiodama jo veidelį ir glo
stydama jo rankutę, visai net 
nejausdama ją apsupančio bū
rio policijos.

Bet... Dvylika “gerų ir teisin
gų vyrų” tarė: “Kalta”. Tie
sa, nei vienas iš jų nėra be dar
bo, nei vienas iš jų nėra ant pa
šalpos, nei vieno nėra, kuris ga
lėtų suprasti, ką tai reiškia. Jie 
tik pasakė, “Kalta”.

“Gėda”, atsakė Newburgho 
piliečiai. Laiškai plaukia į vie
tos laikraščius. Tuo tarpu varg
šė motina nugabenta Sing Sing 
kalėjimo mirties kameron.

Kas nužudė Džimį Sherwood 
—motina, kuri jį mylėjo dau
giau, negu viską pasaulyje—ar .
sistema, kuri nedavė nieko dau-j dant valgyt galima apliet sy- 
giau, kaip tik kančias ir trage-1 rupu. Toki ryžiai gerai yasa 
diją? 'ros karščiuose ir šiap prieval-

Barbara Blair giui.
(Iš Sunday Worker) i Dilgėlė—Cleveland, Ohio.

Ryžiai šalti Valgyt
Išvirk gerai ryžius. Pabars- 

tyk smulkiu cukrum indą, kur 
pilsi 
arba 
kuok 
kaus
mėgsti. Viską sumaišyk ir su
pilk į tą cukrum pabarstytą . 
indą ir padėk ant ledo. Duo-

ryžius. Nulupk lemoną 
orange (apelsiną), sutar- 
ar sukapok ir įdėk smul- į“ 
cukraus, kiek saldžiai
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Pre so Fondas Jau 
Likviduotas

Džiaugkimės, draugai, bazaro 
pelnas padengė skolą už au
to m a t i š k ą mašiną, kuri 
spausdina visokius smulkes
nius spaudos darbus.

šiom dienom preso išmokė
jimu pasirūpino gerokas būre
lis draugų. Pasiskaitykime 
draugų laiškelius tuom reika
lu :

“Gerb. ‘Laisvės’ Gaspado- 
riau! Šiame konverte randate 
money orderį sumoje $7. Pa
dalinkite jį sekamai: už ‘Lais
vės’ prenumeratą $5.50, į pre
so fondą 50c ir su $1 sveiki
nu ‘Laisvės’ sidabrinį jubilėjų.

Nors ir aš esu labai suvar
gintas nelabosios ligos, išsir- 
gau pusę metų, bet jau pra
dėjau darbuotis. Šiek tiek at
sitaisęs negaliu užmiršti savo 
mylimo laikraščio ‘Laisvės’. 
Prie pirmos progos remiu ją 
su kiek išgaliu. Draugiškai, J. 
Aukshunas, New Britain, 
Conn.”

Jei visi mokėtume taip įver
tinti savo spaudą, kaip drau
gas Aukšiunas, tai apšvietus i 
darbas lietuvių visuomenėje! 
eitų daug lengviau, negu da-i 
bar jis eina. Jis ir sirgdamas; 
“Laisvės” gyvavimu rūpinasi, 
lygiai (o gal dar labiau) kaip 
savo sveikata.

Rašo bedarbis:
“Brangūs draugai laisviečiai!

“Nors mano gyvenimas nėra 
rožėmis papuoštas, nes jau su
ėjo lygiai penki metai, kaip 
esu bedarbių eilėse, ir per tą 
laikotarpį nesu gavęs jokios 
pašalpos del palaikymo savo 
fizinio gyvenimo, bet skaity
damas ‘Laisvę’, matau, kad 
mūsų visų vargšų užtarėjui 
dienraščiui ‘Laisvei’ labai yra 
reikalingi pinigai. Kadangi 
mano prenumerata pasibaigė 
su naujais metais, tai dabar 
atsinaujinu, šiame laiške rasi
te ‘money order’ ant šešių do
lerių. $5.50 už ‘Laisvę” me
tams, o 50 centų skiriu del iš
mokėjimo preso. Tai yra auko
ju po. 10 centų nuo kožno ne
darbo meto.

“Draugiškai, Jonas Liau- 
danskas, Auburn, Maine.”

Iš draugo Liaudansko turė
tų pasimokyti daugelis tų 
dienraščio skaitytojų, kurie 
dar turi keletos tūkstančių 
nuosavybės ir dar gerais auto
mobiliais vėžinasi, bet papra
šius atsinaujint “Laisvę,” gau
ni atsakymą: “nepilną laiką 
dirbu; palaukite.” Jei drau
gas, kaip Liaudanskas, pen-1 
kerius metus išbuvęs be dar-1 
bo, gali atsinaujinti prenume
ratą ir dar paaukoja preso iš- ■ 
mokėjimui, tai dalį laiko dir-l 
bantieji dienraščio skaitytojai; 
lengviau gali atsinaujinti pre
numeratą.

Negali Būt Be “Laisvės”:

“Gerb. Draugai! Sveikinam 
jus visus laisviečius ir linkime

aš bandysiu kiek galėdama pa
sidarbuoti del jo. Su draugiš
kais linkėjimais, Sophia Or
man, West View, Pa. (Pitts
burgh).”

Taipgi atsinaujino prenu
meratas metams ir aukojo pre
so išmokėjimui po dolerį: V. 
Petraitis, New York City ir D. 
Grize iš Endicott, N. Y. Po 50c 
aukojo sekami:

P. Ručinskas, iš Gloucester, 
N. J.; A. Waitkevicius, Nor
folk, Mass.; K. Viltrakiutė, iš 
New York City; K. Lukoševi
čius, iš Crucible, Pa. ir J. Nau
jokas, iš Lost Creek, Pa.

Draugė Ormanienė pirma 
pasižada darbuotis rinkime 
jubilėjinių skaitytojų. Tai la
bai svarbus dalykas. Kiekvie
nas darbininkiškai nusistatęs 
žmogus privalo pasisakyti; 
taip, kaip draugė Ormanienė.!

Ačiū draugų duosnumui ir 
skaitlingam dalyvavimui b.aza- 
re. pelno nuo bazaro turėjo
me virš penkių šimtų dolerių 
ir tas pelnas padengė preso 
skolą. Tad preso fondą šiuomi 
likviduojame. Dabar, draugai,: 
rūpinkimės sukėlimu $2,800 
išleidimui Martos Vilkienės1 
Divorso. Ta knyga bus duoda
ma visiems dienraščio skaity
tojams, kaipo jubilėjinė dova
na.

P. Buknys.
---------------------------------------------------------------- I

I

PORTLAND, OREGON
I

Apie Vokietijos Nazių Karinį 
Laivą Emden

Laisvas Emden atvyko į 
Portlando prieplauką sausio 
20 d., kaip 2:30 vai. po pietų. 
Prieš laivo atplaukimą buvo 
laikyta masinis mitingas prieš 
karą ir fašizmą ir jame buvo 
nutarta pikietuoti šį nazių lai
vą, kuomet jis atplauks. Jau 
2 vai. po pietų pusėtinai susi
rinko svieto į tą vietą, kur tas 
laivas apsistos, ir beveik ko 
nevisi susirinkusieji buvo Port
lando vokiečiai ir visi vokiečių 
kalbą vartojo. Kai aš pakliu
vau į tą būrį, tai maniau, kad 
aš buvau ne Portlande, ale 
Vokietijoj.

Besidairydamas, pamačiau 
man žinomų darbininkų ir stu
dentų būrelį, tai ir aš prie jų 
prisidėjau. Mes visi sau ramiai 
laukėme to atplaukiančio na
zių karinio laivo. Jam įplau
kus, kaikurie nazių pasekėjai 
davė kruvino Hitlerio saliutą, 
o jauni studentai, nepaisyda
mi milicijos, pradėjo visaip 
juos baubti ir šaukti: “šalin 
Hitlerininkai iš Mūsų Miesto.” 
Pasirodė ir iškabos su viso
kiais obalsiais prieš karą ir 
fašizmą. Policija, pamačius, 
kad būrys darbininkų ir stu
dentų turi iškėlę iškabas prieš 

| šį nazių laivą, tuojaus pašau
kė policijos vagonus ir suareš
tavo 11 darbininkų, tarp jų 3

gabenusi į policijos stotį, tuo
jaus visi tapo paliuosuoti. Pa
kuoja, kad dar būsiąs jų teis
mas. šiuos draugus apsiėmė 
ginti TDA advokatas Irvin 
Goodman.

Laisvas Emden Portlande 
išbuvo devynias dienas. Netik 
vieni darbininkai ir jų organi
zacijos protestavo prieš šį na
zių laivą, bet ir masonų kuopa 
(Lodge) protestavo ir naziams 
nedavė vartoti savo svetainės. 
Nazių laivas Emden niekur ne
buvo užkviestas, kaip tik į 
Portlandą, nes kitų miestų 
darbininkai protestuoja ir ne
nori, kad kraugerio Hitlerio 
laivas lankytųsi pas juos. 
Portlande beveik visa viršyba 
susideda iš vokiečių, ir jie visi 
priklauso prie naujos vokiečių 
susaidės (tai reiškia, prie hit
lerinės susaidės).

Man teko kalbėti su pašali
niais, kurie kalbėjo su laivo 
jūreiviais. Jūreiviai sako, kad 
Jie visai nepasakojo apie sa- 
jie yra priversti taip sakyti. 
Jie visai ne pasakojo apie sa-
vo šalį, nes ir apie tai jiems

pamokoms, už ką reikia su
teikti kooperacijai didelę pa
dėka.

Linkėtina gero pasisekimo 
ir ilgo gyvavimo šiam naujam 
Aušros Chorui.

F. P.

Philadelph. Žinios

rastis praneša; ji buvo

geriausių pasisekimų su nau
jais metais, tai yra 1936. Ačiū 
draugai, kad man siuntėte 
dienraštį ‘Laisvę’, tai buvo di
džiausia dovana. Už tai tariu 
širdingą ačiū! Ne už tai, drau-j 
gai, neprenumeravau ‘Laisvės’,' 
kad būčiau norėjus neužsimo
kėjus skaityt, ale už tai, kad 
pinigų neturėjome. O kaip 
dienraštis ‘Laisvė’ sustojo ėjus, 
tai buvo labai negerai. O mes 
tai jau nuo senai ‘Laisvę’ skai
tom, tai buvo labai nesmagu, 
kaip jos neturėjome.

“O dabar šiaip taip sukrapš- 
tėm $6.50, tai bus $5.50 me
tam 1936 prenumerata už 
^Laisvę,’ o $1 išmokėjimui 
naujo preso.

“Atsiprašau, kad negalėjau 
pasidarbuoti vajaus laiku, nes 
kaip kada susidaro labai sun
kios gyvenimo aplinkybės. O 
dabar, kaip mačiau dienraš
tyje ‘Laisvėje’, kad bus jubi- 
lėjinis gegužinis mėnuo, tai ir

Reed College studentus.

uždrausta kalbėti. Tai tiek aš 
galiu pasakyti, ir šis nazių lai
vas Emden rytoj išplaukia iš 
Portlando į II anai ubą. Jis no
rėjo nuplaukti į San Francis
co, California, bet gavo atsa
kymą, kad jo tenai niekas ne
reikalauja. Tai matome, kad 
darbininkai visur kovoja prieš 
k a ra ir fašizmą, t *•

Draugas Derk De Jone, ku
ris priguli prie Kompartijos, 
pradėjo kalėti septynių metų 
bausmę Salem, Oregon. Tai 
matome, ką draugas gavo tik
tai už organizavimą darbininkų 
kovai už geresnį pragyvenimą 
—septynis metus turi pūti už
rakintas kapitalistų kalėjime. 
Draugai, subruskime, protes
tuokime, kad draugas Derk 
De Jone būtų paliuosuotas iš 
Oregon valstijos kalėjimo. 
Protestus ir rezoliucijas gali
ma siųsti šiaip: Governor 
Charles H. Martin, Salem, 
Oregon.

Žemaičio Sūnus.

Baltimore, Md.
Dar Kartą Išlindo Yla iš 

Maišo

Ponia Tatiana Černavin kal
bėjo Catherine Hooper Hall, 
Goucher College. Ji šmeižė 
Sovietų Sąjungos tvarką. Pa
gal “Sun” laikraščio praneši
mą, ji yra pabėgus iš Sovietų 
Sąjungos 1932 m.

Černavinienė savo kalboj, 
daugiausia kalbėjo Sovietų 
Sąjungos divorsų klausimu. 
Taipogi kalbėjo apie moterų 
padėtį; ji sakė, kad Sov. Są
jungoj moterys užima sunkius 
darbus. Bet fašistiniam laik
raščiui “News^Post” to neužte
ko. Tas žalialapis nuo savęs 
pridėjo, būt černavinienė sa
kius, kad Sov. Sąjungoj milio- 
nai “badauja”, desėtkus kas
dieną sušaudo, šimtai kasdie
ną areštuojama.

Na, žinoma, katrie darbinin-

tiek lietuviai, tiek anglai, ant 
rytojaus mane dirbtuvėj api
pylė su iškarpomis, sakydami: 
“Štai, va, paskaityk, ką rašo 
apie Rusiją, už kurią tu galvą 
guldai, bandydamas mumis 
įtikinti, kad ten yra darbinin
kams geriau, negu čia.”

Na, ir čia vėl prieinam prie 
rimtos kritikos su darbinin
kais. Man priseina darbinin
kams parodyt tas pačias iškar
pas, kaipo liudininką, kad ma
no buvo teisybė, apie ką aš 
su jais ginčijausi. Paduodu 
jiems iškarpą, kurią jie man 
įteikė, sakydamas: “Juk net 
pati černavinienė, pagal fašis
tinio laikraščio pranešimą, pri
sipažįsta, kad ji buvus areš
tuota už nebalsavimą, o jūs 
mane vis dar ignoruojat, sa
kydami, kad Sovietų Sąjungoj 
nėra jokių balsavimų, ten dik
tatūra, ten taip turi būt, kai 
Stalinas pasako.” Tai dar kar
tą fašistinis laikraštis pats sa
ve melagium palieka.

Černavinienė yra ne Rusijos 
i darbininkė, kai fašistinis laik- 

kon-
tr-revoliucionierka. Jos vyras 
dabar randasi Londone, An
glijoj. černavinienė, ne ką tik 
dabar atvyko į Jungtines Vals- 
stijas, kai fašistinis laikraštis 
praneša: ji jau randasi Balti- 
morėj apie 2 metai; ji gyvena 
pas Dr. Howard A. Kelly, 
nors fašistinis laikraštis antra
šo nepaduoda.

Aš černavinienės “straipsnį 
skaičiau fašistiniam laikraštyj 
metai ir pusė ar du metai tam 
atgal. Jos straipsnio antgalvis 
buvo sekamas : “A m e r i c an 
Workers Better Off On Relief 
Than Soviet Workers At 
Work.” černavinienė, taipogi 
rašė tūlas laikas tam atgal, 
kad ji turi du sūnus Sovietų 
Sąjungoj, kurio yra daktarais, 
ir vieną sūnų turi Baltimorėj, 
kuris taipogi daktaras. Tos 
baltgvardietės sūnus, kuris yra 
Baltimorėj, nors jis yra dakta
ras, bet gyvena iš pašalpos.

Tai dar kartą yla iš maišo 
išlindo. Dar kartą baltagvar- 
dietė susimislijo Sovietų Są
jungą apšmeižt. Bet tie balta
gvardiečiai, ir visokį fašisti
niai niekšai, negali prirodyt, 
kur ir kokiam krašte pasaulyje 
yra geriau darbininkams, kai 
Sovietų Sąjungoj.

Kur rasi tokį kraštą pasau
lyj, kad darbininkai dirbtų 7 
vai. į dieną su alga užtenka
ma pragyvenimui ? Kur kitur 
darbininkas dabartiniu laiku 
turi pastovų darbą su progo
mis priėjimo prie augštesnių 
algų ? Kur kitur darbininkai 
gauna dviejų savaičių ar mė
nesio laiko vakacijas su pilna 
alga, apmokama kas metai? 
Kur ir kokiam krašte pasau
lyj darbininkai gali gaut dak
tarą, slaugę, mediciną ir visą 
ligoj patarnavimą veltui ?

Tai tik vienas kraštas pa
saulyj, kur aukščiau suminė
tus gerumus ir daug kitų geru
mų darbininkai gauna, tai yra 
Sovietų Sąjunga, tai yra šešta 
dalis pasaulio, kurią patys 
darbininkai valdo.

V-s.

Dar Apie Kliubo Metinį 
Susirinkimą

Jau buvo rašyta apie Lietu
vių Tautiško Pašalpos Kliubo 
nutarimus reikale veikimo, bet 
vienas punktas, ir labai svar
bus, buvo apleistas. Pabaigoj 
mitingo kilo klausimas apie gel
bėjimą vieno, tur būt, seniausių 
lietuvių kalinio, kuris jau išsė
dėjo 22 metu kalėjime. Jis buvo 
mainierys, ir dar neturėjo 18 
metų, kuomet jį nuteisė Potts- 
villės teismas visam amžiui į 
kalėjimą 22 metai atgal. Tuo 
laiku darbininkų judėjimas, 
buvo silpnas; gal būti ir dėlto 
jis likosi užmirštas. Bet jo bal
sas pažadino LTPK ir paskati
no prie rimto veikimo tame 
darbe. Tad kliubas išrinko 
komitetą tuo darbu rūpintis.

22 metai atgal Jonui Shu- 
sinskui buvo primesta žmog
žudystė, kurios jis nepapildo. 
Dalykas atsitikęs taip. Velykų 
antrą dieną Jonas Shusinskas, 
parėjęs namo, apie 2 vai. ly
te, ir kaip tik įėjęs į savo 
kambarį ir radęs negyvą ki
tą žmogų, kuris tuom laiku 
gyveno kartu su juo. Jis tuo
jaus pranešęs savininkui ir 
policijai. Jis tuojaus buvęs 
areštuotas ir kaltinamas žmog
žudystėje. Buvęs labai poli
cijos kankinamas prieš teismą 
ir dėlto buvęs priverstas prisi
pažinti, bei pasakyti, kad jis 
kaltas. Del didelio policijos 
kankinimo tuo laiku ir protas 
buvęs susimaišęs. Taip, kad 
jis kartais sakydavęs kaltas ir 
nekaltas esąs. Tai tokia trum- 

! pa istorija. Bet apie tai gali 
daugiausia suteikti žinių She- 
nandoahrio draugai ir darbi
ninkiškos organizacijos. Tad 
varde LTPK, prašau Shenan- 
doahrio ir apielinkių darbinin

kus, kurie žinote apie virš su
minėtą įvykį, suteikite kuo 
daugiau informacijų. Jeigu 
bus galimybė, tai LTPK dės 
pastangas pagelbėti išeiti jam 
ant laisvės. Per kiek laiko 
buvo vedama su privatiškais 
advokatais, kurie nemažai pi
nigų pasiėmė, dabar bus ve
dama per TDA ir su jo advo
katais.

M. Zald,
2316 Margaret St. Phila., Pa.

stoma. Taipgi bus raportas iš
duotas komiteto, reikale Jono 
Shusinsko.

Vasario 9 bus LTPK susi
rinkimas, kaip 2 vai. po pietų. 
Tad visi nariai dalyvaukite. 
Bus daug svarbių reikalų svar-
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VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučias savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Nu- kai skaitė fašistinį žalialapį,

Kalbėtojai Scottsboro jaunuolių gynimo masiniam susi
rinkime. Iš kairės į dešinę: Ray Wilkins, negrų didelės 
organizacijos atstovas, Robert Minor, atstovas Komunis
tų Partijos, Angelo Herndon, Morris Shapiro, socialisti
nės Lygos už Industrinę Demokratiją ir William Schief- 

flin, jaunuolių gynimo komiteto pirmininkas.

Manchester, Conn.
Naujas Choras ant Darbinin

kiškos Arenos
Su pagelba J. Orman ir B. 

Ramoškaitės 28 d. sausio čia 
susiorganizavo lietuvių choras 
po vardu Aušros Choras, iš 26 
narių išimtinai vienų jaunuo
lių. Į valdybą išrinkta: pir
mininku J. Brazauskis, raštin. 
S. Krauzaičiutė ir ižd. Al. Ba- 
sčiutė.

Del pradžios darbo parink
ta ant vietos aukų, be smul
kių, aukojo Bastienė, Krauzai- 
tienė ir Petrašiunas po $1.00.

Pamokos atsibus kas antra
dienio vakarą nuo 8 vai. ly
giai.

Mokyti pasižadėjo Biruta 
Ramoškaitė.

Lietuvių “Laisvės” Koope
racija savo narių susirinkime 
pažadėjo svetainę duoti veltui

M. Z.

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojau^ 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

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

Tel. Siagg 2-0783 NOTARY
Night Tol. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.*

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 
Garantuota pirmos rūšies .anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE , $ g iA.50
STERLING 3-4700 įį^0 I V

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famili jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom
STOKES

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT L*ne. 

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

JONAS

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos; 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

<♦>

d>
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<♦>

<♦>

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

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

)

<♦>

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
Telephonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

TEL. STAGG 2-5043
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Apie Motery “Lygy 

bę” Lietuvoj

kiniu” pasiskubinęs persiųsti į 5® šokiams grieš geriausia orkestrą. 
T " t- i- LDS jaunuoliai pasižadėjo duoti ge-Lietuvos pusę. Jis, pagalinus, nausius muzikantus. Drg. Gasiunię- 
buvo išteisintas ir persikėlė į n®, prirengs skanių valgių ir visokių I 
__ . . , . . . užkandžių. Tad kviečiam visus skait-iKauną, gavo vietą valstybes nngai atsilankyti ir linksmai vakarą 
kontrolės raštinėje, kur ir tar-;praleist. Komitetas.
navo
savo gyvenimo dienose jis be-j 
rods buvo sutapęs su Smetona/

Kaip Spėja
Visos trys čia suminėtos spė- 

jikės savo darbą atlieka meniš
kai ; jos menkai kalba apie pra
eitį, bet užtat didžiausiu entu
ziazmu spėja ateitį ir intere
santė susijaudinus gaudo spėji- 
kės kiekvieną žodį. Jei pas spė- 
jikę nueina panelė, tai spėjikė 
pradeda kalbėt taip: “tamsta 
svajoji sukurt šeimos laimę, bet 
saugokis ir būk atsargi, nes yra 
pasikėsinusių į tamstos lengva
pėdiškumą. ”

Arba: “Blondinas tamstą se
nai myli, bet nedrįsta meilėje 
prisipažinti... Brunetas senai 
tamstą persekioja, bet tamsta 
to nepastebi...”

Poniai įspėja : “Tamstos 
vyras ligšiol buvo ištikimas, 
bet dabar jau pradeda žval
gyti į kitas, bet tamsta tu-

laimių atsitinka. Bosam ir 
kompanijom negaila darbinin- 
kių-kų, kol pas vartus yra lau
kiančių gaut bile darbą.

Waterburio darbininkai vi
sose draugijose sujudę veikti 
ir budavoti bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą, šeštadienį, 8 
vasario, bus balius ir raportas 
delegatės, sugrįžusios iš trečio 
prieškarinio - prie šfašistinio 
kongreso, Clevelande. Balius 
yra padengimui kelionės iškaš- 
čių ir vedimui prieškarinio 
darbo. Geistina, kad kuodau- 
giausia atsilankytų išgirsti ra
portą ir padėt sukelt finansų 
prieškariniam darbui.

Vasario 16 yra rengiamas 
apvaikščiojimas Lietuvos 
priklausomybės. Rengia 
dras frontas. Bus 
nuo visu srioviu. *• v

JINAI SEKA
JINAI SEKAtes į suvažiavimą. Tai visų 

darbas ir skubus darbas, šį 
mėnesį turi būt prisirengta, 
nes kovo mėnesį jau reiks rinkt 
delegates.
Del Suvažiavimo Dienotvarkio

Be abejo, ALDLD Centro 
Moterų Komitetas pasiūlys su
važiavimui dienotvarkį, bet tai 
nereiškia, kad kolonijų draugės 

i galvojusios ir 
Priešin

gai, kiekviena kolonija, kiekvie-

iki mirties. Paskutinėse

buvo sutapęs su Smetona.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
šininkas jai pareiškia: 
ištekėk, susirask vyrą, 
būsi atleista iš tarnybos.
daryti? Geriausia išeitis būtų turėtų paliauti t ' 
buvusi sunaikinti gyvybę ir |aukti CK pasiū|ymil.

arba 
arba 
Kas

buvusi sunaikinti į 
likti dorai svieto akyse. Bet 
toji moteris turi 
jausmų, ji nori būti 
tačiau tekėti nenori. Bet kada' 
prispiriama prie sienos, nuei
na į senelių prieglaudą, išsi
renka seną dieduką, aprengia 
jį ir išteka už jo, žinoma, su 
sąlyga, kad tas senelis jokių 
pretenzijų jai nereikštų (tas 
senelis tebegyvena prieglaudo-' 
je...). Pristato įstaigai su
tuoktuvių dokumentus—ir vi
sa tvarkoj : ji ponia, jos kūdi
kis teisėtas, viršininkas iš tar
nybos jos neatleis. . .

Kai nevedęs ar vedęs vyras 
moka alimentus, tai niekas jo 
iš tarnybos negraso atleisti. 
Bet kai netekėjusi moteris pa
nori tapti motina ir pati viena 
auginti vaiką — skandalas! 
Reikia iš tarnybos atleisti, į 
gatvę stumti. . .

Moterys, kurios kovojate už 
savo emancipaciją tąja pras
me, kad jūs galėtumėt vienos 
į restoraną nueiti ir būti ne
apkalbamos—kodėl jūs negi
nate savo prigimtinių, natūra
linių teisių ?

Apie užsienio įdomius atsi
tikimus prasprūsta kada-ne- 
kada mūsų laikraščiuose žine
lė, kad ten ir ten žymi mote
ris netekėjusi augina sau sū
nų ir apie tai drąsiai viešai 
pareiškė. Tai įvairenybė.

O pas mus apie tai viešai 
prabilti tituluotai poniai ar 
įžymiam ponui—fu, negarbė.”

Straipsnio autorius pastebi, 
kad “apie tai prabilti tituluo
tai poniai ar įžymiam ponui 
negarbė.” Mes nuo savęs gali
me pridurti, kad ir ne naudin
ga. Nuo tų skriaudų kenčia 
darbininkės ir žemesnės tar
nautojos. O jei ratkarčiais 
užkliūva labiau pasiturinčią 
moterį, tai jos žaizda būna ne 
taip skaudi, ir negi jos suda
rys tą spėką, kuri pastotų 
toms skriaudoms kelią. Ta 
spėka yra Lietuvos darbinin
kės ir vargingesnės tarnauto
jos, tarnautojų žmonos, inte
ligentės.

Deja, pasmaugtos visos Lie
tuvos darbo moterų organiza
cijos, žvalgybos gniaužiamas 
kiekvienas pasijudinimas ir ne 
lengva pastoti kelią fašisti
niam moterų paneigimui. Ta
čiaus jos nenuleis rankų, bet 
karžygiškai kovos už darbo 
liaudies moterų reikalus, kaip 
kovoja už bendrus visų darbi
ninkų ir valstiečių reikalus.

Mažytė.

motiniškų na draugė turi galvoti apie su- 
motina, važiavimo dienotvarkį, atsižvel-

giant į svarbiausius šių dienų 
moterų reikalus ir suvažiavimo 
turimą laiką—pusę dienos.

Draugė Aldietė “Vilnies” mo
terų skyriuje duoda sekamus 
pasiūlymus dienotvarkiui:

1. Motinystės ir gimdymo 
kontrolės bilius.

2. Darbininkų Socialės Ap-
draudos Frazier Bilius. (

3. Kova prieš karą ir fašiz
mą.

4. Moterų švietimas.
5. “Vilnies” (pas mus turė

tu būti ‘‘Laisvės”) moterų sky
rius, jo gerinimas, platinimas ir 
t. t.

Kaip matome, visi labai svar-: 
būs punktai. Pagalvokime, ką! 
tose srityse mes, kaipo moterys, 
geriausia galėtume atlikti, ar 
nesiras kas pridėti, žodžiu, vi
sos galvokime, rašykime 
rengkimės, kad įvykdyti sek-1 
mingus suvažiavimus ir pri- Į 
rengti dirvą sėkmingam tų ta
rimų p raved i m u i gyveni m an. 

A lisa.

ne- 
ben- 

kalbėtojų

Lietuvių Moterų 
Suvažiavimai

Rytinės Jungtinių Valstijų 
dalies lietuvių moterų suvažia
vimas įvyks 4 balandžio, 1 vai. 
po pietų, Brooklyne. Jis bus 
dieną prieš “Laisvės” bendro
vės šerininkų suvažiavimą.

Amerikos Liet. Darb. L. D. 
Centro ir jo Moterų Kom. yra 
nutarta ir pageidaujama, kad 
šis suvažiavimas būtų platus 
ir atstovingas. Jame turėtų 
būti delegatės iš visų organiza
cijų, kur yra moterų. Tačiaus 
jas sukvies ne kas kitas, kaip 
tik kiekvienos kolonijos drau
gės, su pagelba draugų.

Dabar, šio mėnesio susirin
kimuose, mūsų organizacijos tu
ri apkalbėti tą klausimą ir kiek
vienoj kolonijoj sudaryti komi
tetą, kuris išdirbs planus, kaip 
geriausia pasiekt visas organi
zacijas ir kaip pasiųsti delega-

Virš New Yorko miestu įvy
ko bombų mėtymo oriniai ma
nevrai pirmadienio 
Bandyta, ar galima 
ore ataka. Pasirodė,
rai vyksta. Visa tai rodo į ar-( 
te j antį karą, ar ne?

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. Guobai, iš Kanados. 
Prakalbos įvyks ketverga, G d. va
sario, choro kambariuose, 199 Wash
ington St., 7:30 vai. vakaro. Drg. 

! Guoba yra važinėjęs po visą Lietu- 
ivą ir turės daug ką svarbaus pasa- 

vakarą. kyt. Taipgi jis papasakos apie Ka- 
1 nkinmo nad°je gyvenančius lietuvius. Vi- 

‘ c siems svarbu išgirst drg. Guobos 
kad ge- prakalbas. Visi dalyvauki! ir išklau-

MARIAN MARSH

Columbia Judžių žvaigždė 
Dostojevskio Veikale 

“Crime and Punishment”

svečio kalbos.
Kviečia Rengėjai.

(29-31)

PAJ IEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbrolio, Wilmo Merec- 

kio, ir puseserės. Girdėjau, kad jis 
- atsiėmė seserį iš Lietuvos ir dabar 

J. įgyvena Chicagoje. Turiu labai svar- 
!bu reikalą su jais. Prašau jų pačių 

įvyks ket- atsišaukti arba kas apie juos žinote, i 
vai. vaka- malonėkite man pranešti, už ką bū- 
180 New siu 

nariai dalyvaukite,' 
422

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N.

LDS 8 kp. susirinkimas 
virtadienj, 6 d. vasario, 8 

' re, Jurginės Svetainėje, 
ri galios dar šimtu nauju siūlu'York Avė. Visi 
jį prie savęs pririšti” ir tt. ir tt. ncs <laUK ?,v“rbių dalykų a‘” f, , . ... , 'svarstyt. Nepamirškit ir nauju nariųSunku suminėti visas tas ne-. priro6yt pric kuopos.
sąmones ir akių dūmimą, kurių j 
prikalba burtininkė savo au
koms. Pav. viena jauna ponia, Į 

. . . i kuri draugės įkalbėta nuėjo ty-l
Kas Burtininkes Lanko ir Kaip pas burtininkė, apie save ’ pirmadienį, 10 dieną vasario (Feb.), 

Jos Buria sužinojo tokių naujienų: “Tam- 8 vai. vakare, 91 Steamboat Rd., M.
sta svajoji greit ištekėti (klien-

M. K.

ĮDOMUMAI
Kauno Burtininkes

ĮVAIRUMAI X
rnnkn

Pereitais metais Indijoje 
žmonės užmušė 1,068 piktųjų ■ 
tigrų. Bet ir tigrai nesnaudžia, i 
jie irgi užmušė 1,033 žmones.’ 
Per biskį, tai būtų išėję lygio-; 
mis. !

Gyvatei ištraukus nuodingus; 
dantis 
nes į 
dantys

Kas 
menkėt į trumpą laiką, tai ei
kit football žaisti, nes jos žai
dėjai viena diena daugiau pra
randa svorio, negu bile kas kur 
kur nors gali “nuredūsyt.”

E. Vita.

ne ilgai ji būna saugi, 
kelias dienas vėl nauji 
atauga.
nori svorio numesti-su-

Waterbury, Conn
ALDLD 28 kuopos narės 

rengiasi sudaryt ALDLD mo
terų skyrių ir pasiųst delegatę 
į lietuvių moterų suvažiavimą, 
o sykiu ir į “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimą.

Vasario 2 dieną moterų ko
misijos narės buvo sušaukę 
moterų susirinkimą, bet ne ga
na daug susirinko draugių 
moterų, apie 11. Susirinkusios 
pakalbėjome, padiskusavome 
ir nutarėme šaukti antrą, pla
tesnį susirinkimą. Komisijos' 
narės M. Vaitonaitė ir K. Jen- 
keliunienė apsiėmė darbuotis 
tarp moterų, retkarčiais šaukt 
moterų susirinkimus.

Draugės tarėsi parengt ko
kią pramogą sukėlimui delega
tės kelionės lėšų.

Šiame susirinkime nedalyva
vo keletas draugių, kurios su
pranta svarbą darbininkių 
veikimo. Dvi iš jų yra susirgu
sios, o kitos dirbo tą dieną. 
Nors ir sekmadienis, bet dir
bančios pas turčius kartais tu
ri dirbti ir sekmadieniais.

Bus apie pora savaičių, kaip 
patiko nelaimė draugę M. 
Prakuckienę, mūs draugijų 
narę. Dirbant ant preso šapoj 
nukirto kairės rankos 2 pirštu. 
Labai apgailėtina, kad tokia 
nelaimė patiko mūs draugę 
Prakuckienę! Visa kaltė kom
panijos bosų. Girdėjau darbi
ninkes kalbant, kad atėję ša- 
pon laukia darbo, o kaip at
neša darbo, tai turi labai sku- 
bint. Beskubinant visokių ne-

Savu laiku buvo rašoma ir 
stebimasi, kad vieno diktato
riaus žmona eina pas čigonę 
burti, norėdama sužinot apie j 
savo vyro likimą... Atrodė, kad' 
ta žmona nenormali, ekscentri-| 
kė, tiki dvasiomis ir sapnais. . ,

Bet šiandien ir Kaune yra 
daug žmonių, kurie vis dėlto ti- 

j* Iki burtais, pranašystėmis, sap-
I nais. Nesinori tikėti, kad tam- 
| si moteris Šančiuose arba ža- 
I liajame kalne spėtų “ateitį” in
teligentėms Kauno ponioms ar
ba valstybės tarnautojoms. . .

Popuiiariškiausia ateities spė
jikė gyvena Italijos 
mediniame namelyje, 

kę savo ateities 
renkasi daugelis ponių, 
iš aukštesnio visuomenės sluok-

Įsnio. Iki 11 vai. ryto miego
jusi ponia, kurios vyras mini
sterijoje turi neblogą tarnybą,

i bėga į Konrado kavinę sužinoti, 
j “kas naujo” pažįstamųjų tarpe 
• ir pasitarti, pas kurią spėjikę 
įeiti (nes yra kelios), ir sužino, 
kad “100 nuošimčių teisybės” 
pasako Italijos gatvėje. Ir ei
na. Spėjikė nemokyta, bet gud
ri moteris. Ji ir aplinką suda
ro nepaprastą, laiko fasoną: 
klientus priima tik iš anksto 
paskirtomis valandomis. Kai 
ateina savo laimės ieškotojas, 
spėjikė užkabina duris, kad .ki
tas klientas neįeitų, nes, mat, 
daugelis klienčių supranta 
kvailai darančios, tai vengia, 
kad šiaip kas jų kvailystės ne
pamatytų pas spėjikę-lūžėjęs...

Spėjikė gerai pažįsta savo 
klienčių psichologiją, žino kas 
joms rūpi, ko jos nori, tai apie Lenkai patriotai gyrė jo gabu- 
tai iš kortų ir pradeda spėti, mą kaip rašytojo, tik patarė 
Pasitaiko, kad tūlą ponią spė
jikė jau senai pažįsta ir žino 
nemaža faktų iš jos gyvenimo. 
Tada spėjimas eina “kaip iš 
rašto” ir viskas “gryna teisy
bė”... Tokia klientė, susitikus 
su draugėmis, galvą guldo, kad 
spėjikė tiesiog stebuklus daran-

I ti: nuo didžiausio iki mažiau- 
i šio daikto įspėjanti. Ir susiža
vi lengvapėdės ir rytojaus die
ną tampa aukomis. ..

Kita Spėjikė
Kita spėjikė taip pat 

liari lengvapėdžių tarpe 
na Šančiuose, IV Kranto 
je. Ji iš profesijos siuvėja, 
bet pradėjus spėti siuvimo 
amatą metė ir dabar gražiai gy
vena išlaikydama vyrą ir porą 
vaikų. Ji buria nuo ryto ligi 
vėlaus vakaro ir vis interesan
tų pakanka, ši spėjikė už sean
są ima po 1 litą, bet kviečia 
ateiti kitą dieną, kitą dieną 
spėja ir vėl paima litą.

Trečia Spėjikė

gatvėje, 
Pas šią 
sužinoti

Ir tai

popu- 
gyve- 

gatvė-

ji

Trečia spėjikė žydė, gyvena 
Turžėnų gatvėj, šalia Meno 
mokyklos. Jos laukiamajame 5 
maži nešvarūs vaikai žaidžia 
pupomis. Už seansą ima po 3 
litus. Pati spėjikė susivėlus, 
kaip pakulų kuodelis., žvaira, 
plačiu veidu,/ kreivais dantimis, 
—tai mistiška ...

sykit

dėkingas.
JOSEPH MERECKAS 

Ringwood Ave.,
Pompton Lakes, N. J.

(28-30)
Sek r.
(30-31)

GREAT NECK, L. L, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas Įvyks

Sabenkos svetainėje. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug

WILKES BARRE, PA.
Bendrai rengiamos diskusijos Vie

nybės Klausimu! šias diskusijas ren
gia ALDLD 43 kp. ir L.D.D. 15 kp., 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., subatoje 8 d. vasario, 7 vai. va
kare, ir tęsis iki 11 vai. vakaro. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvautite piles poią metų tą svajonę ' svarkių dalyku aptart. Taip pat bus šiose diskusijose, tai yra svarbus da- 

įkūnijo) ir nori eiti mokslą duodamas raportas iš
Kviečiame ir neprigulinčius draugus 
atsilankyti Į susirinkimą ir prisira
šyti j TDA kuopą.

I Sekr. S. Petkienė.
(30-32)

įkūnijo) ir nori eiti
(klientė jau turi diplomą), iš- 

j tekėjus sulauksi pirmo berniu
ko (klientė turi dukterį)” 
žodžiu, viskas priešingai, 
ponia pasakė, kad viskas 
šingai, tai burtininkė 
kad va, tikrai, čia reiškia 
šingai 
na tiesiai, o kita visa atbulai.7 C.

1-1 v • j .. UZiKilIKIAill 11 IJčlKčll 1 Keli llčll Č11U“Išlydėdama pi aso ponia ateit ^i0 rpad visi kviečiami šiame šokių 
kitą dieną ir pažįstamoms paša- | vakarėlyje dalyvauti. Užtikriname

I gražiai laiką praleisite ir padarysite 
naudingą darbą—paremsite mūsų 
darbininkišką judėjimą.

Dar syki užkviečiame širdingai da
lyvauti. Praneškite savo gentims ir. 
kaimynams.

Kviečia Komisija.
(30-31)

ir tt. | 
Kai I 

prie-

parengimo. lykas, ir visi turėtų atkreipti domę 
į šį vienybės klausimą.

Kviečia Bendru Kuopų Komitetas.
(28-30)

BALTIMORE, MD.
ALDU) 25 kp. rengia šokių vaka-

Telephone: EVergreen 8-9770

prie- t’ą nedėlioję, 9 d. vasario (February) 
matote vieną kartą ei- Dailės Kliubo svetainėje, 20 N. Cal

houn St., prasidės 7 vai. vakare. Bus 
skanių užkandžių ir pakankamai alu- 

Tad visi kviečiami šiame šokių

kyt, kad gali iš burtininkės vi-1 
są ateitį sužinoti.

Burtininkes neiškabina iška
bų, neperka verslo liudijimų nei, 
kt. savo verslo mokesčių moka, 
tačiau turi gražių pajamų, nes 
atsiranda žmonių, kurie ne tik 
pajuokai save išstato, bet tiems, | 
kurie juos pajuokia ir pažemi
na, dar atlygina.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MIRĖ LIETUVIŲ VEIKĖ
JAS KAROLIS JAKŠTAS
KAUNAS.—Sausio 14 d. mirė 

žinomas lietuviškas veikėjas 
Karolis Jakštas, gimęs 1869 m., 
Gelvonių valsčiuje, aplenkėju
sioje Bagaslaviškio parapijoje.

Jakštas mokinosi Vilniaus 
gimnazijoje ir seminarijoje, ku
rią metęs persikėlė į Varšavos 
muzikos-dainų konservatoriją.

Pirmą savo kurinį iš Lietu
vos senovės Jakštas parašė len
kiškai ir jis buvo išspausdintas 
keliuose lenkų laikraščiuose.

keisti turinį, tai yra rašyti dau
giau lenkiškoj dvasioj. Tą savo 
veikalą Jakštas paskui išvertė 
lietuvių kalbon vardu “Vaidi
la,” ir vertimas išėjo nevykęs.

Baigiant konservatoriją, jis 
susirgo gerklės liga ir prarado 
balsą.

CARIZMO PRIEŠAS
Toliau vadovavo bažnyti

niams chorams Vilniuje ir Pet
rapilyje. Bet palaikė ryšius su 
studentais, kovojančiais prieš 
caro valdžią.

Pabėgus Juozui Pilsudskiui iš 
bepročių ligoninės, pirmasis 
žmogus, kuris davė Pilsudskiui 
pastogę, buvo K. Jakštas. Tuo
met Pilsudskis buvo carizmo 
priešininkas.

Susipykęs su klebonais, Jakš
tas metė vadovavimą bažnyti
niams chorams, pramoko knyg- 
vedystės ir taip uždarbiavo. 
1905 ir 1906 metais jis buvo 
vyriausiu administratorium di
džiausio tuomet Rusijos socia
listų revoliucionierių laikraščio 
“Syn Otiečestva.” Jis išgelbėjo 
to laikraščio redaktorių nuo 
katorgos ir padėjo pabėgti jam 
iš Rusijos.

1919 m. Jakštas tarnavo gelž- 
kelių valdyboj Vilniuj. Kada 
1920 m. Želigovskis paėmė Vil
nių, tai lenkai patraukė Jakštą 
teisman, kati jis “perdaug trau-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Blizgančios Hollywood’o žvaig
ždės žino, kaip saugoti savo 
grožę! Jos yra patyrusios, jog 
pienas palaiko jas gyvumo pil
nas ir vikrias..-, nepriduoda- 
mas svorio puikioms jų figū
roms. Pasimokinkite iš Holly- 
woodo! Išlaikykite gražią savo 
figūrą ir kibirkščiuojant) sma
gumą, reguliariai geriant pie
ną. O jeigu jūs norėtumėte 
moksliškai sumažinti savo kū
no svorį, reikalaukite dovanai 
knygutės, “The Milky Way.” 
žvaigždžių valgiai. Tik atsiųs
kite atvirutę su savo vardu ir 
adresu į: Bureau of Milk Pub
licity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro žieminis koncertas 

nedčlioj, vasario 9-tą dieną, 1936, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Prog'rame dalyvaus viena lie
tuvaitė šokikė. Choras prisirengęs su 
naujom įvairiom dainom: duetais, 
kvartetais, ir tt. O taipgi dalyvaus 
visiems žinoma ir mylima d. 1). Bau-1 
kiūtė-Kvedarienė. Durys atdaros 4:30' 
v. po piet. Programos pradžia 5:30 
vai. vak. Įžanga iškalno 30c. Prie 
duiaj—35c. Tikietus galima gauti pas' 
visus

Įžanga iškalno 30c. Prie 
Tikietus galima gauti pas' 

choro narius ir pritarėjus. 
Kviečia Rengimo Komisija.

(29-31)I

WILMERDING, PA.
Wilmerding ir apielinkės 5-kių 

draugijų Bendras Frontas rengia I 
smagų balių subatoj, 8 d. vasario,} 
8 vai. vakaro, S. L. Svetainėje, 110, 
State St., Wilmerding, šiame balių-1

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikfttynom Ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y. ,

Išdirbimo ir
Importuotos Žemiausiom Kainom
5 KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS U2 

NUPIGINTĄ KAINĄ
nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau-

S/ * t y • v • » — i • • Ičius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

' Whiskey A Blend !
ALL iTKAICKT WHlttlU '

ft.
1 'Mil’s HAD H0 P f t R Š FOR 50 Yf J

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokiy tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Beny St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.



Puslapis šeštas. ’ i s ’

Trečiad., Vasarų, 1936 *

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
panijos 40 darbininkų strei
kuoja jau dešimta savaitė. Jie, 
reikalauja sugrąžinti darban 4 
pravarytus unijistus, pripaži
nimo unijos, pakėlimo algų ir. 
40 valandų savaitės.

Būdingų Tarnautoji)
Streikas Nukeltas

Dvidešimčiai tūkstančių bū
dingų aptarnautojų pasiruošus 
streikui, samdytojai pusėtinai 
nusigando ir prašė pratęsti de
rybas. Unija nusileido ir ati
dėjo streiką 24 valandom.
, Darbininkam, dirbantiem 
Penn Zone Property Owners!

| liko raštelius buteliuose, kad 
nevežtų pieno, jei nebus susi
tarta su unija. Kompanija da
bar praleidžia dideles sumas 
pinigų, kad sulaužyti darbi
ninkų uniją, o įsteigti kompa-

Unijistai Dar Tikisi
Dresmeikeriu Streiko

SUSIRINKIMAI i
Brooklyno Darb. Organizacijų

Pareng. Kom. Susirinkimas ,į
Primenam draugam pribūt šį ket

virtadienį Parengimų Komiteto susi-’

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Nors šalpos viršininkai pa
sakė, kad jie “negali gelbėti,” 
bet šalpos darbininkų organi
zacijos, šiuo atveju Workers 
Alliance, kuri paėmė vest šį: 
incidentą toliau, sako, kad paprastu laiku, i -Laisvės”
galima gelbėt ir jie organi
zuotai darys spaudimą į šal-

Dresmeikeriu streikas už su
tartį su unija yra “daugiau, 
negu galimas,” pareiškė uni
jos viršininkai David Dubins-1 pos viršininkus, kad pagelbėti ! 
ky ir Julius Hochman šapų Iminėtai šeimynai, 
čermanų susirinkime, pirma-j 
dienį, Opera House svetainėj,) 
kur buvo susirinkę 4,000 čer-, 
manų.

Dubinskis, kuris dalyvauja 
derybose su darbdaviais jau 
kelinta savaitė, pasakė, kad 
sutarties dar nėra ir kad uni
jistai turi būti pasirengę strei- | 
kui bile minutę, “kada bosti 
sąjungos atmes unijos reikala
vimus.”

Senoji sutartis tarp unijos 
ir darbdavių pasibaigė 1 vasa
rio ir nuo to laiko smarkiai 
rengiamasi streikui, kuris jau 
būtų pradėtas, jei nebūtų ali

nama Kauno ponų kvailas at- priežasties tebesitę-
sinešimas linkui paprastų ūki
ninkų. Komediją suvaidino 
sekamos ypatos: Jonas Na
vickas, tėvo rolėje; Kaziunė 
Melvydaitė, motinos rolėje;

j Elzbieta Jakubauskaitė, jųjų 
duktė; Bronė Sakalauskaitė, 
kaiminka, ūkininkė; Benedik- 

jaunikis iš 
Kauno; Ona žilytė, tarnaitė.

svetainę.

Moterų Taryba pasisakė 
pravesti stuba nuo stubos 
kampaniją, kad sulaikyti nau
dojimą kompanijos produktų. 
Tokį pažadą gavo ir iš Pirkė
ju Moterų Unijos, ir daugelio 
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Associacijai ir Midtown Asso-*^*tu organizacijų.
ciacijai samdytojai pažadėjo!-----------------------
išpildyti kai kuriuos punktus. |n . p- - t .. 
Nesusitariais punktais derybos)DariaUS-GireilO LiniaillCOS 
tęsiamos. Esą darbdavių sutik-1 Kliubo Parengimas

Majoras Reikalaus Pratęst 
“Sales Tax”

ta išpildyti sekamus 6 punk
tus :

1. Samdyt tk unijistus.
2. Atnaujint buvusį kon

traktą su visais apsaugos 
punktais.

3. Pakelti algas 85 nuošim- 
čiams darbininkų, kai kuriuo-! 
se atsitikimuose pakėlimui šie-i 
kiant iki 30 nuoš.

4. Bendras darbininku ir 
darbdavių komitetas turės 
pravesti tyrimą ir prašalinti 
kai kuriuos blogumus indus
trijoj. Perklasifikuoti būdin
gus, tikslu kai kuriuose su- 
trumpint valandas, kas būtų 
pamatu naujai sutarčiai 1937 tas Grabauskas, 
metais.

5. Vieną savaitę apmokamų Visi aktoriai lošė gana gerai, 
vakacijų unijistams.

6. Susitart išaiškinimui gin
čijamų dalių senajam kon
trakte.

Ginčijamais dalykais yra su
mažinimas valandų nuo 72 iki 
60 sargams, algų ir valandų 
klausimas superintendentams, 
taipgi bosų priešinimasis kai 
kuriems tyrinėjimams.

Majoras LaGuardia pasky
rė Goldeną, Nac. Darbo San- 
ukių Tarybos atstovą tarpinin
kauti deryboms ir jis tikrina, 
kad streiko nebūsią. Tačiau, 
kuomet majoras kalba apia 
taiką, tai policijos komisionie- 
rius Valentine, atrodo, prisi
rengęs karui. Veikiausi, jis ge
rai informuotas, ko reikia 
laukti. Pora tūkstančių poli- 
cistų su buožėmis rankose de- 
žuruoja drabužiij ir finansi
nius distriktus.

Unijos viršininkai sako, kad 
streiko mašina pilnai prireng
ta ir į penkias minutes gali 
būti iššauktas streikas.

Vasario 2 d. Piliečių Kliubo 
Salėje, įvyko Dariaus-Girėno 
Lituanicos Kliubo parengi
mas, kuriame buvo suvaidinta 

į juokinga komedija “Jaunikis 
iš Kauno.” Veikalas turi gana 
daug juoko, kuriame atvaizdi-

ypatingai svarbiausius nudavi- 
mus ir sugabumus parodė Ka- 
ziunė Melvydaitė.

Pertrakoje trumpai kalbėjo 
Osvaldas Bagdonas, apie Kliu
bo reikšmę ir trečiąjį skridi
mą į Lietuvą ateinančią vasa
rą. Vakaro pirmininkas buvo 
Bronius Mockus. Taipgi buvo 
taip vadinamas oro paštas, 
kur jaunimas siuntinėjo vieni 
kitiems įvairius komplimentus.

Reikia pripažinti, kad šia
me kliube yra gana daug jau
nimo, kuris susideda iš apie 
90 nuošimčiui čionai gimusių, 
bet užaugę Lietuvoje. Apie 
šią gana didelę grupę jaunuo
menės aš parašysiu atskirai.

LDS jaunuolių nebuvo šia
me parengime, čionai 
auksinė proga su šiuo 
elementu susipažinti.

E. Bensonas.

buvo 
nauju

Svarbūs Jaunimo Debatai

Streikuos Pieno Vežiotojai
Pieno išvežiotojų streikas, jaunimui.

Kuomi buvo Browderio 
Norman Thomas debatai 
augusiems, tuomi bus

j Green su Gus Tyler 
’--:Green

su 
su- 
Gil

■ debatai 
atstovauja

siančių derybų su darbdaviais.
I Esama vilties pasiekti sutar
tį pigesnių dresių industrijoj, . 
bet brangesnių dresių industri-' 

progreso ne- 
unijos virši- 
kad jie turi 
kovingumas

Valstijinės Pagelbos Komi
sija proponuoja nukirst New 
Yorko miestui duodamą para
mą nuo $6,000,000 iki $10,- 
000,000. Komisija visai ne
pasiūlė įplaukų šaltinių užva- 
davimui pasibaigiančio “sales 
tax.” Tas praleidimas skaito
ma tiesioginiu užgyrimu toli
mesnio prailginimo “sales 
tax.”

Sakoma, majoras jau pasi
rengęs reikalauti to prailgini
mo.

jimo (LDS) Nariams
Pirmos kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario (> d., 7:30 vai. 
vakaro, •“Laisves” svetainėj. Visi na
riai turi pribūti laiku, nes bus centro) 
raportas apie narių stovį, taipgi yra 
ir kitų reikalų.

Žodis Tiem, Kurie Norit Įstoti 
į LDS

Ateikite į šį susirinkimą, nes da
bai’ yra vajus. Vajaus laiku įstojimas.— 
labai nupigintas, tad stokite į LDS 
dabar, kol pigu įstoti. Į LDS yra 
priimami nuo 2 metų vaikai ir iki 
50 metų suaugę žmonės. Nepamirš
kite, kad LDS yra stipriausia pašal
pos ir apdraudos organizacija.

Kviečia LDS 1 Kuopos Valdyba.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius, NATURAL - LAX.— 

4 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pajrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

ksf» NAUJOJE VIETOJE

joj kol kas jokio 
padaryta. Tačiau 
įlinkai išsireiškė, 
viltį, jog “unijos
ir spėka” privers bosus susi-

Rengiasi Negry Kongresui

tart.
“Industrija dabar dirba be 

sutarties,” pastebėjo Dubins- 
kis. “Aš patariu visiems na
riams budėti daugiau, negu 
pirma, kad nebūtų sulaužyta 
nei vienas punktas senosios su
tarties.”

Nathan Shaffer, Tarpt. Dar
bininkų Ordeno sekretorius, 
atsiuntė čermanų mitingui te
legramą, kurioje pažada 30 
tūkstančių tos organizacijos 
narių vieningą paramą 
meikeriams jų kovoje.

Mokytojai Protestuoja 
Prieš Vigilantes

dres-

pa-Monroe High mokykloj 
sirodė vigilantes grupės iška
bintas lapelis. Jame atvirai 
kalbama, kad vigilantes suda
ryta persekiojimui komunistų 
ir studentų kliubų.

Charles J. Hendley, moky
tojų unijos pirmininkas, pa
siuntė mokyklos vedėjui laiš
ką, kuriame reikalaujama tuo- 
jautinio ir nuodugnaus ištyri
mo vigilančių teroristinės or
ganizacijos.

kuris apimtų 65,000 darbiniu- Jaunų Komunistų Lygą, o Ty-Į^SO DafbinillklJ Stf61kaS 
kus, dirbančius Borden’s kom- ler—Jaunų Socialistų Lygą.
panijai, atrodo neišvengiamu. | Jiedu debatuos temoje: “Ku-

Milk Wagon Drivers Unijos
Lokalas 584 įsakė savo na
riams New Yorko mieste, New 
Jersey, taipgi Westchester 
apskrityje būti prisirengusiem 
streikui.

Šiame streike laimėjimas suose darbininkų knygynuose.
daug remsis vartotojų pagel- Jų kainos—25, 50 ir 75 cen- Šeimai £16013 PeFsiskitt
ba. Daugelis vartotojų jau pa- tai. i 

Yorke ir Brooklyne 
eilė organizacijų ir 
mitingų prisirengimui

New 
vyksta 
masinių 
prie nacionalio negrų kongre
so, kuris įvyks 14 šio mėnesio, 
Chicagoj. Paskutinis masinis 
mitingas įvyks šį sekmadienį, 
4 v. p. p., Rockland Palace, 
155th St. ir 8th Ave., N. Y. 
Išrenkama daug delegatų, ku
rie vyks specialiu traukiniu. 
O r gani z acijose platinamos 
stamputės padengimui kongre
so lėšų.

Malioriai Turės Rinkimus
Virš 5,000 maliorių užsire

gistravo sekamiems rinkimams 
savo unijos finansų sekreto
riaus ir devynių biznio agentų. 
Jiems buvo siūlyta rinkti tik 
nepasibaigusiam terminui, ku
ris liko prašalinus Zausnerį, 
bet jie nusitarė taupinti spė
kas ir išlaidas ir išsirinkti vir
šininkus netik užbaigimui ter
mino, bet ir kitam terminui, 
kas sudaro viso 16 mėnesių.

Kandidatu i distrikto Coun
cil 9 finansų raštininkus yra 
tik vienas Louis Weinstock, o 
biznio agentų vietoms yra 40 
kandidatų. Rinkimai įvyks 27 
šio mėnesio.

Trumpos Žinutės

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

Parsiduoda bučernė-grocernė, nuo
savas namas. Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 
$7500. Už 4 namų randą kas mėnuo 
gaunama po $90. Biznis geroj vietoj 
tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
lima ateit ir persitikrint. Priežastis 
pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa
čios menka sveikata. Greitai atsišau
kite sekamai: Mrs. E. Kvederienė, 
726 N. 8th St., Philadelphia, Pa.

(29-31)

Cortlaūult 7-4305

Lietuviška Informacijų
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hull 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prašalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR

liflH
r »tru. Muk iu«, v, t. ru. oct ’

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą .

»

M
H
S

■

LSWUVB4
GERIAUSIA DUONA/ 

\SCHOLES BAKING 
^532 Grand St., Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DIENOS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ir

MOTERŲ DIENOS J
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOSPIRTIS
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTJ

Garinis Kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbeni ė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘMEDICINOS DAKTARAS

B. BOGDASAROFF
200 Second Avenue 

tarpo 12th ir 13th Sts., N. Y. C.
Gydo odos, kraujo, pūsles— 

šlapinimosi ligas.
Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną

Tel.: Algonquin 4-8294

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

Specialis prokuroras Dewey 
didžiuojasi sunaikinęs $12,- 
000,000 į metus darančią pel
no prostitucijos raketą. Tiesa, 
sumedžiota 2,000 moterų, dir- 

dienį sustreikavo 125 darbi- bančių prostitucijos namuose, 
ninkai Greenpoint Coke Oven tuomi ir užsibaigs jo lai

mėjimai, o prostitucija liksis 
kaip buvus, kadangi nepanai
kintos prostitucijos priežas
tys.

Reikalaudami pripažinimo 
unijos ir protestuodami prava-1 
rymą kovingų unijistų, pirma
dienį sustreikavo 125 c____

ris Kelias Jaunimui Kovoje 
Prieš Karą?” Debatai įvyks 
kitą penktadienį, 14 vasario, 
St. Nicholas Palace, Broad-, 
way ir 66th St., N. Y. Tikie- šapoje, Maspeth ir Varick Sts.,” kJU.j Al. J. • A IIY1V

I tai jau dabar parsiduoda vi- Brooklyne.

Daktaro Martino Lutherio DraugystėsMETINIS BALIUS Ko-
ar

būt,

Įvyks Sekantį Sekmadienį

Vasario 8 February, 1936
LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

80 Union Avė., kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Šokiam Grieš Retik evičiaus Orkestrą
DR. MARTIN LUTH ERIO Draugystės parengimai 

visada yra linksmus ir skaitlingi, tad ir šis parengimas 
bus nepaprastai draugiškas ir malonus.

Kas suardo šeimynas? 
munizmas ir jo mokslas, 
kapitalizmas ?

Panašūs klausimai, tur
buvo ir Mr. ir Mrs. Zanchelli 
mintyse, kada šalpos biuro 
viršininkai liepė persiskirti, jei 
nori gauti maisto. Tokias in
formacijas Zanchelli gavo nuo 
Miss Catherine B. Mills, šal
pos viršininkės miesto rotušėj, 
kur jie veltui prakaitavo, 
stengdamiesi pamatyti majo
rą ir jam perstatyti savo bė
das.

Jiedviem pasakyta, kad no
rintieji gauti WPA darbą turi 
būt išgyvenę mieste 
metus. Gi Zancheliai 
kė pribuvę iš Athens, 
nesenai. Dėlto šalpos
ninkė sakė galinti juos tik pa
siųsti prieglaudon, bet ten šei
mynų 
skirti.

Graži veikla ir susitarimas 
unijoj tarp vadų ir eilinių pa
sirodė maisto darbininkų uni
jos 333 lokale, esančiame, 
161st ir 167th St. sekcijoj. 
Linder ir Fink, tos org. sekre
torius ir pirmininkas, buvo pa
gerbti rezoliucijomis už jų pa-, 
sidarbavimą organizavime ne
organizuotų. Jie gi išsireiškė, 
kad tas atsiekta dėka visų na
rių geram veikimui.

Pradžia 8 valandą vakare. Įžanga 40 centų.

vienus 
pasisa-

virsi

neima, tad turi persi- 
Zancheliai turi kūdikį.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Pirkėjų Moterų organizaci-: 
ja pasiuntė laiškus asembli-', 
manams ir gubernatoriui Leh-I 
manui, protestuodamos pirštų 
nuotraukų ėmimą, kaipo ata-j 
ką ant darbo unijų judėjimo.!

Big Six spaustuvininkų uni
jos nariai dalyvauja kas pir
madienį, trečiadienį ir penkta
dienį masiniame pikiete prie 
Typographic Service Co., 216 ’ 
E. 45th St., N. Y. Tos kom-1

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišdldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py

kintas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ 

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




