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24,000,000 Amerikoj KARO ŽINOVAS ABEJOJA APIE “DIDELIUS” Italija Susiderėjus su
Naziais del AustrijosGyvena Tik iš Pašalpų EAŠISTŲ LAIMĖJIMUS ETHIOPI JO J

LYGA PALIEPĖ ITALI
JAI J SAVAITĘ SUSITAI

KYT SU ETHIOPIJĄ

-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers' Daily)

. Išeina Kasdien, Apart
Sekm xdieniu

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

GENEVA, kovo 3.—Tau
tų Lygos Taryba patvarkė, 
kad Italija turi susitaikyt 
su Ethiopiją bėgyje 7 dienų. 
Jeigu to nepadarys? tai 
Tautų Lyga užkirs aliejaus 
įvežimus Italijai iš Lygos 
šalių.

Gerai būtų, kad bent sy
kį įvykdytų grasinimus dė
lei aliejaus sustabdymo 
Mussolinio karui.

SUĖMĖ 75 ELEVEITE- 
RIŲ STREIKIERIUS N.Y.

NEW YORK? kovo 3. — 
Miesto majoro LaGuardi- 
jos policija areštavo jau 75 
didnamių keltuvų (elevei- 
terių) streikierius.

Apart streiklaužiaut pa
statytų policininkų ir žeme
sniųjų miesto valdininkėlių, 
namų savininkai, policijos 
globoje, šimtais samdo gin
kluotus gengsterius iš Ro- 
goff ir kitų galvažudiškų 
skebų agentūrų.

šitaip darbuojasi majo
ras La Guardia, kuris giria
si savo “pažangumu.”

ROMOS PASAKOS

LONDON, kovo 3.—Ethio
pijos atstovas Anglijai A. 
W. Martin pareiškė, kad ta
riami italų “dideli laimėji
mai” Tembien srityj yra 
tiktai “romiškos pasakos, 
o ne tikrenybė.

Roma, kovo 3.—Vyriau
sias italų komandierius Ba- 
doglio praneša, kad “perga
linguose” italų mūšiuose 
Tembien srityj “išviso tik 
590 italų kareiviai” likę už
mušti bei sužeisti; o ethio
pų tai, girdi, “žuvę tūks
tančiai.”

Tai dar vienas fašistų ei
linis blofas.

Nauji Ginklų Fabrikai 
“Bedarbiams Šelpti”

LONDON, kovo 2.—Dar- 
biečiai Anglijos seime kri
tikavo ministerio pirminin
ko Baldwino valdžią, kad ji 
nieko nedaro atgaivint dar
bams vietose, kurios sun
kiausiai kenčia krizį. Dar- 
biečiai atstovai, todėl, įnešė 
valdžiai papeikimą.

Buvęs ministeris pirmi
ninkas Ramsey MacDonald, 
dabar seimo atstovas, tei
sino valdžią, kad jinai pla
nuoja atidaryt ginklų ir 
amunicijos fabrikus mini
mose vietose, ir tuom pa
lengvint ten bedarbę.

Vienas darbietis del to 
sušuko MacDonaldui: “Sės
kis, žmogau! Tavo pastan
gos yra šlykščios.”

MacDonald pirmiau pats 
buvo socialistas darbietis, 
bet paskui visai perėjo į An
glijos imperialistų pusę.

Kyšininkas Federalis 
Teisėjas Ritter

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

WASHINGTON, kovo 2.
— WPA administratoriaus jtalAI DAR NEI TIEK NEATSIGRIEBĖ, KIEK BU-
H. L. Hopkinso ir kitų fe- 
deralės pašalpos valdininkų 
skaitliavimais, dabar Jung
tinėse Valstijose vien tik iš 
pašalpų bei pašalpinių dar
bų gyvena 24 milionai žmo
nių, tai yra 3 milionais dau
giau negu 1934 metais.

O kiek nuo to laiko iki 
dabar valdininkai buvo pri
pasakoję apie “privatinių 
darbų daugėjimą,” 
“bedarbės mažėjimą!

VO Iš PRADŽIŲ UŽĖMĘ

arba

Sovietų Darbininkų Al
gos Stambiai Pakilo
MASKVA, kovo 2.—New

LONDON, kovo 2. — An
glijos kapitonas B. H. Lid- 
dell-Hart perspėja perdaug 
netikėti italų pranešimams 
apie “didelius jų laimėji
mus” Ethiopijoj. Sako, tie 
pranešimai yra vienpusiški. 
—O kap. Hart yra laikomas 
geru karo žinovu.

K a p i tonas Liddell-Hart 
primena, kad jau mėnuo 
pirmiau italai buvo pasigy- 
rę “pilnu laimėjimu perga
lės” Tembien kalnuose, šiau
riniame Ethiopijos fronte. 
Bet paskui pasirodė, kad 
ethiopai vis dar pilnai te- 
bevaldo tą sritį, o italai' nei-

Yorko Times koresponden- Riek nepažengę pirmyn.
tas Harold Denny iš čia ra
šo, kad vidutinė Sovietų 
darbininkų alga 1935 me
tais buvo 2,271 rublis per 
metus, tai yra 1,853 rubliai 
daugiau negu 1934 metais. 
Oficialiai nustatytomis rub- 
liaus kainomis, tai sako bū-

”įtų $454.
Bet kada tas kapitalisti

nis korespondentas pradeda 
su savo išvedžiojimais skai
tliuoti, tai numuša iki $114. 
Tačiaus pats save sukerta, 
kuomet padūoda, kad už če- 
verykų porą reikia mokėt 
175 rublius, arba $7, o tatai 
jo paties žodžiais pasakius 
sudaro šeštą dalį vidutinės 
darbininko algos per mėne
sį. Jeigu taip, tad darbi
ninkui išeitų 42 doleriai al
gos per mėnesį, arba 500 do
lerių per metus.

Arba vėl, H. Denny sako, 
kad už 1 rublių ir 20 kapei
kų galima gaut sočius pie
tus fabrikų valgyklose. i

Be to, darbininkai turi 
įvairių lengvatų, nupigini- 
mų, nemokamą medikalį ap
tarnavimą, ligos pensijas ir 
kt.

Greitadarbiai stachano-. 
viečiai mainieriai gauna net 
po 1,200 iki 1,400 rublių per 
mėnesį.

Prieš Kalinių Dirbinius
WASHINGTON. —Jung- 

tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas parėmė Cleveland© 
miestinio teismo nusprendi
mą prieš pardavinėjimą 
krautuvėse marškinių, ku
rie buvo pasiūti kalėjimuo
se.

Jeigu kurios valstijos vie
tiniai įstatymai uždraudžia 
kalėjimų dirbinius pardavi
nėti, tai jų ten ir negalima 
pardavinėti, kaip kad da
bar patvarkė Augščiausias 
Teismas.

Paskutiniu laiku fašistai 
pasigyrė, kaip jie “baisiai 
sumušę” ethiopus pietinia
me Makalės šone, iš kur, 
girdi, ethiopai “sumišime” 
pabėgę; tačiaus praėjo; išti
sa savaitė, iki ten italai 
pradėjo ben kiek slinkti pir-

WASHINGTON. —Jung- 
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 181 balsu prieš 
146 nubalsavo išmest iš vie
tos federalį Floridos apskri
čio teisėją H. Ritterį, kaipo 
kyšininką^ Įrodyta, kad 
Ritter bylose pusiau dalino
si mokesčiais, gaunamais 
įvairių advokatų.

Amorbach, Vokietija, ko
vo 2.—Numirė pati buvusio 
Rusiios didžiojo kunigaikš
čio Kirillo. kuris 1924 m. už- 
sienyj pasiskelbė “tikru Ru
sijos caru.”

London, kovo 2. — Ang
lijos valdžia kas mėnuo iš
leidžia po $2,500.000 ekstra 
pasmarkintam ginklavimui
si.

myn.
Beveik pačioj karo pra

džioj italai buvo užėmę Ab- 
bi Addi, apie 25 mylias į va
karus nuo Makalės'; bet 
juos iš ten ethiopai tada 
greit išmušė; ir kažin ar 
italai dabar atsiėmė Abbi 
Addi iš ethiopų.

Associated Press dar ko
vo 2 d. pranešė, kad 5,000 
ethiopų, vadovaujami Sey- 
oumo, narsiai tebegina Ab
bi Addi, nors italai iš ka- 
nuolių ir lėktuvų įnirtusiai | 
bombarduoja tą miestelį.

Kapitonas Hart išsireiš-

GENEVA, kovo 2. — Ju
goslavijos ir kitų Mažosios 
Santarvės šalių politikai 
spėja, kad Mussolini jau tu
ri padaręs slaptą sutartį su 
Hitleriu. Sakoma, kad Ita
lija paremsianti Vokietijos 
reikalavimą a t s i g i nkluot 
Rheino upės ruože, Fran- 
cijos pasienyj, kas buvo už
drausta pagal Versalės su
tartį. '

Hitleris už tai žadėjęs per 
penkerius metus susilaikyti 
nuo atviros nazių propa
gandos už Austrijos prijun
gimą Vokietijai.

Persergėjo Mussolinio
1*1 J 11*1 1 • 1 Atstovą Kanadoj
laiku padarė klaidą tik 
tuom, kad jie pradėjo stoti 
i masinius mūšius su nepa
lyginamai geriau mechaniš
kai ginkluotais italais. Jo 
nuomone, tiksliai veikiant 
greitais atskirais ethiopų 
būriais, būtų fašistams 
daug blogiau.

Hitler Pabijojo Prancūzų Teismo, Kuriame 
Būtų Iškeltos Jo “Slaptosios Meilės”

PARYŽIUS, kovo ‘ 2. — 
Hitleris paprašė Francijos 
valdžios sustabdyt krimina- 
lę bylą prieš laikraštį “Jour
nal.” Prieš jį buvo pradėta 
byla pagal nazių valdžios 
skundą, kad jų vadas Hit
leris likęs per tą laikraštį 
“apšmeižtas.” Mat, “Jour
nal” išspausdino straipsnį 
apie Hitlerio “slaptas mei
les.”

Toj “istorijoj” buvo pa
duota tokių dalykų: Hitle
ris mylėjosi su savo sesers 
dukteria; vienu laiku jis bu
vo “įsiklepojęs” į tūlą gra
žią žydaitę; nežinia kas nu
žudė vieną Hitlerio meilužę- 
sekretorę; laike nazių “va-

lymo” 1934 m. vasarą jo 
agentai nužudė kelis buvu
sius nazių vadus todėl, kad 
jie lindo prie Hitlerio mylė- 
tinių, ir t. t.

Kodėl dabar Hitleris pa
prašė, kad Frakcijos valdžia 
atšauktų tą bylą? Jis, ma
tyt, bijojo, kad “Journal” 
gali teisme faktais įrodyti 
tokius jo prietikius.

Nazių skundą prieš “Jour- 
nalą” Francijos valdžia ėmė

Ottawa, kovo 2.— Kana
dos ministeris pirmininkas 
W. L. Mackenzie King per
sergėjo Italijos atstovą Ka
nadai, generalį konsulą Pet- 
ruccį, kad jeigu jis dar kar
tą taip išsireikš apie Kana
dą ir Tautų Lygą, kaip ko
vo 1 d., tai Kanados val
džia užprotestuos Italijai.

Petrucci kritikavo Kana
dos prįsidėjįmą į?rię Tautų 
Lygos ekonominių bausmių 
prieš Italiją; jis niekino 
Tautų Lygą ir pasakojo, 
kad tokios bausmės vedan
čios į naują pasaulinį karą.

J. J. Woodsworth, vadas 
Cooperative Commonwealth 
partijos, Kanados seime rei
kalavo už tai išvyt Mussoli
nio vyriausią atstovą Pet- 
ruccį iš Kanados.

Italija Turi per 48
V alandas Atsakyt, ar
Taikosi su Ethiopiją?

Haile Selassie Veda Naujus 
Pulkus prieš Italus

ANGLIJA Už ALIEJAUS
SUSTABDYMĄ ITALIJAI

JIBUTI, Franc. Somali- 
ja, kovo 2.—Ethiopijos im
peratorius naktimis veda 
naujus ethiopų pulkus iš 
Dessye į šiaurę prieš italus. 
Nes dieną italai iš lėktuvų 
bombarduoja tą kelią.

Haile Selassie turės pasi
tarimą su Seyoumu, Kassa, 
Mulugheta ir kitais savo 
karo vadais šiauriniame 
fronte. (O italai buvo pa
skleidę blofą, būk Kassa, 
vienas iš ethiopų smarkiau
sių komandierių, “nusižu-

5,000 Italy Traukia į 
Angly “Įtakos Sritį”

ROMA, kovo 2.—Prane
šama, kad 5,000 italų karei
vių maršuoja linkui Gonda- 
ro miesto. Gondar yra sos
tinė vienos iš turtingiausių 
Ethiopijos provincijų šiaur
vakariniame šalies kampe. 
Italai traukią linkui Tana 
ežero, iš kurio išplaukia Ni
lo upė, einanti per Anglijos 
valdomą Sudaną ir Aigiptą. 
Gondar stovi tik už 16 my
lių nuo minimo ežero.

Tas Ethiopijos kampas 
vra laikomas Anglijos “įta
kos sritim.” Šiuom italų

GENEVA, Kovo 2. — 
Francijos užsienių reikalų 
ministeris P. E. Flandin su
manė, kad Tautų Lygos Ta
rybos taikos komisija, susi- 
daranti iš trylikos narių, 
pasiūlytų Italijai taikytis’ 
su Ethiopiją.

Anglijos užsieninis minis- 
teris A. Eden pareiškė, kad 
ta trylikos komisija turės 
kovo 3 d. imt svarstyt klau
simą taikos tarp Ethiopijos 
ir Italijos, o Italija turės 
greitai atsakyt į naują tai
kos pasiūlymą.

Manoma, kad jeigu Mus- 
solinis bėgyje 48 valandų 
nepriims to pasiūlymo, tai 
Lygos drausmių komitetas 
tuojaus pradėsiąs svarstyt 
sustabdymą Italijai aliejaus 
įvežimų iš visų Lygos ša
lių. „

Anglijos atstovas Eden 
užreiškė, kad jo valdžia pri
taria sustabdymui aliejaus 
išvežimų į Italiją, jeigu 
Tautų Lygos kitos šalys, 
gaminančios aliejų arba iš- 
vežiojančios jį, sutiks Už
kirs aliejaus tiekimą Itali
jai.

Nesitikima, kad Franci
jos valdžia nuoširdžiai rem
tų tokios bausmės greitą 
panaudojimą prieš Italiją, 
—tik darbo minios tegali ją 
prie to priversti.

Kol kas 
Mussolinis 
per Tautų 
kystę. Jis 
derėtis tik 
Ethiopijos
pranešimus iš Romos, Mus
solinis dabar reikalausiąs 
net daugiau, negu buvo siū
loma Italijai pagal pirmesnį 
Hoare - Lavalio (Anglijos- 
Francijos) planą. O jau ir 
anas planas siūlė Italijai 
beveik pusę Ethiopijos; tik 
Francijos ir / 
niu subruzdimas prieš tokį 
Ethiopijos apgrobimą tada* 
privertė Anglų ir Francūzų 
valdžias numest gurban tą 
planą.

■■S.

Goodyear Bosai Atmeta
harliininirii llniia ' Prieiti italams prie Gon- 

daro, tačiaus. būtų labai 
sunku, nes kelią pastoja 
augšti kalnai ir skardžios 
tarpkalnės-pragarmės.

i

abejojama, ar 
sutiks taikytis 
Lygos tarpinin- 
buvo nusistatęs 
tiesioginiai su 

valdžia. Pagal

Darbininky Uniją
AKRON, Ohio, kovo 2 — 

jos 
“star? prezidentas Litchfield pa-
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- - - į sutarties, r e i k a laujančios 
pripažint uniją.

Jis šaukiasi policijos ir 
milicijos sulaužyt 14,000 
darbininkų streiką.

Bet jeigu policija bei mi
licija pradėtų užpuldinėt 
streiko pikietininkus, tai 40 
darbo unijų išstotų į visuo
tiną streiką, kaip kad nuta
rė tų unijų centralinė mies
to taryba.

labai stropiai: tuojau kon-. uniu; KUVU
fiskavo visus to numerio Goodyear gumų kompamj 
egzempliorius nuo .v. _ . . . v ...
dį,” padarė kratą leidykloj reyske, kad nesirasys^ jokios 
ir užgrobė net redakcijoj 
laikomas jo kopijas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vežimas Suvažinėjo žmogų

RASEINIAI.— T y t a v ė n ųį 
miestelyje per neatsargumą bu- ’ 
vo suvažinėtas žmogus. Vie
nas ūkininkas vežė javus. Va
žiuojant į pakalnę, tuo pat me
tu keliu ėjęs žmogus norėjo per- 
bėgt į antrą pusę, tačiau nespė
jęs ir buvo mirtinai suvažinė
tas.

Anglai Sprogimais Vaišino 
Italy Pojūrines Valtis

Vilkai prie pat Miesto
Vasario 13 d. Alytaus šile 

(apie pusę kilometro nuo mies
to) buvo pastebėti 4 vilkai. 
Apie juos pranešta miesto me
džiotojams, kurie skubiai susi
rinko ir surengė medžioklę. No
rėta vilkus apsupti vėliavėlė
mis, bet tai nebuvo įvykdoma 
del laiko stokos, nes diena ėjo 
vakarop. Aukštesn. miško mo
kyklos mokiniams padedant, 
padaryti du varymai. Tačiau 
be pasėkų. Sutemo ir teko nu
traukti 
mą.

Del Staigaus Vandens 
Pakilimo 120 Vyrų 

Neteko Darbo 
k

Vasario 13 d. vanduo Nemu
ne jau buvo pakilęs apie virš 
sieksnio aukščiau normalaus ly
gio. Krantine Kauno uoste at
sidūrė po vandeniu ir ledais. 
Joks darbas neįmanomas. Prie 
rąstų kalimo dirbo apie 150 be
darbių, kurių vakar rytą tik 
dalis buvo priskirti prie kitų 
darbų žiemos uoste, o 120 vyrų 
teko nuo darbo atleisti.

Pittsburgh, Pa. — Nutei
sta 3 metais kalėjimo Th. 
O’Toole su moteria už tai, 
kad ėmė bedarbių pašalpą, 
nors turėjo $11,000 banke.

tolesnį vilkų persekioji-

m

Mokytojas Miega Klasėje
Nesenai Vilkiškių mokykloje 

(Pagėgių apskr.) atėję į mo
kyklą mokiniai rado visai girtą 
savo mokytoją R. Jis turėjo 
tikybos pamoką, bet tik ką ją 
pradėjus užmigo. Tada vaikai 
pasityčiodami pradėjo mokyto
ja gnaibyti ir jo galvą pešioti. 
Mokytojas taip išmiegojo dau
giau kaip 1 vai. Tik kiti tos 
mokyklos kolegos mokytojai jį 
pabudino. Mokytojas buvo per 
visą naktį vakaruškose. Iš jų 
stačiai atėjo į mokyklą.

•>l

London. — Anglijos karo 
laivyno laikymas Vidurže
mio iūroj iki šiol lėšavo jau 
$35,000,000.

New York.—Rytoj 10:45- 
11:00 vai. vakare atsisukite 
radio WABC stoties nu
merį pasiklausyt Kom. Par
tijos gene ralio sekretoriaus 
Earl Browderio kalbos. Ki
tuose miestuose bus girdi
ma iš stočių, priklausančių 
Columbia Broadcasting Sy- 
stem’ai.

OXFORD, Anglija, kovo 
2.—Ką tik atsistatydinęs 
Anglijos karo laivyno admi
rolas Roger Keyes sako, 
kad apie Anglijos salą-tvir- 
tovę Maltą, Viduržemio jū
roj, buvo susispietę Italų 
povandeninės valtys-subma* 
rinai. Tuo tarpu Anglų lai
vynas pradėjo savo manev
rus, taikomus kovai prieš 
submarinus. Anglų laivai 
leido vandenin palyginti ne
didelius sprogimus. Bet 
juos tuo jaus pajuto Italų 
submarinai, kurie tuoj pra
dėjo, “kaip butelių kamš
čiai,” kilti viršun.

AUGA EKONOMINIS 
KRIZIS ITALIJOJ

GENEVA, kovo 2.— Vie
nas Tautų Lvgos delegatas 
sako, kad Italijoj vis labiau 
įsigali ekonominis krizis. 
Labai kenkia Italijos ūkiui 
Tautų Lygos šalių uždrau
dimas pirkti įvairius Itali
jos produktus.

Anglijos mi-

Fašistai Lendą Gilyn į 
Ethiopiją iš Piety Pusės

Pietinis Italų štabas, ko
vo 2.—Generolo Graziani’o 
lakūnai pietiniame Ethiopi
jos ruože bombardavo Da- 
gameso ir Daggah Bur apy
gardas.

Giriasi, kad išvaikę ethio
pų kareivių būrius.

Addis Ababa, kovo 2. — 
Italai iš Noghelli, traukda
mi į šiaurvakarius, perėjo 
per Warderą ir pasif* 
Adola tarpkalnę, 60 my 
nuo Noghelli. Per tą ta: 
kalnę pereina kelias į 1 
dis Ababą.
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Šalin Hitleriniai Budeliai!
, •••'.» • • • • • »

Liūdna, baisi žinia atėjo iš Berlyno, 
Vokietijos. Pereitą šeštadienį pasibaigė 
byla prieš 25 komunistus. Kruvinasis 
Hitleris keršija Vokietijos darbininkams. 
Kruvinasis Hitleris da neatsitiešijo krau
ju ir gyvybėmis revoliucinių darbininkų. 
Jo budeliškas teismas vėl pasmerkė pen
kis „komunistus mirčiai. Veikiausia 
tiems draugams galvos jau nukapotos. 
Kiti draugai pasmerkti ilgiems 
"kalėti.

Nesenai hitleriniai budeliai 
galvą draugui Claus, vienam iš 
jos Komunistų Partijos vadų,
nutilo pasaulio protestai prieš tą hitleri
ninkų žmogžudystę, jie jau papildė kitą, 
dar didesnę.

Bet tie Hitlerio valdžios ir teismų kru
vini, žygiai nepraeis veltui. Nukapojo 
mūsų draugams galvas, bet nesunaikino 
tų idėjų, už kurias jie kovojo ir žuvo. 
Komunizmas nesunaikinamas! Vokieti
jos liaudis sukils vulkano jėga ir nušluos, 
išdegins, sunaikins su šaknimis fašistinį 
barbarizmą.

metams
*•

nukirto 
Vokieti- 
Dar ne-

Ąkronas Rengias prie Generalio 
Streiko

Tėgul Goodyear gumo kompanijos sa- 
’Vinifikai ir valdžia perdaug negudravo- 
ja šū darbininkais. Jeigu jie nesiskaitys 
su ..organizuotų darbininkų reikalavi
mais, tai susilauksime dar^yięųo genera
lio : streiko. Akrono Central Labor 

įUnįon nutarė užtarti Goodyear streikuo
jančius darbininkus ir padėt jiems pa- 
klupdyti ant kelių kompanijos savinin
kus. Jeigu valdžia siųs miliciją prieš 
štreikierius, visos Akrono unijos eis tal
kon^, .streikieriams ir skelbs generalį 
streiką.

Ųfl/jos jau sudarė komitetą iš 25 na- 
pavedė jam paruošti gęneralį 

stręilcą. Darbininkai atsakys smūgiui 
smųgiu. Praėjo tie laikai, kada fabri
kantai galėdavo gainioti darbininkus, 
kaip .paprastus gyvulius. Gumo pramp- 

. nėą/jįąrbininkai yra nusistatę susiųrga- 
’ ?nizįįati.' Jiems kelio niekas nepastos. 
: Kifo .pramonių darbininkai jiems prita- 
\ ria,,ix juos parems tose prakilniose 
t liBtaįgose.

||® lir “Naujienos” už Amerikos

t

pa-

S

Lietuvių Kongresą
Amerikos Prieškarinio Kongreso Lie- 

. tuvių delegatų pakeltas klausimas su- 
< šaukimo antro Amerikos lietuvių kong- 
. resfe’pradeda prigyti mūsų spaudoje. Jau 

J nereikia kartoti, kad mūsų komunistinė 
spauda ztai idėjai iš pat sykio karštai 
pritarė. Už tą idėją jau pasisakė So. 

’Bostono “Keleivis.” Dabar Chicagos

7 4

'į“Naujienos” (vas. 29) irgi paseka “Kel- 
- įėMo” pėdomis ir sako:K;eMp” pėdomis ir sako:

;'Toks kongresas juo labiau dabar reikėtų 
Šaukti, kad Lietuvos valdžia uždraudė visas 

ĮE • T-t i i u a T .i afii vnin i »• viincia “nanio onimn
I

vB

partijas Lietuvoje ir ruošią “naują seimo 
rinkimų įstatymą,” kuris, be abejonės, nę- 
(fuos galimumo žmonėms laisvai pareikšti 
gavo valią.
Vadinasi, šiuo klausimu jau turime 

r bendrą kalbą. Kovoje prieš Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje komunistinio ir soci
alistinio nusistatymo Amerikos lietuviai 
galėtų ir turėtų sudaryti bendrą frontą. 

■* Prfe tokio bendro fronto, aiškus dalykas, 
prfefrlėtų šiaip pažangioji Amęrikos lie- 

visuomenė.
Kįjios dienos atgal mes siūlėme, kad 
įtūžiai darbo būtų greitu laiku sušauk-’ 
progresyviškos spaudos ir pažangiųjų 
’onalių organizacijų konferencija. 

jpL tokia konferencija pritartų šauki- 
1U1 Arperikos lietuvių kongreso šią vą- 

tai ji galėtų sudalyti platų komite
tas idėjos pravedimui gyveniman.

• . -1 ■ ■ f- s'r1'.*

Ar Atsipeikės įr Chicagos 
“Draugas!”

Tikrai panašu į stebuklus. Chicagos 
“Draugas” (vas. 27 d.) duoda porą edi- 
torialinių straipsnelių apie Sovietų Są
jungą bę melo ir šmeižto. Niekada to 
nėra buvę pirmiau. Kaip atsimename, 
visą laiką Amerikos katalikų spauda 
griežčiausiai kovojo prieš bile kokį Lie
tuvos bendradarbiavimą su Sovietų Są
junga. Priešinos net prekybiniams san- 
tikiams. Sakė, kad Lietuvos su Sovietais 
prekyba užtvenks Lietuvą bedievybe ir 
todėl “Draugas” ir kiti tos srovės laik
raščiai prieš tai griežtai kovoję. Dabar 
gi editoriale “Lietuvos Prekyba su So
vietais” rašoma be pagelbos to seno bau
bo ir gana prielankiai.

Kitaip editoriale “Sęvietų Laikraštis 
apie Lietuvos Santykius su Vokietija” 
gana bešališkai paduoda sutrauką “Prav- 
dos” straipsnio “Nusimelavę Provokato
riai.” “Prąvdą” smarkiai kritikuoja Vo
kietijos nazių’grobuoniškus tikslus prieš 
Lietuvą.

Argi pagaliau ir “Draugo” redaktorius 
įsitikino, kad Sovietų Sąjunga yra ge
riausias Lietuvos ir visų mažųjų tautų 
draugas?

M® W 
Radio

Desėtkai milionų Amerikos žmonių iš
girs komunistų balsą! Kas tikėjo keli 
metai atgal, kad tai bus galima? Well, 
bet Komunistų Partija jau virto galingu 
faktorium Amerikos politikoje. Jos įta
ka išsiplėtė po visus krašto kampus. Tas 
verčia ir buržuazines įstaigas skaitytis 
su ja. Ignoruot, kaip iki šiol, nebesise
ka. Štai kodėl Columbia Broadcasting 
System kompanija sutiko leisti Komuni
stu Partijos sekretoriui drg. Earl Brow- 
deriui kalbėti oro bangomis kovo 5 d., 
10,:45 vai. vakare (Eastern Standard 
Time). Jis kalbės 15 minučių ir išdėstys 
Komunistų Partijos programą 1936 me
tams. Jo kalbą išnešios po visą kraštą 
kelios dešimtys radįo stočių.

Žinoma, Columbia broadcasting Sys
tem savininkai bijo, ka$ milionai klau
sytojų perdaug neužsikrėstų komunizmo 
idėjomis, todėl jie pakvietė ant rytojaus 
oro bangomis kalbėti žinomą reąkęionię- 
rių Hamilton Fish ir atsakytį į Brow- 
derio prakalbą. Tai bus savo rūšies de
batai.

Hearsto spauda, Amerikos Legionas, 
Daughters of American Revolution ir ki
tos reakcinės spėkos suvienytu balsu 
šaukia, kad Komunistų Partijos sekreto
riui Columbia Broadcasting System ne
leistų kalbėti oro bangomis, kad sulaužy
tų padarytą sutartį. Reakcionieriai iš
sigando. Jie negalį pakęsti, kuomet pią- 
to, kad milionai žmonių galės išgirsti tię- 
sos žodį apie jų šiandienines problemas.

Ar Ceitfrę. Biuras Patenkintas!
“Tas “vienybės’ judėjimas, kurį ko

munistų centro biuras buvo pradėjęs su 
prūseikine ‘sklokos’ frakcija,” sako 
“Naujienos’’ (vas. 29), “privedė prie 
‘sklokos’’ skilimo. Ar Cę.ntrę Biuras da
bar patenkintas?”

Ne, nepatenkintas. Ne tik męs esame 
šiuo “skilimu” nepatenkinti, bet dar 
griežtai smerkiame Strazdo-Jankauško 
teroristinę politiką prieš vienybės šali
ninkus, bandant neleisti LDD ir “N. G.” 
bendrovės suvažiavimams vienybės klau
simą rimtai apsvarstyti. Įr nebūsime 
mes patenkinti taip ilgai, kol neati
trauksime kiekvieną lietuvį darbininką 
nuo Strazdo-Jaękausko vedamos prieš- 
darbinipkiškos politikos.

Ar dąbar pišlpj Grigaičiui ?

Kornumsius ir socialistus
Eugene Dėbso gimtinis miestas—Tę.r- 

re Haute, Ind., šiandien šviečia, kaip 
saulė, prasimušusi pro ęįebęsis. Mąt, 
•ten komunistai įr socialistai pasirašė ofi- 
cialę bendro fronto sutartį del budavoji- 
mo Darbo Partijos. V ietiriės * Komunistų 
Partijos ir Socialistų Pąrtijos orgahįzą- 
cijos įšŲnko pastovų komitetą pravędi- 
muį tos sutartįęš ęyvenimąn. BęnęĮromis 
spėkomis komunistai ir. soęįalistąi steng
sis del Darbo Partijos laimėŲ Terre 
Haute miesto darbo unijas.

Tegul Tęrre Haute korounistų ir so
cialistų bendras frontas bus’ psįyyzdžiu 
ir įkvėpimu darbininkams kitu'ose mieš
tuose! ’’

Prūseika, Kuodis ir Paukštienė 
Išbraukti iš LDD

Atsišaukimas j LDD Narius
Pereitą penktadienį įvyku

siam LDD Centro Komiteto 
specialiam susirinkime jan- 
kauskinė CK didžiuma išbrau
kė iš organizacijos tris Centro 
Komiteto narius: Prūseika, 
Paukštienę ir Kuodį. Išbrauki
mas padaryta remiantis kalti
nimu už jų veikimą del vieny
bės. Ketvirtas Centro Komi
teto narys A. Matulevičius, 
vienybės šalininkas, del darbo, 
turėdamas apleist susirinkimą 
pirm balsavimo, protestavo 
prieš braukimą ir pareiškė, 
kad jei kaltinamieji bus iš
mesti, tai jis ir save skaito iš-' 
mestu. ,

Taigi faktinai reiškia, kad 
• CK didžiuma išbraukė veik 

pusę savo narių iš organizaci
jos—penki keturis. Ir tą pa
darė tik aštuoniom dienom 
pirm suvažiavimo!

Kuomet jankauskinė CK 
didžiuma deklamuoja apie na
rių ir suvažiavimo teises ir va
lią (o tų teisių ir valios niekad ' 
ir niekur mes nei bandėm pa
neigt), tai ji pati su tomis tei
sėmis ir valia absoliučiai nesi
skaito; ji bijo suvažiavimo; ji 
jaučiasi persilpna atsilaikyt be 
politinio kirvio.

Mes, išmestieji CK nariai, 
nepripažįstant šito braukimo 
teisėtu. CK didžiuma neturi 
t,eisės tokį žingsnį daryt, kuo
met organizacijos suvažiavi
mas jau čia pat. Mus gali iš
mest tik suvažiavimas. Todėl 
mes apeliuojame į organizaci
jos narius ir suvažiavimo daly
vius pasmerkt šį CK didžiu
mos žygį.

Mus išbraukė ne už ką kitą, 
kaip tik už tai, kad mes sten
giamės nedaleist Strazdo frak
cijai sabotažuot vienybę, kad 
mes drįstame vesti kovą už 
vienybę komunistinių spėkų, 
kad mes griežtai pasisakėme 
už Kominterno liniją ir prieš 
kokius ten naujus politinius 
skirtumus. Tie skirtumai yra 
pas strazdinius, o ne pas mus, 
vienybės šalininkus.

Draugai LDD nariai ir suva
žiavimo dalyviai, nesiduokit iš
vest į naują kovą prieš Kom- 
interiią ir tuomi—į politinį są
šlavyną !

Mes , skaitom, kad mūsų 
pamatiniai Tikslai supuola su 
Kominterno VII Kongreso re-

orga-, 
pozi-i

zoliucijom ir kad mūsų 
niza^ijos vienijimasis su 
cija tų rezoliucijų pagrindu 
būtų garbingas, ir todėl 

vienybę stojame.
J. Kuodis,

mes
uz

L. Prūseika

Strazdas Sutepė “Nau
jąją Gadynę” Doaosu 

Valdžiai
Kuomet dabartinis “Nau- 

i josios Gadynės” redaktorius 
Strazdas ir Stilsono Gelbėji
mo Komitetas sistemačiai 
pęr “Naująją Gadynę” pirš
tu rodo, į Centro Biuro 
žmones ir į vienybės šali
ninkus opozicionierius, kad 
Stilsono areštas esąs pasek
me diskusuojamos vienybės, 
tai tuo pačiu laikų “Naujoji 
Gadynė” jau naudojama do- 

,-nosams valdžiai.
“N. G.” No. 9 pasmer

kiančiai duriama pirštu, net 
įvardijant, į du vienybės ša
lininkus opozicionierius, 
kad jie “18 metų tam at
gal. . .vengė.karo.”

Ar galėjo kas nors bent 
sapnuot, kad LDD organas 

1 susilauks tokio redakto
riaus, kuris padarys tą laik
raštį panašiu į kapitalisti
nes vąldžios militarinį ar
chyvą?

Ar mūsų suvažiavimai 
galės tolerųot tokius savų 
laikraščio redaktoriaus žy
gius? J. Kuodis.
♦'

San Francisco, Calif.

aprengti. šiandien jie paroduo- 
ja, o rytoj gali būti karo lau
ke sužeisti ar užmušti tokių 
pat kanuolių, kurias dabar su 
savim vežasi. Matyti, kad jie] 
dar jauni—nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus. Pačioj jaunystėj tu
rės žūti už kapitalistų pelnus 
anksčiau, ar vėliau, o dabar 
maršuoja apkrauti ginklais 
nuo galvos ligi kojų. Jūreiviai 
taipgi jauni—nuo 17 ligi.35 
metų amžiaus. Ir jų tas pat 
likimas laukia, kaip ir viršmi- 
nėtų kareivių.

i
Aš tiek turiu pasakyti, kad 

darbininkai Jurgio Washingto- 
no laikais nieko gero negavo 
iš jo. Washingtonas palaikė 
šimtus tūkstančių vergų prislė
gęs po savo letena, tai kam 
mums reikia jis gerbti šian
dien? Jeigu gerbti, tai reikia! 
gerbti Abrahomą Lincolną, ku-| 
ris daug ko gero padarė—pa-l 
naikino negrų ir baltų vergiją. 
Tam žmogui mes turėtume ati
duoti pagarbą. O Jurgis Wa
shingtonas gynė kapitalistų ir 
fabrikantų reikalus, ba 'ir jis 
toksai buvo.

Parodos laiku aeroplanai 
skraidė virš Market St. Taigi, 
drauge darbininke, tas parodo, 
kaęį jeigu išdrįsi pasipriešinti 
prieš kapitalistus, tai tie patys 
kariški pabūklai bus panaudo
ti prieš tave.

Sužeista Širdis.

Redakcijos Pastaba:—Tiek 
Lincolnas, tiek Washingtonas 
savo laikais suvaidino dideles 
roles amerikinėj istorijoj. Jur
gio Washington© nuopelnu yra 
tas faktas, kad jis kovojo 
prieš Anglijos grobikus už 
Amerikos nepriklausomybę.

Iš Įspūdingos George Wash
ington Gimimo Dienos 

Parodos

žiūrint į apvaikščiojimą Jur
gio Washington© gimimo die
nos, tai tas apvaikščiojimas 
buvo labai šiurpulingas. Per 
dvi valandas nuo “ferės” bū
dingų maršavo visokios rūšies 
kariuomenė ir jūreiviai. Vežė 
didžiausios rūšies kanuoles, 
kurios gali važiuoti per minkš
čiausią žemę, per balas. Mąs
čiau apie tų vaikinų gyvenimą, 
kurie buvo kareivių drabužiais

Už Savo Klasės

Chicagoje komunistai ir socialistai susitarė šiemet laikyti vie
ną bendro fronto Gegužinę demonstraciją. Terrė Haute mieste 
komunistai ir socialistai sudarė bendrą frontą darbuotis už 
įsteigimą Darbo Partijos.

Bendro fronto idėja prigyja plačiose masėse. Komunistų ne
atiaidi kovą už bendrą frontą prądeda išduoti vaisius.

Bėt judėjimas bendrą frontą eitų daug smarkiau -ir pasęk- 
mingiąu, jeigu Komunijų Partijos eilėse būtų ne keli desėt
kai, bęf keli šimtai tūkstančių narių. Jeigu mes turėtumėme 
partijos narių Kiekvienoje dirbtuvėje, kiekvienoje organizacijo
je, draugijoj, unijoj, tai visur bendro fronto klausimas būtų iš
keltas ir apcĮiskusuotas. Partijiečiai pravestų partijos politi
ką, - '' ' ' ’

Ptrąuge “Laisvės” skaitytojau, ar trokšti smarkesnio ir di
desnio judčjirno už bendrą frontą? Ar trokšti greitesnio ir di
desnio laimėjimo Amerikos ir viso pasaulio darbininkams? Jei
gu trokšti, tai tūri už tą darbuotis. Be žmonių, be veiklos nėra 
jokio judėjimo. Je.įgu nori rimtai dąrbųętis už bendro fronto 
idėją, stok į Amerikos Komunistų Partijos eiles. Neatidėliok, 
nes fašistinės spękęs ir^i ųesnąufįžia. Jos smarkiai grupuojasi 
ir rengiasi prie smurto. Jas atmuš ir sunaikins tiktai bendras 
darbięįhkų kįasęs froptąs, už kurį tąip energingai ir ryžtingai 
kovoja Amerikos. Komunistu Partija.

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

Išpildyl; šią blanką ir siųsk:

LIETUVIŲ CENTRO BIURAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

••k

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

ŠYPSENOS

Geraširdystė ar...
Juozukas, žiūrėdamas į 

prūdą, graudžiai verkė. 
Praeinantis žmogus klausia 
jo, kame čia dalykas ir ko 
jis verkia.

“Šiame prūde mano mo
tina paskandino katukus... 
Dar vakar ji liepė man tą 
padaryti, o šiandien pati tą 
darbą atliko,” aiškino “ge-

j raširdis” Juozukas.

Moderniškai
Mažas Jokūbukas, atėjęs 

pas advokatą, apsiverkęs, 
klausia:

“Ar jūs esate advoka
tas?”

“Taip,” atsakė advokatas. 
“O ką'man pasakysi?”
-“Aš noriu gauti divorsą 

nuo mano tėvo ir motinos,” 
rimtai atsiliepė Jokūbukas.

Surinko J. šilingas.

Columbia, Ohio. — Iš pat 
vieškelių policijos garažo 
nežinia kas pavogė policinį 
automobilį. P o 1 i c ininkai 
jaučiasi kaip musę perkan-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Nervuota. Melancholija

Gerb. drauge daktare! Ti
kiuos, kad ir man suteiksite 
malonę, t. y. atsakysit į mano 
klausimą.

Aš esu 29 metų moteris, 5 
pėdų ir 3 colių aukščio, sve
riu 150 svarų. Esu vedus, tu
riu vieną vaiką. Dar nelabai 
senai man pradėjo skaudėti 
krūtinę viršui duobelės. Prie
žastis tai labai aiški: nes, kaip 
tik aš susirūpinu ar šiaip kad 
susinervuoju, tai tuoj man 
pradeda skaudėti. Ir skauda 
per kelias dienas. O, kaip tik 
gaunu ką nors malonaus, tai 
tuoj nustoja. Tik nelaimė, 
kad tų malnumų nesimato ma
no gyvenime. Ir šiaip esu la
bai nervuota, energijos netu
riu.

Tai būkite toks geras, ma
lonėkite, patarti per “Laisvę”, 
—aš būsiu labai dėkinga. Dar 
vienas dalykas. Malonėkite at
sakyti sykiu, ką reiškia žodis 
“melancholija” ir ar melan
choliją yra liga? Ir ar žmogus 
gimsta su ja ar gyvendamas 
ją įgaųpa? Man labai įdomu 
žinoti, nes aš turėjau ginčą 
dėl to žodžio. Atleiskite už 
tai, kad aš Jus perdaug var
ginu. Priežodis sako: kas ve
ža, tą ir plaka.

Atsakymas

Jums, drauge, užeidinėja 
krūtinę skaudėti, kai smar
kiau susinervuojate. Smarkes
ni jausminiai sujudimai, susi
jaudinimai veikia vidujines 
liaukas, ypač viršinkstines 
liaukas (adrenalines). Jos ta
da iš savęs išsunkia daugiau 
syvų į kraują, ir tie syvai pri
rengia organizma arba muš
tis, kautis arba bėgti, slėptis. 
Nęcivįįizuoti žmonės, da neiš
mokę “suęivaįdyti”, slėpti ar
ba maskuoti savo vidujines 
audras, gyvai ir liuosai leidžia 
pasireikšti ar tai pykčiui, ar

įsižeidimui, ar baimei, ar 
džiaugsmui, ar kokiam kito
kiam sąjūdžiui. Jie tau tuoj 
šoka muštis, išsikolioja, arba 
bėga, šokinėja iš džiaugsmo. 
Ir tai jiems išeina ant sveika- 
katos. Adrenalinas — viršinks- 
tinių liaukų sunka tuo būdu 
išsieikvoja padidėjusiu raume
nų veiklumu ir nepadaro ža
los organizmui. Bet, jei žmo
gus (civilizuotas) susivaldo, 
neduoda raumenims valios, 
tai viduj “ugnelė” ilgiau dega 
ir ji perdegina, pažeidžia tū
las organizmo dalis. Pažeidžia 
kraujagysles, sukelia aukštes
nį kraujo slėgimą, subaladoja 
širdį. Ot tatai ir pasireiškia, 
kaip kad Jums, krūtinės skau- ' 
smais ir kitokiais skausmais.

Nervų jautrumui, arzumui 
mažinti, patariu higijeniškai 
užsilaikyti. Ypač žiūrėkite 
maisto, kad gautumėt daugiau 
vitaminų, vitamino B ir kitų 
nervams gaivinti. Be gero, pa
prasto, gyvo maisto, vartokite 
da ir džiovintų mielių, žuvų 
aliejaus, iodo, da gal ir po . 
truputį skydinės liaukos: Thy
roid gland, % gr., 100 tablets, 
po vieną prieš valgį. Visa tai 
suteiks Jums daugiau gaivu
mo ir padės geriau reaguoti į 
nemalonią gyvenimo aplinku
mą Kviečio grūdų dažnai 
kramtinėkite.

Melancholija skaitosi nervų 
liga, intakoje vidujinių liaukų, 
kurios, savo ruožtu, yra maisto 
—vitaminų intakoje. Iš čia jau 
galite spręsti, jog prislėgtas, 
liūdnas ūpas, nusiminimas, 
apatija—vyriausieji melancho
lijos pažymiai—daug priklau
so nuo gyvenimo nemalonumų. 
Vadinas, melancholiją įgauna 
žmogus gyvendamas, nors, tei
sybė, ir iš prigimties gali būti 
paveldėto palinkimo melan-. 
cholijai. Geras, sveikas gyve
nimas mažina tokį palinkimą, 
tvirtina nervus ir liaukas.

HMM r (M* '
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Nakties Bylos
Poslapis Trbcias.

Darbininke ir Šeimininke
Tarptautinė Moterų 
Darbininkių Diena

moterims 
turi moti- 

senatvėje 
ir paleng- 

mes dar

mhmh

Kovo 8-tą šiais metais mes 
apvaikščiojame jau 26-tą sykį. 
4 1910 metais, Antro Interna
cionalo socialisčių konferencija 
Kopenhagene, Danijoj, priėmė 
tą dieną, kaipo Tarptautinę 
Motery, Dieną.

* šių metų Kovo 8-tą mes su
tinkame nepaprastame gyveni
mo laikotarpyje. Po šešių me
tų bedarbės, sunkiai spaudžian
čio darbininkų klasę kapitalisti
nio krizio—išeities dar nesima
to. Valdančioji klasė su kiek
viena diena kala naujus pan
čius, kuriais .surakinus rengia
si įstumti darbininkų klasę į

# dar didesnio skurdo bedugnę.
Tą gerai suprasdama darbi

ninkų klasė, vadovybėje Komu
nistų Partijos, skubiai organi-

♦ zuojasi į Bendrą Frontą prieš 
gręsiantį fašizmo ir karo pavo
jų-

Mes, moterys, taipgi neturi
me atsilikti, nes mūsų gyveni
nio padėtis yra dar sunkesnė, 
negu vyrų darbininkų. Mes tu
rime dirbti dirbtuvėse už daug 
žemesnę algą, negu vyrai dar
bininkai. Mes turime ant savo

• pečių nešti šeimynos priežiūros 
ir namų ruošos naštą. Mes tu
rime dirbti po 17 ir 18 valan
dų į dieną, mums nelieka laiko 
saviems reikalams: apšvietai ir

> lavinimuisi. Mes esame pa
vergtos. Todėl paskubinkime 
darbą del pasiliuosavimo iš tos 
vergijos. Eikime į bendrą 
frontą ir sykiu kovokime su vi
sa darbininkų klase.

t Apvaikščiodamos savo tarp
tautinę dieną padarykime ją 
reikšmingesne, negu kada nors 
pirmiaus. Šių metų Kovo 8-tą 
tegul būna mūsų obalsis: ALD 
LD Moterų Kuopa Kiekvienoj 
Kolonijoj!

Ši apšvietos organizacija yra 
kiekvienam lengvai prieinama, 
tik už vieną dolerį į metus gali 
būti Šios organizacijos nare ir 
gauti žurnalą “Šviesą”. O bū
nant organizuotoms daug sek- 
0mingiau galima šviestis, ir la
vintis ir bendrai su visa dar
bininkų klase vesti kovą už 
žmoniškesnes gyvenimo sąlygas 
ir prieš artėjantį fašizmo ir 
karo pavojų.

Gal nekurios moterys pasa- 
ekys, kad mums čia pavojaus 

nėra, nes mums nereikės ka
riauti. Tai pažiūrėkime, ką 

*kitų šalių moterims 
mas:

Italijos fašizmas 
karą. Jis atima iš
nūs, iš vaikų tėvus, iš mergi
nų mylimus ir varo juos žudyti 

t nekaltus Ethiopijos žmones: 
vyrus, moteris ir vaikus.

Vokietijoj hitlerinis fašiz
mas nesiliauja persekiojęs tau
tines mažumas ir kapojęs gal
vas geriausiems darbininkų kla
sės kovotojams. Jis ir moterį 
jau nustūmė nuo civilizacijos 
atgal į viduramžių gadynę, at
imdamas jai teisę lankyti au

kštesnes mokyklas ir dirbti ge
resnius darbus, vėl uždaryda-

♦ mas ją virtuvėje, paversdamas 
ją gimdymo mašina ir vergų 
verge.

Lietuvos žmonėms fašizmas 
davė tas pačias nelaimes, kaip 
ir kitur. Ypatingai sunkiai 
spaudžia Lietuvos moterį. Be-

• darbe, sunki tarnaičių padėtis 
ir mažas užmokestis už darbą 
tiesiog stumia moteris į pro-1 vo degraduojantis (smunkan-

paskubindama auklėti naujos 
gadynės moterį.

1917 metais Kovo 8-tą Pet- 
rogrado-Leningrado ir Maskvos 
darbininkės susiorganizavo ir 
pirmutinės išėjo į gatves, reika
laudamos taikos ir kūdikiams 
duonos. Darbininkai vyrai jas 
pasekė. Tai buvo pradžih, Spa
lio Revoliucijos, kuri 
carizmą ir buržuaziją.

Šiandien Sovietų 
moterys yra laisvos,
pilnos šeimininkės savo šalies. 
Jos gauna lygų užmokestį už ly
gų darbą. Jos turi teisę lan
kyti augštąsias mokyklas. Dau
gelis jų jau yra pasiekusios 
įvairias profesijas. Daugelis 
jų šiandieną jau yra vadovau
jančiose vietose industrijoj ir

nušlavė

Sąjungos
Jos yra

žemdirbystėje.
Sovietų Sąjungos 

nėra bedarbės. Jos 
nystėje, ligoje ir 
įvairius parankamus 
vinimus, prie kurių
turime siekti, kuriuos mes tu
rėsime išsikovoti dalyvaudamos 
bendroj klasių kovoj.

Todėl apvaikščiodamos savo 
tarptautinę šventę, Kovo 8-tą, 
be skirtumo tautos ir rasės, 
politinių pažvalgų bei religinių 
įsitikinimų sueikime į bendrą 
frontą, į bendrus masinius su
sirinkimus. Pakelkime balsą 
prieš nesvietišką pragyvenimo 
brangumą!

Prieš žiauriausi žmonijos ir 
civilizacijos priešą—karą ir fa
šizmą !

Už teisę dirbti ir gyventi, už 
socialę apdraudą, už visų dar
bo žmonių gerovę ir už galuti
ną pasiliuosavimą iš po kapi
talistinės vergijos—Už Sovietų 
Ameriką!

m. Buriatų-Mongolijoj kol
choziniuose laukuose dirbo 
940 traktoriai. Ir kitos žemės 
ūkio mašinos prigijo gyveni
me (kombainas ir kit.) Taip 
pat pravesti dideli melioraci
jos darbai, kurie turi didelį 
paveikimą į derlių.

Pagrinde ir dabar Buriatų- 
M o n g o 1 i ja gyvulininkystės 
kraštas. Gyvulininkystė, dėka 
kolchozo formai, labai
Rūpinamasi’ pagerinti gyvulių 
veislės. Statomi šilti

išaugo.

Butniunietė.

Rytų Sibiro Tautų 
Moterys

L. LIEPA.

davė fašiz-

jau davė 
motinų sū-

Jau iš straipsnių susipaži
nom su tais atsiekimais, ku
riuos turi tokios atsilikusios 
rytų tautos kaip Uzbekistano, 
Tadžikistano ir kitos. Jau ži
nome, kad toks išlaisvinimas 
ir žengimas pirmyn buvo gali
mi tik dėka teisingos leninis- 
tinės-staliniškos tautinės politi
kos, kurią varo valdžia ir par
tija. Ir susipažinimas su kiek
viena tauta, gyvenančia SSRS, 
mums tai patvirtino.

Sibiro tautų gyvenimas dar 
labiau įdomus tai tuom, nes 
jos buvo daugiausia atsilikę, 
daugiausia išnaudojami.

Paimsime šiandien Buriatų- 
Mongolija.

Kaip jau žinome, tai moterų 
klausimas tampriai surištas su 
šalies surėdymu, su sąlygomis, 
jas išlaisvinančiomis. Todėl 
apsistosiu bendrais bruožais 
ties tuo vystymosi progreso, 
kurį padarė tas kraštas po So
vietų valdžios įsikūrimo, nusi
kratęs carizmo jungo.

Sibiras apgyvendintas dau
gelėmis tautomis. Caro politi
ka link tų tautų buvo ne tik 
išstūmimo, pjudymo ir apribo
jimo politika. Caro politika 
link tų tautų buvo naikini
mo, išmarinimo, išmirimo poli
tika. Apie tai vaizdžiai kalba 
tas faktas, kad prieš Spalio 
revoliuciją, 20-ties metų bėgyj, Apie tą praeitį daug pasakojo

turtus.

be vilties, niūrus, sunkus, var
gingas. Pagrindinės masės gy
veno didžiausiam skurde. Li
gos, tamsumas, beraštiškumas 
—toks buvo gyvenimas.

Lamai (kunigai) viešpatavo. 
Jie turėjo savo vienuolynus. 
Tuose vienuolynuose jie turė
jo sukrovę didelius
Jie savo viešpatavimą stengėsi 
išlaikyti skleisdami
monus. Jie tai buvo ir kultūros 
skleidėjai. Kokia kultūra ir 
mokslas jų buvo, galima įsiti
kint iš vieno mažo pavyzdžio. 
Sulyg lamų “mokslu” ekzistuo- 
ja 404 žmonių ligos, iš kurių 
101 liga praeina pati, be gy
dymo, 101—išgydoma žolėmis, 
101—maldomis, 101—visai ne
pagydoma, nes tos ligos iš
šauktos prasikaltimais, pada
rytais praėjusiuos amžiuos. 
Apgavystės, svaigalai, tamsu
mas—štai kuo rėmėsi lamų ga
lia.

Caro valdžia pjudė tautas. 
Geriausią žemę ir laukus ji 
atiduodavo rusų kolonistams, 
atimdama ją nuo vietinių. Į 
visus skundus ir neteisybes ji 
atsakydavo: “Galim jumis ir 
nuo žemės nušluoti, nes mūsų 
daug.”

Tain 300 metų bėgyj Bu- 
riatu-Mongolu tauta kentė ca
rizmo ir dvasiškijos jungą.

tikybos

tvartai, 
priruošamas pašaras visai žie
mai, įvedama elektro melži
mas. Nėra visai bedarbių kol- 
chozninkų. Kolchozninkai tu
ri ir kitus smulkius gyvulius.

Ir buities sąlygos pasikeitė. 
Klajoklio jurtą pakeitė šviesus 
didelis namas. Į apyvartą įeina 
vis daugiau kultūrinių rakan
dų, apie kuriuos anksčiau ne
turėjo supratimo: lovos, stalai, 
kėdės, šėpos ir kt. Muilas, 
rankšluostis, paklodės ir ant
klodės pasidaro pirmos reikš
mės dalykais. Vieton medinių 
indų pradėta vartoti emaliuo
tus, alumininius, fajanso. Į 
apyvartą įeina patefonai ir 
dviračiai.

Pagerėjo susisiekimo keliai. 
Lėktuvai, automobiliai vis la
biau mažina plotį tarp centro 
ir pakraščių. Įdomu, kad pa
sitarime kolchozninkė Arzu- 
tova pasakojo, jog pirmos jos 
susisiekimas su centru vyko 
lėktuvu.

Greitai auga ir socialistinė 
pramonė. Paleisti stiklo fabri
kas, mechaninio remonto fab
rikas, Mel kombinatas, du miš
ko apdirbimo fabrikai, elek
tros stotis ir visa eilė kitų fab
rikų. Dar statoma visa eilė 
įmonių, kurios turės didelės 
reikšmės krašto turtų eksploa
tavimui ir krašto pakėlimui.

Auga ir pramoninis proleta
riatas. Nuo 1923 m. iki Šiol 
jis išaugo 10 kartų, siekdamas 
55 tūkstančius žmonių.

Vis labiau keičiasi tų žmo
nių akyratis. Jie liuosuojasi 
nuo lamų monų ir vis labiau 
siekia kultūrinio 
gyvenimo. Visoj
išaugo didelis tinklas 
raudonųjų kampelių, 
skaityklų. Taip nyksta 
-Mongolijos ūkiškas ir 
nis atsilikimas.

Auga miestai. Sostinėj Ulan- 
Udje pastatytas sovietų na
mas, statomas teatras, prave
damas vandentiekis.

Buriatai turi radio priimtu
vus, juos aptarnauja kino!

Mažėja neraštingumas, 
karo 
siekė 
70.2 
kiek
nuoš. Daug kartų išaugo mo
kyklų skaičius, ligoninių, dar-

ir šviesaus 
respublikoj 

kliubų, 
pirkių 

Buriato 
kultūri-

buriatų-mongolų išmirė dau
giau kaip 38 tūkst. žmonių.

Tauta buvo nulemta išmiri- valdžios ir partijos
C eksploatavo ir^ rusų i Kolchozo pirmininkas Badma-

tos tautos priešakiniai darbo 
žmonių atstovai susitikime su 

i atstovais.

Iki 
bendras raštingumas vos 
8 nuoš., dabar jis siekia 

nuoš. Vyrų raštingumas 
aukštesnis—jis siekia 85

stitucijois balą.
Ir čia pas mus, Amerikoje, 

turtingiausioje pasaulio šaly
je, fašizmas visu smarkumu ke
lia galvą. Jis rengiąsi ir mus 

• jstumti į fašistinių šalių mo
terų padėtį. Todėl mes turime 

r organizuotis, kad galėtume at
mušti tą pavojų. Kovo Aštun
toji mums rodo kelią į laisvę,

mui. 
buržuazija ir savo, caro činau- 
ninkai ir tautiniai valdovai, 
stačiatikių misionieriai ir savo 
lamai ir šamanai (kunigai ir 
burtininkai, kurie sulyg tų 
tautų primityvaus įsivaizdini- 
mo buvo visagaliai).

Buriatų-Mongolų tauta gy
veno Užbaikalio stepėse, prie 
viršutinių Angaros upės 
mių. Buriatų-mongolai 
vystymęsi buvo beveik 
mykščiam stovy j. . Jie 
klajokliai (su savo 
bandom persikeldavo nuolat iš 
vienos vietos į kitą). Pagrindi
nis ūkis buvo gyvulininkystė, 
klajojanti gyvulininkystė. Bet 
tas jų gyvulininkystės ūkis bu-

ištek- 
savo 
pir- 

buvo
gyvulių

j e va pasakojo :
“. . .Mūsų, praeitis buvo ne- 

džiaugsminga: klajojimas, bū
delė, tamsumas. Buriatų-Mon- 
golų tauta iki Spalio revoliuci- 
•jos buvo po trigubos vergystės 
jungu: caro činauninkai, buo
žės, ir be to, po daugybės la
mų jungu. Lamai nuolat ap- 
s v a igindavo buriatų-mongolų 
tautą, nuolat gązdino su už- 
grabio gyvenimu.. . .

Spalio revoliucija 
no šiuos santikius. 
kurta Autonominė 
Buriatų-Mongolų S o

tis). žiauri eksploatacija, no- 
enų (kunigaikštėliai) sauva
liavimas, bejėgiškumas prieš 
gamtos žiaurumą neleido kel
ti ūkį. žemdirbystė buvo pa- 
gelbinis užsiėmimas 
pirmykščiam 
tose (budelė 
vailoku) jie 
vietos į kitą.

ir buvo 
stovy j. Savo jur- 
apdengta oda ar 
klajojo iš vienos 
Gyvenimas buvo

panaiki- 
Buvo su- 
Sovietinė 
c ialistinė

Respublika. Tauta tapo savo 
likimo šeimininku. Ir iš pa- 
šaknų pasikeitė darbo masių 
gyvenimas.

Buriatų kaimo kolektyviza
vimas pastūmė pirmyn žem
dirbystę. Pradėta kultyvizuoti 
to klimato sąlygose naujas 
kultūras. Prasidėjo pagreitin
tas procesas apsigyvendinimo 
vienoj vietoj. Daug tame pa
dėjo ir naujų kultūrų išaugini- 
mas ir žemės ūkio mechaniza- 
vimas. Taip, pavyzdžiui, 1935

Moterų teismas New Yorko mieste.
Policistas sėdi liudininkų suole, skaito iš 

užrašų knygelės. Jis yra šviesiaplaukis, jau
nas, raumeningas. Jo blizganti policininko 
žymė kabo ant jo čiuinaus žipono atlapo.

Jisai bejausmiai skaito: “Tad areštuotoji 
nusivedė ^mąne į savo kambarį, kur buvo 
gelsva lemputė ir sofa. Ji manęs prašė dole
rio. Aš jai -daviau. Aš laukiau kol ji nusi
vilko drabužius ir tuomet aš jai pasakiau, 
kad esu policistas.

“Aš atgavau iš jos dolerį ir aš jį pažymė
jau.” Policistas išėmė sulankstytą dolerinę 
iš užrašų knygelės, pasilenkė kedėje ir pa
tiesė dolerinę prieš teisėją, kuris jos nelietė.

“Aš ją paduodu įrodymui,” pasakė policis
tas. Jis' atsikrankštė, žvairai žvilgterėjo už- 
rašuosna, ir vėl pradėjo: “Kaltinamoji pra
dėjo verkti. Ji sakė: ‘Del dievo meilės, duok 
man progą.’ Tuomet aš nuvedžiau kaltina
mąją laiptais, į policvežimį, ir stotin. Ji ver
kė ir priešinosi areštui braižymu ir spardy
mu.”

Jis nutilo, pavartė lapus ir pasakė: “Tai 
viskas, jūsų mylista.”

Kada jisai nužengė nuo liudininko suolo, 
jis tiksliai atsigrįžo į kaltinamąją. Jis šypso
josi. '

Teismo sargas atvedė merginą liudininkų, 
suolan. Jinai buvo 22 metų ir buvo pardavė
ja departmentinėj krautuvėj, kada turėjo 
darbą.

Teisėjas buvo užimtais rašymu notos laike 
kaltinamosios priesaikos ir pirmų, vos girdi
mų žodžių. Dabar jis atsigrįžo į merginą ir 
pripuolamai pažiūrėjo į ją.

Jinai buvo jauna, pilna mergina, pilnu 
gyvumo veidu. Ji dėvėjo nusišėrusią sukne
lę ir batelius nušleivotąis kulnais.

Jos veidas vis dar tebebuvo padengtas 
šiurkščiu pauderiu, bet ant jos lūpų dažai 
jau buvo sutrūkę ir blakstienų juodylas bu
vo nubėgęs aplink akis.

Teisėjas patraukė pečiais ir vėl dirstelėjo 
į savo užrašus. Mergina pradeda meluoti. Ji 
meluoja apgailėtinai, bevilčiai, be jokio pa
sitikėjimo, kad kas jai tikės.

“Aš nebuvau mačius to vyro, to policisto, 
iki jis pabarškino į mano duris, ir kada jis 
įėjo aš visai buvau apsirengus, net su ploš- 
čiumi, ir be niekur nieko jis ėmė mane areš
tuoti, ir—”

Teisėjas paklausė: “Su ploščium 2 vai. 
ryto. Ar kur nors rengeis?”

“Ne, tamsta,” atsakė mergina.
“Tai kodėl tuomet buvai su ploščium?” 

Teisėjas šypsosi, šaiposi ir teismo patarnau
tojai ir žiūrovai. Ištiesų teisėjas sklandžiai 
moka supainioti žmones.

Mergina neatsako. Teisėjas dar klausia

du ar tris klausimus, bet' ji tyliai krato' gal
vą. Jis paliepia jai eiti, ūmai ji pamato, kad 
viskas baigta, jos proga praėjo. Jos akys 
biskį iššoksta.

Ji surinka: ‘‘Teisėjau, aš nekalta, aš nesu 
kalta! Del dievo meilės, duok man progą!”

Visi sujudę. Teisėjas susiraukia už tokį 
sudrumstimą ramumo. Eilės laukiančių eilės 
tapt nuteistomis merginų sėdi nesijudinda- ( 
mos, jų išraiška nepasikeičia. Bet jos žiūri 
žemyn.

Mergina pradeda rėkti: “To nedarykite, 
nesiųskite ten mane.” Teisėjas kaukštelėja 
plaktuku stalan: “Ponia,” šaltai taria teisė
jas, “netrukdyk teismui. Kalta.”

Teisėjas ištiesia ranką, patarnautojai jam 
paduoda sveikatos department© rekordą 
apie teisiamosios sveikatą.

Teisėjas tiksliai jį skaito ištisai. Mergina 
stovi žemiau, jos akys įsmeigtos į jo bejaus
mį veidą. Jis galop atsidusta ir šaltai pasa
ko : “Tu turi sifilį.” Mergina negarsiai su
vaitoja. Teisėjas pareiškia: “Nuosprendis su
laikomas. Sveikatos Departmentas. Sekama 
byla, išveskite ją lauk.”

Teismo patarnautojas griebia merginą už ., 
rankos ir ji išsvyruoja iš teismabučio, viena, 
apleista, nežinoma.

Kitas policistas užima liudininko vietą. Ji
sai gana gražus ir sekmingaiT~š&vo darbe. 
Nei viena iš merginų nemažo jį esant .poli- 
cistų, kuomet jis bastosi tamsiomis Harlemo' ' 
gatvėmis arba vaikščioja po eleveitėą kry- 
žiavone ant 9th Avenue vėlai naktį.

Trys moterys, sėdinčios kalinių suole, yrą 
jo bylos—geros nakties darbas .Jam smagu 
liudyti. Jis įterpia šposų ir atpasakoja smulk- \ 
menas.

Jis sėdi liudininko suole, ramus, gudrus, 
su užrašų knygele, primenančia antrašus ir 
kitką. Trys jo spąstuosna pakliuvusios mote- , 
rys žiūri į jį, jų akys ant jo gražaus veido, 
jo atsargiai perskirtų plaukų, jo skoningai 
parinkto kaklaraiščio.

“Kaltinamoji man sakėsi esanti 18-kos me
tų, turinti siųsti motinai pinigų, ir prašė ma»-z 
nęs neareštuoti jos. Tad aš ją nuvedžiau sto- ' 
tin,” jis užbaigė pergalingai. . Z

Trys merginos viena po kitai užima liu
dininkės vietą, viena po kitai meluoja, vie- 

i na po kitai tampa nuteistos, viena po kitai, 
tampa išvestos iš teismabučio.

Teisėjas taria: “Teismas pertraukiamas 
pietums.” Jis atsigrįžta prie vaito. Kaip tik 
tuomet pasigirsta skardus jauno balso Šauks
mas : “Aš nežinau, iš kur jos atsiranda. Vieš
patie, tai baisu, tiek bylų!”

Taip, tai baisu, sykiu ir žingeidu, iš kur 
imasi? Keno pastogė aųlųįjias nelaimingas? 
Kas prie to veda t IŠ kur paeina ta nuteistoji " 
mergaitė Maryella, kuri sušuko: “Viešpatie; 
tai baisu!”? Norintieji visą tai sužinoti, ma
tykite apie teismo rekordus šiame skyriuje 
sekamą savaitę.

JF.
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želių ir lopšelių skaičius. Š. 
m. (1936 m.) Buriato-Mongo- 
lija turi' 611 pradžios mokyk
lų ir 68 tūkst. moksleivių, 103 
vidutinių ir nepilnų vidutinių 
mokyklų su 18 tūkst. mokslei
vių, 8 technikumus, 5 rabfa- 
kus, 3 aukštesnes mokyklas.

Už 1935 m. išleista 35 pa
vadinimų knygų su 75 tūkst. 
tiražu.

Sukurtas tautinis teatras 
savo tautos

su
jėgomis.
laikraščių.
ekonominiam 
augimo fone

Išeina 16
Bendram 

kultūriniam 
ga ir buriatų-mongolų moteris.
Jos gyvenimas buvo anksčiau 
apimtas daugybės prietarų,

ir
au-

tradicijų.. Šitie prietarai ir tra
dicijos statė ją į . labai nuže
minančią padėtį. Ji buvo per
kama ir parduodama. Vyras 
galėjo Su ja daryt, ką tik no
rėjo. Visas gyvulių prižiūrė
jimo jungas gulė ant jos. Ji 
turėjo klajojimo metu*- vilkti 

naštas, 
bjaurų 
atlikti, 

nuž.emi- 
atlikti.

kartu su gyvuliais 
Kiekvieną sunkų ir 
darbą moteris turėjo 
Vyrui, valdovui, buvo 
nimas tuos darbus
Kiekvienam žingsnyj ji rasda
vo tik nužeminimą ir uždrau
dimą. Moterų gyvenimas dau
geliu atveju buvo blogesnis už 
gyvulio.

Apie tą moterų padėtį kal-

Į

NAUJOS SOVIETŲ MOTERIM MAD OS ANT PARODOS MASKVOJ

Visokios naujos drabužių mados buvo rodomos pavasario madų parodoje, atida
rytoje Maskvos Centralinej Department! nė j Krautuvėj per vidaus prekybos komi
sariatą. Geriausios ir populiariškiausios m ados bus pasiūlytos masinei * gamybai.
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bėjo valdžios ir partijų atsto
vų susitikime su priešakiniai^ 
Buriatų-Mongolijos darbo žmo
nėmis, kolchozninkė Aržu to- 
va:

“. .. Anksčiau moteris kai
navo pigiau už gyvulį, moterį 
pirkdavo ir parduodavo. Da
bar mūsų beteisis gyvenimas 
nuėjo į praeitį; dėka Leninui, 
dėka Stalinui. Aš lyginau savo 
praeitį, kada moteris skaitosi 
lygiai kaip gyvulys, su tuo kas 
dabar. Aš gerai atmenu Stali
no žodžius apie tai,—kad žmo
gus pąts brangiausias kapita
las pasaulyj.

Aš berno duktė. Ką galčjau 
aš anksčiau matyti? Anks
čiau galėjau matyti tik var
gingą gyvenimą ir didžiausią 
skurdą.

1930 m. įstęjau į kolchozą, 
kada įstojau į kolchozą, turėjau 
dvi karves, dabar turiu šešias. •

Anksčiau su vyru' dirbom 
buožei, išdirbinėjom del jo 
odas, ir tuo gyvenom. Dabar 
mūsų darbas kolchoze—tai 
džiaugsmingas darbas, mūsų 
darbas garbingas.

...Jeigu anksčiau buvau 
uluse (kaime) paskutiniu žmo
gum, tai dabar aš priešakinis 
žmogus.”

Buriatų-Mongolų moterų iš
laisvinimas ėjo kartu su viso 
krašto ekonominiu ir kultūri
niu kilimu. Teisinga partijos 
tautinės politikos linija, vedan
ti prie broliškos visų tautų 
gyvenančių Sovietų šalyj, są
jungos privędė prie laimingo 
ir džiaugsmingo visų darbo 
masių gyvenimo.

Maskva, 11-11-36 m.

(Daugiau Dąrb. ir Šeim.
4-tam puslp.) ’ \
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Puslapis Ketvirtaa,i

Darbininldy ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Aštuntoji Kovo ■ bininkų miniai būsiančio karo 

pavojus, jo žiaurenybes ir tas 
sunkias gyvenimo apystovas, 
kurias turėsime pergyventi ka
rui iškilus.

Ši Tarptautine Darbininkių 
Diena lai būna diena kovai prieš 
karą ir fašizmą. Šiai dienai mi
nėti įvyks eilės -demonstracijų 
ir masinių mitingų. Mes, lietu
vės darbininkės, turime juo
se masiniai dalyvauti ir organi
zuotai kelti protestą prieš karą 
ir fašizmą ir prieš visas darbi
ninkų priespaudas. Lai tos die
nos masiniai susirinkimai pasi
sako už atvirą kovą iki galuti
nam darbininkų klasės laimėji
mui.

Draugės, mums gyvenimas 
parodė, Į<ad yra šalis, kurią pa
tys darbininkai tvarko—tai So
vietų Sąjunga. Tenai moterys 
liuosos pilnoje to žodžio pras
mėje. Tad ir mes čia turime 
darbuotis iki bus Sovietų Ame
rika.

Šią Tarptautinę Darbininkių 
Dieną vertingiausia paminėsi
me budavodamos darbininkiš- 

Iškilus, karui, mes ne Ikas organizacijas, tapdamos jų 
I narėmis ir kovodamos už dar
bininkų klasės reikalus.

Yra daug draugių, kurios pri
taria Komunistų Partijos veiki-

Šiomis dienomis Ir vėl įvyks 
‘tūkstančiai masinių mitingų, 
kuriuose dalyvaus milionai pa
vergtosios klasės narių, darbi- 
ninkių-kų, apvaikščiojant Tarp
tautinę Darbininkių Dieną Ko
vo 8-tą. Juose bus apsvarstyti 
darbininkų klasės reikalai ir 
verbuojamos spėkos kovai už 

’ Šiandieninius reikalus ir už ga
lutiną darbininkų klasės pasi- 
liuosavimą.

Šiemet Tarptautinės Darbi
ninkių Dienos uždaviniai yra 
daug svarbesni, reikalaujanti 
daug daugiau įtemptos energi
jos, nesustojamo veikimo, kad 
Jie būtų aiškiai, suprantamai 
perduoti plačiosioms darbinin
kų klasės masėms. Vienu iš 
svarbiausių uždavinių, kuris 
šiandien paliečia darbininkus, 
tai yra kova prieš karą ir fa
šizmą.

Karas liečia visą darbininkų 
klasę, bet moteris paliečia dvi
gubai,
tik kad būsime priverstos val
dančiosios klasės išleisti savo 
Vyrus, brolius bei sūnus į karo 
lauką, kad jie tenai padėtų gy- ... 
vastį už kapitalistų reikalus, Į n]U1’ Jos nėra partijos na- 
bet mes, pasilikusios, turėsime' fčūiis. Draugės, stokite į Ko- 
gaminti jiems amuniciją, kad 1 munistų Partiją! Tapkite ka- 
jie galėtų žudyti kitos šalies j 
taipo pat darbininkų klasės mo
terų brolius, vyrus ir sūnus.

dalyvauti ALDLD 28 kp. su
sirinkime ir mes turėsime iš
rinkti moteris delegates į mo
terų. suvažiavimą. Taigi, drau
gės, nepamirškit ALDLD 28 
kp. susirinkimo, kuris įvyks 
10 d. kovo (March). Visos 
lyvaukime. Vieta, tikiuosi, 
noma—775 Bank St.

Link Vilijos Choro
19 d. sausio, Vilijos Choras 

(Waterbury) vaidino operetę 
“Tamylą.” Tačiaus pasitaikius 
perdaug prastam orui, dauge
lis waterburiečių negalėjo pa
matyt “Tamylą.” Dabar Vili
jos Choras ruošiasi antru kar
tu vaidinti operetę “Tamylą”, 
tad patartina įsitėmyt, kad 
operetė “Tamyla” bus suvai
dinta antru kart 22 d. kovo, 
sekmadienį, Venta Hali—103 
Green St., Waterbury. Kuriem 
neteko pamatyt “Tamylą” pir
mu kartu, tad galėsite pama
tyt 22 d. kovo, tik įsitėmykit 
gerai.

Padekim Lietuvos Žmonėms 
Nusikratyti Fašizmą

da- 
ži-

New Britam, Conn
Tarpe Socialistų ir Komunistų 

Vystosi Bendras Frontas

Pereitą rudenį Smetonos | liūs masinius mitingus ir
fašistinė valdžia uždraudė 
veikti Lietuvos krikščionių 
demokratų ir liaudininkų 
partijoms.

Pastaruoju laiku atėjo ži
nia iš Lietuvos, kad Sme
tonos valdžia šių metų va
sario 6 d. uždarė krikščio
nių demokratų partiją, so
cialdemokratų partiją, vals
tiečių liaudininkų sąjungą, 
Lietuvos jaunimo. sąjungą 
ir Lietuvos ūkininkų vieny-

reiviais Amerikos raudonosios 
armijos, kuri nenuilstančiai ve
da darbininkų klasę prie galu- 

pro-Šiuo klausimu ypatingai kla-1 ^no pasil mosavimo prie 
ainiai sąmoningos darbininkės ^tarinės revoliucijos! 
moterys turėtumėm susirūpinti 
gan rimtai ir nelaukti iki karas kių Diena būna tuo 
Užsiliepsnos ant žemės 
šiauš, bet turime imtis už dar
bo. Kiek mums spėkos ir su
pratimas leidžia, aiškinkim dar-

Lai ši Tarptautinė Darbinin- 
signalu, 

pavir- kuris priduotų jums drąsos ir

Martin Kelley, nuo 
Paul Wicks, ir S.

šviesa prisieina šia-

Binghamton, N. Y
* Apvaikščiokime Kovo 8-tą

Sekmadienį, 8 d. kovo, 2 yąl. 
po pietų, Lietuvių svetainėje, 
įvyks masinis susirinkimas, ku
rį rengia Komunistų Partija 

' apvaikščiojimui Tarptautinės 
Darbininkių Dienos.

reiškia 8-/a Kovo pasau- 
lio darbininkėms? Ta diena 

’■ darbininkų klasei reiškia labai 
. daug. Mat, tą dieną visam pa

saulyje įvyksta tūkstančiai 
susirinkimų, kuriuose už vis 
pavergtoji darbininkų klasės 
dalis — moterys—organizuotai 
išstoja prieš valdančiosios kla- 

. .sės žiaurų slėgimą ir išstato 
savo reikalavimus del darbinin
kų klasės būvio pagerinimo.

u, Todėl ir Binghamtono darbi
ninkai neturėtų pasilikti nuoša
lyje, bet turėtų skaitlingai da
lyvauti šiame susirinkime ir sy- 

M kiu pasireikšti už darbininkų 
*• reikalus abelnai.

Šiame susirinkime, apart 
prakalbos, bus ir gera muzikalė 

. programa, kurią išpildys ga
biausios vietos spėkos, kaip dai
nomis, taip muzika.

•Dalyvaukite visi. Įžanga tik- 
10 centų.

Kviečia, Rengėjai.
tai

Susilaukėm Gražų 
Moterų Žurnalą

. Moterys, o ypatingai mergi
nos nesitveria džiaugsmu per
skaitę naują anglišką moterų 
žurnalą “The Woman Today”. 
Apsidžiaugiau ir aš. Taip ap
sidžiaugiau, kad veik visą nak
tį nemigau, kol perbėgau visus 
32 didelio formato puslapius 
nuo pradžios iki galui.

Ir yra ko' skaityti ir ko žiū- 
Žurnalas turi pritaikytų 

. au
torių bei šiaip žymių- moterų 

O ir autorių esama 
neprastų. Bendradarbiauja žy- 

, mios meilės vaizdelių rašytojos 
~ 11 .Margaret Weymouth Jackson ir 

Helen Welshimer. Net nesino
ri savo akimis tikėti—tikrų

rėti, žurnalas turi pritail 
\^-raštams iliustracijų. Telpa 

■BT•............................
• paveikslai.
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pasiryžimo tapt;
Partijos narėmis!

Komunistų

Onytė S.

mūsų žurna-

Kleeck, 
žinovė; 

Švedijos 
teisėja; 
Thelma

“love stories” yra 
le.

Įvairiais visuomeniniais klau
simais rašo Mary van 
darbo srityje įstatymų 
Sonia B ranting, garsi 
veikėja, rašytoja ir 
Iso'bel Walker Soule,
Nurenberg, Erma Lee, Helen 
Woodward—visos žymios rašy
tojos; Mrs. Meta Berger, pa
garsėjus socialiste; Margaret 
Cowl, “Working Woman” re
daktorė ir Komunistų Partijos 
darbo tarp moterų vedėja; taip
gi eilė kitų žymių unijisčių bei 
moterų iš įvairių gyvenimo sri
čių.

Yra maisto gaminamo, gražu
mo palaikymo bei* įvairių graž
menų ir drabužių gaminimo su
gestijų skyriai. Telpa pirmo 
Audėjų Unijos vice-prezidento 
Francis Gorman ir kitų unijose 
bei abelnam visuomenės gyve
nime užimančių atsakomingas 
vietas žmonių užgyrimai bei 
sveikinimai.

žurnalo prenumerata kainuo
ja $1 metams. Atskiros kopi
jos kaina 10 centų. Platinto
jams pavienių kopijų duodama 
nuolaida. Rašykit sekamu ant
rašu : Woman Today Publish
ing Co., 112 East 19th St., 
New York City.

Waterbury, Conn
Užbrėžti ir Vykdomi Darbai

8-tą d. kovo (March), ALD 
LD 28 kp. rengiasi prie di
džiulio parengimo. Tai bus su
vaidinta veikalas “Motinos 
Širdis”, keturių aktų drama. 
Šis veikalas įdomus, tad patar
tina kaip waterburiečiam, taip 
apielinkės kolonijų draugams 
nepraleisti nepamačius šio 
įdomaus veikalo. Minimas pa
rengimas įvyks 8-tą d. kovo, 
sekmadienį, Venta Hali, 
Green St., 74ą v. v.

Moterų Klausimi!
Waterburietes moterys,

ALDLD 28 kp. narės, turime 
susidomėt šaukiamu moterų 
suvažiavimu 4-tą d. balandžio, 
Brooklyn, N. Y. Turime visos

103

bei

Bendro Fronto obalsis tarpe 
socialistų ir komunistų prade
da prigyti. Pirmu kartu šio 
miestelio istorijoj Darbininkų 
Centre socialistai su komunis
tais laikė prakalbas reikale 
pravedimo kovos mieste už nu
mažinimą elektros šviesos kai
nos naudotojam. Nuo socialis
tų. kalbėjo 
komunistų 
Wilson.

Elektros
me moderniškam laike visiem 
žmonėm naudoti, o čia kainos 
labai augštos, tai socialistai 
buvo pakėlę klausimą ir net 
kreipėsi prie miesto council- 
monų, su peticija, kad priver
tus ką nors daryti, kad gavus 
šviesą nors kiek pigiau. Pa- 
galiaus majoras Mr. Dunn, de
mokratas, paskyrė iš socialis
tų lokalo komisiją, kad vestų 
tyrinėjimą ar galima šviesa 
gauti kiek pigiau. Bet tuo sy
kiu “pamiršo”, kaip council- 
monai, taip ir patsai majoras, 
tyrinėjimo komisijai skirti to 
darbo vedimui finansų. Ką 
komisija sausom, tuščiom ran
kom gali ištirti, nes biĮe koks 
tyrinėjimas kainuoja pinigų. 
Tačiaus, kaip ten nebūt su fi
nansais. Komunistai, apie tai 
sužinoję, užgyrė tokį socialis
tų darbą ir surengė prakalbas, 
kuriose kalbėjo abiejų partijų 
kalbėtojai. šiose prakalbose 
apart elektros šviesos reikalų 
buvo pakeltas Farmerių Dar
bo Partijos klausimas; Anot 
d. Wicks žodžių, reikia žiūrėt, 
kad būtų. įkurta F. D. P. iš so
cialistų, komunistų, beparty- 
vių, unijistų ir šiaip įvairių or
ganizacijų. Tokia partija bū
tų kaipo liaudies partija, kuri 
galėtų pravesti stiprią kovą ųž 
numažinimą kainos ant elek- 

j tros šviesos, galėtų pravesti 
geresnį išreikalavimą socialės 
bedarbiam apdraudos, galėtų 
lengviau pravesti kovą už di
desnes algas dirbtuvėse, ir tt. 
Priegtam komunistai šiose pra
kalbose pasiūlė, kad ant grei
tųjų tyrinėjimui ar Connecti
cut Light and Power negali su
minį šviesos kainas, tai tam 
reikia šaukti platūs miesto vi
sose sek c i j o s e susirinkimai, 
įtraukiant įvairės organizaci
jas į tą darbą ir sykiu reika
lauti miesto valdybos, kad tuo
jau skirtų, finansų šio darbo 
pravedimui. Masės tokiam 
darbui pilnai pritars, nes ma
sės elektros šviesos brangumą 
jaučia nuo seniai. Socialistų 
komisija tam pilnai pritarė ir 
jie davė pažadą, kad .veiks 
kartu su komunistais, įdant jų 
darbas nenueitų veltui.

Kitas svarbus klausimas, tai 
balandžio mėn., miesto rinki
mai. Kiek teko sužinoti, so
cialistai sutiks bendrai veikti 
šiuose rinkimuose; Bet iki kol 
galutinai nesusitarta, tačiaus

Jeigu jau tos organizaci
jos pasidarė Smetonos reži
mui pavojingos, tai galima 
suprasti, kaip silpni jau
čiasi dabartiniai valdonai.

Kad pratęsti savo viešpa
tavimą, Lietuvos fašizmas 
pastaruoju laiku imasi dar 
aštresnių represijų.

Tas parodo, kad Lietuvos 
žmonėse smarkiai kyla ju
dėjimas prieš fašizmą, už 
atsteigimą d e m o k r atinės 
santvarkos.

Mes, Amerikos lietuviai, 
turime padėti Lietuvos 
žmonėms atsikratyti fašiz
mo.

Mes, nariai Brooklyno ir 
Apielinkės Lietuvių Veiki
mo Komiteto, atstovauda
mi 17 organizacijų su 3,000 
narių, susirinkę į posėdį va
sario 29 d., 1936 m., nuta
rėme atsišaukti į visus de
mokratiniai nusistačiusius 
lietuvius ir lietuvių organi
zacijas Brooklyne 
linkėję ir kviesti 
bendrą veikimą 
klausimu. Bendrai 
spėkas padėkime
žmonėms kovoje prieš fa
šizmą, už demokratijos at
steigimą.

Rengkime bendrai dide-

reikalaukime damokratinių 
laisvių Lietuvos žmonėms: 
teisės laisvai organizuotis į 
apšvietos, ekonomines ir 
politines organizacijas; ne
varžomai leisti savo laik
raščius ir tt. Protestuokime 
prieš areštavimą, teroriza
vimą ir kalinimą darbinin
kų ir valstiečių, kovojančių 
už geresnį gyvenimą.

Toliaus mes siūlome vi
soms demokratinio nusista
tymo lietuvių organizaci
joms Amerikoj svarstyti 
klausimą kas del sušaukimo 
visuotino Amerikos lietuvių 
suvažiavimo Lietuvos klau
simu ir kitais svarbiais mū
sų gyvenimo reikalais. Mes 
manome, kad tokis suvažia
vimas ypatingai 
daug pagelbėti 
žmonėms kovoje 
kratiją.

Mes manome,
listai, komunistai, katalikai, 
sandariečiai galėtų ir turė
tų bendrai tarti žodį už de
mokratinės santvarkos at- 
steigimą Lietuvoje. Tai bū
tų galingas Amerikos lietu
vių balsas. Tas priduotų 
daugiau energijos, daugiau 
ūpo Lietuvos žmonėms ko
voti už laisvę. Tas pagrei
tintų fašizmo žlugimą ir at- 
steigimą demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.

Bendrai stokime į darbą 
visi, kurie tik trokštame, 
'kad mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje 
kvėpuoti!

Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Veikimo

Komitetas.
Pirmin. N. Pakalniškis, 
Sekr. George Kuraitis.

kėj. O buvę tų namų ir far- 
mų savininkai šiandien slan
kioja išbadėję, tartum šmėk
los, netekę vilties neigi pasi
tikėjimo kada nors gaut dar
bo. Visame miestelyje nėra 
nė vienos ligoninės, o jei pasi
taiko nelaimė ir reikalinga 
greitoji pagelba, tai kol nu
veža į artimiausią ligoninę, 
Springfield, Mass., tai žmo
gus turi atsisveikint ir su gy
vybe. čia poniučių namai, ku
rie turi nuo 12 iki 25 kamba
rių, keli metai stovi tuščiutė- 
liai, niekieno nenaudojami. 
Jei šita poniutė būtų geros, rū
pestingos širdies link vargšų 
žmonių, tai name, kuris stovi 
tuščias, būt galima įtaisyt pui
kią ligoninę mažiausiai šimtui 
ligonių, ‘o ji gana turtinga ir 
išlaidas galėtų viena padeng
ti; o tuos jos šunelius sunai
kint—juk iš jų jokios naudos 
nėra. Bet šita parazite to ne

darys; jai geriau pinigai leist 
ant šunų., o ne ant tų, kurie 
jai tą viską sukrovė." O nuė
jus pas tokią paprašyt aukų 
bedarbiams, kurie tikrai ba
dauja, streikieriam bei jų šei
mynom sušelpt ar kitokiem vi
suomenei naudingiem daly
kam, tai tuojaus atsako: “Ne
įdomu man”. Visos tokios pa- 
razitės turi minkštas širdis del 
gyvulių, bet kietas, kaip gra
nitas, del vargšų žmonių. Kai 
darbininkai susipras ir paims 
valdžią į savo rankas, tai ne 
tik šunes, bet ir tarnaites iš 
tokių atims, o poniutės turės 
pačios 
Kokia 
sriuba,

sau valgį pasigamint. 
nusiseks išvirt lėšukų 
tokią turės ir valgyt.

Susnikų Jurgis

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

galėtų 
Lietuvos 

už demo-

kad socia-

ir apie- 
sudaryti 
Lietuvos 
sujungę 

Lietuvos

galėtų laisvai

Turčiai, Bet Kas Iš To?
Kad šita išnaudojimo tvar

ka negali ilgai gyvuot, tai ma
tysit iš šito aprašymėlio. Mane 
gyvenimo bangos atbloškė ir 
turėjau apsigyvent tokioj kai
mynystėj, kur veik kožną die
ną pro lar^gą matau gyvenimą, 
kuris manyje sukelia tikrai 
šiurpulingus neapykantos vaiz
dus. šie mano kaimynai, abu 
seni žmonės—60 metų senis, o 
ji kiek jaunesnė—bevaikiai, 
turi didelį biznį—“koljardį,” 
“lumberjardį,” visokių javų 
sandėlį^ didelę krautuvę, kur 
galima gaut visko, išskiriant 
drabužių. Šitą biznį kontro
liuoja keli šėrininkai ir par
duoda viską gana brangiai. 
Visuose šiuose bizniuose šis 
senis turi pirmenybę; prie to 
dar jis esąs banko superinten
dentas. Pas jį nuolat dirba 
apie 10 darbininkų, šitie tam
sūs vergai savo poną giria, 
kaipo labdarį. Mat, jei kuris 
suserga ir dieną nedirba, tai

komunistai rems socialistų 
kandidatus, nor ir nebūtų ga
lima pilnai susitarti. Toksai 
Komunistų Partijos padarytas 
tarimas. Kyla mintis, kad šią 
Pirmąją Gegužės gal sykiu So
cialistų ir Komunistų Partijos 
apvaiščios kaipo darbininkų 
šventę, o tai būtų didelis žing
snis padarytas linkui apiben- 
dryto veikimo.

Šiomis dienomis serga viena 
veikli mūs draugė K. Remei- 
tienė. Ją lanko gydytojas, bet 
sveikata iki kol vis neina ge
ryn. Draugai turėtų tą drau
gę aplankyti, nes ji, sveika bū
dama dikčiai dirbo darbi
ninkiškom organizacijom ir pa
gijus tą patį darys. Linkėti
na Remeitienei tuojau/pagyti.

Vikutis

vistiek užmoka. Kai buvo geri I 
laikai, tai mokėjo po penkis 
dolerius dienai, o dabar suma
žino ligi trijų. Rodos, būnant 
senam žmogui, ir dar milionie- 
rium, tai užtektų, bet taip nė
ra. Kapitalistų apetitas niekad 
neprisotinamas. Kai tik atsi
rado alus, taip greit šitas se
nis gavo darbą valstijos sosti
nėj, kaipo laisnių išduotojas, su 
6 tūkstančių dol. alga į metus. 
Mat, šitoj tvarkoj tokis jau go
dumas: kas turi, tai tam ir 
duok, o kas neturi, iš to atimk. 
Bedarbiui jie skiria kelis cen
tus ir sako, kad gali puikiai 
pragyvent, o šitam seniui rei
kalinga 20 dolerių dienai. Ne
toli jo gyvenamio turi aptverę 
gerą gabalą žemės, kur įtai
syta puikios “bąrnės” ir jose 
poniutė augina šunes ir ark
lius. Vyras, kuris prie jų dir
ba, pasakoja, kad jis tuos šu
nes turi prižiūrėti, apipraust, 
su jais pabėgiot. Kartą, man 
stovint ten, parlėkė trokas, ku- 
risai parvežė šunų maistą. Iš
lodavo 3 šimtus bulkelių duo- . 
nos, 2 šimtu svarų tam tikrų 
krekučių ir dešimts svarų pui- J 
kios mėsos—jautienos. Pasitei- j 
ravau, kaip ilgai užteks jiem 
šito maisto. Duonos, sako, už
teks vienai savaitei, krekučių 
—mėnesiui, o mėsa—iki ryto 
dienos. Skaitytojas gali su
prast, kiek šita parazite išlei
džia pinigų vien tik del savo 
šunelių. Duonos bulkutė kai
nuoja 12c. Gal ji gauna pigiau 
didžiulėse krautuvėse. Jei mė
sa biskį pajuodus, tokios ji ne
ima—tegu bedarbiai ėda, o ne 
jos šuneliai. Už tuos pinigus 
šiais krizio laikais būt galima 
daug žmonių išmaitint ir pri
glaust, nes ponai turi prisi
lupę už paskolas namų ir far- 
mų, visoj, šio miestelio apielin-

“Laisves” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE - ■

SOUTH BOSTON, MASS.

Subatoje, Kovo 14 March
Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts.- South Boston, Mass.
Viršutinėj svetainėj grieš Al Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.

įžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

NORWOOD, MASS.
Bus Teatras, Koncertas ir Vakariene

Sekmadienį, Kovo 15 March
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Dainuos Ignas Kubiliūnas ir Adele Mickevičiūtė.
Bus perstatyta teatras

“ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS”
Taipgi dainuos Liet. Lavinimosi Ratelio Mišrus ir 
Vyrų Chorai, vadovaujant L Yermolavičititei-Kugel. •

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedėlioj, Kovo 29 March
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE <
29 Endicott Street, 1 Worcester, Mass.

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj. 
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. įžanga 75 centai.
•

BROOKLYN, NEW YORK 
“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 

lėjinis banketas ir prak albos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Cleveland©, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, .» 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn *

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisnhiotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
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.

* 1
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> HIMNAS

Jie

, M. UUBIN
(Pabaiga)

O tada orkestrą išnaujo užgriežė.
—Bet—visi liko tarsi sustingę.

, griežė — “šumi Marica”—tautinį himną! 
Himną, kuris kaliniams reiškė režimą, 
prieš kurį jie kovojo ir aukavo be baimės 
savo gyvybes!

4 Himną, kuris reiškia darbo klasei bai
sų siaubūną, išnaudojantį ir geriantį vi
sų darbininkų prakaitą ir kraują.

Himną, po kurio balsais, už parazitų 
klasės reikalus mirė kraujų jūrėse, ko- 

4 vos laukuose, laike pasaulinės skerdynės 
šimtai tūkstančių darbininkų ir valstie- v • cių.

Tą himną jie dabar išdrįso griežt prieš 
♦ savo aukas!

Salėje pasidarė neaprašomas ūžėsis.
Pirmiausiai pasigirdo riksmai ir švil

pimas.
—U-u-u-u-u! U-u-u-u-u!...
Dešimt mirčia nusmerktųjų, kurie 

stovėjo galerijos gilumoje, pakėlė savo 
15 kilogramų sunkumo pančius ir visa 
jėga trenkė į grindis.

Visi šaukė ir beldė. Ūžimas buvo pek
liškas.

—“Šumi Marica”—visai nesigirdėjo. 
Orkestros muzikantai numetė savo in
strumentus ir pabėgo. Tada pasigirdo 

•balsai himno—Internacionalo.” Pirmiau
siai trys ar keturi balsai,—paskiau de
šimt,—paskiau šimtas, o ant galo visi, 
politiniai ir nepolitiniai, giliu, retu ir 
tvirtu balsu dainavo:

Sukilkit, vergai nužemintieji, 
Pirmyn, išalkusi minia!

e

Svečių išgąstis buvo nęapsakomas. 
Pirmiausiai pąį)ego prokuroras, sumišu
siai šaukdamas:

—Sušaudykit juos ant vietos! Gęl- 
bęėėkit!

Paskui jį, apvertęs keletą ponių ir per 
jų galvas pabėgo vyskupas. Keletas de
koltuotų damų ant vietos nualpo! Tame 
sumišime niekas į tai nekreipė domės. 
Visi bėgo prie išeinamųjų durų. Nors 
niekas iš kalinių nei nemanė atakuoti 
tuos išlepusius buržuazus, bet jie manė, 
kad jie randasi rpirties pavojuje ir bu
vo praradę savo galvas del didelės* bai
mės. Internacionalas buvo dainuojamas 
toliau ramiai, pamažu, o jo aidas iškil
mingai skambėjo plačioje salėje.

Salę užpuolė kareiviai su šautuvais. 
Durtuvai buvo pirmyn atstatyti ir jų 
plienas mėlynai spindėjo.

—Lauk! į kameras!—pasigirdo ner
viškas ir staigus įsakymas. Bet jiems 
Internacionalas nepasisekė sutrukdyti. 
Jie ką tik buvo baigę dainuoti. Kaliniai 
pamažu išsivaikščiojo, niūniuodami In
ternacionalo gaidą, į savo karjeras. Tan
kiai durtuvai buvo įremti į ^paskutines 
kaliniu eiles.

Po ilgo pasitarimo, kuriame dalyvavo 
prokuroras, vyskupas ir gražiosios po
niutes^ jie nutarę nubausti kalinius. Jie 
juos izoliavo ant dviejų menesių, uždrau
dė namų maistą ir susirašinėjimą per tą 
patį laikotarpį. Tas nuosprendis buvo 
išneštas ačiū užsispyrimui vyskupo Po
no Inocento.

—Mes turim juos Yiubausti kuo ašt
riausiai ! Pamanykit jūs patys, ponai ir 
ponios, tokį skandalą iškėlė šventoje ka
lėdų dienoje!—baigė vyskupas.

Vertė Petras.

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Užsigavo

Bet nevisuo- 
būna, kaip žmogus 
Nemanau, kad p. 

nedėjo pastangų, ži- 
energiją, aišku, kad ’• 
darbo padėta. Bet:

pinigų, paprastai gauna ir 
“maisto”, “kenų”, rostbyfo.

Korteles maistui gauti, pa
prastai, išduodavo tam tikros 
įstaigos. Tos įstaigos veikia ir 
dabar. Bet, kad sustiprinus įvai
rių tikybų kunigų įtaką žmo
nėse, naujų maisto kortelių iš
davimą pavedė lįinigams. No
ri kepo byfo, eik ir nusilenk 
kunigui, kad tas duotų tau 
kortelę. Jei priklausai kokiai 
nors bažnyčiai ir iš paskuti
nių centų, moki duokles bažny 
čiai, tai keblumo nebus. Bet 
kaip su tais, kurie jokiai baž
nyčiai nepriklauso? Bėdos!

Buržuazija ir bažnyęia eina 
išvien. Jonas

pusvalandy dažnai girdime to
kių jiegų, kaip p. Kubilienė, 
Ig. Kubiliūnas, kuris su Atlik
to Kriukio eileraščiąįs (daino
mis), publikai labai patinka, 
ir daug kitų.

P-nas Minkus, kaipo čia gi- 
męs-augęs žmogus, padarė di
delę pažangą lietuvių kalboj. 
Dabar jis ją vartoja “perfect” !

Todėl pasidžiaugti tenka 
tik p. Minkų radio pusvalan
džiu, nes yra ko pasiklausyti.

Jonas

SO. BOSTON, MASS.

ro ūpo ALDLD 2 kp. darbuo
tojoms. Taip ir turi būti. Tik 
su jūsų, draugai, pagelba, 
mes galėsim išauklėt didelę ir 
veiklią ALDLD moterų kuopą 
So. Bostone. Del šio parengi
mo daiktus suaukavo pačios 
draugės, todėl ir pelno liks 
nemažai. Aukavo šios drau
gės: A. Kvedaravičienė, 
Girdvilienė, P. Antanuk, 
Vaškienė, B. čiuberkienė, 
liušienė, Kvietkauskienė,
Yenuliavičienė, P. Žukauskie
nė, Mickevičiene, B. Mickevi
čiūtė, Tamolevičienė, Jesie- 
nė, P. Usevičienė, II. Tamo
šauskienė. Visoms aukotojoms 
tariame širdingą ačiū.

Korespondente.

M.

Ka- 
lVI.

Lawrence, Mass
Lawrencieciam “Tamyla”

Vasario 29 d., Haverhillio 
Choras suvaidino melodramiš
ką operetę Tamylą, Haverhil- 
lyje.

Lawrencieciai pasisamdę di
delį autobusą, važiavo pažiū
rėti operetės. Taipgi nuvažia
vo ir keli pilni privatiški au
tomobiliai. Kur čia nęvažiuo- 
si tokio perstatymo pažiūrėti, 
apie kurį tiek daug prirašė, 
prikalbėjo, brooklyniečiai.

Bet grįžome su nedideliu 
ūpu, nes pati operetė ir dalies 
to neturi, kas apie ją buvo 
rašyta, garsinta. Daugelis law- 
renciečių išsireiškė papeiktinų 
minčių brooklyniečiam, ypa
tingai Meno Sąjungos Centro 
nariams del dėjimo tiek daug 
pastangų išleidimui Tamylos ir 
garsinimui, kurioj niekę darbi
ninkiško ir nieko daug dailės 
žvilgsniu.

Vaidinimas buvo atliktas 
neblogai, atsižvelgiant į stei-Į 
džiaus mažumą, į Kccnerijųj 
trūkumą ir į aktorius^ kuriem j 
retai tenka dalyyauti lošime, 
o kiti dar pirmą sykį lošė— 
sulošimą galima pavadinti rū
pestingai prirengtu ir tinka
mai atliktu. Aišku, trūkumų 
buvo, ypatingai nudavimuose.

A. Verseckaitė, Tamylos ro
lėj, parodė talento kaipo ak
torė; ji dažniau lošdama galė
tų būti viena iš pirmaeilių mū
sų menininkių scenoj. Tiesa, 
dainavimas Jai išėjo silpnai. 
V. Račkauskas—Lakrašaajs ro
lėj, O'. Pečiukonienė — Lakri 
rolėj, A. Račkauskienė—Fatu- 
mos rolėj ir kiti mažesnėse ro-

lėse lošė gerai. B. Gumauskas 
—Tamylos tėvo rolėj lošė ge
rai, bet stokavo 
Taipgi gerai tiko

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. Moterų Ko

mitetas rengia prakalbas ir šokius su 
programa nedėlioj, 8 d. kovo, del

žiaurumo.
B. Mizara

kunigo rolėj, bet netinkamai
buvo nugrimuotas. A. Večkys 79th St. Prakalbos prasidės 6 vai. 
netiko į Tamylos numylėto'vak. Kalbės lietuvių ir anglų kalbose 
ornhn volo iam labai stokavJaPie dabartin<? moterų padėtį, šokiai ąiaoo loię jam laoai stoKavO|prasi{1gs 8 val. vajęarej prje įžangos 

tikieto bus visiems duodama silkių 
vakarienė. Įžanga tik 15c. Kviečiam 
visus

drąsos,.smarkumo. Dainos bu
vo sudainuotos gerai.

žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Manoma, kad haverhil- 
liečiams apsimokės šis didelis 
jų darbas.

L. K. Biuras

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES-BARRE, PA.

ALDLD 12 Apskritys rengia pra
kalbas ir vakarienę nedėlioj, 8 d. 
kovo, Darbininkų • Centrej 325 E. 
Market St., pradžia 2 vai. pp pietų. 
Tai bus paminėjimas Moterų Dienos. 
Tad visus apielinkės ir iš toliau lie
tuvius kviečiam atsilankyti. Čia iš
girsite Dr. J. J. Kaškiaučių kalbant 
ir aiškinant, kaip užsilaikyt svei
kiems. Įžanga tik 25c.

Kviečia Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Prog. Kliubo susirinki

mas jvyks trečiadienį, 4 d. kovo, 408 
Court St., 8 vai. vakaro. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui, taipgi turim 
prisirengt prie veikalo “Inkvizicija.”

Valdyba.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

bus Liet. Darb. svetainėje, 920 1

skaitlingai dalyvaut.
Komitetas.

LINDEN, N. J.
LSPD kuopos susirinkimas 

seredoj, 4 d. kovo, 7:30 vai. 
Toj pat svetainėj kaip ir

(54-55)

atsibus 
vakare, 
visada.

Pereitą mėnesį mitingas neįvyko iš 
priežasties blogo oro. Tad šiame mi
tinge visi kuoskaitlingiausiai daly
vaukite, atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt prie kuopos.

Pirm. F. Bartusevičius.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų'2 kuopa rengia 

vakarienę su prakalbomis ir šokiais 
del paminėjimo tarptautinės moterų 
dienos 8-tos kovo. Viskas atsibus ne- 
dėlioj, 8 d. kovo, 376 Broadway, pra
džia 6 vai. vakare. Šokiams grieš 
Geo. Martins orkestrą. Kadangi tą 
dieną bus ALDLD 7-to Apskričio mo
terų suvažiavimas, tai vakarienė ir 
parengimas bus turtingas svečiais. 
Tad visi vietiniai nepraleiskite šios 
progos.

Ren gėjos.
' (53-55)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. rengia svarbias pre- 

lekcijas ir prakalbas penktadieni, 27 
d. kovo, Lietuvių Svetainėje, 10 W. 
22nd St., 7:30 vai. vakare, čia kal
bės Dr. J. J. Kakiaučius sveikatos 
reikalais ir drg. J. Siurba, “Tiesos” 
redaktorius kalbės
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut.

J. Skiparis.

LDS reikalais.

reikalaukit visamė pasaulyj
•>. pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

! palengvinimą If

PAIKEXPELLER 1

Sunaikinimui Peršalimo

Vasario 24 d. Bostono žinio
se, buvo aprašytas . Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimas 
Lietuvių svetainėj. Apie vai
dinimą “Mirgos” pasakyta, 
kad jis atliktas nevisai geran 
Tenai sakoma, kad pakenčia
mai vaidino ^p. Minkienė ir 
Paura. Apie kitus biskį pras-

* čiau atsiliepta. <
Ir tuomi p. Minkienė užsi

gavo. Ji veikalą režisavo ir, 
aišku, norėjo, kad jis išeitų 
kuo puikiausia.
met taip 
norėtum.

( Minkienė 
nant jos 
jos daug

> žinant mūsų sąlygas, negalima; 
barti nei režisieriaus, nei vai-’ 
dintojų.
i Ir niekas jų nekaltino. Ko
respondento prievolė yra pasa
kyti tą, ką jis matė. Negalima 
gi meluoti ir girti tai, kas ne
girtino. Bet mes, Amerikos 
lietuviai, labai mylime patys

• girtis ir norime, stačiai reika
laujame, kad ir kiti mus girtų. 
Tai yra blogas dalykas. Pa
gyrimas, ypač nevietoj, asme
niui naudos neatneš, priešin
gai, jam žalos padaro. Pa
girtasis žmogus ištikrųjų ima 
jaustis, kad jis darbą atįiko 
tinkamai ir daugiau nesisten-

' gia toj srityj tobulėti.
Ar mes p. Minkięnę užgavo- 

me tilpusiu aprašymu? Ar mes 
turėjom tikslą ją ir jos trupę 
užgauti? Visai ne! Ir nebu
vo kuo užsigauti. Bostono ži
nių korespondentas daug švel
niau apie vaidinimą atsiliepė, 
negu “Keleivis”. Jeigu pasa
kyta, kad vaidino pakenčia
mai, tai reiškia—neblogai. O 
gav£ artistai turputį “vėjo”, 
kitą kartą pasistengs suvaidin
ti geriau!

Lietuvių Radio Pus
valandžiai

Kaip kiti miestai, taip ir mes, 
turim net du lietuvių radio 
pusyalandzius: “Darbininko”, 
šeštadieniais nuo 2 ligi 2 :30 ir 
sekmadieniais, nuo 9 ligi 9 :30. 
Šitą pusvalandį veda p. Min
kus su žmona.

“Darbininko” pusvalandžio 
vedėju seniau buvo vargoni
ninkas Juška, žodį gaudavo 
“Dar-ko” red. A. Kneižis ir 
pranešdavo visas “naujausias 
naujienas”. Visos tos “nau
jienos” susidėdavo Sovietų Ru
sijos šmeižimu. Klausytojams 
tas labai įgriso ir patys knei- 
žiniai susipratę tas “naujien
as” nutraukė.

Dabar visą pusvalandį veda 
pats Kneižis iš kitos stoties. 
Apie badą Rusijoj jis jau ne
kalba. Dabar jis užimtas ge
rų likerių ir saliūnų garsinimu, 
nors, del žmonių akies, “Dar
bininke” jis veda ir blaivybės

■■ ----1... . M . ■. v r;—
MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpo ir 13th Sts., N. y7S7

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tol.: Algonquin 4-8294

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
-»/ V ’ f v f /■ » ♦ ‘ ■• . *

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų ph tų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L N. Y.

kur nupeikiama, su 
išimčia, veik visi akto- 
Man atrodo, kad per- 
vienpusiškai. Atsižvel- 
į tai, kad tie aktoriai, 

lošė, nėra kokie ten pro-

Perdaug Vienpusiškai
Iš vasario 24 d. “L.”, Bos

tono žiniose, tilpo aprašymas 
Liet. Nepriklausomybės pami
nėjimo, kuris buvo vasario 16 
d. lietuvių svetainėj surengtas 
per S.L.A. 2-rą apskritį.

Tarpe kitko buvo aprašyta 
ir vaidinimas istoriško veikalo 
“Mirgos 
ipaža 
riai. 
daug 
giant 
kurie
fesionalai artistai, bet papras
ti darbininkai, nuo savo kas
dieninio užsiėmimo liuosu lai
ku susimokino, tai labai daug 
iš jų reikalauti ir negalima.

Tiktai visas blogumas buvo 
tame, kad kostiumai buvo ne
tinkami, ypač kareivių kostiu
mai, tai viską gadino, bet ak
toriai, abelnai paėmus, lošė vE 
dutiniškai, kaip kurie ir labai 
gerai. Geriausiai pasižymėjo 
tai tarnaitės “Mirgos” rolėj P. 
Minkienė (Paltanavičiutė).

Cortlatadt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK. N. Y.
Itooms’ 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tci. 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.

(Charles’ Up To 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OElp
KIRPIMAS

Jonas

Valdžia ir Kunigija—Išvien!
Bedarbiai, kurie gauna tru

putį pašalpos iš miesto, ir tie, 
kurie dirba ant WPA, apart

Muzikalė “D.” radio pro
grama labai silpna, čia dau
giausiai dainuoja tam tikras 
nuolatinis chorelis, bet chore
lis labai siįpnas.

P-nų Minkų radio pusvalan
dis visais žvilgsniais vykęs. Vi
suomet jis įvairus, nes čia su
traukiami menininkai iš visos 
Mįass- valstijos. Minkų. rądio

SO. BOSTON, MASS.
Iš Atsibuvusio ALDLD 2 K^>. 

Pirmo Moterų Parengimo '
“Penny Sale”

Šis parengimai? pavyko la
bai gerai. Svečių prisirinko 
pilna Piljię'čių Kįiubo svetainė 
ir visi smagiai ir draugiškai 
praleido vakarą. Draugų ir 
draugių užuojauta ir parama 
priduoda daug energijos ir ge-

a

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grūpių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau “ .su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko1- 
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavojū įvai
riom spalvoni '

J0<AS STOKES
Marion St., • k a m p. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-*ne

BROOKLYN, K. Y:
Tel.: Glenmore 5-6181

K) , 5.r .'ū

512

Puslapis Ženklas.

FRANK
BUCK

PASAKO, KAIP PIENAS DUJINĄ 
VYRO NERVŲ ŠALTUMĄ

Frank Buck, žymus tyrinėtojas 
ir didžiųjų žvėrių medžiotojas 
ekspertas, kuris neužilgo rodys 
judžiuose savo naujausius Su
jaudinančius Vaizdas iš Raistų, 
buvo desėtkus sykių akis akin 
susidūręs su gręsiančių jam su
draskymo pavojum, bet niekad 
nenusigando. Jis sako: “$ianie 
darbe, žvėrių pargabenime gy
vų nėra žmogui antros progos. 
Jūsų nervai, jūsų smegenys ir 
jūsų raumenys turi veikt sykiu 
ir ūmai. Aš žinau vieną daly
ką, kuris tikrai padeda išbūda
vo! šią pasitikinčią, šaltą drąsą. 
Tai pienas. Ne daugelis žmo
nių težino, kad pienas yra toks 
puikus nervams maistas. Ir, 
suprantama, pienas prisideda 
prie raumenų palaikymo di
džiausiame stiprume. Tikėkit 
manim, kiekvienas vyras yra 
geresnis vyras, kada jis geria 
pieną”.

Ir mokslas įrodo, jog Frank 
Buck sako tiesą. Pienas yra 
turtingiausias kalkėmis mais
tas. O jūsų kūnui reikia kal
kių ir kitų mineralų, esančių 
piene, idant išlaikytumėte ner
vų šaltumą skubotame dienos 
darbe. Jūs atrasite savyje nau
ją energijos šulinį, jeigu įpra
site išgerti po stiklą šviežio pie
no kasdien. Tą atranda didieji 
biznio žmonės.

Reikalaukite Dovanai Knygutės 
—“Milk—The Alka- 
lizer.” 
Bureau

• blicity, Albany.

Sergančių Vyry ir Motery i 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais!

Patenkinančios ir j 
greitas 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 :£!jimo 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 
Kfaujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 
' čiopų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI).

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

ii

Rašykite į 
of Milk Pu- 

1

THE STATE OF NEW YORK

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS'
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiąu- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
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Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 

• Tarp Ten fcyck ir Maujer Sts.

I Telephone S(agg 2-4409

i A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
k Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinhmą kainą.
.. . . l t O • • u

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Ąve.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi į Lietuvių Jaunimo 

“Bunco Parę”
Nepamirškite, kad šį šešta

dienį, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, Jaunuolių 200 
kuopa rengia linksmą “bunco

Majoras LaGuardia Bildingų Streiko 
Laužytojo Rolėj

Bildingų aptarnautojai, kaip šlipuotą streiko laužymo vciki- 
mūras vieningai stojo streikan mą.

Kurie dar nesate matę už didesnes algas už pripaži- N ta Padėtis Paskelbta 
tą žaislą, tai ateikite ir patys n imą unijos ir uz trumpesnes
gąlėsite dalyvaut.
~ Taipgi bus galima gerai pa- sai ir jų talkininkai. LaGuar-

darbo valandas. Išsigando bo-

ąjžokt prie Wm. Norris orkos- dia tuojau suskubo išrasti 
tros. Bus visokių užkandžių' priedangą naudojimui skebų, 
ir gėrimų. Pradžia 7:30 vai. kad apsaugoti didžiųjų namų 
vakare. Įžanga tik 30c. Atei- korporacijų pelnus ir palaiky
kite visi ir atsiveskite 
draugus. Vieta—“Laisvė” 
tainėj, 419 Lorimer St.

LDS Jaunuolių kuopos 
riai vis dalyvauja visuose 
rengimuose, tad ateikite ir 
rodykite jiems, kad ir jūs 
rite pagelbėt jaunimo kuope
lėj veikti.

Sirgo ML Simonavičius
sve-

Bar

BROOKLYN LABOR LYCEUM

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Graborius (Undertaker)

BAR and GRILL

Kuopos

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

visus brooklyniečius,
tik rūpi darbininkiški

Prašome draugus, 
atsivestų į prakalbas

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Reikalingas senyvas žmogus dirbt 
ant farmos. vasarą ir žiemą. Del 
platesnių informacijų ki^ipkitės šiuo 
antrašu: F. Bakaitis, R. R. 2.

Collinsville, Ill.
(53-54)

Trečiadienis, Kova 4, 1936

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
'GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM JSTAIGANesenai buvom užėję 

čiuosna pas drg. Mike 
monavičių, kuris užlaiko 
and Grill, 426 So. 5th St. Jo 
moteris pranešė . mums, kad 
jos draugas jau keletą dienų 
kaip guli lovoj, serga gripu. 
Turėjo šaukti gydytoją. Bet 
dabar jau po biskį sveiksta, j

Drg. Simonavičius yra mūsų 
nuolatinis rėmėjas ir yra 
“Laisvės” skaitytojas. Linkim 
drg. Simonavičiui geros sveika
tos.

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

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

Požėla Smarkiai Veikia 
Ristynėse

New Yorke keli mėnesiai 
atgal susitvėrė Neprigulmingų 
Ristikų grupė, kuri veikia 
prieš trustą. šioj grupėj smar
kiausia veikia žymus lietuvis 
ristikas Karolis Požėla ir ris
tynės yra rengiamos New Yor
ke, New Jersey, Connecticut 
ir Massachusetts valstijose. 
Panašios grupės tveriasi ir ki
tur, kaip tai Ohio, Delaware 
ir Michigan.

Prieš trustą kovot yra ne
lengvas darbas ir kartais pasi
rodo negalimu, bet šios gru
pės organizatoriai ir atletai 
yra užtektinai patyrę ir ne
paiso keblumų, bile tik atsiekt 
savo tikslo ir padaryt pragyve
nimą.

Požėla buvo padavęs prašy
mą N. Y. Atletų. Komisijai, 
kad jam leistų persirist su 
Danno O’Mahoney, trusto čam- 
pionu. Bet promoteris Jack 
Curley, atsilankęs į komisijos 
susirinkimą, sutiko duot Požė-

Viskas buvo iš anksto pa
ruošta. Anksti pirmadienio ry
tą oficialio pareiškimo ir pro
klamacijos kopijos buvo iš
siuntinėtos ir laikraščiai turė
jo gatavą sustatytą tekstą, su 
pažymėjimu laukt tolimesnio 
pranešimo. ’

Ir tas pranešimas greit atė
jo. Sveikatos Taryba susirinko 
LaGuardijos svečių kambaryje 
ir “užtikrino”, ką majoras 
reikalavo “užtikrinti.” Mitinge 
dalyvavo Dr. Rice, švaros ko- 

! misionierius R. S. Allyn, ligon- 
bučįų komisionierius Dr. S. S. 
Goldwater, Dr. J. E. Jennings 
ir D r. Emerson.

Tuojau po Sveikatos Tary
bos “nuosprendžio” majoras 
paskelbė savo
pareikšdamas miestą 
prastoje padėtyje ir įsakyda
mas visiems departmentams 
“kooperuoti.” Įsakyme sako
ma :

“S v e i katos Komisionieriui 
pareikalavus, laike nepapras
tos padėties, paskelbtos .ma
joro proklamacijoj, jūs per- 
d uosi t e jam visus tarnautojus 
bei įrankius, kurių jisai parei
kalaus.”

Taigi, majoras užkinkė visą 
miesto aparatą laužymui strei- 

' ko.

REIKALAVIMAI
Reikalaujama kelių bendrininkų, 

galinčių Įdėti po $500 del atidarymo 
tekstiliaus medžiagų išdirbimo fabri
ką. Biznis beveik be kompeticijos ir 
pelnas didelis. Atsišaukite kovos 6 
d., 8 vai. vakare, ir kovo 7 d., 2 vai. 
po pietų, pas U. N. I. Co., 9211—71 st 
Ave., Forest Hills, L. I. (Privažiuo
jama Metropolitan Ave. gatvekariu.) 

(54-56)

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

savo ti darbo žmogų “savo vietoj” 
sve-[—vergijoj. Tačiau ne tą sako 

New Yorko visuomenei. La
Guardia globėjo balsu užblio
vė :

“Gyvastis ir sveikata 
miesto žmonių bus pilnai 
saugota.”

Ir po tuo obalsiu miesto 
joras LaGuardia suorganizavo 

i gal būt tobuliausią streiko lau- 
' žymo mašiną, kokia kada yra 
buvus mieste. Jo plano svar
biausi punktai buvo sekami:

1. “Informuoti” sveikatos 
komisionierių John L. Rice, 
kad bildingų streiko padėtis 
atrodo “pavojinga visuome
nės sveikatai.”

2. Sveikatos Taryba turės 
susirinkti ir “patvirtinti,” kad 
streikas esąs “pavojus visuo
menės sveikatai.”

3. Tuojau po gavimo Sveika
tos Tarybos nuosprendžio, ma
joras, proklamacijos 
pareikšiąs nepaprastą 
mieste ir iššauks visus miesto 
departmentus į oficialį ir ne-

na- 
pa- 
pa- 
no-

šio
ap-

ma- NAUJOJE VIETOJE
• Iš LDS Pirmos Kuopos 
i Valdybos Posėdžio

Posėdis buvo 1 kovo, finan
sų taštininko namuose, 64 Ten 
Ęyck St., kuriame dalyvavo vi
sa valdyba, išskiriant vice-pir- 
mininką.
^Pirmiausia buvo svarstoma 
J. JZajankausko sirgimas ir 
priduotos pašalpgavio blankos. 
Palikta nuspręsti kuopos susi
rinkime 5 kovo bei su centru 
pasitarti.
•- Nutarta surengti prakalbas 
20 kovo, ir L. A. P. Kliubo 
svetainė jau paimta. Kalbėto- 

bandysime gauti L. Prū- 
seiką ir LDS 1-mos kuopos 
dąsiąrę-kvotėją, Dr. šliupaitę. 

 

Kadangi seimas artinasi ir 
reikės siųst delegatus, o kuo
pą finansiniai biedna, tad su- 
kėlindui finansų nutarta su
rengti šokius Velykų vakarą, 
kaip kad buvo pereitą metą. 
Nors kuopa buvo nutarusi 
turėti judžius, bet 
4o, kad filmos labai brangios 
|r pėra įmatoma ką nors už
dirbti, tad nutarta judži^ ne
turėti. '

v toliau svarstyta organizato
rių neveiklumas ir nutarta da- 
riifltti jiem pagelbininką. Pir- 
tninlnkui paaiškinus, kokią 
svarbią rolę lošia koresponden
tas, bet mes (LDS 1 kp.) jį 
turime tik ant popieros, nutar
ta, kad ateinančiame kuopos 
susirinkime rinkti kitą kores
pondentą. Tartasi, kad reikėtų 
surengti vasarinį ir rudeninį 
padengimus; ypač rudeninį-4 
didelį, tačiau palikta susirinki
mui galutinai apsvarstyti.

Diskusuota, kaip pakelt 
kuopos iždą. Nors bedarbė ir 
tebesiaučia, bet mažai randa
si kuopos narių visai be įplau

kų, nes kuriA nedirba dirbtu- 
vVŽje, tai turi WPA darbus ar-

būdu, 
padėti

p asiro-

iv
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Jau 71,000 Bildingų Aptarnautojų 
Randasi Streiko Lauke

Bildingų aptarnautojų strei
kas, kuris prasidėjo sekmadie
nį su 16,000, pirmadienį jau 
pasiekė 71 tūkstančio darbi
ninkų skaičių.

Tš pat pradžios streiko pra
dėjo veikti gerai organizuoti 
skrajoklių būriai, kurie perneš- 
dinėjo streiko žinią iš namo į 
namą ir bandė įtikinti visus 
aptarnautojus, kad streikas 
yra vienintelė priemonė išga
vimui tinkamų darbo sąlygų.

Tai yra didžiausias tos rū
šies streikas Nefw, Yorko mies
to istorijoj. Jisai apima dan- 
g o r ė ž i u s, ofisų bildingus, 
apartmentus ir viešbučius nuo 
Battery Park iki East Bronx. 
Išimtis yra tik tiems namams, 
kurie jau pasirašė sutartį su

unija ir turi duryse ištatytą 
unijos išduotą sutarties liūdy- 
mą.

Streikieriai pikieto linijose 
visi nusistatę, kad majoro už
simojimas pastatyti jų vieton 
kitus keltuvų operatorius, po 
priedanga “sveikatos,” yra 
streiklaužiavimas. Streikieriai 
ypatingai mato svarbą Darbo 
Partijos, kurios pagelba būtų 
galima pastatyti administraci- 
jon žmones, kurie nestatytų 
streiklaužių.

Pirmadienį buvo pasitarimas 
tarp unijos viršininkų ir namų 
savininkų. Prie nieko nepriei
ta. Derybos tęsiamos ir antra
dienį. Tuo tarpu streikieriai 
veda kovingą pikietą.

proklamaciją, lai daugelį oponentų, bet ne 
nepa- O’Mahoney. Tada Požėla pa

reiškė komisijai, kad O’Maho
ney nėra tikras čamrrfonas ir 
kad jisai sutinka OVMahoney 
paguldyti į 5 minutė bile kur 
ir bile kada, uždyką.

Po to, pereito pirmadienio 
vakarą, Madison Sq. Gardene, 
O’Mahoney tapo nugalėtas per 
Diek Shikat, buvusį vokietį 
čampioną.

Nėprigulmingos grupės ris- 
tynės yra rengiamos kartą į 
savaitę sekamuose miestuose: 
Pirmadienio vakarą Lazzara’s 
Hall, Paterson, N. J. Trečia
dienio vak., Columbia Hali, 
Jersey City, N. J., ir tą patį 
vakarą Yonkers, N. Y. Penk
tadienio vakarą Buckingham 
Hall, Waterbury, Conn.

Springfield, Mass., pirmos 
ristynės bus 12 kovo, ir po 
tam kožną ketvirtadienį. New 
Yorko mieste irgi neužilgo 
pradės rengt ristynės kartą į 
savaitę, miesto Armory.

Noriu primint, kad Požėlos 
žmona jau antri metai, kaip 
laiko valgyklą vardu Russian 
Village Restaurant, ant West 
55th gatvės, Now Yorke.^ 

Atletas.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate ruo 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- 

kimas, 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- 

1 jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
Kent Remedies, Inc.

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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- 
mil šutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apiejinkės, į krautuves 

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

IŠVALYKI? SAVO VIDURIUS

LDS 1-mos Kuopos 
Narių Atvdai!

I

privalote dalyvauti susirinki
muose, nes kitaip nesužinosite, 
kas dedasi kuopoj.

Valdyba.

«?/•

ba gauna pašalpą. Nutarta re
komenduoti narių susirinki
mui, kad kuopa užsidėtų atgal 
tą kuopos lėšų 5c mokestį, ku
ri buvo numušta, rodos, 1933 
m«, nes del 5 centų, narys ne
nukentės, o kuopos iždą gero
kai pakels.

Dargi visapusiai aptarta, 
kad fin. raštininko ir iždinin
ko algos perdaug nukapotos.

| Sekretorius tokioj didelėj kuo- 
Doje turėtų gauti nemažiau 50 
dolerių metam, nes veik per iš- 
fis^ mėnesį turi grumtis su 
knygomis, ir ve kodėl: nariai 
f susirinkimus mažai lankosi, 
tad kas vakaras guboje eina 
pasimokė jinf as duoklių, kas 
sudaro didelį apsunkinimą bi* 
lę žmogui, užimančiam šią vie
tą. Iždininkas dabar gauna $5 
metams, o jo darbas irgi dide
lis ir atsakomingas. Kuopa tu
rėtų atiduoti atgal buvusią ai- 
«—$10 metams.

■ Šios pakeltų algų išlaidos 
liftų būti sukeltos iš tų, ku- 
& neina į susirinkimus. O 
kretorius turėtų vienu bei

o
Ketvirtadienį, lygiai 8-tą 

landą vakaro, “Laisvės” 
tainėj, 419 Lorimer St., įvyks 
LDS. 1-mos kuopos susirinki
mas. Yra svarbu, kad visi na
riai dalyvautų, nes turime ap
kalbėti kelis svarbius dalykus. 
Ypač apie vasarinius parengi
mus. Dabar yra paimta svetai
nė prakalboms, kurios įvyks šį 
mėnesį. Reikia rinkti komite
tai, idant pagelbėtų valdybai 
ruošti prakalbas, vakarėlius ir 
kitus parengimus.

Taipgi yra draugų, kurie vi
siškai 
muose 
moka 
mano, 
gą-

va- 
sve- Italai Veikia’ Kalinių 

Gelbėjimui

nepasirodė sUsirinki- 
per ilgą laiką. Užsi- 

sekretoriui duokles ir 
kad atliko savo parei-

Kiekvienas narys ir narė

Darbininkai ir kiti progre
syviai šios šalies italai, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo vadovybėj, yra sudarę gru
pes šelpimui Italijos priešfa- 
šistinių kalinių. Grupės vadi
namos patronati (globėjai). 
New Yorke esančios patronati 
grupės bendrai rengia kalinių 
parėmimui milžinišką, balių 14 
kovo, New Star Casino, 107th 
St. ir Lexington Ave.

Italijoj persekiojimas dide
lis. Sassari (Sardinijoj) Uni
versiteto profesorius Antonio 
Pesenti, socialistas, buvo fašis
tų nužiūrėtas dalyvavime ita
lų prieškariniam kongrese, 
Belgijoj, ir už tai tapo nuteis-

Labai Svarbios Prakal
bos Vienybės Klausimu

Šią pėtnyčią, kovo 6 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube įvyks la
bai svarbios prakalbos. Pra
kalbas, bendromis spėkomis, 
rengia vienybės šalininkai ir 
komunistinės organizacijos ir 
Literatūros Draugijos pirmoji 
kuopa.

Kalbėtojais jau pasižadėjo 
dd. A. Bimba ir L. Prūseika. 
Be to, pakviesta kalbėti J. 
Kuodis, M. Paukštienė ir R. 
Mizara. Taigi, prakalbos bus 
labai įdomios. Kalbėtojai iš
aiškins, kodėl komunistinių 
spėkų vienybė būtinai reika
linga ir kokie elementai vieny
bei priešingi. Bus taip-pat nu
šviesta nelemta politika dabar
tinių “Naujosios Gadynes” bo
sų.

Prašome atvykti į šias pra
kalbas 
kuriems 
reikalai, 
kad jie
ir savo kaimynus bei pažįsta
mus.

Pradžia 8 vai. vakare.
Kviečia Rengėjai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos nariams!
Draugai ir drauges! LDS^ 1 kuo

pos susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, kovo (March) 5 d., “Laisvės” 
Svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai pribūkite laiku, nes turėsim

Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 
išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
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 pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street

Brooklyn, N. Y.

siųskite Mon£y Order už vieną arba tris 
pasiųsime per f"*2-' '’AmTTT>AT T AV

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

TEL. STAGG 2-5043

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

kitu būdu išrinkti duokles. 
Kuopa turėtų nutarti uždėti 
bausmės apie 10c už kiekvie
ną mėnesį ne susirinkime iš
renkamų duoklių, tada ir su-, 
sirinkimaf būtų, daug skaitlin- tas 24 metams kalėjimo. Tas,daug svarbių dalykų aptarti. Nepa- 
gesni. ' "

J. Seeger.
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parodo, kaip žiauriai fašizmas miršklte ir naujųK”^^ Vnidvhn’ 
persekioja Italijos žmones.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




