
KRISLAI
Mokslas ir Lietuvos 

fašizmasA/
Puikios naujienos.
Baigia savo ilgą misiją.
Kur jieškot informacijų?

Rašo A. B.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
sekretorius drg. šolomskas bu
vo pasiuntęs Lietuvon “Mokslo 
Knygynui” (Kaune) nesenai iš
leistą knygą “Gamta ir žmo
nės”. Kaip visi žinote, knyga 
grynai moksliška. Betgi Smeto
nos valdžia šios brangios kny
gos neįleido Lietuvon, ją su
grąžino. Ant voko keturiose vie
tose pažymėta “Retour non 
admis.”

Tai tau 
nas.” Tik 
jis nieko 
mokslu. Toj įstaigoj 
moksliškoms, lietuviškoms 
goms nesama vietos.

ir “Mokslo Knygy- 
vardas gražus, bet/ 
bendro neturi su'

ge rom Si 
kny/

dar-

kad šioj 
skubiai 

jų sako, 
niekad”.

Vienas mūsų draugas 
buojasi Chicagos apielinkėje 
plieno darbininkų organizavimo 
reikalais. Jis man rašo ir sako:

“Manau, kad ims mažiausia 
mėnesis laiko apeiti lietuvių 
plieno darbininkų stubas ir ki
tokius būdus išnaudoti jų ver
bavimui į uniją.

“Čia galiu priminti, 
apielinkėj darbininkai 
stoja į uniją. Nekurie 
kad “arba dabar, arba
Sentimentas geras, žmonės ma
no, kad Roosevelto išrinkimas 
jiem užtikrino teisę organizuo
tis į uniją. Nors Jas politiniame 
rėtyj vandens neišlaiko, bet 
sentimentas naudingas unijos 
organizavimui.

“Yra daug dirbtuvių, kur 
jau veik visi darbininkai susi
rašė. Pavyzdin, Inland Steel ir 

__ n

Youngstown Tube and Metal 
Sheet Co., Indiana Harbor, jau 
veik visi darbininkai unijoj.

“Gary, Ind., taipgi padėtis 
gera. Vidutiniai per dieną apie 
200 naujų narių į uniją prisi
rašo. Kol kas nei valdžia, nei 
bosai nedrįsta prieš darbinin
kus vartoti terorą, mesti lauk 
iš darbo.”

Draugai rašo laiškus redak
cijai ir prašo informacijų apie 
Social Security Act blankas ir 
kitus dalykus. Ir tiems drau
gams ir mums tiktai laikas su
sigaišina. Neigi mes turime tas 
visas komplikuotas informaci
jas.

Kur tas informacijas gaut? 
Ogi artimiausioj pašto j e. Ten 
jums turi tas informacijas su
teikti ir suteikti greitai.

Neužilgo apleis šios šalies 
krantus Ispanijos Liaudies 
Fronto atstovai Palenda, Sara- 
sola ir Domingo. Daug ir gra
žaus darbo jie atliko. Jie ap
važiavo didžiuosius miestus 
Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje. Susirinko nemažai pinigų 
Ispa'nijos kovotojams. O ypatin
gai jų dvasinė misija buvo 
svarbi: keli šimtai tūkstančių 
Amerikos žmonių išgirdo fak
tus ir teisybę iš atsakomingų 
ir gerai apsipažinusių žmonių. 
Amerikiečių atsiliepimas į jų 
balsą buvo labai draugiškas.

žo-

ir

Negalima netarti vienas 
dis apie kunigą Sarasolą. Jis 
užjaučia liaudies vargams 
kovoms ir su ja eina. Tai gana 
retas atsitikimas katalikų baž
nyčios dvasiški jo j. Mažai jų te
atsirado ir Ispanijoje. Beveik 
visa dvasiški j a nuėjo su fašis
tiniais barbarais ir padeda 
jiems griauti ir deginti miestus 
ir kaimus ir žudyti vyrus, mo
teris ir vaikus. Gi tokius kuni
gus, kaip Sarasola^ kurie pasi
liko ištikimi liaudžiai, Ispanijos 
katalikų bažnyčia ir patsai Va
tikanas amžinai prakeikė.

Manila, Filipinai, 
pastarųjų potvinių, badauja 
80,000 filipiniečių. Potvy
niuose žuvę 5,000 žmonių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams
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V. .J-
Ispanų Fašistų Rėmėjai Žada Įvest Prievartos
Kursto Karo Pavojų,-

Sako M. Litvinov
SSRS Siūlo Sulaikyt Fašis

tų Karius iš Svetur

MASKVA. — Sovietų Są
junga iš principo priima 
Anglijos ir Francijos pasiū
lymą tarpininkaut bendrai 
su kitomis šalimis, kad būtų 
užbaigtas naminis karas Is
panijoj,—pranešė Litvinov, 
Sovietų užsieninis komisa
ras, ambasadoriams Angli
jos ir Francijos. Sykiu jis 
priminė, jog Sovietų amba
sadorius L Maiski kelios 
dienos atgal pasiūlė tarp
tautinei bepusiškumo komi
sijai Londone ne tik žiūrėt, 
kad nebūtų siunčiama gink
lai Ispanijon, bet sukontro- (nežiūrint jokių pirmesnių 
liuot ir vadinamų “savano- ' 
rių” siuntimą į tą šalį. — O 
jau žinoma, jog po “sava
norių” priedanga Hitleris ir 
Mussolinis yra nusiuntę de- 
sėtkus tūkstančių 
rių talkininkaut 
fašistams.

Atsiliepdamas į 
ir Francijos pasiūlymą tar
pininkaut delei karo baigi
mo Ispanijoj, Litvinov tai- 
po pat kreipia dėmesį į tai, 
jog praleidimas ginklų Ispa
nijos teisėtai valdžiai nega
lima vadint kišimusi į vidu
jinius tos šalies reikalus. 
Bet kad Italija ir Vokieti
ja siunčia karo pabūklus su
kilėliams fašistams prieš Is
panijos respubliką ir kad 
jos jau pripažino ten fašis
tų “valdžią,” tai Mussolinis 
ir Hitleris tuomi šiurkščiau
siai kišasi į vidujinius Ispa
nijos reikalus, prieš žmonių 
išrinktą vyriausybę. — sako 
Litvinov. Bendrai gi imant, 
nieks šiuo laiku taip negrę- 
sia europinio karo pavojum, 
kaip tokia Vokietijos ir Ita
lijos talka Ispanijos fašis
tam.

savo ka
mpanijos

Anglijos

Anglijos Mokslininkas Tal
kon Madridui Prieš Nuodin

gas Fašistų Dujas
MADRID. — Atvyko gar

sus Anglijos mokslininkas 
J. B. S. Haldane kaipo Is
panijos respublikos valdžios, 
patarėjas, kaip apsisaugoti 
nuo fašistų nuodingų dujų. 
Nes numatoma, jog fašis
tai, kitaip nepajėgdami pa
imt Madrido, rengiasi urmu 
užpult dujomis nuodyt jo 
gyventojus ir gynėjus. Hal
dane yra didelis žinovas 
plaučių veikimo ir jų ap
saugojimo.

Karalius “Išprašytas” Lau
kan Veik be Seimo Žinios
LONDON. — Komunistas 

Anglijos seimo atstovas 
Gallacher gruod. 10 d. pro
testavo, kad manevruose 
delei karaliaus pakeitimo 
ministeris pirmininkas St. 
Baldwin veikė slapta, neat
siklausdamas seimo.

Darbo Partijos kairysis 
sparnas rengia sumanymą 
panaikint monarchiją, o 
įsteigt respubliką.

Darbą Amerikos Darbi
ninkam Karo Metu

Panaikinsią N a u d i n g us 
Darbininkams Įstatymus

WASHINGTON.—Jung
tinių Valstijų karo ministe- 
ris H. Woodring ruošiasi 
įnešt kongresui pataisymus 
karinio plano, priimto 1932 
metais. Laikraščių repor
terių klausinėjamas gruod. 
10 d., jis pripažino, kad pa
taisytas planas, be kitko, 
reikalaus šitokių dalykų:

Karo metu surašyt visus 
darbininkus ir verstinai sta
tyt juos į valdžios nusaky
tus darbus; duot preziden
tui diktatorišką galią, sek- 
mingesniam karo vedimui, 

įsta tymų; jei reikės, panai
kint visus apribojimus dar
bo valandų darbininkams ir 
darbininkėms; nustatyt al
gas, augščiau kurių nebūtų 
jiem mokama; įvest versti
ną valdišką darbininkų tai
kymą su samdytojais ir ne
leist streikų; kontroliuot 
įvairių produktų kainas, bet 
palikt fabrikantams neblo
gus pelnus.

Kodėl Anglijos Buržua
zija Pakeitė Karalių?

Norėjo Lankstesnio Įnagio 
Prieš Darbo Minias

LONDON. — Anglijos 
Komunistų Partijos laikra
štis “London Daily Worker” 
rašo:

“Kad karalius Edwardas 
pasitraukė, tai reiškia mini- 
steriui pirmininkui Baldwi- 
nui pavyko išmanevruoti 
taip, kad vietą netinkamos 
karališkos figūros užimtų 
lankstesnis įrankis,” su ku
rio pagelba augštesnėsios 
klasės ir reakcija galėtų 
viešpataut prieš demokrati
ją ir prieš darbininkų kla
sę.”

Fašistai paskutinėmis die
nomis rengė demonstracijas 
už karalių Edwardą todėl, 
kad jis galėtų dar būt rei
kalingas, kaipo atsarginis 
įrankis, jeigu koks rimtas 
krizis pradėtų kratyt An
glijos kapitalizmą.

Darbo Partijos vadai gi 
įtikėjo veidmainiškiem žo
džiam ministerio pirminin
ko Baldwino, būk jis, išsto
damas prieš karalių Ed- 
wardą, “norėjęs apsaugoti 
demokratiją.”,

Anglijos Komunistų Par
tija veda kovą už respubli
ką darbininkų judėjime 
prieš monarhciją.

Amerika Pritaria “Sutaiky
mui” Ispanijos Karo

WASHINGTON. — Vei- 
kianty sis Jungtinių Valsti
jų užsienio reikalų ministe- 
ris R. W. Moore pritarian
čiai atsiliepė į Francijos ir 
Anglijos pakvietimą daly- 
vaut tarpininkavime, kad 
taikiu būdu užbaigus narni-.

Inį karą Ispanijoj.

“Nukrapštytas” nuo Sosto Anglijos 
Karalius Edward.

Karališki Ištižėliai
. LONDON. — Naujas ski- 1927 m. sukėlė didelį ermy- 

riamas Anglijos karalius derį palociuj, kada jo tėvas 
Albertas, Yorko kunigaikš-j Jurgis paliepė jam važiuot 
tis, yra jnenkų gabumų,į Australiją pasakyt pra

kalbą prie atidarymo naujų 
ten seimo rūmų.

Padauža Edwardas
Edwardas dažnai pasiger-

tis, ; .
žmogelis. Rekordai parodo, 
kaip prastai jis mokinosi 
laivyno mokykloj. 1913 m. 
tą mokyklą užbaigė 65 stu
dentai, ir Yorko kunigaikš-
tis buvo tik 64-tas iš eiles, davo ir iškeldavo muštynes 
Visi kiti studentai turėjo girtose • šutvėse,. bet, su- 
augštesnius mokslo lai^s- prantama, tokie /jo žygiai 
nius už Albertą, apart tik buvo laikomi slaptybėj.
” Skirtingais tarpais jis il-vieno, paskučiausio.

Beveik 
buvo ir Edwardas,

lygiai nėgabuš S°kai svetimoteriavo su ke-
dabar 

pasitraukęs nuo sosto. O 
kuomet jis, išėjęs iš laivy-
no mokyklos, paskui studen-1 merginomis ir moterimis, 
tavo Oxfordo Universitete, Abelnai jis lįsdavo labiau 
dažnai nesuprasdavo prof e- Pfie moterų negu prie mer- 
sorių aiškinimu ir kopiiuo- gin
davosi kitų studentų užra
šus.

Naujasis karalius yra | $2,300,000 
“mermeklis,” kalba labai būti oficiale 
mikčiodamas, ir bijo viešai džiausios pasaulyj buržua- 
sakyt bet kokią kalbą. Jis zinės imperijos.______ I I _________I 
Amerikos Kapitalistai - Ispa

nų Fašistų Ginkluotajai

TACOMA, Washington.— 
Jungtinių Valstijų kapita
listai leidžia naudot savo 
patentus, pagal kuriuos 
Hitleris ir MussoliWis gami
na Ispanijos fašistams nuo
dingas dujas ir orlaivių 
motorus, — sakė progresy- 
vis senatorius G. P. Nye, 
ginklų tyrinėjimo komisijos 
narys.

Savo kalboj masiniame 
susirinkime jis taipgi paro
dė, kaip Eugene Shneider, 
didžiausias ginklų ir amu
nicijos fabrikantas Franci- 
joj piniginiai rėmė Hitlerį, 
pagelbėdamas i am paimt 
Vokietijos valdžią.

Į

SSRS BAUDŽIA Už AR
EŠTUS BE WARRANTU

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė patraukė teisman 
11 Kazanės milicininkų, ku
rie be warrantu areštavo 
tulus nužiūrimus asmenis ir 
tuomi sulaužė naujosios 
konstitucijos punktą, už
draudžiantį areš|;uot be 
warrantu.

turiu ponų pačiomis. Be to, 
jis turėjo daugybę “vienos 
nakties romansų” lovoje su

Toks buvo “prisirengi
mas” Edwardo į sėstą su 

metinės algos, 
“galVa” di-

Nevyksta Japonijos “Milici
ninkams” Chinijoje

PEIPING, Chinija, grd. 
11.—Japonijos kari ninkai 
buvo persiuntę pulkus savo 
surinktų mongolų ir nian- 
džurų neva “milicininkų” 
į šiaudinės Chinijos provin
ciją Suiyuaną. Bet vienur 
Chinijos armija sumušė 
tuos japonų įrankius, kitur 
jie buvo priversti pasiduot. 
Skaitliuojama, kad jau apie 
80 procentų įsiveržėlių pa
sidavė.

Gręsia 18 Metų Kalėjimo 
Studentui už Hitlerio Agen

to Nužudymą

CHUR, Šveicarija.— Val
džios prokuroras reikalauja 
18 metų kalėjimo žydui 
studentui Davidui Frank- 
furteriui, kuris nušovė Hit
lerio propagandos vadą W. 
Gustloffą, keršydamas už 
žydų persekiojimus Vokie-

Gustloffo našlė, liudyda
ma teisme, patvirtino, kad 
Šveicarijos policija palaiky
davo “gražiausius 
su jos vyru.

ryšius”

Japonija Bijanti Vyk 
dyt Karinę Sutartį su 
Naziais prieš S. S. R. S.

2 Metai Kalėjimo Bedarbiui 
už Briedžio Nušovimą

MT. PLEASANT, N. Y.— 
Bedarbis James Rafferty 
tapo nuteistas dvejus metus 
kalėti už tai, kad “neteisė
tai” nusišovė briedį maistui 
sau, savo ligotai 11 metų 
dukteriai, moteriai ir se
nam tėvui. Visa šeimyna te
gavo tik $6 pašalpos per sa
vaitę, ir pusbadžiai gyveno.

‘PARTIZANAI’ WATERBURY

Būrelis Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatro narių 
atvažiuos Waterburin su
vaidinti veikalą “Partiza
nai” šį nedėldienį, prade
dant 6:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėje, Venta 
Hali, 103 Green Street.

Mes tikimės susitikti 
skaitlingą publiką, žingei- 
daujančią pamatyti šį revo
liucinį veikalą.

5,000 Auto. Darbininkų 
Sėdėjimo Streikas

Reikalauja Pridėt Algos 
Sumažint Paskubą

ir

DETROIT, Mich. — Pas
kelbė sėdėjimo streiką 5,000 
darbi ninku Kelsey-Hayes 
ratų ir stabdytuvų (brakes) 
kompanijos fabrike, iš ku
rio šias automobilių dalis 
perka Fordas ir General 
Motors. Darbininkai neina 
iš fabriko ir nieko nedirba. 
Reikalauja pridėt 5 procen
tus uždarbio, sumažint pa
skubą darbe ir mokėt pus
antro svkio daugiau už virš
valandžius.

Aluminum įrankiu korpo
racijos fabrike darbininkai 
taipgi pradėjo sėdėjimo 
streiką.

Mekleriškais Šerais Išsuko 
$159,000,000 iš Žmonių
WASHINGTON. — Tyri

nėjančioj i gelžkelius sena
torių komisija atrado, jog 
didysis Amerikos bankinin
kas J. P. Morgan suplanavo 
beveik “šiaudinius” Šerus 
Van Sweringenu gelžkelių 
kompanijai. Šerai buvo par
davinėjami po $20 kiekvie
nas ir tuo būdu liko iš “pub
likos” išliežta $159,000,000; 
dabar gi už tokį šėrą niekas 
nesiūlo daugiau kaip $4.50.

Už patarnavimus Swe- 
ringenam toj meklerystėi 
Morganas gavo $221,758 
grynais pinigais.

Springfield, Ill. — Areš
tuota Progresyvės Mainie- 
rių Unijos prezidentas W. 
Keck ir 20 kitų už prime
tamus jiems gelž kelių 
sprogdinimus.

Visų šalin Darbininkai, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

f.
4

-□ ------------
. Sustabdo Savo Grasinančius

Reikalavimus Chinijai . 41
—

TOKIO. — Japonijos už- s 
sienių reikalų ministerija 
per savo atstovą Ejiji Amau ’ 
išreiškė spaudos atstovams 
abejojimą, ar naudinga bū
tų Japonijai vykdyti karinę 
sutartį su Vokietija “prieš 
komunizmą”, tai yra prieš 
Sovietų Sąjungą.— Galimas 
daiktas, kad tokiu “švelnė
jimu” Japonija nori vėl 
gaut iš Sovietu žvejybos 
teises Sibiro pakraščiuose.

Iš Amau pareiškimo gali
ma suprast, kad Japonijos 
valdžia žada atsisakyti ir 
nuo reikalavimo įsteigt 
“nepriklausoma valstybę” iš 
Chiniios šiaurinių provinci
jų. tikrumoj pervedant jas 
j Japonų globą. Japonija 
jau nežadanti verst Chiniją 
priimt ir eile nauju reika
lavimų, kurių priėmimas 
reikštu faktiną Chinijos pa- 
sivergima Japonijai.

Japonijos užsienių reika
lų ministerija taipgi viešai 
kritikuoja savo armijos va
dus, kurie arda “taikos sie
kiančius” valdžios planus^

Gal Sovietų Sąjungos ga- 
lybė ir privers bent laikinai ' 
susiturėt Japonų imperia
listus nuo vykdvmo karinės 
sutarties su Hitleriu prieš 
Sovietus.

EXTRA!
Madrid, grd. 11. — Ispa

nijos respublikiečiai pradė
jo naujas atakas prieš fa
šistų gūštą Oviedo, šiaurėj.

Madrido fronte siaučia 
audringa artilerijos kova 
tarp respublikos gynėjų ir

London, grd. 11. — Kara
lius Edward pasirašė po . 
Anglijos seimo priimtu bį- ■ 
lium, užtvirtinančiu Edwar- 
do atsisakymą nuo sosto. .

Šį šeštadienį seimas bal
suos skyrimą nauju kara
lium Yorko kunigaikščio Al- * "r 
berto. 4

Salamanca, Ispanija, grd. . 
11. — Fašistai suėmė vieną 
respublikos prekių laivą, 
apie 150 mylių nuo Balea
ric salų.

- Viena, Austrija, grd. 11. 
—Fašistinė policija, padary
dama staigią ablavą prieš 
“raudonuosius,” suėmė 150 
komunistų.

r

Indianapolis, Ind. — Fe- 
deralis apskričio teismas 
patvarkė, jog fabrikantai 
turi atmokėt valdžiai už
vilktus mokesčius už lauko 
ūkio produktų perdirbinėji
mą į vartojimo dalykus pa
gal AAA įstatymą, kurį ša
lies Vyriausias Teismas pa
skelbė “priešingu konstitu
cijai.”

&
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Anglijos Karalius ir Darbo 
Partijos Politika

Pagaliau Anglijos karalius Edvardas 
VIII atsistatydino iš karaliaus vietos— 
abdikavo. Be abejo, jis, kaipo žmogus, 
parodė savo griežtą nusistatymą ir gan 
žmoniškas pažiūras į asmeninį gyveni
mą. Ažuot klausius kokių ten tradicijų 
ir valdžios patvarkymų apie jo vedybas 
ir. žmonos pasirinkimą, Edvardas spjovė 
ant visko ir pasitraukė nuo sosto. Gali
mas daiktas, kad dar buvo visa eilė už
kulisinių priežasčių, vertusių,jį trauktis 
iš karaliaus sosto, tik pasaulis jų kol kas 
nežino. \

. Bet mums čia ne tiek svarbu karaliaus 
Edvardo pasitraukimas. Tai pasaulio 
politikoj (bent greitoj ateityj) turės ma
žos reikšmės. Vietoj Edvardo, karaliaus 
sostan atsisėda jo brolis, Yorko princas, 
kuris, matyti, bus pasirengęs gyventi 
taip, kaip įsako bažnyčia, tradicija ir 
valdžia (žinoma, buržuazinė valdžia). 
Dėlto Anglijos politika nei kiek nepasi
keis.

Nesvarbu mums ir tas, kad Baldwino 
ministerija tiek daug triukšmavo ir kė
lė audrą šaukšte vandens tik del to, kad 
karalius mylėjo amerikietę gyvanašlę 
(Mrs. Simpsonienę) ir nusitarė su ja ap
sivesti. Baldwinas atstovauja konserva- 
tyviską Anglijos visuomenės sluogsnį — 
bažnyčią, monarchistus, stambiuosius fa
brikantus, etc.—ir todėl jis darė viską, 
kad patenkinus jos norus.

Svarbu mums tai, kad Anglijos Darbo 
Partijos atstovai parlamente, kurių dau
guma socialistai, stojo su Baldwinu, pri
tardami pastarojo politikai. Jie atsisakė 
sudaryti valdžią, jei Baldwino ministerių 
kabinetas atsistatydintų. “Darbo Parti
jos vadai leido save įvesti į spąstus,” sa
ko William Gallacher, Anglijos parla
mento narys, komunistas. Ir tai tiesa!

Darbiečiai-socialistai ėjo'podraug su 
konservatyvais ir skelbė, jog šalis gyve
nanti “konstitucinį krizį.” Kame tas kri- 
zis? Ogi tame, kad karalius nori apsive
sti su amerikone! Daugiau negu juokin
ga. Šitaip argumentuodami, jie sudarė 
su konservatyvais bloką ir laikėsi išvien 
prieš karalių, gelbėdami monarchijos ge
rą vardą ir tradicijas!

Teisingai d. Gallacher pastebi, kad 
šiandien Anglijoj yra krįzis, bet ne dėlto, 
kad karalius nori su amerikone apsives
ti. Krizis pasireiškia nedarbe, skurde, 
kurį milionai anglų kenčia ir kuris vis 
sunkėja.

Čia Darbo Partijai ir buvo proga pa
daryti darbininkų klasės ir visos šalies 

•gerovei naudos. Ji galėjo paskubinti 
Baldwino valdžios pasitraukimą iš vietos 
ir pati turėjo valdžią paimti. Paskui, ga
lėjo parlamentą paleisti ir paskelbti nau
jus rinkimus, kuriuose, be abejo, ji būtų 
daug daugiau atstovų laimėjusi.

Būdama valdžioj, Darbo Partija būtų 
galėjusi labai daug padėti ir Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą.

Deja, nieko panašaus darbiečiai neda
rė. Jie nusilenkė prieš monarchiškas tra
dicijas, prieš bažnyčią ir visą reakciją ir 
pažadėjo kooperuoti su Baldwinu nepri- 
leidimui karaliaus Edvardo vesti ameri
kietę gyvanašlę!

Daugiau, negu gėda!

tiktai vasario mėnesio 16 d., šių metų, 
Ispanijos liaudis pasisakė, kokios val
džios ir tvarkos ji nori. Milžiniška dau
guma balsų Ispanijos liaudis išrinko 
Liaudies Fronto valdžią, prieš kurią pas
kui fašistai su kunigija sukilo.

Tokį patį pasiūlymą Paryžius-Londo- 
nas davė ir tom šalim, kurios yra labai 
suinteresuotos Ispanija. Prašoma, kad 
Sovietų Sąjunga neremtų Madrido val
džios, o Italija ir Vokietija—sukilėlių fa
šistų. Sovietų Sąjunga sutiko su pasiū
lymu. Tegul tik sutinka fašistinės šalys, 
tai ir bus klausimas užbaigtas. Žinoma, 
Sovietai nesutiks su fašistinių kraštų 
duotu žodžiu, nes jų žodis nieko nereiš
kia—Hitleris su Mussoliniu meluoja kiek
vienam žingsnyj. Sovietų valdžia reika
laus, kad būtų imtasi griežtų priemonių 
pridaboti, ar Italija su Vokietija pildo 
savo žodį.

Visiems yra aišku, jei šiandien Vokie
tija su Italija neremtų Ispanijos fašistų, 
tai su jais Liaudies Fronto valdžia ap
sidirbtų į savaitę-kitą. Na, o jei klausi
mas būtų paleistas žmonių nubalsavimui 
—Liaudies Fronto šalininkai nušluotų fa
šistus milžiniška balsų dauguma.

Daug Kalba, Mažai Pasako
“Tėvynės” redakcija vėl užpildė virš 

tris špaltas rašto SLA nariams “patari
mais,” spėliojimais, mokymais ir viso
kiais įspėjimais apie “triukšmadarius,” 
kurie norį įsibriauti į SLA ir jį sugriau
ti; Tiek daug prirašyta, o visai mažai 
pasakyta. SLA organo redaktorius vi
sados tuo pasižymi.

Jis šaukia neįsileisti į SLA triukšma
darių, nes

Šiandien įsileiskime į Susivienijimą de
šimtį profesionalių pasižymėjusių triukšma
darių ir prie šiandieninių organizacijos pro
blemų jie išardys visą Susivienijimą. . .

Mes nežinome, ką SLA organo redak
torius priskaito prie tų dešimties “profe
sionalių pasižymėjusių triukšmadarių,” 
bet tai čia ir nesvarbu. Norisi tik tai 
pastebėti, kad “Tėvynės” redakcija pade
da labai praston pozicijon patį SLA. Su
praskit, dešimts “pasižymėjusių triukš
madarių” gali sugriauti (“prie šiandieni
nių organizacijos problemų”) Susivieni
jimą! Dešimts “triukšmadarių” ims ir 
ištaškys 14-ką tūkstančių narių ir pada
rys su organizacija, ką jie norės.

Būtų žingeidu žinoti, kas tie per ge
nijai.

Mes, tačiau, nemanome, kad SLA stovi 
taip prastai, tokiam pavojuj, kaip p. Vi- 
taitis bando jį perstatyti. Neigi mes ma
nome, kad Jungtinėse Valstijose randasi 
desėtkas tokių žmonių, kurie, įsirašę į 
SLA, jį sugriautų. Čia yra “Tėvynės” 
redaktoriaus įsikalbėjimas ligos, kuria 
jis bando užleisti ir kitus SLA narius.

“Tėvynės” ‘ redaktorius turėtų žinoti, 
kad fašistai yra didžiausi triukšmada
riai ir organizacijos ardytojai, o betgi jie 
nebepajėgė sugriauti SLA, nepaisant, 
kiek pastangų dėjo. O reikia atsiminti, 
kad Susivienijime fašistų-griovikų ran
dasi ne dešimts, bet kur kas daugiau!

Nutarta 
šsiuntinėti 
.kiekvieną

delei tų blankų 
kils suiru-

Tai nutarta ‘dapildyti trūkumas’ senos ap
likacijos ‘informacijos’ tikslams, 
pagaminti tam tikras blankas ir : 
visoms kuopoms, kad pas iektų 
narį.

Išanksto numatoma, kad
ir jų išpildymo daugelyje kuopų

tė. Ypač buntavosis tie nariai, kurie įsto
dami į SLA pasijaunino ant 5-10-20 metų. 
Sekretorius Vinikas prane;
jau žinoma vardai dešimties 
suko po 20' metų.

Antra puse vertus, progresyviai, privatiš- 
kuose pasikalbėjimuose išsir 
kas gali panaudoti iškeltas 
kreditavimui progresyvių^ o 
pamelavo apie savo amžių, 
Tada susidarys įspūdis, kad progresyviai 
yra dideli melagiai, nors tikrenybėje gali 
būti atbulai.

še, kad Centre 
narių, kurie nu-

eiškė, kad Vini- 
reveliacijas dis- 
savuosius, kurie 
gali nuslopinti.

Paaišk^jo, kad tūli žmonės, kurie norėjo 
įstoti Susivienijiman ir kuriuos priėmė ata
tinkamos kuopos, neįsileidžiami Susivieni
jiman.
tinkami ir daktaras pripažino juos tinka
mais, bet Vinikas, Centro sekretorius, jiems 
pastojo .kelią įžengti į Susivienijimą. Pa
sirodė, kad Vinikas yra sukūręs savotišką 
‘informacijų biurą.’ Jam ištikimi žvalgai 
pranešinėja apie tą ar kitą kandidatą in
formacijų, iš kurių sudaromas kaltinimas 
(ne viešas) ir kandidatas nepriimamas. Vie
no paties
Na, ir to, kas čia pacituota, “Tėvynė 

nebando užginčyti, o tik nevykusiai prie
kabiauja prie “Vilnies” ir “Keleivio,” ku
ris, beje, (lalį Chicagos dienraščio kores
pondento rašinio persispausdino savo ap
žvalgose.

ie kandidatai, kaip paaiškėjo, yra

Centro sekretoriaus nuožiūra.
n

Į Kovą Prieš Fašizmą!
Lietuviški fašistai ruošia

si minėti fašistų diktatūros 
gyvavimo dešimtmetį. Jie 
jau Smetonos lūpomis fašis
tiniam seime pareiškė, kač 
per šitą dešimtmetį Lietuvą 
atvedę į laimę.

O ką ištikrųjų davė Lie-
tuvos liaudžiai fašizmas ir 
ką jis jai neša toliau? Jau 
pirmaisiais savo žingsniais 
fašistai išgėrė komunistų 
kraujo, sušaudydarni ketu-j 
rius komunistus. Fašistai 
savo svarbiausiu uždaviniu 
nusistatė pasmaugti visą 
Lietuvos liaudį! • Panaikini 
tos demokratinės laisvės, 
panaikintos darbininkų or
ganizacijos, panaikintos de
ni o k r atinės organizacijos; 
įvestas fašistinis seimas, — 
štai ką liaudžiai atnešė fa
šizmas. Darbininkų, valstie
čių, inteligentų ir visų kitų 
darbo sluoksnių padėtis per 
šitą dešimtmetį žymiai pa
blogėjo. Na tat turtėja ban
kininkai, ture ją spekulian
tai, pramonininkai, dvari
ninkai ir kiti vertelgos. 
Jiems vien tikrai suteikta 
laisvė organizuotis, kad ge
riau plėšt Lietuvos liaudį' 
Kas patikės Smetonos ple
palams, kad Lietuvoj klasių 
nesą, kad visi sluoksniai ly
giai gerai gyvena, kada pra
raja tarp turto ir biednėji- 
mo, tarp išteklią ir skurdo 
kasdien ir kas valandą di
dėja?

Lietuviški fašistai supan
čiojo visą Lietuvos liaudį, 
jie laiko prislėgę visą mū
sų šalį. Ir kartu jie ruošia 
dirvą Lietuvos nepriklauso
mybės pralaimėjimui. Hit
lerininkų į s i viešpatavimas 
Klaipėdoj, palanki hitleri
nei Vokietijai prekybos su
tartis, judošiškas rėmimas 
ginklais Ispanijos fašistų ir
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šitų ginklų gavimas iš hitle
rinės Vokietijos — toki Lie- 
tuvos pardavikų darbeliai.

Reakcija, teroras, naujos 
koncentracijos stovy Uos, 
vargas ir skurdas liaudžiai 
iš vienos pusės, Lietuvos 
nepriklausomybės t o 1 imes-
nis laidojimas ir pagėlba 
Hitleriui užimti Lietuvį ir 
vesti kovą prieš SSRS 
kitos—štai ką fašizmas

iš
___ __ ___________  at
nešė Lietuvai ir ką jis toliau
neša. Prieš žiauriąją fašis
tų diktatūrą, prieš vargą ir 
skurdą, už laisvę ir laimin
gą Lietuvą vis labiau ir la
biau plečiasi antifašistinis 
liaudies judėjimas. Valstie
čių padėtis ir Kauno dąrbi- 
ninkų visuotinas streikas 
sustiprino visą priešfašisti
nį judėjimą, bendro frbnto 
komiteto išleistas atsišauki
mas prieš fašistus vieųa ir 
bendra kampanija dėmo-
krątiškajai Ispanijai re 
Įvąiriose Lietuvos vie 
kuriami bencĮro fronto 
mitetai, rateliai, . leidži 
antifašistinė grandis.

mti. 
tose 
ko- 

ama 
Vie-

nok mums kova prieš fašiz
mą reikalauja dar labiau 
sustiprinti priešfašistinį ju
dėjimą. Kampanija prieš fa
šistus vieną parodė, kad 
Lietuvos antifašistinės jė
gos dar veikia išsklaidytai, 
ne organizuotos. Tuo tarpu 
tiktai nuolat gerindami mū
sų organizacinį darbą anti
fašistines jėgas telkdami 
mes galėsim toliau stiprinti 
priešfašistinį judėjimą. Iš 
kitos pusės, antifašistinio 
judėjimo plėtimas reika
lauja sustiprinti kovą prieš 
tuos, kurie jam kliudo 
vystytis toliau. Reakciniai 
socialdemokratų ir liaudi
ninkų vadai nepasisako už 
liaudies fronto platformos 
priėmimą, jie sabotažuoja

Franci jos ir Anglijos Pasiūlymas
Paryžiaus ir Londono valdžios siūlo Is

panijos' kovojančiom pusėm paskelbti 
tdrptaiką, t. y., liautis kariavus. Girdi, 
tegul bus sulaikyti mūšiai ir leista pa
tiems gyventojams balsavimais išsispręs
ti, kokios valdžios jie nori.

Keista, kai dideli diplomatai prieina 
prie tokių nusitarimų. Jie pamiršta, kad

Juk Tai ne Paslaptis
“Tėvynės” redakcija smarkiai šūkauja 

dėl to, būk kokius tai slaptus dalykus “ir 
kitus suvažiavime' svarstytus reikalus su
teikė bolševikų (“Vilnies”) koresponden
tui kas nors iš organizacijos (SLA) vir
šininkų.” Dėlto SLA organo redaktorius 
smarkiai nervinasi ir net grūmoja, pa
reikšdamas, kad “Pildomoji Taryba šio 
incidento kaltininką suras ir tinkamai su 
juo atsiskaitys.”

Išeikvojęs daugybę rašalo savo įtari
mams ir bauginimams, “T.” redaktorius 
visvien nepasako, kas gi ten tokio slap
to išnešta? Kas do paslaptis “Vilnyj” 
tilpo? Nušvietimui dalykų padėties, mes 
paduosime pačią “pavojingiausią” minėto 
rašto dalį. “Vilnies” korespondentas 
rašė:

Paaiškėjo, kad labai didelis SLA. narių 
skaičius, rašantis į Susivienijimą, padavė 
netikrą amžių. Yra ir tokių narių, kurie 
‘pasijaunino’ ant 10-15 ir net 20 metų. Me
tų nusukimas praktikuota labai plačia skale.

Apie tai buvo daug kalbėta ir padaryta 
gan diplomatiškas nutarimas. Tiesiai pa
statyti klausimas nepastatyta, nes Pild. Ta
rybos nariai supranta, kad daugelis narių 

‘ atsisakys iš naujo aiškinti apie savo amžių.
Daugelis sakys,—kad ‘aš jau išpildžiau apli
kaciją, kada įsirašiau į SLA.’

Joachim vori Ribbentrop, Vokietijos pa
siuntinys Anglijon, noriai priėmė Anglijos 
pond Lord Londonderry’© pakvietimą me
džioti fazanas. Žinoma, jis taipgi “medžio
ja” Anglijos paramą Vokietijos-Japonijos 
sutarčiai prieš Sovietus.

dalinai kampanijai kovą 
prieš fašizmą, jie taipgi sa- 
botažuoja bendrą antifašis
tinę kampaniją ryšy j su 
kruvinojo fašizmo sukak
tuvėmis.

Vienok antifašistinio ju
dėjimo dalyviai neturi nu
siminti. Jie turi dar labiau 
įtempti savo jėgas. Liaudi
ninkų ir socialdemokratų

vietinės orgariizacijos, ku
riose vis labiau ir labiau 
stiprėja bendro veikimo nu
sistatymas, turi parodyti 
didžiausią savo veiklumu 
komunistų organizacijos tu
ri parodyti dar daugiau ini-' 
ciatyvos ir sumanumo anti
fašistinių jėgų organizavi
me. Tiktai veikdami, kelda
mi opiuosius darbo masių 
ekonominius ir politinius 
reikalavimus ir organizuo
dami visą liaudį, mes štipc 
rinsim priešfašistinį judėji
mą ir artinsim liaudies lai- 
mėjimą. Mūsų pareiga 
gruodžio mėn. organizuoti 
naujus išstojimus prieš fa
šistus, kelti liaudies opiuo
sius reikalavimus ir stiprin
ti priešfašistinį judėjimą. 
Teįkvepia mus šitame dar
be didvyriškos Ispanijos 
liaudies pavyzdys! Vienin
gomis plačiomis eilėmis į 
kovą prieš fašizmą. Liau
dies frontas turi susikurti 
ir jis laimės!

(“Tiesa”)

WPA Įsteigė Žmonių Teatrą
Veikęs tik vienus metus WPA 

Federalis Teatras išaugo į mil
žinišką užsiėmimą, kuris pasek- 

1 mingai įsteigė pirmą žmonių 
teatrą šioje šalyje. Federalis 
Teatras dabar užlaiko 158 teat
rus net 28 valstijoje, lošiant 
savaitinei publikai, rokuojamai 
iki puses miliono žmonių. Dau
gumas perstatymų duodami už 
dyką, penkta dalis ima mažą 
įžangą.

Federalis Teatras buvo įs
teigtas lapkričio menesį, 1935 
m. kaip dalis WPA Federal 
Project One, kuris inima dailę, 
muziką ir rašymą. Po vadovys
te Hallie Flanagan dideles ska
les programas įsteigtas, kuris 
davė darbo 12,000 nedirban
tiems aktoriams ir kitiems te
atro darbininkams.

Pirmą veikalą perstatė Negrų 
Teatras New Yorko mieste,, šių 
metų vasario 3 d., ir nuo tada 
Federalio Teatro skyriai greitai 
atsidarė per visą šalį. Dabar 
yra 52 miestai su vieno veikalo 
perstatymo vienute, ir 21 kiti 
su nuo vieno iki šešiolika fede
ral i ų teatrų. Keliaujančios 
kompanijos siunčiamos iš mies
tų į mažesnius miestelius ir kai
mų distriktus, kaip ir motori
nės vienutės su pilna scena ant 
didelių trokų.

Federalis Teatras neseka ko- 
merciališką teatrą, parinkime 
veikalų ir jų perstatyme. Dirb
dami su suvaržytu biudžetu, ir 
lošdami žmonėms, kurie nepra
tę prie teatrų, WPA teatro nu
sistatymas yra perstatyti aiš
kiai ir veikiai veikalus, kurie
ką nors reiškia aktoriams ir 
publikai. Reikėjo pasišventu- 
sio sumanumo pagamint pigius 
scenai parengimus ir kostiumus. 
Pasekmė to, tarpe aktorių ir jų 
•publikos yra artimi ir draugiš
ki santikiai, kas nebuvo galima 
komerciališkame teatre.

Duoti darbo visiems žmonėms 
ant jų surašų Federalis Teat
ras išvystė įvairiausius pasiū- 
lijimus, nuo scenos perstatymų, 
iki cirkų, marionetų perstaty
mų, vodevilio, ant laivų persta
tymai, ir eksperimentališki 
teatrai. New Yorko miestas tu
ri “Studio Teatrą”, kur moki
nama teatrališkų perstatymų 
visi skyriai, ir “Lėlių Centrą”, 
kuris išlavino mokyklos vaikus 
ir augusius gaminti ir perstaty
ti marionetų veikalus.

Keli miestai turi svetimų kal
bų teatrus žmonėms, kurie ne
gali suprasti veikalus anglų kal
boje. New Yorko miestas, Bos
tonas ir Los Angeles turi žydiš
kus teatrus, Los Angeles taipgi 
turi francūzišką teatrą, kitos 
itališkos vienutės randasi Bos
tone ir Newarke. New Yorko 
miesto vokiška vienutė lošia ir

artimuose miestuose. Tarpe pa- 
sekmingiausių ir origihališ- 
kiausių teatrų yra dešimt neg
rų vienučių šiaurių ir pietų 
miestuose.

Svarbiausias bėgantis veika
las yra Sinclair Lewis “It 
Can’t Happen Hęre”, dramati
zuotas iš populiariškos apysa
kos ypatingai Federaliam Te
atrui. Dabar lošia net 26 te
atruose, 20 miestų ir keli apra
šymai su vietinėmis apielinkė- 
mis visur vartojama. Apysakos 
originališka apylinkė buvo ma
žas Vermont miestas, bet lo
šiant Denvery perstatymas nu
piešia kasyklos stovyklą, Det
roite, fabrikų miestą, ir Flori
doj jau pasaka sukasi aplink 
Kubą.

Federalis Teatras deda ypa
tingą svarbą ant Amerikos dra- 
matistų ir ragina juos kreipti 
atydą į savo apylinkes del me
džiagos. Keli veikalai apie vie- 

, tini gyvenimą buvo parašyti 
Federaliui Teatrui.

Vienas iš populiariškiausių 
Federalio Teatro skyrių buvo 
vodevilio vienutės, kurios sam
do šimtus talentingų artistų ir 
duoda jiems naujos ir šviežios 
medžiagos. Los Angeles pasek
mingas veikalas “Follow the 
Parade”, kuris buvo pilno vaka
ro vodevilio perstatymas, ėjo 
net dešimts savaičių ir tada bu
vo išsiųstas į Texas šimtmetines 
sukaktuves per visą vasarą. Per 
vasarą vodevilio perstatymai 
Chicagos parkuose buvo toki 
populiariški, kad net devynios 
vienutės davė naktinius peršta-
tymus, ir dabar Miesto Parko 
Departmentas, užmoka visas 
perstatymo išlaidas. Kitos vo
devilio vienutės lošia CCC sto-’ 
vykiose, ligonbučiuose, mokyk
lose, kalėjimuose, pataisos na
muose ir prieglaudose.

Planas žieminiam sezonui įn- 
ima projektą perstatyti net 80 
skirtingų perstatymų, Amerikos 
dramaturgų parašytų. Visi vei
kalai bus nauji publikai, ir visi 
atsidarys tą patį vakarą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Dilgėlei, Cleveland, Ohio— 
Jūsų pranešimą apie Ispanijos 
liaudies atstovų prakalbas vė
lai gavome. Rašote, kad pra
kalbos įvyks gruodžio 8 d., 
o tą pačią dieną mes gavome 
jūsų raštą.

Pittsburgh© Jaunuoliui} — 
Nors jūsų eilių tikslas geras, 
bet jos persilpnos ir mes nie
ku būdu negalėsime spaūsdihti 
jų laikraštyj.
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Hillside, N. J [valgį sumetė per tvorą viduje 
^esantiems darbininkams ir tuo- 
Ijaus pradėjo organizuoti strei- 
įko komitetus. Jie parodė ne- 
'paprastai gražų klasinį solida
rumą. Unijai paprašius, pus- 
'antro šimto moterų darbinin- 

“■ Lietuvhrt apleido dirbtuvę, kurios 
‘tuojaus įsteigė “kičiną” ir pra
dėjo rūpintis maistu dirbtuvė-

Lapkričio 29 d. įvyko vaka
rienė, kurią bendromis spėko
mis surengė Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 200 kp. ir 
Darbininkų Susivienijimo 101 
kp. Vakarienė pavyko gerai.į. , . .
Publikos atsilankė vidutiniš-Ue streikuojantiems darbinin- 
kai, buvo ne tik vietinės, bet 
ir iš apielinkės. Kuopoms li
ko pelno po keliolika dolerių.' 
Tiesa, mūsų gaspadinės pusė-' 
tinai pavargo besidarbuoda-' . ,

A mos per pora dienų. Gaspadi- 
nėmis buvo Žalienė, Kudirkie
nė, Jenužienė, o joms visą lai-, 
ką pagelbėjo Gasparaitienė.J 

' Visoms priklauso didelis ačiū.1 
Vakarienėje i

labai linksma ir draugiška.! 
Laike vakarienės buvo maža ir' 
programėlė, susidėjo is dainųj 
Dainavo duetą Bičkauskienė; 
ir Kaškiaučius, o paskui Bič
kauskienė solo. į

.kams.
Su antradieniu jau pasirodė 

pasekmės šio nepaprasto 
ko. Visa eilė automobilių 
tuvių, kurioms mašinų

strei- 
dirb- 
dalis 
Pro- 

tducts fabrikas, pradėjo pajus- 
|ti ir savo įvairius skyrius turė- 
jjjo uždaryti. Tų dirbtuvių uni- 
ijos pareiškė savo bosams, kad 

"publika“ buvoja nariai ,ncdirbs an‘ dalių, 
nkunos nebus gamintos Detroi
to Midland Steel Products 
dirbtuvės. Na, o ši dirbtuvė 
'negali pristatyti tų dalių. Tuo 
būdu anos automobilių dirbtu
vės pradėjo versti užstreikuo- 
tos dirbtuvės bosus daryti nu
sileidimus darbininkams.

Na, o bosai bandė Visokius bo savaitės, laiko ir pusės uz 
triksus, idant sudemoralizuoti viršlaikį ir dubiltavo mokes- 
streikierius. Jie per savo agen-|čio už,sekmadienius ir apmo
tus aplinkui dirbtuvę išmėtė 
lapelius, kuriuose meluojama, 
būk šis Streikas yra komunis- 
tų-raudonųjų padaras ir darbi
ninkai šaukiami sukilti prieš 
komunizmą. Bet gi darbinin
kai nekreipė atydos į šitą kur
stymą. Paskui bosų agentai 
bandė girtą moteriškę įvesti į 
dirbtuvę, idant galėtų kelti, 
skandala ir skelbti, kad dirb- 
tuvėje darbininkai užiima su 
prostitutėmis. Bet, žinoma, ir 
tas jiems nepavyko, nes strei
kieriai išgrūdo laukan ir mo
teriškę ir agentus.

Ir taip darbininkai laimėjo 
kovą ir davė puikų pavyzdį ki
tiems darbininkams, kaip rei
kia

karnų vakacijų.
Kadangi ne visi darbininkai 

organizuoti į uniją, tai kom
panija nenori skaitytis su ko
vojančiais darbininkais. Bet 
darbininkai susiorganizuos į 
uniją ir kompanija bus priver
sta išpildyti jų reikalavimus.

Sun Ship. Darb.

Worcester, Mass

kovoti. Rep.

gelbėjimo. Taipgi

Hillsidės suvienytas frontas 
rengia dideles prakalbas gruo
džio 18 d. delei Ispanijos res
publikos 
renkamos aukos po stubas—
drabužiai, valgiai, pinigai.

' Lapkričio 15 d. buvo su
rengta “card party.” Publi
kos buvo vidutiniai. Tas pa
rengimas su aukomis davė $51 
pelno del Ispanijos liaudies 
kovotojų. Varde Ispanijos 
liaudies, suvienytas frontas ta
ria visiems ačiū. Berželis.

DETROITO ŽINIOS
Apie nepaprastą plieno darbi

ninkų streiką
Gruodžio 4 d. septyni šim

tai Midland Steel Products 
darbininkų išdidžiai išmaršavo 
iš dirbtuvės, kurią jie turėjo 
užėmę aštuonias dienas—iš- 

'maršavo todėl, kad laimėjo di
delę kovą prieš darbdavius. 

.•Jie vedė sėdėjimo streiką ir 
laimėjo. Laimėjo unijos pri
pažinimą, 45 valandų darbo 
savaitę, mokestį ir pusę už 
viršlaikį, 10 centų pakėlimo 
algos tiems, kurie dirba nuo 
valandų ir 10 nuoš. pakėlimo 
tiems, kurie dirba akordiniai, 
minimum algą moterims po 58 
centus į valandą, o vyrams 66 
centus ir tt. Tai tokius laimė
jimus gavo du tūkstančiai šio 
fabriko darbininkų.

Šis sėdėjimo streikas prasi
dėjo lapkričio 27 d., 11:30 
valandą ryte, idant priversti 
darbdavius priimti unijos ko- 

/ miteto įteiktus reikalavimus. 
Tai buvo rytinės pakaitos dar
bininkai, kurie paskelbė sėdė
jimo streiką. Gi popietinės 
pakaitos darbininkai, kurie 
atėjo 3:30 vai., savo atsineštą

Pačioj dirbtuvėje visas as
tuonias dienas nepaprastai 
sklandžiai ėjo streiko reikalai. 
Nekilo jokių kivirčių bei nesu
sipratimų tarpe darbininkų. 
Vienas dirbtuvės langas buvo 
paverstas “informacijų” langu, 
tai yra, streikierių žmonos, 
vaikai bei pažįstami ateina 
prie tos vietos lauke ir pasi
klausia, kaip einasi jų arti
miems dirbtuvėje, čia jie per 
langą gauna paaiškinimą, ar
ba pašaukia tą žmogų, su ku
riuo jo giminės nori pasimaty
ti ir pasikalbėti.

Dirbtuvėje streikieriai galė
jo skaityti laikraščius ir žur
nalus, kuriuos jie gavo iš lau
ko, lošti kortomis, vesti visokį 
sportą ir laikyti diskusijas bei 
prelekcijas.

Gardner, Mass
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
53 kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 5 d. Tapo išrinkta 
nauja valdyba iš sekamų drau
gų. Organizatorium M. Sleva, 
80 Lennan St., fin. 
Siekis, 197 Pleasant 
rašt. A. Rainys, 143 
St.

Nutarta parinkti
panų republikos kovai prieš

Išrinktas komitetas 
iš A. Glibo ir A.

rašt. A. 
St., prot. 
Mechanic

aukų Is-

suregti vakarienę
Lietuvių Kliubo 

sausio 2 d., 1937, 
Visas pel-

fašizmą, 
tam darbui 
Rainio.

Nutarta 
su šokiais 
Svetainėje,
7 :30 vai. vakare, 
nas skiriamas Ispanijos kovo
tojams. Kviečiame visus daly
vauti ir paremti šį taip svarbų 
reikalą.

Rengėjai.

DARBININKŲ KALENDORIUS
1937 METAMS

Leidžia “Vilnis” 3116 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Tai metraščio knyga, kurioje telpa svarbieji darbinin
kų judėjimo ir abelni istoriniai įvykiai; daug svarbių 
statistikų ir straipsnių ekonomikos ir politkos klausi
mais, bei lengvų pasiskaitymų iš beletristikos ir poezi
jos srities. Prie to, telpa daugiau kaip 40 paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo, Ispanijos kovų, stambių Amerikos 
darbininkų judėjimo vadų ir tt. Tai bus turtingiausias 

už visus pirmiau išleistus darbininkų kalendorius.
Jis bus 160 puslapių. Tai pusėtina knyga

Darbininką Kalendoriaus kaina 25 centai kopija.
Užsisakiusiems kalendorių platinti, duodame 25 nuoš. nuolaidos.

Darbininkų Kalendorių prasidėsime siuntinėti su 12 
diena gruodžio. Užsitraukė darbas dėlto, kad šiais 
metais išeina daug didesnis negu pirmiau buvo.

Tad prašome visas kuopas ALDLD, LDS, APLA ir pavienius 
platintojus tuoj aus užsisakyti Darbininkų Kalendorių.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

Vilnis, 3116 S. Halsted St, Chicago, III.

Chester, Pa
Kuopos Susirinkimas

Gruodžio 8 d. įvyko Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 30 kuopos 
susirinkimas. Narių atsilankė 
dvylika, mat, diena buvo lie
tinga. Drg. J. Valukonis iš
davė raportą iš 6-to Apskričio 
konferencijos. Raporte taipgi 
pažymėta, kad 1937 metais 
apskričio konferencija įvyks 
pas mus Chesteryje.

Ispanijos liaudies gelbėji
mo komisija raportavo iš pe
reito susirinkimo. Aukų surink
ta $6.35, iš kuopos iždo paau
kota $5, viso pasiųsta $11.35. 
Taip pat kuopa išrinko komisi
ją iš Šlajaus ir Chesnos parink
ti aukų pinigais ir drapanomis 
Ispanijos kovotojams. Aukos 
bus parenkamos palei stabas. 
Jeigu kas iš lietuvių turite at
liekamų drapanų, tai malonė
kite paaukoti Ispanijos žmo
nėms.

Turiu dar pridurti, kad tei
kimu pagelbos Ispanijos liau
džiai susidomėjo visos darbi
ninkiškos organizacijos, kaip 
tai: rusai, Ukrainai, lenkai, ju
goslavai ir kiti renka aukas 
tam tikslui. Bet štai kas svar
bu, kad ir vietiniai Chesterio 
gydytojai stoja į darbą del Is
panijos kovotojų parėmimo. 
Gydytojas Godman renka au
kas tarp vietinių gydytojų.

P. Šlajus.
Darbininkų Streikas

Gruodžio 7 d. čia išėjo į 
streiką virš 4,000 darbininkų. 
Tai Sun Shipyardės darbinin
kai. Juos išvedė unijos Boka
las No. 2. Darbininkai griež
tai pasipriešino taisyti skebau- 
jančius laivus. Kuomet minė
ta kompanija padarė sutartį 
taisyti Atlantic Refining kom
panijos laivą, kurio darbinin
kai streikuoja, visi darbinin
kai mete šalin įrankius ir pa
skelbė streiką.

Šis streikas paskelbtas, vie
na, tam, kad išreikšti užuojau
tą streikuojantiems jūreiviams, 
o antra, patys Sun Shipyard 
Co. darbininkai reikalauja pa
kelti algas 20 nuoš., pripažini
mo unijos ir 36 valandų dar-

Draugijos 
Bendrove.

surengta

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos metinis sur 
sirinkimas įvyko pirmą gruo
džio.

Finansiškai stovime neblo
giausiai, ižde turime arti $10,- 
000. Parko biznis šiemet davė 
pelno $2,472.52. Mat šiais me
tais sukako 10 metų nuo susi
vienijimo Sūnų 
su Apšvietos 
Tam tikslui buvo
“field day,” kuri davė geras 
pasekmes. Todėl šios vasaros 
pelnas perviršijo kitus metus. 
Ačiū darbščiai komisijai ir vi
siems draugams, kurie tik pri
sidėjote prie to parengimo.

Atiduota paskutinė pagarba 
mirusiam nariui Juozui Kala- 
kauskui atsistojimu. Velionis 
buvo laisvas ir darbštus žmo
gus savo laiku. Jisai yra daug 
dirbęs del suvienytų Worcostc- 
rio draugijų namo. Buvo jo 
prezidentu per daugelį metų. 
Tas namas buvo ir dabar pa
silieka progresyvių žmonių ran
kose. Priklausė prie sekamų 
pašalpinių draugijų: Šv. Kazi
miero, L. D. Susivienijimo ir
L. S. ir D. B. Draugijos. Pas
taroji ir palaidojo, duodama 
vežimą, grabnešius ir gyvų gė
lių vainiką. Į kapus palydėjo 
didelis būrys draugų. Ant kapo 
pasakė prakalbėlę M. Stalulio- 
nis. Pakavotas laisvai, be jokių 
bažnytinių apeigų. Paliko mote
rį, dvi dukteris ir sūnų Juozą. 
Graborius buvo J. J. Dirsa, mū
sų draugijos narys.

Nutarta rengtis
day” ant 30 gegužės 
tiems metams. Palikta 
riams išdirbti planus, 
parengimas nutarta 
taip, kaip ir praeityje, 
vienas turi pasimokėti
kas bus tame parengime, ar ne.

Valdyba išrinkta 1937 me
tams. Pirm. J. žolimas, vice- 
pirm., J. Gerdauskas, finansų 
sekr., J. Kižys, protokolų sekr. 
J. J. Bakšys, iždininku, D. že- 
meikis, iždo globėjais: J. J. Lo- 
zuravičia ir K. Letvaitis; direk
toriais: J. Palionis, E. Trasikie- 
riė, J. Skliutas, J. Raulušaitis ir
M. Norkienė; durų sargas, A. 
Rutkauskas.

Linkėtina valdybai gerai ir 
sutartinai veikti labui draugi
jos.

Prie nepabaigtų reikalų buvo 
pakeltas klausimas, ką darysim 
su tuo tarimu, kuris buvo pa
darytas nerendavoti parko sve
timtaučiams. Po ilgų ir karštų 
diskusijų nutarta tą tarimą pa
naikinti. Už atšaukimą buvo 55 
balsai prieš 1 bal.

J. J. Bakšys,
L. S. ir D. B. Draugijos 
sekretorius ir koresp.

Viscount Mushakoje, Japo
nijos ambasadorius Vokietijo
je, kuris pasirašė prieš-sovieti- 
tij paktą tarp tą dviejų žalią.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9C 

KIRPIMAS "*^0
SKUTIMAS 15c

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 2 vai. po pietų, Drau
gijų Svet., 4097 Porter St. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus nominaci
jos APLA Centro Komiteto ir ‘kuo-

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

License No.
i been issued to the unklcrsigned to p0S valdybos rinkimas 1937 m. Yra 
and liquor at retail under Section v ,. . . . , .

Control Law proga įrašyti naujų narių į APLA 
Borough <įf Brooklyn, ug pUSę įstojimo. — Sekr. J. K. Al- 

be consumed on the • ’

NOTICE is hereby given that 
L-1612 has been issued to the uiy 
sell wine ;...___  .1 ..
132A of the Alcoholic Beverage 
at 4923—3rd Ave., I' 
County of Kings, to be consu 
premises.

THOMAS FULLAM 
4923'—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 253 has been issued to the undersigned

vinas. (291-292)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy-

1" 8KUviAne hatr"»J under<?ec- vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kadtion 132-A of the Alcoholic Beverage Con-E .
trol Law at 2841 Church Ave., Borough of tlk but SVeiKU. Broil ir Sese, JGlgU 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai off the premises. I _ -r j-r e> »

HARRY CHANIN—IRVING SALMAN 
and AARON CHANfN 

D-B-A WILLIE’S WINE & LIQU 
2841 Church Ave., T
NOTICE is~hereby given that 'License No. V* a’t SxTona
CL 203 has been issued to the undersigned reikalauk DEKSN I O GALINGOS 
to sėli beer, wine and liquor at' retail under MOSTIES, sudarytos iŠ daug skirtin- 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-1 . , . . y . .
trol Law at 138 Nassau Ave.,I Borough of KM gaiTltoS elementų IS tolimų SVietO 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed kraštų, girių, Visokių medžių aliejų, 
on the premises. *y i • * v i • x • •Alpha republican club. inc. į šaknų ir zonų; kun tun savyje ga- 
138 Nassau Ave., P ' „11__
NOTICE is hereby given that License No. j spinduliais, 
RW >176 has been issued to th<j undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Bevprage Control 
Law at 222 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH SODANO 
222 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu
. VVA i » v* VA-.* .u, r vai

prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
„V,JOR STORE !“ip tai: reumatizmą, rankų kojų gė- 
Bropklyn, N. Y. hmą, nikstelėjimą, nuovarg}, šalti, 

Įrankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Brooklyn, N. Y. pingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
, sunaikina reumatiškus 

skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., ?1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti-

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Vižniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos iSdirbimo ir importuo
tos degtinis, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus 
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

HARTFORD, CONN.
AįLDLD 68 kp. metinis susirinki-

atsibus pirmadienį, 14 d. gruo- krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- 
Laisvės Choro Svet., 57 Park sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 

8 vai.‘••vakaro. Visi nariai daly- .KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
vai- Inei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir

priklausot, ateikite ir prisirašykite, 
nes už $1.50 j metus narys gauna 
knygų vertės virš $3.00. -4- L....____
J. Kazlauskas. j (292-293)

ELIZABETH, N. J.
“Raudona žvaigždė” sekstetas ren-

3 d. gruodžio, 408

mas
džie
St., 
vaukite, nes bus renkamą nauja ___  -
dybĮa 1937 metams ir kujris dar ne-|S^^y^; v._

DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
Fin.^liašL aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 

Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn.gia šokių vakarą,
Court St. Pradžia 8 vai.; vak. Įžan
ga 25 centai. Visi elizabethiečiai ir 
kitų miestų lietuviai esate širdingai 
kviečiami dalyvauti. Šis balius bus 
vienas' iš linksmiausių. — Komisija.

A  i

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 13 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, 
Darb. Centro Svet., 325 E. Market 
St. Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
užsimokėkite 1936 m. duokles ir atsi
veskite naujų narių. Eus renkama 
nauja valdyba 1937 m. Pribūkite 
ku. — Fin. Sekr. J. V.

dalyvaukite

lai-
S.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NFAV YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

PHILADELPHIA, PA.
Daily ir Sunday W 

įvyks vasario 12 kaip 
Brpad ir Jefferson gatv. Bus graži 
programa ir gera orkestrą grieš šo
kiam. Visas pelnas skiriamas darbi- i 

[ nipkų spaudai. Kviečiame visus atsi- ,

Komitetas.

orker balius
8 vai. vak.

prie “fied
ateinan- lankyti ir linksmai laiką praleist. — 
direkto- 
Metinis 
vykdyti
Žėdnas j masines prakalbas, kurios įvyks 13 
50c., ar

CLIFFSIDE, N. J.
Bendro Fronto Konjitetas rengia 

d. gruodžio, Chas Green Hall, 267 
Walker St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Prakalbų tema bus: Gelbėjimas De
mokratijos Ispanijoj. Bus kalbėtojų 
nuo Rusų, Lietuvių, Lehkų, Anglų ii’ 
kitų tautų. Iš lietuvių kalbės drg. R. 
Mjzara, “L.” redaktorius. Kviečia vi
sus Komitetas.

BINGHAMTON, N. Y.
Pranešimas Tėvams 

šeštadienį, 12 d. gruodžio prasidės 
lietuvių kalbos ir rašybos mokyklė-, 
le. Pradžia 2 vai. po1 piet, Lietuvių 
Svetainėj. Prašome tėvų atsivesti 
vaikučius į šią mokyklėlę. Nepaisant 
ar priklausote į organizacijas ar ne, 
mokinimas bus veltui visiems. _ Mo
kyklos palaikymu rūpinasi LDS 6 kp.

(291-292)

ir Vaikams

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

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atvs 

Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje 
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

CU le

Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39-tos kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 13, antrą 
vai. po pietų, po nulm. 1252 Provi
dence Road, Bull’s Head. Draugės ir 
draugai, malonėkite dalyvauti visi, 
nes šitas susirinkimais bus gana svar
bus. Bus duota paskaita sveikatos 
klausimu. Taipgi vienas draugas iš 
Kom. Partijos trumpai pakalbės apie 
Ispanijos reikalus; turėsime išrinkti 
delegatus į 12-to Apskričio konferen
ciją, kuri jvyks 27 d. jšio mėnesio. 
Taipgi bus renkami nauja valdyba 
1937 metams, — Org’. (291-292)

EASTON, PA.
ALDLD 13-tos kuopos susirinki

mas įvyks 13 d. Gruodžio, Easton 
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. Pra-' 
sides 2 vai. po pietų. Visi nariai da
lyvaukite ,nes bus metinis susirinki
mas ir rinksime naują valdybą se
kantiems metams. Taipgi bus rapor
tas iš 6-to Apskr. konferencijos. Prie 
to bus diskusijos Ispanijos Liaudies 
{fronto klausimu. ’Todėl būkite visi 
aiku. — Sekr. > (291-292)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterį; 155 kp. rengią 

vakarienę paminėjimui 20 metų su
kakties nuo pirmojo Amerikos Mote
rų Progresyvių ^uvažiavimo. Įvyks 
13 d. gruodžio, 5 vai. vakaro, 29 EH- 
dicott St. Bus skanių valgių ir gėri
mų, taip pat turėsime puikią muzi- 
kališką programą. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti jr linksmai praleisti 
vakarą. —> Rengėjai. (291-292)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo,, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

n

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

DETROIT, MICH.
“Laisves” ir ‘^Vilnies” 

susirinkimas jvyks 12 d. gruodžio 
Draugijų Svet., 9740 Porter St. 7 vai. 
vak. Visi būkite laiku. 
Kom.

va ji ninku

— Vajaus 
(291-292).

TRU ■ EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas šeštadienis, Gruod. 12, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Iš Yuškevičiaus 

Dirbtuves
Apie pradžią baland., 1936 

metų, unijos delegatas K. Jan
kaitis pasiuntė T. Šerienę pas 
P. Yuškevičių dirbti. Bet po 
tūlam laikui delegatas prane
šė, kad Vaitukaitienė (Lapei 
Maker) grįš dirbti. Tačiau pa
sirodė, kad Vaitukaitienė dar 
serga, nes ji buvo sužeista be- 
grįžtant iš Howard Kompani
jos vakarienės. Todėl T. Šerie
nė, kuri buvo paimta tik eks
tra darbui, pasiliko ir toliau 
dirbti pas Yuškevičių. Tuo lai
ku, kai Šerienė dirbo pas Yuš
kevičių, tai jos dirbtuvė (Bud
raičio) buvo sustojus.

Pas Yuškevičių Šerienė dir
bo gana ilgą laiką. Paskiau, 
apie rugpjūčio mėnesį, atsirado 
ir pas Budraitį darbo. Tada 
naujas unijos delegatas A. Bu
bnys pranešė, kad T. Šerienė 
gali grįžti atgal darban pas 
Budraitį. Bet Šerienė jau buvo 
išdirbus pas Yuškevičių apie 
penkis mėnesius. Ir dirbtuvės 
pirmininkas (čermanas) K. 
Vilkas pranešė, kad T. Šerie
nė gali pasilikti, kaipo nuola
tinė darbininkė Yuškevičiaus 
dirbtuvėj. Vilkas tai pranešė 
pasitaręs su unijos delegatu 
Bubniu. Taip buvo suprasta 
visų dirbtuvės darbininkų, kad 
Šerienė pasiliko štedava darbi
ninkė Yuškevičiaus dirbtuvėj, 
nes jai taip buvo pranešta per 
unijos atstovą.

Bet išdirbus iki lapkričio 2 
d., 1936 m., T. Šerienė gauna 
pranešimą nuo delegato Bub
nio, kad Vaitukaitienė grįžta 
darban, Šerienė turi tą darbą 
apleisti. Tada T. Šerienė pa
klausė dirbtuvės pirmininko 
K. Vilko, kas jai reikia dary
ti. Kodėl ji dabar metama iš 
darbo, kuomet jai buvo pra
nešta, kad tas darbas jai buvo 
paskirta nuolatiniai. K. Vilkas 
vėl pasakė, kad Šerienė gali 
pasilikti darbe, nes jai ta vie
ta priklauso. Todėl T. Šerienė 
ir pasiliko dirbtuvėje. Jinai 
kreipėsi į unijos 54 skyriaus 
Pildomosios Tarybos susirinki
mą ir perstatė savo dalyką, 
kad jinai jau neteko senos vie
tos ir dabar varoma iš darbo. 
Tas reiškia, kad moteris, kuri 
neturi vyro ir kitų šeimos na
rių, kurie galėtų ją užlaikyti, 
—metama į gatvę, į bedarbių 
eiles.

Tačiaus P. T. didžiuma bal
sų nutarė, kad Šerienė turi 
apleisti darbą. Mes, darbinin
kai, matydami, kuomet taip 
neteisingai unijos valdyba ir 
viršininkai elgiasi, meta mote
rį iš darbo, reikalavome šapos 
susirinkimo. Bet P. T. neleido. 
Padarė įsakymą per delegatą 
Bubnį, kad darbininkai neturi 
teisės tuo klausimu laikyti su
sirinkimą. Todėl mes pareiš
kiame, kad 54 skyriaus valdy
ba nesilaiko teisybės, 
darbininkai, vedame 
prieš tokias neteisybes 
viršininkų.

Bet unijos viršininkai mūs 
nepaiso. Bubnys ateina su Vai- 
tukaitienę ir sodina ją prie 
darbo. Tada virš šimtas darbi
ninkų sustojo dirbę visi kaip 
vienas, simpatizuodami T. Še
rienei. Bubnys pradėjo grąsin- 
ti darbininkams, įsakė pirmi
ninkui švilpti. Pirmininkas 
sušvilpė, bet darbininkai neju
da, neina prie darbo. Darbi
ninkai klausia, kodėl ne Šerie
nė sėda prie darbo. Bubnys 
atsako, kad Šerienei davęs dar 
geresnį darbą. Tačiau darbi
ninkai tuom netiki. Darbinin
kai reikalauja antrašo, kur 
Šerienė pasiųsta darban, bet 
Bubnys to antrašo neturi. Rei
škia, jis melavo.

Paskiau darbininkai, nepai-

sydami delegato grasinimų, iš
ėjo iš dirbtuvės ir pasiliko 
streike tris dienas ir keturias 
valandas. Visi Yuškevičiaus 
darbininkai atėjome lapkričio 
12 d. į 54 skyriaus Pild. Tary
bos susirinkimą jieškoti teisy
bės. Tačiaus tos teisybės ir te
nai neradome. Pild. Tarybos 
pirmininkas Zaveckas prane
šė, kad P. T. savo tarimą ne
keis. Darbininkams liepė grįž
ti darban grasindami, kad “ga
lėsite būti lauke iki rugpjūčio” 
kitų metų.

Tada T. Šerienė, matydama, 
kad 54 skyriaus Pild. Taryboj 
nėra teisybės ir del to apie 100 
darbininkų gali nukentėti, 
prašė juos grįžti darban. Ji 
sakė: “Geriau aš viena nuken
tėsiu.” Taip pat mes norime 
pasakyti, kad mes gerai su
prantame, jog sirgęs darbinin
kas bei darbininkė turi teisę 
grįžti darban. Bet čia ne ta
me dalykas, čia kaltė unijos 
delegato ir Pild. Tarybos. Del 
jų moteris, kuri neturi jokių 
gyvenimo priemonių, tapo iš
mesta iš darbo. Ji neteko ir 
dirbtuvės. Prieš tokius nekaltų 
darbininkų metimus iš darbų 
ir jų skriaudimus, mes protes
tuojame.

Mes matome, kad didžiumos 
Pild. Tarybos tarimas Šerienės 
klausimu ir delegato Bubnio 
elgesys nėra teisingi. Tie tari
mai nuskriaudė nekaltą darbi
ninkę.

Yuškevičiaus Dirbtuvės
Komitetas ir Darbininkai:

ko-

F. Reinhaudt,
F. Shimaitis, 
V. Duoba.

Nuo Red. — Rytoj tilps
respondencija iš 54-to sky
riaus susirinkimo, kurioj taip
gi rašoma apie šį Yuškevičiaus 
šapos incidentą.

Trys Mirė, 20 Sužeista 
Namų Gaisruose

Ketvirtadienio ryte įvyko dT- 
lė gaisrų, kurių pasėkoje žuvo 
du gyventojai ir vienas ugnia
gesys, o 20 ypatų tapo smar
kiai apdenginta ir dabar ran
dasi ligoninėse.

Aštuoniolikos metų Anna 
Eilenberger žuvo gaisre, po 
num. 3108 Third Ave.

Joseph Pargano, 70 metų, 
žuvo gaisre po num. 414 E. 
11th St.

Brooklyne užsidegė Sumner 
Ave. ginklinyčia ir gaisrą be- 
slopinant užtroško ugniagesys 
William Neville.

Laisviečius Apvogė

Guminis” Žmogus
Thomas Gaffrey, 38 m., 

itradienį tapo pripažintas

Paskutinis Žodis Apie Dideli Įvykiai Jūreivių
Operetę “Grigutis”

Aido Choras statys scenon 
pagarsėjusią operetę “Grigu
tis” jau rytoj, tai yra sekma
dienį, 13-tą gruodžio (Dec.), 
Labor Lyceum1, 949 Willough
by Ave., Brooklyne.

Kadangi operete yra penkių 
aktų, tad rengėjai žada pra
dėt lygiai paskirtu laiku, nes 
po vaidinimo bus šokiai. Todėl 
prašo visus įsitėmyti, kad du
rys atdaros 3-čią vai., o vaidi
nimas prasidės lygiai 4-tą vai. 
po pietų (ant tikietų klaidin
gai pažymėta 5-tą vai.).

“Grigutis” yra populiariš- 
kiausia, lietuvių labiausia my
lima operetė, nes joje randasi 
įvalias dramatiškų momentų, 
skambių dainų, kurias dainuo
ja kaimo jaunimas (Aido Cho
ras), meiliškų scenų ir juokų. 
Štai dar kelios aktorkos, ku
rios loš juokdarių ir kitų pra
šmatnybių rolėse:

Justė-Mariutės motina—M. 
Skučiūtė, mezzo-soprano. Di
delės pijokės bobos kostiumas j tai. 
jai gerai tinka. Jos judėji
mas ir dainos atrodo, kad ji 
yra didžiausia juokdarė visam 
Brooklyne.

Stepone—gužinių 
kė—A. Zablackienė. 
ka visokį ! kontaktą 
jaunuomene. Kalba 
ki. Judėjimas apsukrus. Pui
ki aktorka.

Ragan a—M. Ramoškaitė. 
Kostiumas juodas. Nepanašu 
į gyvą sutvėrimą. Atrodo tik
ra baidyklė, net šiurpu darosi 
į ją pažiūrėjus.

Kiti aktoriai “Grigutyje” 
yra: J. Judžentas, J. Lazaus
kas, .J. Sukackas, L. Kava
liauskaitė, J. Nalivaika, A. 
Jeskevičiutė, A. Klimaitė, A. 
Velička, visi puikūs aktoriai.

Lošime dalyvauja ir visas 
didysis Aido Choras, vadovau
jamas B. L. Šalinaitės, taipgi 
stygų orkestrą.

Tikietai 75c. ir 50q. Norė
dami užtikrinti sau gerą vie
tą, įsigykite tikietus šiandien.

E. Bensonas.

šeiminin- 
Jinai mo- 
turėti su 
labai aiš-

Šį Rytą Įvyks Masine 
WPA Demonstracija

Streike
Policijos kapitonas Thomas 

Dugan streikuojantiems dar
bininkams bukai pasakė, kad 
jis “pristatys 1,000 policijos 
apvalyti dokus.” Tuomi gręsia 
kraujo praliejimas, nes, žino
ma, jūreiviai neduos policijai 
laužyti pikieto linijų.

Ketvirtadienio popietį ties 
prieplauka 60-62 pribuvo lai
vas President Washington, ku
rį aptarnauja skėbine įgūla. 
Streikuojanti jūreiviai prie
plauką masiniai pikietavo. 
Pribuvo virš šimtas policijos, 
kuri laivo savininkams padė
jo praleisti skebus per pikie- 
tą. Visa atmosfera buvo įtem
pta, nes policijos automobiliai 
ūžė šian ir ten ir buvo mėgi
nama įbauginti streikierius.

Taksių draiveriai prieplau
kų apylinkėje parodė savo už
tarimą streikieriams, kuomet 
keletas jų griežtai atsisakė 
vežti .skebus. Policija vieną 
taksės draiverį suareštavo už

Streikieriai buvo (pastatę 
grupes saugotojų ties subvių 
įėjimo vietomis ir jie “malo
niai pasitiko” kai kuriuos ske- 
bus. Pikietavimo pasėkoje 
penki jūreiviai tapo suareš
tuoti. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gina juos.

Šiandien, 2 vai. popiet, 
įvyks didelė jūreivių demon
stracija, kurioj, manoma, da
lyvaus virš 10,000 jūreivių. 
Demonstracija prasidės Batte
ry Park ir maršuos Broadway 
gatve iki Union Square, kur 
bus laikomas masinis mitin
gas. Maršavimo metu Joe Cur
ran, streiko vadas, kalbės per 
radio iš stoties WABC ir atsi
šauks į miesto gyventojus rem- 

jūreivių streiką.ti

Valilioniy Įkurtuvės 
Naujoj Vietoj

Mes, 
kovą 
mūsų

R. Mizarai ir P. šolomskui 
mitingaujant pereito ketvirta
dienio vakarą, nežinomi pik
tadariai įsibriovė į jųdviejų su 
Degučiu turimą apartmentą 
ant So. 2nd St., Brooklyne, ir 
išnešė, ką rado geresnio. Mi- 
zaros išnešė du nauju siūtu. 
Šolomsko išgabeno radio, laik
rodėlį, marškinių ir dėžutę su 
dokumentais, kurią, matomai, 
paskaitė už finansinių verty
bių sandėlį. Degučio išnešta 
nauji marškiniai ir dėžutė 
šventėms gautų dovanų. Gali
mas daiktas, kad išnešta ir 
daugiau kas, ko nepastebėta 
ant greitųjų.

Manoma, kad apartmentan
įsigavo pro langą nuo gaisri- ti biznieriai atsilankydavo į 
nių laiptų, bet su grobiu iške- Mrs. Swift’s Danish Health 
liauta pro duris, jos rasta at- Institute, 8 W. 70th St 
daros. Rep.

Daug skandalo laukusieji išc 
Glorijos Vanderbilt globojimo! 
bylos apsivylė. Motina ir teta 1 
susitaikė, paliekant mergaitę 
Mrs. Whitney globoje papras
tu laiku, o pas motiną šventė- klausę visokių smulkmenų, nu- 
se ir 3 mėnesius ištisai vasaros teisė 
metu. 1 šiam

Šį rytą desėtkai tūkstančių 
WPA darbininkų susirinks 
prie WPA centralinės rašti
nės, 70 Columbus Avenue ir 
protestuos prieš atleidimus 
nuo WPA darbų. Demonstran
tai taipgi reikalaus, kad Kon
gresas paskirtų pilną sumą 
WPA darbams, o ne mažintų 
ją.

Demonstraciją šaukia City 
Project Council ir Amerikos 
Mokytojų Federacijos lokalas 
435. Darb. Susivienijimas, 
Socialistų ir Komunistų Parti
jos taipgi pritaria demonstra
cijai ir ragina narius dalyvauti 
joje.

“Masažistė” Nuteista Trim 
Mėnesiam Kalėjimo

Per keletą savaičių New 
Yorke tęsėsi masažistės Mrs. 
Anna Swift teismas, kuriame 
ji buvo kaltinama užlaikyme 
nedoros įstaigos. Mat, nualsin-

kad 
atsigaivinus masažais. Mrs. 

' Swift darbininkės — gražios, 
į jaunos merginos — suteikdavo 
“masažus” ir, žinoma, būdavo 
ne menkai apmokamos.

žilaplaukiai teisėjai, prisi-

Mrs. Swift trim 
kalėjimo.

mėne-

an- 
vė- 

žmogumi.
Jis su draugu dengė stogą 
1189 Įlerkimer St., Brooklyne. 
Trūkus palaipto virvei, Gaf
frey pasileido žemyn graibs- 
tydamasis sienos ir j nukrito 40 
pėdų. Pašaukus iigonvežimį 
Gaffrey atsisėdo, lapsižiūrėjo 
aplink save ir nuėjo namo, 
1971 Hendrickson St.

SUSIRINKIMAI

liausiu, “guminiu”

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio 14 d. 
8 vai. vakaro, 269 Fropt St. Bus rin
kimas kuopos valdybas, todėl visi 
nariai ateikite į šį susirinkimą. — 
Sekr. I į (292-293)

REIKALAVIMAI
Reikalingas virėjo pagelbininkas 

restauracijoj nuo 8 ryto iki 6 vai. 
vakaro. Atsišaukite bile 
num. 148 Grattan St 
rick Ave., vienas blogas nuo Flush
ing Ave., Brooklyn. 
Jureviph. Arba šau 
EVergreen 8-8792.

laiku po 
, kampas Va-

Klauskite John 
kite telefonu

IŠRANDA VOJIMAI
Pasjrandavoja šeši kambariai, švie

sūs ir naujai išmaliavoti. Renda pi
gi. Vienais laiptais, 
W'illiamsburgho važiuojant gali pa
imti Jamaica traukini ir išlipti ant 
Myrtle Ave. stoties 
Myrtle Ave. traukinį 
Knickerbocker Ave. s 
Wilson Ave. gatvek 
iki durų. Del daug: 
kreipkitės prie 216 B 
mount Coffee Pot) s 
Ave., Brooklyn, N. Yl

po dešinei. Iš 
ojant gali pa-

arba paimkite 
ii’ išlipkite ant 

Joties. Taip pat 
iris davažiuoja 
au informacijų 

Roadway (Para- 
rba 339 Wilson 

(290-292)

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 qienomis 
nuo 5 iki 7 Vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn,N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6-®.
Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C. 

--------------- ------------------ - Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų. Širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimui, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS 

laisniuotas 
New York ir New Jersey

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimu

Geria usia Vieta g-Y
Brooklyne Pirkt pTj
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

mas Į v a i riausios
Degtinės, Vyno ir

Kitokių Likerių

Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts.

(Pigiau niekur negausit)

Brooklyniečiams gerai žino
mi A. ir M. Valilioniai nesenai 
atidarė restauraną Coronoj, 
ties rengiama vieta pasauli
niams fėrams. Dabar jau gavo 
ir leidimą gėrimus parduot, 
tad turės oficialį atidarymą- 
įkurtuves šiandien, 12-tą gruo
džio. Be abejo, rasis ir brook- 
lyniečių, kurie įkurtuvių pro
ga aplankys savo draugus 
naujoj vietoj. Jų įstaiga vadi
nasi Fairview Restaurant & 
Bar, 110-62 Corona Ave., Co
rona, N. Y. Rep.

Liet. Motery Mokykla
ALDLD Moterų 81-mos kuo

pos palaikoma mokykla pra
dės pamokas šį antradienį, 15- 
tą šio mėnesio. Ji bus kas an
tradienį per ištisą sezoną. Mo- 
kinsimės skaitymo ir rašybos, 
taipgi skaitliavimo nuo pat 
pradžios iki augštesnių for
mų. Pamokos veltui, kaip na
rėms, taip ir ne narėms. Kvie
čiamos visos merginos ir 
terys. Pradžia lygiai 8-tą 
vakaro, baigsis 10-tą.

Draugės ALDLD narės
valo ne tik pačios rengtis į 
šias pamokas, bet atsivesti ir 
savo jaunimą, taip pat para
ginti visas savo drauges ir pa
žįstamas. Kuo daugiau turėsi
me prasilavinusių moterų, tuo 
geresnis bus moterų veikimas 
ir didesnė nauda darbininkų 
judėjimui abelnai. S. Sasna.

mo
vai.

pri-

Majoras La Guardia reika
lauja, kad senas Brooklyno 
Raymond St. kalėjimas būtų 
nugriautas ir jo vieton, pasta
tytas naujas modemiškas ka
lėjimas.

PENKIŲ AKTŲ OPERETĖ
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Perstatys Brooklyno Aido Choras
vadovystėje L. B. šalinaitės

Sekmadienį, 13 d. Gmodžio-December
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN. N. Y.

Pradžia 4-tą Valandą po Pietų. Durys Atdaros 3-čią Vai. Po Pietų

ŠOKIAI PO PERSTATYMO

M. Skučiutė
Šurajienės rolėj

Perstatyme dalyvau
ja: A. Jeskevičiutė, 
L. Kavaliauskaitė, A. 
Klimaitė, M. Skučiu- 
tė, M. Ramoškaitė, A. 
Zablackienė, A. Ve
lička, J. Nalivaika, J. 
Judžentas, J. Sukac
kas, J. Lazauskas ir 

Aido Choras.

Įžanga 75 ir 50 centų
J. Lazauskas

Šurajaus rolėj

GERBIAMIEJI: Ateikite ir pamatykite šį puikų kurinį, susidedantį net iš 19 
dainų. . Jūs būsite sužavėti aktorių talentingumu ir melodingomis dainomis. “Gri- 
gučio dainos pasiliks jūsų atmintyje ant visados. Daug brooklyniečių matė “Gri- 
gutį” nekarta ir jie visi pasižadėjo ateiti ir vėl pamatyti, nes tokie vaidinimai labai 
retai pasitaiko lietuvių scenoje.




