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Berlynas. — Kruppų me
talo ir ginklų fabrikų kom
panija pernai gavo $5,788,- 
880 pelno, tai yra $1,688,- 
000 daugiau, kaip 1935 m. 
Šėrininkam teko 4 procentai 
pelno už 1936 m., bet dar 
atsargoj laikoma $1,600,000 
nepadalinto pelno. Tai pir- 
'mą sykį per 14 metų išmo
kėta šėrininkam dividendai.

Kruppų fabrikuose dirba 
100,000 darbininkų

Melilla. — Ispanijos lėk
tuvas bombardavb šį fašis
tų prieplaukos miestų Ispa
niškoj Morokkoj. Viena 
bomba pataikė stačiai į “do
kus.” Trejetų asmefių už
mušė ir porų sužeidė.

; Madrid, sausio 14.—Stai
giomis atakomis Ispanijos 
liaudies milicininkai apdau
žė fašistus ir sustiprino sa
vo pozicijas keliose vietose. 
Suėmė kelis fašistus į nelai
svę ir paradavo imtinius 
gatvėmis.

Gibraltar, sausio 14. — 
Vokietija paliuosavo ‘jūri
ninkus ir keleivius dviejų 
suimtų Ispanijos prekybos 
laivų, o pačius laivus perve
dė Ispanų fašistam.

planus prieš 
neišvengiamai 
apie Sovietų

Berlynas. — Nazių val
džia paskleidė lapelius tarp 
vaikų mokyklose, šaukdama 
rinkti senus kaulus muilo 
ir * glicerinos dirbtuvėms. 
Nes trūksta medžiagų ir 
tiems dirbiniam.

5 Svetimi Submarinai Tai 
kauja Ispaną Fašistams

Burgos, Ispanija, saus. 14. 
Fašistų štabas praneša, kad 
jie atmušę atgal žmonių mi
licijų, kuri atakavo fašistus 
prie Escorial-Madrid vieš
kelio. Valdžios milicininkai 
per dvi valandas iš ryto 
smarkiai puolę fašistų pozi
cijas ties Aravaca. Bet fa
šistai sakosi juos atmušę, 
nukaudami bei sužeisdami 
“tūkstančius” milicininkų.

Dienų pirmiau liaudies 
milicininkai su 18 tankų už
puolė Aravaca pozicijas, 
bet fašistai du tanku sudau
žę, o kitus atgal nuviję; sa
ko, kad liaudiečiai bėgdami 
palikę daug savo karinių 
medžiagų.

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

tas prie fašistų armijos 
tvirtina, kad fašistai užval
dę Escorial vieškelio dalį 
tarp Las Rozas ir Aravaca. 
Jie visiškai “išvalę” liaudies 
milicininkus iš Casa de 
Campo didžiulio parko, Ma
drido priemiestyj.

Madrid

Lima, Peru. — Fašistuo- 
janti valdžia suėmė vadus 
Revoliucinio Žmonių Susi
vienijimo. Sako, kad jie 
sausio 13 d. planavę pada
ryti sukilimų.

Detroit, Mich.. — Ketina 
atvažiuot J. L. Lewis, pir
mininkas Industrinių Unijų 
O r g a n i žavimo Komiteto, 
padėt automobilių darbinin
kams išsikovot geresnes sų- 
lygas iš General 
korporacijos.

vadų iš- 
Socialistų 
Socialistų 
purvinas

Paryžius, sausio 14. — 
Francijos ministerių kabi
netas su socialistu Blumu 
priekyje užgyrė įnešimų sei
mui, reikalaujantį uždraust 
savanorių kariautojų važia
vimų iš Francijos į Ispani-

Valencia, Ispanija, saus. 
14.—Fašistai, bombarduo
dami lėktuvų bombomis šių 
laikinųjų Ispanijos sostinę, 
užmušė iš viso 8 žmones, bet 
desėtkus sužeidė. Valdžios 
šarvuotlaiviai jieško Vokie
tijos ar Italijos karo laivo 
—lėktuvų išvežiotojo. Ma
no, kad tai nuo to laivo pa
kilę fašistai lakūnai bom
bardavo Valencių. Respubli
kos laivų kapitonai patėmi- 
jo penkis svetimus subrilari- 
nus, taikaujančius Ispanijos 
fašistam.

Buvo tokia partija. Tai Bol
ševikų Partija. Ji tuo jaus dar
bais įrodė, kad ji gali paimti 
galių į savo rankas ir išlaikyti. 
Neprabego ne penki mėnesiai 
nuo birželio 4 dienos ir Bolše
vikų Partija išvedė darbininkus 
į kovų už galių. Ji laimėjo, lai
mėjo darbininkai.

Istorija gražiai pasijuokė iš 
to Rusijos menševikų verkšle
nimo.

Cleveland, Ohio.—Darbi
ninkų Susivienijimas daro 
spaudimų pašalpų viršinin
kams, kad Šelptų ne tik be
darbius, bet ir streikuojan
čius auto. Fisher Body dar
bininkus. Sausio 14 d. pa
siuntė 25 narių delegacijų 
į pašalpų valdybų.. O jeigu 
reikalavimas nebus paten
kintas, tai rengs 
demonstracijas delei 
pų streikieriams.

Ispanijos žmo
nių milicija įsidrūtina atim
tose iš fašistų pozicijose 
Patys fašistai stebisi mok
sliškais milicininkų įsidrūti- 
nimais.

Maskva. — Kelias valan
das kalbėjosi su J. Stalinu 
žymus vokiečių rašytojas 
Lion Feuchtwanger ir pas
kui, sausio 13 d., per radio 
pasakė savo įspūdžius iš to 
pasikalbėjimo. Jis atrado, 
kad Stalinas yra atviras, 
smagus, mandagus, bet ne 
pataikūnas. Jo atsakymai į 
klausimus yra “aiškūs net 
iki aštrumo punkto.”

Feuchtwanger sako: “Sta
linas yra ne tik didis vals
tybės vyras ir socializmo 
organizatorius, bet virš vis
ko tikras žmogus... Ir 
greit pasidaro aišku, kodėl 
žmonių masės ne tik gerbia 
Stalinų, bet ir myli.”

Peilis iš užpakalio.
Perdaug buvo apžiojęs 
Brošiūra apie Ispaniją. 
“Tokia partija yra.”

Rašo A. B.

Anglę Karo Laivas Gra 
sino Fašistę Laivukui
London. — Vienas Ispani

jos fašistų ginkluotas laivu- 
kas buvo sulaikęs Anglijos 
garlaivį “Bramhill” Gibral
taro sųsmaugoj saus. 13 va
kare. “Bramhill” kapitonas 
per bevielinį telegrafų atsi
šaukė į Anglijos karo lai
vus, ir tuojaus atskubėjo 
Anglų laivas - draskūnas 
“Sussex,” nustatydamas sa
vo kanuoles į fašistų laivu- 
kų. Tatai pamatęs, fašistų 
laivukas visais garais nudū
mė tolyn.

Belgrad.—Vokietija yra 
skolinga 250,000,000 dinarų 
Jugoslavijai už bargan pirk
tas medžiagas. Dabar, to
dėl, Jugoslavijos bankai iš
dirbo planų, kad per mėne
sį būtų Vokietijai: bargan 
parduodama žaliųjų me
džiagų tik tiek; kiek ji at- 
siteis skolų už pirmiau gau
tas medžiagas.

Roma. — Mussolinis su 
visais savo ministeriais sto
tyje sausio 13 d. pasitiko 
Vokietijos oro laivyno mi- 
nisterį gen. Goeringų ir pa
bučiavo Goering’ienei į ran
kų. Paskui surengė karališ
kų Goeringams bankietų.

• Goering, kaip supranta
ma, apdirbinės su Mussoli- 
niu bendrus 
Ispanijų ir 
“prisimins” 
Sąjungų.

Philadelphia, Pa. — De
šimt unijų su 60,000 narių 
sausio iŠ^dTužgyrė Indus
trinių Uhijų Organizavimo 
Komitetų ir jo politikų, ir 
nutarė sudaryt savo indus
trinę tarybų. Tarp tų uni
jų yra Karpetų Darbinin
ku Unija, Amalgamated 
Plieno Darb. Unija, Elekt- 
rininkų ir Radio Darb. Uni
ja, International Ladies 
Garment Workers, Tarp
tautinė Mokytojų Federaci
ja ir kt.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Anglą Kompanijos Varį Fa
šistai Siunčia Kaziams

London. — Ispanijos faši
stų vyriausybė išsiunčia Vo
kietijon daug vario rūdos 
(naugės), kuri iškasama iš 
anglų kompanijai priklauso
mų kasyklų. Anglų kapita
listai yra įdėję $25,000,000 į 
tas kasyklas. Bijoma, kad 
fašistai jų visai nekonfis
kuotų. Anglijos valdžia ke
tina tyrinėti šių kasyklų 
klausimų.

Variu iš angliškų kasyklų 
Ispanijos fašistai dalinai at
simoka Vokietijai už karinę 
pagelbų. ...

Pasibaigė karjera pono Lan- 
dono. Vyras buvo užsimanęs 
reakciniu žirgu įjoti į Baltąjį 
Namą, bet nepavyko. Buvo 
Kansas valstijos gubernato
rium įr tos vietos neteko. Da
bar nusipirko farmą ir būsiąs 
farmeriu.

.Tas sutvėrimas labai menko 
proto. Jis buvo įrankis Hears- 
to ir stambiųjų kapitalistų. 
Tai antros laidos amžina atil
si Hardingas! Apžiojo jis la
bai daug, bet nukando labai 
mažai. Jis jau niekados nebe
bus kandidatu į Jungtinių Val
stijų prezidentus. 1940 metų 
rinkimams Hearstas jieškos ki
to bukapročio patarnauti reak
cijai už įrankį.

Lansing, Mich., sausio 14. 
—Pagal Michigano guber
natoriaus Murphy’o pasiū
lymų, prasidėjo derybos 
tarp Jungtinėse Automobi
lių Darbininkų Unijos ir 
General Motors vice-prezi- 
dento Knudseno delei “sėdė
jimo” streikų baigimo.

Darbininkus atstovauja 
unijos prezidentas Homer 
Martin, vice-prezid. W. 
Mortimer ir Industrinių 
Unijų Komiteto direktorius 
John Brophy.

General Motors vice-pre- 
zidentas Knudsen pasakoja, 
būk jis “apgailestaująs,” 
kad įvyko kruvinas susikir
timas tarp Fisher Body fa
briko streikierių-sėdėtojų ir 
policijos, kuri juos mobili
zuotai užpuolė. Jis šneka, 
būk General Motors korpo
racija nereikalavus milici
jos prieš streikierius. Bet 
jis, žinoma, meluoja.

• Detroit, Mich.—Milici
jos vyriausybė saus. 13 d: 
telegrama įsakė Verlui 
Lahs’ui, vadui sėdėjimo 
streiko Cadillac auto, fab
rike, stoti į eiles milici
jos, kuri x atsiunčiama 
“tvarkai palaikyti” prieš 
streikierius. Jis, kaipo 
milicijos narys, būtų bau
džiamas, jeigu atsisakytų. 
Lahs, todėl, kreipėsi į 
streiko komitetų, klaus
iamas: kas daryti? Ko
mitetas davė jam leidimų 
eiti į milicijų.

Varšava. — Lenkijos sei
mo atstovų būrys, pasivadi
nęs dargi “darbo grupe”, 
reikalauja, kad visi žydai 
būtų iškraustyti iš Lenki
jos (kaip pranešta sausio 
13 d.)

Į ta reikalavimų atsiliep
damas, seimo vice-pirminin- 
kas pulk. Miedzinski pareiš
kė, kad jeigu Lenkijoj būtų 
tik 50,000 žydų, tai galima 
būtų išsitekti, bet dabar jų 
yra 3,000,000, ir todėl pa
tartina surasti būdus, kad 
kuo daugiau jų išsikrausty
tų į Palestina ar kur kitur.

Maskva. — Vien žemdir
bystė ir maisto pramonė 
šieniet duos Sovietų iždui 
24,000,000,000 įplaukų, kaip 
atranda finansų komisaria
tas. Taigi jau iš šio šalti
nio bus daugiau negu pa
dengta 20,000,000,000 rublių 
suma, skiriama šalies gyni
mo reikalams.

masines
pašal-

Berlynas. — Vokietijos 
ūkio ministeris H. Schacht 
buvo pasinešęs važiuot į 
Paryžių šios savaitės gale, 
pasiderėt su Francijos val
džia delei prekybos sutar
ties ir paskolos Vokietijai. 
Bet dabar Hitleris jo važia
vimų atidėjo neribotam lai
kui. Nesitiki laimėti šiuo 
tarpu, kai jo generolas Go
ering, nuvykęs į Romų, ve
da slaptas derybas su Mus- 
soliniu. Todėl Schachto ke
lionė į Paryžių yra atideda
ma bent iki po Goeringo su
grįžimui.

Trockininkai tikrai suėdė to 
limų vakarų Soc. Partijos or
ganizaciją. štai “Daily Wor- 
keriui” į rankas pakliuvo Ca- 
lifornijos socialistų 
leistas buletinas į 
Partijos ir Jaunųjų 
Lygos narius. Taip 
tas buletinas, jog tikrai koktu 
jį skaityti. Purvinamas, nieki
namas, išdaviku ir pardaviku, 
Roosevelto ir kapitalistų agen
tu išvadinamas Harry Bridges, 
kuris taip tvirtai vadovauja 
jūrininkų ir uosto darbininkų 
streikui. Tas dokumentas toli 
pralenkia visus Hearsto šlamš
tus.

Taigi, trockistai - socialistai 
Californijoje, kuriems vado
vauja renegatas James Can
non, duria peiliu į jūrininkų 
streiko nugarą. Jiems nuošir
džiai už tai padėkavos laivų 
savininkai. Bet ką jiems pasa
kys tūkstančiai streikuojančių 
jūrininkų ?

Girdėjau, kad drg. Andru
lis, “Vilnies“ redaktorius, ruo
šia brošiūrą apie Ispaniją. Juo 
greičiau jis ją priruoš, tuo bus 
geriau. Labai reikia informa
cijų apie Ispanijos liaudį ir jos 
kovas. Mūsų judėjimas turėjo 
tokią brošiūrą išleisti pora mė
nesių atgal, bet nepasiskubino. 
Labai gerai, kad nors dabar 
“Vilnis“ išleis.

Gibraltar, saus. 14.—Įvy
ko baisiai žiaurus mūšis 
tarp Ispanų liaudies milici
jos ir fašistų viename mie
stelyje arti Malagos. Fašis
tai sakosi užėmę tų miestelį. 
Ispanijos valdžia tatai už
ginčija.

Mussolini Karštai Suti 
ko Hitlerio Generolą

London, sausio 12.—Ang
lijos užsieninis ministeris 
A. Eden buvo pasviręs 
Francijos pu^ėn prieš grasi
nantį Hitlerio įsigalėjimų 
Ispaniškoj Morokkoj, kuri 
rubežiuojasi su Francūziš- 
ka Morokko. Bet Anglijos 
ministerių kabineto daugu
ma nutarė laikytis nuoša
liai nuo Francijos kivirčių 
su Vokietija del Ispaniškos 
Morokkos ir abelnai del 
šiaurinės Afrikos.

Anglija, jau be Francijos 
parašo, išsiuntinėjo naujų 
atsišaukimų įvairioms vals
tybėms, kdd stabdytų sava
noriu karių praleidimų Is
panijon.

Reading, Pa. — 6,000 fa
šistinių gaivalų pasirašė po 
reikalavimu-grasinimu mie
sto majorui J. H. Stumpui, 
idant jo policija “suvaldytų 
vandalus”, o jeigu ne, tai 
tie “piliečiai” paimsią po
licijos pareigas į savo ran
kas ir apsidirbsią su “van
dalais”. Tuo vardu jie va
dina kovingus streikierius 
prieš Berkshire mezginių 
kompaniją.

Tariami “tvarkos apašta
lai” kaltina streikierius, 
kad šie maliavų “bombo
mis” bjauroju skebų namų 
sienas ir akmenimis bom
barduoją jų langus.

Paryžius. — Ispanijos fa
šistų komandieriui genero
lui Franco reikia gaut dar 
bent 80,000 “savanorių” ka
rių iš Hitlerio, kad užtikrint 
laimėjimą prieš Liaudies 
Frontą, 
Vokietijos generolas Wm. 
Faupel, nazių atstovas prie 
Ispanų fašistų “valdžios.” 
Apie šį reikalavimų rašo 
“L’Oeuvre,” kuris išdėsto 
dar tokius gen. Faupelio 
planus:

Vyriausias vadas fašistų 
karo veiksmų Ispanijoj turi 
būt generalis štabas, suda
rytas iš Vokietijos ir Itali
jos karininkų. Hitleris turi 
atsiust į Ispanijų 300 jaunų 
nazių, kurie mokintų Ispa
nijos fašistus. Naziai “sa
vanoriai” žinovai turi per- 
organizuot ir tvarkyt Ispa
nišką Morokko. Vokietijos 
kariuomenė turi būt palai
koma Ispanijoj net po to, 
kai fašistai “nugalės 
publikos valdžią, nes dar 
reikėsią “nuramint” gyven
tojus.

Pranešama, kad Hitleris 
sutikęs su gen. Faupelio pa
siūlymais, pare ikšdamas: 
“Mes neapleisime Ispanijos, 
iki gausime kolonijų.”

Vilnius. — Sausio 13 d. 
žiniomis, vis dar tęsiasi 
lenkų (fašistų) studentų 
riaušės prieš žydus. Riau
šininkai reikalauja išskirt 
žydus iš bendrų klasių ir 
suvaryt juos į atskiras 
žydiškas klases. Daugelis 
žydų sužeista. Del riau
šių tapo uždarytas pats 
Vilniaus Universitetas iki 
šio pusmečio galo. Fašistų 
sąjūdžiai prieš žydus tę
siasi nup pereito rudens.

Tornadai, smarkiausi viesu
lai, Jungtinėse Valstijose nuo 
1916 iki 1936 m. užmušė 
5,224 žmones.

Flint, Mich. — General 
Motors bosai rengia mitin
gus, darbininkų vardu per
varo reikalavimus “sugrą
žint juos į darbus,” “baigt 
streiką” ir atsišaukia į pre- 
zid. Rooseveltą/idant sutai
kytų streikierius su samdy
tojais.

Jau pora tūkstančių mili
cininkų sutraukta į Flint, 
Mich., prieš streikierius ir 
jų pritarėjus. Atsiunčiama 
dar 1,000 milięininkų. Tai 
daugiausia jauni vyrukai 
keliolikos iki 20 metų am
žiaus.

Kerenskio valdžios 
mėnesio gadynėje, birželio 4, 
1917 m., Visos Rusijos Sovietų 
suvažiavime buvo svarstomas 
klausimas apie valstybės pobū
dį. Pašto ir telegrafo minis
teris menševikas Ceretelis lakš
tingalos balseliu čiulbėjo:

“Šiuo tarpu Rusijoje nėra to
kios partijos, kuri galėtų saky
ti: duokite mums galią, pasi
traukite, mes užimsime jūsų 
vietą. , Tokios partijos Rusijo
je nėra!“

Svetainėje viešpatavo mirtina 
tyla. Bet Cereteliui vos pabai
gus tuos liūdnus žodžius, iš vie
tos Leninas, Bolševikų Partijos 
vadas, šovė taip garsiai, kad 
kiekvienas jį išgirdo ir supra-
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“Įkriminuojanti” Prasižengimai 
Rumunijoj

Pereitą mėnesį Buchareste, Rumunijoj, 
prasidėjo byla 59 asmenų, kaltinamų pri
klausyme Komitetui Gynimui Politinių 
Kalinių. Asmenys veikė ir suareštuota 
Constancos mieste. Be kitų “įkriminuo- 
jančių” dalykų valdžios rankose, prieš 
kaltinamuosius panaudota Franci jos pre
mjero Blumo ir buvusio Rumunijos už
sienių reikalų ministerio Titulescu at
vaizdai, kaboję paminėto komiteto raš
tinėje... (

Jau tik tas vienas faktas parodo, koki 
silpni valdžios argumentai, jeigu ji pri
versta griebtis už Blumo ir Titulescu pa
veikslų, kaipo “įkriminuojančios” me
džiagos. Bet spėjama, kakd suimtieji ir 
teisiamieji žmonės visgi bus nusmerkti 
kalėjiman. Senas lietuviškas priežodis 
sako: “Kas nori mušti, suranda įrankį.”

kė už tuojautinę organizacinę vienybę 
abiejų sąjungų. Darbo Partijos genę- 
ralės tarybos atstovas, Tofharri, pareiš
kė, kad jaunimas negalįs spręsti vieny
bės. reikalo—jį turinti išspręsti Darbo 
Partijos gęneijalę tapyba. Bęt jaųnipiąs, 
matyti, to nepaisė, bet nutarė vienytis.

Teisingai ir ryškiai pastebėjo už vieny
bę kalbėjusieji jaunimo vadai (abiejų 
partijų): susivieniję, mes kovosime ne 
prieš Darbo Partiją, o prieš fašizmą ir 
būsime daug stipresni.

Priimta rezoliucijos, nustatančios vie
nybės principus. Kai kongresas baigėsi, 
delegatai pareiškė, jog organizacinė vie
nybė—jau tikras įvykis.

Tokį Belgijos jaunimo žygį tenka tik 
pasveikinti. Prie to turi eiti ir “seni
mas.” Fašizmo pavojus juk Belgijoj di
desnis, negu kur kitur. Ant kiek revo
liucinės darbininkų ir farmerių eilės bus 
Suvienytos, ant tiek bus stipresnis darbi
ninkų judėjimas kovai su žmonijos prie
šu, fašizmu.

Lietuvos Liaudies Frontas Prieš Koncen 
(racijos Lrogerius

Liebknechtas ir Luxemburg
Šiandien, sausio mėn. 15 dieną, sukan

ka lygiai 18-ka metų- nuo nužudymo Ka
rolio Liebknechto ir Rožės Luxemburg, 
dviejų žymiausių mūsų gadynės revoliu
cionierių.

Juos nužudė Vokietijos buržuazija dėl- 
* to, kad jiedu buvo vadai komunistinio ju

dėjimo, kovojančio už naują sistemą, — 
komunistinę sistemą.

Jei Vokietijos social-demokratija būtų, 
tuomet kovojusi už sovietinę Vokietiją, o 
ne bendradarbiavusi su buržuazija, tai 
šiandien Vokietijos žmonės, o gal ir visos 
Europos žmonės būtų gyvenę tokiu lai
mingu gyvenimu, apie kokį tik knygose 
skaitome. Jeigu šiandien Sovietų Sąjun
ga, kuri 1919 metais buvo atsilikusi nuo 
Vokietijos šimtu ar daugiau metų, atsi
stojo pirmutinėse pasaulio kraštų eilėse, 
tai galima sau įsivaizduoti, kas būtų bu
vę Vokietijoj, kai būtų valdę darbinin
kai.

Deja, social-demokratija tuomet nuėjo 
su buržuazija. Noskės ir kiti jos vadai 
šaudė revoliucionierius, kovojančius už 
sovietinę Vokietiją. Na, ir kokios to pa
sėkos? Vokietija šiandien atsidūrė nas
ruose fašizmo, šaudo darbininkus, šim
tais ir tūkstančiais kiša į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. Įdūkęs fašiz
mas naikina ilgų metų sukurtą kultūrą 
ir tempia visą kraštą (podraug ir visą 
pasaulį) į naują imperialistinę skerdynę.

Minėdami tų dviejų didelių žmonių, 
didelių revoliucionierių mirtį, pasaulio 
darbininkai turi juo uoliau kovoti prieš 
fašizmą ir karo pavojų. Svarbiausią: 
darbuotis už apvienijimą darbininkų 
klasės, nes. tik tuomet bus galima tvirtai 
atsispirti prieš fašizmą.

Smagi Žinia Avalų Pramonės 
į Darbininkams.
Nesenai Brocktone (Mass.) įvyko svar

bi konferencija, kurios darbo vaisiais ga
lės pasidžiaugti visi avalų pramonės dar
bininkai. Konferencijoj dalyvavo trijų 
avalų siuvimo darbininkų unijų atstovai 
ir nutarė susivienyti į vieną avalų, dar
bininkų uniją.

Iki šiol avalų pramonėje veikė trys 
unijos: Brotherhood of Shoe & Allied 
Craftsmen, Shoe Workers Protective 
Union, ir United Shoe & Leather Work
ers. Dabar jos visos nusitarė vienytis į 
vieną uniją, pavadintą: United Brother
hood of Shoe Workers (Suvienyta Avalų 
Darbininkų Brolija).

TiėšA, Idar, nepądąryt^ąs galutinas , nu
tarimas. Tai tik unijų' ‘atstovų nu^įtari- 
mas. Dabar' tas klausimas bus leista; pa
rims balsuoti (referendumui). Bet ne^- 
ra abejonės, kad jie nubalsuos už vieniji
mąsi.

Vienybės darbą smarkiai varė pirmyn 
CIO atstovai. Dėka jų akstinimui, buvo 
sušaukta konferencija. Ateityj CIO pa
sižadėjo padėti suvienytai kurpių unijai 
organizuoti visus tos pramonės darbinin
kus. f - •

Šiuo tarpų per visas tris unijas narių 
randasi apie 40,000, o neorganizuotų kur
pių dar yra apie 175 tūkstančiai. Kai jie 
visi bus suorganizuoti į vieną stiprią uni
ją, tai ištikiu jų bus pasiekta didelis lai
mėjimas.

Taigi avalų pramonės darbininkai turi 
ruoštis dideliam ir svarbiam darbui.

Šippiis dięnpipis gavome iš 
Lietuvos lapelį, išleistą ir dali
namą Lietuvos Liaudies Fron
to. Lapelis skamba:

Fašistų valdžia su .kruvinuoju 
Smetpna priešakyj baigia Lie
tuvą paversti išvien kalėjimų. 
Pęr savo viešpatavimo dešimt
metį fašistai pristatė tiek nau
jų kalėjimų ir arešto namų Lie
tuvoj, kiek jįj nebuvo nęi caro, 
nei vokiečių okupacijos laikais. 
Dabar Lietuvos fašistiniuose 
kalėjimuose nuolatos sėdi dau
giau kaip trys keturi tūkstan
čiai darbininkų, valstiečių, tar-r 
nautojų ir inteligentų-antifąšia- 
tų, Dalis, jų pasmerkta ilgiems 
metams karo lauko, kariuome
nės jr kitųkių fašistinių teismų. 
Kita dąįis sugrūsta į kalėjimus 
karo komendąntų nutarimais, 
Darbo žmonių, išnaudotoja .ir 
prispaudėją fašistinė. Smętpnos 
—Tūbelio valdžia dreba iš bai
mės prieš kovon besitraukiančią 
darbo liaudį ir stengiasi nuo jos 
neapykantos apsisaugoti žvalgy
bos ir policijos tęr.oro pagalbą, 
masiniais, areštais, darbinįpkų 
ir valstiečių, niekšingais sušau
dymais, kankinimais, provoka
cinėmis kalbomis, nežmoniško
mis kalėjimų sąlygomis ir t.t.

Tačiau kruvinajai fašistų vaįr 
dž.iai to negana. Smetoną, Tur 
belis. ir visa jų kompanija stem 
giąsi neatsilikti nuo savo moky
tojų—mussolinčikų ir hitlerinin
kų. Jie su savo falšyvo seimo, 
pritarimu Lietuvę^ darbo žmo
nėms ruošią naują masinį kalė- 
jimąX-kbfiėentj’ącijos lagerius^ 
pavadintus “darbo stovyklo-. 
mis.”. Į. šiuos lagerius fašistai 
rengiasi uždaryti visus, kas tik 
bus žvalgybos įtartas nepąlaųr. 
kurnu fašistų režįmui. Tuo. bųr 
du fašistai tikisi galėsią dar la
biau padidint darbo žmonių iš
naudojimą bei priespaudą, ir lai
sviau dirbti Lietuvos nepriklau-

Belgijos Jaunimas Susivienijo
Andai mes nurodėme, kad gr. mėn. 25- 

26 dd., Brusselyj, įvyks Belgijos socialis
tinio jaunimo kongresas, kuriame bus iš
spręsta organinės vienybės su komunisti
niu jaunimu klausimas. Prieš vienybę 
griežtai pasisakė Belgijos Darbo Parti
jos viršininkai.

Nepaisant visko, kongresas įvyko, ku
riame dalyvavo socialistinio ir komunis
tinio, jaunimo atstovai. Socialistinės 
Jaunimo Sąjungos sekretorius, Gode- 
froid, ir Komunistinės Jaunimo Sąjun
gos sekretorius, Jonas, vieningai pasįsą-

Naziai Prievarta Ims Grū
dus iš Valstiečių

Berlynas. — Vokietijai
-: trūksta bent tonų

Ui TĮl (% ufr if.ii

I Kur Tie “Vadai”?
Niekad Amerikos darbininkų judėjimo 

istorijoj nebuvo tokio didelio sąjūdžio už 
organizavimą neorganizuotų, kaip šiuo, 
tarpu. ■ Plieno pramonės darbininkai or
ganizuojami į vieną didžiulę uniją.; stik
lo pramonės darbininkai—taįpgi, organi
zuojami į vieną didžiulę uniją; automor 
bilių pramonės darbinįnkai daro, pana
šiai. Visur nepaprastas darbininkuos 
susidomėjimas einamaja kova už dides
nes algas, geresnes darbo sąlygas, trum
pesnes darbo, valandas ir pripažinimą 
unijos. Daugelyj viętų darbinipkai ko
voja, streikuoja nąų jomis (sit-down) 
streiko formomis, žodžiu, bruzdėjimas 
visur. \

Bet tame sąjųdyj mes niekur nema
tom Amerikos, Darbo Federacijos vadų, 
Greenų, Wollų, ir kt. Jie sau ramiai, lė
bauja arba ilsisi kur nors. Floridos puoš
niuose kurortuose. Visą organizavimo ir 
streikų vadovavimo darbą veda CIO žmo
nės, su: Lewisu priešakyj.

0, bėję, vienas iš p. Greęno sėbrų, p. 
Ryan, mątosi streiko lauke, bet ir tas 
stovį ne su streikięriaię, o. su sįręiįlaųr. 
žiais. Jis, padedamas policijos ir laivų 
kompanijų mušeikų, puolą, ant streikuo
jančių. dąrbinįnkų-jureivių pikieto lini
jų; kaip įmanydamas laužo stręiką.

Toki yra tie patentuoti, vadai. Jie at
sistojo tokioj pozicijoj, kad jau vargiai 
jiems kada nprs. teks vadovauti strei
kai; tik ląužytįi) juos tegalės.

valdžia įstei
gė visose vietose tam tik
ras komisijas, kurios versti
nai spirs valstiečius parduot 
nustatytą daugį grūdų to-

grūdų. Nazių kįomis kainppų^ Nokiąs ną- 

ziai skiri L Visai, uždraus

ta pardavinėti duoninius 

grūdus gyvuliams šerti, 
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Net ir šunes urzgia, loja, 
Staugia, kaip vilkai;

žmones, išsigandę klausos, 
Mąno—bus blogai...

Parazitas apsikarstys
Aukso barškalais,

Darbininkam priseis puoštis 
Skarmalais, lopais.

Laikas, lyg tas upes vanduo, 
Nesustodąms plauks;

Kūdikiai j stambius vyrus— 
Milžinus išaugs.

Ir valdono rėksnys vaikas 
Toks, kaip ir .kitų: 
Rožayos mėsos šmotelis 

Plikas, be dantų.

Laikus bėganti puslėtrankiai
Visi susipras

Ir auksuotus parazitus
Nuo sprando numes!

Tie, kas viską pagaminą— 
Su alkių kovos,

Veltaėdpiąi-parazitai— 
Nuolat uliaVos.

Kaip tyčia, tą dieną gimė 
Nemažai vaikų,

Bet del vieno tik triukšmavo, 
Nepaisė kitų.

Mat, kiti gimė lūšnose— 
Vargdienių vaikai,

Tai kam dar juos ir garsinti, 
Juk jie bus" vergai?

Dėlto beldžia, staugia, kriokia 
1 Taip visoj šaly,—
Nau jas ^parazitas gimė

Valdono pily.

švilpia ip žviegia švilpynės 
Visų, fabrikų;

Kanuolės leidžia perkūnus 
Iš savo nasrų.

“Gal svietui atėjo galas?
Gą^ viskas sugrius?” 

Tačiaus greitai sužinojo,—
Taip blogai nebus.

TRIUKŠMAS DEĘ NIEKŲ
Plerpia, kliurkia, terškia,

Trimitų balsai; [kriokia
Gaudžią, kaukia, ūžia, spiegia,

Bažnyčių varpai.

Motinos gamtos’sutverti,— 
* • Ąlolio tq paties;
Nepajėgi u pi nei atskirti 

Lūjsno§, ar pilies?

ŠYPSENOS

Senas Vincas.

Kūdikiai buvo vienodi, 
Kaip mamos vienos;

Ir valdono ir biedniokų—
Vienodos spąlvos.

Darbo liaudis šitai tvarkai 
Gąlą padarys!

O visokiem dykaduoniam 
štai ką pasakys:

Penktadien,, Sausio 15, 1937

antras kapt ųž akmens, tre
čias capt ųž. baslio, ketvirtas 
už pištalieto — praąįdeda Vai
na, areštas ir teismas. Bet ir 
teisme, neturint įrodymų, ku
rioj pusėj teisybė, teisėjas įsi
velia kaip gaidys į pakulas, 
niekas neišeina, kląusįrpas lie
ka neišrištas. Taip dalykams 

!esant, verkiant prisieina jieš- 
:koti: tokio daikto, kad; būt 
kuom įrodyti, jog tikrai turi

somybės hitleriškai Vokietijai 
pardavimo darbą.

Buvusiame Varniuose konęen- 
tracijos lageryj klerikalai ir fa
šistai. ruošdavo kruvinas politar 
ręstorantų ekzekucijas. Varnių
kruyinpą dėmės, nenuplaus fa- teisę vadintis ponu, bet kuom 
šistąf nuo, savo veidų niekados. įrodyti ?-
Bet fašistų ruošiami koncentra- 
cijpą lageriai nębųs paprastas 
bųyųsįp, Varniuose koncęntrąęir 
jos lagerių atgąįvipįmas. Nąu- 
ji, lageriai, kuųie pirmoj, ęilęj, 
ruošiami Kretingos akmenim 
guose laukuose, numatyta pato
bulinti naujausiais hitleriško te
roro atsįękimąis r. privalomais 
sunkiausiąja dąrbais, (pay. ak-' 
menų ąkaldymap)., karišku muš
tru, kruvinu areštuotų kankini
mu, nežmoniškomis laužo, bara
kuose gyvenimo sąlygomis ir, 
ga| būt, dargi iš pasalų žudyr 
mąįs. /Koncentracijos ląąęriai, 
šalia kalėjimų, rupŠįapiasi pa
daryti, nauja, mąsinė fašistų po
licijos, žvalgybos ir karo ko
mendantą sauvalės vieta, nauja 
masinė darbų žmonių kankini
mo ir žudymo vieta.

Koncentracijos lageriai grę-r 
šia visiems padoriems Lietuvos 
gyventoj ąms:’ d a r b iniųkams, 
valstiečiams, tąrnautojams, ipr 
teligentams. Šiandien nieks ne^ 
garaptuotas, kad; j ją kurią, dier 
ną ar naktį netaps, fašistų sau
valės bei teroro auka.

Todėl Lietuvos liaudies fron
tas šaukia visus Lietuvos darbų 
žmones į kovą prieš, naujas 
niekšingas 
iTeneiieka 
kampelio, kur nepakiltų, gąlin- 
gąs. darbų žmonių protesto bąl- 
sąs:

Šalin koncentracijos, lagerius.!.
Amnestiją a ųt ifąšistiniąjnę 

politkaliniams,! r - .
Liaudies Frontą, Kpmifetas. 

1936 m. lapkričio mėn.
Kaunas.

fašistų, užmačias. 
nė-'! vieno Lietuvos

Prie Tvarkos
F.eTjętonas

Pirmiausia turiu, prisipažinti, 
jums, ponai ir ponios, kad aš. 

? baisiai neapkenčiu betvarkės, 
nepaisant, kur ji pasireikštų— 
tarp, ponų ar mužikų, tarp, po
ros ar tarp įsimylėjusių, žo7 

* d žiu. sakant, kur ti^ pamatau 
betvarkę, tuoj šaukiu—prię 
tvarkos!

Kadaise kaip Lenkijoj, taip 
ir Lietuvoj buvo mada, kad 
bajoro titulą ir skiauturę—po
nas,’—galėjai nusipirkti už 
pinigus. Bet dabar, Lietuvai 
gavus nepriklausomybę, pono 
titulas., taip atpįgo, l$ad( kąs
tais visai netikėtai, tik žjūr 
rėk, jau, tau Ras, nors ir, įsųdi- 
no skiauturę “ponas.”

Klausantis lietuviško pro- 
gramo per radio, atrodo, kad 
visi lietuviai jau virtę ponais: 
—ponas ant ponios, ponia ant 
pono ir dar kartą—ponas. 
“Ponaitis J-kas apyaikščioja 
savo viųnerių metų gimtadier, 
pį,” pareiškia radio, programų, 
vedėjas.

Išgirdęs tokį pareiškimą, 
kad ir dantį geltų, prisieiną 
nusikvatoti ir pamislyti: “Kad 
tu sprandą nusisuktum su. to
kiu, ‘ponąičiu’ ip. jp, gimtądįę- 
nio ‘ąpyąikščipjųpul’ Pašėlęs 
ponaitis! Vietoj kelinių—pa
lutė, vietoj cigaro;—kojos nyk- 
štis, o ant visų keturių, rėplio
damas, ‘apvaikščioja’- savo 
gimtadienį!’?

Atsižvelgus j. šitą, limpančią 
prie lietuvių aršiau, nęgu cho
lera, ligą—ponas,—kylą, kląų- 
siipas, ar lenkai dykai tas . 
skiaųtures lįetuviamą dąlįną, 
ar popas. Siųetopa importuoją 
jas, iš. Lelijos, ir dąjjną savo

■ ištikimiesiems, 'kad įrodžius ' 
jų kultūrėjimą bei demokra^ 
tiškumą ?

Tačiaus, šiaip ar taip, po-

Aš buvau manęs duoti pa
siūlymą, kaį. ųorint tapti tik- 
,ru lietuyišku ponų, turėtume 
įsiverti rinkę į šnerves arba į 
ąpatinę lūpą, k-MP nekųrie af- 
riįonai. kąčį daro. Vienok, be- 
nagrinėjant tokios rinkės ge
rąsias ir blogąsias puses, dink- 
telejo į. mąpo. ą^bū^ą, išganin
ga. tame? kląųsim'e - ir 
teiksitės ją, gerbiami ponai ir 
ponios, priimti, būtent: ’

Anądien skaičiau laikraštyj, 
kad Lenkija labai bagota, at
leiskite už stačiokiškumą, — 
utėlėmis!- Ten. kiekvienam len
kui išpuoja po pusseptynįojik- 
tos utėlės! Tos ųjtjėlės, supraų- 
tąmą, tųi;i ir tyrą lenkų bąjorp 
kraują bet panaberiją, nes jų 
tėvų-tėvort.evųkąi bei močiutės 
tikrai yra kaštavojusios pono 
bajoro kraujo. Ot, čia ir atsi
darys kelias į išeitį iš tų nesu
sipratimų ir ta lenkiška utė- 
liukė išves, mus, kaip tas Mai- 
žis žydus, iš nesusipratimų ne
valios.

Tokią importųptą iš Lenki
jos utėlę turint savo, antyj, tos 
utėlaitės ragais bile durniui 
bus galima išbadyti akis, kai
po faktu, kad męs turime pil
ną teisę vadints ponu ar po
nia. A '

Tos utėlės turės būt parda
vinėjamos po 1,000 litų Lietu
voj ir po 100 dolerių Ameri
koj; Tokiu, bųdu, mužikus, ne
turėdamas tiek; pinįgų,. negalės 
nusipirkti ujtęįęs. ir, suprantą^ 
ma, neturės teisės vadintis po
nu. i

Tik susimildapii, ponai ir 
ponios, nepradėkite siųsti pi
nigus Lenkijon ir nepradėkite 
trauktis utėles pirma, negu bus 
padaryta tvarka. ’

Gal būt, kad1 patsai “tautos 
vadas”; ponas Smetona, pada
ręs. sutartį sų Lenkija, par
trauks, iš ten nemaišytos veis
lės, tyro poniško kraujo utė
les ir pardavinės jas tik tiems, 
kurie vertais yra vadintis po
nais ir poniomis.

Aš nuo saves, kaipo ameri
kietis, pasiūlyčiau tik dvi rer 
'komendącijas, būtent: a) pa
siųsti Kauno kdngresąn du iš
tikimiausius, tjėvynąinius, na- 
jurkiškį poną Vitaitį ir klęve- 
iandiškį poną Karpavičių, 
b). ikr\įvyks kongresas, 
siems 1 
ponias 
neskubti. |š ten pjaukų,

bet mums vistiek prisieis, 
kaip tam vaikui su savo mot- 
ka, susidurti po dievo bimba
lų, kad išrišus lietuviškų po
nų klausimą- Kas gali užtik
rinti, kad Lęnkįja nepąręika- 
laus iš Lietuvos atlyginimo už 
be jos. lei.dimo vartojamas 
skiauturčs—:ponug.?- TJai vie
na.

Antra vertus, kad ir toj pa
čioj, I/etuvęj, daleiskim:. susi
tinka aki$ į akį ponas Smetona 
sų šunų gaudytoju, ponu Sū
riu. Abu lietuviai, abu iš to | 
paties materijolo padaryti ir 
abu ponai. Bet vienas “didisi” 
mažulytės tautos “vadas” ir 
“prezideųtas,” o antras../. vi
so labo tik šuųų. gaudytojas. 
Kaip dąbąr įr.ojytj, kuris iš 
jų. dyįejų, yrą tiftra^ pppas, o 
kuris tik. pąmėgdųoklis?

^ųprąntąpi^ POD^s, Smetoną 
įrodys, savo tųoip, kad poįfls '“tąiįtos. yą^šs’'. su kitais 
pastątys popą, oųrį pp(ie sięnps vadukais gaįėtųt ,• atątjinkamai 
ir lįeps. jį sušaudyti! Bet kas/paūžti. 
gali užtikrinti, kad tuom bus į
išrištas ponų klausimas? štai, 
pavyzdin, susitinka keturi, po
nai: Varškė, Išrūga, Sviestas ir 
Pasuka. Vigi keturi Uetųviąi, 
visi iš tos pačios medžiagos 
pądąrytj ip yiąii ppąąi;! Kyla 
klausimas, kurie iš jų turi pil
ną, teisę, vadinsis pqnais, o lęų-

• _ ;  j________ ’_______________• nrie tik antrąrąnkiąi ponai? 
Kyla karšti ginčai, bet įrody
mo nėra.

Ponas Sviestas ir ponas 
Varškė, suprantama, tvirtins, 
kad jiedu iš geresnio materi- 
jolo padaryti ir, kaipo.toki, tu
rį; teisę vadinsią ir. pirmo, kar 
Įibro ponais, Gįj popas, Pasuką 
sų. ppnu Išrūgą, prirodinėja, 
ką$i(juodu irgi ne.iš bįlę tyejmp. 
išspirti, kad be pąąukų ųęgąįį 
būti sviesto, p be iąrūgų— 
varškės ir jiedu esą. lygūs po
nai! Įrodymų nėra, stveriasi 
‘‘argumentų,” bet kokių?

Vienas išsitraukia cizoriką

ir 
vi- 

ndidatains į ppnua bei 
išmazgoti pažasčių ir.

' ' ' ► kad, 
būfų, g^raj priaugtas utėlei 
ūkią ir kad nięko jai riesto
ku otų.

Su lenkiška utėle mes nu
šausime du kiškiu vienu šū- 
įviu: išrišimą ponų, klausimą ir 
dapildysirpe iždinę, iš kurios

• i

“Imkit traktorius ir plūgus,
< Eikit žemę art! ’
O jeigu nenorit dirbti,—

Eikit pasikart!”
Raguotis.

IŠ LIETUVOS
- KĄUN.AS

i - X :

Šiaulių. Darbinįnkų 
Delegacija

šeštadienį? lankėsi Kaune, 
Darbo rūmuose darbo ir uždar
bio. ręikąlaiš, Penki darb. ėjo 
pėsti iki Ęėdąjnių, pavargę, 
[4ū| grįžę, o 3 at,važiavo, Darbo 
Įrūmąms. jįę. pasakę, kad. bedar
biais prię; viešųjų darbų duo
dą darbo savaitę pęr mėnesį, 
uždirbą l-^J.,5 lt. per cįięną, iš 
ko sunku pragyventi, ypač ąu 
šeimomis. Šiauliuose bedarbių 
’apie 2,000, o darbo po savaitę 
{gauną, per' lOOJ Darbo rūmai 
ipažadęję jų,’ reikalais rūpintis.

f* .

UKMERGĖ
Kiek yra Bedarbių

šiuo metu Ukmergėje yra ne

Chinų Valgios Nariai Nor 
rėję Mirties Chiang 

Kai-shekui

Hopgl^ong. — Praneša
ma, kad tai tūli nariai pa
čios centrafinės Chinų vaL 
džios padarę sąmokslą, pa
gal kurį buvo Sian mieste 
pagrobtas ir įkalintas Chi- 
nijos diktatorius Chiang 
Kaį-shek. Jie norėję, kad jis 
taptų nužudytas*
. . 1. » .w" 

mažiau šimto negaunančių dar
bo bedarbių. Dabar šalčiams 
prasidedant užsibaigiant kai ku
riems viešiesiems darbams, tas 
bedarbių skaičius dar labiau di
dėja
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Puslapis Trečias

Raumenys ir Inžinai Vieni Sėdi, Kiti Dreba

>7

Daug žmogus gali nuveikti, 
vien dirbdamas rankomis ir pe
čiais, be mašinų, elektros ir ga
ro. Senovės Romos vergai nu
tiesė garsųjį Appijaus vieškelį, 
virš 2,000 metų atgal, kuris dar 
ir šiandien tebetarnauja Itali
jai. Tai tiesioginis žmogaus 

i ■ darbas, tik dalinai panaudojus 
gyvulių jėgą.. Vakarinėje Euro
poje yra puikių pastatų, pabu- 
davotų 5-6 šimtai metų atgal, 
kada faktinai niekas dar ne
svajojo apie elektros, garo bei 
gazolino inžinus. O daugelis tų 
pastatų savo dydžiu ir grožiu 
stebina net šį 20-tąjį amžių.

Bet ilgainiui žmogaus protas 
išrado, o rankos pagamino me
chaniškus įrankius, kuriais ga
lima tokio dydžio darbus atlikti 
šimtą kartų greičiau.

Daugelis esame apsipratę su 
automobiliu, ir jo nebelaikome 
jokiu stebuklu. Apskaitliuoki- 

t me, tačiaus, automobilio išvys
tomą jėgą, o bus ko stebėtis.

Ką Reiškia 5,000,000 
Automobilių

1935 m. automobilių pramonė 
dar nebuvo atsigriebus iš po 
krizio, o jau ir tais metais pa
saulyje pagaminta 5,200,000 au
tomobilių. Paleidus juos vįsus 
važiuot, šie automobiliai per 
vieną valandą nuvažiuotų du 
kartu didesnį atstumą negu nuo 
žemės iki saulės. Tuosė 5 milio- 
nuose vien tais metais pabuda- 
votų automobilių lengvai sutilp
tų visi gyventojai Lietuvos, 
I^atvijos, Estijos, Suomijos (Fi- 
nijos), Holandijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos.

Vieno arklio jėga yra lygi 
dešimties sveikų vyrų jėgai. 
O vidutinis pajėgumas' net 
Europoj gaminamų automobilių 
nėra mažesnis už 10 arklių. 
Taigi 5,000,000 automobilių 
duoda energiją 50 milionų ark
lių, arba 500 milionų vyrų.
Visos žmonijos Vyrų Jėga

Visame pasaulyje dabar skai
toma 2,000,000,000 gyventojų 
(du bilionai). Tris ketvirtada
lius to skaitmens sudaro mote
rys, seniai ir vaikai, o tinkamų 
visokiam darbui sveikų vyrų 
yra vienas ketvirtadalis, arba 
500 milionų. Vadinasi, per vie
nus metus pagaminti nauji au
tomobiliai turi tiek pajėgumo, 
kiek visos žmonijos sveikų vy- 

► rų raumenys.
Senovės Romos imperatorius 

Julius Cezaris kariavo 15 me
tų, pavergė 300 tautų-tautelių, 
išgriovė 800 jų miestų, mieste
lių ir išžudė milioną žmonių iki 
suėmė milioną vergų į nelais
vę. Vergai tais laikais buvo 
beveik visas darbo jėgos šalti
nis, taigi pagrindinis turtas. 
Bet visa jėga Cezario pagrobtų 
vergų vos tik būtų lygi jėgai 
10 tūkstančių nedidelių šian
dieninių automobilių.

Norint gaut tiek vergų jė
gos, kiek dabar jos duoda vien 
tik naujieji automobiliai per 
metus, rašo V. Stankevičius 
“Lietuvos žiniose,” tai Cezaris 
būtų turėjęs paimti į nelaisvę 

• po 500 milionų suaugusių, stip
rių vyrų, reiškia, penkis sykius 
daugiau, negu tada iš viso buvę 
žmonių pasaulyje. Bet jeigu 
Cezaris būtų net milionus žmo
nių įsikinkęs į savo vežimą, jis 
nebūtų galėjęs per valandą jais 
nuvažiuoti daugiau kaip septy
netą amerikoniškų mylių. Da
bartiniai gi automobiliai pleška 
50, 100 mylių ir daugiau per 
valandą, arba kiek tik įstaty

POTVINIŲ AUKOS.
Jungtinių Valstijų potvi- 

niuose nuo 1903 iki 1935 m. 
, prigėrė 3,000 žmonįų ir pasi

darė $1,650,000,000 medžiagi
nių nuostolių, skaičiuoja vy
riausias šalies Oro Biuras.

nau- 
liga.

mai leidžia.
Ale automobilii] gamyba duo

da tik vieną dalį tos milžiniškos 
mechaniškos jėgos, kuri yra da
bar naudojama bei išvystoma 
civilizuotose šalyse. Taigi, ro
dos, būklė darbo žmogaus turė
tų kas metai sparčiai gerėti ir 
lengvėti. Bet kapitalistinėse ša
lyse to nėra, o nėra todėl, kad 
čia visa pramonė paremta iš
naudojimu ir vedama privačiam 
samdytojų pelnui.

N. M.

—Nesėdėkime, nesnauskime! 
—sakome mes, kada raginame 
vieni kitus į naudingą darbą 
arba reikalingą kovą.

Rankas susiėmus sėdėti, tai 
reiškė tingėti arba nedrįsti, o 
ant vietos sau trūnyti.

Todėl, argi ne keista, kuo
met dabar skaitai laikraščiuose, 
jog automobilių ir stiklo darbi
ninkai sėdėdami streikuoja? 
Juk ne vienas sau pamanė: 
streikas yra kova—ne tik ne
sėdėti, bet ir ramiai nestovėti,

LEISDAVO KALINIUS Iš 
KALĖJIMO - VOGTI

Vieno kalėjimo sargas 
Čechoslovakijoj išleisdavo 
savo saugojamus kalinius iš 
kalėjimo, kad jie eitų vogti 
ir plėšti, kaip paaiškėjo by
loje prieš tą sargą Pilseno 
mieste. Sugrįždami kalėji- 
man, užtat kaliniai turėda
vo atiduot sargui dalį savo 
grobių.

Teismas surado, kad sar
go paleidinėjami “pasižyra- 
vot” kaliniai padarė 700 va
gysčių, o beplėšdami vieną 
žmogų nužudė į ir keturioli- 
ką bandė nužudyt.

Kraujomaišos Vaisiai

Jeigu ketvirtos kartos gi
minės sueina į poras, del to
kios giminystės retai tenu- 
kenčia jų kūdikiai kūniškai 
ar dvasiniai. Bet kuomet 
poruojasi artimesni gimi
nės, tai jų vaikuose ir ai
niuose dažnai apsireiškia 
kūniškas ir protiškas silp
numas, palinkimas prie pa
mišimo ir nevaisingumas, 
kaip įrodinėja mokslininkas 
H. Rogleder. Tai viena prie
žastis, kodėl ^kraujomaiša” 
tarp karalių šeimynų duoda 
tokius sukiužusius yaikus 
ir ainius. T. S.

Baylor Universiteto profe
sorius W. P. McRoney tvirti
na, būk dauguma moterų 
Amerikoj vis dar labiau ger
bia tuos vyrus, kurie “bosiš- 
kai” su jomis elgiasi.

KOLUMBAS ATRADO IR SIFILĮ
Dabar Jungtinėse Valstijose 

12 milionų žmonių serga lytiš
ka liga Gonorrhea, vadina
ma “puliatekiu” arba “klepu”, 
o 6 milionai turi sifilį, kaip 
skaičiuoja vyriausias valdiš
kas Amerikos daktaras-chirur- 
gas Th. Parrąn. Taigi lytiško
mis ligomis šioj šalyj serga tiek 
žmonių, kiek turi iš viso gyven
tojų devyni didmiesčiai: New 
York, Chicago, Philadelphia, 
Detroit, Los Angeles, Cleveland, 
St. Louis, Baltimore ir Boston. 
Be to, kas metai lyties ligomis 
užsikrečia dar milionas žmonių. 
Bet kol kas tiktai iš valdžios 
$10,000,000 sveikatos fondo ga
lima būsią gauti pinigtj kovai 
su tomis piktligėmis.

Sifilis yra priežastis bent 10 
procento širdies ligų, didelio 
daugio pamišimų, paralyžiaus 
ir kt. Bet jeigu jųom užsikrėtęs 
greit pradėtų gydytis, tai sako
ma, po 3-4 dienų gydymo— 
bent kitiems žmonėms, jo 
sifilis nekibtų. Pilnam gi išgy
dymui (salvarsanu ir kitais 
vaistais) reikėtų pusaptrų iki 
dviejų metų.

Gonorrhea yra antras neprie
telius, ypač moterims. Įsigavus 
šios ligos perams į vidujinius 
gimdymo organus, labai sunku

Šis Sovietų orlaivis skirtingas nuo kitų tuomi, kad žemutiniuose jo sparnuose yra astuoni 
skyriai, kuriuose gali sutilpti 14 kareivių. Šiame paveiksle matome kabančias “duris,” 
kurios būna uždarytos ir patampa pryšakiniu sparno kraštu.

PER KAULUS GALIMA 
GIRDĖT RADIO

AR LABAI PAVOJIN
GA ORU SKRAJOTI?

Tūli mano, kad orlaiviais 
yra pavojingiau važinėti, 
negu automobiliais. Tai yra 
klaida. Mes jau perdaug 
pripratome prie automobi
lių nelaimių, ir į tai mažai 
kreipiame atydos. Juk vien 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose automobilių ne
laimėse žuvo virš 36,000 
žmonių.

O kiek žuvo oro nelaimė
se? Pirmame pusmetyje už
mušta 35 žmonės; tat jeigu 
paimti kiek per tą laiką lėk
tuvai išskrajojo mylių, tai 
išpuola tik viena mirtis ant 
kiekvienų 7,574,000 mylių.

Antrame pusmetyje, kaip 
praneša O r la i v ininkystės 
Biuras ir rašo R. Cleveland, 
buvo įskrajota 250,590,000 
mylių, o žuvo 34 žmonės; 
tai viena mirtis išpuola ant 
kiekvieno 13,189,000 skai
čiaus įskrajotų mylių. Reiš
kia, lėktuvais, bendrai pa
ėmus, yra daug, saugiau 
skrajoti, negu automobiliais 
važinėti.

juos iš ten iškrapštyti. Ji yra 
priežastis nevaisingumo, širdies 
raumenų sugedimo, sąnarių su
kietėjimo ir daugybės apakimų. 
Užtenka tik gonorrhejos pū
liams patekti į akį, kad žmo
gus greitai prarastų regėjimą, 
jeigu tuojaus nesišauks medika- 
lės pagelbos. Vienas tikriausių 
vaistų akims prieš gonorrhea 
tai tinkamo procento skiedinys 
SILVER NITRATE.

Žinovai sako, kad gonorrhea 
serga ar yra sirgę 60 iki 90 
procentų visų vyrų didmies
čiuose Amerikoj; ją gauna ir 
20 procentų vedusių vyrų.

Tai bjauri liga, kuriai gy
dyti dar nėra vienodai tinka
mų būdų. Dažnai net pas “išgy
dytą” žmogų jos lizdai užsilie
ka kur viduriniuose organuo
se ir tęsia žalingą darbą. Was- 
sermann’o bandymu lengvai ga
linga sužinot, ar žmogus turi si
filį, bet dar nėra tikros priemo
nės susekt slaptąsias gonorrhe
jos gūštas.

Gonorrhea yra labai sena li
ga, žinoma Chinijoj jau 5,000 
metų atgal ir aprašomą 
biblijoj.

Bet sifilis yra palyginti 
ja civilizuotam pasauliui

žydų

Štai ir Daugiau “Nekal
tu Pradėjimu”

Vienas totorių padavimas 
sako, kad jų pramotė Alan- 
kava tapusi nėščia nuo spin
dulio, įlindusio jos yščiun 
pro burną. Keltų pasakose 
moteris Cathba likusi nėš
čia nuo prarytos su vande
niu kirmėlaitės.

Anot senovės airių pasako
jimo, karaliaus Dermoto 
žmona Mughain buvo bevai
kė; ėjo, todėl, klaUstis pata
rimo pas vyskupą Aedh; o 
jis jai davęs tris syk išgert 
švęsto vandens, ir nuo pir
mo sykio gimęs jai veršiu
kas, o nuo trečio—berniu
kas.

Senovės graikų pasakoje 
Hera, amerikiniu indi jonų 
giesmėje Wenonah, finų 
(suomių) padavime Huna- 
tara — vis tapusios1 nėščios 
“nuo užpūsto vėjo.” O Mon
golų karaliaus So-lį žmona 
pastojusi nėščia nuo iš dan
gaus ant jos nusileidusio 
rūko, kuris ant jo 
pęs lyg koks vištos 
nis. ,

Tūli -rašytojai api 
vę spėlioja, kad, 
žmonės tada dar nesupratę, 
del kokios priežasties užsi
mezga vaisius moteries yš- 
čiuje.

Čia, todėl, gal ne vienas 
atsimins tą grubi joniškai 
pašiepiančią lietuvių dainu-

5 nutu- 
kiauši-

e seno- 
tufbūt,

Bėdos, vargai 
Vis tai mergai, 
Kad be vyro 
Vaiku yra.

N. M.

Dr. A. L. MacKinney su
skaitė spyglius dviejų pu
šų. Viena turėjo tik 30,000 
spygliu: jinai buvo susku- 
rdus. Kita to paties amžiaus, 
bet gerai išaugus pušis tu
rėjo net 325,000 spyglių.

Tik atradęs Ameriką Kolum
bas, 15-me šimtmetyje, parve
žė sifilį iš Naujojo Pasaulio į 
senąją Europą, kur sifilizmas 
tuoj ėmė gilti ne tik prasčio
kus, bet gal dar labiau pasilei
dėlius didžiūnus. Tai sifilis, ga
lų gale, parbloškė ir žiaurūną 
carą Joną Baisųjį, ir pačių žu
dytoją Anglijos karalių Henri
ką Aštuntą, ir Francijos kara
lių Liudviką Keturioliktą.

m.

GALIMA VIENO AKĮ 
PRIGYDYTI KITAM
Sovietų mokslininkai iš

rado, kaip numirusiam žmo
gui tuojaus išimt akį ir pri- 
gydyt aklam žmogui, kurio 
akis tik paviršutiniai yra 
sugedus. Jeigu išimtą akį 
greitai nėra reikalo kam 
prigydyti, tai ją gali šaltai 
laikyti, ir ji nesugenda.

Šis medicinos-chirurgijos 
atidengimas bus vienas iš 
naudingųjų žmonijai, nes 
mirusiam vis vien akis ne
reikalinga, o daug gyvų 
žmonių kenčia, netekę švie
sos.

Išradimą padarė Dr. Fi
latovas, Odessoj. Žinoma, 
kol kas tas dar mažai prak
tikuojama, ir buvo • bandy
mai tik tokiuose atsitiki
muose, kada į ligoninę buvo 
pristatyta žmonės su pavir
šutiniu akių sužeidimu.

Paskutinę savaitę 1936 
išrasta būdas griežti kad ir 
geriausiu radio, bet taip, 
kad nieks kitas kambaryj jo 
negirdės, kaip tik tas, kas 
nori girdėti. Išradimo se
kretas štai kame. Tam tik
ru įtaisu prijungia radio 
prie galvos, ir tada garsų 
virpėjimai kaulais perleid
žia muziką, dainas ir kalbas 
į vidujinius ausų organus. 
Šis išradimas yra skirtingas 
dalykas nuo senai žinomų 
ausinių kiaušytuvų (ear
phones). L., D.

Dar ne “Perankšta"

Kalbos Taisymo Draugija 
New Yorke patyrė, kad 98 
amerikonams iš kiekvieno šim
to reikėtų daugiau ar mažiau 
taisyt savo ištarmę.

Tinkama dirbimui visos 
žemės sausuma yra 136,- 
000,000 ketvirtainių kilome
trų. (Trys kilometrai suda
ro apie dvi amerikoniškas 
mylias). Bet iš kiękVieno 
šimto kilometrų tos žemės 
dar apdirbama tik 15. O pie
vos ir miškai užima 60 ki
lometrų iš kiekvieno šimto.

Žinovai įrodinėja, kad net 
“tirštai” apgyventoji Chini- 
ja galėtų trigubai padidin
ti apdirbamos žemės plotą. 
Tinkamai lauko ūkį išvys
čius ir sutvarkius, Vokieti
ja ir Italija galėtų antra 
tiek daugiau gyventojų iš
maitinti negu dabar. Vadi
nasi, be pamato rėkauja 
Hitleris ir Mussolinis, būk 
jų šalyse jau “perankšta” 
gyventojams.

N. M.

MAHANOY CITY IR SHENANDOAH
Mahanoy City ir Shenandoah 

nėra dideli miestai, bet čia savo 
laiku veik pirmieji lietuviai ap
sigyveno atvykę į Ameriką. Ir 
dabar daug gyvena lietuvių.

Mahanoy City yra 109 mylios 
į šiaurę nuo Philadelphijos ir 
56 mylios nuo Harrisburgo. Vė
lesniu laiku priskaitoma apie 
15,000 gyventojų, iš kurių daug 
ateivių.

Shenandoah miestas turi apie 
25,000 gyventojų; daugiausiai 
apgyventas' lietuvių, lenkų ir 
kitų sveturgimių. Shenandoah 
yra 105 mylios nuo Philadelphi
jos, Schuylkill 
ras.

Abu miestai 
neturi vandens 
išdirbystė veik išimtinai—kietos 
anglies kasyklos.

“ Kaip Mahanoy City, taip ir 
Shenandoah savo išvaizda yra 
panašu^, išbudavoti žemumose; 
aplinkui gi kalnai. Dar daugiau 
tą vaizdą pabrėžia tai iš kasyk
lų išmesti akmenys,' juodi “ra
kai”, anglių atmatos, iš kurių 
supilta dideli juodi kalnai.

Shenandoryj savo laiku buvo 
leidžiami tūli lietuvių kalboje 
laikraščiai, kai kurie laisvos 
minties; išleista keletas ir bro
šiūrų. Mahanoy City taipgi bu-

apskričio cent-

nesiplečia, nes 
susisiekimo, o

prakilnų vardą, 
lietuvių švieti-

viešpataujantis

vo išleista brošiūrų, o ir dabar 
dar eina keistoj lietuvių kalboj 
klerikališko turinio “Saulė”, ku
ri nors ir turi 
bet netarnauja 
mui.«

Dabartinis
ekonominis krizis skaudžiai at
siliepė į mainierių gyvenimą 
kietosios anglies srityje. Kai 
kurie išvyko į kitus miestus, 
kad susiradus kokį nors uždar
bį, o kiti vėlesniu laiku kiek 
dirba kasyklose arba priversti 
kastis į kalnų pašones, kad ga
vus kiek anglies ir ją iškel
tus ant gyvenimui reikalingų 
dalykų. .Tai vadinami anglies 
“butlegeriai”. D. M. Š.

ANT KOKIO PLOTO SU
TILPTŲ VISI ŽEMĖS 

GYVENTOJAI?

Visus du bilionu žemės 
kamuolio gyventojų galima 
būtų sustatyti ant 500 ket
virtainių kilometrų ploto, 
arba ant ketvirtadalio tiek 
žemės, kiek užima Londonas 
su priemiesčiais. (Kilomet
ras yra daug maž tokio il
gio kaip rusiškas verstas).

LAPIS 0

M

K

sau pagerinimų

rodos, toks ne- 
lyg bejėgis, ko-

ale judriai pikietuoti, maršuo- 
ti apie fabriką, vyti šalin ske- 
bus ir kautis su policija.

Taip, tai taip. Betgi desėtkai 
tūkstančių “sėdėtojų” jau yra 
laimėję streikus Amerikoj, kaip 
antai, gumų darbininkai Akro- 
ne ir WPA pašalpinių darbų 
žmonės įvairiuose miestuose, ne 
tik juodkalnieriai, bet ir “balta- 
kalmeriai”: knygvedžiai, artis
tai, rašytojai, tapytojai ir inži
nieriai. O Francijoj jau milio
nai darbininkų, sėdėdami dirby- 
klose, išveržė 
iš samdytojų.

“Sėdėjimas,’ 
kaltas, ramus, 
vos būdas. Bet kodėl samdyto
jai taip jo nekenčia ir bijo, 
kaip giltinės? Ir geruoju ir pik
tuoju jie įkalbinėja: tik liauki
tės sėdėję viduj, išeikite “ant 
oro,” bent ant šaligatvio, o ta
da jau “draugiškai” derėsimės 
del jūsų reikalavimų.

—Aa, jūs gudruoliai!—atsi
liepia darbininkai. — Jūs nori
te ištraukt mus iš mūsų tvirto
vės, kuria yra jūsų fabrikas; o 
tada bematant jūsų policija, 
gengsteriai ir skebai užklups 
mus ant pirmo šaligatvio, ir jei 
tik pavyks kur jūsų vaiskui pra
mušt spragą mūsų eilėse, jūs 
tuoj privarysite skebų ir šau
lių į dirbtuvę. Arba jeigu mes 
apleidžiame fabriką, jūs galite 
iš jo iškraustyti mašineriją. O 
kol mes esame viduj, neleidžia
me jum tokių šposų krėsti.

—Jūs vis tiek turite išeiti iš 
fabriko todėl, kad tai mūsų nuo
savybė, — sako “sėdėtojams” 
bosai.

—Bet juk mes negadiname 
jūsų nuosavybės, — atsako vi
dujiniai streikieriai. — Mes 
švariai patalpas užlaikome; va
lome mašinas ir aliejuojame, 
kad nesurūdytų; prižiūrime dir
žus, pečius ir krosnis, kad ne
sugestų.

Bet fabrikantas tik rausta iš 
pykčio. Jis nepakęstų net pačių 
angelų savo patalpoj, jeigu jie 
trukdytų jam pelnų plaukimą. 
Todėl jis kreipiasi į teismą, 
kaip kad Detroite. — Ten dide
lis General Motors korporaci
jos šėrininkas, teisėjas Black 
išduoda indžionkšiną-drausmę 
prieš streikierius-sėdėtojus. Da
bar tai galės policija ašarinė
mis ir troškinančiomis bombo
mis 
kan. Tvarkdariai taip pat pa
maitins juos švinu su paraku, 
grūmoja samdytojai, kaip sau
sio 11 d. ir pradėjo daryti prieš 
auto streikierius-sėdėtojus.

Sėdėjimo Streiko Tvarka
Sėdėjimo streikui netinka ko

kia užpakalinė, neprieinama iš 
gatvės fabriko dalis. Todėl sė
dėtojai paprastai pasirenka bil- 
dingą su langais ir durimis bei 
vartais į gatvę. Tuo būdu jie 
gali per langus kalbėti su drau
gais, pažįstaMais, giminėmis ir 
šiaip darbininkais. Į tokią stra
tegiškai parinktą patalpą jiem 
lengviau gali išlaukiniai darbi
ninkai pristatyt maisto, blanke- 
tų ir kitų reikmenų. Bet strei
ko sargyba tokia atodairi, kad 
degtinės tai jau niekas ir nie
kam neįšmugeliuos vidun.

Pasirinkus šitokią viešą po
ziciją, sėdėtojai kai kada būna 
bent kiek apsaugoti nuo krimi- 
nališkų niekšysčių iš kompani
jos pusės.

Paskelbę 
darbininkai 
kietininkus, 
duris-vartus ir kiemą. Pikietuo- 
tojai savo pareigas eina pakai
tomis po porą-trejetą valandų. 
Fabrikas nepaliekamas be sar
gybos nė vienai valandėlei nei 
^ieną nei naktį. Rinktini sėdė
tojų kapitonai žiūri, kad niekur 
nebūtų palikta laiko spraga 
priešui vidun pralįsti.

(Tąsa 4-tam puslapy)
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ŽMOGUS PRAŽILO
APYSAKA

1.
—Žmogus pražilo! Draugai, ar mes 

galime praslinkti pro tokį faktą? Žmo
gus pražilo mūsų akyse laike vienos die
nos. Dar vakar gėrėjausi jo juodais 
garbiniuotais plaukais. Žmogus visgi 
nemažai pagyvenęs, matęs šilto ir šalto, 
o plaukai, kaip komsomolco. Šiandien 
pamačiau jį valgykloj ir tiesiog apmi
riau. Kas per velnias! Ar jis, ar ne 
jis? Žilas žmogus. Paausiai visai bal
ti, po visą galvą pribarstyta sniegulėlių. 
Juk tai faktas, draugai,—žmogus pražilo 
į kelias dienas. Be niekur nieko tokie 
dalykai nesidaro. Man tas gerai žinoma. 
Štai šis žilų plaukų kupstas atsirado pas 
mane į vieną valandą... Kokią ten va
landą? Į vieną minutą! Buvau tuomet 
šoferiu. Nusileidžiant nuo kalno—susi
tikau su tavoriniu. Darau staigų pasi
sukimą ir pasvirstu ant bedugnės. Tai 
nebuvo išgąstis. Jei būtų išgąstis, da
bar nebūčiau jūsų sekretorium, būčiau 
palaidojęs ne tik save ir mašiną, bet ir 
tris žilagalvius, kurie tuomet pirmu kar
tu važiavo ton pačion vieton, kur jie pas
kui pabudavojo žymią hidrostotį... Taip, 
žinau, kaip žmonės ūmai pražūsta ir kiek 
tas atsieina... Ir pakartoju, jei žmogus 
ūmai pražilo, tai po tuo kas nors slepia
si. Gali būt katastrofa, didelis dvasinis 
sukrėtimas. Ir mes nieko- nepastebėjo
me! Ir mes neištiesėm pagelbos ranką, 
vienok malame liežuviais apie atydą lin
kui žmogaus... Tokis yra faktas. Pra
eitį, aišku, nesugrąžinsi, bet reikia nors 
dabar įsikišti į tą reikalą, pagelbėti žmo
gui likviduoti, kaip gydytojai sako, psi
chinį slogutį.. Tą aš tau sakau, Kostia, 
kaipo!“ viršininkui. O ir tu, Michalkov, 
cecho viršininke, tau kas? Nerūpi, žmo
nės?

—Ką tu, Sergiei Ivanič, kaip tai nerūpi 
žmonės? Ar pas mane perviršius žmo
nių? O dar tokis žmogus! Juk jis ge
riausias įmonėj stachanovietis.

—Klausimas aiškus. Faktas yra: žmo
gus pražilo. Reikia išaiškinti priežastys, 
reikia krapštelėti giliai, reikia priversti 
žmogų pasiaiškinti ir reikia žmogui pa
gelbėti. Prie to prisimenu—jis yra žmo
gus visgi savotiškas. Žinai, tai ameri
koniška savimeilė, linkui jo reikalingas 
švelnus atsinešimas. Veikite ir laikykite 
mane painformavę.

2.i
Lengvai pasakyti “krapštelėti giliai!’* 

Pabandykite krapštelėti į amerikonišką 
sielą ir priverskite pasiaiškinti žmogų 
amerikoniškos sudėties.

Tiesa, Karl Ivanovic Janson buvo ne
tikru amerikonu. Buvo latvių tautybės, 
darbininko gyvenimą pradėjo Peterbur
ge Baltiko fabrike, bet būdamas devy
niolikos metų emigravo Amerikon ir ten 
išgyveno dvidešimt penkis metus. At
sižvelgiant į tai ir iš išvaizdos ir manie
ros kalbos ir šypsenos buvo tikras ame
rikonas.

—Nieko iš manęs neišėjo su Karoliu,— 
jau sekančią dieną išdėstinėjo viršinin
kas Michalkov. — Nieko nesužinojau, 
Sergiei Ivanič.
/—Žilas?

—Žilas, Sergiei Ivanič, veik visai žilas.
—O buvo juodas?
—Buvo juodas.
—Priežastis?
—Priežastis, kaip ją sužinosi?.. Pri

einu ir šiaip ir taip... Šypsosi... Dirba 
stebėtinai, vakar davė šimtą aštuonias
dešimt nuošimčių normos... Ir toks 
linksmas.

Paskui Michalkovą atėjo zavkomo pir
mininkas Kostia Zykov.

—Kaip nori, Sergiei Ivanič, bet prisi
eis tau pa.čiam tuo darbu užsiimti. Silp
nas esu, matomai, tokiem dalykam, su 
psichologija. Prisėdau prie jo laike pie
tų. Kaip dalykai, Kari Ivanič? — “Ge
ri,” sako. Nepavargo te, klausiu, nenori
te gal pailsėti? Gal neproŠalį pavažiuoti 
kur? Į sanatoriją, poilsio namus, į Kry
mą,. Kaukazan?—“Ką, sako, paliuosavi- 
mo eile ateis, jei užsitarnausiu, paimsiu 
vakacijas. Įdomu, sako, kurortuose pa
būti, iki šiol gyvenime dar neteko būti. 
Gydytis, sako, man kaip tik nėra nuo 
ko. Mano sveikata stipri...” Aš apie 
kambarį, apie gyvenimo sąlygas, visu 
kuo žmogus patenkintas. Vienok praži

lo į kelias dienas. Faktas... Reikėtų 
tiesioginiai užklausti, nedrįstu, gali būt 
slaptybė kokia. Taip gremėzdiškai už
minsi žmogui ant užtrinos. Pats sakai, 
reikia atsargiai, žodžiu, Sergiei Ivanič, 
prisipažįstu, spėkų tam darbui man pri
trūko. Gal, užleisti ant jo Lidą Golub- 
kovą, ji įsivynioja į žmogų, nebylys pra
kalbės. ..

—Ne, geriau aš pats pabandysiu,—at
sakė sekretorius.

3.
Pasikalbėjimas tarp sekretoriaus dirb

tuvės partinio komiteto Sergiejaus Iva- 
ničo Orlovo ir metalo tekintojo ameriko- 
ho Karoliaus Ivanič Jansono tęsėsi ilgai.

Karolius Janson noriai ir net entuziaz- 
tiškai atsiliepė ant Orlovo prašymo pa
pasakoti apie saVe.

—Ne, aš neskubinu,—tarė jis,—man 
skubėti nėra kur. Šeimynos neturiu. 
Man malonu su jumis pasikalbėti, drau
ge Orlov. Suprantu, kad jums įdomu ži
noti apie mane.

Išlėto pradėjo savo pasakojimą. Dvi
dešimt penki metai gyvenimo darbinin
ko Amerikoj,—apie tai galima pasakoti 
ilgai, ir apie tai galima papasakoti ke
liais žodžiais. Galų gale ir New Yorke, 
ir Detroite, ir Baltimore j darbininko gy
venimas vienodas. Mažose dirbtuvėse ir 
milžiniškose įmonėse Mac Cormick ir 
Fordo darbininkas—rmažutėlis šriubelis 
išdirbystės organizme, ir jo padėtis blo
gėja tuomi, kad tokių sriubelių—nesu
skaitomas perviršius ir jų pakeitimas 
darbdaviams nieko ųelėšųoja.

Karolius Jansonas, ištikimas narys gel
tonos profsąjungos ir nemanė apie grį
žimą tėvynėn. Tik pilna beviltė jį pri
vertė sėsti laivam Gelbėjo savo gyvastį. 
Kaip ten nebūtų SSSR, bet kokis nors 
darbas jam atsiras, duona bus. (

—Už pusės metų gyvenimo Sovietų 
Sąjungoj aš pajaunėjau ant dvidešimt 
metų, tvirtinu jums, drauge Orlovai. Ant 
dvidešimt metų, ne mažiau! Tai mano 
tėvynė, ir iš čia nevažiuosiu. Norėjau 
nuo jūsų sužinoti, drauge Orlovai, ką aš 
turiu daryti, idant gavus teises Sovie
tų pilietystės?

Sergiei Ivanovič teigiamai atsakė Jan
sonui į klausimą ir vėl pasuko kalbą į pir
mutinę temą:

—Reiškia, pajaunėjote, sakote? Ant 
dvidešimts metų?

—Ant dvidešimts metų, drauge Orlo
vai, ne mažiau! Tik pamąstykite, ką tas 
reiškia—paliauti bijoti ateities! Nepri
eiti ryte prie lentos su numeriais su ap
mirusia iš baimės širdžia: ar nekabo ant 
tavo vinies žalia korčiuke? Tos žalios 
korčiukės reiškia šaukimas į ofisą, o kam 
šauks darbininką į ofisą, jei ne tam, kad 
paleidus nuo darbo ?.. Sovietų darbinin
kui sunku suprasti, kokia tai baisi padė
tis—gyvenimas nuolatinėj baimėj paliuo- 
savimo, bedarbės! Na, ir viskas pana
šiai. Juk aš darbo žmogus, aš negaliu 
rūpintis tik savim. Kuomet apimu vis
ką, kas tveriasi jūsų, ne, mūsų šaly, kuo
met matau vaikus, jaunimą, aš gatavas 
šokti iš džiaugsmo... ŽinQma, aš pajau
nėjau! Ir pasivaikščiojimas man pasida
rė tvirtesnis, ir kvėpavimas liuosesnis, 
net ir veidas, kuomet pažvelgiu į veidro
dį, atrodo daug jaunesnis.

—O... tas? paklausė Orlovas, palytė
jęs savo žilą čiupriną ties kakta.

—Jūs klausiate apie žilus plaukus?— 
Jansonas plačiai ir širdingai nusišypso
jo.—Apie žilus plaukus noriu daug pasa
kyti. Ar jūs žinote, drauge Orlovai, kad 
teisė būti žilu tik čia, socialistinėj šalyj, 
ta teisė priklauso visiems? Ten teisę bū
ti žilu turi tik žmonės, kuriems neprisiei- 
na persisamdyti. Darbininkas tos teisės 
neturi. Jei jūs prieisite prie vartų, kur 
priiminėja darbininkus, turint ant galvos 
nors kelis žilus plaukus, jūsų padėtis be- 
viltinga, jums pasakys: “Senių mes ne
priimame ...” Kuomet pamačiau mūsų 
dirbtuvėj, prie varstotų daug žilų galvų, 
kurios taip gražiai mirguliuoja kartu su 
jaunomis ir moteriškomis galvomis, tas 
man atrodė gražiausiu dalyku už viską, 
ką esu matęs. Nuo to reginio aš taipgi 
pajaunėjau, drauge Orlovai.

4.
Čia Sergiei Ivani^ pagaliau, nusprendė 

tiesioginiai pastatyti klausimą:

—Paaiškinkite gi viską, Kari Ivanič, 
kas atsitiko su jumis asmeniškai per pa
starąsias kelias dienas? Kame priežas
tis, kad jūs taip staigiai, taip katastrofiš
ki pražilote?

—Bet tas tai labai paprastai,—šypso
damas atsakė Jansonas.—Pereitą liuosh- 
dienį bevaikščiodamas galutinai nuspren
džiau pasilikti Sovietų Sąjungoj, prašyti
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pilietybės. . Na, ve. Grįžęs iš pasivaikš
čiojimo, atidariau savo čemodaną ir iš
mečiau į atmatų dėžę visus penkis bute
lius žymių dažų “Platka,” ką aš varto
jau per paskutinius dešimtį metų, todėl 
kad pražilau turėdamas tik trisdešimt 
penkis metus.

Vertė V. Lieniup.
(Ogonek, No. 25, 1936.)

Vieni Sėdi, Kiti Dreba
(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Kartais vienas ar kitas narys 

streikierio šeimynos įsigeidžia 
jį namo parsišaukti; tai, girdi, 
tavo motina pavojingai serga; 
tai tavo žmona “dvynukus pa
gimdė,” ir taip toliau. Bet 
streikierių sargai ir komitetai 
pirma gerai tokius šaukimus iš
tiria, ir tik tada sėdėtoją išlei
džia, kai būna tikras reikalas. 
Pasakomis neapgausi.

Vienas jaunas streikierys De
troite buvo slapta per tvorą pa
sprukęs pasimatyt su savo mo
tina; bet jinai tuojaus išsiuntė 
jį atgal, įsakydama: “Daugiau 
neapleisk dirbtuves del mažes
nės priežasties kaip sprando nu
sisukimas.” *

Sausio 11 d. vieną sėdėtoją 
draugai streikieriai išleičįo iš 
Philco fabriko Philadelphijoj 
apsivesti. Ir paėmęs šliubą jis 
tuoj sugrįžo “sėdėti,” negaišuo
damas nė vienos valandos su

koja. Nedirbant, negalėjo įsto
ti. į narių skaičių. Visgi drau
gija nepamiršo jaunuolio, ku
ris nesenai atvažiavęs iš Lie
tuvos, matęs nemažai skriaudų 
nuo smetonininkų žiaurumo.

žiaurumas auga ne tik die
nomis, bet net valandomis. Tu
rėjo truputį laiko paaiškinti 
apie dabartinę padėtį Lietuvos 
kaimo žmonių, kurie dabar 
viską turi nešti ant savo pečių.

Perdaug Vėjo
Liaudies Chorą užpuolė ge

gužio šiltas vėjas ir nuo jo 
nukenčia jaunuoliai, ypatin
gai vaikinai, mergaitės žings
niuoja savo nustatytu idėjos 
keliu. Jos lanko visuomet sa
vo dainavimo pamokas ir ren
gias prie aukštesnio išsilavini
mo laipsnio. Atėję vykdo nu^ 
statytą programos eigą. Vienu 
žodžiu, mergaitės aplenkdinė- 
ja vaikinus.

Su vaikinais kas kitą. Jie, 
kad ir ateina, tai kažkaip ne
turi pasitenkinimo savo parei-

(Tąsa 5 pusi.)

KNYGOS JCSŲ APŠV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose! 
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

mylimąja.
Mityba ir Pramogos.

Sėdėjimo streikieriai minta 
kitų darbininkų ir unijų auko
jamu maistu. Detroite, pav., jie 
pusryčiams gauna džiovintų sly
vų, ?avižinės košės (oatmeal), 
kavos, ir duonos; pietums 
sriubos ar su daržovėmis šu
tintos jautienos (stew), duo
nos, sandvičių, “pajaus,” kavos 
ar pieno.

Vienas kitas moka pagroti 
kokiu muzikaliu instrumentu; 
ir streikieriai, kur būna mergi
nų, surengia’ sau šokius. Tar
pais jie padainuoja. Kiti čeke- 
riais ar kortomis palošia. Gali
ma sakyti, visi skaito«laikraš
čius. Laiks nuo laiko jie daro 
savo susirinkimus, kur sako kal
bas unijos organizatoriai arba 
ir geriau prasilavinę streikie
riai.

Sėdėtojai patys apsiskalbia ir 
apsišvarina.

Naktį merginos ir moterys 
streikierės miega atskiroj sau 
vietoj ir po budrios sargybos 
akimis, prieš “landesnius” vy
rus. Streikieriai neleidžia mer
ginoms be apsaugos vaikščioti 
jokiais tamsiais tuneliai iš yie- 
no. bildingo į kitą nei dieną nei 
naktį. Jie moka jas gerbti ir 
saugoti nuo bet kokių pašlemė
kų.

,Ale kai fabrikantai pažiūri į 
tokį darbininkų-sėdėtojų tvar
kymąsi, tai ponams kraujas gal
von muša: Tas “sėdėjimas” pri
mena jiem daigus Darbininkų 
Tarybų (Sovietų) Amerikoje!

Atakuot sėdėtojus <viduj gali 
būti ir kebliau, negu\ apleidu
sius dirbtuvę streikierius. Juos 
atakuojant, gali mašinerijai di
delių nuostolių pasidaryti. Bet 
juk fabrikantai yra į viską pa
sinešę. Jei reikės, jie išbombar- 
duos kad ir pusę savo fabrikų 
su sėdėtojais, idant kitoje pusė
je galėtų sauvališkai viešpatau
ti. Bet griežtėjančioje kovoje 
už būklę ir darbininkai išmoks 
sėkmingiau sujungti sėdėjimo 
streikus su išlaukiniais masi
niais streiko veiksmais.

J. C. K.

Lawrence, Mass.
ALDLD 37 Kp. Susirinkimas

Susirinkimas įvyko Lietuvių 
Kliubo svetainėj. Buvo išdalin
tos artistam visos rolės, ir 
pradėta pirmos repeticijos, 
ruošiamasi prie teatro, kuris 
bus kito mėnesio pabaigoj. 
Buvo į ALDLD. įrašytas narys 
Joe Kondrat. Jam buvo suau
kota metinė mokestis. Viso 
buvo surinkta apie $2. Liku
sieji pinigai nuo mokesčio bu- 
•vo atiduoti d. J. Kondrat. 
Draugas už tai maloniai dė-

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašą M. Ųreče, Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 ’ puslapiai, kaina bu* 
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, ^piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungoj. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bin$a. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE-r-parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor- 
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų. ’

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingėidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija.1? Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

jPOyiLAS JURKĄ — parašė Rasoda—Mizara. 
■ >į Viena geniausių apysakų iš Amerikos lietu

vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra-. 
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00' dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmones tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny-

• gėlė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis.

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos^ Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

ALDLD Nariams Kirygų Kainos ant Puses Pigiau.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertes duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. SOL OMSK AS
4® TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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Nepamirškit Sausio 
17 Dienos!

Ateinantį sekmadienį sausio 
17 d., 3 vai. po pietų Bosto
no Symphony Hall įvyksta Le
nino Paminėjimo Iškilmės.

Kasmet čia tokios iškilmės 
rengiamos. Kasmet į šitas iš
kilmes susirenka dešimtys tū
kstančių darbininkų. Pernai 
jie visi negalėjo sutilpti di
džiulėj Symphony Salėj ir ke
liolika tūkstančių žmonių grį
žo namo nuo salės durų.

Neabejoju, kad taip bus ir 
šįmet. Taigi, geriausia yra nu
sipirkti bilietus iškalno. O jų 
lengva gauti bile vakarą pas 
draugus Augustiną Dambraus
ką, Povilą Kubiliūną ir kitus, 
mūsų kliube, 376 Broadway. 
Įžanga labai pigi: tik 25c. 
Rezervuotos sėdynės po 55c ir 
$1.10.

Nueiti ir dalyvauti tose iš
kilmėse — pravartu kiekvie
nam. Tik pažiūrėkite: Vy
riausiu kalbėtoju bus drg. 
William W. Weinstone iš De
troit, Mich. Jis yra organiza
torium Kom. Partijos Michi
gan valstijoje. Toje valstijoje, 
kaip jau visi žinome, pereitą 
pavasarį pradėjo siausti reak
cionierių bjaurusis “juodasis 
legionas” (Black Legion). Ir 
drg. Wgjnstone teko pačiam 
daug matyti ir^patintk, ^9^ 
jis mums apie tai galės daug 
įdomaus papasakoti.

Koncertinėj daly, čia dai
nuos 150 asmenų choras. Da
lyvaus garsus pianistas ir 
kompozitorius Nicolas Slonim- 
sky. Taip pat bus rodoma gra
ži filmą iš Sovietų Sąjungos.

Taigi, už tokią mažą kainą 
jūs niekur kitur negalite gauti 
tokią plačią ir gražią vakaro 
programą.

Tad visi paminėkim Didįjį 
Leniną, kuris kovojo už pa- 
liuosavimą pavergtos žmoni
jos! Kuris kovojo prieš badą 
ir bedarbę!

Lietuviai Nemoka 
Bendrai Dirbti

Išnykus nelemtąja! prohibici- 
jai, dauguma mūs lietuvių grie
bėsi, taip vadinamo, “saliūnų” 
(karčiamų) biznio. Daugelis iš 
jų likvidavo savo ankstyvesnį 
biznį (bučernę ar kitą), ir grie
bėsi šito—manydami, kad sa
liūnų (tavernų) biznis ir pel
ningesnis ir lengvesnis.

Bet daugumas jų nusivylė. Tų 
tavernų priviso perdaug. Biznio 
tokio nėra, kaip prieš karą bu
vo. Nenuostabu todėl, kad tie 
tavernai eina iš rankų į rankas: 
vieną parduoda, kitą perka; ar
ba parduoda ir eina pas kitą 
dirbti.

Tie, kurie nepajėgė savo su
taupytais centais biznio įsigyti 
—paprastai susijieškojo part
nerį. Bet, anot tos patarlės, 
“kur daug momkų — vaikas be 
nosies,” taip ir šičia. Tarp part
nerių dažnai kyla nesusiprati- 
mėlių ir gana rimtų nesusipra- 

^timų, del kurių partneriai at
siduria net teisme.

Taip bylinėjosi Masilionis su 
Moliu, dabar jau kelintas mė
nuo bylinėjasi Lukas su Volun
gevičium. Daug pinigų išpila 
teismam, advokatam; daug turi 
nuostolių bizniui stovint, ir, ga
lų gale, gadina reputaciją ne 
tik sau, bet ir visiem lietuviam.

Ir kaip sužinai, kodėl tie 
žmonės nuėjo f teismą — tai tik 
apgailestauti reikia, kad mes, 
lietuviai, nemokam bendrai dar
ko dirbti. Trūksta dar mokslo, 
^usipratim?. Tamsumas 
^iesa, yra pas 
kur partneriai ir 
sugyvena. Biznis 
kaip ant mielių.

klupdo, 
biznių, 
gižiai 
sekasi,

mus
labai 
jiems

Jonas.

šios savaitės radio progra
mas bus sekantis:
1— Trijų žvaigždžių orkestrą 

iš E. Bridgewater.
2— Emilija Rudokiutė, daini

ninkė iš So. Bostono padai
nuos solo ir duetų.

3— Dr. Juozas Landžius-Sey- 
mour iš South Bostono pa
sakys prakalbėlę apie svei
katą.

—Pranešimas apie du nauju 
radio progtainu iš Bostono 
stoties.

Prašome užsistatyt savo ra
dijus stočiai WHDH (830 ki- 
locikliaus) sekmadienio ryte, 
9 :30 vai. Po programui prašo
me parašyt atvirutę ar laiškelį 
į stotį WHDH Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko šios savaitės 
programas.

Steponas Minkus,
garsintojas.
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Bostono Komunistu Partijos 
Platforma

.komisijos nariai, manoma, gerai 
padirbės.

Dai’ vienas geras nutarimas. 
Salės baldai (sėdynės) gerokai 
aptrušę, jie reikėtų arba nau
jai nudažyti arba kiti pirkti. 
Nutarta progai pasitaikius nu
sipirkti arba kėdžių pavieniui, 
arba lankstomų po 3-4. Numa
tyta padidint ir virtuvėlę.

šiems metams valdybon iš
rinkti šie draugai: Pirmininku
— Antanas Jankus (jis ir per
nai pirmininkavo) ; Prot. Rašt.
— Pilvinis (pernai buvo Ya- 
sas) ; Fin. Rašt. — Matulevi
čius (jis ir pernai buvo) ; Iždi
ninku — Jacksonas (jis ir per
nai buvo). Board Direktoriais 
išrinkti: Geo. Likas, Sindaras 
ir Vitkauskas.

Vienas kas keista, ir tai viso
se organizacijose taip būna, 
kuomet prisieina rinkti valdybą, 
tai prisiprašyt nei vieno negali: 
“Neturiu laiko ...” tai didžiau
sias motyvas. Jonas.

Gen. Butleris Bostone

St. Raymond ir A. Adomaitis.
Biznio agentas savo raporte 

pranešė, kad šapos dar mažai 
tedirba, bet mano, .kad greitai 
geriaus pradės dirbti. Taip su
sirinkimas ir užsibaigė, be jokių 
tarimų ir veiklos. Dalyvių buvo 
pilna svetainė.

Pas mus labai bloga padėtis 
šapose ir abelnai kriaučių ama
te darbininkai skundžiasi, kad> 
nieko negali uždirbti. O bosai 
su unijos vadais, tai yra, ma- 
nadžeriais, muša mokestį, nors 
ji jau ir taip mizerna. Kada jie 
susitaria algas numušti, tai ne 
taip jau tiesioginiai, ale sako, 
kad čia darbas pigesnis. Bet ka
da pradeda dirbti tą pigesnį 
darbą, tai taip pat reikės dary
ti, kada bus brangesnis.

Mūsų viršininkai 
sėtinai sauvališkai. 
turėjome rinkimus, 
čiau paduota, bet
reikšmės neturi Baltimore je, 
ypač Joint Board, nes niekas jo 
nešaukia ir jis nieko neveikė 
pereitais metais. Kada tik mes 
pasakome, kad mūsų mokestis 
už darbą per mažas, tai mūsų 
galva, brolis Ulesis, tuojaus pa
sako, kad New Yorke daug pi
giau dirba ir išgąsdiną. Daugu
ma jo paklauso ir verkdami 
dirba ir keikia kitų miestų dar
bininkus. Labai būtų gerai, jei
gu Brooklyno arba New Yorko 
kriaučiai ir kai ką parašytų. 
Gal ir juos taip pat gąsdiną, 
kaip ir mus čia Baltimorėje.

Baltimorės Kriaušius.

tų darbininkiškų organizacijų 
prisidėti prie sukėlimo minėtos 
sumos. Rodosi, organizacijų iž
duose pinigų randasi, tai drau
gai artimuose susirinkimuose 
turėtų pasiimti sau už būtiną 
pareigą ir paaukoti iš organiza
cijų iždų nors po kokia $5 ar 
$10 taip svarbiam reikalui.

Komunistų Partijos Koresp.

elgiasi pu- 
Nors mes 

kaip augš- 
jie jokios

Bostono Komunistų Partija 
skelbia savo lokalinę platformą, 
t. y. ko ji siekia, ko ji sieks.. 
Tie siekiai gražūs ir visiems 
naudingi, štai jie:

1) Galingos suvienytos • dar
bininkų .partijos municipaliuose

iJ937: jnetų rinkimuose.
2) Atšaukti reakcionierišką 

mokytojų priesaiką.
3) Uždrausti vaikų darbą.
4) Padaryt Bostoną 100%

I unijiniu miestu (t. y. visur su
organizuoti uriijūs, kad neorga
nizuotų darbininkų neliktų).

5) Nepanaikinti WPA ir pa
kelti reikalingiems pašalpą.

6) Padaryti Bostoną gražiau
siu miestu, nusausinant aplin
kui pelkes, pastatant naujų na
mų darbininkams, įrengiant 
jaunimo centrus, parkus, sporto 
aikštes, o taip pat sutaisyti gat
ves tose sekcijose, kur gyvena 
darbininkai. (Dabartiniu laiku 
taip yra: kur gyvena turtingie
ji, vidutiniai pasiturintieji, ten 
gatvės asfaltuotos, taip sakant, 
kaip ledas. Bet kur gyvena dar
bininkai, biednuomenė, ten ga
tve eidamas gali koją išsisukti).

6) Nustatyti 5 centų gatveka- 
rio mokestį ir padaryti veikles
nį patarnavimą.

Mum, lietuviam, ypač bend
ram draugijų komitetui, šitie 
Kom. Partijos reikalavimai rei
kia visom keturiom palaikyti. 
Juk tai mūs visų bendras rei
kalas. ; Jonas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas

Kaip senai šis kliubas susi
organizavęs — man sužinoti ne
teko. Rodos, dar prieš didįjį ka
rą. »

Kliubas užlaiko svetainę ant 
376 Broadway.; ši svetainė — 
tai visų pažangiųjų — komunis
tinių organizacijų centras. Re
tas sekmadienis, kad čia nebū
tų kokios nors organizacijos pa
rengimas. čia laikomi visų tų 
organizacijų ir susirinkimai, 
choro praktikos, mokyklėlė ir tt.

Sausio 6 dieną šio kliubo įvy
ko metinis susirinkimas. Daly
vavo apie 23 draugai. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad kliubas pe
reitais metais turėjęs $600 su 
viršum įeigų. Bet išlaidų buvę 
dar daugiau ir tik gerai, kad 
nuo 1935 m. buvo kiek pinigų 
likę..

Nutarta vasario 22 d. rengti 
bendrai su kitom draugijom ba
lių. Jis įvyks viršutinėj salėj 
tam pačiam name. Kliubo salė 
galės patarnauti užkandžiauto- 
jam.?, o viršutinėj — šokiai. 
Jaksnnns ir Mickevičius, kaipo

Kaip pernai, taip ir šįmet 
Bostoną aplankė buv. genero
las Smedley D. Butler. Tai žy
mus pacifistas, nusistatęs prieš 
karą, prieš ginklų gamybos 
magnatus ir tt. žodžiu, gen. Bu
tler galvoja visai kitaip, negu 
buržuazija ir militaristai, buvę 
jo kolegos (draugai).

Šį kartą gen. Butler kalbėjo 
apie “Politiką ir Piktadarybę”. 
Davė gerokai vėjo Anglijos re
akcionieriams, viduramžių “tra
dicijų” gerbėjams, kur karalius 
Edwardas turėjo atsisakyti so
sto vien dėlto, kad jis pamylė
jo moterį ne iš karališkos gimi
nės. - * .

Butleris .prisiminė ir komu
nizmą. Komunizmui jis neprie- 
šingas ir matyt jį seka. Seka 
Sovietų Sąjungos gyvenimą ir, 
girdi, jei pasirodys Rusijoj ko
munistinė santvarka geresnė, 
praktiškesnė (jau dabar pasi
rodė.—Koresp.), tai komunisti
nę sistema esą galėsim įvesti ir 
mes pas save, Amerikoj.

Bet kaip įvesim, ar kapitalas 
gražuoju pasiduos, ar be ko
vos tas galima bus atsiekti — 
apie tai Butleris nieko nekalba. 
Minty, žinoma, jis turi tam tik
rus planus, bet viešai, kol kas, 
jis jų nesako.

Piktadarybė, kriminališku- 
mas, esą įgimtas žmogui daly
kas. Kriminalas Amerikoje sun
ku išnaikinti. Įstatymų nepildo 
net valdininkai ir policija. Ky- 
šininkystė išsivysčius.

Jis pats bandęs “apvalyti” 
Philadelphiją, bet per du metu, 
gerų rezultatų nepasiekęs, nors 
vartojęs griežčiausias priemo
nes. Jam darbą trukdę politi
kieriai, kurie sau vietas užka
riauja, dažniausiai, vadinamų 
“bomų” padedami.

Tąip buvo ir bus buržuazinėj 
sistemoj, ponas Butleri. Reikia 
ją pakeisti. Poškus.

Binghamton, N. Y

šiurpuliai kūną krečia 
ašaras iš akių iššaukia beskai
tant, ypatingai mūsų progre- 
syvėje spaudoje telpančius 
straipsnius, aprašymus apie 
Lietuvoje fašistinį režimą; 
antifašistinių kovotojų kanki
nimus, šaudymus, darbininkų 
ir ūkininkų persekiojimus ir tt.

Praėjusią vasarą įvyko pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
organizacijų' sušauktas kon
gresas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, bei kovai 
prieš kruvinąjį Smetonos fa
šizmą.

Praėjusių ipetų pabaigoj, 
22 d. lapkričio, New Jersey, 
taip pat ir N. Y. valstijų lie
tuvių organizacijų, bei bendro 
fronto jėgomis, Newarke ir 
Brooklyne įvyko konferenci
jos, susiorganizavo gana arti
mai vienas kito distriktai pa- 
gelbai Nacionalio Komiteto 
darbuotis Lietuvos liaudies 
antrašte. ..

Brooklyniškės konferencijos 
tarimai, rodosi, tilpo spaudoj. 
Tačiau Newarko konferenci
jos tarimų ir bent kokio veiki
mo nesimato, e ( '***/’ * * i

■ Atmenu gerai, kad N. Ju 
valstijos apskričio valdybon 
įeina draugai: Matulis, Burkė, 
Dr. Kaškiaučius, Bečis, Ra
moška, Skairius ir Paserpskjs. 
Visi gana žymūs visuomenėje 
darbuotojai, tačiau del virš 
minėtų ir labai svarbių reika-

lų tyli, ir/kodėl?
Yra mitarta pagaminti laiš

kus ir f išsiuntinėti visokioms 
lietuvių organizacijoms, kvie
čiant prisidėt į apskritį, o ypa
tingai toms, kurios konferenci
joj, tveriantis apskričiui, ne
ėmė dalyvumo. Ir kaip tik to
ki atsišaukimai, pakvietimai 
turėjo pasiekti organizacijas 
jų metiniuose susirinkimuose, 
kuomet susirenka daugelis na
rių.

Gal apskričio sekr., N. J. 
valstijos, sakys, kad neturi 
draugijų antrašų, kaip drg. 
Bečis konferencijoj teisinosi, 
tačiaus savo antrašą viešai ne-| 
paskelbia...

Kaip Kongreso, taip ir kon
ferencijų užsibrėžti darbai be 
galo 
mi!

didelį ir smagų choi^. O da
bar ką mes matom ? Visai .prie
šingai. Pirmiau choras buvo 
gausingas nariais ir narėmis, 
šiandien to nėra. Nesmagu, 
draugai, tą išgirsti, kad mes 
daug silpnesni savo darbe. 
Lyg mus kokia svetima srovė 
valdytų.

Aš manau, kad dabar sto
sim prie savo darbo žiemos se
zone, nes per susirinkimą sau
sio 10 d. buvo išrinktas ko
mitetas pasivažinėti žiemos 
keliu. Draugai, linkiu sau ir 
jums geros ekskursijos, bet 
pasivažinėję, būkim savo dar
be.

pakeisti. Poškus.

Baltimore, Md
Iš Baltimorės Liet. Amalga- 
meitų Kriaučių 218 Skyr.

Susirinkimo, Laikyto' 
Sausio 6 Dienų.

Lokalo nauja valdyba užėmė 
savo j vietas: P. Jaras — pirmi
ninkas; C. Pečiulis — pagelbi- 
ninkas; Br. St. Raymond — už
rašų sekretorius; A. Zablockis 
—finansų sekr. ir iždininkas; 
J. Bubnis — maršalka. Execu
tive Board nariai: C. Jenkins, 
V. Pečiulis, J. Miliauskas, Ig. 
Letkauskas, A. Jonaitis, K. Pi- 
lipauskas, J. Rabašauskas, J. 
Kurlis, P. Vaitekūnas, A. Pau- 
lonis, A. Adomaitis ir J. šilan- 
skis. Joint Board nariai: V. Pe
čiulis, A. Paulonis, Ig. Letkaus
kas, St. Caluška, J. Rabašaus
kas. J. Kurlis. Ed. Mikušauskas,

svarbūs ir neatidėlioja- 
Kodel komitetai tyli?

P. Sakat.

Red.—šis straipsnelis bu-
sausio 11

Nuo
vo tilpęs “Laisvėje
d., bet laužant laikraštį buvo 
taip sumaišytas, jog vargiai 
kas galėjo suprasti jojo turinį. 
Todėl visą ištisai perspausdi
name ir atsiprašome draugą 
Sakat, kad taip atsitiko. Gi 
minėtos konferencijos protoko
las tilpo vakar dienos “Lais
vėje”.

Lawrence, Mass
(Tąsa nuo 4 pusi.) 

gose, lyg laukdami, kad 
juos kas atliks tą darbą. Bet 
nemanykim, kad reikia laukti 
lyg iš kito kokios tai jėgos 
ar pasiryžimp^ Jje' dažnai' pa- 
reUlti^Jtb negaliu, aš ne
turiu pasiryžimo. Ir taip pa
vasario vejas iš choro išvilioja.

Bet reikėtų, draugai, ženg
ti pirmyn del savo idėjos, nes 
bus mums patiems smagu, nes 
tai naudingas tas darbas. Se
nesnieji draugai turėjo gana

UŽ

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų,'kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškas 
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., 11.50 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
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- 
sekmes^tai ^sada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn. 
—---------------------------------------
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ALIUMINO INDŲ, KA
DA JUS PERKATE

Kas Veikiama.
čia yra susiorganizavęs ko

mitetas gelbėjimui Ispanijos 
liaudies fronto, į kurį įeina ke
lios vietos darbininkiškos orga
nizacijos, nuo įvairių tautų, 
taipgi ir nuo lietuvių. Tas ko
mitetas turi pasirendavęs krau
tuvę 355 Clinton St., kurioj^ 
laiko surinkęs nemažai drabu
žių ir kenuotų valgių. Ir dabar 
daro planus, kaip greičiausiai 
pasiųsti surinktus daiktus. Bet, 
dar yra daug lietuvių darbinin
kų, kurie nėra prisidėję auko
mis, tad minėtas komitetas pra
šo visų paaukoti drabužiais ar
ba maistu prie pirmiausios pro
gos, kad jūsų auka būtų galima 
pasiųsti sykiu su šiuo siuntiniu. 
Aukas galite palikti virš pažy
mėtoje vietoje.

Lenino Mirties Paminėjimas

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius uoliai rengiasi prie di
delės iškilmės, tai yra, prie Le
nino mirties paminėjimo. Ren
gia koncertą ir šokius. Koncer
tinės programos dalies išpildy
me yra pasižadėjęs dalyvauti 
mainierių kvartetas iš Shenan
doah, Pa., kuris yra plačiai pa
garsėjęs savo gražiu dainavimu. 
Tai vietos publika turės progą 
pasiklausyti jųjų dainų šiame 
koncerte, kuris įvyks šeštadienį, 
23 d. sausio, Lietuvių svetainė
je. Apart mainierių kvarteto, 
bus ir daugiau programistų, 
kaip tai: “Ūsorių” Grupė, ku
riuos vietinė publika labai gerai 
žino, kaipo gerus dainininkus. 
Tarptautinis choras iš Endi- 
coto dar pirmu sykiu dainuos 
Binghamtone. Jaunų mergaičių 
grupės jau sykį linksmino vie
tinę publiką, jos palinksmins 
mus ir vėl. Bus ir daugiau pro
gramistų, kuriuos paminėsiu 
vėliau. Įžanga į minėtą koncer
tą išanksto perkant’ tikietą 35c, 
prie durų 40c.

v Daily Worker”
Dabar- eina vajus už sukėli

mą 100 tūkstančių dolerių del 
palaikymo “Daily Worker”. Ko
munistų Partijos Komitetas 
mums binghamtoniečiams pas
kyrė kvotą $150. Abelnai imant 
visoms vietos darbininkiškoms 
organizacijoms sukelti minėtą 
sumą, tai nėra daug, bet vie
nai Komunistų Partijai sugelti 
tą sumą, tai gana daug. Tad 
atsižvelgiant į tai, Kompartijos 
vietinis skyrius labai nuošir
džiai prašo ALDLD. LDS ir ki-

N ERA reikalo būti “prigimta virė
ja,” kad iškeptum prizus laiminčius 
pyragaičius—reikia tobulai kontroliuo

jamo karščio. O tą jūs ir gaunate su 
elektriniu pečium. Automatiški pečiaus 
kontroliuotojai palaiko karštj lygų, ir 
uždaro jį, kada kepimas užbaigtas.

Ir elektrinis valgių gaminimas yra 
stebėtinai pigus prie naujųjų žemų 
kainų—vidutiniai atsieina Brooklyno 
šeimynoms mažiau kaip po $3 per mė
nesį.

Tūkstančiai Brooklyno moterų jau 
padarė permainą, pereidamos prie šio 
greito, švaraus, naujoviško kepimo- 
virimo. Pačios išbandykite: jums taip
gi patiks. Mūsų naujas parsamdymo 
planas padaro išbandymą lengvą, ne
brangų. Mes įstatysime šį pečių vel
tui, duosime jums visus nurodymus, 
kokių tik norite, be damokėjimų. Fak- 
tinai, mes net pagaminsime jums pir
mąjį valgį!

MAŽIAU KAIP 6c PER DIENĄ 
PARANDAVOJA

Brooklyn Edison 
Elektrinį Pečių 
Įstatomų Veltui!

(IŠBANDYT PASITENKINIMUI)

“Aš nesu jokia Prancūziška virė
ja... bet aš dar niekad nepada
riau klaidos su savo

“Elektriniu Pečium

S. IRVING E. BIERMAN, 812 Avenue I, Brooklyn, 
“Dabar man kepimas išeina daug geriau, kada aš 
elektrinj pečių. Su jo automatiškais temperatūrais 

kontroliuotojais tai man nereikia rūpintis, ar karštis yra 
tikrai tinkamas, ir man nėra reikalo nuolat žiūrinėti į 
pečių.”

8Ž1K UŽDYKA!

ELEKTRINJ PEČIŲ IR
ATIDUODATE SAVO
SENĄ PEČIŲ.

Naudokite taip ilgai, kaip tik norite, 
be pareigų iš savo pusės, apart mažų 
mokesčių už parandavojimą. Tuomet, 
jeigu jūs nusprendžiate pirkti elektri
nį pečių, mes prie pirkimo kainos 
priskaitysfme visus įmokėtus paranda- 
vojimo mokesčius, ne ilgiau kaip i>ef 
14 mėnesių. Jefigu jūs perkate dabar, 
tai pečiaus .dėjimas veltui, kaip kad 
Ir- pasirandavojant.

Specialia “Brooklyn Edison Elec
tric” Pečius yra balta porcelana iš 
Viršaus nutaisytas; turi 4 virimo vie
tas. Kepimo vieta yra pečiuje atski
rai. Stalčiai puodams ir kitiems in
dams. Vieta pasidėjimui stalo įrankių. 
Veltui įdėjimas Brooklyno gyvento
jams vienos ar dviejų šeimynų na
muose ar dviejų aukštų daugelio šei
mynų namuose.

RUDIS KILOWATT 
(Jūsų elektrinis 

tarnas)

3 LENGVI BUDAI GAUT PILNAS SMULKMENAS
1. KREIPKlTfiS I BILE KRAUTU
VĘ BROOKLYNE, KUR MATOTE 

fiĮ ŽENKLĄ

ir reikalaukite parodyt “Brooklyn Ed‘- 
son Electric“ pečių parandavojimui. 
Už tai, suprantama, nfirn. Dims lokiu 

/ prievolių.

arba 2. TELEFONUOKITE TRI

ANGLE 5-6000, ARBA ATSILANKY
KITE I BILE VIENĄ SEKANČIU 
BROOKLYN EDISON KOMPANIJOS 
PARODŲ KAMBARIŲ. Jie yra pato
giose vietose 380 Fearl Street, 566 
Nostrand Avenue (Bedford), 100 C’.cs- 
ter Street (Brownsville), *0 Howard 
Avenue (Bushw’c' ), 3 29 Surf Avenue 
(Coney Island), 21 Snyder Avenue 
(llatbueh), 5128 Fourth Ave. (South 
Brooklyn), 270 South 3rd St. (Wil- 
Hnmnhiirrli),

arba 3. PASIŲSKITE ŠJ KUPONĄ

BROOKLYN EDISON CO., INC.
380 Pearl Street, Brooklyn, N. V.

Malonėkite atsiųsti nu n, be prie 
volių i .4 mano p įsės, pilnas ii 
nias, aprasaiic'as “Brooklyn Edi 
son Elecuic” Pečių ir jūsų Pa 
tenkinimo Išbandymo pasiūlymą
Name,

Address
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Aukos Ispanijos Respublikos Gynėjams
k u au

‘Laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertės
labai žemas kainasJuos reikės išparduot

LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM

Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestrus
ĮŽANGA TIK 10c asmeniui

BAZARAS BUS LAISVĖS SVETAINĖJE

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA

MEDUS PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU

skai
Dr. Herman Mendlowitz

nuo

Tel. Evergreen 7-8886

$1,424.15Sykiu

PITTSBURGHO IR APIEUNKeS ŽINIOS

Oakland, Calif

J. KASMOCIUS
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

juokų

su
sausio

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime Įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti,

$742.55
681.60

VJSO
Pirmiau buvo paskelbta

prie 
bus

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

16 d 
štai

1.00
5.00
6.37

1.00
10.00
3.50
1.00
3.00

2.00
1.50

Kiti Parengimai

mus iš vidaus ir

vietos papirko 
setą už $10, kad

8.50
1.00

107.14
250.00

1.00
1.00
1.00
1.00

2.00 
1.00 
8.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

8.15
1.00
7.00

45.00
5.00

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

21.34 
22.68 

1.00 
11.50 
10.00 
41.35 
10.00 
10.00 
13.00

1.80 
2.17 
4.10 
4.50 

25.75
9.35 
1.00 
1.00 

10.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
6.25 
7.50 
1.00

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Unijos Lokalai Organizuojami 
Dirbtuvėse

kad kompanična

426 SOUTH 5th STREET, I* 7
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

darbininkų. Jeigu jie gerai su
siorganizuos, tai privers kom
panijos viršininkus skaitytis 
su unija ir ją pripažinti. Tad 
visiems tos kompanijos darbi
ninkams dabar reikėtų stoti 
unijon. Nemažai lietuvių toj 
kompanijoj dirba. Jie irgi ne
turėtų pasilikti nuošaliai.

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

zyks nedėlioj, 
etuvių Piliečių 
Jane St., S. S. 

vai. po pietų, 
įvairiose kalbo- 
kalbės lietuvių

gaunam iš draugės St. Jan
kauskienės iš Salem, Oregon, 
gražią išsiuvinėtą ‘bed spread’ 
ir vėl paskyrė‘Ispanijos darbi
ninkams. Ar tai ne pavyzdin
gas darbas?,

ALDLD 198 kp. išrinko nau
ją valdybą del 1937 metų. Org 
draugė K. Jankauskienė, prot 
raštininku—J. K. Chaplikas 

-K. Karosienė 
Karosas, korės-

Nedėlioj Dainų ir Juokų Corporation kompaničnos imi
Vakaras

• Nedėlioj, sausio 17, Laisvės 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
N. S., Liaudies Choras rengia 
dainų ir juokų vakarą. Pradžia 
8 vai. vakare.

Programas įvairus. Choras 
dainuos puikias naujas dainas. 
Jaunuolių muzika šokiams. 
Lietuviškos žaismės ir kitokį 
pamarginimai.

Choras kviečia visus ir visas 
daljrvauti. Dalis pelno skiria
ma Ispanijos liaudžiai kovai 
prieš fašizmą.

Puikios dovanos bus išduota 
prie jžangos, už lenktynes, 
kumštynes ir tt. Taigi, apart 
pasišokimo, pasiklausymo dai
nų, juokų, dar bus proga gau
ti ir dovanų.

Tad visi į dainų 
vakarą!

Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newapko, Elizabetho, 

Great Necko ir iš Brooklyno

33METAI PRAKTIKOS
225 Bedford Avenue 

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

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

kas d. P. Mar- 
visiems veltui, 
šokiams. Visi 

zauti.
garsus rašyto

jas, daug nukentėję nuo Hitle
rio persekiojimų bus sausio 17 
kaip 6:30 vakare, Schenley 
viešbuty, rengiamam bankiete. 
Įžanga $1.50 ypatai. Kurie ga
lit dalyvaut, kviečiami atsilan-

t Max Gruberman, 26 m., nu
teistas nuo 20 iki 40 metų ka
lėjimo už apiplėšimą biliardų 
įstaigos, 1483 Union Street, 
Brooklyne.

“Vilnies 
bus sausio 24

kad draugė 
kuri seniau 
dabar gyve-

Pittsburgho apielinkėj jau 
nemažai dirbtuvių, kur virš 50 
nuošimčių darbininkų prisira
šę prie unijos. Tai dabar tose 
dirbtuvėse organizuojama uni
jos lokalai, išduodama čarte- 
riai, renkama lokalų valdybos.

P. Murray, Organizacinio 
Komiteto pirmininkas, paskel
bė savo raporte, kad jau 125,- 
000 plieno darbininkų susira
šė į uniją. Jisai sako, kad iki 
vasario, 15 turi būt virš 50 
nuošimčių visų plieno darbi
ninkų susirašiusių į uniją. Be 
įstojimo bus priimami tik iki 
vasario 15. Todėl turime visi 
smarkiai pasidarbuot, kad pa
gelbėjus “unijai atsiekti pasi- 
brėžtą tikslą. ? .

Murray taipgi paskelbė, kad 
greitu laiku bus sušaukta na- 
cionalė plieno darbininkų uni
jos konvencija, kurioj bus iš
dirbta planai ir išstatyta reika
lavimai bendrai visoms plieno 
kompanijoms.

finansų rašt 
iždininku—J 
pondentu—K. Mūgianienė.

TDA Požėlos vardo kuopos 
valdyba: Org.—J. Jankaus
kas, protokolų rašt.—K. Mu- 
gianienė, finansų rašt. ir iždi
ninkas K. Karosienė, knygė— 
K. Jankauskienė. •

Tikimės, kad išrinkta valdy
ba. abiejų kpt įirbs kaip ir 
pereitais metais draugai dirbo 
del gerovės organizacijų.

Kastutė.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

ALDLD 198 kp. ir TDA Po
žėlos kp. metiniam susirinki
me buvo išduota raportas, kad 
lietuvių darbininkų spaudos 
parengimas davė pelno arti 
$15, kp. pridėjb $5, kad pa
darius $20—“Laisvei” $10, 
“Vilniai”, —$10.

Buvo pranešta, 
St. Jankauskienė 
gyveno Oaklande, 
na Salem, Oregon, prisiuntė 
gražią išsiuvinėtą “luncheon” 
setą ir aukojo leisti ant išlal
mėjimo Ispanijoj darbininkam. 
198 kp. ant 
“luncheon” i 
būtų galima tuojaus siųsti virš 
minėtam tikslui. Kuopa ren
giasi leisti tą setą ant laimėji
mo ant baliaus 
Lenkų Svetainėj

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištainpy- 

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

“Laisvės” ir 
tytojų vakaras 
Laisvės Svetainėj. Rengia vy
riausias vajinin 
tinkus. Įžanga 
Gera muzika 
kviečiami tlalyv

Ernst Toller,

Sekanti asmenys bei organizacijos pastaruoju 
kojo per “Laisvę” Ispanijos respublikos gynėjams: 
J. Zaleckis, Naugatuck, Conn. 
Connecticut Valst. Vyrų Chorų Apskr. 
Nuo ALDLD 28 Kp., parengimo, Waterbury, Conn. 
J. Bukauskas, Seattle, Wash. 
Per K. Barcienę, So. Boston, Mass. 
J. Sikorski, Harrison, N. J.
Brooklyno Prakalbos Gynimui Ispanijos Demokratiją 
Worcesterio Lietuvių Bendras Frontas 
G. Kriunas, Schenectady, N. Y.
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. 
Ramonas, Scotia, N. Y.
D. Yonush, Scotia, N. Y. 
Verbilas, Scotia, N. Y. 
Anna Dvedar, Detroit, Mich. 
Sophie Dombronsky, Fairmont, W. Va. 
Per J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.
J. Ališauskas, Newark, N. J. 

~~Mary Cort, W. Orange, N. J. 
'^įąrbara and Anthony Palson, Short Hills, N. J.

J. Vitkunas, Nanticoke, Pa.
P. Kordak, Linden, N. J.
K. Korsakas, Great Neck, N. Y.
Per Joną Burbą, So. Boston, Mass.
Per A. Lipčių, Chester, Pa.
Per Sophie Thomson, Brooklyn, N. Y.
Lithuanian Cultural Soc. of the 2nd Dist 
A. Pakter, Grand Rapids, Mich. 
Per V. Mikalopas, Lowell, Mass. 
Stanley Petkus, Walnut Hill, Ill. 
P. Nalivaika, Elizabeth, N. J.
M. Radzevičienė, C. Brooklyn, N. Y.
ALDLD 12 Apskr., Wyoming, Pa.
Frank Gardauskas, New Britain, Conn. 
Paul Kairis, West Hanover, Mass.
Per P. Povilaitis, New Kensington, Pa. 
M. žiedelis, Brooklyn, N. Y. 
Per M. Skučienę, Newark, N. J. 
Per A. Sherbin, Pittsburgh, Pa. 
Geo. Murnik, Fitchburgh, Mass. 
D. Petraitis* S. Barre, Mass. 
Per J. Galgauskas, Norwood, Mass. 
Per A. Dambrauskas, Girardville, Pa. 
V. Petraitis, New York City 
Per M. Duseika, Rochester, N. Y.
Per M. Bendinskas, Summerlee, W. Va.
Nuo ALDLD Mot. Kuopos Vakarienės, Worcester, Mass 
ALDLD 78 Kuopa, Fitchburgh, Mass.
A. Kom. Partijos 1 Dist., Lawrence, Mass.
Nuo Bendro Fronto Prakalbų, Lawrence, Mass.
Nuo ALDLD Mot. Skyriaus 2 kuopos, Dorchester, Mass. 
ALDLD 124 Kp., Girardville, Pa.
Per L. Janušioniutę, Newark, N. J.
Ig. tiuzinas, Johnson City, N. Y. 
Per M. Perednis, Hudson, Mass. 
Per A. Vertelis, Linden, N. J. 
S. Slavinskas, Whittemore, Mich. 
J. Marčiulionis, Pittston, Pa.
LiĄt. Piliečių Kliubas, Linden, N. J.
J. Sabaliauskas, Clinton, Ind.
J. Povilonis, Clinton, Ind.
Kaz. Zaldokas, Clinton, Ind.
J. Mazenis, Clinton, Ind.
Per A. Pakali, Maspeth, N. Y.
Per J. Kemont, Coalwood, W. Va.
Mike Bagdonas, New York City 
Jonas Galminas, Dearborn, Mich. 
Mrs. Karlonas, Maspeth, N. Y. 
ALDLD 198 Kp., Oakland, Cal. 
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa. 
FYank Kontenis, Oakfield, N. Y.
Per Kastantą Prokopą, Fitchburgh, Mass.

Unijos Atstovai
Plieno Unija

Laughlin Steel

jos atstovai sudarė tarybą 
bendram veikimui. Jie nusita
rė bendrai veikti su organiza
ciniu komitetu plieno darbi
ninkų unijos. Taipgi jie viešai 
pareiškė

i unija, kurią jie atstovauja, ne
gali ištikimai ginti darbinin
kų reikalų, nes jinai visaip bo
sų pančiu©jama. Sako, geriausia 
visiems darbininkams stoti į 
plieno darbininkų uniją ir tik 
per ją ginti savo reikalus.

Delei tokio kompaničnos 
unijos atstovų pareiškimo la
bai sujudo kalbamos kompani
jos bosai. Tai ne juokai. Jie 
darbavosi sudarymui tokios 
unijos, kuri būtų jų nuolatiniu 
įrankiu, taipgi jie parinko 
žmones, taČiaus ir tie pasiro
dė kompanijai neištikimi. Tai 

'didelis tai kompanija smūgis.
Kompanija išleido pareiški

mą, kad jinai su plieno darbi
ninkų unija visai nesiskaity- 
sianti ir jos nepripažinsianti. 
Bet tai priklausys, nuo pačių

Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven* N. Y.
Tel.: Fdxcroft 9-6901

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763Sausio 18 jis kalbės Carne 
gie Music svetainėj, 
Schenley park. Visiems 
'proga su juo daugiau susipa
žinti. Turime p įremti tą kovo
toją, sykiu ir visus antifašisti
nius kovotojus. Jis kalbės apie 
dabartinę Vokietijos ir Ispani
jos padėtį.

‘ ’*'* "V 7 z*.’*1.* *•rfe■'*

si rengtis prie 
to mitingo. Pli'eno darbininkai 
ir visi kiti, kuriem tik rūpi 
plieno darbininkų * organizavi
mas.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na- 

lauko

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti bazarą, apdovanoti “Laisvę.”

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas, valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite' ifaedų, kad 
nesirgtumėte.

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

3.85 
11.35 

5.50 
Norwood, Mass. 5.00 

1.00 
4.00

Kompaničnos 
Veikia

Jones

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija. ie 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau 
dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.

Todėl reikia piniginių dovanų.

Masinis Plieno^ Darbininkų Mi
tingas South Sidej

Fraternalių Organ izacijų 
Komitetas laikė susirinkimą 
sausio 9. Plačiai raportuota 
apie veikimą organizavimui 
plieno darbininkų. Nusitarta 
sušaukti platų mitingą pietinėj 
miesto daly.

Mitingas įx 
sausio 31, Lį 
svetainėj, 1721 
Pradžia 2 :30 
Kalbėtojai bus 
se. J. Gasiunas 
kalboj.

Kviečiami vi

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
čia užėję tikrai jausitės patekę i tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y,
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.



Penktadien., Sausio 15,1937 EXISTS Puslapis Septintas

ALDLD REIKALAI
Finansinė Atskaita už Spalio, Lapk

ričio, Gruodžio 1936 m. 
Spalių Mėnesį Įplaukos

Kp. Kas prisiuntė. Miestas. Kiek? 
o9—P. Gaven, Lethbridge 

103—M. Kazlauskienė, Hudson 
216—F. Kaz’eliunas, Brooklyn, 

Conn.
79—J. Slančauskas, Chicago

9—L. Trakimavičius, Norwood, 
Mass. ____________  1

74—Joe Čuplis, Springdale
96—J. Žukauskas, Sudbury
53—A. šliekis, Gardner, Mass. 1.50 

143—C. Schwartz, Reading 
8—A. Rudzinskas, Sum

merville, Mass.
86—K. Abekienė, Chicago, Ill. 7.70 
83—P. B. Kaupas, Muskigan

5— W. Tyliunas, Newark
136—F. Šimkus, Kearny, N. J. 18.70 

57—D. P. Boika, Cleveland
221—J. Gabal, Bloomfield, N. J. 7.20 
180—Geo. Urban, Braddock 

4—J. Stupur, Portland, Org.
LDS. 75 kp.

Herrin, Ill.
6— K. Ustupas, Montello 

19—W. Kukas, Chicago, Ill.
194—M. Paltanavičia. Aurora 

6—Geo. Šimaitis, Montello 
11—J. J. Bakšys, Worcester 

Katilius, Cicero, Ill. 
Barris, Dedham, Mass. 
Ginaitis, Detroit 
Gabal, Bloomfield 
B. Kaupas, Muskigan 

60—A. Lakickas, Coaldell 
31—A. Kaulakis, Auburn

. Gudišauskas,

$6.00
10.30

6.00
13.50
10.00 I
3.10 .
1.00

22.55

10.00

4.35
3.00

14.50
6.10
5.60

92—J.
67—J.

221—J.
83—P.

5.00 
21.60 
4.75 

10.50 
15.20 
14.00 
18.50
6.00
6.10 

10.00
5.00 
5.00 

10.40

84—S. Bimbienė, Paterson
—G. Kuraitis, Brooklyn

72—F. B. Lideikis. Great Neck
Pav. Joe. Jackim, Shelton Island

—Rinkimų Komitetas
28—J. Žemaitis, Waterbury i

—B. -

7.70 
.75 

. 3.75 

. 1.60 
7.20 

34.77 
Diržinauskas, Newark 2.20 

—D. Lekavičius, Finleyville 5.00 
63—A. Katinas, Bridgeport 
19—W. Kukas, Chicago 

112—J. Rakauskas, Tamaqua 
50—P. Žirgulis, Rochester 

—J;’Raųbar, Athol, Mass. 
—J. J. Sutkus, Detroit 

58—P. R.; Baltrušaitis, St.
Louis, Mo.

109—J. Damkus,.Montevideo 
6—K. Ustupas, Montello 

190—P. Nemura, Cleveland 
Bulauka, Phila., Pa. 
Laksmin, Elizabeth 

Kūgis, Cocheset, Mass. 
Kudis, Pittsburgh 
Cibulskas, Maspeth 

Paukštys, Richm. Hill 
K. Mikalauskienė, 

Brooklyn, N. Y.
23—K. Sungaila, New York 

121—Adomaitis, Francija 
34—S. Puidokas, Rumford 
43—J. Daugird, Wilkes Barre

54
Pav. J.
87—J.

138—P.

C.

81—M.

Viso įplaukė

6.10
9.90
3.00
6.30
4.50
5.00

6.20
10.28
10.60

6.20
15.40
15.50
1.00
3.30
3.25
1.60

1.25
3.00
7.30
3.10

$507.15

Auka Liet, polit. kaliniams 1.00 
Už literatūrą 1.02
Paštui už atvirutes “š.” reikale 2.50 
Paštui i:00

Viso išlaidų $457.18
Sutrauka:

Balansas buvo $335.47
Gruodžio men. Įplaukė 452.30

Kartu $787.77
Gruodžio men. išeigos 4Š7.18

Ęalansas nuo 1936 m. yra $330.59
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
O. DEPSIENĖ, 
ALDLD CK Iždininkė.

bayonnOj.

laujantį aštriai baust negrų 
lynčiuotojus. Tiem žmogžu
džiam iki šiol nebuvo baus
mės pietinėse valstijose.

; -r- , ==s= &=■
sų darbininkiško judėjimo veikėjų, 
rėmėjų ir simpatikų susirinkimas. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvaut.

K. P. L. F. 
(12-13).

HUDSON, MASS.
; TDA 20 kp. ren. 
prakalbas sausio 17, 
iSchool St., 3:30 vai. po pietų. Šis 
parengimas yra rengiamas naudai 
politikių kalinių. Kviečiame visus 
skaitlingai apsilankyti į šį parengi
mą. Praleisite linksmai laiką ir kartu 
paremsite politinius kalinius, kurie 
laisvėj būdami kovojo kartu su mu
mis už pagerinimą būvio.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkime, laikytam 

sausio 7 d. buvo išrinkta nauja val
dyba sekamai: K. Mikolaitis—pirmi
ninku; St. Raymond—fin. ęck“tę 
rium,
H. Balsienė—prot. rašt. Taipgi LDS 
48 kp. su trim 1WO kuopomis ren
gia koncertą ir šokius sausio 17 d., 
Lenkų Svet., 510 S. Broadway. Kvie
čiame visus atsilankyti, bus gera 
koncertinė programa, susidedanti iš 
keturių tautų — lietuvių, rusų, uk- 
rainų ir lenkų. Taipgi bus gera 
tarptautinė orkestrą, kuri grieš net 
penkiiĮ tautų kavalkus, pradedant su 
amerikonišku džiazu.

Kviečia Suvienytas Komitetas.
(11-13)

St. Raymond—fin. sekreto- 
K. Melinauskas—iždininku ir

LAWRENCE, MASS.
Masinis Mitingas

Rengia Lawrence Central Labor 
Union, nedėlioj sausio 17 d., 2-rą v. 
po pietų. Oliver School Auditorium^ 
Haverhill St. Kalbės progresyviai .. 
Unijų vadai: John Brophy; Joseph 
Salerno; Henry Jenings ir Rev. Carl 
A. Storm, čia bus išaiškintas naujas 
palengvintas būdas prisirašymo prie , 
unijos nemokant įstojimo, taipogi ir 
mėnesinių duoklių, pakol bus suorga- 1 
nizuota 60 nuošimčių šio miesto dar- , 
bininkų. Visi ateikite pasiklausyti ši
tų kalbėtojų. Prmininkaus Leo Mc- » 
Carthy. ,

Kviečia Kom.
(n-13) ;

gia bankietą ir 
Kliubo Svet., 17Cleveland, Ohio

■ -

LDS Apskr. Ęonferenęijoj, 
Paremta Ispanijos ir WPA 

Ęeiįkalai.
Sausio 3 d. LDS 4rto Ap^kr. 

laikytoje konferencijoje priimta 
rezoliucija Ispanijos klausimu 
ir delegatai sudėjo aukų $8.40. 
lojaliątų valdžius paramai,. Taip
gi buvo priimtą, rezolįųciją, už- 
giriant WPA eiseną Washing- 
tonąn ir paaukautą, iš Apskr. 
iždp taip, tikslui $3. Be to, pa
daryta tarimas pąragintv visas, 
LDŠ. 4-to Apskr. kuopas finan
siniai, sulįg išgalės, paremti, 
WPA dąbartinį maršąvimą į 
šalies, sostinę, reikalaųjąnt Kon
greso paskirti $1,250,000,000 
viešiems darbams.

Vakaye LDS 4-to Apskr. ko
mitetas turėjo parengimą, — šo
kius. čionai dd. P. Radzevi
čius su Mažeika surinko ant 
blankų WPA Washingtono pil- 
grim’ams $4.70.

Sausio, 6 d; LDS 55 kp. susi
rinkime surinkta tam pačiam 
tikslui $2.30. Drg. S. Mažeikie
nė surinko tarpe E. 79th St. 
apielinkės biznierių ir rėmėjų 
$4.65. Taigi, kelių dienų bėgy
je WPA atleistųjų nuo darbo 
darbininkų reikalams LDS or
ganizacija ir nariai sudėjo ir 
surinko $14.65. Su šiuomi šis 
darbas nepasibaigia, bet jojo tik 
pradžia.

Mūsų spaudoj,, tenka matyti, 
kad Clevelando Lietuvių Drau
gijos remia Ispanijos liaudies 
kovą su jos. mirtinu, priešu fa
šizmu. Jąų, antru kartu, telpa 
korespondencijos, kuriose pažy
mima,: tiek, ir tiek liet, ir jų 
draugijos yra sudėję-suaųkavę 
pipigų šiam taip, svarbiam, tiks
lui.

Paimsiu pavyzdį, kaip nerei
kėtų rašyti. “Vilnies” No. 4 kor 
respondentas, aprašydamas L. 
D. P; D-jos susirinkimą ir ta
rimus, tarp kitko, pažymi, kad 

‘“d. Kirstukas raportavo karo ir 
fašizmo klausimu0 ir “pažymė
jo, kad vietiniai lietuviai yra 
suaukavę apie $100 Ispanijos 
demokratijos gynimui.”

Reiškia, jei tiek arba arti 
tiek sukelta Ispanijos liaudžiai 
paramos tarpe vietos lietuvių, 
ir ne vienos draugijos arba, as
mens aukos, kaip antru kartu 
pažymi patys korespondentai, 
tai kam n^pažymėt, kas buvo 
tais aukautojais? Kam užty
lėti, ypač kai draugija aukau
ja? Jau jei bent asmuo aukau
ja ir nenori savo vardo skelbti, 
tą j ir tada yra. priimta pažymė
ti, kad-tūlas X aukavo. Draugai 
korespondentai, ypap koresppn- 
dpntąį nuo draugijų, neslėpki
mesavo organizacijų, kurios au
kaują. Ispanijos liąųdies para- 
mąt Ispanijos liaudies kovą su 
fašizmu; yra didelės istorinės 
svarbos, šįąndienines mūsų lai
kraščiuose korespondencijos 
kuoąiškiaus. parašytos sų pažy
mėjimų mūsų, draugijų, vardais 
bus gal. vienatiniu rekordu, kur 
ateitj.es mūsų vąikąi. galės iš
skaityti sayo tėvų, praeitį.

Clevela^dietis.

už pagerinimą būvio.
Kviečia Komisija, 

(11-13)

SCRANTON, PA.
S*ausio 16 d. įvyks dideli šokiai, P. 

Q. S. of A. Hali, 509 Pittston Ave., 
7 v. v. Grieš Crystal Orkestrą. Įžan
gos tikietas vyrams 25c, moterims— 
15c. Šis parengimas yra rengiamas 
Tarptautiško Bendro Fronto, naudai 
Ispanijos kovotojų. Todėl prašome 
visų atsilankyti ir paremti Ispanijos 
kovotojus. (Iltl2)

PATERSON, N. J.
ALDLI) 84 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. sausio, 2-rą vai. po pietų, Ba- 
kanausko svet. Nariai dalyvaukit vi
si, nes bus išduota raportas iš 
ALDLD II Apskričio konferencijos 
ir kitį. svarbi reikalai.

Kp. Sekr. P. Sakat.
(11-13)

WORCESTER, MASS.
Sausio 17 d., Bendras Draugijų Ko

mitetas rengia nepaprastą vakarienę 
su muzikaliu programų. Įvyks Lieta- 
vių Svet., 29 Endicott St. Pradžia 6 
vai, vak. Visus pelnas nuo šios va
karienės yra skiriamas nupirkimui 
maisto
Douglas ir Franklyno darbininkam. 
Visi skaitlingai dalyvaukite.

K. D.
(11-13)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA.
čia rąndasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Žadėjo Daug, Gavom Tik 
Popieriųkę

Pereitąja metais dar prieš 
kalėdas Standerio aliejaus 
kompaniją, paskelbė, kad pa
bels sayo darbipinkams algas, 
ir duos ant kalėdų1 dovanų vie
nos savaitės uždarbį (bonus), 
žinoma, darbininkai, išgirdę 
tokią žinią, nusidžiaugė. Tie 
neva darbininkų išrinkti dele
gatai irgi didžiavos, kad jie iš
kovojo pakelt algas; Tiesa, 
darbininkai gavo 5 nuošimtį 
pakelt algos, bet mažai ką pa
juto geriau, nes butini gyveni
mui reikmenys pabrango daug 
daugiau, ne^u darbininko al
ga.

Bet kur bonaį? Juk buvo I 
žadėta ir bonai, o jų nėra. 
Darbininkai klausia savo dele
gatų, kada gaus bonus. Dele
gatai tik pečiais pakraipo ir 
atsako, kad nežino. Galų gale 
paaiškėjo, kad. bonai bus pri- 
skaityti prie neva taupymo 
plano (Thrift Plan). Darbinin
kai sujud.Q: reikalaut savo de
legatų, kad būtų išmokėti tuo- 
jaus pinigais. Delegatai sutiko 
ir sakė, kad jiė kovos už tuo- 
jaus išmokėjimą bonų. Bet iš 
jų kovos išėjo niekis. Minėti 
bonai likos pridėti prie taupy
mo plano (Thrift Plan), o dar
bininkai gavo tik kvitas, ant 
kuriu parašyta, kiek jis gavo 
bpnų, ir kur jie yra. Tikriau, 
pasakius, bonai pasiliko bosų 
kišeniųose, o dąrbįninkai gąyo. 
po mažytę popieriųkę, tai ir 
viskas. Nes iš minėto “Thrift 
Plano” jeigu norėtum gaut sau 
priklausomus pinigus, turi pa
mest da^bą arba laukt 65 me
tų amžiaus, kitaip negausi. 
Teisingiau pasakius, gausi sa
vo taupą kai numirsi.

Ųarbininkai tuom likos la
bai nepatenkinti. Baisiai pyks
ta ant delegatų. Vieni skun
džias, kad delegatai ne ligva- 
liai darbuojasi del darbininkų 
gerovės, o ’kiti tvirtina, kad jie 
nė nemanp darbuotis del dar
bininkų naudos, o priešingai, 
jie darbuojąsi del bosų ir savo 
naudos. Aš sutinku su pasta
raisiais. Nes minėti neva dar
bininkų delegatai tik del to iįr 
užlaikomi, kad bosam, būtų 
lepgvią.u apgauti darbininkus 
ir. iš jų daugiau pasinaudoti. 
Ir t.aip bus patol, pakol dar
bininkai nesusipras, ir nesusi
organizuos į savo, tai yra, dar
bininkišką uniją.

Tad, brangūs darbininkai, 
jeigu mes norim turėt geres
nes darbo sąlygas, jeigu mes 
norint turėt žmoniškesnį gyve
nimą, tai orgapizuokimės. Ir 
tik organizuoti būdami galėsi
me patys išsikovoti geresnį gy
venimą. Vienas, iš Visų.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. BallasLapkričio Mėnesį Išeigos:
Sekretoriaus ir knygiaus 

mėnesinė alga
Aukos Agit. Fondui
Kp. aukos Ispanijos liaudžiai
____ ________ ___ I” prenum.

' K. P. Rink. Kamp. xaukos
| “Vilniai” už knygos spausd.
Knygos “Gamta ir Žmonės” 

siuntinėjimas
Knygų pirkta už 
Aukos ateivių apsig. reikalams 
Už prenumeratą žurnalų

50—L. Bekis, Rochester, N. Y. 5.28 I Atmokėta “Laisvei 
48—K. Petkevičius, Mahanoy 

City. Pa.
149—A. Olekis, Pbila., Pa.

—O. žiobienė, Minersville
—O. Žiobienė, Minersville 

207—J. M. Kaminskas, Hart 
188—A. Varaneckienė, Detroit 
185—V. Paukštys, Richmond Hill 9.30

17—V. Rugienius, Shenandoah 11.30 
55—-M. Stakoff, Brooklyn

—J

24—J

10.50
6.60
6.55 

12.00 
6.00
1.70

45.00
22.55
60.17
23.80
22.90

200.00
60.00, 

2.56 
30.00

6.00.

streikuojantiems Millbury,

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

1.00 
Markevičius, Metuchen 1.00 
Talandziavičius, B’klyn 5.00 
Velička, Brooklyn, 20.30 
Weiss, Brooklyn, N. Y. 9.30 
Velička, Brooklyn 18.60 
Kazlauskas, Hartford 1.50

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo
Lapkr. mėn. įplaukė

$472.98

$301.30
507.15

68—J.
166—D. Burba, Stamford, Conn. 9.50 
160—U. Mickailitis, Benald 
190—P. Nemura, Cleveland 
212—L. Kirmeliene, Bayonne 
LDS 1 Apsk.—Geo. Krance, 

Bridgewater, Mass.
87—J. Kudis, Pittsburgh, Pa.

2—V. Kvietkus, So. Boston 
—U. Načajienė, Cuddy, Pa.

Kartu
Lapkr. mėn. išmokėta

$808.4.5
472.98

4.90
15.15

4.50

Balansas yra $335.47,

20.00
4.20

13.85 
8.00 

154—B. Žolynas, Chicago, Ill. 15.20 
34—S. Puidokas, Rumford, Me. 4.50- - .-rru. .. „ 780

6.20
97—R. Jarvis, Plymouth, Pa.

170—Ch. Arrison, Plain, Pa.
124—P. Križanauskas, 

Girardville,’ Pa.
—Nuo Great Neck prakalbų 

23—K. Sungaila, New York 
81—M. Mikalauskienė, B’klyn

—G. Varison, B’klyn, N. Y. 2.00 
Ragauskas, Shelton 
Blažonis, Lowell 

Kuzmickienė, Rockford

117—J.

10.00
11.80

1.75
14.80

6.10
11.10

3.3070—N.
145—J. J. Pupis, Los Angeles 4.75
111—J. D. Sliekas,_ Pittsburgh 6.60

25—P. 14.24
6.35

Paserskis, Baltimore 
172—Ig. Karlonas, Yonkers 
54—L. J. Liutkus, Elizabeth 15.00 
52—J. Ginaitis, Detroit, Mich. 26.10 
6&—A. Katinas. Bridgeport 7.60 
22t—Joe. Raulinaitis, Cleveland 6.20 
20—Joe. Strake, Binghamton 28.60 

165—G. Kardauskas, Linden 7.90 
135—E. Cibulskienė, Nanticoke 1.60 
141—J. Baranauskas, Phila.

2—V. Kvietkas, So. Boston

Viso įplaukė

25.85
11.60

$745.12

Spalių Mėnesį Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus mėn.

alga --------------- - -------- $45.00
Kuopų aukos Ispanijos liaud. 50.20 

‘ ’ 7.90
161.25 

13.77 
Knygų pasiuntimas į Kanadą 50.00 
Už atspausdinimą 1,000 atviručių

paliūdijimų 7.65
Bankas išskaitė už čekius .54 
“Vilniai” už knygos skelbimą 10.00 
“Laisvei” už atspausdinimą

“šviesos” No. 3, 
UŽ popierą knygų apsukimui 
Knygos “Gamta ir žmonės” 

ekspedicijos lėšos 
Išmokėta bankui 
Drg. V. Sinkevičiaus kelionė

CK posėdi 
Knygų ir' žurnalų pirkta už 
Bankas išskaitė už čekius 
Raštinei pirkta reikmenų už 
Knygą pirkta už

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo_____________
Spalių įplaukų-------------------

Kuopų aukos Agit. Fondui 
Aukos K. P. Rink. Kamp. 
Liet, kalboj knygų pirkta už

Spalių mėn. išeigų

Balansas lieka
Lapkr. Mėnesį

į

177.32
5.75

79.00
5.50

3.50
3.14
2.34
1.00
1.62

$636.59

$192.77
745.12

Kartu 937.89
$636.59

10.50
7.00

15.50
III. 1.00

5.00

7.45
12.50
7.70
2.00

$301.30
Įplaukos:

37—A. Taraška, Lawrence 
212—P. Janiūnas, Bayonne 
143—J. Zembhsevičienė, 

Reading, Pa.
46—B. Sadauskas, DeKalb, 
71—G’. Krance, Bridgewater

205—K. P. Yokubaitis, Westville 3.20 
56—J. Gebert, Milwaukee 6.50 

136—F. Šimkus, Keamy, N. J. 12.00 
40—J. Miliauskas, McKees

Socles Ph. 
123—G. Mališauskas, Gary 
54—C. Laksmin, Elizabeth 

162—J. Pūras, Toronto, Ont.
13—*B. E. Senkevičienė, Easton 20.50 

—L. Pruseika, Chicago 11.25 
131—St. Leesis, Saginaw 1.00 
27—V. J. Valaitis, New Britain,

Conn. 2.60
11—J. J. Bakšys, Worcester 24.00 
66—J. Adams, Grand Rapids 1.00 

6.10 
1.50 

70.89 
19.90 
10.25 
4.70 
6.10 
5.00

32— J. Didjun, New Haven 
Pav. K. (Naginė, Winchester 
KVK—V. Raila, Toronto, Ont.

20—Joe Strale, Binghamton 
180—Geo. Urban, Braddock

33— A. Pipįras, Pittsburgh 
133—A. Pranaitis, Camden

—A. Žalia, Hillside, N. J.

Gruodžio Mėnesį Įplaukos:
74—J. Chuplis, Springdale 4.60

2— V. Kvietkas, Boston, Mass. 4.25 
5—V. J. Kuspąras, Newark

39—P. Ruseckas, Scranton
—A. E. Wiczas, Castle, 

Shanon, Pa.
8C—K. Abekienė, Chicago
52—J. Ginaitis, Detroit
26—P. Kuosevičius, Collinsville

—C. Tensky, Ghent, N. Y.
—K. Pašinas, New London 

22—^Joe Raulinaitis, Cleveland 
—Frank Storonas, Phila.

158—W. Trainys, Royalton
—A. Bubelis, Kenosha

49— G. Bendik, E. St. Louis 
84—S. Bimbienė, Paterson

8—A. Rudzinskas, Sum
merville, Mass.

199—K. Yotka, Johnson City
—“Vilnis”, Chicago, Ill.
—A. Sauka, Montello, Mass. 2.67
—P. Pūras, St. Bonifhce,
—D. Petraitis, S. Barre, . 

Mass.
50— P. Žirgulis, Rochester
90—Kasparevičius, 

Youngstown, Ohio 
161—M. Baltrušaitis, Seattle

3— J.
79—J.

Liegius, Denver, Col. 
Slančiauskas, Chicago 
Katilius, Cicero 
Kazlauskas, Hartford 
kp. J. Kazlauskas,

—J.
LDS-79

Hartford
1—A. Velička, Brooklyn
1—J. Kanaporius, Brooklyn 
1—A. Velička, Brooklyn

147—V. Mikalenas, Brooklyn 
—J. Pranaitis, Brooklyn 

Grubis, Brooklyn 
Shimkus, Kearny, N. 
Gizevičienė, Chicago,

5.25
3.00

1.50 
3.00 

12.00
1.50
1.00
5.10
6.10

.50
3.93
9.00
9.20
4.50

1.50
5.85

14.40

2.00

3.00
1.50

1.00 
16.00 

1.50 
13.50 
12.55 
31.73

13.00
10.30

1.00 
14.35

1.35 
.25 
.30 

10.00
—J.

136—F.
104—K.
104—K. Gizevičienė, Chicago
219—J. Kondrat, Forest City, 
188—A. Varaneckienė, Detroit 
LDS—41 kp.—A. Daukša, Grand

Rapids, Mich. 7.35
13—B. E. Senkevičienė, Easton 4.90 
25—P. Paserskis, Baltimore 4,10 
37—S. Penkauskas, Lawrence 15.60 
63—M. Kairis, Bridgeport, 

218—J. “ '

J.
III. 1.75

11.30
3.57
7.10

WATERBURY, CONN.
Kliubo ir draugysčių bendrai vei

kiančio kom. įvyks bulvių' balius sau
sio 16, Venta Hali, 103 Green St. Pra
džia 7 v. v. Prie įžangos tikieto bus 
duodama gardžių bulvių su kopūs
tais. Įžanga 35c. asmeniui. Kviečiame 
visus waterburiecius ir iš apylinkės 
dalyvauti į šį parengimų. Pelnas nuo 
šio parengimo bus Lietuvos Atstei- 
gimui Demokratijos iŠ po fašizmo 
jungo.

Kviečia visus
Rengimo Kom.

(H-12)

, CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. metinė konfe

rencija įvyks sausio 17 d., Lietuvių' 
Darb. svetainėje, 920 E. 79 th St., 
10 vai. ryto. Visi delegatai malonėkit 
atsilankyti laiku. Po konferencijos 
bus šokiai prie geros orkestros. Pra
šome jaunus ir senus ii’ iš apylinkės 
dalyvauti” šiame ! parehgime, susipa
žinti sų mūs naujais draugais Bed- 
fordiečiais, taipgi bus draugų ir iš 
kitų miestų. Apart to bus ir skanių 
valgių ir, gėrimų.

(10-12)

HAMTRAMCK, MICH.
Sausio 17 d., 10-tą vai. iš ryto, po 

num. 3014 Yemans įvyks namo ben
drovės šėrininkų susirinkimas. Visi 
privalo dalyvauti, nes bus renkama 
nauji Board Direktoriai ir namo pir
mininkas.

(10-12)

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 15 d. įvyks kalbami paveik

slai iš Sovietų Sąjungos po vardu 
“Frontiers”. Pamatykite juos. Bus 
rodomi Liet. svet. Tikietų kaina 35c., 
įsigykite iš anksto pas pardavėjus. 
Paveikslas bus nepaprastai įdomus.

Sovietų Draugų Nare.
(10-12)

STAMFORD, CONN.
Sausio 17 d, įvyks Lenino Minėji

mo Diena, Carpenters SVet., Gay St. 
Pradžia 7:30 v. v. Programoj daly
vaus Aido Choro Sekstetas iš Brook
lyn, N. Y. Taip pat bus ir kalbėtojas. 
Prašome visų dalyvauti.

(10-lfi)

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

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Calch 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 l kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 16 d. kaip 7:30 v. 
valę-, Draugijų Svet., 4099 Porter St. 
Bus išduota raportai senos valdybos 
iš metinio veikimų. Taipgi yra ir 
kitų svarbių reikalų. Todėl visi steng- 
kitės dalyvauti. Atsiveskite naujų na
rių, į kuopą, nes dąbar eina vajus 
gavimui naujų narių.

Sekr. M. G.
(10-12)

Kairis, Bridgeport, 2.00 
A. Stankaitis, Founstain 
Michigan 
J. Burba, Stamford. 
Duseika, Rochester 
Nemura, Cleveland

1.50
4.50 

25.25
7.70 

Mališauskas, Gary, Ind. 3.10 
Ustupas, Montello, 
Mickailitis, Benld, Ill. 
Valinčius, Pittston, Pa. 
Andrusavage, Gilberton, 

Pa.
109—K. Plačenis, Toledo, O.
217—P. Gutauskas, Winnipeg, 

Man., Canada
87—J. Gasiunas, Pittsburgh, 
20—Joe Strale, Binghamton 

—St. Mikelsonas, Brooklyn 
—L. Cheilius, Metuchen, N. 
—A. Talandziavičius,

166—D.
—M.

190— P.
123—G.

160—U.
12—A.

4.10
1.50
3.20

2.50
10.50

9.60
3.10

12.90 
1.00 

J. 2.00
Chappague, N. Y. 10.00 

53—A. šliekis, Gardner, Mass. 2.50 
51—J. Rūbas, Middlefield, Ohio .85 
47—M. Gudas, Montreal, 
96—J. Žukauskas, Sudbury, 

Canada A

2.45

1.00 
jig, Auburn, Me. 2.00 

—“Laisve”, Brooklyn, N. Y. 30.00 
113—>A. Galdikas, Hamilton, Ont. 1.50 
236—P. Alska, Washington, Pa. 1.50 

73—J. Stanevięh, Summerville,
W. Va. 16.10

Viso įplaukė $452.30
/ Gruodžio M«n. Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėn. 
alga

Kuopų aukos Ispanijos liaud. 
Kuopų aukos Agitacijos Fondui 
Už “šviesos” N 4 išsiuntimą 
Knygų siuntinėjimo lėšos 
Pirkta žurnalų “šviesai” 
Raštinei reikmenų pirkta už 
Knygų pirkta už 
Bankas išskaitė už čekius 
Daily Workeriui pren. (
Už anglų kalboj knygas užmok. 3.17 
Už atspausdinimą 200 laiškų 2.04 
Už atspausd1. “šviesos” N 4 161.04 

atdtd

45.00 
50.73 
19.00 
20.00 
64.00 
3.50 
1.02 
3.43 
2.73 
1.00

15.00
10.00

Newark 10.80 UŽ pasiuntimą Įmygu į Kanadą 50.00

4acajienė, Cuddy, Pa. 6.30 
’ruseik a, Cleveland 5.00 
M i < knl i n " ;i -■ J

“Darb. Kalendoriuje” 
Auka ateivių gynimo konfer.

Kongresą. Daugumą už Įs7 
tatymą prieš Negrų

Lynčiavimą
i ———r.

Washington, saus. 13 — 
Jau. 250 kongręsmanų iy 62 
senatoriai, pasižadėjo reiųti 
įnešimą kongresui, reika

e

WORCESTER, MĄSS.
Pirmadienio, vajcąre, sausio 18, 7:30 

va|,, lietuvių Svetaine],' 29 Endicott 
St., įvyks svarbūs ALDLD narių, 
“Laįsy.es”1, “Vilnies” skaitytojų ir vi-

taikės Konvencija ir Rankiotas bus 
Balandžio (April) 11 (į 1937 m., Grand 

j Paradise Svetainėje, 318 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ UGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BUDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnąs Nusilpimas, 
Skilvio ir. žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhųįdai ar kiti, Mėšjažąrnės bei Lau
kan Ėjimo, Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgią, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški j 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų. N.etvarkųmai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią lįgą. kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir. jūsų nesvęikųmas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spihduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygoj yrą priei- 
narnos, Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N; Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tūjpfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Gran St.

Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME JJ.ETUVWAI)

TRU- EMBER COAL COMPANY
\485 Grand Street Brooklyn, N. Y; ’

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661 |

ateitj.es


Penktadien., Sausio 15,1937

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJ

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

SERGA

K—m.

9

Kaimietis.

kad
FOTOGRAFAS

GARSINKITES 
D1ENRASTYJ

susi
kuri 

daly- 
kaip

pasiųsti du delegatu. 
14-tos į 15-tą naktį iš 
Plazą, 15th St., New 
išvyksta tūkstantis de-

dabar 
gavimą 
nusita- 

narių

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Mrs. Eva Lewis, 41 metų, 
241 South Third St., Brooklyn, 
mirtinai susižeidė, kuomet ji 
iškrito pro ketvirto augšto lan
gą jį bevalant.

SAVO BIZNĮ 
“LAISVĖJE”

gaminti.
Ko^esp. Geo. Kuraitis.

25-tas 
metų, 
penki 
jį už

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110 •

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

rei- 
pa-

drau- 
152-ros

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

bedarbių, 
unijistų 

busais ir 
dar ke-

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

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

liūdymų, Major

Bus skanių valgių ir gėrimų, nes patys rengėjai šiuo 
sykiu patarnaus valgiais ir gėrimais.
Gi šokiam, čia yra labai gera svetaine.

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir paremt 
šią svarbią pašalpos organizaciją.

Iš New Yorko išvyks Wash- 
ingtonan apie 1,000 
WPA darbininkų ir 
specialiu traukiniu, 
trokais. Jie sueis su
liais tūkstančiais delegatų iš 
kitų miestų, kurie demons
truos šios šalies sostinėje, 
kalaujant WPA paskyrų 
didinimo.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Jwniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Managcris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

IDEAL BALL ROOM SALĖJE
151 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie Flushing Ave.)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J C
Prielankus Patarnavimas 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA SALIŪNAS

GERAI įrengtas saliūnas; su pilnoms 
laisnėms; tirštai apgyventoje lietu

viais rezidencijoje (Williamsburghe). 
Galima daryti geras pragyvenimas. 
Susiinteresavę kreipkite^ “Laisvės” 
antrašu:

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

(12-13)

REIKALAVIMAI i
REIKALAVIMAS

REIKALINGA mergina dirbt namų 
darbą. Yra du vaikai. Mergina tu

rės savo' kambarį. Mokestis iš pra
džių $30.00, vėliaus daugiau. Atsi
šaukite sekamu antrašu: Mrs. Salt, 
172 East 57th St., Brooklyn, N. Y., 
arba telefonuokit: Minnesota ‘

Nera valandų sekmadieniais.
H------------------------------------------

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenes, 
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-

savimul, 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.

VALANDOS: įj
8—10 ryte t
1—2 p. *į). 1
6 • -8 vak. 

šventadieniais susitarus ’ 
Tel. Evergreen 8-9229

Puslapis Aštuntas

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Graži Programa Lenino 

Minėjimo Mitinge
Šį trečiadienį, 20 sausio, 

Komunistų Partija turės mil
žinišką mitingą Madison Sq. 
Gardene paminėjimui Lenino.
Sausio 21-mą dieną sueina 13 
metų nuo jo mirties. Vyriau
siu vakaro kalbėtoju bus Earl 
Browder, K. P. generalis se
kretorius.

Vakarui ruošiama įdomi 
programa. Gal įdomiausiu bus 
masinis vaidinimas (pageant). 
Jį sudaro virš šimtas neprofe
sionalų vaidintojų ir didžiumoj 
nepartiniai žmonės. Sulyg jų 
užsiėmimų rasta sekami: vy
riausias laivų fiteris, 8 moti
nos, buvęs vodevilio aktorius, 
akrobatas, raštinių darbinin
kai, pardavėjai, studentai, mo
kytojai, siuvėjai, sunkaus dar
bo žmonės, šokėjai ir daug ki
tokių.

Padėkit Jūrininkams 
Laimėt Streiką

Amerikos jūrininkų streikas 
jau eina 11-tą savaitę. Ketu
riolika jūrininkų jame padėjo 
gyvastis, daugiausia nuo per
šalimo pikiete.

Vienok jūrininkai tebelaiko 
savo eiles su pasiryžimu ir 
stebėtinu užsilaikymu. Streike 
buvo nepaprastai mažai 
kirtimų. Vargiai bent 
darbininkų kova, kurioj 
vavo tiek daug žmonių,
dalyvauja jūrininkų streike, 
ėjo taip ilgai su tiek mažai 
mūšių.

Tie virš 14 tūkstančių jūri
ninkų pikietuose kasdien pa
dengia 750 mylių ilgio pajūtį. 
Bet jie negauna algos už pi- 
kietavimą, negi jie gauna nors 
kiek pinigų, vadinamų “strei
ko pašalpa.” Jie turi keletą 
Psriubos virtuvių” prieplaukų 
srityse, kur jie bendrai ir po 
tiek gauna valgio, kiek “mai
sto komitetas” kasdien suren
ka nuo draugų ir simpatizato- 
rių. Nei jie turi viešbučio kam
barių pasilsiui. Jie skaitomi 
laimingais, jei už 25c. gauna 
kampelį prigulti per naktį.

“Butų Komitetas” deda pa
stangas rasti kokią nors vietą 
permiegojimui tiems, kurie 
jau išbaigė paskutinį centą, 
bet tas labai biednai tepaden- 
gia reikalavimus.

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
16 ir 17 sausio, bus rinkliavų 
dienos (tag days) sukėlimui 
aukų streikuojančių jūreivių 
paramai. Kada pamatysime
tuos jūrų didvyrius su dėžu
tėmis, pasiekime į geriausį ki
šenių taip toli, kaip galima, 
kad suteikt jiems duonos ir 
pastogę. O norintieji pasidar
buoti rinkliavoj reikalaukit 
dėžučių sekamose vietose: 227 
W. .22nd St., arba 194 llth
Ave., New Yorke. J. D.

Tūkstantis Delegatą Vyks į 
Washington?

Suareštuotas 25-tą Kartą 
Už Girtuoklystę

Herbert Steele, 52 metų, ta
po suareštuotas už girtuoklys
tę ir buvo patrauktas teisman 
Pennsylvania t e is m a būtyje. 
Peržiūrėjus jo rekordus, teisė
jas sužinojo, kad tai jo 
prasikaltimas nuo 1923 
Taipgi paaiškėjo, kad 
teisėjai, kurie nubaudė
pirmuosius prasikaltimus, jau 
mirę. ,

Jauni] Komunisty Vėlia
va Ispanijos Jaunimui

ji paplatinti, gaukite juos f 
“Laisvės” raštinėj pas Buknį, 
Kavaliauskaitę ar Sinkevičiū
tę. Tą padarykite greitai, kad 
tikietai būtų iš anksto parduo
ti ir komisija žinotų, kiek val
gių

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-

Jauni Komunistai Minės 
Leniną—Liebknecht— 

Luxemburg

Williamsburgo Bedarbiai 
Privalo Būt Veiklesni;

Delegatų Rinkimai
Šį vakarą Jaunų Komunistų 

Lyga rengia Lenin-Liebknecht- 
Luxemburg paminėjimo masi
nį mitingą St. Nicholas Palace, 
66th St. ir Columbus Ave., 
New Yorke. Paminėjimo mi
tingas bus nepaprastai įdomus, 
nes Jaunų Komunistų kuopų 
nariai pasiruošę su trumpais 
veikalukais, kurie atžymės 
jaunimo rolę pasauliniuose 
įvykiuose. Kalbės Lygos nacio- 
nalis sekretorius Gil Green. 
Taipgi bus ir šokiai. Įžanga 
40 centų.

Išgelbėjo nuo Mirties Elek
tros Kėdėj

Gubernatorius L e h m anas, 
pasėkoje masinių prašymų, at
mainė trijų negrų mirties 
bausmę elektros kedėje į am
žiną įkalinimą. Tas padaryta 
atsižvelgiant į jų jaunumą. 
Wentworth Springer, 17 metų, 
Lawrence Jackson, 18 metų, ir 
Robert Taliaferro, 19 metų, 
buvo nuteisti už žmogžudystę 
apiplėšimo metu.

Bedarbių susirinkimas įvy
ko 13 sausio. Organizatorius 
raportavo, kad pereitą ‘ suba- 
tą bedarbių ir WPA demons
tracija gerai pavyko, tik mūsų 
90-to Lokalo būryje labai ma
žai dalyvavo. Jis pašaukė:

“Tie, katrie buvote demons
tracijoj, gavote mėlynas kor
teles, parodykite!”

Keli parodė, o kiti sakėsi 
sirgę namie. Kiti pastebėjo: 
“Delko nedavėte komitetui ži
nios, kad jūs sergate. Komisi
ja būtų pašaukus daktarą. 
Kaip tik apsergate, tuojau 
•duokite žinią komisijai.”

Delegatų pasiunti mui į 
Washingtona kovoti už socia- 
lę nedarbo ir senatvės ap- 
draudą pinigų surinkta dau
giau 22-jų dolerių. Ant vietos 
suaukavo keletą dolerių, tai 
nutarė 
Sausio 
Irving 
Yorke, 
legatų.

New Yorkan iš Meksikos at
vyko du Ispanijos Suvienyto 
Socialistinio Jaunimo Lygos 
pasiuntiniai, kurie maršrutavo 
Meksikoje. Jie yra Juan Ruiz, 
23 metų, metalo darbininkas, 
ir Lena Imbert, 24 motų am
žiaus mokytoja. »

John Little, New Yorko Ko
munistų Lygos sekretorius įtei
kė tiems delegatams vėliavą, 
ant kurios buvo užrašyta “Re
voliuciniai Linkėjimai Suvieny
tai Socialistinio Jaunimo Ly
gai.” John Little tarė: “Jaunų 
Komunistų Lyga įteikia jums 
šią vėliavą, kaipo solidarumo 
ženklą ir gilų atjautimą mūsų 
jauniems draugams Ispanijo
je, kurie aukoja savo gyvastis 
apsaugojimui pasaulio nuo fa
šizmo.”

Iš Lietuvių, Komunistą 
Susirinkimo

“Laisvės” Reporteris 
Washingtone

Dienraštis “Laisvė” suteiks 
pirmarankias ir pasitikimas 
žinias iš visų įvykių, kurie dė
sis Washingtone {laike WPA 
darbininkų ir bedarbių de
monstracijos. Tarp tūkstančių 
delegatų iš visos plačios Ame
rikos, dalyvaus ir d. R. Miza- 
ra, “Laisvės” redaktorius.

Draugui Mizarai Washing- 
tonas jau gerai pažįstamas 
nuo aną metą įvykusios Atei
vių Gynimo demonstracijos, 
kurios dalyviai buvo savo ša
lies sostinėj’ “pavaišinti” gasų 
bombomis, taipgi nuo pirmes- 
nio bedarbių kongreso ir jo 
delegacijos lankymosi Baltaja
me Name, nuo delegacijos pas 
Lietuvos konsulą ir kitais dar
bininkų ' reikalais.

Dr. Martin Liuterio Draugystės

METINIS BALIUS
Įvyks Šeštadienį 23 Sausio-Jan.

Prof. Retikevičiaus Muzika Grieš Šokiams

PRADŽIA 7:30 V AL. V AK. ĮŽANGA 25c

Įvelia Antrą Žmogų 
Gražuolės Nužudyme

Nors polięija suėmus Ma
jor Green ir kaltina jį nužu
dyme Mary Harriet Case, ty
rinėjimų pasėkoj paaiškėjo, 
kad gal antra ypata sandaly- 
vavo žmogžudystėje su Green.

šioji ypata vakare po žu- 
dystės atnešę vyrišką siūtą pas 
kriaučių Lazar Avayzian, 
37-62 80 St. Sužinota, kad siū
tas buvo pavogtas nuo F. W. 
Case, nužudytos moters vyro. 
Kriaučiaus pagelbininkas Jo
seph Smith, 16 metų, sakė, 
kad vyras pasidavė pavardę 
kaipo Johnson. Kadangi pas 
įtartą Major Green ant burdo 
gyvena du broliai po ta pa
varde, policija juos pasišau
kė, vienok Smith negalėjo nei 
vieno iš jų pažint tuo pačiu 
esant. Jis taipgi nepažino ir 
Major Green.

Nepaisant nuolataus kvoti
mo per visą dieną ir inkrimi
nuojančių
Green vističk neprisipažįsta 
prie žmogžudystės ir tvirtina, 
kad jis nekaltas.

Gauta vėliausia žinia, 
po 40 valandų nuolatinio kvo
timo Major Green prisipažinęs 
prie Mrs. Mary Harriet Case 
nužudymo. Plačiau apie tai 
bus aprašytą rytdienos “Vieti
nėse Žiniose.’*

Du vaiku, 11 ir 12-kos me
tų, susitarė nuvažiuoti, aplan
kyti savo draugus Penpsylva- 
nijoj. Jiedu slapta įsigavo 
traukiniu ir pasislėpė tarp paš
to maišų, bet greit sužinojo, 
kad paštas tokių “pundelių” 
neveža.

Labai sunkiai susirgo 
gas Levinskas, 
kuopos narys. Jis gyvena 1480 
St. John’s Place, Brooklyne.' 
Draugai ir pažįstami malonė
kit aplankyti draugą sunkioj 
ligoj esantį. Linkime d. greito' 
pasveikimo.

Vaiky Mokyklėlei Reikia 
Jūsų Paramos

Pirmadienį, 11 sausio, įvyko 
Komunistų Partijos lietuvių 
narių susirinkimas. Tame su
sirinkime plačiai apkalbėta 
lietuvių veikimas tarptauti
niai. Kaip kur lietuviai gerai 
darbuojas, kaip tai gelbėjime 
Ispanijos Liaudies Frontui lie
tuviai jau yra sukėlę apie 500 
doleriu] finansinės paramos, 
taipgi drabužių, avalynės ir 
kitokių reikmenų nemažai.

“Daily Worker’io” platini
mas eina neblogiausiai. Frak
cijos susirinkime kalbėta pa
gerinti “DW” platinimą, taip
gi sukelti tam tikrą kvotą fi
nansų.

Lietuviai glaudžiai koope
ruos su 6-tos sekcijos komite
tu, į kurį savo atstovu išrinko 
d. R. Mizarą. Taipgi turime 
užmezgę tampresnius ryšius 
su Ateivių Gynimo Komitetu, 
kuriame savo atstovu turime 
draugą Geo. Wareson.

Lietuvių dirvoj veikimas 
nėra blogiausias. Mūsų drau
gai darbuojasi Lietuvos Kon
greso komitete. Raportuota, 
kad 6 d. kovo tas komitetas 
rengia didelę vakarienę ir ra
ginta darbuotis už jos sėkmin
gumą.

Nutarta, kad frakcijos ko
mitetas greitoj ateityje turė
tų sušaukti narių ir simpatikų 
susirinkimą, kviečiant simpati- 
kus per spaudą ir laiškais, kur 
bus svarstomi partijos reikalai.

Komunistų Partija 
veda speciali vajų už 
naujų narių. Lietuviai 
rė gauti nemažiau 10 
iki Lenino mirties paminėjimo. 1 mus 
Mes prašome lietuvius, kurie 
buvę partijoj, bet del kokių 
nors priežasčių pasitraukę, 
grįžti į partiją. Dabar priklau
symas partijoj palengvėjo ir 
duoklės daug mažesnės. Kiti 
draugai niekad nebuvę parti
joj, pasišventusiai dirba ko
munistinį darbą, bet neprisi
rengia partijon įstoti. Stokite, 
draugai, mes jūsų senąi lau
kiame. Jūs dirbate komunisti
nį darbą, tai kodėl nebūti sy
kiu su mumis partijos nariais*?

Frakcija rengia vakarienę 
6 vasario, “Laisvės” svetainėj. 
Tikietai padaryti ir nekurie 
draugai jau pasiėmė platint, 
bet ne visi. Draugai ir drau
gės, frakcijai svarbu turėti 
daug žmonių prie vakarienės 
ir kad liktų pelno. Frakcijos 
pinigai ižde nelaikomi, bet pa
naudojami vietos veikimui. 
Kad padarytį vakarienę sėk
minga, reikalinga visų narių ir 
simpatikų talka ir glaudus ko- 
operavimas su vakarienės ko
misija.

Tikietų kaina 75c. Galintie-

šį sekmadienį, 6 v. vakaro, 
“Laisvės” syetainėj, Ateities 
žiedo mokyklėlė turės pirmą 
vakarėlį mokyklėlės naudai. 
Jį reiktų visiem nuoširdžiai pa
remti. Mokyklėlėj mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos, de
klamacijų sakymo ir dainų, 
taipgi lietuviškų liaudies žais
mių. Iš tų vaikučių išsiauklės 
veikėjai, viršininkai ir vadai 
lietuvių darbo žmonių organi
zacijoms ir įstaigoms ateityje.

Tie šių dienų mokiniai tu
rės būti ryšiu tarp Amerikos 
lietuvių senstančios lietuviškos 
ir augančios amerikoniškos 
gentkarčių. Tuo patim jie tu
rės būt kas liečia santikius 
tarp šios šalies lietuvių ir gy
venančių Lietuvoj bei Kana
doj ir kitose šalyse. Mokyklė
lės ir palaikomos tam, kad 
juos prirengi toms svarbioms 
pareigoms. Dėlto reiktų šį vai
kų mokyklėlės vakarėlį pada
ryt skaitlingu.

Moteris Kalta Dvjvyrystej, o 
Vyras—Dvipatystėj

Kuomet Charles Spiegei, 36 
metų, apsivedė su Mrs. Viola 
Houdlett, Broad Channel, 
Queens, 1934 metais, jis buvo! 
kaltas dvipatystėje. Mat, tuo 
laiku, jis dar buvo legališkai 
vedęs su Catherine Spiegei ir 
jiedu turėjo keturis kūdikius. 
Už tai pereitą gruodžio mėne
sį jis buvo nubaustas nuo 2 iki 
4 metų kalėjimo.

Dabar jo antra pati rasta 
kalta dvivyrystėje. Ji apsive
dė su Charles Spiegei, • kuo
met ji buvo Alfred Houd- 
lett’o, 256 Beach 80th St., 
Rockaway, legališka pati . Jai 
taipgi gręsia kalėjimas.

Eks-Kumštininką Kaltina 
Vagystėj ir Žaginime

E k s-kumštininkas. Chester 
Bentrowicz, 27 metų, buvo su
areštuotas už turėjimą revol
verio be leidimo. Jį bekvo- 
čiant paaiškėjo, kad keletą 
savaičių atgal jis apvogė na- 
___ > po num. 153 Clinton 
Ave., Brooklyn.

Pašaukus to namo .gyvento
jus, Mrs. Fredericks, 43 me
tų, tuojau jį’ pažino, kaipo 
plėšiką, kuris įsibriovė į jos 
kambarius ir pasiėmė $310. 
Plėšikui to nebuvo gana—jis 
surišo moters vyrą, 52 metų, 
ir ją užpuolė.

Bentrowicz yra vedęs, gy
vena 73 N. 8th St., Brooklyn, 
ir yra dviejų kūdikių tėvas.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

9-5571.
(10-12)




