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Potvinių Baisios Aukos Neapgaus Ispanų Liaudį

prieš jį. Jis ją nori

Fašistai Apsupą Malagą
Lenkija Stato Tvirtumas few

Sovietą Jaunuolių Drąsa

Hitleris Pasitiki Anglijai

Milicijos

šiemet?
Komite-

1,000 
2,000, 

23,811
1,800

nisterių kabinetas bus dau 
giau prielankus Italijos ii 
Vokietijos fašistams, už pir
mesni. Iš tos pusės dar dau
giau susidaro pasaulio tai
kai pavojaus.

Benam ių 
68,057 
50,920 
50,000

Trenton, N. J.—Valstijos 
seimelis paskyrė pašalpos 
reikalams $12,667,000. Už 
balsavo 49 atstovai, prieš 9.

Sovietai Užginčija Melą 
Apie Krupskają

Breslau, Vokietija.—Len
kijos imperialistai vadovys
tėje Franci jos karo specia
listų pradėjo budavoti plie
no ir cemento tvirtumas iš
ilgai visą Lenkijos ir Vokie
tijos sieną. Tokias pat tvir
tumas Lenkija būdavo j a ir 
ant Sovietų Sąjungos sienos.

miant teismas išdavė mirties de
kretą prieš tryliką trockistų, o 
tik kalėj iman pasiuntė keturius.

Washington, D. C.—Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kas Grayson sako, kad ne
užtenkamai. yra pinigų šel
pimui nuo potvinio nukentė
jusiu žmonių. Raudonasis 
Krvžius tijrįs tiktai apie 10 
milionu doleriu tam tikslui.

Raudonasis Kryžius turįs 
tiktai 449 koncentracijos 
stovyklas Ohio ir Mississip
pi upiu klonyje, kur potvi- 
niai užliejo laukus, kaimus 
ir miestus, taip pat turis 
įsteigęs 126 ligonines grei
tos pagelbos ir yra sumobi
lizavęs 1.303 slaugiu.

Iš Kentucky valstijos,

Salamanca.—Ispanijos fa
šistai giriasi, kad jų karo 
jėgos, vedamos generolo bu
delio Gonzalo Queipo, ap- 
supdinėja liaudiečių prie
plauką Malagą. Malaga ir 
taip iš trijų pusių buvo ap
supta. Dabar jie stengiasi 
nukirsti ir iš rytų pusės, 
kur ji turi susisiekimą su 
liaudiečių kitomis teritori
jomis. Vienok liaudiečiai 
drąsiai ir narsiai tam prie
šinasi.

Man dar neteko matyti paties 
teismo nuosprendžio. Bet kiek 
laikraščiai praneša, tai Sovietų 
teismas šioj byloje baudė mir- 
čia tiktai tuos, kurie buvo tie
sioginiai surišti su griovimo ir 
žudymo darbu. Gi nebuvo paro
dyta, kad Radekas, Sokolniko
vas, Arnoldas ir Stroilovas pa
tys dalyvavo naikinime dirbtu
vių, pravedime nelaimių ant 
geležinkelių, eksplodavime kasy
klų ir žudyme darbininkų, štai, 
kiek aš suprantu, kuomi pasire-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Washington, D. C.—Dar
bo Sekretorė panelė Per
kins pasiuntė į Flint, Mich, 
savo atstovą James F. De
wey patirti, kaip ten daly
kai yra. Tartum ji nežino, 
kad milicininkai šaudo į 
darbininkus.

London. — Vėliausioj sa
vo kalboj Hitleris pareiškė, 
kad panaikino visas Verser 
lės sutarties sąlygas ir Vo
kietijos fašistai reikalauja 
grąžinti jiems atgal koloni
jas. Kaip žinia, Anglija 
turi nemažai užgrobus pra
eito karo metu Vokietijos 
kolonijų. Kol kas Anglijos 
valdžia nieko nesako apie 
Hitlerio prakalbą. Hitleris 
iš to pasidrąsino

Benamių Skaičius 
Didelis

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

mažiausia 1,200 milionų do
lerių.

Bet Senato ponams dar 
atrodo perdaug ir jie ban
do tą sumą sumažinti. Rie
biai apmokami ir turtingi 
senatoriai nepaiso alkanų 
bedarbių. 4

Tiktai keli senatoriai iš 
vakarinių valstijų užtaria 
bedarbius ir siūlo, kad ta 
suma pinigų būtų pakelta 
iki 1,200 milionų dolerių — 
iki tiek, kiek bedarbių orga
nizacija reikalauja. Bet 
numatoma, kad jų pasiūly
mas bus greitai atmestas.

Madrid.—Siaučiančiojs au
dros ir rūkai sulaiko dides
nius karo veiksmus Madrido 
srityj. - Iš tos priežasties 
karo lėktuvai negali sėk
mingai veikti prieš fašistus, 
negi fašistai bombarduoti 
Madridą. Taipgi tas kliudo 
fašistų ir didžiulėms kanuo- 
lėms apšaudyti miestą.

Orlaivyno ir karo laivyno 
liaudiečių ministeris Inda- 
leccio Prieto pareiškė, kad 
jeigu Ispanijos Liaudies val
džia turėtų užtektinai gink
lų, tai ji galėtų į karo lau
ką dar pastatyti nuo 100,- 
000 iki 500,000 kovotojų. Jis 
atvirai pareiškė didelį nepa
sitenkinimą Anglijos ir 
Franci jos valdžių atsineši- 
mu linkui Ispanijos. Angli
ja sulaikė net tuos lėktuvus, 
ant kurių kontraktai buvo 
padaryti prieš fašistų suki
limą. Franci ja nors ir turi 
su Ispanija prekybos sųtar-i 
tį, bet ji ne tik kad nepar
duoda jai karo ginklu, bet 
net daugelį kitų medžiagų 
sulaiko, paskelbiant, kad jos 
gali būti “naudojamos ka
rui.” Tokia Anglijos ir 
Franci jos politika yra bėga-

KRISLAI
Apie mūsų literatūrą.
Galvojame mes, galvoki 

me visi.
Smarkus ir protingas 

drūtuolis.
Balsai iš teismo rūmų.
Atsakau draugei.

Rašo A. B.

Drg. V. Andrulis “Vilnyje” 
pastebi sekamą:

“Tėmijant mūsų parengimus, 
prakalbas, konferencijas aiškiai 
matosi ši būtinai taisytina yda:

“Literatūrą platina tik vienas 
kitas, o kai kur niekas.

“Neplatinimas literatūros ro
do, kad mažai kas ir skaito, nes 
kada draugai skaito, jie nori ir 
kitiems įpiršti.

“Tas būtinai reikia taisyti.”
Pastaba labai, labai vietoje. 

Reikia literatūros platinimą at
siminti ir mūsų kalbėtojams. 
Visi tuomi susirūpinkime.

tarnyboj, 
džiūrė 
pačią, 

miesto

Maskva. — Sovietų val
džia užginčijo užsienyje 
skleidžiamą melą, būk Le
nino našlė Nedežda Krup
skaja esanti suareštuo
ta. Užsienio reikalų komi
sariato viršininkai sako, 
kad panašius gandus po ko
kius tris sykius kasmet pa
leidžia priešų spauda.

Tuo tarpu Maskvoje ir ki
tuose miestuose darbinin
kai mitinguose priima rezo
liucijas ir reikalauja greito 
teismo prieš taip vadinamo 
“Dešiniųjų Centro” daly
vius, kurie, kaip pasirodė 
trockistų byloj, palaikė ry
šius su trockistais ir jiems 
padėjo darbuotis. “Deši
niųjų Centro” vadais yra 
Bucharinas ir Rykovas.

“Vilnis” išleidžia, ar jau iš
leido, brošiūrą apie Ispaniją. 
Tai labai greitu ir opiu reikalu, 
žiūrėkime, kad jos išsiplatintų 
tūkstančiai.

Paryžius. — Pranešama, 
kad jau pradėjo Madride 
veikti pirmasis mėdikalis 
savanorių vienetas iš Ame
rikos. Jam vadovauja dr. 
E. P. Goland iš Cincinnati. 
Be jo, vienete yra dar du 
amerikiečiai gydytojai ir 
pustuzinis slaugių.

L o n don. — Tarptautinei 
bepusiškumo komisijai per
eitą penktadienį buvo įteik
ta naujas pasiūlymas, kad 
neutralių šalių laivai ir sau
sumos rubežių tėmytojai ne
praleistų jokių karo pabūk
lų iš užsienių į Ispaniją, nei 
valdžiai nei fašistams. La
biausia tam sumanymui 
priešinasi Portugalijos faši- 
stuojanti valdžia.

ei j a išstatė pro fabriko lan* 
gus kulkasvaidžius ir kada 
darbininkai susirinko prieš 
dirbtuvę, tai į juos paleido 
ugnį.

Šis budeliškas žygis turė
tų sujudinti visus Chevrolet 
Co. darbininkus, kurių įvai
riose šalies dalyse dirba iki 
66,000.

Flint mieste darbininkai 
energingai pasiryžę tęst ko
vą. Prie streikuojančių vy
rų prisideda tūkstančiais 
moterys ir jų vaikai, suda
rant iš lauko pusės “gyvųjų 
sįeną.”

Komitetas Industriniam 
Organizavimui praneša, kad • 
milicija pavojingai sužeidė 
kelis darbininkus, iš kurių 
du veikiausiai greitai mirs.

Kitu industrijų darbinin
kai privalo prisidėti prie ko
vos, kad pagelbėjus automo
bilių industrijos darbinin
kams laimėti jų sunkią ko
vą. Reikia reikalauti, kad 
milicija ne tik liautųsi žu
džius darbininkus, bet ir bū
tų iš streiko srities atšauk
ta. Pranešama, kad Flint 
mieste milicijos y rd su
traukta iki 4,200 kareivių.

Burgos. — Ispanijos fa
šistų galva generolas Fran
cisco Franco sako, kad jei
gu jis laimės, tai visos kla
sės bus lygios ir jokių per
sekiojimų nedarys. Kodėl 
taip užgiedojo tas budelis, 
kurio kareiviai žudo civilius 
gyventojus, bombas mėto 
ant paprastų žmonių ir 
liaudiečius belaisvius žudo? 
Todėl, kad Ispanijos liaudis 
griežtai nusistačius prieš 
fašistus. Franco karą veda 
pagelba pasaulinių išmatų, 
organizuotų į Užsienio Le
gioną, maurų, Italijos ir Vo- 
kietijęs fašistų. Ispanijos 
liaudi 
apgauti, bet jam nepavyks

Viena mūsų gera draugė ir 
dienraščio bendradarbė rašo 
man laišką ir prašo atsakyt į jai 
neaiškų klausimą. Ji atydžiai se
kusi trockistų bylos eigą ir ne
suprantanti, kodėl Radekas ir 
Sokolnikovas tapo nubausti tik
tai kalėjimu, o ne sušaudymu, 
nors, kaip jai atrodo, jie pilnai 
užsitarnavo mirties bausmės. 
Kadangi veikiausia bus ir dau
giau draugų, kuriems šis klaur 
simas nelabai aiškus, tai čia 
viešai savo nuomonę išreiškiu.

Terre Haute, Ind., miesto 
majoras Sam Beecher pa
vogė 1,246 galionus policijos 
gazolino ir nusuko šimtus 
dolerių pinigų, sakydamas, 
būk jais apmokąs algas tū
liems valdininkams. Pasiro
do, kad jie tuo laiku visai 
nebuvo miesto 
Už suktybes grand 
įkaitino sykiu ir jo 
kuri tarnauja kaip 
iždo kontroliuotoja.

Majoras Sam Beecher yra 
didelis “patriotas” republi- 
konas, kuris suardė dvejas 
prakalbas komunistų kandi
dato į prezidentus E. Brow- 
derio.

Washington, D. C.—Taip 
vadinamas valdžios apropri- 
acijos bilius del šalpos be
darbiams pasiekė Senato po
nus. Tame bilhije reikalau
jama paskirti iš federalės 
valdžios iždo 775 milionus 
dolerių šelpimui bedarbių ir 
vedimui WPA darbų. At
stovų Butas šį bilių jau už- 
gyrė. Tai labai maža pini
gų suma, palyginus su rei
kalu. Bedarbių Workers 
Alliance organizacija ap
skaičiavo, jog iki birželio 
mėnesio tam tikslui reikės

svei
katos denartmentas prane
ša, kad visose potvinio pa
liestose srityse nepaprastai 
padidėjo susirgimų ir. miri
mu skaičius.

Karo departmentas ra
portuoja, kad visa eilė unių 
pradeda atslūgti, bet dešim
tyje vanduo tebekyla aukš
tyn ir naujais pavojais grū
moja jų srities gyvento
jams.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija pernai 
išleido gerą mokslišką knygą 
“Gamta ir žmonės.” Daug na
rių girdėjau džiaugiantis ta 
knyga, o dar nė vieno 
jau nusiskundžiant.

Bet ką darysime 
Draugijos Centralinis 
tas turi išrinkęs komisiją parū- 
pinimui rankraščio šių metų 
knygai. Mes jau rimtai galvo
jame, bet dar nieko konkretaus 
neišgalvojome. Jeigu kurie 
draugijos nariai turi galvoje ge
rų pasiūlymų, šaukite tiesiai 
draugui šolomskui, mūsų drau
gijos sekretoriui. Mes gi, ta ko
misija, apsvarstysime.

Pasaulio drūtuolių čampionas 
Braddock pasakė, kad jis nesi- 
kumščiuos su Schmelingu, Hit
lerio agentu. Jisai paklausė di
delio anti-hitlerinio Amerikos 
žmonių balso. Geriau Brad- 
dockas sutinkąs persiimti su 
Joe Louis. t

Gražiai ir gerai Braddock pa
sielgė. Tegul sau pasikaria visi 
Hitlerio agentai, švariam žmo
gui neapsimoka su jais susidėti. 
Taip Amerikos lietuviai turėtų 
pasakyti visiems Smetonos 
agentams. Boikotas jiems visa
me kame!

SENATO SOTŪS PONAI RIEJASI UŽ 
ALKANŲ BEDARBIŲ DUONĄ

Shanghai. — čią pradėta 
vesti kampanija, kad sukė
lus $60,000 pašalpai Ameri
kos žmonių, nukentėjusių 
nuo potvinių. Paprastai la
bai daug kas met žmonių 
nukenčia huo potvinių Chi- 
nijoj ir Amerika ateina į 
pagelbą. Tat dabar Chini- 
jos žmonės nori atsidėkuoti.

Maskva.—Vasario 1 dieną 
į Kijevą pribuvo penki uk
rainiečiai jaunuoliai. Jie 
jau baigia ant dviračių ke
lionę aplinkui Sovietų Są
jungą. Tą kelionę jie pra
dėjo pereitais metais 15 d. 
vasario. Jie yra atlikę 32,- 
007 kilometrus. Šią savai
tę jie pasieks Maskvą ir 
tųom baigs ilgą ir drąsią ke
lionę.

Arkansas
Illinois
Indiana
Kentucky
Louisiana
Mississippi
Missouri
Pennsylvania
Ohio
Tennessee 42,521
West Virgin. 62,168 24,024

Flint, Mich.—Milicininkai 
vadovystėj pulkininko J. S. 
Bersey šaudė į streikuojan
čius darbininkus prie Chev
rolet dirbtuvių. Streikuo
jantieji darbininkai užėmė 
šios kompanijos dirbtuvę 
No. 4 ir pradėjo “sitdown” 
streiką. Šaudymas darbinin
kų įvyko ties dirbtuve No. 
9. Kol kas dar nežinia, kiek 
darbininkų yra sužeistų.

Tuom kartu pranešama, 
kad iš kitų Michigano vals
tijos dalių yra įsakyta dau
giau milicijos traukti į Flint 
miestą prieš streikierius.

Tuom kartu, kada proku
roras ' Gadola reikalavo iš 
teisėjų indžiokšino prieš 
“sitdown” streiką, skelbiant, 
kad toki streikai yra nele- 
gališki, tai virš 3,500 darbi
ninkų fabrike No. 4 paskel
bė “sitdown” streiką. Čia 
dirbo motorus ir kitas svar
bias automobilių dalis. Šio 
fabriko uždarymas sulaikys 
darbą ir kitose šakose apie 
13.000 darbininkų.

Milicija pagelba ašarų 
bombų ir plikais durtuvais 
užpuolė darbininkus fabri
ke No. 9 ir išvarė laukan, 
kur jie buvo paskelbę “sit- 
down” streiką.- Po to mili-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Provokatoriai Veikia
}

Reading, Pa. — Vietos 
WPA ir Workers Alliance 
organizatorius Dean buvo 
užpultas,, kada jis kalbėjo į 
400 moterų susirinkimą. 
Tame susirinkime atsirado 
provokatorkų, kurios pradė
jo į jį svaidyti akmenimis. 
Aišku, kad čia išnaudotojų 
agentu darbas.

EXTRA!
Madride.—Netoli Andukb 

šia liaudiečiai nušovė fašis
tų didelį bomberį. Kada 
jis nusileido, tai jame ras
ta penki italai lakūnai. Juos 
klausinėjant, vienas italas 
papasakojo, kad jį ir dar 30 
kitų lakūnų Italijos fašistai 
£0 d. gruodžio neva vežė į 
Ethiopiją, bet atvežė į Ispa
niją. Ispanijoj jiems paža
dėjo gerai mokėti ir pra
džiai kiekvienam išdavė po

Roma. — Italijos fašistų 
diktatorius Mussolinis nu-* 
mato greitą Europoj, o kar
tu ir visame pasaulyj, karą. 
Jis sako, kad dar pereitais 
metais, kada Italija puolė 
Ethiopiją, tat jis manė, kad 
tas karas tik ir baigsis tarp 
Italijos ir Ethiopijos.

Bet dabar pasaulyj yra 
kita padėtis, ypatingai į di-. 
džiausį pasiutimą įvarė Mu- 
ssolinį ir Hitlerį Ispanijos 
liaudies drąsi ir pasekminga 
kova prieš fašistus. Musso
linis mano, kad su ta pagel
ba, kokią gauną Ispanijos 
fašistai nuo Vokietijos ir 
Italijos, tai jie jau senai tu
rėjo liaudiečius sumušti.

Mussolinis sako, kad Ispa
nijos klausimas yra tokis 
opus, kad dabar negalima 
kalbėti apie taiką. Jis sa
ko, kad dabar momentas 
yra tokis, kad tuom klausi
mu “geriau tylėti.”

Jau tarė savo žodį keli žymūs 
žmonės — rašytojai ir veikėjai, 
kurie buvo Maskvoje, sėdėjo 
teismo patalpoje ir sekė visą 
trockistų bylos eigą. Vokietijos 
rašytojas Lion Feuchtwanger, 
Danijos rašytojas Nexo, Angli
jos socialistas juristas Dudely 
Kollard, Francijos darbininkų. . ,
vadas Marcei Cachin teigia, kad nuo Louisvillės, pranešama, 
visi trockistai buvo rasti kaltais | kad prisibijoma euidemijos 
jiems daromuose užmetimuose, I tarne benamiu ir beduoniu, 
kad jie buvo teisiami teisingai q Jun£rtinių Valstijų 
ir kad jie pilnai užsitarnavo tos 
bausmės.

Tokio. — Japonijos impe
rialistai sudarys naują mi- 
nisterių sąstatą iš 8 asme
nų, vieton pirmesnių 13. Mi- 
nisterių kabineto ^udarymu 
rūpinasi fašistinis generolas 
Senjuro Hayashi. Jis patsai 
naujame kabinete bus mi- 
nisterių pirmininku, užsie
nio ministeriu ir apšvietos 
ministeriu.

Šis naujas Japonijos mi- bą.

Washingtono valdžios ap
skaitymu, sekamas skaičius 
namų apsemta vandeniu ir 
žmonių paversta benamiais, 
kuriems reikalinga kuogrei- 
čiausia pašalpa:

Namų apsemta.
76,271
48,641
68,937

421,991 403,000
.1,170
2,794

40,959
. 1,800
164,853 120,0Q0

30,000

Akron, Ohio. — Policija 
areštavo vieną darbininką 
iš General .Tire & Rubber 
Co. dirbtuvės .ir kaltina 
bombų padėjime. Už jį už
sistojo šimtai to fabriko 
darbininkų ir sulaikė dar-

lo žalinga ir gelbėjanti faši
stams.

Prieto nurodė, kad visai 
kitaip elgiasi Italijos ir Vo
kietijos fašistai savo atsi- 
nešime linkui Ispanijos faši
stų. Italija ir Vokietija ne 
vien kad neva “parduoda” 
visokias fašistams medžia
gas, bet jiems duoda viso
kius ginklus, amuniciją, ka
ro pabūklus, savo geriausius 
karinius specialistus.

Iš to matosi, kad jeigu Is
panijos liaudis turėtų už
tektinai ginklų ir amunici
jos, tai ji galėtų greitai ka
rą baigti—sumušti fašistus. 
Bet ir dabar liaudiečių po
zicijos yra daug galinges
nės, jie turi užtektinai žmo
nių, ko pas fašistus nėra. 
Prie to su kiekviena diena 
liaudiečių kovotojai vis dau
giau gauna patyrimo, prati
mo ir darosi ne tik drąsesni, 
bet ir su gabesni kovoj.

New Madrid, Mo.—Iš
traukta 5 lavonai. Jie bus iš 
tų žmonių, kurie praeitą 
šeštadienį nuskendo su bar
ža. Ant baržos buvo virš 
100 žmonių ir apie 30 jų 
žuvo.

jrr»,7 ■>-j.u. >iį, —i ijuT.~nr, - į~~ ...

Flint, Mich 
das pulkininkas J. H. 1 
wis pareiškė, kad jis nep 
leis pro kareivių eiles ma 

mano,1 to streikuojantiems dar 
_ ■ ąžinti i ninkams į dirbtuvę No. 

Vokietijai tūlas kolonijas. Ikur jie yra užsidarę.

Pirmas Mėdikalis Amerikie- Planas Stabdymui Karo Pa 
čių Vienetas Ispanijoj
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Nexo, Feuchtwanger, Cachin 
Apie Trockininką Teismą

Pasirodo, kad trockininkų teisme Mas
kvoj dalyvavo, apart spaudos korespon- 
•eiltų ir pasaulinių diplomatų, visa eilė 

1 ymių rašytojų ir juristų iš viso pasau
li > kampų. Tarp kitų, ten dalyvavo 
garsusis Norvegijos rašytojas, Martin 
Alexander Nexo, ir Vokietijos žymusis 
1 išytojas, pabėgęs nuo Hitlerio teroro, ir 
d įbar esąs Sovietų Sąjungoj, Lion Feuch
twanger.

Pirmasis, be kitko, ra'^ savo įspū
džiuose :

Vienu dalyku šis teismas suteikė man ypa
tingą pasitenkinimą. Iš kaltinamųjų vienas 
po kito priversti buvo prisipažinti, kad jis, 
įstojęs į opoziciją, ėmėsi už baisios krimi- 
nalybės—teroro ir derybų su fašizmu—ka
dangi jis nebeturėjo nei jokių šaknų darbi
ninkų klasėj, šis teismas yra didelis una- 
rąs Sąjungos Socialistinių Sovietų Respubli
kų darbininkų klasei.

Rašytojas Nexo smerkia tą buržuazi
niuose kraštuose spaudą, kuri vadina 
trockistų teismą “komedija.” . . j

Vokiečių rašytojas Feuchtwanger 
rašo:

. Nėra jokios abejonės, kad teisiamųjų kal
tumas neužginčijamai įrodytas. Toliau: 
kiekvienas bešališkai ir atidžiai sekęs daly
kus stebėtojas pripažins, jog įfjj^ologiniai ir, 
iki didelio laipsnio, praKftkofF atsakomybė 
už jų darbelius tenka Leonui Trockiui.

Šis teismas turėjo didžiausios sociologinės, 
politinės ir istorinės reikšmės.

Teisme radosi ir advokatų. Vienas jų, 
Dudley Kollard, Anglijos socialistas, ste
bėjęs visą teismo eigą, pareiškė įdomų 
dalyką Marceliui Cachin’ui, komunistui 
Franci jos senatoriui, kuris taipgi buvo 
teisme. Važiuodamas šin teisman, Kol
lard pasakė, jis buvo prisiklausęs visokių 
pasąkų. “Mano užuojauta buvo teisia
miesiems ir del to aš buvau griežtai nu
sistatęs prieš stalinišką valdžią. Bet po 
teismo, radikališka atmaina įvyko many
je ir aš tai pareiškiu iš širdies.”

Kodėl jame pasireiškė tokia radikališ
ka atmaina? Senatorius Cachin atsako, 
kad jis, Kollard, “girdėjo valstybės pro
kuroro Višinskio 17-kos teisiamųjų ap
klausinėjimą kuomandagiausiai, kantriai 
ir šaltai. Jis matė teisme taktišką ir 
atatinkamą atsinešimą linkui teisiamųjų. 
Jis matė, kad kaltinamieji galėjo aiškin
tis atvirai ir. jie kalbėjo kur kas ilgiau, 
negu prokuroras; jie buvo gražiai ir šva
riai apsirengę ir gerai pavalgę (jie tai 
patys sakė). Jis matė, kad jokio spaudi
mo nebuvo ant jų daryta—ir kad būtų 
buvę sunku duoti jiems bent kokius pa
žadus po tokio aštraus žingsnio, pada
ryto po Zinovjevo teismu. Jis matė, kad 
tūli iš teisiamųjų buvo stiprios asmeny
bės su mokėjimu gerai save valdytis.”

Toliau senatorius Cachin nurodė, jog 
sovietinė teismo procedūra labai panaši į 
vakarinės Europos teismų procedūrą. 
Pastebėjęs visą eigą, advokatas Kollard 
dabar mano, kad nėra jokios abejonės 
apie tai, kad teisiamieji buvo kalti ir už
akcentavo: “Aišku, jie būtų buvę surasti 
Kaltais ir pasmerkti mirti bile kurioj pa
saulio šalyj.”

Šitaip kalba apie trockistų teismą pa
saulinės reputacijos žmonės,—rašytojai, 
juristai, politikai,—kūne ten buvo, gir
dėjo ir matė. Akiregyj to, yra žmonių, į 
net socialistų, kurie bando tąjį teismą 
pašiepti, paneigti, pavadinti “komedija.”

Ir jie skelbiasi darą labai naudingą pa
žangiajai visuomenei darbą. Tikrai 
gaila!

Hitlerizmas po Ketvertą Metą
Pereitą šeštadienį Hitleris šventė ket- 

verių metų sukaktuves savo viešpatavimo 
Vokietijoj. Ta proga jis pasakė kalbą, 
sulyg tūlų, “švelnesnę” ir “sukalbames- 
nę.” Deja, mes nieko panašaus joje ne
matom. Hitleris buvo Hitleriu ir tokiu 
pasiliks. Įvedęs kraštą į baisią padėtį, 
jis bandė, bando ir bandys išeiti iš jos 
tik per karą. Neišsižadėjo Hitleris karo 
ir šioje kalboje. Jis davė suprasti, kad 
Čechoslovakija ir Sovietų Sąjunga (ypa
čiai pastaroji) pasilieka hitlerizmo di
džiausiu priešu.

Juo labiau Hitleris dūko, kad jam te
ko kalbėti tik tuo laiku, kai Sovietų Są
junga teisė jo agentus, jo talkininkus 
trockistus, pasižadėjusius jam padėti vi
same kame, kai jis apskelbs Sovietams 
karą.

Hitlerizmas Vokietijoj gyvuoja jau 
penktus metus. Juo jis senėja, tuo la
biau didėja ten žmonių skurdas ir var
gas. Šiuo tarpu Vokietijos žmonės ne
turi sviesto, neturi riebalų,—stoka viso
kio maisto. Hitlerio obalsis: “Kanuolės 
vietoj sviesto.” To obalsio laikydamasis, 
jis ir veda savo pražūtingą politiką, ruo
šia dirvą karui.

Tūliems gali atrodyti, kad Vokietijos 
žmonėms nebeliko jokios vilties išsilais
vinti iš fašistinio smako nagų. Bet mums 
taip neatrodo. Kodėl? Todėl, kad Vo
kietijos žmonės pradėjo vienytis. Tik 
nelabai senai mes paskelbėme dalį atsi
šaukimo su eile žymių žmonių parašų, 
kurie stoja už sudarymą Liaudies Fron
to kovai prieš hitlerizmą. Ten buvo at
stovaujama tiek socialistai, tiek komu
nistai, tiek nepartiniai liberalų ir radi
kalų sluogsniai. Be abejo, kad tasai at
sišaukimas suras atbalsį Vokietijos žmo
nėse.

O Liaudies Frontas ir prives Vokietijos 
žmones prie padarymo galo kruvinojo 
fašizmo režimui!

1  ............... II IĮ——W

Kas Išgelbėjo Ispanijos 
Demokratiją?

Pereitą penktadienį Hippodromo teat
re, New Yorke, socialistai buvo suruošę 
masinį mitingą Ispanijos klausimu. Tar
pe kitų kalbėtojų buvo Louis Fischer, 
“The Nation” liberalų savaitraščio ko
respondentas, tik šiomis dienomis sugrį
žęs iš Ispanijos.

Fischer pareiškė: “Ispanijos demokra
tiją (iki šiol) be abejo, išgelbėjo nuo fa
šistų užpuolikų sunaikinimo Sovietų Są
jungos pagelba.”

Žinoma, tai nėra naujas mums (neigi 
mūsų skaitytojams) dalykas, bet jis vis- 
vien labai svarbus. Jį daro žmogus, ge
rai žinąs padėtį Ispanijoj ir Sovietų Są
jungoj, gerai žinąs ryšius tarp tų šalių; 
žmogus, turėjęs intymiškų pasikalbėji
mų su Ispanijos vyriausybės nariais.^

Deja, tai pasakius, svetainėje, trockis- 
tai pradėjo Fischerį švilpti ir baubti. 
Kiekvieną palankesnį Sovietų Sąjungai 
išsitarimą trockistai pasitiko baubimu.

Ar tie sutvėrimai turėtų rasti sau vie
tą doroj darbininkiškoj organizacijoj bei 
darbo unijoj?!

Yvon Delbos Kalba
i < -

Franci jos užsienio reikalų ministerįs, 
Yvon Delbos, pereitą sekmadienį sakė 
kalbą. Tai buvo kaipo, atsakymas Hitle
riui, tik ką kalbėjusiam šeštadienį. Hitle
ris buvo “pareiškęs noro” tartis su Fran
ci j a ir Britanija “dėl taikos,” bet skejbti 
karą Sovietų Sąjungai. Todėl Delbos, 
mūsų nuomone, teisingai atsakė: jei Hit
leris nori kalbėti apie taiką, tai reikj# 
kalbėtis pasauliniai, vadinasi ir su Sovie
tų Sąjunga—šalimi su arti 200 tūkstan
čių gyventojų—kuri labai trokšta taikos 
ir del jos palaikymo kovoja.

Kitais žodžiais, Delbos davė suprasti 
nazių vadui, kad Franci j a skaito Sovie
tų Sąjungą savo drauge ir bendra talki
ninke kovoje už taiką. Hitleris negali su 
Francija kalbėti apie taiką, o su Sovietais 
—apie karą.

Trečiądien., Vasario 3, 1937

Paremkime Kom. Partijos Organą Ar Žmogus Tobulas?
“Daily Worker” (Feljetonas)

Dabar eina nepaprastai svarbus finansinis vajus Ko
munistų Partijos organo “Daily Worker.” Kaip žinote, 
dienraštis išeina ir sekmadieniais pavadinimu “Sunday 
Worker.” Šį sykį partijos dienraštis yra pasistatęs už tik
slą sukelti viso labo šimtą tūkstančių dolerių ($100,000). 
Tai didoka krūva pinigų, bet ji būtinai reikalinga toli
mesniam angliško dienraščio išlaikymui ir pagerinimui.

Visuose panašiuose vajuose lietuvių darbininkų judėji
mas visados nuoširdžiausiai atsiliepdavo. Mes gerai pa
sirodėm pernai “Daily Workerio” vajuje. Taip pat mū
sų judėjimas labai nuoširdžiai parėmė Komunistų Partiją 
finansiniai pereitoj prezidentinių rinkimų kampanijoj.

Dabar vėl mūsų klasės partiją kreipiasi prie lietuvių ir 
prašo jų darbininkiškos paramos. Mes negalime ją suvil- 
ti. Rėmimas ir palaikymas “Daily Workerio” yra bend
ras reikalas viso amerikinio darbininkų judėjimo, kurio 
dalimi yra mūsų lietuvių judėjimas.

Labai puikiai mes rėmėme ir remiame Ispanijos kovo
tojus, pusėtinai gerai pravedėme vajų už mūsų dienraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį.” Dabar, draugės ir draugai, ne
pamirškime ir angliško komunistų dienraščio reikalų.

Kurie draugai išgalite, asmeniškai paaukokite. Paskui 
prašome mūsų darbininkiškas draugijas ir kuopas prisi- kritikuoti, 
dėti su doleriu kitu. Galima ar tai iš iždo paaukoti, ar su- galva ne vietoj įkišta. Juk 
sirinkime sumesti po kvoderį ar dešimtukų, arba kiek pa- jau ir paskutinis durnius ži- i 
skirti nuo parengimų pelno. Mes turime labai didelį no, kad be galvos žmogus 
ir gražų masinį judėjimą. Jeigu tiktai suprasime reikalą negali gyventi. O ji, kaip tik. 
ir pasijudinsime, rezultatai bus puikūs.

Aukas siųskite tiesiai partijos organui šiuo adresu: dyta ir niekuom neapsaugo- 
‘ -L I 1L ~ 7 , ta. Susipykai su kuom, žiū-.

Prašome visus draugus, visas organizacijas talkoų rėk, jau ir šėrė tau per gal- 
“DaijyWorkeriuj,” organizatoriui ir švietėjui Amerikos: vą. Galva turėtų būt arba 
darbo žmonių! ' įstumta į krūtinę, arba ap-

“Daily Worker,” 50 East 13th St., New York, N. Y.

Lietuvių Komunistų Centro Biuras, i

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip Kaunas Praleido Die- ėmė Freigofas. 

ną ,be Vandens.
Kaunas. Nors Kaunui nepa-' 

togu be šviesos, bet daug nepa-' 
togumų ir be vandens. Teko ma
tyti eiles žmonių kibirais neši
nų, kurie iš miesto centro ir pa
kraščių slinkų Nemunų pusėn, 
o kiti grįžtą jau pilnais vandens 
kibirais. Vandenį benešant ša
ligatviai apsilaistė ir tuojau pa
šalo, primindami kažkokius se
nus laikus su “vodonosąis.” 1 
Ndrs sodybų šuliniai privalomai! 
buvo\užplombuoti, bet žmonės 
tas plombas lengva širdimi nu- 
lupinėjo\r sėmės vandenį patys 
ir kaimynams davė.

Ligoninėse ir kai kuriose val
gyklose del vandens trūkumo 
buvo pavėluoti pietūs. Pailsėjo 
skalbyklų darbininkai, o taip 
pat spirito sandėlio rektifikąci- 
ja buvo visai-nutraukta. “Para
ma” mažiau teiškepė duonos, 
“Pienocentro” užkandinės nepa
jėgė patenkinti reikalavimų.

Sprogęs vamzdis išimtas ir 
naujas jo vieton įdėtas apie 14 
vai., o 141/2 vai. žemutiniame 
mieste vandentiekis jau pradėjo 
veikti. Tačiau žal. kalnas dar 
ilgai buvo be vandens ir tik 
18% vai. pasirodė vanduo.

Pirmomis valandomis vanden
tiekiui pradėjus veikti, b u v,o 
nepaprastas vandens sunaudoji
mas, i 
paėmę apie 34 tūkst. kibirų 
vandens.

Kaltinamais . buvo patraukti 
i Racevičius ir Freigofas; pirma
sis už valdžios perviršijimą, an
trasis už pasisavinimą apie 600 
lt. Freigofas ir tardomas ir tei
siamas tvirtina, kad jis perlai
das priėmęs, bet pinigus atida
vęs viršininkui, o jeigu tas ne- 
pasiuntęs, tai jis esąs nekaltas. 
Tardymo 
šininkas

. siems.
I Šiaulių
Raceyičių nubaudė 7 paras areš
to sąlyginiai, o Freigofą 1% 
metų sunkių darbų kalėjimo.

Freigofas padavė apeliacijos 
skundą, kurį palaikė adv. J. Ka
tilius, Rūmai Freigofui bausmę 
sumažino iki 8 mėn. papr. kalė
jimo, j tą bausmę įskaitė iki 
teismo iškalėtą laiką ir iš kalė
jimo paleido.

metu tuos 600 lt. vir- 
grąžino nukentėju-

apyg. teismas virš.

Mato Bagdono Byla
Kaunas. Sausio 13 d. Kauno 

apygardos teismas sprendė buv. 
“Lietuvos” redaktoriaus Mato 
Bagdono bylą, kaltinamo pasisa-. 
vinus valstybes iždo pinigų 34 
tūkst. 300 lt

M. Bagdonas pripažintas kal- 
. tų ir nubaustas 6 mėn. papr. ka
lėjimo, be to, valstybės iždui iš Į 

HM* k^čiai' iuojlu atiteista 34 tQkst 800
-X f) A lobu it.

kitai lyčiai priklausanti no- 
Jei kas mano, kad dabar- į^yna, ° apie tos noČynos ge-

tinio žmogaus esybė yra to
bula, man regis labai klysta. 
Tiesa, apsižvalgęs pats sa
ve ir pacitavęs savo kaimy
ną, atrodo, kad esi daug to
bulesnis už savo tėvo-tėvo- 
tėvuką, plaukais apžėlusią 
beždžionę. Mat, žmogus jąu 
budresnis ir kad ignoruoti 
savo protėvę beždžionę, nu
siskuta sayo smakrą, pano
sę, susišukuoja plaukus, ne- 
legališkas savo kūno dalis 
paslepia po drabužiais ir, 
kolei negirtas, vaikščioja 
ant dviejų kojų.

Bet pradėjus pas save 
kritikuoti, atrandi, kad 
daug kas yra taisytino, 
daug kas netobulo. Nuo pa
čios galvos pradėjęs save 

atrandi, kad

pavojingiausioj vietoj įtup-

Amžinai Įkalinti Naziy 
Koncentracijos Stovyklose

Berlynas.—Vokietijos po

/>

licijos komahdierius Hein
rich Himmel sąus. 29 d. pa
reiškė, jog “kai kurie iš da
bar įkalintų koncentracijos 
stovyklose niekada nebus iš

laisvinti ... tai nepasimoki
nantieji vadai politinių pra
sižengimų,” vadinasi, pasto
vūs priešai nazių diktatū
ros.

Židikų Laiškanešio 
Byla

Kaunas. Židikų, Mažeikių 
apskr., pašte laiškanešiu tarna
vo VI. Freigofas, kuriaip virši
ninkas Racevičiųs pavedė ir 
perlaidas priiminėti, nors tokį 
pavedimą gali padaryti tik pąš- 
to valdyba. Prieš kurį laiką tarp 
Racevičįaus ir Freigofo kilo ne-. 
susipratimas ir Fr. iš tarnybos 
buvo atleistas. Tada Fr. pada
vė skundą Šiaulių apyg. teismo 
prokurorui, tvirtindamas, kad 
Racevičius netikusiai einąs pa
reigas; tarnybos metu medžio- 
jąs, paėmęs perlaidų pinigus 
juos skolinąs žmonėms ir imąs 
palūkanas, nepasiunčiąs perlai
das ir tt. Remiantis tuo skun
du buvo padarytus tardymas, ir 
paaiškėjo, kad iš tikrųjų iš pi- 
Jiečių paimti Liet, bankui žemės 
mokesčiai • nepasiųsti ir, policija 
spaudžia žmones mokėt mokes
čius, o tie perlaidų atkarpomis 
ginasi. Bet nepasiųsti kaip tik

Pirma Savo žentą Pavaiši
no, o Paskui Užmušė

Kaunas. Vilijampolės gyven
tojas Ant. Buividas iš Amerikos 
gaudavo pinigų ir dėlto mėgda
vo išgerti. Buivįdo žmona del to 
pyko ir nesugyvenų su vyru. Už 
girtuokliavimą pyko ant žento 
ir uošvis VI. Aleknavičius. Pra
ėjusį pavasarį Aleknavičius 
šventė savo namo įkurtuves. Į 
balių pasikvietė ir sayo žentą 
Buividą. Vaišinos, linksminos, 
gėrė, o įsigėrę pradėjo ginčytis, 
bartis ir pagaliau muštis. Alek
navičius sugriebęs kuolą smar
kiai davė savo^ žentui į galvą, 
kad lūžo žento galvos kaulas, ir 
jis ligoninėje mirė.

Kauno apyg. teismas Alekna
vičių nubaudė 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo. Apel. rūmai sausio 
11 d. Aleknavičiui bausmę su
mažino iki 3 metų.

tų perlaidų pinigai, kuriuos pri

Athenai, Graikija. — Pra
nešama, kad žemės drebėji
mai vas. 1 d. padarę daug 
žalos rytinėje Graikijoje.
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iriausią ir tinkamiausią vie
tą, turėtų kaip vyrai, taip ir 
moterys, gerai išdiskusavę 
—balsuoti.

Šituos dalykus pataisę, 
klausime pats savęs, ar 
ar žmogus jau bus tobulas? 
Atsakymas — toli gražu, 
ne. Paimkime farmerį: ka
da jam reikia sulenkus 
strėnas rinkti tumėtes, pipi
rus ir kitus pagal žemę au
gančius produktus; kada 
jam pakerta nugarkaulį iki 
sudribimo, jis su mielu no
ru mainytų savo žmogišką 
tobulybę su ilgaranke bež
džione, ar su sėdomis vaikš
čiojančia, trumparanke — 
kengūra. Farmerio keliai 
turėtų linkti ne į priekį, bet 
kaip kengūros — į užpaka
lį, kad jis netik ant pėdų, 
bet reikalui esant ir ant 
įblauzdų galėtų vaikščioti, o 
į ant pilvo esančią kašę, ga
lėtų dėti tumėtes ar kiLką.

Nors žmogus yra visa-ko 
tvėrėjas, visa-ko kūrėjas, 
bet kaip jis gali sukurti ką- 
nors tobulo, jeigu pats tvė
rėjas nėra tobulas? Tai kas- 
gi yra patsai žmogus? Tai 
iš klaidų, klaidelių subuda- 
vota viena, didelė, krutanti 
klaida, kurią mes vadiname 
tobulu žmogum.

Senas Vincas.

įstumta į krūtinę, arba ap
saugota, kaip automobilis— 
bumperiais, arba bent pro
tas išimta ir padėta į sau
gesnę vietą.

Mes turime tik dvi 
priekyje, o nei vienos užpa
kalyje. Ar tai tobula? Ar 
atatinka dabartiniams lai
kams? Suprantama, ne. Iš 
Rusijos caro kariuomenės 
sugrįžę lietuviai sakydavo, 
kad kareivis, eidamas mies
to gatve, turi turėti akis ir 
kaktoj ir sėdynėj, kąd ųe- 
pražiopsotum kur su mergo
mis besitrinantį oficierą ir 
nepraeitum neatidavęs jam 
čęsties. Tą patį sako ir 
Amerikos automobilistai. 
Taigi, ar nebūtų tobula ir 
paranku, jei žmogus turėtų 
keturias akis — dvi kąktoj 
ir dvi užpakaliniuose paau
siuose?

Toks paties žmogaus pa
tvarkymas sumažintų netik 
automobilių nelaimes, bet ir 
be veidrodžio matytum savo 
užpakalinę išvaizdą, nerei
kėtų atsigrįžti į praėjusią 
pro tave gražuolę, matytum, 
kas paskui tave eina, kaip 
toli besivejantis tave prie
šas ir daug kitokių paran- 
kumų būtų.

Na, o burną žmogaus ar 
tobula ir ąr vietoj įmurdy
ta? Su apgailestavimu turi
me pripažinti, kad ne. Su ta 
pačia burna reikia bučiuo
tis, valgyti, gerti, rūkyti, o 
reikalui prisiėjus ... ir vem
ti. Tai jau perdaug tam mo
torui darbo. Ar nebūtų to
bula, jei burną būtų be 'dan
tų ir tik keturių pareigų ___ # .
ėjimui — . pasibučiavimui,! kti. Lietuviai po pirmo susirin- 
šyilpavimui, kalbėjimui ir* kimę sužinojo, kad lietuvių 
dainavimui? Valgomoji bur- kur kas daugiau dirba negu 
na su dantimis turėtų būt 
numufyta arčiau pilvo, kad 
ir po diržų. Gį atsižvelgus į 
dabartinę skubinimo siste
mą, burna turėtų būti tokia 
nočyna ir tokia didelė, kad 
galėtum supilti maisto, ma
žiausia ant 24 valandų lai
ko ir kad ji pati pasirinktų, 
kas jai tinkama tau bedir
bant, o kaulus ir kitas lieka
nas, nučiulpus išspjautų, 
kaip čiūtabakįs tabako lie
kanas.

Nosis, man regis, irgi ne
vietoj. Mes visi ją keikiame, 
kuomet ji pagauna slogą. Ir 
kur ji jums nepagaus slo
gos, kad ji įdrębta ant vėjo 
pagairos. Ji turėtų būt nu
mufyta ten, kur dabar tūno

akis

Cleveland. Ohio
Planuojama Šaukti Plati Or
ganizacijų Konferencija Auto 

Streiko Paramai.

Sausio 29 d. Fisher Body 
kalbinių atstovų susirinkime 
paaiškėjo, kad simpatingų or
ganizacijų ir unijų iniciatyva 
bus šaukiama plati konferen
cija 7 d. vasario ir tą pačią 
dieną vakare bus šaukiamas 
milžiniškas masinis mitingas, 
kur jau yra pasižadėję kalbėti 
John L. Lewis, Haywood 
Brown ir gal senatorius La 
Follette. Iniciatoriais konferen
cijos yra Mi's. Frieda nuo Y. 
W. C. A., Max Hayes nuo Ci
vil Liberty Union ir visa eilė 
unijų ir masinių organizacijų.

Lietuvių organizacijos ge
riausiai galėtų būti atstovau
jamos, tai per vietos Lietuvių 
Veikiantį Komitetą arba per 
draugijų valdybas. Nes laikas 
trumpas ir ne visos draugijos 
turės iki konferencijos savo 
susirinkimus.

Kalbinės grupės puikiai dar
buojasi streiko spėkų mobi
lizavimui. Iš atskirų gru
pių paaiškėjo, kad slovėnai 
stovi pirmoje eilėje. Jie iki 
šiol surinko už virš tūkstančio 
dol. maisto ir pinigais. Jų gru
pė puikiai verbuoja savo tau
tos darbininkus į uniją. Pa
vyzdingai tvirtina pikieto ei
les. Po jais vengrai, italai ir 
visa eilė kitų tautų. Lenkai ir 
vokiečiai pradėjo panašiai vei-

manyta iki šiol. Ir manau, kad 
po šiandieninio masinio susi
rinkimo ir mes stosime į sek- 
mįngesnį dąrbavimąsi, kaip ir 
kitų tautų mūsų broliai strei- 
kieriai.

Mes galime daug paramos 
sumobilizuoti, tik reikia pirma 
gerai patiem susiorganizuoti. 
Slovėnai farmeriai labai duo- 
sniai aukauja ūkio produktų 
streikierių virtuvei. Aplankę 
lietuvius farmerius ir mes gau
tume panašių rezultatų. Tik 
imkime pavyzdį nuo tų tauti
nių grupių, kurios sėkmingai 
veikia.

Mūsų obalsiu turi būti, kaip 
ir vengrų: “Fisher Body kom
panija nei vieno skebo negaus 
iš vengrų tautos!” Tas pat tu
ri būti 100% ir nuo lietuvių!

M.
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Bėgamais Reikalais
“Laisvės” Bazaras 

x Jau čia Pat
“Laisvės” bazaras prasidės 

12 šio mėnesio. Iki jo beliko vos 
savaitė laiko. Prašome drauges 
atsiųsti dovanų Moterų Stalui, 
kurio įrengimu rūpinasi vieti
nė ALDLD Moterų 81 kuopa su 
pagelba kitų draugių. Jam do
vanų kol kas gauta daugiausia 
tik iš vietinių. Mes prašome ir 
kitų miestų drauges prisidėti.

Siuvėjos gerai padarytų, kad 
pagamintų jam praktiškų da
lykėlių: žiurstų, bliuzių, apati
nių drabužių. Setą tokių daly

ki + kų jau gamina Vera Bubliūtė, 
brooklynietė. Kai kurios drau
gės gali gatavų parinkti krau
tuvėse.

Viena draugė manęs klausė: 
“Kažin kam duoti dovaną— 
‘Laisvei’, ar Moterų Stalui?” 
Jai ir visoms sykiu atsakau: 
Kiekvienas centas gautas nuo 
Moterų Stalo eis ne kam kitam, 
kaip “Laisvei”. O moterų mo
kėjimas padaryti tuos centus tik 
parodys, kiek moterys rūpinasi 
“Laisve”, tai ir viskas, ką mo
terys laimės iš to stalo. Bet 
mums tas reiškia labai daug, 
mes norime būti dalyvėmis viso 

k to, kas gražu ir naudinga dar
bininkų reikalams.

i kitur dar tik pradedama reng
tis.

Draugė Jenė Mureikaitė at
stovavo mūsų ALDLD Moterų 
Komitetą tarptautiniame mote
rų organizacijų atstovių pasita
rime tam tikslui. Ji raportavo, 
kad moterys šiais metais nori |

tą dieną daugiausia panaudoti 
moralei ir materialei paramai 
Ispanijos kovotojų prieš fašiz
mą.

Manau, kad ta graži idėja 
pilniausia primtina ir lietuvių 
moterų 8-tos kovo apvaikščio
jimuose. Prie to, mes turėtu
me prisiminti ir Lietuvos re
voliucinius politinius kalinius 
bei jų šeimynas.

Žavintis Miškas

S. Sasna.

SOVIETŲ JŪRIŲ KAPITONASMOTERIS

Kapitonas A. I. Šetinina, viena iš skaičiaus 
rusių moterų, kurios pasiekė atsakomingas vie
tas Sovietų Sąjungos prekiniam laivyne. Ji yra 
viršininke laivo, kuris plaukioja tarp Vladi
vostoko ir Kamčatkos įlankos portų.

O pas mus, New Yorke, politikieriai tebe- 
pešioja sau barzdas iš galvosūkio, ar galima 
“silpnas” moteris prileisti prie advokatų baro. 
Kas kaltas ? Moterys turėtume pagalvoti ir y 
atsakyti.

štai, žiuriu pro langą ir 
džiaugiuosi mano kaimynystės 
ąžuolinio miško grože! Medžiai 
nedidelio ūgio, mažai augštesni 
už triobą, ir, dalinai, su lapais, 
tik nuo viršūnių lapai nubyrėję. 
Lapai rudi, kaip kareivio ser
mėga, bet laikosi tvirtai. Snie
gas po valiai krisdamas pasilie
ka ant rudųjų lapų. Tas išmar
gina mišką ir padaro jį neper
matomu. Tai žiemos laikotarpio 
stebėtinai puikus reginys. Ot, 
taip ir “traukia” mano akys gė
rėtis miško grože! Ar džiaugia
si praeiviai—nežinau.

šiame miškutyje man tenka 
praleist Jiesia iš eilės žiemužė. 
Bet’ pirmas toks atsitikimas, 
kad sausio mėnesį ant medžių 
lapai “gyvuotų.” Tiesa, iki šio
lei sniego nebuvo. Na, matysi
me, kas atsitiks su tais ruduo- 
liais po dabartinio sniego apsi
lankymo? Vargo Bitė.

So. Boston, Mass

Kovo 8-ta Netoli
Laikas, labai laikas pradėti 

planus apvaikščiojimui Tarp
tautinės Darbininkių Dienos 8- 
tos Kovo. Tūlose kolonijose 
draugės tam jau turi planus,

Keli Tarimai ALDLD 2-ros 
Kuopos Moterų Susirin

kimo, Sausio 20 d.
Delei daugelio susirgimų ir 

blogo oro šis susirinkimas ne
buvo skaitlingas, bet tas mūsų 
veikimo nesulaiko, nes mes ži
nom, kad tos draugės, kurioms 
aplinkybės neleido šį sykį da
lyvauti, kitą sykį atidirbs dvi
gubai.

Išduotas raportas iš parengi
mo, buvusio sausio 3 d., parė
mimui Ispanijos kovotojų prieš ; niaus.

fašizmą. Pelno liko $20.25.
Nutarėm surengti juokų va

karą, kuris įvyks vasario 14 d., 
376 Broadway. 

t

ALDLD naujų narių gavimo 
vajuje nutarėm dirbti už Rau
doną Vėliavą. Mūsų smarkioji 
vajininkė d. Sabulienė rimtai 
ruošiasi į darbą, o. kitos drau
gės taipgi žada jai nepasiduoti.

Nutarėm prisidėti prie LDS 
62-ros kuopos ruošiamo paren
gimo palaikymui Ateities žiedo 
mokyklėlės. Tam darbui išrin- 
kom dvi drauges, Krukonienę ir 
Petruškevičienę.

Išrinkom d. Jenkevičienę de
legate į tarptautinę Bendro 
Fronto Konferenciją Bostone. 
Aukavom $1.25.

Nutarėm iš kalno rengtis prie 
visų mūsų pažangiųjų organi
zacijų bendro parengimo, ku
ris- įvyks 22 d. vasario, 376 
Broadway. Mes, moterys, iš, sa
vo pusės nutarėm apšvarinti ir 
padidinti savo kliubo svetainę, 
kurioj bus užkandžiai ir gėri
mai. Tam darbui apsiėmė 
draugės Buivydienė, Jasienė ir 
Niukienė. Viršutinėj svetainėj, 
St. Omers Hall, bus šokiai prie 
geros orkestros.

M. S. Korespondentė.

įvertinus neap- 
krimii^alysčių 

turime nepa- 
papildė žmonės,

Drg. Višinskio Prakalba Trockistų 
Kriminalistų Teismo Pabaigoje

Drg. Višinskis Pasmerkė Trockistus kaipo Kriminalistus, kaipo žmogžudžius, kaipo Fa- 
šistiniiŲ Šalių Agentus ir Priešus ne tik Sovietų Sąjungos, bet Visos Padoriosios ir Kil
niosios Žmonijos

~ (Pabaiga)

Radeko Darbų Rekordas
Drg. Višinskis perėjo prie 

Radeko darbų. Redekas prieš 
revoliuciją ir po revoliucijos 
kovojo prieš Leniną. Paskui jis 
paskelbė kovą Stalinui. Rade
kas 1926 metais juokus krėtė iš 
tos idėjos, kad galima socializ
mą sukurti vienoje šalyje.

“Radekas”, sakė Višinskis, 
“yra vienas iš daugiausia žino
mų, talentingiausių ir atkak
liausių trockistų... Kiek jis 
yra asmeniškai gabus, taip jis 
yra pavojingas asmeniškai ir 
politiniai elementas. Jis anti- 

« sovietiniam trockistų centre už
ima užsienio politikos vedėjo 
vietą. Gavęs tiesiogines instruk
cijas nuo Trockio, jisai veda 
derybas su tūlomis užsienio val
stybėmis . ..

“Sokolnikovas taipgi ėjo prieš 
Leniną 1918 m. Tais metais jis 
net grūmojo Leninui rezignaci
ja del politinio susikirtimo.

“1921 metais Sokolnikovas 
pasirašė Bucharino anti-leni- 
nistinę darbo unijų klausimu 
platformą. 1924 metais jisai pa
sirašė platformą, kuri buvo pri
imta nelegalio trockistų mitin
go, laikyto urve prie Kislovods- 
ko. 1925 metais jisai šmeižė 
Sovietų valstybę, teigdamas, 
kad mūsų užsieninė ir naminė 
vaizbos esančios 1 
kapitalistai.

“Kada Sokolnikovas buvo Fi
nansiniu Liaudies Komisaru 
1925 metais, jisai skundėsi ir 
šmeižė mūsų partiją ir Sovietų 
valdžią, teigdamas, būk jos ne
leidžiančios jam kovoti prieš 
buožes ir ginti proletarinę dik
tatūrą. Dabar gi Sokolnikovas 
prisipažino prieš visą pasaulį, 
kad trockistų centras, kurib jis 
yra vienas iŠ vadų, kaip tiktai 
pasirėmė buožėmis, arba, kon
krečiau kalbant, buožių palai
kais jųjų kovoje už nuverti
mą Sovietų valdžios.”

Čionai Višinskis padarė iš
traukas iš Sokolnikovo liudiji
mo teisme, kaip trockistai pla
navo likviduoti kolektyvus ir 
sugrąžinti buožių viešpatavimą 
sodžiuje.

Apie Serebriakovą: “Jisai ak
tyviai dalyvavo opozicijoje 1933 
m., taip pat buvo aktyvus da- 
lyvautojas opozicijoje 1926- 
1927 metais. Jis pats prisipaži
no teisme, .kad jis niekados ne
buvo nutraukęs ryšius su troc- 
kizmu.

“Mes žinome Muralovą, Drob
nį, Boguslavskį, Lifšitzą, kaip 
trockistus. Yra žinoma, kad jie I 
daug metų pašventė kovai prieš 
Leniną, prieš socialistinę kūry
bą mūsų krašte.”

Trockizmas Privedė Juos 
Prie Kriminalizmo

“Argi neaišku”, sako Višins
kis, “kad šių žmonių dalyvavi
mas trockistinėje veikloje ir 
kriminališkoj veikloje teroristi
nių grupių, jųjų išdavimas tė
vynės, buvo tiesioginis rezulta- 
tatas jųjų pirmesnio trockisti-, lygiai taip, kaip jie neapkenčia 
nio veikimo. Patys kaltinamieji 
prie to prisipažino. Atkakliai 
ir niekšiškai jie vedė kovą 
prieš socializmą ilgą laiką. Da
bar jie tapo sugauti tame dar
be; paskutinė maska nuo jų 

(nuplėšta; jie iškelti aikštėn kai
valstybiniai l?° zm<?mų Priesai> kaiP° maza

kų, kurie žuvo Gorolovka Nitro- 
geno Trąšų dirbtuvėje del troc- 
kistų sabotažo, žuvo šie:

LUNEV, stakhanovietis dar
bininkas, gimęs 1902 metais. •

UDIN, talentuotas inžinie
rius, gimęs 1913 metais.

KORKIN, jaunas komunistas, 
stakhanovietis, 23 metų ^am
žiaus.

STRELINOKOVA, jauna ur
mininke, gimus 1913 metais.

MOSIETZ, urmininkas, taip 
pat gimęs 1913 metais.

Tai šios trockistų kruvino 
darbo aukos tiktai vienoj dirbt. 
Toj pačioj dirbtuvėj daug dar
bininkų buvo sužeista del tos 
pačios priežasties.

“Jeigu tai būtų 
tai neslėptų 
nuo masių,”
“Bet trockistai bijojo ir 

pasakyt žmonėms teisybę 
save, bijo paskelbt savo

politinė par- 
savo progra- 
sakė Višins-

tija, 
mos
kis.
bijo
apie
programą. 1

“Kodėl?
“Todėl, kad jų pažiūrų, jų 

programos neapkenčia žmonės

Del Moterų Skyriaus
♦

Mūsų skyrius ir šią savaitę 
sulaikomas del susidėjusių kitų 
svarbių ir skubių raštų. Tiki
mės, kad ateinančią savaitę jau 
galėsime jį leisti pilnu, kaip se-

tarpe trockistų?
• “Todėl, kad trockistai įrodė 

savo nepermaldaujamą nusista
tymą prieš Sovietus—įrodė kaip 
savo praeitimi, taip dabartimi. 
Jie yra prisirengę tarnauti ka
pitalizmui iki paskutinio savo 
sąžinės lašo; jie įrodė savo'ga
bumus darbuotis toj srityje 
bjauriausiomis ir niekšiškiau- 
siomis kovos priemonėmis.”
Smerkė Anuos Banditus, o 
Patys Dirbo Banditų Darbą

Višinskis plačiai kalbėjo apie 
tai, ką Radekas ir Piatakovas 
rašė apie trockistus Zinovjevą 
ir Kamenevą, kaipo teroristus, 
fašistų agentus ir banditus. Ra
dekas stačiai šaukė, kad tuos 
“kirminus reikia sunaikinti.” 
Dabar pasirodo, sakė Višinskis, 

|kad ištikrųjų Radekas rašė apie 
save. Pasirodė, kad jis pats yra 
toks, kokie buvo anie.

Toliau Višinskis perėjo prie 
1 teismo rekordų ir parodė, kad 
kaltinamųjų pačių prisipažini
mais ir liudijimais, taip ir liudi
jimais kitų ir dokumentais, 
trockistai yra kalti visais jiems 
daromais kaltinimais. Jie naiki
no liaudies turtą, jie žudė So
vietų darbininkus, jie tarnavo 
užsienio fašistinei žvalgybai, jie 
ruošė karą prieš Sovietų Sąjun
gą, jie prižadėjo Vokietijai ir 
Japonijai Sovietų žemes, jie 
darbavosi, kad sugrąžinti So
vietų Sąjungoje kapitalizmą, 
kad nušluoti Sovietų valdžią. 
Tam visam kriminalistų judė
jimui vadovauja Trockis, sėdė
damas užsienyje. Visa tai buvo 

neabejotinai

darni tas kriminalystes, labai 
apgalvotai ir šaltakraujiškai 
bandė paslėpti jų pėdsakus. 
Šitie kriminalistai pajėgė su
versti bėdą ant visai nekaltų 
žmonių, kaip kad jie padarė su 
svitčmanu čudinovu.

“Kad pilnai 
rokuojamą šių 
baisenybę, mes 
miršti, kad jas
kuriems buvo pavesta saugoti 
mūsų valstybės interesus prieš 
bet. kokias atakas...”

Drg. Višinskis pabrėžė, kad 
kova prieš šiuos kriminalistus, 
prieš trockistus yra reikalas ne 
tik vienos Sovietų Sąjungos, bet 
visos progresyviškos žmonijos.
Dokumentai ir Įrodymai 

Suokalbininkų Kaltes
Drg. Višinskis perėjo prie 

Sovietų baudžiamųjų įstatymų 
ir ko reikalaujama iš teismo, 
kad kriminalistus radus kaltais. 
Jis kalbėjo apie dokumentalius 
įrodymus. Sakė, kad kada kal
tinimai liečia suokalbį, tai, pa
gal kriminalinį įstatymą, tokių 
dokumentų n e r e i k a laujama. 
“Atsitikime ruošimo sukilimo, 
negalima reikalauti: parodyk 
mums jūsų protokolus, 
nutarimus, narines knygutes ir 
numerius jūsų knygučių. ■ Taip, 
mes turime visą eilę dokumentų 
šiame reikale. Bet jeigu mes 
ir nebūtumėm turėję dokumen
tų, mes būtumėm buvę pateisin
ti daryti kaltinimus pasiremiant 
liudijimais ir pareiškimais kal
tinamųjų jr liudininkų ir, jei 
norite, aplinkiniais prirody
mais.” ,

Višinskis priminė, kad teis
me buvo pristatyta fotografijos 
Vokietijos žvalgybininkų, taip 
pat trockininkų susirašinėjimai 
su Japonijos valdininkais.

Jis pabrėžė tą faktą, kad visa 
teismo eiga parodė, kad kaltina
mieji pilnai užsitarnauja kraš- 
tutiniausios bausmės. Drg. Vi
šinskis baigė savo prakalbą se
kamų-ajtsįkreipimu į teisėjus:

i juos (troc- 
ale manęs,

kuroras, reikalaučiau pilniau-.' J 
sios bausmės kriminalistams.

“Aš nesu vienas. Nors tos au
kos jau palaidotos, bet jos stovi 
sale manęs čionai, rodydamos 
į kaltinamuosius, j • jus, kalti
namieji, savo baisiomis ranko
mis, pūvančiomis kapuose, į ku
riuos jūs tas aukas pasiuntėte.

“Ne vienas aš juos kaltinu. 
Kartu su visais žmonėmis aš 
kaltinu juos. Aš kaltinu bjau
riausius kriminalistus, užsitar
naujančius tik vienos bausmės 
—sušaudymo, mirties.”

Pavogęs Prez. Roosevelto 
Padirbtus Laivų Modelius

Poughkeepsie, N. Y. — 
Areštuotas Sam. McWhin- 
nie, kad iš Rooseveltų dva
ro daržinės Hyde Parke 
pavogęs du prezidento Roo
sevelto padirbtus mažiukus 
laivų modelius.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

ir suniekšėjus grupė žmonių, 
kurie tapo agentais užsienio 
žvalgybos.”

Ne Politinė Partija, bet 
Kriminalistai

Drg. Višinskis nurodė, kad 
trockistai-terį>ristai nėra jokia 
politinė partija arba grupė. Jie 
neturi nei politinės platformos, 
nei politinės organizacijos, nei
gi remiasi žmonių masėmis. Tai 
yra grupė teroristų ir krimina
listų, tarnaujančių užsienio 
žvalgybai, štai kas yra trockis- 
tai.

Jis perskaitė vardus darbinin-

kapitalistinių priespaudėjų, ku
riuos trockistai bandė sugrąžin- . teisme pilnai ir 
ti. Šitie žmonės nėra Sovietų 
krašto produktas. Jie yra užsie
nyje gimęs vaisius, kuris ne
gali augti ir žydėti Sovietų že
mėje. .. - .

“iš to, ką mes čia girdėjome 
teisme nuo šių žmonių, ar dar 
gali tout kokia nors abejonė, 
kad tai yra visiškai moraliai iš
sigimę elementai? Ne, negali 
būti jokios abejonės.

“Tuo laiku, kada Sovietų liau
dis, mūsų partijai vadovaujant, 
darbavosi, kad sustiprinus nau
jas socialistines pozicijas, tai 
mūsų priešas—kaltinamieji yra 
mūsų priešo pirmosios eilės— 
palengva ir išdavikiškai bandė 
prasilaužti per mūsų pergales, 
apsupti mus ir užduoti mums 
smūgį iš

“Kodėl 
žvalgyba

užpakalio.
gi užsienio fašistinė 
suranda sau agentus

įrodyta.
Kova Gyvent ar Mirt

Prieš šitą trockistų teroro, 
naikinimo, karo ir kapitalizmo 
programą, “mes turime savo 
programą,” sakė Višinskis, 
“programą Sovietų valdžios... 
Čia yra gyvenimo ir mirties ko
va tarpe dviejų griežtai priešin
gų pažiūrų, dviejų griežtai prie
šingų linkmių. Prieš šitą begė
dišką trockistų programą mes 
statome mūsų programą panai
kinimo kapitalizmo, likvidavimo 
visų kapitalizmo liekanų mūsų 
krašte. Visa Sovietų šalis, 
darbininkai, valstiečiai ir inte
ligentija, vadovybėje mūsų di
džiosios partijos, partijos Leni
no ir Stalino, vadovybėje mūsų 
didžiojo vado ir mokytojo drg. 
Stalino, didvyriškai kovoja už

i tą mūsų programą, nenuilstan- 
'čiai tvirtina mūsų valstybę, ne
priklausomybę ir nepaliečiamy- 
bę mūsų žemės ir jos rubežių.

‘Viena didele pastanga, netu
rinčia lygios caristinės Rusijos 
arba bet kurios kapitalistinės 
šalies praeities istorijoje, pas
tanga Sovietinio patriotizmo, kistus) 
mūsų nauja socialistinė tėvynė Į draugai ir teisėjai, aš jaučiu, 
yra kuriama didvyriškomis So- stovi tų kriminalysčių ir krimi- 

_ " ’ ' žmonių nalistų aukos—pasirėmę ant
Visi mūsų krašto lazdų, 

galbūt amžinai 
kaip ta moteriškė svitčmanas, 
draugė Nagovitsina, kuri dirbo 
Shusovo stotyje, kuri vakar per 
‘Pravdą’ atsišaukė į mane, kuri 
neteko abiejų kojų, neprileisda- 
ma traukinių susikirtimo, kurį 
buvo paruošę šitie patys troc
kistai. Čionai su manim stovi 
aukos tų baisių kriminalysčių, 
užmušti ir sužaloti, reikalauda
mi, kad aš, kaipo valstybės pro-

vietų Sąjungos‘darbo 
rankomis.
žmonės pilni entuziazmo, toly
gaus nežinomo visoj istorijoje, 
kuris daro stebuklus. Meilė mū
sų krašto, mūsų tėvynės yra ga
linga !

“Draugai ir teisėjai: Prieš 
jus stovi žmonės (kaltinamie
ji), kurie yra prisirengę, pa
gelba užsienio ginklų, nublokšti 
mūsų kraštą į kapitalistinę ver
giją. šitie žmonės bando su
trempti į purvus didįjį, šventą
jį mūsų Sovietinį są jausmą, 
mūsų patriotinį pasididžiavimą, 
nori tyčiotis iš mūsų laisvės ir 
pasiaukojimų, padarytų 
žmonių del laisvės. Mūsų 
nių neapykanta sunaikins 
išdavikus, pavers juos į 
nūs, nušluos juos nuo žemės pa- 
viršio.”

Drg. Višinskis nurodė, kad 
trockistai susyk norėjo atsiek
ti dvejopą tikslą, būtent, su
griauti Sovietų Sąjungos eko
nominius pamatus ir sukelti 
darbininkų ir visų dirbančiųjų 
neapykantą prieš Sovietų val
džią. Atsiekimui to krimina- 
liško tikslo jie naikino viską 
ir žudė žmones. Drobnis teisme 
pasakė: “Netgi geriau, jeigu 
kasykloje žus gyvybių, nes tas 
neabejotinai sukels , darbinin
kuose pasipiktinimą, o kaip tik 
to mums ir reikia.” Kniazevas 
sakė, kad Lifšitz įsakė jam: 
“Priruošk pravedimą naikinimo 
darbų su dideliu nuostolių gy
vybių.” •

“Draugai ir teisėjai”, sakė 
Višinskis: “Keli pasibaisėtini 
paveikslai atsiskleidė prieš jū
sų akis šiame teisme. Aš turiu 
priminti jums juos. Aš. turiu 
atskleisti jums paveikslą eksplo
zijos Centralinėj Kasykloj, ku
rioje žuvo dešimts darbininkų. 
Aš turiu priminti jums trauki
nio nelaimę Ahumikho stotyje, 
kurioje žuvo dvidešimt devyni 
raudonosios armijos kareiviai, o 
kiti dvidešimt devyni buvo su
žeisti. 1 Svarbu ir tas, kad troc- 
kistiniai suokalbininkai,papildy-

sužaloti, pusgyviai ir 
sukaneveikti,

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

mūsų 
žmo- 
šiuos 
pele-

$200,000.00
MĮSLIŲ KONTESTAS
PRASIDĖJO VASARIO 1-mą

žiūrėkite šiame laikraštyj ant paskutinio puslapio

OLD GOLD $200,000.00 mįslių kontestas prasidėjo 
pirmadienį, vasario 1-mą.

Nors originališkai jis buvo planuotas pradėt pereitą 
savaitę, bet padėtis potvinio užlietose srityse buvo prie
žastim atidėjimo oficialio atidarymo datos iki pirmadie-. 
nio, vasario 1-mos.

Oficialiai Kontesto Bulletinai, dabar aplaikomi iš visų 
bufetų, paduoda atidarymo dieną kaipo sausio 25-tą. 
Prašome nekreipt domės į tą pradėjimo dieną.

Kontestas' oficialiai prasidėjo pirmadienį, vasario 
1-mą, ir jūs turite iki vidurnakčio ateinančio šeštadienio 
prisiųst savo išrišimus Pirmajai Savaitinei Mįslių Serijai.

Visų svarbiausia, atminkite kad datos bulletinuose, 
kuriuos jūs rasite ant visų cigaretų bufetų yra neteisin
gos, atsižvelgiant į atidėjimą. Tik automatiškai perkel
kite datas vieną savaitę pirmyn. .. ir eikite pirmyn su 
kontestu.

Jei jūs pasitenkinate sumanumo kontestu . . . ir pro
gą laimėti ateitį, skaitykite šio laikraščio paskutinį pus
lapį.

(Established 1760

(ženklas Dvigubai-švelnių Old Gold Cigaretų)
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VIEŠA PADĖKA

MEDUS

Ne

Boston, Mass
Grožio Kultūra -

Skubėkit Jsigyti Naujas Knygas

PITTSBURGH, PA.
NOTARY PUBLIC tEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

ir
d.

•!.P^I N-EXPELLER

Washington. — Gene ral
Motors automobilių korpo-

Puikiai jrengtos dvi koplyčios dilo- 
damos mylimiems pašarvbti dovanai.

'i-

'4-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi-
7 irias bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Tūkstančiai rado' paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metą.,

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parnamdau automobiliua veirtuvSm, 
parėtu, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. T.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

A-a, ■ ; , '•'i . /..’u-v’ 
W,O‘r i o r ą m o

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinson*, 
knyga, kurią D-ras KaŠkiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta- 
diėniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, Penktadieniais, šeštadie- 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa-. 

. sivažinejimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

tjcS- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

i

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 įvairiom 
spalvom.

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

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

Puslapis Ketvirtas

Waterbury, Conn
Scovill Mfg. Komp. pakėlė 

darbininkų algas 5 centais ant 
dolerio, bet ne ilgai darbinin
kai džiaugėsi tuo pakėlimu. 
Tuoj už poros savaičių kom
panija nukirto net po du do
leriu ir pusę ant dienos.

Pirmas skyrius vadinasi 
“casting shop”, kur kapoja 
metalo galus, kuomet metalas 
būna išimtas iš liejyklos. Prie 
žirklių dirbanti darbininkai 
uždirbdavo iki 9 dol. į dieną, 
o dabar tik tegauna 5 ir 6 do
lerius j dieną. Darbas nesvie
tiškai sunkus, karštas ir pavo
jingas gyvybei. Metalas sveria 
iki 6 šimtų svarų. Du darbi
ninkai turi kilnot kavalkus

has eis ant vakacijų, o du tu
rės atidirbti už tris. Tai taip 
gudriai Scovill Komp. nori 
“apdovanot” savo darbinin
kus.

Dabar Scovill darbai visai 
mažėja. Vietoj trijų pakaitų 
dabar dirba tik 2 pakaitos. 
Vieną pakaitą sustabdė po 
naujų metų. Bosai sako, kad 
darbas sumažėjo todėl, kad 
automobilių dirbtuvių darbi
ninkai streikuoja, bet man at
rodo, kad darbas sumažėjo to
dėl, kad labai buvo skubina
ma. Nors dabar dirba tik dvi 
pakaitos, vienok kompanijos li
goninė atdara tik vienai pa
kaitai—nuo 7 v. ryto iki 5 v. 
vakaro. Po! penktos valandos 
medikališkos pagelbos nėra. 
Jeigu labai! susižeidžia darbi-

per dieną nuo trokų į žirkles ninkas, tai jį veža į miesto li- 
ir nuo žirklių turi sukrauti į I goninę. Jeigu kiek mažiau dar- 
krūvas ant grindų, žirklės la- bininkas susižeidžia, tai jis tū
bai apleistos ir netaisomos, ri susiraišiojęs žaizdą skudu- 
Ašmenys ištrūkinėja, j 
metalą ir daug kartų žirklės 
išmeta metalą ant grindų. 
Krisdamas metalas 
šonkaulius arba kojas sutrina. 
Tas visai nenaujiena. Metalas 
labai karštas. Kompanija ne
duoda laiko metalui atšalt— 
tuojaus veža ant žirklių. Ran
kos net per dvejas pirštines 
apdega ir sutraukia pūsles ant 
rankų. Darbininkai 
kone kasdiena, nes 
nedalaiko.

Antram skyriuje, 
dinasi “scrap room,

areštuotų tik du buvo šio mie
sto gyventojai, o kiti visi su
rankioti atėjūnai. Dabar laivų 
savininkai vartoja žemiausios 
rūšies metodą: kad ne su šau
tuvu, tai su provokacijomis 
bando palaužti stiprią dvasią 
streikierių. Bet vargiai jie to 
sulauks, nes streikieriai visi 
kaip vienas yra pasiryžę ken 
voti iki pergalės. Daugelis, ku
rie dar gauna algas (Harry 
Bridges yra pavyzdžiu) vieton 
dėti į kišenę, aukoja visą algą 
į šalpos fondą. Ta pati dvasia 
yra ir Los Angeles laivakrovių 
tarpe.

Oaklande, sausio 25 d. The 
United Automobile Workers 
Unijos lokal. 76 iššaukė į strei
ką du tukstahciu darbininkų, 
kurie dirbo Chevrolet ir Fisher 
Body išdirbystėje. Penki šimtai 
piketuoja-išdirbystes. šimtas 
policijos yra pastatyta prie tų 
išdirbysčių. Pacific.

P. S. Iš pasikalbėjimo su d. 
Karosiene apie jos vedamą

Visoms draugėms ir drau
gams nuoširdžiai dėkayoju, 
kad mane sergančią aplankėt 
ir suteikėt net dovanų ir gė
lių. Ypatingai dėkinga drau
gėms: Yuodeškienei, Vinikai- 
tienei, Veiverienei ir Žukaus
kienei, kurios man namie 
esant, ne tik mane sergančią 
pridabojo, bet ir stubos darbus 
apdirbo.

Dar kartą dėkinga už jūs 
gerą širdį ir draugiškumą.

Ačiū visoms ir visiems.
Grace JariUšionienė,

Newark, N. J.

General Motors Apgau
dinėja Darbo Minister?

Trečiadien., Vasario 3, 1937

kai įkiši rais laukt kitos diehos, kada
i žirklės ' atsidarys ligoninė. Tai bjaū-

| Textile darbininkų streiką, pa
gavęs darbą sirodo, kad jie ten netoli nuosulaužo

mainomi 
tie patys

kuris va- 
” darbi

ninkai uždirbdavo nuo 6 iki 
7 dol. per 8 valandas, o dabar 
uždirba nuo $4.50 iki $5.20. 
Ir čia darbas labai sunkus. 
Rankiniai trokai, su kuriais 
darbininkai veža darbą ąvert, 
labai seni—gal nuo karo lai
kų. Jų ratai sulūžę, o grindys, 
ant kurių darbininkai stumia 
trokus, prisivėlę purvu ir ka- 
Valkais metalo. Kai pradedi 
troką stumti tai, rodos, kad 
neteksi dantų 
Jaus kratymo.

:os sveria iki 
ir darbininkas 
jas vešti. Kuomet darbininkas, 
negalėdamas pakęsti to bai
saus sunkumo, parodo bosui 
kad reikalinga trokas pataisy
ti, tai bosas nusišypso pažiū
rėjęs į troką ir sako: “Jeigu 
trokas negeras ir sunku vežti, 
tai pastatyk troką ir eik na
mo.” Tai taip ir pasilieka, už
tarimo negausi, nes darbinin
kai neorganizuoti į uniją. Tai
gi, draugai darbininkai, neati
dėliojant stokit į uniją. Tik su
siorganizavę mes pavasarį 
galėsime pareikalauti page
rint savo būvį.

Dabar parašysiu apie dieni
nius darbininkus. Kompanija 
nenukirto mokesčių tiem dar
bininkam, kurie nedirba ant 
“piece work,” bet štai kaip 
juos apgavo: ten, kur dirbda
vo trys darbininkai, tai dabar 
paliko du darbininkus ant to 
darbo. Reiškia, du darbininkai 
turi atlikti trijų darbininkų 
darbą. Tai tokią dovaftą Sco
vill Komp. davė savo darbi
ninkam, bet tai dar neviskas. 
Kompanija prižadėjo duot 
darbininkam 1 savaitę apmo
kamų vūkaciją ateinančią va
sarą, bet tai irgi apgavystė. 
Mat,x jeigu trys darbininkai 
dirba ant kurio darbo, tai vie- 

\------------ ----

nuo tokio bai- 
Vežamos bač- 

15 šimtų svarų 
luš-truks turi

Visas Pasaulis Laukia Matyt

“THE GOOD EARTH*’
(GERA ŽĖME) '
Dabar Rodo

tframdtiška apysaka apie mote- 
rišlcės sielą; romanus pulsuojantis 
gyveniniu; milžiniškas atvaizdas 
skaitlingų Chinljos rrtilionų kovos 
už būvį; perstato Įvykius pasau
linės svarbos; paveikslas gyveni
mu, kuri yra pergyvenę daugelis 
žmonių daugybėje kraštų: paveiks
las, kuris gyvuos taip ilgai, kaip 
pati žmonija, sukurtas seniausio 
pasaulio civilizacijoj. Pearl Buck 
geriausia parsiduodanti apysaka 
paverstą į Metro-Goldwyh-Mayer 
judamą paveikslą, kuriahie žvaigž-

PAUL MUNI ir LUISE 
su Walter Connolly, Til- 
Charley Grapewin

Atsidaro Vasario 2-rą d.
ASTOR TEATRE 

BROADWAY ir 45th Gatvė.

racijos prezidentas A. P. 
Sloan buvo prižadėjęs darbo 
ministerei Fr. Perkins de
rėtis su ja ir vadais Jungti
nės Auto. Darbininkų Uni
jos. delei streikų baigimo 
prieš tą korporaciją. Bet 
Sloan sulaužė savo žodį, pas
kui vėl atsisakydamas nuo 
derybų. Tai jau trečią sy
kį jis pakrikdė valdžios ban-

dymus daryt taiką tarp Ge
neral Motors ir auto, fabri
kų streikierių.

Ministere Perkins sausio 
30 d., todėl, viešai nupeikė 
General Motors galvą už jo 
atkaklumą ir duoto žodžio 
laužymą.

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 pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

1 riau negali būti.
Darbininkas,

Scovill, gauna nuo kompanijos susitaikymo veik visais reika- 
ir įstatų knygelę, kurioj nusa- lavimas, išskyrus' algų klausi- 
ko kaip darbininkas turi elg
tis darbe. Pažymėta, kad dar
bininkas turi saugotis nuo su- 
sižeidimo ir jeigu pasitaiko 
mažiausias įsidrėskimas, turi 
eiti į ligoninę. Labai puikiai 
skąmba. Bet kur darbininkas 
gali eiti, kuomet ligoninė už
daryta? Tai bjaurus pasityčio
jimas iš darbininkų. Jeigu nak
tiniame pakaite pasitaiko sun
kiai susižeisti; tai darbininkas 
negali prisišaukt pagelbos ve
žimo, nes yra tik vienas tele
fonas į lauką iš dirbtuvės ir 
tas telefonas užrakytas rašti
nėj. Naktiniai bosai tūri rak
tus, bet jie pasislėpę miega. 
Kai kada turi dvi valandas jie- 
škoti boso, kad jis atrakytų 
raštinę, štai neseniai vienam 
darbininkui mašina sutrynė 
koją, tai apie 10 darbininkų 
turėjom jieškoti dvi valandas^ 
kol suradom užlindusį kampe 
bemiegant.

Tai tiek šiuom kartu, nors 
galėtume prirašyt šimtus lapų. 
Toliau parašysiu daugiau.

Darbininkas.

mą. Los Angeles, darbininkai 
taipgi jos laukė, kad sustiprin
tų jų pavargusią dvasią, bet 
ant nelaimės ji kol kas taip 

, greitai negalės atsilankyti į 
!Los Angeles. Pacific.

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

čiuš. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

neąirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

San Francisco, Calif
Kad ne Šautuvu, Tai Provo

kacijoms.
San Francisco visi kelia gal

vas ir stoja į pagelbą laivų sa
vininkam. Chamber of Com
merce, majoras Angelio Rossi 
ir kiti kapitalo pakalikai, pa
vidale Lee Holhian. Kas tas 
Lee, Holman yra ? Lee Holman 
prieš 1934 metų streiką buvo 
per ilgus metus laivakrovių 
prezidentu, po jo vadovybe 
laivakroviai buvo tikri bosų 
vergai. Harry Bridges, užėmęs 
Holmano vietą, Holmaną visiš
kai pašalino iš laivakrovių 
tarįio. Kilus laivakrovių strei
kui 1934 metais, Lee Holman 
būndė pasifathauti laivų šavi- 
nihkūms, bet tuomet jo pasikė- 
sihimas įsimaišyti į streiką ne
išdegė. ;

Dabar Lee Holman, turi bu
veinę su raštine prasčiausioj 
miesto daly, 791 Howard St., 
kur susirenka žemiausios rū
šies elementai. čia Holman 
verbuoja situs visuomenės iš
matas į streiklaužių (vadina
mą neprigulmingą ūniją) ir iš
leidžia vadinamą “American 
Citizen.” šito šlamšto leidėju 
yra Henry R. Sanborn. Tas 
elementas darė visokias provo
kacijas ir sulaužė Salinas salo
tų streiką. Dabar Laivų Savi-* 
ninku Associacija šituos ištižė
lius finansuoja ir jiem gelbsti 
provokuoti prieš streikierius. 
Jau kelintu kartu jie užpuolė 

| streikierius ir išdaužė Laiva
krovių Federacijos spaustuvės 
langus, kur spausdinama ir at
liekama visokį streiko reikalų 
darbai, šitie padaužos kaip pa
siutę šunes puola ant pavienių 
streikierių, sukelia muštynes ir 
daug blogo pridirba. 33

Sausio 24 d. lietuvės grožio 
j kultūristės ir plūųkų dabinto- 
jos susirinko Bostone ir susi
tvėrė organizaciją po vardu 
Lithuanian New England 
Hairdressers Association. Tiks
las šios organizacijos yra, kad 
būtų lengviau vystyti grožio 
kultūros progresą lietuvių tar
pe ir pagelbėti susirasti dar
bus arba darbininkes tarpe 
hairdrešserių į taipgi aiškinti 
lietuvėms grožio kultūros nau
dingumą, ir kaip jį naudoti. 
Organizacija nutarė duot pa
tarimus kas mėnesį per laik
raščius, paaiškinti ir prirodyti 
įvairius dalykus kaslink gro
žybės kultūros; pavyzdžiui, 
kaip sustabdyti plaukų slinki
mą, plaukų kirpimą, garbiniavi- 
mą, dažymą, pleiskanų praša- 
linimą, karpų nuėmimą ir tt.

Laikas nuo laiko organiza
cija nutarė rengt grožio ir 
madų parodą įvairiuose mies
tuose ir pelną skirs visuome
nės tikslams, kaip tai Ispani
jos kovotojams už demokrati
ją ir Lietuvos kovotojams už 
demokratiją ir panašiems da
lykams.

Į valdybą išrinkta: pirmi
ninkė Karalina Barčienė, vice
pirmininkė —Eva Kurgoniėnė, 
sekretorė — Ann Baltrušaitė, 
iždininkė May Nasteika.

Lietuves ' grožio kultūristės 
ir plaukų dabintojOs, katros 
norėtų gauti informacijų kas
link įsfojiitio į šitą Organiza
ciją, afba motefys, katros no
rėtų kokį patarimą kaslink 
plaukų, arba kokį klausimą 
apie grožybės kultūrą—kreip
kitės į valdybą.

Sekr. Ann Baltrūs,
119 L Street,

So. Ėoston, Mass.

SLA. 40-tos kp. moterys ren
gia blynų vakarienę. Visiems 
pittsburghiečiamš žinoma, kad 
SLA. 40-ta kp. tūri darbščių 
ihotėrų, ne tik darbščių delei 
šaVo naudos arba viehos ku
rios draugijos. Jos dirba it re- 
rhia savo broliškas draugijas, 
dalyvaudamos jų parengimuo
se ir kitokiais būdais bendra
darbiauja.

Tai pilnai pasitikim, kad vi
si Pittsbūrgho ir apylinkės lie
tuviai būs ir mūsų~ parengime, 
o tas parengimas tai bus 9 
vasario, 7 vai. vakare Lt M. 
name, 142 Orr St.

Blynų Kom. Narė.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na 
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

FOTOGRAFAS

1. J. STALINAS—Pranešimas apie. SSRS Konstitucijos
Projektą VIII visasąjunginiam Ypatingam Sovietų 
suvažiavime. Kaina 15 centų.

2. SSRS KONSTITUCIJA—Užtvirtina VIII Ypatingame
Sovietų Suvažiavime. Kaina 15 centų.

3. K. MARKSAS ir F. ENGELSAS—Komunistų Partijos
manifestas naujai atredaguotas ir gražiai išleistas. 
Kaina 15 centų.

“Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai,. Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MSšlažarnęs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LTETUVIAKAD

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ »"<?
SPECIALES KAINOS SAVAIMEI



•!'•'■■’*•.»» ■ ■*-<S* \ < ■»:• ’.. i'.< d '- V

<i>

<b

!>

<♦>
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Inž. Jonas Laskevičiusapdo-

didelę

Rep. Report.

I

Sekmadienio rytą policija į ^i koją visokiam bendram dar-

k'ad

ro-
49-tas METINIS

5

>

sa-
at-

William Gremmins, 7 mėn. 
vaikutis, 159th St., Jamaica, 
užtroško vigėj, kuomet jis pa
slinko po užklodais.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

visų 
4 d. 
v. v.

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

pos jau dirbinėja.
J. Nalivaika.

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

“LAISVĖS” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE 
Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.
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Trečiadien., Vasario 3, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
< ’

dėkingi savo gentims už su 
rengimą jiems tokios linksmos 
“pares” ir svečiams už skait
lingą atsilankymą.

Draugas.

<♦>

Puslapis Penktas

LDS Jaunimas Turėjo 
Gražu Parengimą

Nepaisant, kad taip mažai 
buvo garsintas LDS jaunimo 
parengimas, kuris įvyko per
eitą šeštadienį, Liet. Amer. Pi
liečių Kliubo salėje, susirinko 
pora šimtų jaunuolių. Reikia 
pasakyti, jog šis parengimas 
atsižymėjo tuomi, kad beveik 
visa publika susidarė iš jau
nuolių. Tas parodo, kad mūsų 
LDS jaunimas vis didesnę ir 
didesnę įtaką įgauna pas 
Brooklyno ir apylinkės jau
nuolius, ir aišku—ši įtekmė 
turės atsiliepti ir LDS vajuj, 
kuris prasidės ateinantį mė
nesį.

Apie įvairumus — jų buvo 
daug šiame baliuje. Apie 20 
LDS jaunuolių atvažiavo net 
iš Newarko pasilinksminti su 
brooklyniškiais jaunu oliais, 
daug buvo jaunimo ir iš Rich- ’ 
mond Hill, South Brooklyno, 
New Yorko, ir vietinio jauni
mo.

Buvo duota dovana popu- 
liariškiausiai LDS jaunimo 
kuopos narei, kuri daugiausiai 
“balsų” surinko—laimėjo Ma
ry Brown. Drg. Kwarren nuo 
LDS Jaunimo Tarybos 
vanojo ją “compactu”. 
Jeskevičiūtė laimėjo 
skrynią saldainių.

Įeinant į svetainę, buvo 
duodama sukarpytų popieriu
kų (confetti) kuriuos jauni-

Žymūs New Yorkiečiai 
Apie Vaiky Vedybas

Iš Lietuviu Kriaučių 
Susirinkimo

Tennessee valstijos 9 metų 
mergaitės vedybų ’ klausimas 
persikėlė į New, Yorką, pa
traukė visuomenininkų atydą.

Marguerite Benson’ienė, 
Gimdymo Kontrolės Lygos di
rektorė pareiškė, kad tokių 
kūdikių-mergaičių tapimas mo 
tinomis yra žalinga sveikatai 
jų pačių ir jų vaikų.

Rabinas Goldstein išsireiškė, 
kad valstija kriminališkai ap- 
sileidus savo vaikų priežiūroj.

Katherine Mayo, autorė, 
ko, kad tas pažymi didelį 
silikimą mūsų šalyje.

Pereitą Savaitę Mirė 
Šie Lietuviai

Motiejus Šidlauskas—sausio 
27 dieną.

Juozas Tumšis, sausio 28 d.
Domi nikas Pranckevičius, 

sausio 28 dieną, ir Jurgis 
Pranckevičius—-31 dieną.

Pastarieji yra tėvas ir sū
nus.

šie visi prigulėjo prie šven
to Jurgio Draugystės.

Jurgis.

Trečiadienį, sausio 27 die
ną, Lietuvių Piliečių Kliube, 
Lietuvių Kriaučių 54-tas Am- 
algameitų unijos skyrius turė
jo savo metinį susirinkimą. Su
sirinkimą atidarė buvęs sky
riaus pirmininkas — Ambra
zaitis. Perskaičius protokolą, 
Ambrazaitis pakvietė V. Za- 
vecką užimti skyriaus pirmi
ninko vietą. Pirmininkai, apsi- 

‘mainydami vietomis, nedarė 
jokių ceremonijų, tai yra, ne
buvo jokių kalbų, kas tankiau
sia kitose organizacijose yra 
daroma.

Pirmiausia buvo išduotas vi
sų metų finansinis raportas. 
Jis parodė, jog per paskutinį 
pusmetį praeitų metų,—sky
rius išaukavo $225 įvairioms 
organizacijoms, šioje sumoje 
įeina ir palaidojimas Bolesiaus 
Jakubonio.

Jūsų reporteris turėjo laimę 
' sueiti žymų lietuvį profesio
nalą inž. Joną Laskevičių. Jis 
daug ką papasakojo apie or- 

I laivininkystę, kurioje jis turi 
mas rnštį f vienš kita. Taip’gi Pat**m>s. Po™s

. Laskevičius ne tik žino smulk
meniškai apie orlaivių mecha
nizmą, bet taip pat pats vai- 

iruodamas apskraidė gana to
limus pasaulio plotus.

Nors p. Laskevičius palygi
namai dar ne senas žmogus, 
bet jau gauna pensiją už jo 
ilgą darbą orlaivininkystėje.

Būtų gerai, kad p. Laskevi
čius parašytų ką nors mūsų 
dienraščiui iš savo ilgų metų 
mokslinių prityrimų toje taip 
žingeidžioje srityje —« orlaį- 
vininkystėje.

svetainė buvo papuošta su ■ 
įvairių spalvų “pūslėmis” (bal-1 
loons), o viduryje buvo labai 
didelė pūslė. Apie pusę po vie
nuoliktos ta didžioji pūslė bu
vo praplėšta, ir po visą sve
tainę pasipylė šimtai “balloo- 
nų” kas padarė gražų įspūdį.

Tikimės, kad liks jaunuo
liams pelno nuo šio parengi
mo. Gi visi, kurie dalyvavo, 
buvo labiausiai patenkinti— 
nes tai buvo naujos rūšies pa
rengimas.

Permainyta Draugijy 
Pikniko Diena

Seniau buvo pranešta, kad 
Darbininkiškų O r g a nizacijų 
Sąryšio piknikas bus pradžioj 
rugpjūčio. Šiuomi prašome vi
sus įsitėmyti, kad pakeista 
diena; piknikas įvyks sekma
dienį, 25 LIEPOS, Ulmer Par
ke, Brooklyne.

Sulaikyta 5 brooklyniečiai 
kaltinami apiplėšime troko su 
moteriškais drabužiais. Jie su
imti, kada nužiūrėta vėlai šeš
tadienio vakarą atvežant dra
bužius krautuvėn, 2351 86th 
St., Brooklyne.

William Wandall, 37-56 
80th St., Queens, gražiai papa
sakojo, kaip jis nuvijęs plėši
ką, bet negalėjo išaiškinti, kur 
jis gavo šautuvą. Uždarytas 
kalėjiman.

Daugiau Jaunuolių 
Suimta Plėšime

lašausko, išrinkta Stanaitis. 
Paliuosuotas nuo unijos duok
lių mokėjimo Kalauskas, kai
po seno amžiaus žmogus ir 
dar pažeistas. ,

Prašymas Paskolos

Stasys Albertas atsikreipė 
prie skyriaus, kad jam pasko
lintų $350 (tris šimtus pen
kiasdešimts dolerių), nes jo 
žmona sunkiai serga ir reikia 
daryt skubi operacija. Prie
šingai,—jai gręsia mirtis. Čia 
ir vėl karštos diskusijos, ne- 
daleidžiami primetimai; pas
kui už jups pabarimai; ant 
galo vienbalsis nutarimas pa
skolinti jam. (Pild. Taryba pi
nigų išdavimą sulaikė ir išrin
ko porą žmonių pasiteirauti 
pas daktarą apie jos ligą.)

Trūksta Amatininkų
Iš Joint Boardo raportas pa

rodė, kad pas kriaučius trūksta 
mechanikų: kišeninių, pamuši- 
kų, apsiuvikų, apkarpikų ir kitų 
kriaučių. Ateivystės durys už
darytos,—iš Europos neatva
žiuoja, o čiagimiai kriaučiaut 
nesimokina. O jeigu kas ir at
eina iš jaunų vyrų, tai puolasi 
prosijimo skyriun, nes ten grei
čiau išmoksta užsidirbimui duo
nos. Delei stokos lavintų ran
kų ir tie viršlaikiai nesuvaldo
mi, kiti jau dirba ir perdaug.

Bubnio Raportas
Jis pranešė, kad pas Manelį- 

Belukovą reikėjo lyginti štuki- 
nes kainas: vieniems reikėjo nu
imti, o kitiems uždėti, nes kai 
pirmiau ten buvo daug pusinin
kų, tai jie savęs nenuskriaudė, 
bet kitus. Augūno, Šimaičio ir

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

NEWARK, N. J.
Vasario 5-tą įvyks didelis masinis 

mitingas po num. 457 Springfield 
Ave. Pradžia 8 v. v. Įžąnga veltui. 
Šį mitingą rengįa Kopiįtetąs Gelbė
jimui Ispanijos Kovotojų už Demo
kratiją; Kalbės du Žymūs kalbėtojai. 
Eai'l Browder, Kom. Part. gen. sekre
torius ir Ralph Bates, žymus Brita
nijos rašytojas, kuris nesenai sugrį
žo iš Ispanijos. Visi dalyvaukite šįa- 
me mįtįpge, nepraleiskite progos iš
girsti kalbėtojus.

(28-29) 
Kom.

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Na

mo (Rietuvių Svetainės) metinp va
karienė įvyks vasario 7 d.', 5 vai. po 
pietų, savam name, 29 Ęųdicott St. 
Kaip jau žinome iš praeities, kad 
S.L.D. Namas suruošia bankiejtus ir 
įgyvendintu laiku, šių metų istorinė 
iškilmė atsibus viršutinėj svetainėj. 
Nepamirškite dalyvauti šioj vakarie
nėj. 1 ---

Norintieji Pavalgyti Šviežių, Skanių 
Pagamintų Valgių—

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurants
Dabąr naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE
Čia jo paties priežiūrėje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

Skaitytas laiškas nuo Ame
rikos Lietuvių Kongreso vieti
nio skyriaus, kuriame buvo 
prisiųsta 15-ką tikietų rengia
mos vakarienės ir prašė sky
riaus, idant jis juos nupirktų.

Susirinkimas pradėjo reika
lauti, kad būtų išduotas ra
portas iš praėjusios Brooklyno 
konferencijos, aiškesniam su
pažindinimui apie vietinio 
skyriaus komiteto ,veikimą ir 
tada jau bus galima kalbėti 
apie siūlomus pirkimui tikie
tus.

Reikalavimas išpildytas, — 
raportas išduotas, iŠ kurio su
sirinkime dauguma buvusių! Budraičio šapos labai silpnai 
kriaučių gerai suprato, jog tas stovi darbo rinkoje ir nežinia 
skyrius bei komitetas darbuo- • kas iš to gali išeiti. Kitos ša- 
sis visomis išgalėmis pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai atgauti de
mokratines teises-laisves; pas
kui čia, Amerikoje, dės pas
tangas pastoti kelią besiren
giančiam fašizmui juomi va
žiuoti ir, pagaliaus, darbuosis 
abelnoj kultūrinėj dirvoj.

Tikslas, rodosi, visiems su- 
I praptamas, aiškus ir remtinas. 
Vienok atsirado susirinkime 
žmonių pademonstruoti savu 
žinojimu, demagogija ir nuo 
ausies kalbėjimu, metant ša
lin visą žmonišką padorumą ir 
gėdą.. . Ir veik kiekvienam su
sirinkime Bikulčius bando kiš-

J. Tamašausku “Suprais” 
Parė

Bus ir puiki programa.
S. L. D. Sekr. D. G- J.

(28-30)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadieni, 5 d. 
vasario pas drg. Ė. Vežienę, 164 ’ 
Crary Ąve. Pradžia 7:30 vai. vakaro. ■ 
Drauges šis susirinkimas bus gana i 
svarbus, tad1 visos būtinai turime da- Į 
lyvauti. Prie progos nepamirškime ir 
naujų narių atsivesti prirašyti į mo
terų

Telefonas:•'Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.INFLUENZA A

----------------------- 
vėl suėmė tris jaunuolius:1 bui. Jis, kalbėdamas, metė 
Carlton Parro, 19 metų, Jos-j kumštį progresyviem žmonėm, 
eph Urban, 17 m., ir Arthur kad jie rinko pinigus gelbėji- 
Stilfried, 15 m. Juos suėmė, Sacco ir Vanzetti, paskui 
kada mašina, kurioje jie bėgo, Tom jMooney ir kitiems, 
atsimušė į elektros stulpą prie 
216th St. ir 10th Avė.

Policija sako, kad vaikinai 
užpuolę Gilette Garadžių, 40| 
W. 201st St., kur jie pasiėmę 
automobilį, surišę negrą dar
bininką ir jį išvežę išmetė prie 
176th St. ir Harlem Speed
way. Vaikinus kaltina vagys
tėje, užpuolime, apiplėšime, 
žmogvagystėje ir nešiojime 
ginklų be leidimo.

BALIUS
Rengia

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
Subatoje, 6 d. Vasario, 1937

nuo 6:30 vakare

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 Grand Street, kampas Havemeyer, Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS 
Lietuviškiem šokiam—Retikėvičiaus Orkestrą 
Amerikoniškiem šokiam — Kaizos Orkestrą.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.
širdingai užkviečiame visus.—KOMISIJA.

. Da
bar, girdi, kai nėra ant ko pi
nigų rinkti, tai Lietuvos demo
kratija susirūpino. Ir vėl duo
kit pinigų. Aš sakau, kalba jis, 
tuos tikietus reikia atmest.

Iš jo kalbos visi suprąto, 
kurie norėjo suprasti, kad ne 
reakcionieriai kalti nužudyme 
Sacco-Vanzetti, laikyme Tom 
Mooney kalėjime, paglemži
me nuo žmonių civilių teisių, 
bet darbininkai, kurie nuo to 
viso ginasi, kuomi tik mokėda
mi. Man atrodo, jog Bikulčius 
beeidamas senyn, tai jau bai
gia ir iš žmoniškumo rėmų iš
kristi. Gaila žmogaus, 
taip skaudžiai užsigaus!

Storokai šūktelėjo porą 
zų” ir Daubara prieš pirkimą 

j tikietų, primesdamas, kad per 
daugelį metų nežinojot Lietu
vos nepriklausomybės, o jau 
dabar rengiat jos paminėji
mą. Tai kur jūs pirmiau bu
vot?!

Kadangi diskusijos buvo 
karštokos, tai eita balsuot pir
kimą tikietų. Už pirkimą bal
savo 92—prieš 5. Tikieto kai
na $1.25.

Skaityta kitas laiškas—Is
panijos klausimu. Bet neimta 
jokios veikmės, nes kai ku
riem ląįške minimiem daly
kam perv.ėlu.

Į Joint Boardą. vietoj Mi-

Sausio 30 ,d- Osvaldo Kibu- 
rio svetainėje buvo surengta 
Tamašauskam 25 metų ženy- 
binio gyvenimo “suprais’parė.” 
Surengė švogerkos: Cirbienė, 
Junevičienė ir d. Rinkevičie- 
nė. Vakaro vedėju buvo J. 
Čirba. Svečių susirinko dau
giau dviejų šimtų.

Svečiams bevakarieniaujant 
prie . skanių užkandžių, tapo 
pasakyta ir įvairių prakalbėlių 
su įvairiais linkėjimais. Pava
karieniavę svečiai linksminos 
prie smarkios muzikos. Skirs
tydamas namo svečiai linkėjo 
Tamašauskams laimingo gyve- 

Įnimo, o dd. Tamašauskai buvo

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Gerb. ^Draugai ir drauges! Nors 
jūs visi žinot, kad LDS 1 kp. mė
nesiniai susirinkimai atsibūna pirmą 
ketvirtadienį kiekvieno Imėneso, bęt 
nevisi pasistengiate atsilankyt. Bet 
dabar kuomet LDS vajaus pradžia 
jau netoli, ir kad sėkmingas būtų, 
galima prisirengti, tai aš jumis kvie
čiu atsilankyti kuo skaitlingiausai.

Jeigu susirinkime dalyvauja dau
giau narių, tada būna daugiau nau
jų minčių, tuomet galima ir daug 
geresni planai išdirbti del draugijos 
labo. Tad visi ir visos atsilankykite 
šį ketvirtadienį, vasario 4 d., “Lais
vės0 Svet., 419 Lorimer St., kaip 
8 v. v. šiame susirinkime bus skai
toma prelekcija apie Neurasteniją.

LDS 1 Kp. Pirmininkas M. S.
(28-29)

SO. BROOKLYN,~N. Y.
LDS 50 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks vasario 4 d. Community Club, 
723—5th Avė. kampas 23rd St. Ger
biami draugai ir draugės, esate visi 
kviečiami dalyvaut šiame susirinki
me, nes turėsime daug svarbių da
lykų svarstyti. Apart visko, svar
biausia bus prisirengimas prie paren
gimo, kuris įvyks 7 d. vasario. Bus 
lošiama “Dvario Bernas”. Vienbal
siai nutarta, kad kiekvienas narys 
turės užsimokėti už tikietą, ar daly
vaus ar ne.

Prot. Rašt. K. Milinkevičia.
(27-28)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS patyręs virėjas prie 

paprasto virimo. Atsišaukite po nu
menu ,38 Bjęgąrt St., Brooklyn, N. 
Y. čia gausite platesnių informacijų.

(27-28)

skyrių.
Sekr. II. Kulbiene.

(28-30) į

HUDSON, MASS.
LDS 66 kuopa rengia metinę va-1 

karienęi Įvyks vasario 6 d., Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svet., 17 School Št. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga labai 
prieinama. Todėl visi vietiniai ir 
apylinkės draugai ir draugės .yra 
kviečiami šioj taip smagiai pramogoj 
skaitlingai dalyvaut. Po vakarienei 
bus skaitoma paskaita apie sveikatą.

(28-3Q)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Veikiantis komitetas šaukia 
organizacijų narių susirinkimą 
vasario, 735 Fairmėunt Avė., 8 
dėlei ' “Laisves” rengiamo benkieto. 
Draugai ir draugės, stengkitės būt 
kuo daugiausia šianje susirinkime. 
Nesivėluokit. Daug narių rugoja, kad 
per tankiai turime nedėldieniais su
sirinkimus.

(28-30)

OAKLAND ir SAN FRANCIS
CO, CALIF.

LDS 58 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks 6 d. vasario pas dd. Karosus, 
2023—12th Avė., Oaklande. Visi na
riai malonėkite būti ir naujų narių 
atsiveskite. Pradėkime naujus metus 
su didelių skaičium naujų narių. Mū
sų susirinkimas laikomas vieną sykį 
į du menesiu, tai turime labai daug 
dalykų apkalbėti. Išgirsime raportą 
iš konferencijos prieš karą ir fašiz
mą ir iš Darbininkų Legistlatūros 
Suvažiavimą, Sacramentoj. Prie to, 
noriu pridėti, kad turime ligonę, ku
ri jau serga virš trijų mėnesių, tai 
drg. Urbaniene. Ji randasi San Fran
cisco ligoninėj, 1001 Potrero St., 
Ward J., Lova num. 18. Prašome kitų 
narių atlankyti ligonę.

Kitas svarbus susirinkimas, tai 
yra ALDLD 153 kp., San Francisco, 
įvyks 5 d. vasario. Šios kuopos su
sirinkimai įvyks kas pirmą penkta
dienį po kiekvieno mėnesio, po num. 
1886 Mission St., Roerch Hall, Rioom 
16. Kurie užsimokės už 1937 m., 
gaus gražią ir brangią dovaną, čia 
ir išgirsime virš minėtus raportus, 
ir taip pat iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso veikimo.

(28-31)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia kortų pąrę 

ir Šukius, vasario 6 d. pas J. Kasper, 
2015 Corning Avė. Kviečiame visus 
corletiečius, clevelandiečius, collins- 
woodiecius ir visus nuo West Side 
būti, nes šis parengimas yra šauniau
sias kiek jų yra buvę. Turėsime ge
rą muziką, skanus užkandžius, gero 
alaus ir vakaruosime iki vėlumos. 
Įžangos nebus. Auka 25c. ir gausite 
kartu 5 barčekius.

Kelrodis: Važiuokite Scranton Rd., 
netoli City Hospital. Važiuojant 
Street Car West 25 reikia važiuoti 
iki City Hospital stoties ir eiti iki 
Screnton Rd.

Ren g. Kom.
(28-30)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
d. vasario, 7:30 vai. vakaro, 3014 

Yemans. Visi nariai dalyvaukit susi
rinkime, nes turim labai daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių, nes dabar eina, vajus 
gavimui nauju nariu.

Sekr. A. V.
(27-29)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkės lietuvių 

žiniai. Vasarię 4 d. čia bus rodomas 
labai žingeidus paveikslas iš Sovietų 
Sąjungos. Labai šiurpulingas pa
veikslas iš kovų raudonarmiečių su 
caristine armija. Paveikslas užsiva- 
dina “Trys Moterys.” Taip pat bus 
vėliausias “News Reel” iš Sovietų. 
Pradžia rodymo bus nuo 2 po pietų 
iki 6 vai. vakare. Įžanga bus 21c. O 
nuo 6 iki užbaigai, įžanga bus 26c. 
Bus Palace Teatre, 816 E. Market 
St. Visi ir visos pasinaudokite šiai 
proga.

(27-29)

New Yorko miesto sveikatos komisionie- 
rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis- 

, temd reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Ih-isiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

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

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

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

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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KONTESTAS TIK PRASIDEDA 
įstokit ŠIANDIEN!

LAIMĖJIMAI
1- mas Laimėjimas
2- ras Laimėjimas .
3- čias Laimėjimas .
4- tas Laimėjimas .

6- tas Laimėjimas . •
7- tas Laimėjimas . •
8- ta s Laimėjimas . .
2 Laimėjimai po $1,500.00
2 Laimėjimai po $1,000.00
10 Laimėjimų po $500.00
28 Laimėjimai po $250.00 
50 Laimėjimų po $100.00 
Vienas šimtas laimėjimų 

po $50.00 kiekvienas .
Aštuoni šimtai laimėjimų 

po $10.00 kiekvienas .

Išviso 1,000 laimėjimų $200.000.00

(Kas savaitė savo sprendimus siųskit kartu su 3-mis\ 
Old Golds apvyniojimais, ar tikromis kopijomis, sulygj 

oficialių taisyklių. /

$100.000.00
. $30.000.00
. $10.000.00
. $10.000.00
. $5.000.00
. $5.000.00
. $2.500.00
. $2.500.00
. . $3,000.00
. . $2,000.00
. . $5,000.00
. . $7,000.00
. . $5,000.00

. . $5,000.00

. . $8,000.00

SVARUMAS NESISKAITO
SIAM KONTESTE

Tai yra sumanumo kontestas su tikromis mįslėmis, mįslė
mis turinčiomis vieną ir tiktai vieną pilnai teisingą išspren
dimą. šiame konteste jūs nepriklausote nuo laimikio ar 
spėliojimo, nei nuo švarumo.

Pabaigoje šio kontesto ir laimėjimus išsprendus, kiekvie
nas dalyvis gaus pilną teisingų sprendimų sąrašą, laimėjusių 
vardus ir antrašus pažymint kiekvieno laimėjusio teisingo 
sprendimo numerį ir pilną kiekvienos mįslės paaiškinimą 
ir sprendimo raktą.

Bus užvesta atskira faile kiekvienam kontesto dalyviui 
ir kiekvienas išsprendimas bus patikrintas ir pertikrintas. 
Pasibaigus kontestui, kiekvienas dalyvis galės pertikrinti 
savo failę ir patikrinti bile kito laimėjusio failę.

SVARUMAS NESISKAITO ŠIAM KONTESTE. Nėra 
jokių šposų. Nė gaudymų! Tik perskaitykit taisykles, iš- 
spręskit mįslės ir pristatykit sprendimus pagal taisykles.

ATYDA DETALINIAMS
TABAKO PARDAVĖJAMS

Jeigu jums pritruks paveiksluotų mįslių 
ir, įstojimo formų, jūs galite įsigyti naujo 
ištekliaus tuoj patelefonuojant

SAVO PERPIRKLIUI
Kiek daug mes stengsimės jus aprūpinti 
gausiai, mums veik nebūtų galima numatyti 
to paveikslų-kiekio, kokio detalines krau
tuvės pirkėjai galėtų pareikalauti.

P. LORILLARD COMPANY, INC.

Įstokit į šį kontestą. šiandien !

Štai kontestas, kurio jūs laukėte . . . kontestas, kur jūs 
galite laimėti turtus . . . kontestas, kur JUMS NEREIKIA 
LAIMIKIO. Štai kontestas, kur jūsų sumanumas ir gabumas 
gali jums atnešti $100,000.00 pinigais. Kontestas tik praside
da. Įstokit tuojau. 1,000 LAIMĖJIMŲ PINIGAIS — išviso 
$200,000.00.

Šiame konteste jūs sprendžiate paveiksluotas mįsles pagal 
taisykles. Patemykite tą paveikslą po dešine. Tai PAPRASTA 
MĮSLE, nupiešta specialiai, kad duoti jums kontesto supra
timą. Perskaitykit paaiškinimą po paveikslu ir išmokit, kaip 
išspręsti OFICIALES mįsles, kurios gali jus padaryti turtingais.

Švarumas nesiskaito.

SPRĘSKIT PAVEIKSLUOTAS 
MĮSLES

Pirmiausiai, jūsų darbas yra išspręsti pa
veiksluotas mjslės derinant su taisyklė
mis. Kiekviena mįslė atstoja vardą ir su 
kiekviena mįsle kartu yra vardų sąrašas, 
kur jūs galite surasti tos mįslės spren
dimą.

PAVYZDINĖ mįslė dešinėj duoda jums 
bendrą mįslių supratimą. Ištikro, pavyz
dinė mįslė, kaip ir pirmoji oficialinė mįs
lė konteste, yra lengva ir tyčia taip pada
ryta, kad pagelbėti kontestantui, duodant 
tuo pačiu geresnį mįslių pažinimą ir ap
švietimą sprendimuose. Kai kontestas įsiei- 
na, logiškai, mįslės darosi daug sunkesnės 
ir perstato puikią jūsų sumanumo dvikovą.

NIEKAS NEKAINUOJA — 
MĮSLES DYKAI!

Jūs galit įstoti į sį kontestą šiandien.
Jūs galite gauti pirmas šesias mįslės bile 

kur, kur parsiduoda cigaretai. Mįslės duo
damos absoliučiai dykai. Niekas nekainuo
ja, nėra prievolių.

Pradedant pirmadienį (Vasario 1-mą) 
ir tęsiant *kas pirmadienį per 15 sa
vaičių. Dvigubai-Sušvelnintas Old Gold 
duos šias mįsjes išsprendimui kas savaitę. 
Įsigykit pirmas 6 mįslės dabar. Tik nueikit 
į bile iš tūkstančių vietų, kur Dvigubai- 
Sušvelninti Old Gold cigaretai parsiduoda, 
ir paklauskit Oficialių Mįslių. Jie yra JŪ
SŲ. DYKAI UŽ PAKLAUSIMĄ.

SIŲSKIT SAVO SPRENDIMUS 
KAS SAVAITĘ!

Šiam konteste už vis svarbiausias dalykas 
atsiminti yra:

Siųskit savo sprendimus kas savaite še
šių sprendimų serijose.

Kitais žodžiais, jums duodama šešios 
mįslės kas savaitės pirmadienį. Jūs esate 
prašomi prisiųsti savo sprendimus ne vė
liau kaip šeštadienio vidurnaktį tos pačios 
savaitės. Taip kad tos pirmosios šešios 
mįslės, kurios buvo išleistos pirmadienį 
(Vasario 1-mą, 1937) turėtų būti iš

spręstos ir pasiųstos ne vėliau kaip šešta
dienio vidurnakti šios savaitės (Vasario 6, 
1937).

Sekite tą pačią procedūrą kas savaitę.
Į

KODĖL OLD GOLD JUMS 
SIŪLO ŠIĄ PROGĄ

Per šį kontestą mes tikimės įgauti del 
Dvigubai-Sušvelninto Old Golds naujų 
rūkytojų. Mes tikimės, jie gaus džiaugs
mo iš šių maloniai kitoniškų cigaretų. 
Turtingi rinktinio derliaus tabako. Ir VI
SUOMET dirbtuvės šviežumo. Ačiū toms 
dviem eilėm dvigubo Cellophane ant kiek
vieno OLD GOLD pakelio.

Bet nėra reikalo jums pirkti, kad stoti į 
rungtynes. Taisyklės leidžia pasirinkti pa
siųsti paprastą Old Gold geltoną pakelio 
apvyniojimą Su kas savaitės mįslės spren
dimu, arba prieinamai tiksliai, ranka nu
pieštą tų apvyniojimu nuorašą. Pasirinki
mas priklauso nuo jūsų!

Arba, jus galite gauti 3 Old Gold ap
vyniojimus kas savaitę, paprašant iš savo 
draugų ar giminių, prikalbinant, pabandyti 
šiuos rinktinio derliaus tabako cigaretus. 
Jauskitės laisvi tai darant dėlto, kad mes 
apmokėsime dvigubai, ką jis mokėjo už 
pakelį Labiau-Sušvelnintų Old Gold, jei 
suruktus dešimts cigaretų, jis nesutinka, 
kad tai yra puikiausias “užsirūkymas” ka
da nors ragautas. Perskaitykit atydžiai 
mūsų Dvigubi-Pinigai Grįžta Garantiją 
šiam puslapy.

LAIMĖK $100,000.00 
PRADEK TUOJAU!

Nusispręskit dalyvauti šiam sugabumo kon
teste tuojau. Nutarkit įsigyti pirmąsias še
sias mįslės. Jos dykai. Klauskit jų bile kur, 
kur cigaretai parsiduoda. Išpręskit mįsles 
ir pasiuskit savo sprendimus kartu su 3 
Old Gold geltonais pakelių apvyniojimais, 
arba nuorašomis šeštadienio vidurnaktį 
šią savaitę, Vasario 6, 1937. Įsigykit mįs
les ir susipažinkit su taisyklėmis ir stokit 
nuo šiandien.

JŪS GALIT LAIMĖT $100,000.00 
SUGABUMO KONTESTE

— Skaitykyt paaiškinimą žemiau —
Įsigykit mįsles ir taisykles DYKAI! DABAR! 

Bile kur, kur parsiduoda cigaretai

Patėmykit šios mįsles pavyzdį. Ji atstoja vardą. Ar jūs galit rasti 
vardą žemiau sekančiam sąraše?

William Tell
Alexander the Great
James J. Corbett

Texas Guinan
Rudolph Valentino
Edwin Booth

RINKTINIO
DERLIAUS TABAKAS 

PADARO JUOS
Dvigubai Sušvelnintais

DU APVILKALAI 
DVIGUBOS "CELLO

PHANE" UŽLAIKO JUOS
Visada Šviežiais

Žiūrėk!

Išlaukinis apdangalas 
Iš "Cellophane" 

Atsidaro Iš Apačios

Žiūrėk!!
Vidutinis apdangalas 

Iš "Collophane" 
Atsidaro Iš Viršaus

Įsigykit oficialiu Old Golds mįslių paveikslu DYKAI
kartu su taisyklėmis ir jų smulkmenomis ...

Bile. kwrioj vietoję kur. parsiduoda. ci^retai

Teisingas išsprendimas yra RU
DOLPH VALENTINO. Ir štai kaip 
ta mįslė yra išspręsta:

Patėmykit žodį "RUE.” Taipgi 
DOLL (Lėlė) ir tą urzgimo garsą 
“FFFFF” nuo šunies. Sudekit juos 
visus krūvon ir jus turėsite RUE- 
DOLL-FFF, kas ištarus skamba kaip 
RUDOLPH.

Vyras duoda moteriai VALEN
TINE. Ji sako “OH.” Sudekit juos 
krūvon ir jus turėsite VALENTINE-

OH arba VALENTINO.
...Per Šios mįslės raktą jūs sudarote 

RUDOLPH VALENTINO vardą, tai 
vieninteliai teisingas tai mįslei spren
dimas.

Jums neatrodys, kad tas kontestas 
yra lengvas, ypatingai kai mįslės pra
dės darytis sunkesnės. Bet jei jūs iš
tikty jų ir tikrai mėgstate gabumo 
kontestą, ŠTAI JIS ČIA. Pamatykit 
savą pardavėją šiandien ir gaukit pir
mos savaitės mįsles ir taisykles. <

T hit contest, in its entirety, copyrighted 1937, by P. Lorillard Co., Inc.

Dvigubi-Jasų-Pinigai-Grąžinami, jei Old 
Golds nepatenkins!

Įstokit į šį kontestą ir nusipirkit pirmą La- 
biau-Sušvęlnintų Old Gold pakelį su mūsų 
DVIGUBI - PINIGAI - GRĄŽINAMI GA
RANTIJA. Mes grąžinsime DVIGUBĄ JŪ
SŲ ĮMOKĖTĄ PINIGŲ SUMĄ už pirmą 
Labiau-Šųsvelnintą Old Golds pakelį, jei 
jie neduos jums didžiausią cigaretų malo
numą ir didžiausią bet kada girdėtą rūkymo 
smagumą.

Štai mūsų propozicija. Surūkykit^pįrmo 
pakelio 10 cigaretų. Jei del kokios nors 
priežasties nebūsit pradžiuginti, grąžinkit li
kusius 10 mums kartu su apvyniojimu. O 
mes PASIŲSIME JUMS DVIGUBĄ KAI

NĄ, KĄ BUSITE SUMOKĖJĘS UŽ PILNĄ 
PAKELĮ, pridedant pašto išlaidas. Pasiūly
mas tinka iki kontesto galo.

Atminkite šitą, kai jūs mėginsit pirmą 
Labiau-Susvelnintį Old Gold pakelį, arba 
kai imsi prikalbinėti draugą pamėginti tiks
lu jums padėt gauti apvyniojimus. DVIGU
BI pinigai grąžinami, jei jūsų draugas nesi
džiaugs su Labiau-Sušvelnintu Old Golds 
ir bus dėkingas jūsų sugestijai.

Jei jūs nutartumėt nerūkyti Old Golds 
per kontestą, jūs galit dalyvauti prisiųsda- 
mi teisingai ranka nupieštą Old Golds pa
kelio kopiją.

Jei Jūsų 
Pardavėjas 
Nebeturi.
Prisiųskit 
Šį Kuponą

OLD GOLDS KONTESTAS * Data.......... . .....................
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.
Prašau prisiųsti man Labiau-Sušvelnintų Old Gold Kontesto 
pirmas šešias Oficiales (Serijoj T)> mįslės. Mano lankomose 
krautuvėse išteklius išsibaigė. Pridedu pašto stampuČių iš
laidoms.
Vardas
Antrašas
Miestas
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