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Gręsia Badas Lenkijai tų amžiaus.

legrafinės fotografijos Am- Pas^u^ padavė ją kara
Slūgsta Potvinio Vandenys erikos laikraščiuose.
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Savo Vardus

Maskva. — Sovietų pilie-
I 

f

savo delegatus Komunistų 
Partija, siuvėjų unijos, sta
tybos darbų federacinė uni-

dė nė vienos moteries virš 
tokio amžiaus.

įspūdį beveik tarp visų di 
plomatų.

Boston, Mass.—Pusė skai
čiaus visų samdytojų Mas
sachusetts valstijoj nepri
ima darban senesnių kaip 
45 metų amžiaus darbinin-

Nesmagus Atbudimas
Pasadena, Calif. — Atva-

SUSPENDUOTAS JAPO
NIJOS SEIMAS

Panele-Tarnaite
West Englewood, N. J. — 

Metai atgal Lilliana Ellison,

ANGLIJOS KAPITALAS 
ISPANIJOJ

Įnešimas tyrinėt auto, dar
bininkų uniją pakištas 

po stalu

Orlaivio Nelaimėje žuvo 
Narsuolis Anglų Laikrašti

ninkas H. Pemberton

liui ir pasitraukdamas vėl 
naziškai ištiesė tą ranką. 
Tokia hitlerinė jo demons-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
SMOGIS “TROCKIO GY

NIMO” KOMITETUI

.New York.—Iš vadinamo 
“Amerikinio Komiteto Leo
nui Trockini Ginti” (teisin
ti) pasitraukė vienas buvu
sių jo žymiųjų narių, Mau- 
ritz Hallgren. Ilgame savo 
laiške to komiteto sekreto
riui Felixui Morrow jis iš
dėsto, kaip, bešališkai ir vi
sapusiškai išnagrinėjęs pir- 
mesniąją ir pastarąją bylas 
prieš trockistus, jis galuti
nai įsitikino, kad Sovietų 
teismai buvo teisingai prieš 
juos vedami ir kad Trockis 
buvo vadas teroristinių ir 
išdavikiškų sąmokslų prieš 
Sovietų šalį.

(Kitame numeryje bus 
plačiau paduotas turinys to 
įdomaus laiško).

London. — Anglijos ka
pitalistai turi įdėję apie 
$150,000,000 į Ispanijos ka
syklas ir gelžkelius. Pusė to 
kapitalo dabar randasi res
publikos žemėje, o pusė fa
šistų valdomoj srity j.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas įnešė 
sumanymą ištirt unijos vei
kimą General Motors auto, 
darbininkų streikuose. 
Prieš įnešimą išstojo ir dar
bo ministerė Fr. Perkins. 
Kongresinė darbo komisija 
pakišo tą sumanymą “po 
stalu.”

Varšava. — Lenkijos val
džia uždraudė kviečių išve
žimą užsienin. Sėkmėje bu
vusios sausros, pasidarė sto
ka duonos. Daugeliui gręsia 
badas.

Memphis, Tenn., vas. 5.— 
Pradėjo palengvėle, laips
niškai atslūgti Mississippi 
upės potvinio vandenys ties 
Cairo, Ill., ir kitose vietose. 
Bet dar bijoma, kad milži
niškas vandens spaudimas 
nepralaužtų p a k r a n tinių 
vandens sienų, kurių pasta
tymas lėšavo $1,000,000,000.

“Meilės Kankinys” Kepinasi 
prie Radiatoriaus

Excelsior Springs, Mo.— Metai atgal Lilliana Ellison, 
Harold Hulen tęsia “sėdėji-1 Norvegijos turčiaus duktė, 
mo streiką,” reikalaudamas,' pabėgo nuo tėvo ir pamotės 
kad Florence Hulbert’aitė į Ameriką dar geresnės lai- 
atsakytų, ar jinai sutiks už mes jieškot. Tuomet jinai 

buvo 17 metų amžiaus; o 
Amerikoj surado tik tarnai
tės vietą pas ponus.

Tėvui mirus, dabar pra
nešta mergaitei, kad jis už
rašė jai visą savo turtą — 
$600,000, nieko nepalikda
mas savo pačiai, Lillianos 
pamotei. Toks testamentas 
pačią taip sujaudino, kad, 
sakoma, ji del to ir mirė.

jo ištekėti ar ne. Jis prisi- 
rakinęs prie karšto radia
toriaus priemenėje apart- 
mentinio namo prieš Hul- 
bertaitės duris. Negana to, 
Hulen dar prisirakino sau 
“bolę.” Naktį, kada mergi
na būna namie, jis jai dai
nuoja “serenadas.” Ir šiuo 
“sėdinčiu meilės streiku” 
jis per porą dienų taip pa
garsėjo, kad viena radio 
kompanija atnešė jam kal- 
bėtuvą, per kurį jis papa
sakojo radio klausytojams 
apie savo meilišką įkaitimą.

Montville, N. J.—Tapo 
suspenduotas vienintelis šio 
miestelio policininkas R. 
Hilbert, kuris atsisakė pasi
duot kvotimui, ar jis moka 
skaityt ir rašyt.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (February) 6, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Diehraščio XIX

40 000 Pacifiko Biri.,MASSACUZES GUBER- PUSEI ŽMONIŲ VIRSI aciriKo juri- NAT0RIUS Už VA1KĮJ 45 MEru NER 
ninku Laimėjo 98-nių darba bosu naudai darbo massacuzej

San Francisco, Calif., vas. 
5.-Jau pradėjo grįžt darban 
40,000 marininkų, po 98 die
nų streiko, kurį baigt patys 
nubalsavo tokia balsų dau
guma kaip 7 prieš 1.

Tuom streiku darbininkai 
išsikovojo, kad laivų kom
panijos samdytų darbinin
kus tiktai iš unijų kontro
liuojamų svetainių. Kitas 
streikierių laimėjimas—tai 
darbo valandų sutrumpini
mas ir algų priedai nuo $10 
iki $15 per mėnesį, žiūrint 
pagal darbo bei tarnybos 
rūšį. Streikui pavyzdingai 
vadovavo Pacifiko Jūrinin
kų Federacija su Harry 
Bridges priekyje.

Prof. Einstein Peikia Demo
kratines Šalis, Kurios 

Neremia Ispanijos

Washington. — Ispanijos 
atstovybė vas. 4 d. paskelbė 

| laišką, turbūt, garsiausio 
i pasaulyje mokslininko, pro
fesoriaus Albert Einšteino, 
kuris rašo, ‘aš gėdijuos del 
tų demokratinių šalių,” ku
rios neduoda “broliškos pa- 
gelbos” Ispanijos respubli
kai kovoje prieš fašistus.

Prof. Einstein buvo pri
verstas pabėgti nuo nazių 
persekiojimo iš Vokietijos į 
Ameriką.

Tokio, vas. 4.—Nors ge
nerolas. Sen juro. Hayashi, 
naujas ministeris pirminin
kas sudarė ministerių kabi
netą (daugiausia iš fašistų, 
generolų ir admirolų), bet 
seime tebevirė liarmas del 
tokio valdžios sąstato. To
dėl, pagal Hayashi reikala
vimą, imperatorius suspen
davo seimo posėdžius iki va
kario 10 d.

SUDEGĖ DVI DIRBTU-L ..... .. .
vės Cincinnati j Ispaną Milicija Atmuša

Cincinnati, Ohio. — Su- , Fašistus Malagos Srity j 
degė Stille and Duhlheimer 
baldų ir Scroll grožiškų me
džio darbų dirbtuvės. Pasi
darė apie $250,000 nuosto
lių. Potvinis pagadino mie
sto vandens sistema, kad 
gaisrininkai negali sėkmin
gai gesinti gaisrų.

Washington. — Du nauji 
budavotini Amerikos karo 
laivai bus varomi tiesiogine 
garo jėga. Paskutiniai pa
statyti penki karo laivai 
yra varomi elektra. Laivyno 
žinovai, sako, kad garinė 
jėga laivuose vis dar tebė
ra smarkesnė ir jos įrengi
mas mažiau vietos užima 
negu elektriniai įtaisymai.

Lindbergh pas Mussolinio 
Orlaivyno Komandierip

Roma. — Amerikonas la
kūnas C. A. Lindbergh, mi
nėdamas savo 35 metų am
žiaus sukaktį, atsilankė pas 
Italijos karo orlaivyno mar
šalą Italo Balbo ir sutiko 
nusifotografuoti sykiu su 
juom.

ISPANIJOS VALDŽIA ĮVEDĖ būk federąlė valdžia įgytų
“carišką galią,” jeigu būtų 45 metų amžiaus ir 1277 
pridėtas toks pataisymas įmonės per tą laiką nesam- 
prie Jungtinių Valstijų kon
stitucijos. Tuomi guberna
torius Hurley darbuojasi 
pelnams didžiojo biznio.

Prezidentas Rooseveltas 
reikalauja konstituciniu pa
taisymu užginti vaikų dar
bą; ir jau seimeliai 27 val
stijų parėmė tą reikalavi
mą. Išviso reikia 36 valsti
jų pritarimo, kad sumany
mas taptų konstitucijos pa
taisymu. Paskutinėmis die
nomis ir New Yorko valsti
jos senatas užgyrė tokį pa
taisymą.

Valencia.—Ispanijos res
publikos valdžia vas. 4 d. iš
leido įsakymą, kuriuom su
teikia moterims visiškai ly
gias pilietines teises su vy
rais ir panaikina “senoviš
ką vyro pirmenybę prieš sa
vo pačią.”

Valencia, Ispanija, vas. 5. 
Liaudies milicininkai kontr
atakuoja fašistus Malagos 
fronte, pietiniame pakrašty
je. Ispanijos valdžia tik su 
pašaipa atsiliepia apie fašis
tų pasigarsinimą, būk jie 
toj srity j “apsupsią ir at- 
kirsią” liaudiečių kariuome
nės didelę dalį. Sako, jeigu 
fašistai kada ir prisiartintų 
prie Malagos, tai atrastų 
ten “Mažąjį Madridą.”

Madrid.—Respublikos gy
nėjai atėmė iš fašistų dar 
vienus apkasus Moncloa 
Parke ir užėmė Escalerilla 
poziciją Vakariniame Par
ke, šiaurvakariniame Mad
rido pakraštyje.

Vokietijos Fašistų Karo 
Laivai prieš Malagą

Gibraltar. — Du Vokieti
jos fašistų karo laivai pra
plaukė šią perlają linkui Is
panijos prieplaukos Mala
gos. Tai vokiečių šarvuotis 
“Graf Von Spree” ir krei
seris “Koeln.” Sakoma, 
kad ispanai fašistai sutrau
kė savo karo laivus prieš 
Malagą, kurią rengiasi pul
ti iš jūrų, oro ir sausžemio. 
Vokietijos fašistų karo lai
vai ten nuvyko, kad ispa
nams fašistams pagelbėjus.

THE LITHUANIAN DAILY

Boston, Mass.—Valstijos 
gubernatorius Charles Hur
ley, demokratas, paskelbė 
spaudoj kopiją savo laiško, 
kurį pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui, prote stuoda- 

tuciniai uždrjausti vaikų 
samdymą fabrikuose ir ki
tuose darbuose. Gub. Hur
ley kovoja, idant nebūtų 
pataisyta šalies konstitucija 
taip, kad įstatymiškai pa
naikint jaunamečių samdy
mą apmokamiems darbams. 
Jis savo laiške pasakoja,

Darbo Frontas Reikalauja Minimum Algų 
Moterim ir Jaunuoliam N. Y. Valstijoj
Albany, N. Y. — Stiprus 

darbininkų vieningas fron
tas reikalauja, kad New 
Yorko valstijos seimas iš
leistų naują įstatymą (pagal 
Fischel-Steingut bilių), ku
ris nusakytų, kiek samdyto
jai turi būtinai mokėt (mi
nimum) algos moterims 
darbininkėm ir jaunuo
liams. Darbininkų ir net 
kai kurių smulkesnių sam
dytojų organizacijos kovoja 
už. to įstatymo išleidimą, 
nors dar tik pernai Vyriau
sias Teismas Washingtone 
panaikino panašų įstatymą, 
išrasdamas, būk jis “prie
šingas šalies konstitucijai.”

Tuo tikslu į valstijos sei
mo atstovų rūmą atsiuntė

Protestonų Bažnyčių Taryba Trockiai Sovietuose Maino 
Smerkia Studentų Muštrą

Columbus, Ohio. — Pro-
testonų bažnyčių kunigų ta- čiai, turėję pavardę “Tro- 
rybos suvažiavimas pasmer-' cki,” skubotai prašo teismų, 
kė verstiną karinį muštrą, kad leistų jiem pakeisti tą 
įvestą Ohio Valstijos Uni- pavardę į kokią kitą. Taip 
versitete. Sako, jis yra blo- Leon Trockis ir jo šalinin- 
gas dalykas ypač todėl, kad kai supurvino tą pavardę 
laužo religinę laisvę studen- teroristiniais, prieš-sovieti- 
tams tų tikybų, kurios yra niais darbais, kad padorūs 
priešingos karinei tarnybai. Sovietų piliečiai laiko didele 

gėda toliau vadintis tokiu 
vardu ar pavarde.STREIKAS PRIEŠ GENE

RAL MOTORS ANGLIJOJ
. Hendon, Anglija.—Prote
stuodami prieš vieno darbi
ninko pavarymą iš darbo, 
sustreikavo 200 darbininkų 
prieš amerikonišką General 
Mbtors šaldytuvų fabriką.

’Mass. Darbo Departmentas 
pranešė vas. 4 d., raportuo
damas valstijos seimo teisių 
komisijai apie “darbda
vius,” samdančius po 10 ar 
daugiau darbininkų.

968 įmonės per 22 pasku
tinius mėnesius nepriėmė 
darban nė vieno vyro virš 

Maskva. — New Yorko 
i Times korespondentas Wal- 'sėdėjimu darbininkus ir iš- 

Apie 50 nuošimčių bedar- įer Duranty kreipia dėmesį mušti juos iš dviejų Fisher
bių vyrų virš 45 metų visai j tai, kaip įvairėja ir gražė- 
negali gauti darbo, kada ja sovietiniai laikraščiai, 
kompanijos ir įieško naujų pirmuose puslapiuose talpi- 

į narna daugiau įvairaus turi- 
Pasiremiant tuo raportu, nį° žinių, paveikslų, braiži- 

dabar įnešta Mass, valstijos nių. Žymi vieta duodama 
seimui sumanymas bausti t sportams, ]
$50 iki $200 samdytoją kiek- 'dviratininkams, kurie bai- 
vieną sykį, kada jis atsisako ,gja 20,000 mylių kelionę So- 
imti darban asmenį vien to- i vietų Sąjungos pasieniais, ir 
del, kad šis yra virš 45 me- grupei merginų, kurios at-

ja, maisto darbininkų uni- Chinu Sukilėliai Nužudė tracijukė padarė nemalonų
ja ir kitos. Tokio įstatymo 
reikalauja ir visa New Yor
ko Valstijos Darbo Federa
cija su savo prezidentu 
Geo. Meaney priekyje. *

Tam sumanymui labiau
sia priešinasi nutukusios po
nios iš vadinamos Naciona- 
lės Moterų Partijos. Jos 
šneka, būk nustatyt mote
rims darbininkėms būtina 
alga tai būtų “moterų paže
minimas, jų pavergimas val
stijai sykiu su vaikais!” Bet 
darbininkės reikalauja tokio 
įstatymo.

Detroit, Mich., vas. 4.— 
Tęsiasi panaujintos derybos

Jungtinės Auto. Darbinin
kų Unijos delėi streiko bai
gimo.

Toronto, Canada.—Slau
gėms (norsėms) įvesta 8 va- 

tarp General Motors ir landų darbo diena vietoj bu
vusios 12 valandų. Alga nu
statyta $4 per dieną ir vie
nas pavalgis.

Roosevelt Reikalauja 
General Motors Tai
kytis su Streikieriais

Mass. Seimas Atmetė Papei
kimą Ispanijos Valdžiai

Boston, Mass.—Valstijos 
seimelio atstovų rūmas 96 
balsais prieš 2 atmetė reak
cionieriaus T. Dorgano su
manymą išreikšt papeikimą 
Ispanijos valdžiai neva “už 
žiaurumus prieš religines 
įstaigas.”

SSRS LAIKRAŠČIAI GRA
ŽĖJA IR ĮVAIRĖJA

vyksta ant pačiūžų iš Bu
riatų Mongolų Respublikos 
į Maskvą ir tt. Duranty, 
prie to, pastebi, jog sovieti
niuose laikraščiuose talpi
namos fotografijos, perlei
džiamos telegrafu, išeina 
kur kas aiškenės, negu te-

Tungkwan, Chinija.—Su
kilėliai prieš centralipę Chi- 
nijos valdžią užmušė ne tik 
savo generolą Wang I 
Cheh, Siane, Shensi provin
cijoj, bet ir tris pulkinin
kus, kurie norėjo nusilenkti 
ir susitaikyti su Chinijos 
valdžia ir liepė savo kariuo
menei apleisti Sianą.

Sprendžiama, kad šios žu
dynės padarytos pagal Ja
ponijos agentų planą.

London. — “Daily Ex
press” orlaivio nelaimėje 
užsimušė karininkas H. 
Pemberton, vienas iš ga
biausių Anglijos laikrašti
ninkų, plačiai pagarsėjęs žiavęs į automobilių aptar- 
savo narsa pasauliniame ka- jnavimo stotį, Wm. R. Dunn 
re. Sh juom žuvo lakūnas .užsakė, kad jo automobilį 
ir du kiti asmenys. | išteptų, ir pats pasiliko ma

rinoj, kada jinai buvo pum
puojama augštyn ant tam 
tikro stulpo. Tuo tarpu ir 
užmigo. Prabudęs atsidaro 
dureles, ir žengs laukan iš 
automobilio; bet žingnis bu
vo didelis ir skardus—šešias 
pėdas žemyn, jog žmogus 
taip prisitrenkė, kad vėl 
“užmigo,” iki, pagaliaus, pa 
budo ligoninėje.

SUTRUMPINO DARBO 
VALANDAS SLAUGĖM 

TORONTOJ

Visą Salią Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Detroit, Mich., vas. 5.— 
Prezidentas Rooseveltas tie
sioginiai atsikreipė į Gene
ral Motors korporaciją ir į 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Uniją, kad per de-z 
rybas susitaikytų ir užbaig
tų streikus, kurie tęsiasi jau 
39 dienas.

Flint, Mich.—Besitęsiant 
deryboms tarp General Mo
tors bosų ir Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos, fašisti
nė “Flinto Sąjunga” ir to
kio pat plauko miesto val
džia jau priruošė tūkstantį 
ginkluotų padaužų “vigilan- 
čių” užpulti streikuojančius

Hitlerio Paslo Naziškas 
Pasveikinimas Anglijos 

Karaliui Jurgiui
London. — Anglijos kara

lius Jurgis surengė visų ša
lių atstovam priimtuves pa- 
lociuje. Visi atstovai, viens 
po-kito palenkė galvą, pada
vė karaliui ranką, ir pirm 
pasitraukiant vėl linktelėjo 
galvą,—tik Hitlerio paslas 
Ribbentrop savotiškai svei
kino karalių: kariškai suda
vė vienu savo kulniu j kitą, 
naziškai pakėlė ištiestą ran-

Teismas Užgina Aliejaus
Traukimą iš po Kapinių

Los Angeles, Calif.—Vie
nuolika asmenų, kurių gimi
nės palaidoti Sunnyside ka
pinėse, reikalavo $226,000,- 
000 atlyginimo iš aliejaus- 
žibalo biznierių, kurie trau
kia aliejų iš po tų kapinių. 
Augštesniojo teismo teisė
jas M. Moore atmetė reika
lavimą. Sako, skylės alie- . 
jui traukt yra gręžiamos už 
kapinių sienos ir jos paeina 
įžulniai po kapinėmis kokią 
mylią gilyn; todėl neardo 
mirusiųjų ramybes ir neį
žeidžia jų kūnų, kaip kad 
tvirtina skundėjai.
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Daugiau Atydos
Sovietų Sąjungoj, kur taip sėkmingai 

eina socializmo budavojimas, kur neiš
pasakytai greitais žingsniais progresuo
ja industrija, žemės ūkių kolektyvizacija, 
plečiasi apšvieta, gerėja žmonių gyveni
mas, bus dar daugiau kreipiama atydos į 
svarbių įmonių vedėjus.

Buržuaziniai reporteriai mano, būk po 
Kirovo užmušimo yra perdaug “nerviš
kumo” Sovietų valdžioj. Jie tame klysta. 
Jeigu Sovietų valdžia jaustųsi pavojuj, 
jeigu ji nejaustų milžiniško masių jai pa
sitikėjimo, tai argi ji būtų priėmusi de
mokratiškiausią konstituciją, suteikian
čią laisvę žodžio, spaudos, susirinkimų, 
organizacijų, kritikos? Nieko panašaus. 
Sovietų valdžia yra taip galinga, kaip 
niekad pirmiau.

Trockistų teismas tą dar daugiau pa
rodė. Darbininkai kasyklose, fabrikuo
se, dirbtuvėse, studentai mokyklose, vals
tiečiai kolektyvuose ir kitose įmonėse lai
kė susirinkimus ir priėmė rezoliucijas, 
reikalaujančias bausti visu griežtumu 
šalies išdavikus, Hitlerio agentus, darbo 
žmonijos neprietelius, išsigimėlius. Rau
donosios Armijos, laivyno ir orlaivyno 
kovotojai reikalavo iš Sovietų valdžios 
imtis griežčiausių priemonių, kad išnai
kinus tą fašistinį brudą. Tas tik parodo, 
kaip S. valdžia yra tvirta, kaip Sovietų 
valdžiai pasitiki masės.

Argi galima stebėtis, kad iš 180,000,- 
~ 000 žmonių atsiranda keli desėtkai ar

šimtai niekšų? Argi gailina stebėtis iš 
to, kad jų tarpe buvo keli asmenys už
imanti augštas vietas—Radekas, Piata- 
kovas, Sokolnikovas? Nieko panašaus. 
Juk Trockis, Hitleris ir Japonijos impe
rialistai viską darė, kad gavus į savo šai- 
ką vieną, kitą tokį asmenį, kuris dau
giau žino. Juk paprastas fabriko dar
bininkas arba kolektyvietis nebus jiems 
naudingas, nesuteiks tų davinių, o tokius 
ir sunkiau gauti į niekšų gaują, negu to- 
kį kuris visą savo gyvenimą mainė po
zicijas, daugelį kartų parodė nepastovu
mą, apgavinėjo Komunistų Partiją ir So
vietų valdžią savo pažadais.

. Po šių įvykių Sovietų valdžia, visa liau
dis dar daugiau kreips atydos į tuos, ku
rie'užima atsakomingas vietas.’ Geriau
sia nagaika prieš biurokratus, ištižėlius, 
nepasitikinčius elementus ir bus Naujo
ji Sovietų Konstitucija. Jos projektą pa
teikiant drg. Stalinas sakė, kad tai bus 
nagaika prieš biurokratus.

Veidmaininga Pozicija
Anglijos imperialistai ir vėl derasi su 

Hitleriu karo laivynų klausime. Perei
tais metais Anglija sutiko, kad Hitleris 
turėtų 35% karo laivyną, lyginant su 
Anglijos karo laivynu. Jau tada Anglija 
bjauriai pasielgė. Juk Vokietijos karo 
laivyno dydis buvo apribuotas Versalio

taikos sutarties, kurią pasirašė apie 30 
valstybių. Kokią gi Anglija turėjo tei
sę nusispjauti ant tos sutarties, neatsi- 
klausiant kitų valstybių ir persimesti į 
Hitlerio pusę, sutinkant panaikinti su
tarties punktus?

Dabar Anglija būdavo j a dar didesnį 
karo laivyną, tai Hitleris, einant sulyg 
35 nuošimčiais sutarties, irgi būdavo j a 
didesnį laivyną. Prie to, yra aišku, kad 
Hitleris neapsistos ant 35 nuošimčių. Jis 
jau dabar daug daugiau turi (ir dar te
bebūdavo ja) karo laivų, negu tas nuo
šimtis.

Anglija veidmainingai elgiasi Ispanijos 
liaudies kovų su fašistais klausimu. An
glija neva nemato, kad Vokietijos ir Ita
lijos fašistai atvirai remia Ispanijos fa
šistus. Ir šiomis dienomis į Anglijos 
prieplauką Gibraltare atplaukė trys Is
panijos fašistų kreiseriai: “Canarias,” 
“Bęleares” ir “Almirante Cervera.” 
Grėta jų atsistojo Vokietijos fašistų šar
vuotis “Admiral Graf Spree” ir kreize- 
ris “Karlsruhe.” Paskui visi išplaukė 
bombarduoti Ispanijos liaudies pakraš
čius. Jau ne kartą Vokietijos fašistų 
karo laivai atvirai gelbėjo ispanams fa
šistams.

Iš visko matosi, kad Anglijos imperia
listai visaip gelbsti Hitleriui prisirengti 
karam Nors Anglijos ponai šaukia, kad 
Anglijai yra didelis pavojus iš Vokietijos 
karo lėktuvų pusės, bet tuom pat kartu 
Hitleris ne vien namie karo lėktuvus ga
minasi, bet dar ir Anglijoj juos būda
vo j a. ____________

ALDLD ir LDS Vajai
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos vajus už naujus narius 
prasidėjo su 1 d. vasario ir tęsis iki Pir
mai Gegužės. Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vajus už naujus narius prasi
dės su 1 d. kovo. Taigi bus dviejų mūsų 
didžiulių organizacijų vajai už naujus 
narius.

Vajų metu bus daug prakalbų. D. M. 
šolomskas, ALDLD C. K. sekretorius, 
vyksta į Pittsburg, Indianą, Illinois, Wis
consin, Michigan ir Ohio valstijas su 
prakalbomis. Jis vidurvakaruose išbus 
apie pusantro mėnesio.

Drg. V. Andrulis, “Vilnies” redakto
rius, leidžiasi ilgam maršrutui į rytus. 
Jis lankysis Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Connecticut, Massachusetts 
ir Maine valstijose.

Drg. E. Vilkaitė vasario pabaigoj iš
vyksta su prakalbomis į Massachusetts 
valstiją, kur išbus veik ištisą mėnesį. 
Taigi, kaip matome, trys draugai leidžia
si į koloniją. Prie to “Laisvės” ir “Vil
nies” redakcijų ir kiti nariai kalbės vie
nur kitur.

Prakalbas reikia visur gerai garsinti 
ir sutraukti kuo daugiausiai publikos. 
Reikia turėti ir literatūros platinimui. 
Apart mūsų išleistos spaudos, dar rei
kia būtinai turėti sekamų brošiūrų: “Sta
linas Apie SSSR Naują Konstituciją,” 
“Sovietų Nauja Konstitucija” ir “Kalti
namoji Kalba,” kurią pasakė Višinskis 
laike Zinovjevo ir jo gaujos teismo.

Dabar visur plačiai kalba apie tik atsi
buvusį trockistų teismą. Praeitas teis
mas buvo tąsa pirmesnio teismo, nes Zi
novjevo ir Piatakovo kontr-revoliuciniai 
centrai gretimai veikė prieš Sovietų Są
jungą. Šių brošiūrų galima gauti 
ALDLD centre ir “Vilnyj.”

Raginame visus organizacijų veikėjus 
darbuotis prakalbų pasekmingumui, bet 
tuom pat kartu lankytis ir į lietuvių sta
bas, kalbinti juos į mūsų kultūros ir sa
višalpos organizacijas.

LIETUVOS ŽINIOS
MAŽEIKIAI.

Darbininkija Organizuojasi
Vietos darbininkai susirūpino 

savo varginga būkle. Iniciato
rių grupė ruošia įstatus ir žada 
steigti darbininkų sąjungą, pa-

i darbių, kurių dabar atsiranda 
'nemaža. Nors yra išleistas tam 
tikras įstatymas, bet darbdaviai 
nesilaiko. į

2) Panaikinti naktinį darbą.
3) Uždrausti darbdaviams be

1929 m., niekas negali gauti 
“pirmų popierų” arba “dekla
racijos” 
fikato.

Kiek

be atvažiavimo certi-

šeštadienis, Vasario Qf 1937

Vos tik mums tinkamai apri
mus, kad įbėga, įbėga koks tai 
augštas vyras, kelines iki klups
čių pasiraitojęs, be čeverykų, 
o tik su purvabridžiais; apykak
les visas atsiseginėjęs, su pusė
tinai apžėlusiais paausiais ir 
šiaip aplink visą galvą kabo gan 
ilgokos, betvarkiai nusidrieku- 

O kas
man buvo navatniausia, kad ant 

Nuo 1926 m. paties viršugalvio grynai nus- 
iš viso net 137,- kusta plikė, vidutiniškos patka- 

išdeportavo iš vos didumo; vieną pypkę ran

Ruinford, Me
LDS 28 kp. susirinkimas ir A. 

įyyko sausio 24 d. Apart Kitų mūsų 
organizacinių dalykų, buvo 
išrinkta valdyba šiems me
tams. Valdybon įėjo: S. Jan
kauskas pirmininku, J. Kle- 
manskas pirm, pagelbininku, 
S. Puidokas iždininku. Dr-gė L. 
Šarkiutė atsisakė toliaus eiti 
fin. - sekretorės pareigas, nes 
mano eiti i 
profesijos. Jos vieton išrinkta 
kita gabi jaunuolė — Julia 
Remeikaitė. Prot. raštininke 
bus d. E. Klemenskaitė.

Taipgi išrinkta ir ligonių lan
kytojai, nes daug mūsų kuo-

i pos narių pastaruoju laiku rius nusiskundė, kad jaunasis 
pradėjo sirgti. Serga: A. Kie-|“avių ganytojas” kiša nosį ne 
lienė, Lindautiene, J. Remeika 

Mankevičius. Abelnai, 
kolonijoje pastaruoju 

laiku daug serga ir miršta.

Noriu pasakyti keletą žo
džių apie šios kolonijos jauną 
lietuvį kunigą Riboką. Nors 
mes čia neturime nei liet, pa
rapijos, nei bažnyčios, bet vys
kupas vistiek apdovanojo “dū
šių ganytojum.” Lietuviškai

į savo reikalus. Jis būk sakęs 
tam biznieriui, kokius laik
raščius jis turėtų pardavinėti, 
o kokius ne. Biznierius atsa
kęs, kad jis pardavinės tokius 
laikraščius, 'kokius 
žmonių skaito. O 
skaito “Laisvę”, “Vilnį”, 
leivį” ir kitus pažangius 
raščius.

didžiuma 
didžiuma 

“Ke- 
laik-

mokintis slaugės minimas dvasiškis labai pras- •  • _ >  i • • « » • n •tai susikalba, bet vistiek nori 
lietuviškai pasibarti ant “grieš- 
ninkų.” žmonės, lietuviai, daž
nai gauna gardžiai pasijuokti iš 
jo “pamokslų.”

Nelabai senai vienas biznie-

Kiek man žinoma, tai 
biznierius yra katalikas, 
padorus žmogus ir ne fanati
kas. Kunigėliui jis nepatiko, 
kam pardavinėja pažangius 
laikraščius, menkai išleidžia 
fašistinio lapo “Dirva.”

Geras Darbininkas.

tas 
bet

vadindami ją “Žemaitijos dar-irimt« Priežasčil! atleisti darbi- 
bininkųv sąjunga,” kurios sky
riai būtų steigiami visuose Že
maitijos kampeliuose. Nors Ma- i 
žeikiuose gruodžio 20 d. ir įsi-1 
steigė “darbininkų krikščionių 
sąjungos” skyrius, bet šia 
junga mažai kas domisi.

są-

ka-

ninkus iš darbo.
4) Kepėjai turėtų vieną die

ną per savaitę poilsio, nes jie
'dirba 7 d. per savaitę; sekma
dienį kad baigtų darbą iki 10 
vai. ryto ir ateiti į darbą pir
madienį 4 vai. ryto, kaip reika
lauja išleistas įstatymas.

5) Mokėti nustatytus mini
mumus: meisteris turi gaut 48 
lt. per savaitę, padėjėjas 33 lt. 
ir sulig produktų pabrangimo 
pakelti uždarbį 20%.

Nepatenkinti.
Telšių apygardos ligonių 

sa nuo sausio 1 d. dr. Dakineyi- 
čiui pranešė, kad jis esąs atlei
džiamas iš ligonių kasos dakta- į 6) Visos priimtos rezoliuci- 
ro pareigų. Mažeikių darbinin- jos reikalaujama įgyvendinti, 
kija, ligonių kasos nariai, tokiu (iki 25 š. m. 
elgesiu yra nepatenkinti ir pa-1 ----------------------
davė skundą. Reikia tikėt, kad 
ligonių kasa savo įsakymą pa
keis.

UKMERGĖ.
Nelaimingos Vaišės.

Sekmadienio vakare Kūrenu 
dvaro užveizda Bronius Krikš- 
taponis buvo atvykęs Ukmergėn 
pasisvečiuoti pas pažįstamuo
sius. Grįžtant namo užpuolė jį: 
du nepažįstami vyriškiai ir su
mušė, sunkiai sužalodami galvą.

Ištraukė Ridikiulį.
Kaunas. Sausio 15 d. apie 

vai. žak Kalne, šakių g-vėje ne
žinomas piktadarys užpuolė p. 
J-nę ir iš jos atėmė ridikiulį. 
Užpuolikas gana drąsus: neto
liese buvę daugiau moterų, švie
su. Kai užpuolikas su p. J-ne 
pradėjęs ridikiulį tampytis, už
pultoji šaukti, tai netoliese bu
vusios moterys bematant išbė
giojusios, išsislapsčiusios.

Su ridikiuliu užpuolikas nu
sinešė tualetines reikmenis, do
kumentus, o pinigų tik 2 lt.
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Ateivių Buvo Išde
portuota.

Klausimas: Ar skaitlius iš- 
deportavimų mažėja ar vis 
auga? Kokius ateivius išde-'sios gniūžtes plaukų, 
portuoja iš Suv. Valstijų?

Atsakymas:
iki 1935 m., 
428 ateivius 
Suv. Valstijų. Iš tų, suvirš 75,- koše laiko,, o kita dantyse įskie- 
000 atvyko į šią šalį be tinka- pyta, ir pastovėjęs burbtelėjo: 
mų vizų, arba jie pasiliko čio- “Savas pas savą”, apsisuko ant 
nais ilgiaus, negu jiems buvo vienos kojos ir vėl kur tai jis 

dingo.
Aš stuktelėjau savo prietel- 

kaitei pašonėn, ir patykom už
klausiau: Koks čia ponas, gal 
gerbiamoji pažįstate?

—Taip,—ji atsakė.—Tai nau
jų lietuviškų žodžių kalvis; 
taipgi ir lietuviškos radio va
landos vedėjas.

—Aha, tai taip, tai aš gir
dėjęs apie jį.

Na, ir vėl mes sau ramiai, 
kaip karveliai, šnekučiuojamės, 
kalbamės, meiliškais žvilgsniais 
mainomės; o kadangi mes tik 
dviese toje kamaraitėje, tai kaž 
kaip tie jos žvilgsniai taip vi
lioti mane pradėjo, kad aš nei 
nepasijutau, kaip mano viena 
ranka užsluogė jai ant minkšto 
kaklo, o kita palindo po lapės

pavėlinta; 21,270 buvo krimi
nalistai, narkotiškų įstatymų 
laužytojai arba prigulėjo prie 
nedoriškų klasių; 9,392 turėjo 
protinius arba fiziškus trūku
mus.

1933 m. daugiausia ateivių 
išdeportuota, net 19,865. 1932 
m. 19,426 ir 1931 m. net 18,- 
142 buvo išdeportuota. Nuo 
tada išdeportavimai-sumažėjo 
net 50 nuoš. 1934 m. 8,879 at
eiviai ir 1935 m. 8,319 išde
portuota. FL1S.

ŠYPSENOS
DZŪKELIO RAPORTAS

Visų pirmiausia, skloniojuos 
prieš visus ščyrus lietuvius, ir kailiukų palitu per pat vidurį, 

į_ ir mes taip iš gilumos širdies 
suomenei, kad už paskutinį sa- ėmėm ir pasibučiavome...
su pasididžiavimu pranešu vi-

ge-

rū-

Kepėjų Darbininkų 
Susirinkimas

Kaunas. Š. m. 10 d. Darbo 
mų patalpoj įvyko kepėjų darbi
ninkų susirinkimas; buvo ap
svarstyta opiausi kepėjų klausi
mai ir vienbalsiai nutarta:

1) -Visose kepyklose įvesti 8 
vai. darbo dieną. Įvedant 8 vai. 
darbo dieną, sumažės kepėjų be

vo raportą vos negavau nuo 
rų lietuvių patriotų lupt, 
vartojimą žargoniškos kalbos.. džiaugsmui. 
Todėl, po to nemalonaus inci-| 

j dento, nusitariau išmokt spra- 
praneša, kad Lietuvių tautinio vedlyvai lietuviškai šnekėc. Įsi- 
komiteto pirm. K. Stasys, kuris gijau moderniškiausią iš Kauno 
sausio 9 d. buvo suimtas, sau- Kuzmicko gramatiką, per kelis 
siO 11 d. buvo už 1000 zl. už
statą paleistas ligi bylos.

K. Stasys Paleistas už 
Užstatą.

Vilnius. “Kurjer Vilienski

IMIGRANTU PROBLEMOS
Atsakymas: Palengvinta na

tūralizacija ateiviams-vetera- 
nams, kurie tarnavo prie Ame
rikos pulkų laike pasaulinio 
karo tęsis iki gegužės 25 d., 
1937 m. Nieko nereiškia, kad 
tokis ateivis-veteranas gyveno 
užsienyje po jo paliuosavimo 
nuo Amerikos armijos, bet jis 
turi patikrinti jo legališką įlei
dimą į Suv. Valstijas nuolati
niam apsigyvenimui, jeigu jo 
paskutinis atvažiavimas įvyko 
po kovo 3 d., 1924 m.
Padavimas Natūralizacijos

Oi, oi, oi, koks smagumas!
uz Nesurandu žodžių išreikšti savo 

.Jūs patys galite 
pasidaryti išvadą, kaip gali 
jaustis jaunas, energingas kū
nas tokiame padėjime. Kad po 
to, tai rodos kokia elektros srio- 
vė nuo čeverykų iki galvos 
penkiasdešimt sykių suvaikš
čiojo ir per kelias minutes nei 
žodelio neištariau. O ji po to 
pasidarė drąsesnė ir man pra
dėjo pasakoti apie įvairius da
lykus, būtent:

—Būtų ne pro šalį šiandien 
kur nors pasišokti. “Vienybės”

vakarus neėjau pas paneles, ir 
jau šiandien matysite, kokis bus 
raporte lietuviškos kalbos pro
gresas. Ne be to, kad vienas 
kitas žodis nebūtų kiek pakreip
tas, bet tas tai jau bus atleis
tina, nes to reikalauja dzūkiš
kas instinktas, nes ir patarlė 
sako: “Kumelio skūra ir ant 
balkio žvengia”; o ščyras dzū- name šiandien Vilkų parengi- 
kas ir ant skaurados dedamas mas-šokiai įvyksta, bet neverta 
savo dzūkiškos tarmės* neišsiža
dės.— (Dzūkelio prierašas.)

Jūs žinot, kad Brooklyn© Lit
uanikos Skvero tratavarais vi
siems lygios privilegijos spaci- 
ravoti, o ypatingai lietuviams;

I tai kur buvęs, kur nebuvęs aš 
tais tratavarais ir laipioju.

Ot, vieną šaltą povakarį, man 
bežiopsant prie Skvero, susitin
ku savo vienybietę panelę. Ap
simainius mums keliais žo
džiais, nusitarem užeiti vienan 
lietu viškan cukerkų kroman.

“Pirmų Popierų” Savininko 
Našle Neturi Jokių Natūrali

zacijos Privilegijų.

Klausimas: Mano vyras ne
senai mirė. Jis turėjo “pirmas 
popieras” per keturis metus. 
Ar teisyb.ė, kad jo našlė gali 
vartoti jo tas “pirmas popie
ras” ir tapti Amerikos piliete 
su tomis popieromis?

Atsakymas: Kongresas ge
gužės mėnesį, 1934 m. užbai
gė privilegijas, teikiamas naš
lėms deklarantų arba “pirmų 
popierų” savininkų, pagal ku
rių jos galėjo prašyti natūrali
zacijos be išėmimo “pirmų po
pierų.” Dabar deklaranto naš
lė vistiek turi išsiimti “pirmas 
popieras” ir laukti dvejuą, me
tus prieš padavimą natūraliza
cijos peticijos.
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Natūralizacijos Teises Ateivių įurįu daryti?
Veteranų. i . —

i Ai5dKynici5; i uoj putinu
Klausimas: Ar ateivis, kuris prašymą del “pilnų popierų

arba “natūralizacijos petici- dižiais” apvyniota; radio užtai- 
jbs,” nes tavo tos “pirmos po- sytas ir kad jau maloni muzika 
pieros” geros tik ant septynių grajina, tad mes atsisėdom prie 
metų. Nėr ko bijotis kaslink | vieno staliuko, užsiordeliavome to • 
darodymo tavo legališko įva- sustingusios šaltos košės, ir ją 
žiavimo, nes gal tas jau buvo benemniodami, pradėjome sau 
atlikta. Nuo liepos mėnesio, gražiai, išlėto, romansuoti...

Klausimas: Aš turiu 
“pirmas popieras” jau 
metus. Man draugai sako, kad Nutarta—padaryta, 
jos jau išsibaigė ir kad aš tu-| Inžingsniavom kroman, kos- 
rėsiu pristatyti teisingas infor- tumeriai visi kelią mums duo- 

Įmacijas apie mano atvažiavi- da, tad mes, apsfdairę, suran- 
mą. To aš negaliu daryti. Ką dam užpakalyje vieną tuščią 

( ’ i kamaraitę, ir dar tuinais per-
■ Atsakymas: Tuoj paduok tverta. Toje kamaraitėje švie- 

į” sa nedidelė ir popieriniais “ban-

savo 
šešis

tarnavo su Amerikos armija 
laike karo, vis turi teisę pra
šyti pilnos natūralizacijos be 
“pirmų popierų” ir be mokė
jimo jokių iškaščių ? Ar apsį- 
gyvenimas užsienyje tokio at
eivio tą viską pamaino?

•h.

New Yorko Independent Subway System traukinių kčravotojai, pasisakę už pro
gresyvius kandidatus unijos rinkimuose.

teliais eiti, peš vistiek ten jau
nimo nebus... Ar tu “Vieny
bėje” gadink, ar ant stogo už
lipęs ir Iježuvį iškišęs lok—tai 
tas pats... Tos publikos kaip 
nėra, taip nėra. Tik jeigu ka
da “Vienybės” ponai gerai už
moka tam žinomam ponui Ma
tusevičiui, tai tas dar šiek tiek 
sutraukia, o jeigu ne, tai mū
sų parengimai tik ant popieros 
įvyksta.

—Na, o kaip dabar “Vieny
bės” redakciniai reikalai stovi? 
—paklausiau jos.

—Nugi ve kaip stovi: ponas 
Kreizė ir ponas Burkšnaitis re
daguoja “Vienybę” kaipo dien
raštį, o ponas Tysliava įsigijo 
milžiniškas žirkles, tai jomis 
karpo įvairius laikraščius ir tas 
iškarpas neša zeceriui, o paskui 
turi, veikiausiai dar iš krajaus 
atsivežęs, kočėlo didumo plunks
ną, tai su ja vis storai pasirašo 
kiekvienam numery ant “frun-

Zeceriai, kurie buvo jau 
apyseniai, tai tuos išvaikė, o 
dabar vienas Tarnas zeceriauja 
ir du vaikai mokinasi, iš tų vai
kų jau vienas apyplikis. Pasi- 

I baigus galui mėnesio pinigų bū- 
’na, kaip šieno, bet į pabaigą ir 
vėl “short”.—Ji paaiškino.

—Aš ištempęs ausis klausiau 
ir dar gorėjau ko klausti, bet 
ji išsiėmė iš rankininko visai 
dailiai padarytų korčiukių ir 
vieną man padavė ir liepė Čitoc, 
o kadangi tenai buvo paangelc- 
kų, tai Dzūkeliui nesuprantama, 
tad ji man perskaitė, kad tai 
yra bilietas del šio vakaro į 
Manhattan Opera Housę, ten 
įvyksta šokiai,—ji man vieną 
užfundina ir vedasi į tuos šo
kius, tai mano širdis kaip pe
teliškė pradėjo plasnoti ir iš to 
džiaugsmo aš ir vieną pirštinę 
pamiršau; išsiskubinom į Man
hattan Opera House. Apie visų 
šokių eiseną, dangorėžių viršū- 

i nėse—raportuosiu kitame nu
meryje. O tuom syk visiems 

I“Savas pas savą.”
Dzūkelis.
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Mirė N. A. Ostrovskis
Gruodžio mėn. 22 d. Maskvoje mirė, jaunas, 

bet jau spėjęs pagarsėti, baltarusių rašytojas 
Nikalojus A. Ostrovskis. Apie jį andai mes 
jau buvome rašę, šia proga tenka paimti iš 
“R. A.” trumpi Ostrovskio biografijos bruožai.

N. A. Ostrovskis gimė 1904 m. Volinijaus 
gubernijoj, gelžkeliečio šeimynoje. Dar mažas 
būdamas jis neteko tėvo, šeimyna maitinosi 
iš motinos ir vyresniojo brolio uždarbių.

1915 metais Ostrovskį, 11 metų vaiką, išvi
jo iš parapijinės mokyklos už nuolatinius ki- 
virčius su popu. Ostrovskis vargais negalais 
gavo darbą stoties bufete. Nuo šio laiko ir 
prasidėjo jo darbininkiškas gyvenimas.

1919 metais N. A. Ostrovskis įstoja į kom
jaunimą ir atsiduria drąsių kovotojų už Uk
rainos paliuosavimą iš po vokiečių ir lenkų 
okupacijos eilėse. Jis dalyvauja pilietiniam 
kare Kotovskio ir Budiono raitelių dalyse. 
Ties Lvovu Ostrovskis buvo sunkiai sužeistas. 
Bet tas tik laikinai išvedė drąsų kovotoją iš 
rikiuotės. Jis demobilizavosi tiktai pilietiniam 
karui pasibaigus.

1921 metais N. A. Ostrovskis dirba Kijevo 
geležinkelių dirbtuvėse, o 1922 metais gele
žinkelio šakos udarnoj statyboj, čia jis suser
ga tifu.

Nuo 1924 m., kai N. A. Ostrovskis įstojo į 
bolševikų partijos eiles, keletą metų jis dirbo 
vadovaujančiam komjaunimo darbe. 1927 m. 
Ukrainos komjaunimo CK ėmėsi visų priemo
nių, kad pataisius susilpnėjusią N. A. Ostrovs
kio sveikatą. Pilnai tas nepasisekė. N. A. Os
trovskis dirbo propagandistu, vedė marksisti- 
niai-leninistiškus ratelius, o visa laisva laika 
jis stropiai mokinosi.

Sunkus darbas, senos žaizdos ir tifo pasek
mės pakirto jo sveikatą, jis sunkiai apsirgo 
ir apako.

“Fiziniai netekau beveik visko, pasiliko tik
tai negęstanti jaunystės energija ir karštas 
noras būti kuom nors naudingu savo partijai 
ir savo klasei”,—rašo N. A. Ostrovskis savo 
autobiografijoj. ‘ ‘

Pilietinio karo didvyris ligos parblokštas į 
lovą, netekęs regėjimo N. A. Ostrovskis nei mi
nutei nenutraukė ryšius su gyvenimu, jis grie
bėsi naujo kovoso įrankio—meniško žodžio, jis 
pasiryžo būti rašytoju. Gulėdamas lovoj jis 
diktuoja po 10-11 valandų į dieną—rašo roma
ną “Kak zakalialas štai”, kuris išėjo iš spau
dos 1932 metais, šis pirmas N. A. Ostrovskio 
romanas, susilaukęs aukšto visos Sovietų Są
jungos jaunimo, partijos ir valdžios įvertini
mo, greitai tapo mylimiausia knyga mūsų ša
lyje. Šis romanas išverstas į daugelį SSRS 
tautų kalbų, o taip pat į užsienio kalbas.

1935 metais spalių 1 d. SSRS Centralinis 
Vykdomasis Komitetas apdovanojo N. A. Os
trovskį Lenino ordenu.

Puikiai Pasirodė Newarkieiiai
Pereitą sekmadienį Newarko Sietyno Choras 

tikrai dailiai pasirodė suvaidindamas dviejų 
veiksmų operetę “Daktaras”. Veikalas komiš
kas, gyvas; muzika graži, žavinti; dainos taip
jau įvairios ir gražios.

Sietyno Choras, jau kelinti metai vadovau
jamas B. šalinaitės, šiandien stovi pačiam 
priešakyje visų Amerikos liet, chorų. Tai pa- 
liūdija ir šis jo pasirodymas.

Menu, kad patys newarkieciai koresponden
tai plačiau apie šį vaidinimą parašys. Man 
tenka tik kai kurie dalykėliai pastebėti, kiek 
tai liečia vaidinimą.

Vaidintojų bene geriausia buvo T. Stočkie- 
nė, tarnaitė Onos rolėje, su puikiu nudavimū 
ir labai ryšia dikcija, nors gerai lošė ir daina
vo Ona Stelmokaitė (Izabelė), T. Bičkauskie
nė (Lukrecija) ir Tadas Kaškiaučius (Dakta
ras). Jų buvo didžiausios rolės. Silpnesnis bu
vo Karlas (Dobinis). Kiti vaidinime dalyvavo: 
St. Mikionis, J. Mikšis, J. Stasiulis, A. Dobi
nis, W. Skeistaitis ir E. Skučas.

Vaidinimui režisieriavo ir dirigente buvo 
pati choro mokytoja B. šalinaitė.

Publikos prisirinko pilnutėlė salė ir, kiek 
matėsi, ji buvo pilnai pasitenkinusi vaidinimu.

Šis Sietyno Choro suvaidinimas pakėlė jo 
prestyžą Newarko lietuviuose iki aukšto laip
snio. N-r-s.

Aleksandras Puškinas
Vasario mėnesio 10 d. sukaks lygiai 100 me

tų nuo mirties Aleksandro Sergej evičiaus 
Puškino. Kai kas mano Puškiną esant tik ru
sų literatūros žvaigžde. Bet taip nėra. Jis 
šiuo tarpu yra žinomas visam pasaulyje, nes 
daug jo raštų išversta į visas pasaulio kalbas.

Kiekvienos tautos kultūriški žmonės gėrisi dar
bais šio genijaus, kuris mirė taip anksti, taip 
tragiškai, be laiko, dvikovoj.

Dėlto ir šios nuo jo mirties sukaktuvės bus 
minimos visam pasaulyje, žinoma, plačiausiai 
jas minės Sovietų Sąjungos darbo žmonės,

socializmo kūrėjai, turį plačiausių progų skai
tyti poeto raštus ir jais gėrėtis.

Brooklyno lietuviai menininkai taip jau pa
minės šito genijaus mirtį suruošdami .vaka
rą, kuriame bus nagrinėjami Puškino raštai. 
Apie tai bus pranešta “Laisvėje” vėliau.

ALEKSANDRAS PUŠKINAS, 
(gimė 1799, mirė vas. 10 d., 1837)

A. PUŠKINAS.

ŠMĖKLOS
Miglos draikos, miglos skraido: 
Mėnuo, apgaubtas šydu, 
Vos apšviečia sniegą skraidų: 
Tąmsu, drumsta ir gūdu.
Lekiam tyrlaukiu snieguotu: 
Varpeliukas—“dan-dan-dan..
Tarp nykių dykynės plotų 
Taip šiušu, taip baugu man.
—Na, vežėjau!...—Limpa akys, 
Nebepaveža arkliai,
Siaučia vėjas kaip patrakęs, 
Pusnys baltuoja tiktai.
Nei takelio, nei keluko. . .
Akį durk! Paklydom mes.
Kas daryt? Mus velnias suka 
Po visas laukų puses.
j^velk, ponuli: štai šėtonas
Spjaudo, šaudo į mane, 
Grabėn stumia nevidonas 
Arklį baikštųjį aure.
Ten keistu stulpu tarp sniego 
Jis stūksojo lygumoj, 
Kibirkštim tenai prabėgo 
Ir vėl dingo tamsumoj.
Miglos draikos, miglos skraido: 
Mėnuo, apgaubtas šydu, 
Vos apšviečia sniegą skraidų;
Tamsu, drumsta ir gūdu.
Varpeliuks nutilo, rodos:
Stovi vietoje arkliai;
Vargas!—Kas ten?—Kelmas juodas 
Ar gal būti vilkas tai.

»

Vėtra šėlsta, aimanuoja, 
Prunkštauja arkliai greiti;
štai toli jis strapalioja, 
Akys žibsi vien nakty.
Varpeliukas sužvangėjo...
Bėga vėl arkliai pirmyn;
Tarp pūgos, sniegų ir vėjo
Šmėklos atslenka artyn,

i
Begaliniai, šlykštūs, klaikūs, 
Dulsvo mėnesio ugnyj
Galgiai sukas, vaikos, draikos, 
Tartum lapai rudeny.
Kiek ten jųjų? Kur juos gena? 
Ko taip rauda, kas supras?
Laidoja raganių seną?
Laumei kelia vestuves? .
Miglos draikos, miglos skraido:
Mėnuo, apgaubtas šydu, 
Vos apšviečia sniegą skraidų; 
Tamsu, drumsta ir gūdu.
Per ūkų beribę marę
Rūksta šmėklų sūkuriai, 
Ir lyg peilis širdį veria 
Man graudingi jų balsai.

Vertė A. Churginas

Džon Hartfield
Kada mes giedam Internacionalą, mes lai

kome iškėlę sugniaužtą kumštį. Nekartą mes 
matėme judžiuose, kai Ispanijos milicininką^ 
važiuoja į frontą kovon prieš fašistus, tai jie 
dainuodami kovos dainas laiko pakėlę sugniau
žtą kumštį.—Taį raudonojo fronto pasveikini
mas, tai ženklas priešfašistinės, vienybės ir 
kovos. v •.... - į A ,

Artistas Hartfield

Nedaugelis žino, kad tasai sugniaužtas kum
štis keletas metų atgal pirmą kartą pasirodė 
Vokietijoj ant plakato, nupiešto artisto Džono 
Hartfieldo. Nuo plakato tasai ženklas perėjo 
ant vėliavų ir kitokių iškabų, o vėliau tapo 
tarptautiniu gestu komunistinio pasveikinimo.

Džon Hartfield yra. ypatingas artistas. Jis 
beveik £eįįartoja teptukų, nė dažų. Jis yra 
įkūrėjas naujo meno, gimusio tiktai pokari
niam laikotarpyj, jis yra talentingas fotomon
tažo meisteris.

Hartfield išvystė tą meną iki augščiausio 
laipsnio ne vien tuom, kad įdėjo į jį savo didį 
talentą ir temperamentą, bet ir tuom, kad 
pastatė fotomontažą tarnaut komunistinei agi
tacijai, priduodamas jam kovingą ir politinę 
kryptį. Hartfieldas yra dailininkas ir revo
liucionierius. Jis pats apie save sako:

“Partijos narys ir revoliucinis dailininkas— 
tai supratimai, kuriuos negalima atskirt vieną 
nuo kito.” Ir ištikrųjų Hartfieldo meno bio
grafija yra neatskiriama nuo Vokietijos pro
letariato kovos.

Hartfieldas savo meno kūrinius tveria pa
prasčiausiu būdu. Jo kompozicijos labai trum
pos. Didžiumoj atsitikimų jos susideda iš su
jungimo dviejų ar trijų fotografijų su trumpų 
parašu arba eilėmis.

Daugelis fotomontažų susideda iš vienos fo
tografijos, liuri įgauna nepaprastą aiškumą ir 
satyrišką išraišką nuo kokio nors ženklo, nuo

Kalendoriai-Metraščiai 
1937-tiems Metams

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KALEN
DORIUS 1937 METAMS. Išleido “Dabarties” 
Spaudos Fondas. Leidinys 3, Buenos Aires, 
Argentina. Kaina 80 centavų (argentiniškų).

Tai didelio formato, 96 puslapių metraštis, 
pilnas žinių apie Argentiną, Lietuvą ir turįs 
šiaip informacijų. Iliustruotas.

Argentinos lietuviai darbininkai gali pasi
džiaugti turėdami progos įsigyti tokį įdomų 
metraštį. Tenka pažymėti, jog tai pirmas 
tokis lietuvių kalboj kalendorius pasirodo Ar
gentinos padangėje. “Dabarties” Spaudos 
Fondas atlieka didelį švietimo ir kultūros plė
timo darbą leisdamas tokius raštus.

KUNTAPLIO KALENDORIUS 1937 M. 
Išleido savaitraštis “Kuntaplis” Kaune (Mai
ronio gatvė 14). Puslapių 96. Kaina 1 litas. 
Be mėnesinių informacijų, telpa nemažai šiap 
pasiskaitymų, humoro ir satyros.

KALENDORIUS 1937 METAMS. Pa
ruošė spaudai ir išleido Argentinos lietuvių 
“Balsas” (Independencia 2706, Buenos Aires). 
96 puslapiai. Kaina nepažymėta. Be kalendo- 
dorinių žinių, telpa straipsnių ir eilėraščių 
(kaip ir pirmesniuose abejuose), o taipgi pa
veikslų.

Reikia, tačiau, pripažinti, kad Pietų Ame
rikos Lietuvių Kalendorius yra daug didesnis 
(formatu) ir kupinesnis informacijų bei žinių 
už “Balso” metraštį.

Diskis Žinių Iš LMS 
Centro Darbuotės

Nepersenai Lietuvių Meno Sąjungos Cent- 
tro Komitetas pravedė gyveniman Septintojo 
LMS Suvažiavimo tarimą, tai yra, suformu
lavo ir paskelbė veikalų rašymo lenktynes 
(kontestą). Kaip žinia, pasiūlyta rašyt vei
kalai iš Kanados, Pietų Amerikos ir Jungti
nių Valstijų lietuvių gyvenimo. Taipgi nusta
tyta, kad veikale sudėtis-kompozicija, nebūt 
perdaug komplikuota—rašyt dviejų-trijų aktų. 
Ta sąlyga užtikrina veikalo perstatymą mūsų 
scenoj, nes ilgi veikalai, susidedanti iš 4-5 ak
tų, labai apsunkina vaidinimą ir kai kuriuose 
miestuose perstatymas neįmanomas. Lenkty- 
niuotojams skiriamos trys dovanos: Pirma— 
$50.00, antra $25.00, trečia $15.00. Veikalų 
sprendėjais išrinkta šie asmenys: Dr. J. J. 
Kaškiaučius, Jonas Valentis, B. šalinaitė, A. 
Bimba ir nuo LMS įeina sekretorius. Į pasiū
lymą, dalyvaujantiems lenktynėse, užsiregis
truoti—rašytojai nerangiai atsako.

Puikią ir entuziastišką pradžią parodė drau
gai kanadiečiai. Lenktynėse dalyvauja Jonyla, 
Raila ir Z. Janauskas. Taipgi dalyvauja Broo
klyno draugai, bet tai labai mažas skaičius. 
Šiose lenktynėse turėtų dalyvauti visi dramos 
mėgėjai. Tas priduotų ūpo jau pradėjusiems 
rašyti. Tad dar kartą prašome užsiregistruoti, 
kad daug maž būtų galima spręsti, koks skai
čius dalyvauja veikalų rašymo lenktynėse.

• * * *
Lietuvių Meno Sąjunga išsiuntinėjo laiš

kus mūsų dienraščių korespondentam ir ki
tiems, bandantiem rašyti draugam su paklau
simu : Ar turite noro lavintis beletristikos sri
tyje? Draugai, prašome į tą klausimą rimtai 
atsakyti. Jeigu susidarytų nemažas būrys 
norinčių lavintis, LMS ir kitos mūsų įstaigos 
dės visas pastangas padėt šioj srity j.

* * *
Trumpoj ateityj LMS išleis rankvedėlį “Kaip 

Skaityt ir Rašyt.” Jo kaina—15 centų. No
rintieji įsigyti, galite siųsti užsakymus dabar. ;

* * *
Lietuvių Meno Sąjunga išleido dvi puikias 

dainas chorams. Greitoj ateityj išsiuntinėsim 
visiems vienetams po kopiją. Pirmoji “Rank
pelnio Kanklės”—Aure žvaigo; antroji Stasio 
Jasilionio “Jaunosios Jėgos”. Muzika kompo
zitoriaus Juozo Žilevičiaus. Chorai, gavę dai
nas peržiūrėjimui, prašomi siųsti užsakymus.

* * *
LMS Komitetas laikė posėdį pereitą šešta-

Binghamton, N. Y.
Sausio 30 d. susišelpimo or

ganizacija surengė gražų pa
rengimą—vakarienę ir šokius, 
žemutinėj Lietuvių Svetainėje, 
žmonių buvo gana daug ir visi 
gražiai linksminosi. Gaspadi- 
nės pagamino labai gardžią 
vakarienę iš visokių valgių— 
virtinių, bulvinių vėdarų ir 
mėsos. Taipgi buvo “keikso” 
ir kavos. Alaus davė tiems, 
kurie nenorėjo kavos, žmonių 
buvo visokių pažiūrų ir visi 
linksminosi iki vėlumai—šoko, 
dainavo ir kalbėjosi apie įvai
rius dalykus. Rengėjams liks 
pelno.

Gaspadinėms priklauso di
delis kreditas už tokios gar
džios vakarienės pagaminimą.

Vakarienėj Dalyvavusi.

Philadelphia, Pa.
Sausio 30 d. po vadovyste 

darbininkų (susivienijimo be
darbiai paš^lpgaviai pradėjo 
sėdėjimo streiką, centralinėj 
raštinėj, 1415 Cherry St., reika
laudami pakelti 20% pašelpą 
ir neatleisdinėt nuo W.P.A. 
darbų. Raštinės valdininkai 
ant greitųjų pasiuntė telegra
mą į Harrisburgą, klausdami, 
kas reikia daryti tokiame atsi
tikime. Atsakymą davė pra
nešdami, kad be 1-mos d. va
sario negali nieko patarti.

Tačiaus raštinės padėjėjas 
bandė visokiais būdais aiškint, 
perkalbėt, kad sėdėjimo strei- 
kieriai apleistų vietą, bet jie 
griežtai atsisakė apleist vietą 
pakol neišpildys jų reikalavi
mų. Patartina mūsų simpati- 
kam aplankyti juos ir suteikti 
paramos su maistu.

Mūsų “Laisvės” skaitytojai, 
organizacijų nariai ir visi rė
mėjai nepatingėkit parinkti 
garsinimų-p as v e i kinimų del 
“Laisvės” rengiamo bankieto 
ir koncerto, kuris įvyks 18 d. 
balandžio. Del programos jau 
apsiėmė dalyvauti mainierių 
kvartetas iš Shenandorio, rū- 
sų balalaikų orkestrą, Statke- 
vičiūtė. šiemet bus dalis pro
gramos iš ispanų menininkų. 
Apie programą bus vėliau.

Rep.

Bilbao, Ispanija, vas. 4.— 
Respublikiečių valdžia su
spendavo mirties bausmę 
vokiečiui kapitonui Von 
Einatten’ui, kuris buvo su
imtas su grupe fašistų ka* 
reivių.

Manila.—Atsidarė 33-Čias 
pasaulinis katalikų kongre
sas. Atidaryme dalyvavo 
10,000 žmonių.

JŪS GALITE 
LAIMĖTI TURU 

$100,000
Old Gold Kontestas Tiekia

(Tąsa 4 pusi.) Jums Viso Amžiaus Progą

ryškaus nukirpimo žirklėmis, nuo parašo,— 
kurį artistas prideda. Šioj srityj Hartfieldas 
yra neišsemiamas talentas visokiems išmis- 
lams ir akies patraukimams. Jo sumanumas 
ir originalumas tveria šedevrus fotomontažinės 
politinės satyros, kuri atsižymi ypatingu aiš
kumu.

Maskvoje išėjo jo darbų monografija. Tai 
didelė ir graži knyga, kurioje surinkta visi jo 
geriausieji meno kūriniai.

V. R.

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
Piniginių Prizų (laimėjimų) sudaran
čių $200,000 įstodami j OLD GOLD 
CIGA.RETŲ Kontestą. Pirma dovana 
yra $100,000. Čia taipgi yra 999 kitą 
prizų, šis kontestas susideda iš iš
sprendimų serijos Mįslių Paveikslų. 
Eikite pas savo artimiausių cigaretę 
pardavėję ir prašykite jo oficialių 
Old Gold Mįslių Paveikslų, VELTUI, 
sykiu su pilnom taisyklėm ir detališ- 
kumais apie Šį kontestą. Čia nėra 
triksų ar sučiupimų. Vien tik jūsų 
išmanumas laimėja. Dvigubai-svel- 
nus Old Gold tiekia jums viso am
žiaus progą. Tėmykite šiame laikraš
tį tolimesnius pranešimus.



■

jįį

Puslapis Ketvirtas Šeštadienis, Vasario 1937 • 5

MENO SKYRIAUS DALIS

Biskis Žinių iš LMS C. K. Darbuotės

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
dienį, sausio 30, tarp kito ko, nutarta: mokėt 
sekretoriui du doleriu į savaitę. Iki šiol cent
ro komiteto sekretorius negaudavo jokio at
lyginimo už darbą. Sekretoriui pagelbėti da- 
rinkta draugė A. Klimaitė.

Draugas J. Nalivaika, negalėdamas eit LMS 
Centro Komiteto pirmininko ‘pareigas, delei 
to, kad turi galybę kitų darbų, atsisakė nuo 
pirmininkavimo. Jo vieton išrinktas draugas 
V. Bovinas, buvęs Lietuvių Meno Sąjungos 
sekretorius. Draugas Bovinas daug veikia me
no srityje, tad tikimasi, kad jis dar su dides
ne energija imsis šio svarbaus darbo.

Ilgokai diskusuota, kaip suaktyvizuoti chorus 
ir pagilint Lietuvių Meno Sąjungos narių ži
nojimą. Pastaruoju laiku mūsų chorai ir 
dramų grupės aktyviai veikia operečių per
statymuose; dažnai dalyvauja su daina tarp
tautiniuose parengimuose ir lietuviškoj dirvoj 
išpildo dainų programas. Bet to nepakanka.

LMS Centro Komitetui rūpi lavinimas veikė
jų, kaip tai režisierių, chorvedžių, organizato
rių, .taipgi mums rūpi supažindinti sąjungos 
narius teoretiniai ir ideologiniai ir praplėst 
abelnai gilesnį supratimą apie meną ir jo įvai
rias šakas.

» žinoma, tai labai didelis ir ne vienų metų 
darbas, bet palengva rengiantis, planuojant, 
jis galima pravest gyvenimam Pirmąjį žings
nį pradėsime su paskaitom, šį sezoną, New* 
Yorko apielinkėse, kur tik galima, bus sureng
ta paskaitos ir bus galima pasiųst prelegen
tai. LMS Centro Komitetas mielu noru su
teiks prelegentus. Tolimesnes kolonijas pa
siekti tenkinsimės pasiuntimu prelekcijų.

Taipgi nutarta siųsti chorams mėnesinį laiš
ką informuojant, kas yra veikiama centre, 
apie centro planus ateities veikimui, apie vei
kalų ir dainų išleidimą, įvairius pasiūlymus- 
nurodymus jr abelnai suteikti daugiau žinių 
apie meno veiklą lietuviškoj dirvoj ir tarptau
tinėj. Tuos laiškus turės vienetai skaityti sa
vo susirinkimuose.

Pranas Pakalniškis,
L. M. S. C. K. Sekretorius.

šis susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Svarbiausia jame 
išklausytas Kontrolės Komisi
jos raportas (apyskaita telpa 
žemiau) ir nutarta surengti 16 
vasario paminėjimas.

Murza Neglosto.

A. L. Kongreso Bostono Drau
gijų Komiteto Finansinė 

Atskaita.

kuogeriausiai. Laike vakarie
nės trumpas, bet tinkamas pra- 
kalbėles pasakė drgg. Urbo
nas ir Kondrat.

Tai reiškia, kad Lawrence’o 
progresyviai moka susitart 
bendriem reikalam, nežiūrint, 
jei kas ir sabotažuoja. Tai 
toks parengimas čion jau ne 
pirmas ir ne paskutinis. Iš 
abiejų pusių yra noras veikt ir 
ant toliau.

Mussoliniu arba Hitleriu.
Pagaliaus, aiškinti per “Lai

svę” “Naujienų” skaitytojams 
apie Grigaičio fašistiškumą, 
manau, neverta. Kurie skaito 
“N.” ir joms tiki, tai tokie ne
skaito “Laisvės” ir jie nemato, 
kas ten rašoma. Pilietis.

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS t ,

Reikalinga Visiems 
Žinoti

Kaip žinote, bendra Mass, 
valstijos : draugijų."konforenci- 
ja gale bereitų' mėtų'' i»dlk*bo 
įstatus ir s.uli£ jų išrinko, aps
kričio komitetą. •

. Tięųst&tąi ’ pravartu žinoti 
vidhm& tfiėmk, kurie suintere
suoti bendru visų draugijų vei
kimu.

Minėtoji konferencija manė 
šių įstatų atspausdinti atskirai 
ir pasiųsti draugijom. Bet tuo 
tarpu pasitenkinta tik paskel
bimu spaudoj. Taigi, patartina 
"Laisvės” skaitytojams šiuos 
įstatus išsikirpti ir laikytis sa
vo žinioj.

Štai jie:
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Mass. Komiteto Konstitucija.

yra renkami to komiteto meti
niame susirinkime.

4. Kolonijos komitetą likvi
davus, jo turtas ir rekordai tu
ri būt perduoti Mass. Apskri
čio Komiteto pirmininkui. O 
likvidavus apskritį, šio jo tur
tas pėrdubddrnaš Centro Ko
mitetui.'

’ j i ’ . ii / . .r' »: i
IV. Konferencijos -

1. Massachusetts Apskričio 
Komiteto konferencijos įvyks
ta sykį į metus, o jei bus rei
kalo, tai Komiteto valdyba ga
li sušaukti ir nepaprastą kon
ferenciją. Kolonijų komitetai 
taipgi gali pareikalauti nepa
prastą konferenciją šaukti.

ž. Konferencija išklauso 
Apskričio Valdybos raportus, 
apsvarsto patiektus jai suma
nymus, pranešimus, ir spren
džia, ką su jais daryt. Aps
kričio Komitetas privalo pildyt 
konferencijos nutarimus.

Pereitą sekmadienį So. Bos
tono Komunistų Partija turėjo 
surengus vakarienę su progra
mų. Gražiai padainavo jauni
mas.

Nors vakarienė buvo atkel
ta iš £4 sausio1 (nenorėta pa
kenkti Gabijos chorui), nors 
buvo .neganėtinai išgarsinta, 
bet reikia laikyti, nusisekusia. 
Publika gyrėsi, kad ją skaniai 
pavaišino.

šių metų sausio 17 d. auk
ščiau minėto komiteto kontro
lės komisija peržiūrėjo kny
gas ir išlaidų sąskaitas ir skel
bia šią atskaitą visų žiniai.

Įeigos :
1. Liepos 3 d., 1936 m. per

Dr. šliupo prak. įplaukė $52.00
2. Spalių 5 d., 1936 m. per 

prakalbas aukų surink. $67.13
3. Lapkr. 1 d., per 

bas prie durų gauta
Aukų surinkta
4. Lapkričio 1 d 

nuo konfer. pietų
5. Lapkričio 15 

ketą įplaukė
6. Gruodžio 27 

kalbas surinkta
7. Aukų nuo P. Pagojo 5.00 
Viso 1936 gauta $638.31 
Išlaidos :
1. Už salę išmokėta:
Dr. šliupo prakalb. $15.00
Spalių 5 prakalboms Ispani

jos klausimu $12.00
Lapkričio 1 prakalboms Lie

tuvos klausimu $12.00
Gruodžio 27 prakal. $12.00
Lapkričio 15 dieną banke

to išlaidos
2. Kalbėtojams 

laidos: ■ ' c’ ! .I
Dr.. šliupui
R. Mizarai
A. Bimbai
M. J. Kundrotui ' !
3. Skelbimai:
Per radio
Spauda
4. Artistam atlyginta 1.00 j Jis netaip, kaip velionis Kap-
5. Policijai 4.00 i sukas, kurio kalba buvo karš-
6. Delegatams į Amerikos tu raginimu nenuilstančiai dir- 

Lietuvių Kongresą, Cleveland: I bti socializmui ir būti prisiren-
25.00 gūsiais kovom už savo klasės 
25.00 reikalus. Grigaitis kaip ir at- 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

d.

d.

P

prakal- 
$31.47 
$57.00 

einas 
$6.71

per ban- 
$391.00 

per pra- 
$28.00

Neperseniai tilpo “Kel.” ko
respondencija, kurioj atžymi 
komiteto rinkimus L. U. Kliu
bo ir L. S. Draugystės. Išeina 
juokinga, kad korespondento 
tapo “suparalyžuota” ranka 
ant protokolų raštininkų; kaip 
vienos, taip antros organizaci
jos sekretorių vardus išleido 
nepaminėjęs. Nors tuomi atsi
gauna mūsų, broliai sklokinin- 
kai. ..

L. U. Kliubas ir L. S. Drau
gystė rengia šokius Kliubo 
svetainėj ant vas. 20 d. sušel- 
pimui Jono Abako. Visi biz
nieriai gausiai aukauja tam 
parengimui.

$239.49 
kelionės iš-

$10.00
9.40
7.00
2.00

Progresyviškam veikimui 
kenkia dirbimo fabrikuo
se skirtingos valandos arba 
“šiftai.” Vienok Liaudies Cho
ras rengiasi perstatyt komedi
ją “žentas iš Amerikos” ir 
koncertą ant kovo 7 d., o AL 
DLD. 37 kp. rengiasi perstatyt 
“Nihilistus” balandžio 10 d.

L. K. B. Koresp.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— 
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tikus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svąiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

iš- 
iš

BERN. J. SHAWK0NIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

s

$

■i-
1

:į(

&

Skaityto jų Balsai

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsanadau automobilhis veituvfna, 
parėta, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Arenne) 

Brooklyn, N. Y .

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Vilkas Avies Kailyje
Tuo vilku avies kailyje yra 

____ P. Grigaitis, “N.” redaktorius. 
11.75 i Pažįstu jį jau virš 20 metų.

T
i

I. Tikslas.
1. Suvienyti pažangiuosius 

Amerikos lietuvius, kad jie ga
lėtų bendromis jėgomis sėk
mingiau ginti darbo žmonių 
reikalus Amerikoje ir padėti 
Lietuvos liaudžiai kovoti už 
laisvę, demokratiją ir kultūri
nį progresą, kaip yra nutaręs 
1936 metų Amerikos Lietuvių 
Kongresas Clevelande.

2. Skleisti apšvietą, rengiant 
paskaitas, diskusijas, prakal
bas ir platinant naudingą dar
bininkams literatūrą.

3. Organizuoti jaunimą, au
klėti jį pažangioje dvasioje ir 

’pratinti prie visuomeninio vei
kimo.

4. Užmegsti ir palaikyti kiek 
galima glaudesnius ryšius su 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Veikiančiuoju Centro Komite-

- tu.
II. Nariai.- •

|. 1. Narys gali būt kiekviena 
lietuvių organizacija, sutinkan
ti su Amerikos Lietuvių kon
greso nutarimais, tikslais, ir 

i pasižadanti vykinti juos gy- 
I ? veniman.

2. Narius priima kolonijų 
komitetai, kurie susideda iš 
viętos draugijų, kliubų ir kuo
pų atstovų.

3. Narį gali išbraukti už 
kenksmingą veikimą kolonijos 
komitetas, prie kurio toks 
narys priklauso, dviejų trečda
lių baisų dauguma.

III. Kolonijų Komitetai.
1. Kolonijos komitetas gali 

būt įkurtas iš vietos organiza
cijų atstovų, gavus sutikimą iš 

i Massachusetts Apskričio Komi- 
I lėto.

V. Apskričio Komitetas
1. Apskričio Komitetas susi

deda iš septynių (7) narių, 
renkamų metinėj Apskričio 
konferencijoj vieniems me
tams. .

2. Komitetas išsirenka sau 
pirmininką, vice-pirmininką, 
sekretorių ir kontrolės komisi- j 
ją iš likusių trijų (3) narių.

VI. Konstitucija
1. šią konstituciją gali pa

keisti metinė Apskričio konfe
rencija dviem balsų trečdaliais.

Pastaba: šie įstatai buvo 
paskelbti “Keleivyj” gruodžio 
30 d., pereitų metų. Bet “B. 
žin.” reporteriui teko juos ne
senai gauti.

Bostoną lanko menininkai, 
štai mūsų tautietis Rimša čia 
atidarė savo skulptūros paro
dą. Jis Lietuvoje plačiai pas-1 
kilbęs skulptorius dar prieš 
karą.

Paroda yra Bostono Inter
national Institute, 190 Beacon' 
St. Atidaryta nuo 1 v. dieną 
iki 10 vai. vak., kasdien. Ap
lankyti parodą galima be jo
kios įžangos.

Darbo žmogui, pirmoj eilėj 
čia į akis krinta “Lietuvos 
Mokykla” — prie ratelio (ca
rinės Rusijos laikais), ir “Ar
tojas” — tas žemės kurmis.

Paroda baigsis 12 vasario.

O štai ant 296 Common
wealth Ave. dailininkas (ne
žinau: chinietis ar japonas) tu
ri savo tapybos parodą. Tai 
Dr. Tehji Hsieh.

,0 štai pas mus gastroliuoja 
Vengrijos garsus smuikininkas 
Jdsef Szigeti. Bet jį paklausy
ti, broleli, jau pinigas kainuo
ja.

Trumpai Kalbant
Vasario 7 d., 376 Broadway 

(A. L. P. Kliube), Laisvės cho
ras rengia įspūdingą savo 
“amateur” vakarą. Juokų bus 
lig soties, nes kiekvienas cho
ristas bandys ką nors imituoti 
ir juokus krėsti.

Beje, beje! O štai artimi 
mums žmonės — Hispano Pro- 
gresivo Kliubas (Ispanų pro
gresyvių) vasario 9 d. turės 
maskaradų šokius, 188 Hano
ver St.

Įdomu ispanus pamatyti ir 
juos paremti.

2. Kolonijos komitetas vei
kia tik savo kolonijos ribose. 

’ 3. Kolonijos komiteto valdy- 
» ba susidėda iš pirmininko, se-: 

pretoriaus ir iždininko, kurie

ALDLD. 2 kuopa paskuti
niame savo susirinkime susi-’ 
laukė 4 naujus narius. Bravo! 
Nusitarė išpildyt Apskričio už
dėtą “bausmę” — subvert dvi* 
naujas kuopas, gaut kuodau-, 
giausia naujų narių. Išrinkta 
komisija iš trijų draugų su
tvarkyti nemažą kuopos kny-i 
gyną ir platinti spaudą.

.. —- •
Reikalas ir čia būti!
Intemacionalis Darbininkų 

Apsigynimas, vasario 12 d.: 
(.Lincolno gimtadienis) ren
gia didelį balių, Ritz Plaza sa-^ 
lėj, 218 Huntington Ave.

Šokiai nuo 8 iki 2 naktį/ 
Dainubš Wallace Thompson ir 
kiti,

Bet viskas viskuo! Kas my
lit šokti ir turit dar geras ko
jas, taisykitės vasario 22 d. 
Netruks pribėgti ta diena. O 
tą dieną abiejose salėse, 376 
Broadway, rengia didelį balių 
ALDLD. 2 kp., A.L. Pil. kliu
bas, LDS. kuopos ir Laisvės 
choras.

O kaip gi apie lavinimąsi?; 
Progresyvių Darbininkų Mo
kykla pradeda savo antrą se
mestrą nuo vasario 18 d. iki 
balandžio 16. Ar mes ir vėl 
nei vieno (ypač jaunuolio) ten 
nenusiųsim? O reikėtų.

Pereitą sekmadienį So. Bos
tono Draugijų 'įvyko susirinki
mas. Toki susirinkimai nutar
ta turėti kiekvieną mėnesį, pa
skutinį nedėldienį. Visos drau
gijos, prisidėjusios prie bendro1 
darbo, turėtų turėti nuolat!-' 
nius savo atstovus. _

v

V. Kvietkauskienei
J. Virbickui 
St. Michelsonui 
Dr. Pilkai 
Andruliunienei
K. Barčienei

Viso išlaidų $502.64
Pajamų $638.31
Atmetus išlaidas $502.64

, Lieka pelito $135.67
7. Iš pelno pasiųsta: 
Ispanijos darbininkams 

$35.00
Amerikos Liet. Kongreso 

Centrui Chicagoje $50.00

Viso $85.00
Tokiu būdu, dabar pas iž

dininką A. Jankų lieka $50.67 
Kontrolės Komisija:

* J. Jankauskas, 
Kazimieras Yasas, 
Šukienė.

bulai. Jis liepia nesirūpinti ir 
laukti kol socializmas pats sa- 
vaimi ateis. Kuomet, anot pa
sakos, kepti karveliai kris tie
siog į burną.

Ne sykį pamąstydavau, ar 
Grigaitis nėra tik veidmainys... 
Ir neklydau.

Kuomet dabar pasaulis 
kunkuliuoja kovomis ir per
versmais; kuomet barbariška- 
sai fašizmas rengiasi visiškai 
užsmaugt demokratiją; kuo
met pasaulio susipratę darbi
ninkai ir šiaip pažangūs žmo
nės eina į bendrą frontą, kad 
nugalėti fašistinį smaką, — 
Grigaitis tą frontą ardo, jam 
kelią pastoja. Jis kiek galė
damas putoja prieš Sovietų 
Sąjungą. Jo socialistiškose 
akyse Sovietų Sąjunga — “di
džiausia nelaimė pasaulyje.”

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

MELUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas
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.

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

“Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

3.

Lawrence, Mass.
Apie Viską. *

čion vienas iš didžiausių 
centrų yra tekstilinė išdirbys- 
tė. Dirbantieji darbininkai gal 
ir nesvajoja, kad būt galima 
padidint darbo našumas, vie
nok fabrikantai del savo go
dumo pelnui — vis bando tai 
šian, tai ten užkart daugiau 
mašinų, ^tai jas pertaisyt, pa- 
greitint. štai sausio 29 dieną1 
Wood Mill (American Woolen 
Co.) karšimo skyriun atėjo 
“oficialai” ir pradėjo savo 
darbą, — tėmijimo darbą, t. 
y., ar tos mašinos pagreitint, 
ar jų daugiau pridėt. Bet kaip 
greit darbininkai suprato jų 
tikslą, taip greit apskelbė sė
dėjimo streiką. Galų gale po 
dviejų valandų streiko fabri
ko perdėtiniai prašalino tuos 
“ekspertus,” o darbininkai vėl 
ėjo savo pareigas.

Fabrikantai nusileido. Bet

Mat Sov.’ Sąjungoje nuversta 
amžiais buvusi tironija, panai
kinta bedarbė ir dykaduoniai 
priversti dirbti. Tas, matomai, 
Grigaičio “socializmui” ir ro
dosi didžiausia nelaimė ... 
Taip ir nori žmogus jam pa
sakyt: “tu esi fašistas, prisi
dengęs socialisto skraiste!”

Mano supratimu, apie tokį 
žmogų nei kalbėti mūsų spau
doje nevertėtų, nuklydo kaip 
ta pasakiška avelė ir tegul ei
na sau po vėl...

Bet Grigaitis ne avelė, o 
vilkas avies kailyje, tai už tai 
jis ir ujamas.

Kai kas pasakys: “Mums 
reikalingas bendras frontas.” 
Taip, tiesa; bet juk su Grigai
čiu turėti bendras frontas be 
maž ką prilygtų tą patį, ką 
ėjimas į kokį bendrumą su

Te!. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
ar ilgam ? ...

NAUJOJE VIETOJE
ii

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

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

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

Sausio 30 d. buvo surengta 
ALDLD ir LSS kuopų bendrai 
vakarienė, ' naudai Ispanijos 
gynėjų ir Lietuvos politinių 
kalinių parėmimui. Parengi
mas nusisekė iš visų atžvilgių

l

i.

278 Harvard SL, 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedelionus ir šventadieniai*:

■ 10-12 ' ryte 'i'

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

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

8701 JOS CAMPA'tT AVB, ‘ 1 1 ",?u DETROlt, M1CH.
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Puslapis Penktas

I <

EASTON, PA.
■< -

Pasekmingas ALDLD 13 Kp. 
Moterų Parengimas.

šeštadienį, 30 d. sausio AL 
DLD 13 kp. moterų komitetas 
rengė savo pirmą parengimą, 
draugišką vakarėlį. Nors drau
gės moterys planavo rengti 
minėtą vakarą su prakalbomis 
ir pamarginimais, bet negau
nant kalbėtojos tai dienai, nu
sitarta prakalbų rengimą ati
dėti ant vėliau, o surengti vien 
tik šokius. Ir reikia pasakyti, 
kad vakarėlis pasisekė visa
pusiškai. Susirinko gražios pu
blikos pilna svetainė ir visi 
draugiškame upe linksminosi. 
Nežiūrint, kad įžanga buvo 
veltui, dar rengėjoms liko pel- j 
no suvirš $17.00. Dabar mo
terų komitetas planuoja su
naudoti tuos pinigus naudin
giems moterų darbininkių rei
kalams, rengiant prelekcijas 
sveikatos ir ekonominiais klau
simais, prakalbas, ir abelnai 
padarant pamatą užmezgimui 
draugiškesnių ryšių tarpe Kaš
tono moterų darbininkių ir šei
mininkių.

Labai gražią beskę su vai
siais, kuri buvo leidžiama lai
mėti, išlošė amerikonas, Rus
sell Beers. Rengėjos nori ištar
ti širdingos padėkos žodį vi
som ir visiems, kurie tik ko
operavo surengime minėto va
karėlio, draugams vyrams, ku
rie padėjo dirbti, ir sykiu vi
sai publikai, kuri taip skaitlin
gai atsilankė ir parėmė mūsų 
pirmutinį žingsnį į platesnį 
veikimą. Ačiū!
Lenino Mirties Paminėjimas.

Lenino,mįrtię^ paminėjimas 
buvo rengiamas Ž4 d. sausio, 
Easton Baking Co. svetainėje, 
su prakalba ir judžiais. Rengė 
vietinis skyrius Komunistų 
Partijos. Buvo rodomas Sovie
tų Sąjungoje gamintas judis 
“Potemkin,” kuris labai susi
rinkusiai publikai patiko. Nors 
buvo pasižadėjęs kalbėti 3-čio 
distrikto K. P. organizatorius, 
d. Pat Toohey, bet ant nelai
mės apsirgo gripu ir negalėjo 
pribūti, tad jo vietoje buvo 
prisiųstas d. Paterson, kuris 
pats būdamas streikuojančiu 
jūreiviu daug veikia minėta
me streike. Jis plačiai kalbėjo 
apie pasaulinę situaciją suri
šant su Lenino mokymu, ta- 
Čiaus biskelį per ilgai prakal
bos užsitęsė ir publika neri
mavo. Ateityje tokios ilgos 
prakalbos, ypatingai kada yra 
rodomi judžiai, bus vengia
mos. Oras pasitaikė tą vakarą 
baisiai bjaurus, lijo ir šąlo, 
kad net paeiti nebuvo galima, 
tai tapo sulaikyta didelė dalis 
publikos nuo dalyvavimo mi
tinge. Nors buvo renkamos au
kos, tačiaus ir tas nepadėjo 
padengti išlaidų ir liko keletas 
dolerių deficito. Tačiaus ren
gėjai patenkinti, kad publi
kos atsilankė daugiau negu 
tikėtasi tokiame ore ir kad 
gauta keletą naujų narių į Ko
munistų Partiją.

Surengtas Didelis Mitingas 
Ispanijos Klausimu.

Sausio 20 d. Laikinas Eas- 
tono Komitetas Gelbėjimui Is
panijos Demokratijos buvo su
rengęs didelį masinį mitingą 
Moose Auditorijoje. Dėta di
džiausios pastangos, kad pa
darius mitingą tikrai milžiniš
ku. Buvo užkviestas kalbėti 
žymus anglas rašėjas, Ralph 
Bates ir kiti pasižymėję dar
buotojai del Ispanijos liaudies. 
Tačiaus tą vakarą pasitaikė 
tokis negeistinai bjaurus oras, 
kad didesnė pusė publikos jo
kiu būdu negalėjo atvykti ir 
dalyvavo tiktai ta dalis žmo
nių, kuriems Ispanijos liaudies 
laimėjimas yra labai arti prie 
širdies. Publikos galėjo būti 
keletas šimtų.

Ralph Bates, kuris tą dieną 
kalbėjo Chicagoje ir turėjo 
Eastonan atlėkti orlaiviu, nega
lėjo pribūti, nes oras sulaikė 
orlaivius nuo išlekimo, taipogi 
nepribuvo ir kunigas Hamlin,

kaipo atstovas Ispanijos Komi
teto, nes nelaboji influenza 
paguldė jį lovon. Hamlin vie
toje kalbėjo gabus ir jaunas 
rašėjas Henry Hart, kuris su
teikė naudingų faktų apie Is
panijos žmonių kovą jfrieš fa
šizmą. Svarbiausiu kalbėtojum 
buvo Fred Biedenkapp, pliušo 
audėjų unijos organizatorius 
iš New Yorko; jis jau gana 
gerai žinomas Eastono darbi
ninkams ir pasakė ugningą 
prakalbą, iššaukiant sponta
niškai gausingus aplodismen
tus kas keletą sakinių. Tre
čia kalbėtoja buvo taipogi ra- 
šėja ir laikraščių koresponden
tė Elizabeth Herbst, kuri ne
seniai lankėsi Vokietijoje ir 
Kuboje ir trumpai, bet aiškiai 
nušvietė žmonių gyvenimą prie 
fašistinio režimo Hitlerio ir 
Batistos. Mitingui pirmininka
vo Mrs. Love, kuri užima žy
mią vietą Eastono socialiame 
ir visuomeniniame 
Taipgi aktyviai

simais dar nepasiekusi Suvie
nytas Valstijas). Jos galingoji 
Raudonoji Armija, centras 
mokslo, kultūros, tai padėka 
savo garsiąjam vadui draugui 
Leninui. Bet kovos verpetai su 
pergale vienoje šalyje nesibai
gia. Ispanija, naujas kovų ver
petų laukas.

Mūsų Bob Minor ir ten savo 
akimis matė kovas su fašistų 
gaujomis vadovaujant vokie
čių nazių šturmininkams bei 
Italijos juodmarškininkams.

Madridas, centras kovų nai
kinamas nazių bombininkų, 
širdis ir akys, kad daugiau ne
kaltų kūdikių pražųdžius, ku
rie užaugę, žino, pasiliks atka
kliausi fašistų priešai, tai vo
kiečių fašistų taikomas sieki
nys. , j

Ne vien aiškiais vaizdais, 
pergyventais kovose, baigta šis

New Britain, Conn.

keletas Lafayette College 
fesorių ir studentų.

Aukų surinkta $144.40, o 
priskaitant pirmiau gautas nuo 
asmenų ir organizacijų susi
darė netoli $200.00. Taipogi 
kailiasiuvių unijos atstovai at
nešė ant estrados tą dieną ką 
tik pasiūtus 40 kailiniukų Is
panijos kovotojams; juos ga
mina kailiasiuviai paaukaujant 
savo darbą ir laiką, o kailius 
suteikė veltui 'vienas minėtos 
išdirbystės savininkas. Ir uni
jos atstovai pasižadėjo dau
giau ir daugiau tų kailinių ga
minti, kad sušelpus Ispanijos 
žmones.

Dabar yra renkami drabu
žiai, maistas ir medikamentai. 
Jau daugelis iš lietuvių yra 
aukavę gausiai drabužių ir ki
tokių reikmenų. Kurie dar tu
ri atliekamų drabužių, perduo-

paminėjimas, bet aukos irgi 
reikalingos. Suaukauta 171 do- 

gyvenime.' leris, kurie bus sunaudoti 
dalyvavo ir svarbiausiems gyvenimo iškel-

Pr°-, tiems klausimams.
Gerai pamenu, kiek daug 

džiaugsmo baltimoriečiams su
teikė atsilankymas Youth The
atre iš New Yorko keletas me
tų tam atgal (pirmu kaitų).

kite komitetui po antrašu 214 
Northampton St. (ant trečių 
lubų).

Reikia pagirti Eastono lie
tuvius, kad nežiūrint oro blo
gumo dalyvavo lietuvių nema
žas skaičius ir gausiai prisidė
jo aukomis. Reikia tikėtis, kad 
ir ateityje lietuviai suteiks ne
mažai kooperacijos Eastono 
Komitetui Gelbėjimui Ispani
jos Demokratijos. Eugenija.

Baltimore, Md.
Iš Lenino Mirties Paminėjimo.

Leninas mirė, bet jo moks
las gyvuoja, žengia pirmyn. 
Tą aiškiai įrodė atsibuvęs mir
ties paminėjimas sausio 31
Lehman’s Hall, 848 'N. How
ard St.

Gal mažai kas iš mūsų pa
manėme, kad ant vietos Bal- 
timorėje randasi nei kiek ne 
mažiau talentų, pašvęstų dai
lei.

Susitvėrimas tarpusavyje 
Workers Theatre of Baltimore 
buvo tik branduolys to svar
baus darbo, ką davė progą vi
siems pamatyti sulošimas vei
kalo “His Jewels”, Vanguard 
Theatre grupės.

Perstatymas gyvenimo 
“share croper” North Carolina 
mieštelyje. Nors trumpas, bet 
vaizdingas. Geros kloties me
nininkams ! Vinco Duktė.

Waterbury, Conn.
Remia Ispanijos Demokratiją

Sausio 30 d., Ispanijos de
mokratijos rėmimo komitetas 
surengė pramogą Ispanijos 
liaudies parėmimui. Rusų sve
tainėje žmonės netilpo. Pelno 
liks apie $600.00. Nepaisant 
kaip kas ką sakytų ar šaipy
tųsi, bet toks darbas prilygs
ta prie revoliucinio ar demo
kratinio judėjimo. Bet dar vis 
lietuvių didėsės draugijos ir 
kliubai neparemia Ispanijos 
liaudies demokratijos ir tų na
šlaičių, kurių tėvai žuvo demo
kratijos gynime. Nors daug

d. | narių remia, bet viršūnės tyli.
Geriems demokratams reiktų 
demokratiją ir paremti.

Moterys, Merginos Streikuoja.
New Britam Shirt Co. dirba 

vien tik moterys ir merginos. 
Šioj prakaitinėj dirbtuvėj per 
keletą kartų apkarpyta ir taip 
vergiškos merginų-moterų al
gos; bet savininkam vis per- 
mažai. Tad šiuo sykiu užsimo
jo įvesti pointų sistemą, sulyg 
kuria ir vėl bus mažinimas al
gų.. Darbininkės, šio mažinimo 
algų negalėdamos pakęsti, 
sausio 27 d. stojo į streiką ir jį 
veda solidariai. Visos darbi
ninkės jau susirašė į uniją ir 
kas dieną laiko pikieto lini
ją prie dirbtuvės vartų.

Savininkai kėsinasi visokiais 
būdais išprovokuoti pikietuo- 
tojas, pašaukia policiją jas nu
vaikyti nuo dirbtuvės vartų, 
bet jos to nepaiso.

šioje dirbtuvėje sako dirba 
apie 150 darbininkių, jaunų ir 
senesnių. Bet uždarbis savai
tėje tik apie $7-$8; vos kelios 
teuždirba virš tos sumos. Ke
liolika yra dirbančių ir lietu
vių moterų ir merginų. Štrei- 
kierės susirinkimus laiko Lie
tuvių svetainėje.

Laimingai laimėti kovą!

Saus. 30 d. Lietuvių svetai
nėje buvo didelis pokilis su
ruoštas O ir J. Aukščiunam 
per jų dukteris, sūnų ir kai 
kurias gentis del paminėjimo 
jų 25 metų ženybinio gyveni
mo. Matėsi, kad Aukščiunai 
turi gražų būrį pritarėjų, kad 
tiek daug susirinko ant jiem 
suruošto pokilio. Berods, di
džiosios draugijos ne tankiai 
suruošia tokius didelius paren
gimus, kaip šis buvo. Kai ku
rie kalbėdami palinkėjo ilgo 
gyvenimo Aukščiunam ir, gar
džiai pasivalgę, skirstėsi vėlai 
nakties laike į namučius.

Aukščiunai stiprūs demo
kratijos pritarėjai ir rimto bū- 

1 do žmonės.

Tarpe lenkų darbininkų ju
dėjimas nesiplečia. Tad kuni
gam gera rugiapjūtis. Kelios 
dienos atgal įvykusiame lenkų 
bankiete parapijonai kun. B. 
sudėjo $2,000 dovanų. Tarpe

. ................... i i, ,, 
kitų svečių dalyvavo guberpa- 
torius Cross, kuriam gal ir pa
tinka tokis žmonių išnaudoji
mas ir tamsinimas.

ALDLD., LDS ir Meno visų 
trijų apskričių valdybos susi
rinkę sausio 24 d. čia laikė po
sėdį, kuriame aldiečiai sudarė 
planus del sėkmingo narių ga
vimo vajaus. Kuopom paskir
tos kvotos ir už jos išpildymą 
bus suteikta dovana vėlukas, 
garbės ženklas.

Valdybos narių buvo pagei
dauta, kad moterų susirinki
mai būtų šaukti didesnėse ko
lonijose.

Apie menininkų apskričio 
valdybą buvo veik visų išsirei
kšta, kad jie per lėtai veikia, 
net nė į posėdį nelabai kreipė 
domės, dauguma iš valdybos 
napų neatsilankė. Jei valdy
ba nesukrus prie darbo, tai 
gali susilaukti nuo chorų na
rių ir papeikimo.

Į naujų metų pasitikimo va
karienę literatūros kuopa kvie
tė žmones įvairiais būdais. 
Kai kurie negalėjo į ją pribū
ti, tai tikietą užsimokėjo kai
po bausmę; jais buvo: V. Ra
manauskas, vietinis, ir J. že
maitis, waterburietis. Ačiū už 
paramą. X.

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 dideliu skaičium naujų narių. Mū
sų susirinkimas laikomas vieną sykį 
į du mėnesiu, 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. Urbanienė. 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, Room 
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.

FOTOGRAFAS
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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Visuomeniškas Mi
tingas F. B. Streiko Klausimu

Nedėliojo, 7 d. vasario, 8 vai. va
karo, Miesto Auditorijoj yra šaukia
mas platus Fisher Body Streiko 
klausimu mitingas. Kalbės Haywood 
Broun, John L. Lewis ir visa eilė 
C. I. O. darbuotojų ir Cleveland© vi
suomenės atstovų. “Vilnies” ir “Lais
vės” skaitytojai padėkite šį mitingą 
išgarsinti, kad sutraukus mažiausiai 
10,000 žmonių į šį taip svarbų mitin
gą. Padėkime Fisher Body streikie- 
riams supažindinti Cleveland© vi
suomenę su G. M. darbininkų streiku.

(30-31)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 8 d. vasario, 
Kasmočienės Svetainėje, 8 v. v. Su
sirinkimas bus svarbus, todėl visi na
riai dalyvaukite.

(30-31)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is herbby given that License No. 
B 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control LaW At 
1078 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

BAYONNE, N. J.
LAU Kliubas rengia paskutinį ba

lių prieš užgavėnes, kuris įvyks va
sario (Feb.) 7, pradžia 7:30 vai. va
kare, 10 W. 22nd St. Todėl ateikite 
visi smagiai laiką praleist prie geros 
muzikos. Įžanga 25c.

Kviečia Komitetas.
(30-31)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

25c 
15c

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 ‘

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 4 
Graborius (Undertaker)

t •. A*

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja nuni
rusius ant visokių kapinių; pat- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE

Ne tik publikos atsilanky
mu, bet ir vakaro programos 
turiningumu džiaugtis terei
kia.

Vakaro pirmininkui Earl 
Dixon atidarius susirinkimą 
akysna metėsi didis Lenino pa
veikslas ant estrados papuoš
tas raudonomis vėliavomis, ir 
gražiai uniformuotas, suderin
tas didžiulis “Freiheit” žydų 
choras, kuris vien tik garsais 
sudainuodamas darbininkų lai
dotuvių maršą pridavė vaka
rui ytin svarbų požymį. Gir
dėjome ir mylimąją Lenino 
dainą, “Kalinio Dainą” ir dau
gelį kitų, pasidėkavojant jų 
gabiam chorvedžiui gražiai su- 
mokintų.

Rusų-Ukrainų choras irgi 
uniformuotose drapanose tei
kė malonų įspūdį savo skam
biomis tam vakarui specialiai 
pritaikytomis dainoųiis.

Kam gi nėra žinomas Bob 
Minor? Jo didžių darbų ver
tingumą susirinkusieji, kurių 
buvo apie 1000, įvertino griau
smingu plojimu jam svetainė
je pasirodžius.

Jo kalba tai istorijos Ameri
kos ir pasaulio darbininkų ko
vos lapai. Ir vien tik pasišven
timas tam darbui taip ryškiai 
mintis rišti gali.

Suvarginta, sudaužyta civi
lio karo Sovietų Sąjunga, jo 
akimis matyta, bet šiandien 
pergalinga savo industrijomis 
pasaulio šalis (nekurtais klau-

Buvo ir koncertinė progra
ma : Leah Shneroff — piano 
solo.

Rosita Nicolas — Vocal solo.
Carmencita Lopez ir Isabel 

Mereado — klasiškos šokikės.
Profesorius Gimenes, pianis

tas.
Kalbėjo Daniel Alonso.
O sausio 27 d. turčių vieš- 

butyj, The Elton Hotel, kata
likiškų vyčių (“Knights of Co
lumbus”) bankiete kunigas 
Aloysius J. Hogan ir J. Swift, 
kalbėdami skelbė karą Liau
dies Frontui, demokratijai ir 
komunizmui. Kodėl gi jie ne
skelbs karo liaudies vienybei, 
kuomet išgali lėbauti turčių 
viešbučiuose sių gražiomis pa
nelėmis. Jierpš neapeina, kad 
ta liaudis nužeminta, paverg
ta, kankinama. Tai geras an
tausis tiems reakcijos leka- 
jams — po jų skelbto karo, už 
dviejų dienų, plačioji liaudis 
taip gausiai parėmė Ispanijos 
liaudį. Taip ir reikia.

Demokratijos Šalininkas.

Kviečiame visus į ALDLD 
28 kp. susirinkimą. Kalbės ku
nigas Edgar Jackson, susirin
kime temoj: “Bažnyčia ir Re
voliucija.” Susirinkimas įvyks 
vasario 9 d., 774 Bank St., 
7 :30 vai. vakare. Draugai, visi 
būkįjne laiku. Argi nežingei- 
du, -V kunig-as bus “bedievių” 
mitinge ir kalbės apie revoliu
ciją. D. š.

NOTICE is hereby «iven that License No. 
B 4565 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer al, retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Daw at 
6811-A—18th Avehuc, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HILDA BREITMAN
' (Breitman’s Delicatessen Restaurant) 

6811-A—-18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 462!) has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough 6f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAY’S CAFETERIA. INC.
47 Bohd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
B 4637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-104 White Street, Borough of Brooklyn, 
County of Icings, to be consumed on the 
premises.

AMERICAN DINER, INC.
102.-104 White St., i Brooklyn, N. Y. ------- i--------- ---------- -
NOTICE is hereby givch that License No. 
B 4638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.301 Balmetto Street, BOrough of Brboklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL KEANEY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4644 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer at retail uhder Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, INC.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10920 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SectjQjį.-k:i2-A of the Alcoholic Beverage Con- 
ty61 Law at 251 Cooper Street, Borough of 
-Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790 Blake Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

HARRY FELLNER
790 Blake Ave.. Brooklyn. N. Y.

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.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BUDAIS
, Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogoš ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarhės 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 Moįįprų yra Sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitdmis 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-sninduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepljimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Vir§ 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 3 P. M.
(MES KALBAME LTETTTVTšKAI)

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

Čia Parodoma Galis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi rugine, 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 Gake^ 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunkc ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų per paltų Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svotj Ir kainas.

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

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 į ofisą 

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn N Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ’ 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Jaunų Vyrų Sąjunga 
Rengiasi Baliui

“Laisvės” Bazaras Jau Šią Savaitę

bazarui
Dovanų

visur.

Bazaras yra svarbus šaltinis 
mūsų įstaigai sausuoju žiemos 
sezonu. Kiekvienas velijantis 
savo dienraščiui pasilaikyt ir 
bujot privalo suteikt 
kokią nors dovaną, 
laukiame netiktai iš 
brooklyniečių, bet i:
Jau matėte eilę vardų draugų 
iš kitų miestų, kurie prisiuntė 
dovanų.

Šiom dienom gavome dova
nų nuo sekančių draugų :

Mary Kučinskaitė, iš She
nandoah, Pa., prisiuntė gražų 
militarišką setą, šukos, šepe
čiai plaukam šukuot ir nagam 
pielyčiukė.

Draugė Reinhardt, brookly- 
nietė, padovanojo bazarui pui
kų didelį rankom apmegzstą 
abrūsą ir moteriškus naktinius 
marškinius.

Mary Aitutis, taipgi brook-

lynietė, atsiuntė gražią lininę 
staltiesę su 6 skepetaitėm ir 
dolerį pinigais nupirkimui 
daiktų vaikų dienom.

Drg. K. Viltrakiūte padova
nojo kavai virt stiklinę (tai 
brangus naujos mados indas), 
prie stalo patarnavimui tacą, 
lininę puikią staltiesę su pen
kiom skepetaitėm ir dėžutę 
moterim naudot pauderio ir 
perfumo buteliuką.

Pinigais bazarą apdovano
jo Antanas Mažonas, iš Brook- 
lyno, su $2 ir P. Stankevičius, 
iš Jamaica, su $1.

Už tuos pinigus bus nupirk
ta Vaikų Dienai įvairių daiktų, 
kurie vaikam bus parduodami 
nuo cento iki dešimtuko.

Bazaras prasidės ketvirta
dienį, 11 d. vasario. Prašome 
visus būt bazare.

P. Buknys.

Drabužiai Ispanijai
Ispanijoj kovos dar vis te

besitęsia ir visokeriopa para
ma juo labiau reikalinga da
bar. Ir greičiau, geriau, nes 
blokada prieš Ispanijos Liau
dies Fronto valdžią stiprinama 
visur, kur tik fašizmo šalinin
kai turi įtakos arba pajėgia 
neutralumo migla apdumti 
demokratijos šalininkus.

Pastaruoju laiku pundą 
drabužių Ispanijos kovotojų 
šeimynoms atnešė J. Lazaus
kienė.

Kas dar turite dėvėtų, ypa
tingai šiltų drabužių, nelaiky
kite padėtus, bet tuoj surinki
te ir nuvežkite 227 West 17th 
St., New Yorke. Kas negalite 
nuvežt ten—atvežkite antra
dienių vakarais į “Laisvės” 
svetainę. Tais vakarais svetai
nėj randasi lietuvių jaunuolių 
komitetas, kuris priims jūsų 
dovanas ir pristatys, kur rei
kia.

I. D.

Pikietuoja Krautuves, kur 
Parduoda Nazių Prekes
Penktadienį pikietuota Art 

E. Weiss, N. Sobel, Inc., ir 
Nat. Weinstock, Inc., New 
Yorke, krautuvės. Pikietą ve
dė Bendras Boikoto Komite
tas, kurį sudaro Amerikos žy
dų Darbo Komitetas.

Minėtos kompanijos nupir
ko apie $250,000 vertės kai
lių nesenai buvusiuose fėruo- 
se Leipzige, Vokietijoj.

Kailiasiuvių Unijos mana- 
džeris Ben Gold ir minėtas ko
mitetas turėjo pasitarimą ir iš
leido bendrą pareiškimą, ku
riame sako, kad bus šaukiama 
streikan darbininkai visų tų 
šapų ar krautuvių, kur rasis 
fašistų prekės.

Ne Tą Įkalino
Long Island ponus pusėtinai 

įbaugindavo “vaiduoklis” plė
šikas, kuris nepastebėtas nak
čia įslinkdavo Į namus ir api- 
plėšdavo. Policija sugavo tū- 
Fą Clarence Johnson, kuris bu- 
vo paskaitytas tuo vaiduokliu, 
■dar sužeistas suimant, pilnai 
J'įrodytas” jo prasikaltimas ir 
pasiųstas į Sing Sing dešim
čiai metų kalėjimo.

Tai buvo pereitą gegužės 
mėnesį. O dabar distrikto pro-

Sukaktuvės ir “Dvaro i Plaučių Uždegimas
Bernas” Jau Rytoj

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 50-ta kuopa, tu-; 
rėšime 6-šių, metų sukaktuvių 
parengimą, kuriame bus lošia
mas juokingas veikalas “Dva
ro Bernas.'” Ir tos sukaktuvės 
ir lošimas “Dvaro Berno” 
įvyks jau rytoj, nedėlioję, 7-tą 
dieną vasario (Feb.), 1937, 
Community Kliubo svetainėje, 
723—5th Avenue, So. Brook
lyne. šokiai prasidės 4:30 po 
pietų, vaidinimas—7 vai. va
kare; po vaidinimo vėl šokiai 
iki vėlumai.

J. JUŠKA, 
“Dvaro Berno”

Taigi, kviečiam visus Brook
lyn© ir apylinkės lietuvius at
silankyti pas mus ir pašisve- 

fčiuoti mūsų kolonijoj. Mes už-
kuroras Littleton per radio pa- tikrinam, kad būsite užganė- 
skelbė, kad nuo uždarymo 1 tfinti, nes matysite puikų vei- 
Johnsono kalėjiman piktada-, 
rybės sumažėjo.

Tikrajam “vaiduokliui,
ris sau ramiai gyveno, kuomet' draugai ir draugės mažai lan- 
Johnsonas už jį sėdėjo kalėji- ^^si j mQSų parengimus, bet 
me, to jau pasirodė perdaug, §įtą sykį mes manom, kad jie 
tad jis trečiadienio naktį ap-i atkreips atydą ir bent sykį at
suko lygiai tuziną namų trijų sj]ankys skaitlingai, kad mums

i daugiau * energijos 
mūsų darbininkiškame veiki
me.

Kviečia, ų’
Rengimo Komisija.

j kalą ir linksmai pasišoksite 
: prie geros orkestros.
j Iki šiolei kitų kolonijų

mylių atstume nuo policijos, priduoti 
stoties ir susirinko, kas jam 
buvo reikalinga. Keliose vieto
se buvo sargybiniai šunės, bet: 
ir tie nelojo.

Su sarmata policija turėjo 
pripažint, kad tikrasis “vai
duoklis” “tebesivaidina,” kuo
met jo vietoj kitas saugomas 
už grotų.

Jurginės Draugystės 
Smagus Balius

sa-Jurgine Draugija turės 
vo 49-tą metinį balių šį vaka
rą, 6-tą vasario, didžiulėj 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., Brooklyne. čion 
paimta ne tik didžioji, bet ir 
kita svetainė. Vienoj iš jų 
grieš Retikevičiaus orkestrą 
lietuviškiem šokiam, o kitoj— 
Kaizos orkestrą— amerikoniš
kiem šokiam. Įžanga 40c. Pra
sidės 6 :30 vakaro.

Kaip žinia, linkėdami drau
gijos baliui gerų pasėkų, lie-1 
tuviai komunistai, kurie tą pa-' 
tį vakarą turėjo paėmę savo i 

Joe Collins, 4 metų, nukri- bankietui, nukėlė savo bankie- 
to žemyn nuo 4-to augšto vė-; tą-vakarienę net į 9-tą gegu- 
dintuvu. Jis išliko gyvu, bet Į žės. 
koją susižeidė. Rep.

49-tas BALIUS “
Rengia

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ

Sukatoje, 6 d. Vasario, 1937
nuo 6:30 vakare

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

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS
Lietuviškiem Šokiam—Retikevičiaus Orkestrą 

Amerikoniškiem Šokiam — Kaizos Orkestrą.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

širdingai užkviečiame visus.—KOMISIJA.

ir Influenza

AL Kairukštis, Jaunas Lietu
vis Artistas, Duos Prelekciją

Jaunas newajfMetis AL Kai
rukštis atvyksta šį pirmadienį 
į Brooklyną, kur jis duos įdo
mią prelekciją apie Modemi
nę Tapybą. Prelekcijas rengia 
Lietuvių Meno Sąjungos Cent- 
tras. ši jau bus antra iš šešių 
prelekcijų, kurias minėta or
ganizacija pasiryžo duoti 
brooklyniečiams meno mylėto
jams.

Paskaita įdomi ne tik meni
ninkams, bet ir visiems norin
tiems pažinti meną ir jo svar
bą visuomeniniame gyvenime. 
Ta proga reiktų pasinaudot 
jauniem ir suaugusiom, ši pa
skaita bus anglų kalboj.

Įvyks 8 vasario, ,8 vai. vaka- 
į ro, 419 Lorimer St., Brookly
ne. |žanga veltui.'

JOHN L. RICE
(New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius)
Šią žiemą influenza pasiro

dė šios šalies įvairiose dalyse, 
ir kaikuriose vietose daug 
žmonių plaučių uždegimu ap
sirgo, mirties rata nuo šios 
ligos buvo gana augšta. Pa
prastai, influenza skirtinga 
nuo paprasto šalčio, bet vis- 
tiek turi daug paprasto šalčio 
apsireiškimų. Ne visada plau
čių uždegimo pradžia buvo 
šaltis, bet daug šia liga ser
gančių turėjo apleistus šalčius. 
Galima tą patį sakyti apie tū
lus džiovos atsitikimus taipgi.

Per pereitus kelis mėnesius, 
su influenzos pasirodymu New 
Yorko mieste, kelios didelės 
kompanijos, kurios samdo ge
rą skaitlių darbininkų, priėmė 
planą ir būtų gerai, jeigu ir 
kiti tokį planą sektų. Jeigu 
darbininkas atėjo į darbą su 
šalčiu, jis buvo pasiųstas atgal 
namon. Darbdavys tikėjo, kad 
tas greičiau išbaigs šaltį, ir 
kas svarbiausia, ' tai sergantis 
kitiems darbininkams tą šalį 
neperduos.

Jeigu kiekvienas žmogus, 
kuris paprastu šalčiu serga, 
taip darytų, tai tiek daug 
žmonių nesirgtų, šalčiu ser
gantis prigrūstame traukinyje, 
arba kitoj vietoj, pradeda ko
sėti ir čiaudėti, ir į trumpiau- 

(šią laiką visą orą apkrečia, 
kiti tą orą turi kvėpuoti—taip, 
kad visai netyčiomis nuo vie
no neatsargaus žmogaus kiti 
žmonės užsikrečia.

Išvengimui paprasto šalčio 
reikia sekti šiuos patarimus:

Reikia valgyti užtektinai 
maistingo maisto.

Gerti daug vandens.*
Miegoti nors aštuonias va

landas kas nakt.
Namą reikia gerai išvėdinti. 

Netik, kad oras būtų šviežias 
ir tinkamos temperatūros, bet 
ir tinkamo drėgnumo.

Dėvėti drabužius 
orą, neatšaldyti kūno.

’ Nevartot kitų 
rusus namuose, 
šaltis.

Neiti prie tų, 
serga.

Jeigu pagauni šaltį, tai tuoj 
atsigulk, pašauk savo gydyto
ją. Nebandykite save gydyti 
su visokiomis garsinamomis 
gyduolėmis. Nėr geresnių pa
tarimų už tuos, kuriuos tau gy
dytojas duos.

F. L. L S.

Lietuvių Jaunų Vyrų Sąjun
ga ruošiasi apvaikščiot meilės 
dieną (Valentine) jos išvaka
rėse, 13 vasario, su šaunum 
balium savo patalpoj, 425 
Grand St., Brooklyne. Sako
ma, kad meilužių patronas 
būsiąs asmeniškai ir suramin
siąs nuliūdusias bei apdova
nosiąs laimingas širdis.

Rep.

Mitingai Trockizmo Klausimu
Apart didžiojo masinio mi

tingo trockizmo klausimu Ma
dison Sq. Gardene penktadie
nio vakarą, 5 vasario, New 
Yorke ir Brooklyne Įvyko ir 
dar Įvyks eilė mažesnių loka
linių mitingų. Vienas tokių 
bus šį sekmadienį, 5 W. 110th 
St., Harleme, kur kalbės For
das ir Hathaway. Kitas bus 
pirmadienį, Academy of Mu
sic, 30 Lafayette Ave., Brook
lyne. čion kalbės Hathaway 
ir Newton.

Rep.

Suraižė Teismabučio Suolus
Koks padykėlis ar paikšas 

suraižė britva ar peiliu desėt- 
kus oda dengtų sėdynių teis- 
mabutyje prie Pennsylvania 
ir Liberty Avenues, Brookly- 
ne. Tą padarė bėgiu dviejų 
savaičių.

Lankėsi Draugas Gasiūnas
Ketvirtadienį lankėsi Brook

lyne d. Jonas Gasiūnas, Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje Centro sekretorius 
iš Pittsburgh, Pa. Jis čion pri
buvo organizacijos reikalais, 
taipgi aplankė “Laisvę” ir Lie-

Susivienijimotuvių Darb.
Centro raštinę.

Rep.

Gal Nauja Žmogvagystč?
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žmonių ab- 
kur pasirodo

kurie šalčiu

Komunistų Kuopos Užgiria 
Maskvos Teismą

Jūrininkai Remia Savo 
Atstovus

Rytų Pajūrio ir Įlankos per
tų jūrininkai reikalauja, kad 
kompanijos tartųsi ir pasira
šytų kontraktus su jūrininkų 
teisėtai išrinktais unijos virši
ninkais, ir kad duotų sąlygas 
dabar esančias Vakarų Pajū
ryje.

Jūrininkai labai pasipiktinę 
elgesiu išmestų viršininkų, ku
rie lyg erkės skverbiasi į jų 
kūną, nors didele didžiuma 
balsų jūrininkai jau senai iš
sirinko kitus, tinkamesnius 
juos atstovauti žmones. Bosai 
irgi labai trokšta derėtis tik 
su išmestaisiais. Tas parodo, 
keno naudai toki 
dirba.

šią savaitę desėtkai Komu
nistų Partijos kuopų ir šapų 
grupių savo mitinguose disku- 
savo trockistų teismą Maskvo
je ir trockizmo pavojų darbi
ninkų judėjimui čionai. Jos 
vienbalsiai išnešė teismo užgy- 
rimo rezpliucijas ir šaukia sa
vo brolius darbininkus čionai 
budėti prieš trockizmą unijose 
ir masinėse organizacijose.

Tarp pasisakiusių yra Wa
shington Heights, Astorijos, 
Kings, sekcijos; taipgi kar- 
penterių, spaustuvininkų ir 
daugelis kitų industrinių kuo- 
py. \

viršininkai
J-kas.

Troko drauveris Lenwick 
sugrįžo į savo samdytojo ga- 
radžių 70 Vanderbilt Ave., 
Brooklyne, ir rado ant sienos 
sekamą notą: “Jei nori matyt 
savo bosą gyvu, gauk $5,000 
arba jo daugiau nematysi.” 
Jis perdavė notą policijai. Da
lykas tiriama.

Perbrangus Rūkymas

Pennsylvania t e ismabutyje 
vėl 32 rūkoriai užsimokėjo po 

, $1 baudos už rūkymą subvė- 
se. Juos areštuodino Sveikatos 
Departmento agentai, kurie 
dabar veda speciali vajų už 
švarą subvėse. Tas pats laukia 
ir spjaudytojus subvėse ir ant 
šaligatvių.

Tai Bent Miegalius!
Wyona pirtyje, 392 Wyona 

St., Brooklyne, trūko didžiulis 
boileris, kurio eksplozija su
krėtė visą apylinkę, apardė 
namą ir sužeidė du žmones. 
Bet ji neišbudino vieno “kos- 
tumerio.” Jį prikėlė policija, 
kada atėjo apžiūrinėti namą. 
Nustebęs, jis skubiai apsiren
gė ir išėjo.

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. šešių metų sukaktu
vių teatras ir balius įvyks sekma
dienį, 7 d. vasario (February), 723— 
5th Avė., kampas 23rd St. šokiai nuo 
4:30 po pietų. O 7 vai. vakare bus 
sulošta veikalas “Dvaro Bernas.” Po 
vaidinimo vėl tęsis šokiai iki vėlai. 
Gera orkestrą grieš šokiams. - Hat 
Check 50c.

Visus kviečia Komisija.
(30-31)

------------------------------------ -------------------- ------------------------------------- -----------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J. €
WT VALANDOS: 2—4
Nėra valandų sekmadieniais.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių ■

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE 
čia jo paties priežiūroje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

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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INFLUENZA
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 užkietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis
tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA nelik 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. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

U *1 Atskiras kamba-
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-
liomis atdaras 
nuo 1 valandos
dieną iki vėlai.

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

1^- 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

USSIAN S T t AM ROOM

MORKUI

I AC C OMMOO AT

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

restauracija, barzdaskutykla, miegdjimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTJ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

f Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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