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

težins, o Islaimėsit 
Pasauli!

DETROIT, Mich., vas. 9. 
—Michigano gubernatorius 
Fr. Murphy šaukia naujas 
derybas tarp General Mo
tors ir Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos delei streiko 
baigimo.

Vėl Hitleriškai Pasveikino 
Anglijos Karalių

LONDON, vas. 9. — Per- 
statydamas savo atstovybės 
narius Anglijos karaliui, 
Hitlerio ambasadorius Rib
bentrop vėl fašistiniu būdu 
sveikino karalių, pakelda
mas ištiestą savo ranką. 
Ribbentrop jau susilaukė 
pagyrimų Hitlerio laikraš
čiuose už tokius sveikini
mus, nors tuomi jis daro 
blogą įspūdį kitų šalių diplo
matams.

Romos, Nazių Karo Laivai 
Bombarduoja Liaudiečius

Valencia, Ispanija, vas. 9. 
—Ispanijos valdžia patyrė, 
kad Italijos ir Vokietijos 
karo laivai bombarduoja 
besitraukiančius p a j ū riu 
nuo Malagos liaudies mili
cininkus.

Fašistai Atakuosią Almeria

Seville, Ispanija, vas. 9.— 
Antradienį fašistai pranešė, 
kad už kelių valandų jie 
pradėsią bombarduoti jau 
respublikos pajūrio miestą 
Almerią, už apie 100 mylių 
nuo Malagos.

Avila, Ispanija, vas. 9.— 
Fašistai skelbia, kad Ispa
nijos valdžiai telikęs tik vie
nas atviras kelias susisiekti 
su Madridu.

Girdai apie Paliaubas

Barcelona, Ispanija, vas. 
9. — Pranešama, kad dalis 
Katalonijos provincijos val
džios pasiūlius fašistų ko- 
mandieriui gen. Franco da
ryti pertaiką (paliaubas), 
jeigu fašistai užims Valen- 
ciją, laikiną Ispanijos val
džios centrą.

13 Metu Moteris Priešinga 9 
Metų Mergaites Vedybom

Atgaleiviai Buriasi
Prieš Taisymą Šalies

Vyriausiojo Teismo

Green su Gen. Motors prieš Auto. Streiką
Reikalauja Nepripažint Didžiosios Unijos Kaipo Vie

nintelės Darbininkų Atstovės

DAUGUMA K ON GRĖS-? 
MANŲ Už, O SENATO
RIŲ PRIEŠ ROOSEVEL- 

TO SUMANYMĄ
Washington, vas. 9.—Dau

guma kongresmanų remia 
prezidento Roosevelto su
manymą padidint šalies Vy
riausią Teismą šešiais nau
jais teisėjais, jeigu nepasi
trauks iš to teismo šeši se
niai virš 70 metų amžiaus. 
Bet laikraštininkams per- 
klausinėjant senatorius, pa
sirodė, kad tik apie trečda
lis jų pritaria prezidento 
planui; kitas trečdalis yra 
tam priešingi, o likusioji da
lis dar “neturinti nusistaty
mo” tuo klausimu.

Atžagareiviai demokratai 
senate ir atstovų rūme tel
kiasi išvien su republikonais 
sumušt prezidento sumany- 

• mą, kuriuo jis nori pajau- 
nint Vyriausio Teismo są
statą ir padaryt jį pažan
gesnį. Prezidento tikslas— 
tai užsitikrint sau šio teis
mo daugumą, idant užgir- 
tų darbo santikių įstatymą, 
įvairius didžiuosius valdžios 
darbų projektus ir šiaip so
cialius įstatymus.

Tarp politikierių, aršiau
siai kovojančių • prieš Vy
riausio Teismo pataisymą, 
yra republikonas senatorius 
Hiram Johnson iš Califor- 
nijos ir demokratas senato
rius Fr. Van Nuys iš India
nos. Į bendrą frontą su re
publikonais prieš Roosevel- 
tą įstojo ir demokratai se
natoriai Josiah Bailey, Car
ter Glass ir eilė kitų.

Nepriklausomasis gi se
natorius G. W. Norris iš Ne- 
braskos ir kiti pažangesni 
kongreso nariai šaukia na- 
cionalę konferencija delei 
konstitucijos p a t a is y mo, 
idant Vyriausias Teismas 
daugiau negalėtų naikinti 
kongreso išleidžiamų įstaty
mu. Konferencija įvyksian
ti kovo 18-20 d. Washingto-

Mussolini Paaugsimo Nus- 
kandintoją Sovietų Laivo
SPEZIA, Italija. — Mus

solini pakėlė į oficierius-lei- 
tenantus fašistą savo jūri
ninką Enrico Tazzolį, kuris 
dalyvavo nuskandinime So
vietų prekybos laivo “Kom- 
somolo.”

Vokiečiai Demonstruoja už 
Savo Jaunuolių Sugrąžinimą 

Iš Ispanijos
London. — “Daily Heral- 

do” korespondentas prane
ša, kad Dusseldorfe ir ki
tuose Vokietijos miestuose 
buriasi žmonės gatvėse ir 
šaukia: “Sugrąžinkite mūsų 
jaunuolius iš Ispanijos!”

Pasirodo, kad Hitlerio 
valdžia siunčia talkon Ispa
nijos fašistams ne tik savo 
armijos reguliarius karei
vius, bet slapta ima jauna- 
mečius berniukus iš versti
no darbo stovyklų ir šmu- 
geliuoja juos neva kaip “sa
vanorius” Ispanijon. O kai 
jaunuolis lieka nukautas, 
tai nazių valdininkai prane
ša jo tėvam; būk jis “žuvęs 
manevruose” Vokietijoje.

Areštavo Tėvus ir Vyrų 
12 Metų Amžiaus Pačios

Vallejo, Calif. — Florence 
H. Rudd’ienė, 13 metų am
žiaus, laukiasi kūdikio. Bet 
ji peikia tėvus Eunices 
Johnson’ienės, 9 metų am
žiaus, Tennessee, kad jie j ne. Į konferencijos šauki- 
leido tokiai jaunai savo mo komitetą taipgi ieina 

John L. Lewis, pirmininkas 
Industrinių Unijų Organi-

mergaitei ištekėti.

Suėmė įtariamą Dr. Mattso- žavimo Komiteto, nreziden- 
no Sūnaus Užmušėją

TapoNoyes, Minn.
areštuotas Stanislaus Po- 
racki, 34 metų, kaip įtaria
mas pagrobėjas ir nužudy
toj as daktaro Mattsono sū
naus. Iš pradžių jis buvo su
laikytas už tariamą jo slap
tą atvykimą iš Kanados.

Stuttgart, Vokietija. — 
Trys jaunuoliai tapo per 
teismą atiduoti į policijos 
priežiūra už tai, kad jie agi
tavo važiuot Ispanijon 
vot prieš fašistus.

ko-

SovietųMaskva.
ventojai turi skanaus juoko 
iš Vokietijos nazių paskleis
tų išmislųį apie “sukilimus 
ir badą Sovietuose.”

tas Jungtinės Mainierių 
Uniios, ir farmerys-darbie- 
tis Elmer Benson, Minneso- 
tos valstijos gubernatorius.

Vienas sumanymas kong
resui reikalauja, kad du se
niai teisėjai pasitrauktų iš 
Vyriausio Teismo, idant jų 
vieton prezidentas galėtų 
paskirti du naujus. Kitas 
sumanymas siūlo padaryt 
konstitucijai tokį pataisv- 
mą, kad teisėjai, sulaukę 70’ 
metu amžiaus, turėtų aplei
sti Vvriausįjį Teismą.

Didieji kapitalistai įvai
riose valstijose jau suorga
nizavo laiškų rašymo vaju, 
kuriais reikalaujama, kad 
tų valstijų senatoriai ir 
kongresmanai atmestų pre
zidento sumanymą “pajau- 
minti” Augščiausią Teismą.

•WASHINGTON. — Am
erikos Darbo Federacijos 
dešinysis prezidentas Wm. 
Green vas. 8 d. telefonavo 
Michigan valstijos guberna
toriui Fr. Murphy, kad de
rybose tarp General Motors 
korporacijos ir Jungtinės 
Automobilių D a r b i n inkų 
Unijos gubernatorius turi 
nieku būdu nepripažint tei
sės šiai unijai atstovaut ir 
amatines unijas, priklausan
čias prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Green ir kiti atgaleiviai 
Federacijos vadai yra su
spendavę Jungtinę Auto. 
Darbininkų Uniją iš Fede
racijos todėl, kad ši unija 
įeina į Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetą.

Kelios savaitės atgal Wm. 
Green reikalavo, kad Gene
ral Motors nepripažintų di-

Priima ir Sov. Laivyną 
Kontroliuot Karinius 
Įvežimus į Ispaniją

LONDON, r- Anglijos 
valdžia, pagaliaus, sutiko, 
kad ir Sovietų karo laivy
nas galėtų dalyvaut, kaipo 
saugotojas, idant nebūtų 
gabenama iš užsienių ka
riai ir amunicija į Ispaniją. 
Sako, galima būtų paskirt 
Sovietų laivynui “tinkama 
sritis” Ispanijos • vandenyse.

Pradiniame Anglijos su
manyme tarptautinei bepu-

Watertown, N. Y.—Tapo siškumo. komisijai buvo siū- 
areštuoti Joseph Roshia ir j l°ma tik, kad Anglijos, 

Francijos, Italijos ir Vokie
tijos laivynai dabotų tulus 
plotus Ispanijos vandenų 
prieš karinę kontrabandą. 
Sovietų vyriausybė atmetė 
tą pasiūlymą todėl, kad čia 
buvo nuošaliai paliekamas

jo pati, tėvai 12 metų mer
gaitės Leonos Roshia, ku
riai jie leido ištekėti už 19 
metų vaikino Stanley Back- 
us’o. Jaunikis taipgi buvo 
areštuotas ir po paranka iki 
teismo paleistas. Jie kalti
nami, kad melavo, būk mer
gaitė susituokdama buvus 
18 metu amžiaus, ir stengė
si papirkti vieną valdinin
kėlį. kad iis suklastuotų ios 
gimimo liūdiiimą. Stanley 
Backus būsiąs teisiamas 
kaipo žagintojas jauname- 
tės mergaitės. O jinai da
bar guli ligoninėje ir lau
kiasi kūdikio.

VILNIUJ SUŽEISTA
ŽYDŲ STUDENTŲ

20

Vilnius, vas. 9.—Lenkiški 
fašistiniai Vilniaus Univer
siteto studentai sukėlė nau
jas kruvinas riaušes prieš 
žydus. Sužeidė 20 žydų stu
dentų. Vienas fašistu reika
lavimas yra nepriimt žydų 
studentu i tas pačias klases 
su krikščionimis. Del prieš- 
žvdiškų riaušių Vilniaus 
Universitetas buvo jau du 
kartu uždarytas bėgyje pa
skutinių 12 mėnesių.

E v a n s v ille, Indiana. — 
Smarki viesulą nunešė 7 na
mus ir pažeidė 60 kitų šia
me potvinio suvargintame 
mieste.

džiąją Jungtinę Auto. Dar
bininkų Uniją, kaipo vienin
telę darbininkų atstovę de
rybose delei streikų baigi
mo. Jis reikalavo “apsau
goti’ teises savo amatinių 
unijėlių tos korporacijos 
fabrikuose.

Bet faktas yra, jog Green 
jau beveik visai neturi jo
kių savo unijinių organiza
cijų automobilių pramonė
je. Iš antros, pusės, Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
Unija nenori skriausti ir 
mažą saujelę užsilikusių 
pritarėjų federacinių ama
tinių unijėlių. Didžiosios 
unijos prezidentas Homer 
Martin, todėl, jau kelios sa
vaitės atgal kvietė “tris 
Darbo Federacijos narius 
dalyvauti bendrose derybo
se” su General Motors kor
poracija.

Gubernatorius Liepsiąs 
Auto. Streikieriams 

Apleist Fabrikus
9.DETROIT,. Mich., vas.

—Gubernatorius Fr. Mur
phy laikinai pertraukė de
rybas tarp General Motors 
ir Jungtinės Auto. Dąrbi- 
ninkų Unijos delei streikų 
baigimo. Tuo tarpu jis gal
vosiąs apie naują planą, pa
gal kurį darbininkai galėtų 
susitaikyti su General Mo
tors bosais. Bet jeigu ir tas 
planas neprives prie taikos, 
tai gubernatorius paliepsiąs 
streikieriam sėdėtojam ap
leisti Fisher Body ir Chev
rolet auto, fabrikus.

Apie tuos fabrikus apsta
tyta gubernatoriaus milici
ja jau dabar diena iš dienos

sovietinis laivynas. Sovietai \1S varžo streikie- 
sykiu priminė, jog svetimų rius secletojus.
šalių laivynai turėtų ben
drai veikti prieš kareivių, 
ginklų ir amunicijos siunti
mą Ispanijon, o ne atskirai. 
Nes, turėdami savo kon
trolėj atskirą tam tikrą užstreikuotų fabrikų. Kor-
vandenų plotą, pav., Italijos poracija siūlo darbininkams
ir Vokietijos karo laivai
galėtų laisvai praleisti karo 
reikmenis. Ispanijos fašis
tams.

Toliau vis labiau paaiškė
ja, jog Anglijos valdžia iš- 
tikro remia Ispanijos fašis
tus, tik viešai nuduoda 
esanti “bešališka.”

rius sėdėtojus.
General Motors korpora

cija griežtai atsisakė pripa
žint Auto. Darbininkų Uni
ją kaipo vienintelę darbi
ninkų atstovę dvidešimtyje

PASITRAUKĖ japonų 
KARO MINISTERIS

neva “slaptus balsavimus” 
(žinoma, ant slaptais bū
dais sužymėtų kortelių, 
idant paskui galėtų iš dar
bo mėtyti ir kitaip perse
kioti balsavusius už savo 
uniją.)
Majoras—Diktatorius prieš 

Auto. Streikierius
FLINT, Mich. — Miesto 

valdyba suteikė diktatoriš
ką galią Flinto majorui H. 
Bradshaw’ui daryti “reikia
mų” žingsnių prieš streikie
rius. O jis jau įveda pusiau- 
karišką stovį Flinte. Majo
ras Bradshaw pats yra vie
nas iš General Motors-Buick 
fabrikantų. Apart regulia- 
rės policijos, majoro žiny
boje yra s u o r ganizuota

Tokio, vas. 9.—Neva del 
“nesveikatos” pasitraukė iš 
valdžios Japonijos karo mi- 
nisteris gen. Kotaro Naka
mura. Bet tikroji pasitrau
kimo priežastis būsianti, 
kad Nakamura negalėjo su
sitaikyti su kitais perdaug 
fašistiniais—kariškiais mi- 
nisteriais. Nakamųros vie- 1,200 ginkluotų gengsterių 

. Sugi- ir fašistų, kaipo specialių 
policininkų.

ton paskirtas gen. G 
yama.

Užėmę Malagą, Fašis
tai Teisia Sušaudyt 
5,000 "Kairiųjų”

9
Anglijos Bažnyčia Remia 

Karinius Prisirengimus
London. — A. F. Wining- 

ton-Ingram, Londono epis- 
kopalų vyskupas, suvažiavi
me tos tikybos dvasiškių 
smerkė pacifistus, karinio 
prisirengimo priešininkus; 
ir suvažiavimas užgyrė pa
smarkintą Anglijos ginkla
vimąsi.

Daugelis Kitų Unijų Remia 
Automobilių Darbininkų 

Streikų Prieš Gen. Motors
AKRON, Ohio. — Nors 

Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba su Greenu prie
kyje papėdžiauja General 
Motors korporacijai prieš 
streikierius, tačiaus Akrono 
federacinių darbo unijų cen
tras nusprendė remti strei
ką visais galimais būdais. 
Clevelande įvyko 99 federa
cinių unijų konferencija, 
kuri taipgi nubalsavo para
mą streikui, vadovaujamam 
Jungtinės Auto. Darbinin
kų Unijos.

N. Y. Vaikų Darbo Klausimas 
Visuotinam Balsavimui

A1 b a ny. — New Yorko 
valstijos senatas kelios die
nos atgal parėmė įnešimą 
pataisyt šalies konstituciją 
taip, kad būtų reguliuojama 
bei uždrausta samdyt dar
ban jaunuolius žemiau 18 
metų amžiaus. Dabar gi 
demokratas valstijos seimo 
narys P. B. Mercier įteikė 
sumanymą, kad tas klausi
mas būtų leistas piliečiam 
išspręsti visuotinu balsavi
mu. Tuomi Mercier nori 
sutrukdyt arba atmest mi-

MALAGOS PAĖMIME DA
LYVAVO 20,000 ITALŲ IR 

TŪKSTANČIAI NAZIŲ

Malaga, Ispanija, vas. 9. 
Kaip tik fašistai užėmė Ma
lagą, svarbiausią pietinės 
Ispanijos uostą, tuoj pada
rė ablavas prieš “kairiuo
sius,” tai yra, demokratinės 
valdžios šalininkus. Tapo 
suimta 5,000 liaudiečių, ir 
karo teismas jau smerkia 
sušaudymui visus dalyvavu
sius kovoj prieš fašistus ar
ba Liaudies Fronto prita
rėjus.

Gibraltar. — Malaga bu
vo užimta sutartinomis ata
komis fašistų armijos, lėk
tuvų ir karo laivų, štur- 
muojančioj Malagą armijoj 
beveik nebuvo ispanų kar
eivių. Jinai užimta jėgo
mis 20,000 Italijos kareivių, 
kelių tūkstančių nazių ir 
tūkstančių užsieninių legi
onierių ir maurų iš Ispaniš
kos M o r o k k o s. Malago 
šturmavime, be kitko, daly 
vavo virš 100 Italijos tanki

Bombardavimui miesto i 
jūrų komandavo Hitlerin 
of icier iai nuo čia jau stovė
jusio Vokietijos karo laivo 
“Admiral Graf Spee.” L;

Salamanca, Ispanija, vas. 
9.—Vyriausias fašistų ko- 
mandierius gen. Franco sa
ko, kad sekančią savaitę fa
šistai šturmuosią Almeria. 
Jis pranašauja, kad trumpu 
laiku jis užkariausiąs ir ša
lies sostinę Madridą.

Seville, vas. 9. — Fašistai 
skelbiasi, kad Madrido fron
te jie jau perkirtę liaudies 
milicijai susisiekimo vieške
lį tarp Madrido ir Valenci- 
jos, kur randasi laikinas re- 
publikos valdžios centras.

Madrid. — New Yorko 
Times korespondentas H. L. 
Matthews praneša, jog fa-

nimą konstitucijos pataisy-: šistai vas. 8 d po pjetų vgi 
m n . 1 • • • i i • n •mą.

Sovietuose Suimta Šimtai 
Trockistų Teroristų

Maskva. — Associated 
Press praneša, kad Sovie
tuose prasidėsiąs griežtas 
valymas Komunistų Parti
jos nuo trockistų gaivalų. 
Šimtai esą areštuota kaip 
Sovietų priešai bei pramo
nės gadintojai. Įmatoma 
didelis trockistii varytas ga- 
dinimo-sabotažo darbas mil
žiniškame lauko ūkio įran
kių fabrike Rostove prie 
Dono. Darbininkai demon
struoja reikalaudami mir- 
čia bausti sabotažuotojus.

Tiptonville, Tenn.—Žemės 
drebėjimas vas. 8 d. čia pa
kratė daugelį namų. Žmo
nės ypač bijojo, kad drebė
jimas nepraardytų užtvan
kos, saugojančios 
nuo potvinio.

miestą

smarkiai atakavo liaudie
čius, ginančius Madrido-Va- 
lencijos vieškelį, bet tapo 
atmušti.

šis korespondentas atžy
mi, kad fašistams ypač tar
nauja naujoviški tankai ir 
šarvuoti automobiliai, gauti 
iš Italijos ir Vokietijos.

Madrido Gynimo Komite
to vadas generolas Jose 
Miaja pareiškė: “Turėsim 
sunkių laikų. Bet tegul 
nieks nė vienam momentui 
nepamano, kad fašistams 
pavyks įžengti j Madridą.”

Avila, Ispanija.—Fašistai 
praneša, kad jie prasimušę 
ir perėję per Jaraba upę, 
Madrido priemiestyje. O 
šis pasisekimas >davęs jiem 
užtikrinimo, kad perkirsią 
ir liaudiečių vieškelį, vedan
tį iš Madrido į Valenciją.

— ----- —------ - ----

London. — Vadai tarp
tautinio bepusiškumo komi
teto (delei Ispanijos) atidė
jo neribotam laikui to ko
miteto susirinkimą.
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Liaudies Fronto Kova prieš 
Trockistus Ispanijoj

Ispanijos Liaudies Fronto valdžia, ku
rią sudaro socialistai, komunistai, anar
chistai, kairieji respublikonai, o taipgi 
Katalonijos ir Baskijos nacionalistai, 
pradėjo rimtą kovą prieš trockizmą. Val
džia paėmė į savo rankas trockistų radio 
stotį, per kurią jie demoralizavo žmones, 
uždarė jų laikraštį “EI Combatiente Ro
jo” (Raudonasis Kovotojas) ir įsakė po
licijai uždaryti visus trockistų partijos, 
“Darbininkų Marksistų Partijos” (P. O* 
U. M.) skyrius.

Liaudies Fronto valdžia, pagaliau, įsi
tikino, kad trockistai yra generolo Fran
co talkininkai, kad jie, apsimetę kairio
mis frazėmis, dirba tokį patį darbą, kaip 
ir generolas Franco—fašizmo naudai. 
Dėlto valdžia nusitarė ilgėliau ceremoni
jų su trockistais nedaryti, bet imtis 
griežtų priemonių jų suvaldymui.

Skaitytojai veikiausiai pamena mūsų 
pranašavimus, kad panašūs dalykai Is
panijoj įvyks. Valdžia negali kęsti tų 
mielų ir insinuacijų; metamų į josios Ver
dą, kuomet ji, su milioninėmis darbo 
žmonių masėmis, turi kovoti prieš mirti
ną priešą!

Suvienytos Socialistinės Jaunimo Są
jungos organas “Ahora” (Dabartis) tie
siai pareiškė: “Mes kaltiname POUM 
darbe, kenkiančiam vienybei visų anti
fašistinių proletarinių jėgų ir buvime 
piktu priešu visų partijų ir organizacijų, 
sudarančių Liaudies Frontą??- •

Visa Madrido stambioji spauda išstojo 
prieš trockistus, kaipo kontr-revoliuci- 
ninkus.

Kokis supuolimas!
Sovietų Sąjungoj trčekistams paskelb

ta griežta kova, kaipo kontrrevoliucinin
kams.

Ispanijoj, kurią valdo didžiumoj socia
listai ir liberalai, taipjau trockizmui pa
skelbta griežta kova kaipo kontrrevoliu
ciniam judėjimui.

O Amerikoj Socialistic Partijos galva, 
Thomas, įstojo į Trockio “gynimo” ko
mitetą. Daugiau: Amerikos Socialistų 
Partija susikvietė. trockininkus į savo 
eiles ir šiuo tarpu paleido visus galus 
darban prieš komunistus ir Sovietų Są
jungą. '

Trockizmas šiandien yra patsai prie
šakinis kontr-revoliucinės buržuazijos 
būrys. Prieš trockizmą turi būti kovoja
ma griežtai ir neatlaidžiai, jei norima 
turėti sveiką revoliucinį darbininkų ju
dėjimą, ir sveiką žmonių judėjimą prieš 
fašizmą, už demokratiją.

Pajudino Širšių Lizdą
.Įteikęs USA kongresui pasiūlymą pa

didinti augščiaus} šalies teismą, preziden
tas Rooseveltas sukėlė prieš <ave ne tik 
visus reakcininkus, bet ir net taip vadi
namus liberalus.

Pirmiausiai prieš tąjį sumanymą išsto
jo toki laikraščiai, kaip republikonų 
“Her’hld-Tribune” ir “Sun.” Paskui ir 
demokratų “Times” ir net liberalų 
“World-Telegram,” nekalbant jau apie 
Hearsto spaudą, katra tiesiog dūksta.

Jeigu stambaus kapitalo organai, ne
paisydami partijų, išstoja prieš preziden
to sumanymą, tai reikia tikėtis, kad tasai 
sumanymas nebus visai prastas masėms. 
Kitais žodžiais: darbo žmonių masės pri
valo šį prezidento sumanymą paremti, 
nors jis, žinoma, toli gražu nėra tokis, 
kokio pageidautum.

Keistai argumentuoja Hearsto “N. Y. 
American.” Šis lapas tiesiai pareiškia, 
jog prezidento Roosevelto pasiūlymas bū
siąs priimtas ir štai kodėl: Jungt, Valsti-

triotiško pasiaukojimo,” todėl jis ir da
bar priimsiąs Roosevelto sumanymą. Vi
sos valstijos (apart Maine ir Vermont) 
pereito j rinkimų kampanijoj pasisuksiu- 
sios už socializmą, prieš amerikonizmą, 
todėl Rooseveltas jaučiasi turįs liuosas 
rankas vykinti šalyj socializmą ir jis tai 
darąs.

Ir iš to išplauks, nurodo hearstinis lai
kraštis, galas Amerikos demokratijai, pa
sinaikins valstijų sienos, pasiliks tik 
griežtai vienlypė šalis su diktatūra.

Labai galimas daiktas, kad šis spaudos 
triukšmas paveiks į daugelį senatorių ir 
kongresmanų, kurie pasibijos balsuoti už 
Roosevelto pasiūlymą.’ Bet darbo žmo
nių masės privalo daryti spaudimą ant 
savo kongresmanų ir senatorių, reika
laujant balsuoti už visus prezidento pa
siūlymus.

Tegu privilegijuotoji klasė su sdvo or
ganais šūkauja. Amerikos darbo žmo
nės yra davę jiem atatinkamą atsakymą 
lapkričio 3 dieną, jie duos dar griežtesnį 
atsakymą ateityj!

Kaip Hitleris
Tūlas katalikas rašo “Naujienose” (už 

vas. 5d.):
Nors visiems yra žinoma, kad Hitleris su 

savo rudmarškiniais laiko iškėlę kumščius 
ant Lietuvos nepriklausomybės ir laukia va
landos, kuomet jiems pasitaikys proga Lie
tuvos valstybę sutremti, tačiau nepaisyda
mas šių faktų “Draugo” redaktorius šimu
tis praėjusį sekmadienį “Draugo” koncerte, 
kurio klausėsi apie 500 publikos, mėgino 
kiek drūtas pamėgdžioti Hitlerį. Rankas iš
kėlęs į viršų šimutis kalbėjo:

“Hitleris, vakar kalbėdamas, pareiškė pa
sauliui sekančiai: “Pasitraukit mums iš po 
kojų; čia eina Hitleris su vokiečių tauta!”

P-as šimutis, triukšmingai pakalbėjęs dar 
keletą minučių apie komunistus ir kitus sa
vo priešus, sekdamas Hitlerį paleido obalšį: 
‘Tasitraukit mums iš po kojų; čia eina 
‘Draugas’ su lietuvybe ir tikėjimu.”

Manau, kad plačių komentarų nereikia, 
nes kas kieno idėjas remia, to ir obalsiais 
vadovaujasi.
Lietuviški klerikalai—keisti sutvėri

mai: jie sakosi esą demokratai, tačiau 
betarpiškai remia fašistus. Jie padėjo 
Smetonai smurtiškam perversme, jie pa
turi jį savo darbais, nors žodžiais sakosi 
esą jam priešingi. Hitlerį ir Mussolinį 
jie kopijuoja visur. Šis p. Šimučio “išsi
šokimas” pilnai supuola su visa lietuviš
kos kunigijos kreiva klerikališkai-fašisti- 
ne politika.

Kenksmingas Darbas
Kaip jau žinoma, Anglijoj nelabai se

nai susidarė bendras frontas, kurin įei
na: Socialistinė Sąjunga (Socialist 
League), vadovaujamą Stafford Cripp- 
s’o; Nepriklausomoji Darbo Partija (In
dependent Labor Party), ir Komunistų 
Partija.

Socialistinė Sąjunga buvo nare Angli
jos Darbo Partijos. Tik už tai, kad ji iš
drįso sudaryti bendrą frontą su nepri- 
klausomiečiais ir komunistais, Darbo 
Partijos vadovybė Socialistinę Sąjungą 
pašalino iš Darbo Partijos.

Visos trys organizacijos, sudariusios 
bendru frontą, tiesa, savaime nariais nė
ra labai skaitlingos, t. y., neturi šimtų 
tūkstančių narių, tiesioginiai prie jų pri
klausančių, bet darbininkuose įtaką jos 
turi didelę.

Taigi, šis Darbo Partijos vadovybės 
žygis, išmetimas Socialistinės Sąjungos, 
yra labai kenksmingas darbas. Jis kenks. 
visam Didžiosios Britanijos darbininkų 
judėjimui. Jis kenks pačiai Darbo Par
tijai.

Anglijos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido platų atsišaukimą į 
darbiečius, aiškinantį tą rimtą padėtį, 
kurią sudarė Darbo Partijos rekaciniai 
vadai. Atsišaukime nurodoma, jog šian
dien Anglijos ir viso pasaulio darbinin
kai pavyzdį turi imti iš Ispanijos kovo
tojų, kur darbininkai, palikę savo parti
nius reikalus nuošaliai, Sudarė Liaudies 
Frontą ir griežtai kovoja su priešu—fa
šizmu. Anglijos Darbo Partija ne tik ne
benori vienytis, nebenori sudaryti bendro 
fronto su kitomis grupėmis, bet dargi 
skaldo savo jėgas, mėto laukan pažanges
nius darbininkus ir tuo gelbsti įsigalėti 
fašizmui.

Ponai Attlees ir Morrisonai, sako at
sišaukimas, nei parlamente, nėi niekiir 
neišstojo griežtai prieš veidmainišką An
glijos politiką Ispanijos klausimu, neigi

Aukos Ispanijos Res 
publikos Gynėjams

Liėt. Bendro FfOhto Komitetas, per M. Sukackienę,
Worcester^ Mass* [ $21.00

V. Navašinskas, Bridgeport, Corin* ...........................*.. » $1.00
ALDLD 53 kp., per M. Slekienę, Gafdrier, Mass.;.................64*57
J. Bružas, Portland, Me. .... *........................................ 1.50
Ignas Lisajus, Seymour, Conn............................................. 2.00
Per. J. K. Jankauskų Sidabrines vestuves parę, Oakland, C.12.00 
Per George Mumik, Fitchburg, Mass. ......
APLA 4 kp., per K. Naravą, Shenandoah, Pa 
Liet. Amerikos Pil. Kliubas, Gardner, Mass. 
J. Kaspariunas, Broadalbin, N. Y..................
A. ViSUot. Liet. Kong. skyrius, per M. Duseika, Rochester 120.00 
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.......................................... 1.00
Bendro Fronto Kom., per J. Liaudansky, Auburn, Me........ 10*00
Per A. Stripeiką, Elizabeth, N. J.......... .. .......................... 20.82
J. A. Jerome, So. Barre, Mass. ....................................................50

5.75
14.00

5.00
1*00

toks, palyginti, organizuotas 
streikas nebūtų galėjęs būti, jei 
ne šimtai nepartinių darbinin
kų, aktingai įsitraukusių į at- 
sakomingą vadovavimą strei
kui.

Kaikurie mūsų partijos na
riai nedakainuoja šios neparti
nių darbininkų jėgos. Jie sek- 
tantiniai prieina prie šio klau
simo, manydami, kad tik komu
nistų rankomis galima tą ar ki
tą darbą padaryti ir nepasitiki 
nepartiniais darbininkais. To
kios pažiūros nieko bendro ne
turi Su triūsų partijos linija. 
Mūsų partija tik tuomet galės 
tinkamai vadovaut kovai ir 
vesti ją teisingomis vėžėmis, 
vieninteliai galinčiomis atvest 
darbininkus į laimėjimą, jei ji 
remsis šimtais ir tūkstančiais 
nepartinių darbininkų.

į šalį ir tuo būdu streiką lai
mėjo.

Tarp kitko, “Bostono” darbi
ninkų tarpe kalbama, kad troc- 
kistams už jų patarnavimą fab
rikantams pakeltas uždarbis po 
vieną litą į dieną, tai yra dvigu
bai tiek, kiek pakėlė kitiems 
darbininkams. Tai visai gali
mas dalykas, nes trockistai tai 
žvalgybos agentai. Jų reikia 
saugotis, kaip pasiutusių šunų.

ŠYPSENOS

Viso ................. . .......
Pirmiau buvo paskelbta

Viso per “Laisvę” suplaukė

$280.14
1424.15

$1,704.29

LIETUVOS ŽINIOS

Mes turim drąsiau traukt ne
partinius darbininkus prie va
dovavimo darbininkų kovai. 
Daugiau pasitikėjimo neparti
niais darbininkais! Taip vesda-' 
mi darbą mes iškelsim iš darbi
ninkų masės naujus darbininkų 
vadovų sluoksnius, kurie komu
nistams vadovaujant užtikrins 
darbininkų laimėjimą.

Plėšikai Nori Save 
Pazalatyt

KAUNAS. — Fašistai moka 
ne tik plėšti liaudį, bet rūpina
si dėtis liaudies geradėjais. Fa
šistai net mano, kad plėšti jiems 
bus lengviau, jei jie save paza- 
latys liaudies akyse, štai didžio
jo spekulianto ir dvarininko 
Tūbelio iniciatyva susidarė taip 
vadinamas “žiemos pagelbos” 
komitetas. Jo tikslas esąs ^‘var
guomenę sušelpti.” Kas tie var
guomenės “šelpėjai?” Be mini
mo Tūbelio, čia mes matome 
Smetonienę, Rusteiką, kdris po
licinėmis priemonėmis kovoja 
prieš bedarbius, reikalaujančius 
maisto savo vaikams, darbinin
kų rakalio žmoną čaplikienę, na 
ir dar Visą eilę jų klapčiukų. 
Šitiems įvairiems “geradariam” 
varguomenė gali pasakyti: “ma
žiau jūs plėškit liaudį, tai ir ši
to pakaks jūsų gerai širdžiai.”

Darrbininkai ir varguoĮnenė 
tik per kovą gali pagerinti sa
vo būklę, sumažinti savo 
čias del šalčio ir vargo. V:

ri sudaryt bendro fronto pa
grindais komitetu^, šių komite
tų uždavinis — vadovaut be
darbių kovai.

Prieš Fašistinius Darbo Rū
mus, už Darbininkų Orga

nizavimas!
KAUNAS. — Didžiausia dar

bininkų dauguma boikotavo rin
kimus į darbo rūmus, nes dar
bininkams buvo aišku, kad fa
šistai juos kuria ne darbininkų 
reikalams ginti, o dar labiau 
juos smaugti. Ir savo veikimu 
darbo rūmai parodė, kad jie yra 
ištikimi fašistų valdžios tarnai. 
Ypač žandariškas pareigas jie 
ėjo Kauno darbininkų visuotino

Iškovojo Didesnį Darbo Už
mokestį

J KAUNAS. — “Bostono” dar
bininkų streikas, kuris tęsės 11 
dienų, pasibaigė tuo, kad dar
bininkai iškovojo darbo užmo
kesčio pakėlimą 10 nuošimčių. 
Tai yra, kas uždirbo 4 litus, 
uždirbs 4 lt. 40 et. į dieną, kas 
uždirbo 5 litus, uždirbs 5 lt. 50 
centų ir tt.

Jei ne trockistų provokato
riškas darbas tame streike, dar
bininkai, be abejo, būtų dar 
daugiau iškovoję. Jau darbinin
kams ruošiant streiką, trockis
tai pradėjo savo ardymo darbą 
ir stengėsi padėt fabrikantams.

kan- 
enok , 

dirbančioji liaudis pati turi iš
vystyti solidarumo kampąniją 

.kur-
var-

varguomenei ^remti. Reikia 
ti darbininkų komitetas 
guomenei remti,c reikia rinkti 
šiltus drabužius ir aukas labiau
siai skurstantiems pagelbėti, 
šitą solidarumo kampaniją rei
kia varyti ne tik Kaune, bet ir 
visose Lietuvos vietose. Vesda
mi į kovą varguomenę del savo 
reikalų, mes turim kartu ir 
vomis jėgomis pagelbėti jai.
to reikalauja iš mūsų broliškai 
klasinis solidarumas.

sa- 
ši-

Nedarbas Didėja
Artinantis žiemai sustabdo

ma daugelis darbų ir darbinin
kai atleidžiami. Pirmiausia be
darbiais tampa daugelis statys 
bininkų ir dauguma viešųjų 
darbą darbininkų. Darbo neten
ka ir kaikurių įmonių darbinin
kai. Pav., šiomis dienomis Am
erikos lietuvių a.kc. b-vės auto
busams remontuoti dirbtuvėse 
atleista darbininkų dalis. Be
darbė neaplenkia ir inteligentų. 
Lapkričio 14 d. Kauno mi. sa
vivaldybė iš darbo atleido apie 
40 inteligentų, kurie dirbo prie 
gatvių tvarkymo.

Bedarbiai neturi laukti, kol 
juos ir ją šeimas badas bei šal-. 
tis paims už gerklės. Reikia or
ganizuotai rinktis prie savival
dybės bei kitų įstaigą ir reika
laut darbo arba pašalpų, iš ku
rių būt galima tinkamai gyven
ti. Kartu reikia reikalaut nemo
kamą butą ir kuro suteikimo. 
Bedarbiams turi būt nemokamai 
teikiama ir medicinos pagelba. 
Sekmingesniam kovos Vedimui 
bedarbiai nieko nelaukdami tu-

streiko metu. Gi šiaip per kon-! PlrmJ kartą^. hors darbininkai 
fliktus tarp kapitalistų ir dar-!;’a« buv° deI =avo rei-
bininkų, darbo rūmai visada rū-1 trockistams vis dėlto
pinosi neprileisti darbininkus 1 ko,^pnleist prie streiko, 
prie streikų ir išrišt tuos kon-1 Pet .neHgarh Darbui nkai galu- 
fliktus darbininkų nenaudai- tinai pasiruošė ir paskelbė strei- 
Tiesa, tose vięl
Pinkai buvo geriau organizuoti 
ir aštrus buvo streiko klausi
mas, darbo rūmai su fašistų 
valdžios pagelba priversti bū
davo bent dalinai patenkinti 
darbininkų reikalavimus.

Nors darbininkai žiūrėjo 
darbo rūmų vadovybę, kaip 
fašistų tarnus, bet jie kaltu rū
pinosi išhaUdot susidariusias ry- 
šyj su darbo rūmų įkūrimu le
gates galimybes savo reika
lams ginti. Darbininkai, nepa
sitikėdami darbo rūmų vadovy
be, rūpinosi kuriamų sekcijų 
prie darbo rūmų pagelba svars
tyti savo reikalaVimUs ir už 
juos koVoti. Kaikurių šakų sek
cijos prie darbo rūmų pradėjo 
tapti darbininkų kovos orga
nais. Tai matydamas, darbinin
kų smaugėjas Čaplikas pareika
lavo panaikinti sekcijas, kaip 
anksčiau buvo panaikinti fašis
tams neištikimi seniūnai. Fašis
tai tuo būdu rūpinasi pasmaugt 
bent mažiausią darbininkų bal
są.

foqp kur darbi- ITuomet trofckistai mėgino 
nro-nniy.unH išsibriaUt į vadovavimą ir nu-

i

traukt streiką. Kai administra
cija pranešė, jog visi darbinin
kai atleisti, tai trockistai pra
dėjo agituot, kad reik pasiten- 
kint kompensacija ir baigti. 
Darbininkai iš to pamatė, kad 
trockistai veda atvirą žvalgybiš- 
.ką agitaciją, jų nepaklausė ir 
vedė toliau savo kovą už darbo 
užmokesčio pakėlimą, prieš dar
bininkų atleidimą. Kuomet ad
ministracija, darbininkų pri
versta, sutiko pradėt dery
bas su pastaraisiais, tai trockis
tai vėl patys save siūlė eit vesti 
derybas ir stengėsi, kaip įma
nydami, nutraukt streiką^ Bet 
darbininkai nustūmė trockistus

Traukim Nepartinius Dar
bininkus į Aktingą Darbą

KAUNAS. — Bręstant nau
jiems streikams, prieš mus, ko
munistus, iškyla uždavinys kuo- 
plačiausidi traukti nepartinius 
darbininkus į aktingą vadovavi
mo darbą. Dėlto mes turim pa
daryt visas reikiamas išvadas iš 
birželio visuotino streiko. Bū
tent, šitame streike ryškiausiai 
pasižymėjo nepartinių darbi
ninkų organizaciniai gabumai. 
Jie netik kartu su komunistais 
drąsiai kovojo prieš fašistinę 
policiją ir žvalgybininkų gau
jas, bet ėmėsi ir atsakomingo 
organizacinio darbo, šaukė prie 
streiko dar dirbančius darbinin
kus, kūrė įmonės komitetus, 
rinko delegatus. Toks platus ir

Senatorius Robert M. La 
Foilėtte iš Wiscorisin Valstijos, 
kuris pasirįžb tyrinėti automo
bilių išdirbėję pelnus.

jie išstojo griežtai už davimąknateriales 
pagelbės. Anglijos kovotojams.

IŠ visko matyti, kad ši reakcinių vadų 
politika įneš Anglijos Darbo Parti j on di
delių susirėmimų tarp dešiniųjų ir kai

riųjų. Juk.pažangesnis elementas nety
lės, matydamas skaldymą organizuotų 
darbininkų. Gyvename gadynėje darbi
ninkų klasės vienijimosi, o ne skaldy
mosi,

PRANAŠO VARGAI
Ar mes', gerbiamieji, žiūrė

kim šiaip ar taip, bet turim 
pripažinti, kad kaip gretai bė
ga laikas, taip dar greičiau mai
nosi čėsas. Buvo gadynė, kad 
žmonės laikė už šventą tiesą 
viską, ką tik mokyti, arba šiaip 
kuo atsižymėję vyrai pasakyda
vo. Tokius pasakymus arba api- 
pasakojimus vadindavo prana
šystėmis, o tokius žmones—pra
našais. Ir nepaisant, ar bent 
kada nors kokia pranašystė iš
sipildė, ar ne, bet niekas apie 
tai nei nesumurmėjo, o tik pa
laikė už šventą tiesą ir gana; 
net nieks ir negalėjo kitaip pa
mąstyti, nes tokį netikėlį tuoj 
būtų įmurdę į smalos bačką ir 
suspirginę ant laužo, kaip slie
ką. Gi apie patį pranašą žmo
gus galėjai tik kepurę nusiėmęs 
ką nors pasakyti. Vienok, nuo 
pranašų gadynės jau prabėgo 
ne vienas puskapis metų, todėl 
labai daug kas ir persikeitė, 
persimainė. Ne tik su pačiais 
pranašais ir pranašystėmis, 
bet už vis labiaus, tai su žmo
nėmis pasidarė tikra velniava. 
Ir nors ir šiandien dar yra gana 
visokių pranašų, kurie visokiau
sių pranašysčių pripranašauja, 
bet ar daug šiandien yra tikin
čių toms jų pranašystėms, tai 
jau kitas dalykas. Vargu gal 
būt kad šiandien ir žvirbliai 
primtų pranašystes už tikras 
avižas bei kanapes? O kadangi 
šiandien jau tiek daug neviernų 
Tamošių, tai jau, gerbiamieji, 
ir pranašui nėra taip lengva 

; pranašauti, lyg ir pupas žarsty
ti. Tu, žmogus, gali sau pra
našauti, kaip tik nori, o tie ne
tikėliai išvadins tavo pranašys
tes nesąmone, o patį pranašą— 
kuku. Nu ir ką tu jiems gali pa
daryti? Nors tu, žmogus, iš 
piktumo gali susirietęs ir savo 
kojos nykštį krimsti, tai vis vien 
nieko nemačys.

Tik del pavyzdžio, kad ir mū
sų vienas lietuviškas pranašas, 
—net per devynioliką mūsų vie
špaties metelių pranašavo galą 
Rusijos bolševizmui. Ar 
tos pranašystės išsipildė, ar ne, 
tai jau kitas dalykas, ir aš, ger
biamieji, apie tai nesiimsiu 
spręsti, nes tai paties pranašo 
dalykas. Bet, veikiausia, kad 
niekam apie fai gal nė į galvą 
būt neatėję, jei tie “Laisvės” 
rėksniai būt neišlindę su savo 
dvylekiu. Na ir kas jau čia, ro
dos, tokio, jei bolševizmas dar 
negavo galą pagal pranašystes? 
Aš manau, gerbiamieji, kad ši 
paslaptis pasilieka tik pačiam 
pranašui išspręsti ir gal dar pa
laukti kitus devynioliką metų, o 
tuo pačiu laiku pačiam prana
šui vis daugiau pranašauti ir 
džiaugtis, džiaugtis ir pranašau
ti. Juk dėlei to, rodos, niekam 
nėra jokio blogo, o naiidos vis
gi nors pačiam pranašui tiek, 
kad jis gali tuomi save raminti 
ir džiaugtis, lyg ir kūdikis apsi- 
žiojęs savo kojos nykštį, džiaug
tis ir girtis. Bet kurgi tau, 
žmogau, tie rėksniai ims ir iš
kęs! Aną dieną ima ir išpyš
kina litaniją visos devyniolikos 
metų tas pranašystes, kurios 
nuėjo vėjais. Sako: tų pranaša
vai, pranašavai ir tos visos ta
vo pranašystės tai tik sapno vil
tis ir džiaugsmas, o daugiau 
nieko.

Tai ot tu, žmogus, ir būk 
šiandien pranašu, jei mandrus, 
kada tiek daug yra 'neviernų 
Tamošių ir netikėlių, o dar dau
giau rėksnių, kurie niekad neuž
sidaro savo kakarinės ir visados 
pagatavi niekais paversti tavo 
sunkų devyniolikos metų triūsą.
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Darbininke ir Šeimininke Pienas-Ekonomiškas 
Maistas

DUKTERYS
B. Levinas

Mums kino scenerijai reikalinga buvo tuč
tuojau išvažiuoti į Baltarusiją, susitikt ten su 
kolkozininke, ir sužinoti, kaip ji anksčiau gy
veno, kaip ji dabar gyvena. Pageidautina, kad 
pas šitą kolchozininkę būtų suaugusi duktė, 
ji gali būti ir nesuaugusi, taip ar kitaip — kad 
būtų duktė. Reikalinga prieš pastatyti gyve
nimą motinos ir dukters. Motina ir duktė— 
taip buvo manyta pavadinti būsimą filmą. •

Rytą mes buvom Minske, o po valandos iš
važiavom į Polesję. Pūtė vėjas, krito sniegas. 
Kelias buvo purvuotas. Vakarą atvažiavom į - 
kaimą, Pogost. Sovieto pirmininkas mus aty- 
džiai išklausė ir pasakė:

—Taip, pas m.us daug tokių,—patylėjo, atsi
duso ir pridėjo:

—Pas mus daug tokių motinų ir dukterų. 
Ir nežinau, ką gi jums patarti. ..

Jis pasiuntė pašaukti kolchozo pirmininką. 
Ir greitai jiedu tarėsi, ką čia jiems pareko
menduoti. Jie išvardino vardus ir pavardes 
kolchozininkių. Kiekviena iš jų praeityj — dva- 
riokė, ir pas kiekvieną iš šitų kolchozininkių 
buvo ne viena, o keletą dukterų. Yra duktė— 
agronomas. Yra duktė—gydytoja. Yra duktė 
zootechnikė. Yra duktė—mokytoja. Yra duktė 
—komandierius. Yra duktė — akušerė.

—Išsirinkite kokią norite profesiją—pasakė 
sovieto pirmininkas. O kolchozo pirmininkas 
pradėjo siūlyti sūnų.

—Yra garbingi sūnūs pas mūsų kolchozinin- 
kus. Norite lakūną? Norite parūbežio saugo
toją? Norite gelžkelietį? Apdovanotas...

Mes paaiškinom, kad mums reikalinga pa
prasta kolchozininkę, buvusi praeityj samdinė 
ir pas kurią yra paprasta duktė.

—Tai ką,—pasakė jie mums su tam tikru 
nusivylimu—ryt iš ryto eikite į kurią norite 
pirkią, ir rasite tą, ko jieškote.

Rytą mes taip ir padarėm. Mes atėjom pas 
kolchozininkę Agripiną Parfenovą Zubrickają. 
Jai 58 metai. Nuo 7 metų, sulyg jog išsireiš
kimu, ji pradėjo “vargti”. Vargo pas dvari
ninką Krupską, pas dvarininką Mecevičą. Sve
timas kiaules ganė. . . Svetimas karves mel
žė. . . Svetimas grindis plovė.. . Svetimus ru
gius rišo... Svetimoj grįtelėj gyveno...

—Iki Sovietų valdžios vaikščiojau susilen
kusi ir, kaip kiaulė, vis į žemę žiūrėjau... 
Ir kiekvieną dieną tas pats valgis—bulvės... 
Štai kaip gyvenom. . .

—O dabar kaip gyvenate?—paklausėm mes. 
Agripina Parfenova pažiūrėjo į mus ne labai 
gerai. Jos suraukšlėtas veidas išreiškė nusi
stebėjimą: kas čia per klausimas?

—Ką gi čia beklausinėti,—pasakė ji.—Štai 
matote... Viskas mano.

Agripina Parfenova gyvena name su dide
liais langais. Nedažytos grindys išplautos ir 
apdengtos gėliuotu kilimu. Kambary stovėjo 
geležinė lova ir šėpa rūbams. Kitam kambary
je, erdvesniam, gyvena sūnus su marčia.

—Dabar eikime į kiemą—pasiūlė mums šei
mininkė.—Parodysiu jums savo ūkį.—Ji pa
rodė mums “tvartelį”, kur knarkė dvi kiaulės. 
Mes pažiūrėjom į teliuką, į žąsis, į antis—kada 
visą apžiūrėjom, Agripina Parfenova pasakė:

—Dabar jūs matėte, kaip gyvenam prie so
vietų valdžios. Būsim turtingesni, bet svar
biausia—tai kita. Juk anksčiau nieks mane užu 
žmogų neskaitė... O dabar aš drąsi pali
kau. .. Ir susirinkime išstoju. . . Ir parėksiu, 
jei reikia... štai kas svarbiausia,—aš visur 
galiu pasirodyti ir visa, kas skauda, pasakyti.

—O duktė-pas jus yra?—paklausėm mes,

376 Broadway. šis parengi
mas bus naujanybė, kokios So. 
Bostone dar nėra buvę. čia 
kiekvienas galės išbandyti savo 
laimę tiktai už kelis centus. Prie 
to dar bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Gera muzikalė progra
ma. Todėl kviečiame visus at
silankyti ir linksmai praleiti 
vakarą.

Rengėjos.

Kaip Rengiama Mūšy 
Knyga “Virėja”

atmintinai žinau... Jūs tei- 
nieko nepraleidžiate,—pagyrė

dukters adresą ir pažadėjom tačiau knygos
K. Petrikienei 
dirbant darbas 
Jinai priruošta

Dr. John L. Rice, 
(New Yorko miesto sveikatos 

komisijonierius)
Labai daug šeimininkių turėjo 

ant tiek sumažinti savo šeimy
niškus biudžetus, kad jos buvo 
priverstos su didžiausia ekono
mija pirkti valgomus daiktus 
savo šeimynoms. Nekurtos šei
mininkės bandė išrišti savo pro
blemą sumažinimu duodamų 
šeimynai valgių. Bet tokia klai
dinga ekonomija gali užsibaigti 
nedapenėjimu.

Gal vienas iš geriausių ir pi
giausių žinomų maistų yra pie
nas, kuris ištikro beveik visko 
pilnas. Jis turi visus maistingu
mo elementus, kurių žmogaus 
kūnas reikalauja. Vienas stiklas 
pieno reiškia apie 125 “calo
ries” energijos, jis turi kalkio, 
ir kitų mineralų, riebumo, ir 
“carbohydrates.” Pieną galima 
vartoti vien kaipo gėrimą, arba 
su šokoladu ir kakao. Daržoves

NADEŽDA KRUPSKAJA, LENINO NAŠLĖ.

Paveikslas parodo ją kalbant Raudonosios Armijos 
oficierių žmonų suvažiavime, nesenai įvykusiame 
Maskvoj.

Buržuazinė spauda ir vėl buvo ją “areštavus” po 
nuteisimo trockistų teroristų. Pamename, tą pat buvo 
padarę ir po nuteisimo trockistų zinovjeviečių. Tai 
moteriškė, kurią geltonoji spauda “areštuoja,” ir “tei
sia,” ir “šaudo,” kaip tą daro su Stalinu, bet ji vis 
dar labai gyva, laisva ir veikli Sovietų Sąjungos ir vi
sos darbo liaudies gerovei.

Da- 
pir- 
kuri

kad

nesu-

nepa- 
nuva-

kada vėl grįžom į namus.
-—Štai ji, mano duktė,—ir Agripina Parfe- 

novh parodė mums fotografiją, kurioj šypso
josi labai simpatiška mergaitė. Dukterę vadi
na Nina. Ji mokinasi Minske “ant daktaro”. 
Dažnai motinai rašo. Agripina Parfenova iš
ėmė laiškų pakelį ir privertė mus balsiai per
skaityti. Tai buvo paprasti laiškai, kuriuos 
rašo jaunos mergaitės motinoms, šitie laiškai 
mažai kuo skiriasi viens nuo kito: “Brangi 
mama... aš gyva, sveika, mokinuos gerai, 
gerai valgau. Tu nesirūpink apie mane” ir tt.

—Pagalvokite, pas samdinę—ir toks vaikas! 
—sakė kiekvieną kartą Agripina Parfenova po 
balsiai perskaityto laiško.

Mes norėjom išeiti, bet Agripina Parfenova 
mus neišleido, kol mes neperskaitėm visus 
laiškus.

—Aš pati beraštė—prisipažino ji, atsidu
sus—ir jeigu raštingas žmogus pakliūna, tai 
neišleisiu, kol visus laiškus neperskaitys... 
Aš tuos laiškus 
singai skaitėte, 
ji mus.

Mes paėmėm
aplankyti ją Minske...

Paskui mes užėjom pas kitas kolchozininkes. 
Praėjusis šitų kolchozninkių gyvenimas ma
žai kuo skyrėsi nuo buvusios samdinės gyve
nimo. Dūminė pirkia. Bulvės. Be apavo... 
Alkanas, tamsus, vergiškas gyvenimas. .. 
bar šitos kolchozininkes gyvena šviesiose 
kiose, ir beveik pas kiekvieną yra duktė, 
mokinasi Minske.

Mes skubėjom į Baltarusijos sostinę,
pasimatyti su dukterimis. Kelyj pas mus į au
tomobilių įsėdo vienas pilietis.

—Tai, kaip,—paklausė mūs nepažįstamasis, 
—radote motiną ir dukterį?—Ir čia jis pridū
rė:—Veltui jūs į Pogostą važiavote. Geriau jūs 
pas mus į Krivičius būtumėte užvažiavę.

—Kuo gi jūsų Krivičiai geresni?
—Mūsų Krivičius baltieji lenkai degino. 

Tiesa, ir Pogostą jie degino, bet ne taip uoliai, 
kaip mūsų Krivičius. Pas mus jie 15 žmonių 
pakorė, o 150 šautuvų buožėmis primušė... 
Dabar pas mus Krivičiuose 14-kai kiemų yra 
dešimtis mokytojų, 8 inžinieriai, 2 profesoriai, 
3 lakūnai, agronomų ir komandierių 
skaityt. . .

Kelio pasukime mes atsisveikinom su 
žįstamu. Jis nuėjo į Krivičius, o mes
žiavom į Minską. Vėlai vakarą atėjom į medi
cinos instituto bendrabutį universiteto mieste
lyj. Leniniškam kampelyj susirinko kolchozi
ninkių dukterys. Tai buvo 2-ro ir 3-čio kur
so mokinės. Mes joms perdavėm linkėjimus 
nuo jų motinų. Jos padėkavojo. Kalba kaip 
tai nesiklijavo. Mes bandėm paklausti: “Kaip 
jūs gyvenate?”

—Gerai, — atsakė jos, linksmai nusišypso
jus,—o jūs kaip?

—Taipgi gerai—atsakėm susimaišę.
—Kodėl, būtent, jūs mus surinkot?—pa

klausė viena iš jų, truputį paraudonavus. Pa
sakyti joms, kad mes norėjom “prieš pasta
tyti” jų gyvenimą praėjusiam jų motinų gy
venimui, buvo kaip tai nepatogu, žydriaakėms, 
baltaplaukėms mergaitėms pasirodytų tas kei
sta.

—O taip tik, atvežėme linkėjimus nuo mo
tinų.—Iki pasimatymo, dovanokite už suteiktą 
sutrukdymą.

—Būkite sveiki,—atsakė jos.—Jūs ateikite 
pas mus prieš išeinamą dieną. Pas mus būna 
linksma, dabar mes užimtos. Prie egzaminų 
ruošiamės. ’

. . .Nesinorėjo nueiti nuo šių puikių mergai
čių. Tiktai dukterys mažakalbės, visos moki
nasi, neturi laiko, užimtos.

Vertė L. Liepa.

Knygos “Virėja” komisija 
raportavo, kad knygai raštų 
paruošimas dideliais šuoliais 
eina pirmyn.

Nors dar ne visos galinčios 
suteikti receptų draugės atliko 
savo pareigą, 
redaktorei d.
pasišventusiai 
eina pirmyn.
gautus nuo draugių raštus, o 
ko negaunama—pati gamina. 
Jinai, beje, nepasitenkina vien 
savo sprendimu, nors yra vie
na autoritetingiausių moterų 
toje srityje. Ji dar jieško ir 
gauna patarimų iš maisto'sri
ties žinovų gydytojų ir dijetos 
specialistų.

Taigi, knygos 200 puslapių 
nebus užpildyti bile kuo, bet 
parinktiniausiais ir sveikatos 
atžvilgiu tinkamiausių valgių 
receptais bei kitais svarbiau
siais šeimininkėms patarimais.

Dar turinčios receptų pra
šomos siųsti juos kaip galint 
greičiau. Atliksite naudingą 
darbą ir pačiom bus gražu 
matyti savo triūsą įdėtą gra
žioje knygoje. Rašykit sekamu 
antrašu :

“Virėja”, 221 . So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

Kadangi knygoje galės tilp
ti tik patys parinktieji ir tik 
po apribotą skaičių kiekvienos 
rūšies valgių receptų, tad ne
galima užtikrinti, kad kiekvie
nas atsiųstųjų tilps knygoje. 
Netilpusieji knygoje receptai 
bus vėliau panaudoti “Lais
vės” moterų skyriuje.

Knygai raštų priruošimą ti
kimasi užbaigti prieš birželio 
mėnesį šių metų.

Kada Knyga Bus Gatava?
Knygos išleidimo laikas pri

klauso nuo to, kaip greit su- 
kelsime nors gerą dalį pinigų 
apmokėjimui spaudos.

Knygą leidžia Am. Lietu
vių Darb. Literatūros Draugi
jos Moterų Skyrius. Tačiau 
ALDLD Centro Moterų Komi
tetas apsvarstė, kad šiai kny
gai pinigus negalima imti iš 
Centro, nes tas sutrukdytų iš
leidimą nariams knygos ir 
“Šviesos”. Knyga “Virėja” ne
bus duodama ALDLD nariams 
veltui, bet parduodama na
riams ir ne nariams. Dėlto mes 
nutarėme “Virėjos” spaudai

Mano manymu, tai Sovietų 1 lėšas sukelti prenumeratos ke- 
valdžia padarė stambią klaidą 
išleisdama Trockį iš Rusijos. 
Delei vieno niekšo jau i----
tūkstančiai nekaltų žmonių, iš-1 simokantieji gaus už 75c. Tuo

ir grūdinį maistą jis padaro 
maistingesniais.

Kiekvienas asmuo, nuo kūdi
kio iki seniausio žmogaus, pri- Į 
valo vartoti pieno kasdien. Mo
kyklą lankantis vaikas, mažas 
kūdikis, jaunas vaikinas, ofiso 
darbininkas ir kiti, kurie prie 
darbo daug sėdi, kurie sunkiai 
dirba ant lauko ir pati šeimi
ninkė—tie visi negali rasti svei
kesnių gėrimo. Tarpe valgių, 
kaip ir prie valgių, pienas at
naujina nekurias kūno sumenkė
jusias daleles ir suteikia kūnui 
pasipriešinimo prieš ligas.

Galima vartoti pieną ir pieno 
produktus beveik visose virimo 
formose. Su kiaušiniais pienas 
sudaro svarbią, koncentruotą, 
formą riebaus maisto, kuris 
reikalingas augimui ir atnauji
nimui kūno dalelių; s/ maka
ronais, “spaghetti” ir lukšiniais 
yra energijos šaltinis; su dar
žovėmis, kaip žirniais, kornais, 
žaliomis pupomis, žiedkopūstais, 
morkvomis ir panašiomis—yra 
puiki kombinacija svarbių mai
tinančių elementų.

Kiekviena šeimininkė pati ži
no, kaip pienas įvairina val
gius. Svarbūs moksliški tyrinė
jimai parodo pieno vertę. Var
tojimas pieno ir pieninių pro
duktų, kaipo maisto, vis auga. 
Bet vistiek randasi namų šioje 
šalyje, kur jokios atydos ne
kreipiama į pieno vartojimą.

Padėkim Ispanijai!

Trockistų Teismas
Kuomet Trockis išsinešdino 

iš Rusijos, kiek vėliau, mūs 
dienraštis “Laisvė” išleido bro
šiūrėlę apie Trockį. Aš tuomet 
apie Trockį laikiausi suvis kiV 
tokios nuomonės; man atrodė, 
kad tai ėjo kova vien tik už va
dovybę tarpe Trockio ir Stalino. 
Į išleistą brošiūrėlę žiūrėjau 
vien tik kaipo į priemonę Troc
kio “nakinimui”.

Paeitų metų Rusijoje teis
mas ir sušaudymas 16 trockistų 
dar vis daugeliui abejojančių 
draugų bei draugių darė šiur
pius įspūdžius, visur tik troc- 
kistai ir trockistai; atrodė, kad 
tikrai Stalinui Trockis labai pa
vojingas.

Laike paskutinio trockistų 
teismo aš nusprendžiau “Lais
vės” visai neskaityti, ką ji rašo

Bet nuo-

apie trockistų bylą. Skaičiau 
Brooklyno poeto gazietą, iš 
“Naujosios Gadynės” “draugų” 
nuomonę ir “New York Times”, 
sekiau kiekvienos dienos žinias 
apie einamąjį Maskvoje teismą 
ir su nekantrumu laukiau nuo
sprendžio išnešant.
sprendžiu esu kiek apsivylusi 
Radekas nevertas 
turėjo būt mirtis.

žmogus, būdamas valdžios 
viršūnėse, aiškiai matęs visus 
revoliucijos pergyventus skaus
mus—šimtais ir tūkstančiais 
liaudis aukojo savo gyvybę, kad 
tik išgelbėjus revoliucijos lai
mėjimus—gi toki niekšai darė 
įvairius suokalbius priešais tą 
liaudį, kuri pastatė juos prieky, 
kad jie vestų tą išvargusią 
liaudį į laimingesnę ateitį.

kalėti, jam

Motery Skyriaus Skaitytojy Dovanos 
“Laisvės” Bazaro Motery Stalui

laiką. O skubinti ištiesų buvę 
ko. Tiek darbo! Apie pusantro 
yardo ketvirtainė lininė staltie
sė išmarginta įkarpytomis ir 
apsiuvinėtomis tulpėmis, ap- 
megzti kraštai. Moterų stalą tu
rėsime ir ši dovana bus vienu 
iš puikiųjų jam papuošalų.

K. Degutienė, Elizabeth, N. 
J., moterų stalui ' padovanojo 
rožavą lovos užtiesalą.

ALDLD 20-tos kuopos Mote- 
rųrų Skyrius, Binghamton, N. 
Y., atsiuntė $5 pinigais nupirki
mui daiktų Moterų Stalui.

Kai kurios kitos tolimos ir 
vietinės draugės irgi jau apdo- 

I vanojo “Laisvės” bazarą. Apie 
'tai buvo rašyta Vietinėse žinio
se ir kitur. Tikimės, kad iki 
prasidės bazaras susilauksim ir 

, daugiau dovanų.
Gi vietinės Am. Liet. Darb. 

,. . . , ± .. , , • , I Literatūros Draugijos Moterųtiesę ir 4 skepetaites—napkins. 1

Pasirodo, “Laisvės” moterų 
skyrius “Darbininkė ir šeimi
ninkė” ne tik yra moterų go
džiai skaitomas, bet ir atsilie
piama į jame iškeltus klausi
mus. Ir ne kartą atsiliepiama 
su nemažu pasišventimu. Taip 
būdavo seniau buvusiuose įvai
riuose vajuose, taip yra ir da
bar, kada atsišaukėrp dovanų 
įrengimui Moterų Stalo rytoj 
prasidėsiančiame “Laisvės” Ba
za re.

Uršulė šimoliūnienė, iš Bing
hamton, N. Y., pati pirmoji at
siuntė 
rankų 
modei 
siukų.

M. Janavičienė, Washington, 1 
’ I Pa., rašo:

“Gerb. Drauge:
“Siunčiu jūsą vardu ‘Laisvės 

Bazaro Moterą Skyriui šią stal-

dovanas, susidedančias iš 
darbo paduškaitės, ko- 

užtiesalo ir dviejų abrū-

Jeigu moterys turės savo stalą, 
tai papuošk, o jeigu ir neturės, 
tai vistiek- ‘Laisvei.’ Drauge, 
skubinau siūti, kad kaip suspė
jus paskirtu laiku ir vos pabai
giau 4 vasario. Tuoj išsiunčiau, 
kad tik į laiką gautut.”

Gavome, drauge, dar ir prieš

81-mos kuopos narės darbuoja
si aplankydamos vietos biznie
rius, profesionalus ir šiaip žmo
nes, kad gauti dovanų bazarui.

Moterų stalui skiriamos dova
nos eina “Laisvės” naudai.

S. Sasna.
(Mot. Skyr. tąsa 4 pusi.)

Virėjos” kaina bus $1, bet 
žuvo iš anksto užsisakantieji ir už-

eikvota aibės kapitalo tų niek-1 tikslu padarytos prenumeratų
šų suokalbių susekimui; kiek 
Rusijoje darbo sutrukdyta per 
tų nenaudėlių suokalbius? O jei
gu anie nebūtų likę susekti, kas 
tuomet iš revoliucijos laimėji
mų būtų likę? Trockis, kaip ta 
Simpsonienė, užsimanė karališ
kos karūnos, bet Trockis tikė
josi, kad tik su pagelba Hitle
rio 
ti.

jis tą karūną pajėgs įsigy-

K. Labunienė.

So. Boston, Mass
Linksmas Juokų Vakaras

Rengia ALDLD 2 kp. Moterų
Skyrius nedėlioję, 
(Feb.) 14 d., 7 vai.

vasario 
vakaro,

knygelės, kurių kiekvienoj 
randasi 10 prenumeratų kor
telių. Nuo kiekvienos išpar
duotos knygelės ir prisiųstų 
$7.50 bus duodama viena kny
ga dovanai, kaipo įvertinimas 
pasidarbavimo. Jeigu jums 
patiems tokia knyga nereika
linga, turėsite gražią dovaną 
savo draugei ar giminaitei.

Mes prašome visus sulyg iš' 
galę pasidarbuoti. Knygelės 
greit bus pasiųstos visoms AL 
DLD kuopoms ir moterims vei
kėjoms kitose organizacijose, 
kurių antrašus turime. Kurios 
negausite knygęįęs, o matote, 
kad galite pasidarbuoti, malo
nėkite knygelių pareikalautį.

Knyga mums reikalinga, 
darbas pradėtas. Ir juo grei-

LIETUVIAI, ŠTAI JUMS ĮDOMUS IR 
NAUDINGAS OLD GOLD CIGARETŲ 

KONTESTAS
Brigada, 
jaunimas 
už savęs 
demokra-

Didvyriška Ispanijos liaudis 
narsiai kaujasi už demokrati
ją, prieš žiaurųjį fašizmą, 
prieš vergiją. Greta jos kovoja 
garsioji Tarptautinė 
kurioj įvairių tautų 
(ir lietuvių) paliko 
viską, kad kovoti už
tinę Ispaniją, už laisvą žmoni
ją.

Pas mus keletos kolonijų, 
ypatingai kai kurių, moterys 
labai gražiai darbuojasi, rė
mimui Ispanijos, bet ne visur. 
Draugės, dabar momentas, su- 
burkime geriausias savo pajė- 

1 gas tam kilniam darbui!

Progresyvių Moterų Taryba 
New Yorke jau sukėlė tonus 

, drabužių ir maisto produktų, 
taipgi gana stambias sumas pi
nigų Ispanijos žmonėms. Jos 

Įveikia ir toliau.
1

čiau jį užbaigsim, tuo geriau. 
Ankstybos prenumeratos bus 
įvertinamos labiausiai dar ir 
iš to atžvilgio, kad parodys, 
kiek knygos spausdinti, tad 
prašofrie neatidėliojant imtis 
už darbo.

Reikalaujant prenumeratų 
knygelių ir siunčiant prenu
meratas rašykite knygos komi
sijos sekretorei E. Vilkaitė, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Knygos iždininke yra d.z F. 
Kazakevičienė. S. Sasna.

Persiskaitykit kontesto taisykles, kurios šiandien telpa 
Laisvės penktame puslapy. Jūs galite gauti laimikį, 

kuris jus padarys amžinai turtingais.

Nesvarbu kaip būtum užimtas, privalote įstoti į šį nepa
prastą Old Gold Cigaretų Kontestą, kuris šiandien paskelb
tas Laisvėje. Perskaitykit taisykles penktame puslapy. 

Biednas, ar turtingas, jaunas’ar senas, moteris ar vyras,— 
visi be skirtumo gali įstoti į šį kontestą ir išlošti laimikį pi
nigais—$100,000 tai Pirmas Laimėjimas.

Kiekvienąs turi laimę. Kiekvienas 
turi ir progą laimėti vieną iš 1,000 
piniginių laimėjimų. Beto, kad jūs 
galite išlošti laimikį, į šį kontestą 
įstokite dar ir -del to, kad tai yra 
žingeidus dalykas ir lavina mintiji
mą. Old Gold Kontestas yra įdo
miausias iš visų, bet kada Ameri
kos visuomenei patiektų kontestų 
su $200,000 laimėjimų suma.

Pirmas laimėjimas $100,000 pini
gais — laimė — padarys išlaimėju- 
sį visam amžiui turtingu. Dar nie
kad nėra buvusi pasiūlyta tokia pi
niginė laimė per laikraščius. jTai 
pirmas atsitikimas, kad ir Laisvės 
skaitytojams pasitaiko proga laimė
ti tokią didelę sumą pinigų. Jūs ga
vote dabar progą visam amžiui pra
turtėti, jei tik įstosite į šį kontestą 
iftląimėsite.

yBe pirmo $100,000 laimėjimo yra
'" “ člak kiti 999 piniginiai laimėjimai 

sumoje $100,000. Jūs galite laimėti 
$5,000, ar $2,500, ar $500, $250, ar 
$100, ar $50, arba $10. Perskaitykit 
visas taisykles paskutiniam pusla
py šiandien ir pasipildykite ką turi
te daryti, įstojant į Šį kontestą. kad 
laimėti vieną iš tų laimėjimų.

Į kontestą gali įstoti visa šeima 
—tėvas, motina, vaikai, giminės, 
draugai ir kaimynai, visi be išim-

ties, šposų bus gana visiems ir kar
tu išmėginsite savo gabumus, be
bandydami išspręsti paveiksluoto 
kontesto mįsles. Nereikia ir specia
lios žinios toms paveiksluotoms mį
slėms išspręsti. Viskas kas reikia, 
tai tik sumanyti ir nuosprendžius ’ 
suderinti su taisyklėmis ir jų smul
kmenomis.

Tad susipažinkite su visomis tai
syklėmis ir jų smulkmenomis pas
kutiniam puslapy šiandien Laisvės. 
Nueikit pas savo dylerj ir gaukit 
iš jo oficiales paveiksluotas mįsles 
kartu su taisyklėmis ir jų smulk
menomis. Gerai įsiskaitykite. Tos 
paveiksluotos mįslės sukels jūsų 
žingeidumą tuoj. O kokie jūs lai
mingi būsite ir kaip džiaugsitės iš- 
lošę pirmąjį laimėjimą arba kad ir 
bile kurį kitą laimėjimą.

Tą nepaprastą progą jums siūlo 
Labiau—Sušvelninti Old Golds Ci
garetei. Nepraleiskit šios progos, 
nes tai atsitinka tik sykį į visą gy
venimą. Pasakykite ir savo drau
gams apie OLD GOLD KONTES
TĄ. šis kontestas prieinamas vi
siems. Tad pradėkit Naujus Metus 
tiesiai. Budavokit laimės pamatus 
—išlošimas $1QO,000—pirmas laimė
jimas.
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Darbininkų ir Šeimininkių Skyriaus Dalis Jersey City, N. J
.. '.....1 ■■ 'i

nę; visi yra “Laisvės” skaity
tojai, išskiriant šalgauską.

K. Biuras.

Kaip Mes, Bostonietės, Dirbom, 
Ir Mūšy Nuveikti Darbai

ALDLD 2-ros Kuopos Moterų 
Skyriaus Raportas už 

1936 Metus
Lapkričio mėnesį, 1935 me

tų, Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 2-ros 
kuopos susirinkime buvo skai
tytas laiškas nuo ALDLD 7-to 
Apskričio Moterų Komiteto, 
kuris ragino 2-rą kuopą atgai- 

j vinti veikimą tarp moterų.
Ir ištiesų, pora metų atgal 

likvidavus LDSA 13-tą kuopą, 
didžiuma moterų buvo pasi- 

t traukusios iš veikimo. Todėl 
ir šiame susirinkime tebuvo 
tiktai kelios moterys: P. Ka- 
liošienė, B. čiuberkienė, P. 

| Žukauskienė, H. Tamošaus
kienė ir V. Kvietkauskienė, 7- 
to Apskričio moterų organiza- 

/■ vimo komisijos narė. Todėl 
J Šiom draugėm ir prisiėjo pir-

moterų or- 
ir jį varyti

kitos drau-

miausiai pasiimti 
ganizavimo darbą 
pirmyn.

Vėliau atėjo ir
ges į pagelbą. Nors ir susida
rė nemažas būrelis draugių, 
bet visos paprastos darbinin
kės, nei vienos profesionalės, 
nei vienos tame darbe patyru
sios vadovės, todėl darbas yra 
nelengvas. Kartais padarome

kovotojų
šiolei jau

Prie to

rėmimo Ispanijos 
prieš fašizmą. Iki 
paaukavom $33.35. 
dar turime išrinkusios pastovią
komisiją, kuri rūpinas siunti
mu drabužių ir kitokių reik
menų.

Viso išlaidų $92.05.
Mūsų sumanymu ir darbu 

buvo surengta vakarienė ben
drai su visom mūsų pažangiom 
organizacijom kliubo kamba
rių palaikymui. Pelno davė 
$41.86.

Nors ir nedaug tenudirbom, 
nors ir klaidų padarėm, bet 
visgi prisidėjom prie to bend
ro darbo, kuris eina- vadovy
bėj Komunistų Partijos už pa- 
siliuosavimą darbininkų klasės 
iš po kapitalistinės vergijos, 
prieš fašizmą ir karą.

ALDLD. 2 kp. Moterų Sky
riaus Organizatore, •

H. Tamošauskienė.

Binghamton, N. Y
Komunistų Partijai Gerai 

Pasisekė.

mėnesio, 
narių

“Nedaug Tenudirbom”

Draugės bostonietės išdavė 
metinįJaunos organizacijos 

raportą, kokio daugelis senų
ir klaidų. Gavom nemažai pa- organizacijų galėtų užvydėti, 
barimų iš draugų už arbatėlę ir kukliai dadėjo: “nedaug 
ir Kitps netikslumus. Bet savi- tenudirbom.” 
tarpjhė taika, draugiškumas, 
vienui1, kitoms pasitikėjimas

* pridtioda energijos veikime.1
Mes dirbom 'visos pagal išga
lę, o mūsų darbas nepasiliko 
be vaisių. [

Susirinkimus laikom regu
liariai, kiekvieną mėnesį. Juos 
įvairinam: tai paskaita mote- rius, susirinkimus, 
rų sveikatos klausimu, tai

ne
Bet
no-

Gal būt, kad draugės 
tiek nudirbo, kiek norėjo, 
aš tą raportą perskaičius 
riu labai garsiai rėkti — ne 
ant raporto ir jį išdavusių — 
rėkti už moterų savistovį vei
kimą visose žymesnėse koloni
jose, už moterų kuopas, sky- 

Jeigu nie
kas kitas, tai tas raportas ga- 

straipsneliu, paimtu iš “Švie-, lėtų kožną įtikinti jų naudin- 
sos.” Prie to dar arbatėlė/*įfime. 
draugiški pasikalbėjimai ir. 
tam panašiai. Tokiu būdu pa
vyko pritraukt daugiau mote- 

i prie veikimo.
Tąipgi laike ALDLD vajaus i 

gavom naujų narių 21. Už tai 
laimėjom antrą dovaną, drg. 
Stalino paveikslą. 
—* — 

Turėjom didelę delegaciją 
7-to Apskričio moterų suvažia
vime. Tinkamai apvaikščiojom 
Kovo 8-tą, tarptautinę darbi
ninkių dieną. Tarpe kitokios 
programos turėjom ir kalbėto- 

!; ją, d. Sukackienę, kuri savo 
! kalboje nurodė svarbą organi

zacijos ir moterų rolę klasių 
kovoje.

Nemažai dirbom delei Ryti
nių Valstijų Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo. To pasekmėj iš 
mūsų kolonijos turėjom 5 de
legates: dvi nuo ALDLD 2 kp. 
Moterų Skyriaus ir tris nuo 
T*itų organizacijų.

Turėjom parengimų: vaka- 
*ų ir kitokių pasilinksmi- 
o vakarų, nuo kurių liko 

$98.66.
idos Kuopos Reikalams 

ir Aukos
Rytinių Valst. Liet. Mot. Su- 
iavimui pasveikinimas — 

; to suv. delegačių kelionei 
13. 7-to Apskričio moterų 

— $2.50. Lapelių 
Apdraudos klausimu 

už $1. ALDLD 2 kp. 
a—$1.60. ALP. Kliu- 

kambarių naudojimą— 
Prisidėjom prie Bendro 

veikimo ir pasimokė- 
Už narės mokestis iš 

kuopos — $1. Ateities žiedo 
Mokyklėlei — $2. Apvaikščio- 
jw«i. l-mos Gegužės — $2. 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai — $5. Pardavėm 
nemažai KPR platformos ir 
kuponų ir už tai gavom dova- 

s\ttą-knygą d. “Dimitrovo Laiš
kai iš Kalėjimo.”

Taipgi prisidėjom prie pa-

M.

E. Vilkaitės Maršrutas 
Mass. Valstijoj

Vasario 28 ir kovo 1-mą, 
Montello, Mass. 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

2-3, Bridgewater, Mass. 
4-5, Norwood, Mass. 
6-7, So. Boston, Mass. 
8-9, Lowell, Mass.
10-11, Lawrence, Mass.
12-13, Haverhill, Mass.
14-15, Nashua, N. H.
16, Fitchburg, Mass.
17-18, Gardner, Mass.
19, Hudson, Mass.
20-21, Worcester, Mass.

Nesuminėtos Kolonijos
Jeigu atsirastų tokių kolo

nijų, kurios nesuminėtos marš
ruto sąraše ir norėtų rengti 
prakalbas d. Vilkaitei, taipgi 
kolonijos, kurios negalėtų su
rengti joms skirtą dieną—tuo
jau

amžiaus, už mažą algą dirba. 
Paremt šį įnešimą reikia atsi
lankyt ir dalyvaut su pareiškia 
mu savo nuomonės prie senato
rių komisijos (state house) virš 
minėto j dienoj.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

praneškit šiuo antrašu:
M. K. Sukackienė, 
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.

Įvairumai
LDS 133 kuopa nuo susiorga- 

nizavimo keturi metai atgal, nė
ra turėjusi nei vieno ligonio, 
nėra išėmus iš LDS Centro per 
tą laiką nei vieno cento. Nariai 
verti pagyrimo sveikatingumo 
žvilgsniu; nuotaika gera, veiki
mas vidutinis; ir tik dabarti
niu laiku, kuomet vajus prasi
dės su pradžia kito
būtina pareiga kuopą 
skaičiumi padidinti.

Nusprendė
Pagaliau Civil Liberty unija 

su advokatu Arthur Garfield 
Hays patraukė į teismą miesto 
gaspadorių Hague, Casey ir 
Walsh ant $30,000. Jie kaltina
mi peržengime ne tik Suvienytų 
Valstijų .konstitucijos, bet ir 
New Jersey valstijos konstitu
cijos streikų ir pikieto klausi
mu. Reikia priminti skaityto
jam, kad virš minėti ponai pa
sirodė žiaurūs. Jie netik, kad 
neleido sthtyti pikieto prie už- 
strėikuotų prieplaukų, bet ap
mušė tuos, .kurie> norėjo eiti 
siunčiami t unijos pikieto pareP 
gas, ir išvydavo už miesto de
markacijos linijos į Hoboken.

Teismas užvestas valstijos 
sostinėj, Trenton, N. J. Fede
ral Court. Kuomi ta byla pasi
baigs, skaitytojam pranešiu vė
liau.

Nesenai Komunistų Partija 
laimėjo teismą prieš tuos ponus 
susirinkimų ir prakalbų klausi
mu. Dabargi tie ponai turi kitą 
teismą ir reikia priminti, kad 
tas dedasi ne kur nors vakari
nėse valstijose, bet pašonėj 
New Yorko, kuriame reakcija 
savo galvą kelia augštai.

Seni
Mūsų miesto keturi lietuviai 

randasi senų prieglaudos na
muose. Su vienu tokiu seniu te
ko pasikalbėti, kaip ir kokiu 
būdu jisai pateko į tuos namus. I 
Jisai yra Antanas Dumbliaus
kas. Jo istorija sekama: “Jau
nas būdamas visą laiką dirbau 
jūreiviu. Pasenęs pradėjau lai- 
dokauti ir nustojau darbo. Nu
stojęs darbo laivuose, gavau 

įsaliūne apvalyt įstaigą. Dirbda
mas salūne dar gerą dalį savo 
sutaupytų pinigų praleidau. 
Pagaliaus pamačiau, kad drau
gų turiu tik tuomet, kuomet ga
liu fundyti; sveikata išsisėmė, 
pinigai baigėsi ir, pagaliaus, su- 
sikrapštęs paskutinius centus 
įnešiau į senelių prieglaudą, ku
ri suteikė pastogę iki mirties.”

Protestas
žydų tautos masiniam susi

rinkime - prakalbose priimta 
rezoliucija, kad jeigu kumšty
nių čampijonas Braddock kumš- 
čiuosis su vokiečiu Shmelingu, 
tai jų kumštynes boikotuoti. 
Susirinkimas pasisakė už boiko
tą vimą iš Vokietijos įgabentų 
produktų.

Biznieriai
Lietuvių biznierių Jersey Ci

ty nėra didelis skaičius; .kiek 
man yra žinorųa, randasi šie; 
Klebus su žavišu, A. Budreika, 
Mačionis ir šalgauskas užlaiko 
užeigas. J. Kačergis —grosser-1

Drg. Lenino mirties paminė
jimas įvyko 23 d. sausio, Lietu
vių svetainėje.

žmonių susirinko neperdau- 
giausia, atsižvelgiant į paties 
dalyko svarbą.

Koncertinė programos dalis 
buvo labai graži. Ją pildė mū
sų mylimi svečiai mainieriai iš 
Shenandoah, Pa. Draugų mai- 
nierių kvartetas taip gražiai 
sudainavo keletą revoliucinių 
dainelių, kad publika jų neno
rėjo paleisti nuo estrados. Tai 
tikri artistai. Jų kvartetas su
sideda iš brolių S. ir A. Kuz-

So. Bostono Šventė
Kitų tautų organizacijos jau 

rengiasi prie ap vaikščiojimo 
Evacuation Day. Nieko negir
dėt ar yra kas daroma tarpe 
lietuvių. Ir proga šios šventės 
norima kviesti prezidentą F. D. 
Rooseveltą, kad atlankytų So. 
Bostoną. Bet gi tuomet apvaik- 
ščiojimui tos šventės miestui 
kaštuotų $5000 daugiau. Abejo
tina ar prez. Rooseveltas pri
bus.

Aist.

mickų, dd. Grabausko ir Jud- su elektros kompanijos še- 
žintavičiaus. Kvartetas sumo-i rais ir dividendais tapo nu-
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OFISO VALANDOS , 
nuo 1-3 dienų ir nuo 7-8 vakare

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Amerikos ambasadorius Joseph E, Davis ir jo 
žmopa neseniai pribuvę Maskvon.

kintas drgės Zdaniutės-Judžin- 
tavičienės.

Tų skambių revoliucinių 
dainų aidai ilgai skambės mū
sų ausyse!

Taipgi gerai sudainavo liau
dies dainas vietinių jaunų vy
rų grupė, po vadovyste W. Žu
ko. Mūsų mergaitės po vado
vyste d. žvirbliutės anglų kal
ba gražiai sudainavo d; Leni
no mylimą dainą. Dainavo 
gražiai, tik .. . Kam taip trum
pai? Mes dar norėjome, kad 
mūsų ateities žiedai ilgiau būt 
pabuvę ant estrados ir mus 
palinksminę. Gal kitu sykiu 
jos “atsimokės.” Kovo 8 d. ža
dama turėti tarp, šventė ir ten 
mūsų jaunuolės mus nesuvils.

Jauniausia iš programos pil
dyto jų buvo Irene. Ji gražiai 
pasirodė su dainuke ir šokiu. 
Jai pianu palydėjo W. Žu
kas.

Viktorija Vaicekauskaitė 
jautriai pagriežė smuiką, o že- 
maičiutė pasakė įspūdingą 
prakalbėlę iš d. Lenino bio
grafijos. Kitiems net ašaras iš
spaudė tos jaunuolės kalba. 
Elsie gali būt žymi ateities 
kalbėtoja.

Buvo dar du kalbėtojai — 
K. P. organizatorius d. Ken- 
nah Doolittle ir svečias d. 
Tim Holmes. Jie pasakė turi
ningas kalbas.

International Harmony cho
ras rusų ir anglų kalbomis 
puikiai sudainavo. Chorui pia
nu grojo W. Žukas.

3 merginos styginiais instru
mentais sugrojo švelnias melo
dijas.

Po koncerto ir prakalbų bu
vo šokiai ir linksmintasi iki vė
lumai prie geros jaunuolių or- 
kestros.

žemutinė j svetainėj vaka
rienė priėmimui svečių ir 
draugų-gių, kurie sykiu už
kandžiaudami kalbėjosi apie 
įvairius šių dienų bėgamus da
lykus.

Visiem, kurie tik bent kuom 
prisidėjo prie to mūsų suruoš
to taip gražaus vakaro, tariu 
širdingą ačių!

Nakvynes svečiams paruošė 
Sliesariunienė, H. Page, S. P. 
Jesilo ir M. žvirblienė.

Vakarienei maistu auka
vo : dd. Tomuškai, Shwob, Mi
kalojų Ona, Žemaitienė ir ši- 
moliunienė.

Visiems ir visoms kuom nors 
prisidėjusiems, varde K. P. ta-

i riu akiu. •
Kom. Partijos Koresp.

teistas 2 metu kalėti buvęs 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas Fr. Marsai.

JEI PASISKUBINSIT— 
DAR GAUSIT

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
,/ Kaina $1.50.
PATARIMAI MOTERIMS 

APIE LYTIES DALYKUS; 
Kaina $2.00.

Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

J. BARKUS 
111-40—-128th St., 

So. Ozone Park, N. Y.

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Charles' Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp

KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42ųd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763 
f

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonus Evergreen 8-7179

Boston, Mass
Viešas Klausimas

Vasario 17 d., 10 vai. ryto 
įvyks viešas mitingas (open 
hearing) išsireiškimui apie 
ėmimą nepilnamečių prie dar
bo. Jau daugelis valstijų turi 
įstatymus, draudžiančius jau
nuolius samdyti. Bet mūsų vals
tija, (4Mass.) ačiū kardinolui 
O’Coptbell, dar ir iki šiol neturi. 
Tėvas vaikšto be darbo, p ne
pilnametis sūnus, dar-mokyklos

STEAM BATH PIRTIS
74 CEDAR STREET, 

SO. NORWOOD, MASS.
Del Moterų ir Vyrų 

Kiekvienam atskiras kambarys. 
Atdara: Penktadienį nuo 4-tos 

po pietų iki 12-tai naktį.
šeštadienį: nuo 11-tos iš ryto 

iki 12 naktį
Pilnai sutaisyta ir švariai.

Naujas savininkas
JOHN SUOMĮ

WWW—

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystčs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų.

Parsamdau automobilius Teatuvčm. 
parėtu, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.*

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 pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

, BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nūsiįpitnas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Eremor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, .Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyr,rvin? *’apimo 
Analyzė, X-spinduliai. am 4 Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos. yia priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virs 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

r-

4..

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street. BrnoMfo, N. Y
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užsėmimo 
po buvusių 
Nors mainos 
bet su bal. 
naujas kon-

nors 
teismas

neišlei- 
nesykį 
išleido

BINGHAMTON, N. Y.
Komitetas, kuris yra išrinktas

žmongus. Ne- 
baronams šu
tam “darbui” 
kreipiamasi j

FRANCIJA PAĖMĖ PER
DĖTĄ LĖKTUVŲ FABRI
KĄ Į VALDŽIOS RANKAS

tatai
ir jų šeimynos.

neamžina.

reikalų. Bus tikiėtai parėję. Bū- 
visi.—Veikiančio Kom. Valdyba.

(34-35)

Silver St., So. Boston,

baronams nu- 
angliakasių algas iki 
dienai (faktinai, jau, 

kur, tiek numuštos), 
jis pagarsėjo einant

Lietuvos žmonėms atšteigti demokra
tines teises.

BINGHAMTON, N. Y.
' Del platesnių paaiškinimų
kreipkitės pas mane sekančiu.Lietuvių ^svetainėje .nuo 7 vai. vaka-
antrašu: A. M. Dambrauskas,Š . -

&
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Trečiad., Vasario 10,1937 
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Anglies Dulkės ana** 
Tikras)Pittstono apylinkėj perei

tais metais su kovo 1 d. tapo 
uždarytos vienintelės didžiu
lės mainos, Ewen Colliery. 
Jos liko uždarytos po to, kaip 
ištiko pavojus del 
tūlų kitų mainų 
tuo laiku tvanu, 
buvo uždarytos, 
1 d. įėjo galion
traktas, kuris reiškė tik at
naujinimą seno ant dviejų me
tų. Reiškia, jeigu kada tos 
mainos turėjo pradėti dirbti, 
tai turėjo senas sąlygas, seną 
algą. Praėjo devyni mėne
siai nuo uždarymo. Gruodžio 
1, 1936 m. mainos tapo ati
darytos, bet su numušta alga, 
su 15c. ant tono mažiau. Kaip 
tai juokinga! Vos tik kon
traktas pasirašytas, o jau lau
žomas. Prie sulaužymo kon
trakto, šiame atsitikime, labai 
pasidarbavo distrikto viršinin
kai, užtikrindami, kad mainos 
dirbs neperstojančiai. Bet mai
nos dirba labai šlubuodamos 
ir dabar eina gandai, kad rei
kia nusimušti dar daugiau al
gos, kad komp. galėtų leisti 
mainas dirbti “pastoviau.”
Bjaurūs Skymai, bet kaip Juos 

Atremti?
Pittstono apylinkėje, kaip ir 

kitose, vyrauja kompanijų 
butlegerystė kasime anglies. 
Čia, kad apsisaugoti nuo augš- 
tesnių unijinių algų, kompani
jos yra išrandavojusios kon- 
traktoriams įvairias vietas. 
Tos vietos paprastai vedina
mos “šunų skylėmis.” Kon- 
traktoriai čia gauna darbinin
kus pigiai. O(pigiai galina del 
to, kad vidoš'didėlės mainos 
uždarytos ir visi be darbo. 
Kontraktoriams todėl apsimo
ka labai puikiai, kaip lygiai 
ir kompanijoms. Todėl nežiū
rint ar gali anglį parduoti ar 
ne vis vien kasa ir pila, nepri
rengtą, į baisias krūvas. Vieną 
tokią didelę krūvą supylė In- 
kermane, kur kitu sykiu sto
vėjo didžiulis No. 6 breikeris. 
Krūva iš kelių šimtų tūkstan
čių tonų anglies, dabar užsi
degė ir puikiai dega. Tai pa
sekmė iš norėjmo pigiai anglį 
iškasti. Bet baronai to nepai
so kiek jie turi pasekmės but- 
legeriavime su darbininkais.

Butlegeriavimas su darbi
ninkais panašiai sudaro pro
blemą UMWA unijai. O ši 
problema, jeigu niekad bus 
neišrišta, tai vėžys unijai.

Nesenai mirė James A. Gor
man, viršyla mainierių “taiky
mo boardo.” Apverkė jį visi 
sluogsniai (bet ne eiliniai uni
jos nariai). Tai buvo žmogus, 
kuris diktavo 
mušti 
$4.00 
kaip 
Tuomi
Maloney streikui Wilkes-Bar
re, Pa., apylinkėje. Labai jis 
buvo “brangus” 
galint unijai ir 
tikti del naujos 
ypatos, dabar
federalės valdžios teismo ša
ką, kad paskirtų.

Be klausimo aišku, kad gau
sim vėl “puikų” žmogų iš tos 
įstaigos “pasidarbavimo”.

Ar žinom, kad su geg. mčn. 
1 d. kietosios anglies kasėjai 
pradėsim dirbti po 7 vai. die
nai? Je, taip kontraktas rodo. 
Bet dar nematyti tos komisi
jos, kuri turės išdirbti planą, 
kaip prie tos sistemos prieiti 
ir įgyvendinti. Pagal sutar
tį, “kompaniČni” gaus tą patį 
8 vai. užmokestį. Bet kontrak
tiniai viena valanda apskriau- 
sti.

“Vilnies” No. 27 d. F. Abe
kas diskusuoja kietosios ang
lies angliakasių problemas. 
Tai puikus dalykas. Bet ar 
mums, angliakasiams, negėda, 
kad patys neišdrįstam apkal
bėti savo reikalus ir ta atlikti

turi tik mūsų prieteliai? Drg. 
Abekas kalba apie “butlege- 
rius” Schuykill paviete. Tai 
vieta iš kur mažiausiai žinių 
tesigirdi. UMWA Journal pra
neša, kad toje apylinkėje-tve
riama “fašistinė” organizaci
ja, kuri jėga mananti palaiky
ti “butlegerystėš” biznį. Kiek 
čia tiesos?

Prakalbėkite, draugai, apie 
save.

Toje apylinkėje didelio su
sirūpinimo įvaroma per “but- 
legerius” baronams, čiaudi ir 
UMWA vadovybė del “nuos
kriaudos” baronams. Bet visa 
bėda glūdi tame, kad vietiniai 
teismai toki “ištižę, 
džia drausmės, 
augščiausias 
paliepimą.

Ant tiek 
“butlegeriai”
Bet “butlegerystė 
Dabar jau yra seimelyje įneš
tas Stank bilius “patikrini
mui social-ekonominio apsi
reiškimo priežasties” “butle- 
gerių” valdomam plote. Gerai, 
jei bilius bus teigiamas. Jei 
ne, tai sudiev pluta 32,000 
vargdienių.

Nežiūrint kokio vardo orga
nizacija bile tik kovinga, bus 
dideliu atsparu duoripelniams 
“butlegeriams.” ,

Požeminis.

Ketvergo vakare, 4 d. vasa
rio (Feb.) prisiėjo dalyvauti 
kriaučių Jungtinės Tarybos 
susirinkime (mat, šalę Tarybos 
narių dalyvauja ir lokalų vei
kianti komitetai). Svarbu pa
minėt, kad šiame susirinkime 
dalyvavo Centro Komiteto na
rys Potofsky.

Potofsky kalbėjo kaslink 
Amerikos darbininkų kovų 
ekonominėj dirvoj; daugiau
sia apie auto, darbininkų sit- 
down streiką. Keliais punk
tais pastebėjo ir apie darbi
ninkų politišką veikimą ir taip 
vadinamą aktyvį judėjimą— 
American Farmer - Labor 
Party, Progressive Party ir 
American Labor Party. Kalba 
Potofskio buvo gana gera. Da
lyvavusieji užsiganėdino.

Paskutiniu laiku čion susi
tvėrė American Labor Party 
Lietuvių Kliubas; veikimo ko
mitetas išrinktas iš šių ypatų: 
pirm. J. Miller, prot. sekreto
rium P. žirgulis; finansų įr ka- 
sierium V. Lastauskas; kasos 
globėjai: G. švedas ir Gied
raitis. Mitingai bus laikomi 
kas pirma pėtnyčia.

M. Duseika

Mass. Lietuviam Partneriam I

Lietuvių ūkininkų Sąjunga 
kviečia visus Massachusetts 
valst. lietuvius farmerius pri
sidėti į mūsų pradėtą prakilnų 
darbą vykdyti gyvenimam 
Kur nesiranda L. U. S. sky
riaus, turim įsteigti. Prašome 
visus lietuvius farmerius prisi
dėti prie mūsų darbo, sykiu 
dirbti del mūsų pačių naudos. 
Mes nedarome skirtingumo pa-' 
žiūrų ir įsitikinimų. Visus 
kviečiam sykiu stoti dirbti pra
dėtą darbą. Bandykim kalbin
ti savo kolonijos farmerius, 
kad prisidėtų dirbti ir išauklė
ti mūsų organizaciją, vieną iš 
pažangiųjų tarpe liet, farme- 
rių, kurios mes dar neturėjo
me iki šie? , Aš, L. U. S. rašti
ninkas, A.' M. Dambrauskas, 
padėsiu jum, draugai, sutver
ti skyrių jūsų kolonijoj, jeigu 
pas jus nesiranda mūsų sky
riaus. Lengvos sąlygos yra pri-' 
klausyt. Aš visados esu pasi-1 
rengęs jums patarnauti ant 
pareikalavimo.

LAIMEKII 100000.00
PIRMAS LAIMĖJIMAS SUGABUMO KONTESTE!

. *

AR NORlTR laimėti $100,000.00? Arba $30,(R)0.00? Arba
. $10,000.00? Arba nors vieną iš 1,000 didelių pini

ginių dovanų?

Dvigubai-Švelnds Old Golds tiekia jums tą progą . . . Old 
Gold’o $200,000.00 Kontestč. Tai tikrai taip manome! Siame 
kortteste yra l;000 piniginių dovanų . . . sumoje $200,000:00! 
Ir dar yta gana laiko įstbti į šį sujudinantį kbntėstą.

Tai Old Gold būdas supažindint jus su puikiausiais ciga- 
retais, kuriuos jūs bent kada esate mėginę; tai yra tikrai dvi- 
gubai-švelnaus, prizinio tabako cigaretai; pristatomi jums 
švieži, ką tik iš fabriko — dėka diibeltavam Cellophane’o 
suvyniojimui, kuris apsaugoja kiekvieną Old Gold pakelį.

Jūs galite laimėti $100,000.00 Pirmą Laimėjimą šiame džiu
ginančiame Old Gold Kontešte, išrišant tikras mįsles, kurios 
jums bus pamokinančios ir kuriomis galėsite pasigėrėti— * 
mįslės, kurios iššauks jūs sumanumą ir gabumą.

Pavyzdžiui, Ši mįslė' išrišama šiaip: pridėdami "ELM” 
prie “R”, gauname ELMER. Tada pridėjus “G” prie "ANN”, 
o abu pridėjus prie "TREE”, gauname GANTRY. Taip, 
jūs išrišote ją! ELMER GANTRY.

Giiūkitb Oficiales Mįslės ir visas taisykles VELTUI, kur 
tik parduodami cigaretai. Arba, jeigu jūsų krautuvninkas 
pritrūko, pasiųskite paštu žemiau paduotą kuponą.

Pradėkite dabar! Laimėkite $100,000.00 Pirmą Laimėjihią.

Išdirbėjai tjviguhai-Švelnių Old Gold čigaretu

GAUKITE OFICIALES MJSLES VELTUI 
BILE KRAUTUVĖJE, KUR TIK PARDUO
DAMI CIGARETAI. JEIGU JŪSŲ KRAU
TUVNINKAS PRITRŪKO, PASIŲSKITE 
ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ.

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

Data. ...
OLD GOLD KdNtESTAS
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.
Tamstos: Malonėkite prisiųsti mah visas oficiales mįs
les, ktirlos iki Šidliai išleistos, sykiu su visomis tai- 
sykiėriiis. Įdedu štampą iii prisidntinhą.
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Mass.

Dar sykį prašau neatidėlio
ti. Stokim prie darbo, kurie 
suprantame reikalingumą būti 
organizuotais!

Rast. L. U. S.
A. M. Dambrauskas.

Paryžius.—Francijos or- 
laivyno ministeris P. Cot 
paėmė į valdžios rankas vie
ną lėktuvų fabriką todėl, 
kad kompanija “neleistinai 
atidėliojo” būdavo j imą val
džiai užsakytų karinių lėk
tuvu.

‘duoklės už' 1937 m. TO nariu; pradžia “lyvauti šiame parengme

nebloga.
Draugės ir draugai! Bukime pasi

ryžę išlaikyti Binghamtoną garbės 
eilėse. Todėl nieko nevėluodami užsi
mokėkite metines mokestis į Litera
tūros draugiją už 1937 metus, tada 
ir naujų narių bus lengviau gauti. 
Drg. V. Andrulis, “Vilnies” redakto
rius atvyksta su prakalbomis. Bing- 
hamtonui skirta 2 dienos — penkta
dienis ir šeštadienis—19-20 dd. vasa
rio -Feb. Tėmykite vėlesnius pra
nešimus, kada įvyks prakalbos. — 
A. Pagiegala. (34-35)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD. 43 kp. varde 12-ito Apsk. 

rengia prakalbas, kurios įvyks 28 d. 
vasario, sekmadienį, kaip 2-rą vai. 
po pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St., kampas Stanton St. Kalbės 
“Vilriies” redaktorius, drg. V. And
rulis, kuris plačiai susipažinęs su 
užsienio šalimis ir garsus kalbėtojas. 
Visi Skaitlingai dalyvaukite prakal
bose. — Kviečia Kom.

Komitetas, kuris yra išrinktas iš 
9 organizacijų rengia Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščiojimą, va
sario 13 d. Lietuvių Svetainėj. Bus 
puikus koncertinis prograpias ir ska
ni vakarienė. Artistai speciališkai 
ruošiasi su naujom dainom I šiam pa
rengimui. Tąip pat turėsime 4 kalbė
tojus, 3 lietuviai, o 1 amerikonas. 
Įsigykite tikietus išanksto, t^ai gaspa- 
dinės žinos kiek valgių gaminti. Pra
džia 6-tą vai. vak., viršutinėj svetai
nėj. Tikiėtai platinami per komiteto 
narius, širdingai kviečiame visus da- 

irl pagelbėti

H'ifcin I

(34-36)
CLEVELAND? OHIO

Lietuvių Darbininkų Svetaines pri
žiūrėjimo komisija rengia vakaruš
kas, 13-tą. d. Vasario. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga tik 15c. UžkviėČiam vi
sus, nes visi pralėisimė linkimai lai
ką. Muzika bus puikiausia, tikimės 
gaiiti drg. Dargužį su nauja armoni
ka. — Komisija. (34-36)

PHILADELPHIA, PA.
Vasario 12 d., penktadienį, įvyks 

visų organizacijų visuotinas susirin
kimas, 735 Fairmount Avė., 8 v. v. 
delei “Laisves” Bankieto ir kitų svar
bių 
kit

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį 7 vai. vakaro, U vasa
rio, pas draugus Žukus, 13308 Ben
wood Ave. Visi malonėkite būti lai
ku. .

Valdyba.
(32-34)

SO. BOSTON, MASS.
LDS. 62 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 10 d. sausio, 7:30 vai. vak. Vi
si nariai ateikite, neš bus labai svam
bus klausimas svarstytas, tai yra 
riaūjų dovanų gavimo. Tąipgi gavo
me iš Centro naujų konštitbcijų. At
eikite visi, ga'usite > po knygelę. 
FiA'Rašt. K ' Y (33-34)'

Puslapis PenKfaS

a ta vi mą!

Vardas mrŠ.
MISS

' Gatvė ...:.

Miestas Valstija

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriaūsios

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista-
tortie greit į jūsų namus. Prašovė 
įsitėmyti adresą ir telėfo'rifc.

Telėtonuoklte: EVergrėėn 7-1061
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

IRU-EMBER COAL COMPANY 
48Š Grand Street Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
“Laisvės” Bazaras Atsidarys Šį 

Ketvirtadienį, 11 Vasario
Penkios Minutės Saugumui Sugrįžo Iš Ligoninės

Greenpointėj areštuota trys 
vyrai, kurie dirbę falšyvus pi
nigus. Vienas jų suimtas apart- 
mente 1715 Marine Parkway, 
kitas — 188 Jay St. Paimta 
$44,000 falšyvų pinigų.
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ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savę restaurantą ant kampo

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

• suteikiama tinkamas patarnavimas

Rinkliavų Dienos 
IspanijaiEmilija Thiede, narę Lietu

vių Darb. Susivienijimo 27 kp., 
Forest City, Pa., kuri atvažia
vus į didmiestį susirgo -— turė
jo sunkią operaciją, dabar yra 
sugrįžus iš ligoninės 
geryn.

Dabar gyvena pas 
minaičius po antrašu 
19th St., Brooklyn,
Draugai ir pažįstami, o ypa
tingai South Brooklyno drau
gai, prašomi ją atlankyti.

J. Grųbis.

Skuba yra aiškinimu visų 
nelaimių. Manoma, kad apie 9 
iš 10-ties automobilių nelaimių 
padaroma per asmenis, ban
dančius sutaupyt 5 minutes. 
Mes dumiam, kaip pakvaišę, 
kur nors, bet tos 5 minutės 
mums nedaro skirtumo, kada 
ten pribūnam.

Jei kiekvienas nuspręstų pa
aukoti 5 minutes į dieną sau
gumui, mes galėtume suma- 
žint nelaimes per pusę. Ar jūs 
galite paaukot 5 minutes?

Trafiko Stotis “K.”

Šiaurių Amerikos Komitetas 
Gelbėjimo Ispanijos Demokra
tijai iškėlė obalsį “5,000 dėžių 
maisto Ispanijai iki pirmos die
nos kovo.” Komitetas paskelbė 
vajų rinkimui maisto. Vajus 
baigsis specialėmis rinkliavų 
dienomis — 27, 28 vasario ir 1 
d. kovo. Komiteto pirmininku 
yra vyskupas Francis J. Mc
Connell.

Komitetas ėmėsi šio žygio 
po to, kaip žymus korespon
dentas Louis Fisher ir kiti pa
reiškė, kad nedateklius maisto 
gali susilpninti demokratijos 
gynėjų spėkas.

“Tai yra mūsų prakilniau
sia pareiga, kaipo amerikonų 
ir kaipo laisvės draugų skubin
ti tiek maisto drąsiems laisvės 
gynėjams ir taip greit, kaip tik 
galima,” pareiškė kunigas 
Reissig, komiteto sekretorius.

Draugės ir draugai, pasižy
mėkite tas dienas minėtam 
tikslui !

pui-Bazarą atidarys talentai iš | peth, žadėjo padovanoti 
• i .i - ,... i.v kų seįą dišių.

Daugiau dovanų per ofisą 
aplaikėme sekamai:

Brooklyniečiai—M. Stakov, 
didelį abrusą ir du mažus ab- 
nisukus. A. Velička, sidabrinę 
bačkutę su stiklais vynui įpilt.

Piniginių dovanų gavome 
nuo sekančių draugų: P. Ba- 
barskas $1; Joe Stanaitis $1, 
ir M. Vaičekauskaitė $2. Visi 
trys yra brooklyniečiai.

Drg. W. Deksnys, iš Stam
ford, Conn., atsiuntė $5.

Moterų Stalui bazare auko
jo šie:

M. Baltulioniūtė, brangią, 
naują suknelę ir setą naktinių 
drabužių (pajamas). S. Kazo- 
kytė, 6 gabalus parėdinių ir 
gražinimosi dalykėlių. K. Yo- 
tauta $1 pinigais. S. Petkienė 
taipgi $1 pinigais. Moterų va
karas bus šeštadienį, 13 vasa
rio.

Širdingai dėkavojame už do
vanas draugam, kurių vardai 
augščiau pažymėti. Ir kviečia
me visus dienraščio rėmėjus 
skaitlingai dalyvauti bazare.

P. Buknys.

Elizabetho, dainuos ir los 
Raudonos žvaigždės Sekstetas. 
Su sekstetu atvyksta visa eilė 
Žymių elizabethiečių, jų tarpe 
bus A. Stripeika, laimėtojas 
pirmos dovanos “Laisvės” va
juje, gavime naujų skaitytojų.

Bazaro atidarymo vakaro 
svečiam bus galima pasivaišinti 
skaniais valgiais — Zuzos do
vanotu kumpiu-Sugared H am 
ir Igno Sutkaus padovanotu 
alum.

Sekmadienį nuo 1 vai. dieną 
iki 5 vai. vakaro bus vaikų 
diena. Vaikai pirks brangius 
daiktus, mokėdami nuo lc iki 
10c. Vaikam įžangos nebus. 
Bet vaikai be tėvų nebus pri
imami. Vaikam skirtom valan
dom įžangos nebus nė suaugu
siom.

DOVANOS BAZARUI.
“Laisvės” knygvedė, Mary 

Sinkevičiūtė, pasižadėjo pado
vanoti didelį keksą vaikų die
nai.

James Kaulinis, žinoma ir 
jo žmona, jaunuoliai iš Mas-1

Dempsio Padėjėjas Liudijo 
Raketo Byloje

ir eina

savo
375

gl

Išrinko Greeno Teisimai 
“Džinrimanus”

South Brooklyn, N. Y Ligonbutyje Streikas

INFLUEjNZA
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 netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraująir 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.

Pirmadienį iki 10-tos valan
dos vakaro ėjo rinkimas teisė
jų, nuo kurių priklausys Ma
jor Greeno likimas. Išrinktieji 
veik visi yra biznieriai ir vedę, 
apart vieno. Green yra kalti
namas nužudyme gražios jau
navedės M. Harriet Case jos 
pačios apartmente.

Paskelbta, kad tyrinėtojai 
suradę ir jos šliūbiriį žiedą, 
kurio iki šiol buvo pasigenda
ma. Jis rasta išmatų perlai
doj ir būsiąs sustiprinimu įro
dymų prieš Greeną. < 
prieš žudystę dirbo tame na
me.

Greeno gynėjai, sakoma, 
reikalaus, kad jo “prisipažini
mas” būtų parodytas teisme. 
Jie parodysiu, kad policija 
taip vadinamu trečiuoju laips
niu jį privertus “prisipažinti,” 
kadangi Green buvo Ikamanti- 
nėjamas ištisas 32 iki 34 va
landų pirm, negu buvo pasta
tytas prieš teisėją.

Pirmadienį restauranų rake
te byloje buvo pašauktas liū- 
ninku Louis I. Brooks, Demp- 
sio padėjėjas, kuris sukėlė 
sensaciją teisme liūdymu, kaip 
jis patarpininkavo aplupime 
kito restaurančiko ir buvo ra- 
ketierių grąsinamas nužudymu 
už pasitarnavimą.

Jis pasakojo, kaip Leo Lin- 
-deman, Lindy’s Kavinės savi
ninkas atėjęs pas jį skųstis, 
kad jis negali gaut kontrakto 
su Veiterių Unijos Lokalu 16- 
tu. Martin, Schultzo pagelbi- 
ninkas, sakęs Brooks’ui, kad 
jis gali užbaigt Lindemanno 
nesusipratimą už $2,500.

Kada pinigai buvę įteikti 
advokatų firmai ir kontraktas 
pasirašytas su unija, tuomet 
Martin grasinęs Brooks nudėti, 
jei jis neatgaus visus pinigus 
nuo tos firmos.

Martin ir jo bosas Schultz 
dabar jau ilsisi kapuose, nudė
ti savo sėbrų raketierių.

Restaurane Streikas.
Dvi restauranų darb. unijos 

iššaukė savo narius į bendrą 
Green ‘streiką prieš Joe’s Restaurant,

Fulton St., Boro Hall sekcijoj. 
Streiką pradėjo veiteriai, pra
varius iš darbo du lokalo 2-ro 
narius. Paskiau 325 lokalas iš
šaukė virtuvės darbininkus. 
Reikalauja $12 į savaitę mi
nimum algos ir pripažinimo 
unijos.

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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook lyne, už 
eikite susipažinti.

Iš LDS. 50 Kuopos Veikimo; 
Pavykęs Parengimas.

Ketvirtadienį, 4 d. vasario, 
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
50-ta kuopa laikė savo mėne
sinį susirinkimą. Narių atsilan
kė vidutiniškai, apie trečdalis. 
Viso kuopa turi suvirš 90 na
rių. Iš kuopos komiteto rapėr- 
tft pasirodė, kad sausio itlėn. 
buvęs parengimas davė pelno 
58 dol., tai kuopos finansai 
kiek tiek pagerės, nes kuopa 
jau pusėtinai daug yra įsisko
linus. Pabaigoje 1935 m. kuo
pa turėjo porą parengimų, ir 
abu davė nuostolius. Kuopos 
komitetas, šių metų, pradėjo 
geriau susitarti, negu pereitų 
metų buvęs kom. Vienok šis 
susirinkimas turėjo padaryti 
vieną pakaitą, vietoje buvusio 
finansų rašt. W. Kūliko išrin
kta M. Paipa. Priežastis: Kū
likas gavo darbą, kur reikia 
dirbti naktimis.

Kuopa turi du organizato
rius gavimui naujų narių. Drg. 
Kūlikas prašė, kad .kuopa va
jaus laiku ir jį įregistruotų į 
vajininkų skaičių. Visiems 
kuopos nariams yra žinoma, 
kad Kūlikas yra prirašęs dau
giau kai pusę visų kuopos na
rių. Rodos turėtų būt visiem' 
smagu, kad Kūlikas vėl apsi
ima darbuotis gavimui naujų 
narių, bet labai apgailėtina, 
kad vienas iš esančių organi
zatorių reikalavo priimti jo 
rezignaciją vien tik del to, kad 
Kūlikas dalyvaus vajuje. Ma
tyt, pas juos yra kokis nors 
ypatiškumas, o tas neša kuo
pai nenaudą. Ant toliau drau
gai turėtų tuos ypatiškumus 
išsirišti kur nors kitur, o tas 
duotų progą turėti kuopos su
sirinkimus daug produktyviš- 
kesniais.

Nedėldiemo vakarą (vasa
rio 7 d.) kuopa turėjo suren
gus dviejų aktų veikalą “Dva
ro Berną.” Nusisekė gana ge
rai. Publikos buvo nemažai. 
Kuopai liks kiek pelno. Apie 
lošimą nieko nerašysiu, nes 
girdėjau, kad kitas reporteris 
aprašys. . Juozas.

Israel Zion ligonbučio, 48- 
10 Tenth Ave., Brooklyne, 96 
patarnautojai paskelbė sėdėji
mo streiką. Jie vis vien pa
valgydino ligonius, bet atsisa
kė dirbti visus kitus darbus, 
kol nebus išpildyti jų reikala
vimai. Per tris valandas tęsėsi 
derybos tarp darbininkų ir ad
ministracijos, bet nutrūko, ka
da viršininkas Fingerhood at
sisakė leisti unijos advokatui 
dalyvauti derybose.

Streikas prasidėjo pirmadie
nį, administracijai
duoti darbininkams po 
mėnesį butui. Iki šiol jie 
no ligonbučio bute, bet 
gus Anitai Drummond 
iškraustyti.

Nudėtas Kitas Raketierius Padėka So. Brooklyniečiam

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju

atsisakius 
$15 į 
gyve- 
sude- 
tapo

Drg. AL Kairiūkščio Pamoka 
Apie Tapybą

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

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS. 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, vasa- 
šio (Feb.) 11 d., Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vakaro. Po mitingo bus 
skaitoma labai svarbi paskaita apie 
nervų ligas, s Paskaitą parašė Dr. 
Ambroziejūtė labai suprantamoj for-

t

Raketas pradėjo raketie- 
riams nebeapsimokėti vien tik 
del tarpusavinių niautynių, 
kuriose jie viens kitą smau
gia.

Pirmadienio vakaro 6-tą va
landą prie Boerum Place ir 
State St., Brooklyne, nušautas 
Harry Halperin, paskolų ryk
lių vadas. Manoma, kad jį 
prašalino sau iš kelio kitų to
kių pat ryklių gaujos vadai.

Daug žmonių matę nuvirtu- 
sį ant šaligatvio Halperiną, bet 

' niekas gerai nepastebėjo ar 
jis išmestas iš automobiliaus, 
ar tik tame automobilyje esan
tieji jį nudėjo esant ant šali
gatvio. Gi jo rankoje tebebu
vo aštrus peilis dar nepanau
dotas priešo kailyje.

Vas. 7 d., po sulošimui vei
kalo “Dvaro Bernas,” 
brooklyniečiai arba Lietuvių 
Darb. Susivienijimo (LDS.) 
50-tos kuopos komitetas labai 
skaniai pavaišino aktorius ir

south-

, _ . _ r_ . . • /xiiiui oziejuLe idudi suprunVainoj lor-
JU drauges ir draugus. Taip gi j moj. Tad ne tik kiekvienas narys 
K. Beniulis, kuris užlaiko gė
rimų įstaigą, “fundijo” augš
čiau minėtai vakarienei nema
žai gėrimų.

Taigi, varde “Dvaro Berno” 
aktorių ir visų buvusių vaka
rienėje, tariu širdingą ačiū 
southbrooklyniečiam už tokį 
gerą draugiškumą ir skaniai 
pavaišinimą. J. Juška.

' neapleiskite šio susirinkimo, bet ir 
savo pažįstamus atsiveskite išklausyt 
paskaitą. — Kviečia Komitetas.

(33-34)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 10 d., 8 vai. vak. 
Šapalo-Vaiginio svet., 147 Thames 
St. Būtinai visi nariai dalyvaukite ir 
stengkitės atsivesti nauju narių.

(33-34)

Tftįs.- 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 NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

3
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NOTARY PUBLIC

pastatyta

Uni-

visi daly- 
savo nuo-

Metropolitan Operoj šį va
karą vaidinima veikalas “Ca- 
ponsacchi.” Jame dalyvauja ir 
Anna Kaskasį-Katkauskaitė.

Ar,

Astor, Broadway ir 45th St., 
rodo naują judį “Geroji že
mė.” Sėdynės rezervuotos.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Roxy, 7th Avė. ir 50th St., 
Kytros 
aktore

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

naujas judis “Trys 
Mergaitės,” su nauja 
Deanna Durbin.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės merginos arba 

našles. Amžiaus nuo 30 iki 45 metų, 
laisvos ir pasiturinčios. Aš pats esu 
pasiturintis ir turiu gerą darbą. Pra
šau su pirmu laišku prisiųsti ir pa-' 
veikslą. — J. B., General Delivery, 
Newark, N. J. (33-35)

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

' VALANDOS: 2—4
Nica valandų sekmadieniais.

H---------- -----------------L____________________.__________________
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS'

n-
1-. ■ *•’

■mm

Pereito pirmadienio vakare 
“Laisvės” svetainėje suėjęs 
gražus būrelis abiejų lyčių me
no mėgėjų turėjo progą išgirs
ti daug naudingų dalykų apie 
modeminę tapybą ir patį me
na abelnai. ♦

Drg. Kairiūkštis savo moks
liniai apsklembtoj paskaitoj 
davė keletą bruožų iš tapybos 
istorijos, prieidamas prie šių 
dienų, t. y. moderninės tapy
bos. Suminėjęs kelis modernis
tus piešėjus-tapytojus, d. Kai
riūkštis išreiškė savo nuomonę 
jų kūrybos įvertinimui.

Geresniam išaiškinimui da
žų spalvų suderinimo teorijos, 
d. Kairiūkštis davė keletą gy
vų pavyzdžių ten pat pavarto
damas spalvas prieš susirinku
sių akis.

Po ilgokos ir įdomios pas
kaitos, buvo kviesti 
viai su klausimais ir 
monėmis.

Buvo prelegentui
eilė su jo paskaita surištų 
klausimų, į kuriuos gauta aiš
kūs ir naudingi atsakymai.

žymėtina ir tai, kad laike 
klausimų bei pastabų nebuvo 
besigraibstančių toli nuo pa
čios temos. Tas liūdija, kad 
mūsų meno mėgėjai, apart ki
tų meno šakų, mėgsta ir mąs
tymo meną arba, kaip anglai 
sako, the art of thinking.

Dauginus tokių pamokų, 
Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tre ! . B.

Cameo teatre, 42nd St. į ry
tus nuo Broadway, teberodo- 
ma judis “Ispanija Liepsnose.” 
Tas sielą veriantis judis reika
linga kiekvienam pamatyt. Sa
vaitės dienomis iki 1 vai. 25c.

MIRĖ
Marijona Katronienė, 87 m. 

amžiaus, 404 East 29th Str., 
mirė vasario 8 d. Bus palai
dota vasario 11 d., šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborįus Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

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

Rems Automobilistus.
Šio didmiesčio Audėjų Ta

ryba, atstovaujanti visus Unit
ed Textile Workers lokalus 
Didžiajame New Yorke, pasi
sakė už paramą streikuojan
tiems automobilių darbinin
kams jų kovoje prieš General 
Motors.

Trys jauni plėšikai su revol- 
, vertais rankose užklupo dvi 

ponias 3 vai. ryto, prie 15 W. 
81st St., ir nulupinėjo nuo jų 
$20,000 vertės brangumynų, 
akyvaizdoje kartu su jomis 
buvusių vyrų.

Bildingiečių Vajus.
Bildingų Aptarnautojų 

jos Lokalas 32-B ruošiasi už
klupti savininkus 2,500 bildin
gų visose miesto dalyse. Pir
madienį užstreikuota du bil- 
dingu Washington Height 
sekcijoj. Kovoja už priverti
mą pildyt pereitą metą pasira
šytą sutartį ir už unijos pripa
žinimą.

Teisėjas Solomon nuspren
dė, kad viena padkava (pasa
ga) stuboje gali būt “ženklu 
laimės,” bet. jau 200 esą šiukš
lynas, ir paliepė jų savininkui 
Groteliui kraustytis iš kamba
rio, su kurio savininke jis susi
pyko už tas padkavas.

FOTOGRAJAS
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

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




