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30 Metą Nuotaka Pagrobus 
66 Mėty Amžiaus “Jaunikį”

cock’aitę pereitą penktadie
nį vakare, begrįžtant jai iš |

Del Simpsonienės Vardo 
Cenzūra Sustabdė Radio

Wall S try t Necenzuriškai 
Keikia Roosevelto Planą 

Dęlei Teismo Taisymo

Daktaras Uždarė Merginą 
Vištininke, Apgrobė Ją 

Ir Išvarė iš Proto

Fašistų Karo Laivai Bom 
bardavo Barceloną

WASHINGTON, vas. 10. 
—Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmas svars
to sumanymą, siūlantį, kad 
visi Vyriausio Teismo tei-

Chrysler Korporacija Pride 
sianti 10 Proc. Algą

Sovietai Abejoja apie Fran- 
cijos, Anglijos Pagelbą prieš 

Hitlerį ir Japoniją

ei jos Vieškelio

Vyriausio Teismo 
Taisymas Kongrese

Ispanijos Fašistai At 
mušami nuo Valen-

Tikisi Sulaikyt Auto 
Streikierius su Bosais

Madrid, vas

ITALIJOS KARO LAIVAI 
NEPRALEIDO ISPANI
JOS LAIVŲ I MALAGĄ

seimas padare tarimą, kad 
New Yorko miestas gali 
nuo liepos 1 d. mokėti mo
kytojams, policininkams ir 
gaisrininkams senąsias al
gas, be numušimų.

Metalų Kompanai Skuta, 
Mulkina Valdžią

du-trys seniai, ir preziden
tas- galėtų paskirti į jų vie
tas jaunesnius ir pažanges
nius žmones, kurie pritartų 

(Naujosios Dalybos įstaty-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Maskva. — Italijos ir Vo
kietijos fašistų pasisekimai 
Ispanijoj ir Hitlerio amba
sadoriaus Ribbentropo ma
nevrai Londone įtikina So
vietus, kad jie negalėtų ti
kėtis rimtos pagelbos iš 
Francijos ir Anglijos, jeigu 
Japonija ir Vokietija karu 
užpultų Sovietų Sąjungą. 
Jeigu Anglija ir Francija 
leis įsigalėt fašistams Ispa
nijoj, nors tatai būtų jų
dviejų pačių nenaudai, tai 
kokios gi pagelbos gali So
vietai tikėtis iš Francijos ir 
Anglijos valdžių prieš Hit
lerį ir Japoniją? Todėl So
vietai turi taip kariniai su- 
sidrūtinti, kad vieni galėtų 
atmušt užpuolikus, rašo So
vietų spaudos organai.

Fašistų štabas, Madrido 
Fronte. — Fašistų konfan- 
dieriai laukia tūkstančių 
kareivių iš jų užimtos Ma
lagos fronto.

Gibraltar, vas. 10.—Ispa
nijos fašistų laivai-draskū- 
nai dviem atvejais bombar? 
davo didmiestį Barceloną.

Washington.—Kada Am
erikos valdžia norėdavo pir
kti plieno ar vario per var
žytines, tai įvairios kompa
nijos vis pasisiūlydavo par
duoti tų metalų lygia kaina. 
Valdžia todėl pareiškė, kad 
jos turi padariusios sumok
sią apkirsti šalies iždą. Toks 
paskelbimas “įžeidė” metalų 
fabrikantus; ir paskutiniu 
laiku jie visai neatsiliepė į 
valdžios pasiūlymus, kad 
parduotų jai 25,000,000 sva
rų plieno ir 3,540,000 svarų 
yario, reikalingo karo lai
vams ir submarinams sta-

Sugrąžinama Senoji Alga 
New Yorko Policininkams 

ir Mokytojams

mams.
Rooseveltininkų vadas se

nate Robinson linksta prie 
nuomonės, kad sulaukusieji 
75 metų teisėjai turėtų su 
reguliare alga pasitraukti iš

;gu Robinsono planas būtų 
įvykdytas, tai net 5 seniai 
turėtų greit apleisti Vy
riausią Teismą.

j Trečias sumanymas 
|kalauja, kad federalių aps
kričių teismai, išduodami 
patvarkymus prieš kokius 
įstatymus, turi tuoj aus savo 
sprendimus pranešti Jung
tinių Valstijų generaliam 
prokurorui, kad jis galętų 
įteikti apeliaciją šalies Vy
riausiam Teismui.

Texas ir trijų kitų valsti
jų atžagareiviški seimeliai 
jau padarė tarimus prieš 
prezidento Roosevelto reika
lavimą dapildyti Vyriausią 
Teismą šešiais naujais tei
sėjais prie tų, kurie yra jau 
virš 70 ,metų amžiaus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Lynn, Mass. — Duodama 
skundas apšvietos valdvbai 
prieš mokvklos viršininką 
W. I. Piperi, kad jis bent du 
mokiniu badė adatomis. 
Taip i uos bausdamas. Piner 
po šešis sykius smeigė jiem 
adata.

Draugiški k o m p anijom 
laivyno ministerijos valdi
ninkai pradėjo kaltinti 
Walsh-Healy įstatymą, ku
ris reikalauja, kad jeigu 
kompanijos atlieka kokius 
darbų užsakymus valdžiai, 
tai tuo tarpu turi įvesti 40 
valandų darbo savaitę.’

Pagaliaus, darbo ministe
rija padarė kompanijom iš
imti: sako, galite pristatyt 
valdžiai “gatavų” metalų iš 
savo sandėlių, reiškia, apsi
lenkti su minimu 40 valan
dų įstatymu. Gave tokį pa
lengvinimą, tūli fabrikantai, 
todėl, ir pradėjo siųsti val-

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Valencia, Ispanija, vas. 
10.—Pranešama, jog, pagal 
fašistų karo teismų nuos
prendžius, jau sušaudyta 
šimtai Liaudies Fronto ša
lininkų Malagoj. Prie teis
mų sustatyta būriai afrikie- 
čių-maurų, laukiančių tuoj 
sušaudyti nusmerktus poli
tinius kalinius.

Sprendžiama, kad bus su
šaudyti visi 5,000 liaudiečių, 
kurie tapo sugaudyti, kaip 
tik fašistai užėmė Malagą.

vos, kokią gaudavo betar
naudami Vyriausiame Teis
me. Prezidento Roosevelto

Mokyklos Viršininkas Badė 
Mokinius Adatomis

tų buvo suimtas 
ex-kumštininkas, n u ž i ari
mas, kad jis galėjęs papjaut 
priemiestyje 18 metų mer
gaitę, gražuolę high schoo-

Meksikos Darbininkai i Gubernatorius Murphy t rėmėjai tikisi, jog tuo būdu ' * — . «-> rei+-v»r>,i IrLrAlriZl
Nukirtę Trockio Telefo
no Vielas į New Yorką

New Yorko Daily News 
reporteris apklausinėjo 60 
žymių Wall Stryto banki
ninkų ir Šerų verteivių, ką 
jie mano apie prezidento 
Roosevelto planą įstatyt po 
vieną jaunesnį teisėją į ša
lies Vyriausią Teismą prie 
kiekvieno 70 metų sulauku
sio teisėjo, jeigu senis nepa
sitraukia iš teismo. Visi tie 
piniguočiai keikė ir plūdo 
Roose veltą ir jo planą to
kiais žodžiais, kurių negali
ma spaudoj minėti. 54 ban
kininkai - mekleriai patys 
prašė, kad jų žodžiai nebū
tų spausdinami, ir tik 6 su
tiko, kad jų nuomonės būtų 
viešai paskelbtos.

DETROIT, Mich.—Chrys
ler automobilių korporacija 
saus. 9 d. pasiskelbė, kad 
pridėsianti apie 10 nuošim
čių daugiau algos 67-niems 
tūkstančiams savo darbi
ninkų, dirbančių Chrysler, 
Plymouth, Dodge ir De Soto 
automobilius. Tuomi korpo
racija, matyt, stengiasi už
bėgt už akių streikui, į kurį 
rengėsi jos darbininkai.

Bet ir žadamas priedas 
davestų algas Chrysler kor
poracijos darbininkams tik 
daug maž iki tiek, kiek vi
dutiniai gauna kitų auto, 
kompanijų darbininkai Det- 
troi’te.

buvusį boksininką, jį egza
minavo ir elektrine mašinė
le, vadinama “melo parody- 
toja.” Mašinėlė parodė, kad 
elektra jo kūne sriovena ra
miai ir lygiai, kad kvočia
masis nėra susijaudinęs; 
vadinasi, nemeluoja. O jei
gu kas meluoja, tai šis įtai
sas tam tikra plunksna tuo- 
iaus pradeda brėžti neregu
liarius vingius ir kreivinti 
liniją abelnai.

Detektyvai, turėdami ma
šinėlės rekordą, patikrino 
kvočiamojo atsakymus, kur 
jis buvo ir ką veikė tuo lai
ku. kai mergaitė tapo nužu
dyta. ir paleido tą vyrą.

Policija sako, kad Bab- 
cockaitė buvo užpulta ža- 
ginti ir liko papjauta, kuo
met nepasidavė.

AMNESTIJA MEKSIKOS 
SUKILĖLIAMS

Mexico City, 
prezidentas Cardenas dova
nojo bausmę visiem politi
niam kaliniam, baustiem už 
sukilimus bei maištus prieš 
jo valdžią.

Tel Aviv, Palestina.—Žy
mus daktaras D. Litvak ta
po nuteistas vienus metus 
kalėti už tokį bjaurų pasiel
gimą. Jis 1935 m. uždarė 
savo vištininke amerikietę 
Hiya Rubin’aitę, atėjusią 
pas jį gydytis, ir kelis mė
nesius ją taip išlaikė pus
nuogę ir pusiau-badaujan- 

Tarp ki-|či3- Tuo tarpu dr. Litvak 
r vienas išveržė iš jos didelę dalį jos 

gauto nuo tėvų palikimo 
$7,500. >

Kada, galų gale, buvo su
žinota apie Rubinaitės įka
linimą vištininke, tai polici
ja atrado ją jau pamišusią. 
Dabar ji randasi viename 
beprotnamyje.

Chicago, Ill. — Antrinin
kas miesto valdžios advoka
tas Quin O’Brien, 66 metų 
amžiaus, atsikreipė į teis
mą, kad panaikintų jo vedy
bas su Marguerite Eustice, 
30 metų. Sako, kad jinai 
pagrobus O’Brieną, įsime
tus jį į automobilį, nusive- 
žus į Morrison miestelį ir 
privertus jį susišliūbuoti 
pas taikos teisėją B. E. Bru- 
bakerį.

Kadangi jis buvęs prie
varta apvesdintas, todėl, sa
ko 0‘Brien, vedybos yra ne
teisėtos ir turi būt panai
kintos.

Liau
dies milicija atremia fašis
tų atakas rytuose nuo Mala
gos. Fašistam nepavyko su
imti milicininkų oficierius 
Malagoj, kaip kad jie buvo 
pasiskelbę. Milicijos koman- 
dieriai išsinešė ir 50,000,000 
pesetų pinigų iš Malagos.

Fašistai šimtais šaudo 
Liaudiečius Imtinius

London.—British Broad
casting korporacijos radio 
programoj buvo prie vienos 
dainos suminėta vardas 
Wallis Simpsonienės, ame
rikietės “gyvanašlės,” mylė- 
tinės buvusio Anglijos ka
raliaus Edwardo. Vienas 
dainininkas sakė, kad “Mrs. 
Simpson turi lytišką pa
traukimą vyrams.” Vos 
tuos žodžius ištarus, “klikt” 
ir nutrūko radio programa. 
Ją sustabdė valdiškas cen
zorius. Programos vedėjas 
pasiskubino atsiprašyt pub
liką, kad jis parodęs “blogą 
skonį,” leisdamas per radio 
minėt Simpsonienės vardą; 
tad po trumpos pertraukos 
ir vėl buvo tęsiama progra
ma.

New York. — Mitingas 
vadinamo “Komiteto Troc
kini Ginti” Hippodrome, 
New Yorke, antradienį va
kare, negirdėjo Trockio bal
so per telefoną iš Meksikos, 
kaip kad buvo žadėjęs tas, 
komitetas.

Amerikos Telefonų 
legrafo kompanija sako, 
jog kas tai nukirtęs jos vie
las Meksikos pusėje, Jung
tinių Valstijų pasienyj, į 
pietus nuo Monterey.

Trockis dviem atvejais, iš 
dviejų vietų Mexico City 
bandęs kalbėti per telefoną 
į New Yorką, bet veltui.

Vietoj Trockio, todėl, 
Hippodrome perskaitė jo iš- 
anksto atsiųstą plūdimą 
prieš Sovietus Max Schacht- 
man, žymiausias Trockio 
leitenantas New Yorke.

Revoliuciniai M e k s i kos 
darbininkai jau pirmiau bu
vo pareiškė,’ kad neleis 
Trockini viešai kalbėti.

Malaga. — Eina susikirti
mai tarp fašistų ir liaudie- 
čių pagal naują fronto lini
ja Motril-Sierra Nevada, už 
45 mylių į rytus nuo Mala
gos.
Liaudiečiai Išsinešė Iždą iš 

Malagos

WASHINGTON., — Kai| Negana to. Burnside 
Jungtinių Valstijų antri
ninkas Darbo ministeris 
McGrady 1935 metais nuva
žiavo į Toledo, Ohio, taiky
ti streikavusius tada dar
bininkus Chevrolet auto, 
fabriko su General Motors 
korporacija, tai kiekvieną 
jo žingsnį sekiojo bosų pa
samdyti detektyvai iš Pin- 
kertono agentūros. O kuo
met McGrady savo kamba
ryj viešbutyj vedė derybas 
su streiko vadais ir Gene
ral Motors atstovais, tai du 
korporacijos detektyvai, pa- 
sisamdę kambarį greta 
McGrady’o kambario, per 
sieną tam tikrais moksli- 
niai-šnipiškais įtaisais sekė 
visas jų kalbas ir derybas.

Kad taip buvo, tai pripa
žino pats tos šnipų agentū
ros prezidentas R. A. Pin
kerton ir jos skyriaus virši
ninkas Toledoj, Roy L. 
Burnside, kuomet juos vas. 
9 d. klausinėjo senatinė Pi
liečių Laisvių Komisija su 
senator ium LaFollette’u 
priekyje.

Valencia, vas. 10.—Ispa
nijos vyriausybė pareiškia, 
kad Italijos karo laivai ir 
submarinai užkirto kelią 
Liaudies Fronto kariniams 
laivams ir nepraleido jų pa
dėt savo armijai apgint 
Malagą nuo fašistų.

reiškė, kad jie, net dabar 
šnipinėtų Michigano guber
natoriaus pasikalbėjimus su 
prezidentu Rooseveltu apie 
automobilių d a r b i n i n kų 
streiko baigimą, jeigu jie 
“būtų tam pasamdyti.” O 
pirmesni tyrinėjimai mini
moj senatorių komisijoj jau 
aiškiausiai parodė, kad Ge
neral Motors automobilių 
fabrikantai palaiko griežtą 
šnipijadą savo dirbyklose ir 
už jų sienų prieš unijistus 
darbininkus ir streiko va
dus, taipgi, suprantama, 
prieš valdiškus tarpininkus, 
norinčius streiką sutaikyti.

Antrininkas darbo minis
teris McGrady ir keli tyri
nėjančios komisijos nariai 
smarkiai pasipiktino tokiu 
General Motors šnipišku na- 
chališkumu. McGrady pa
reiškė: “Mums įsakyta elg
tis bepusiškai ir laikytis 
taip, kad nieks negautų 
prieš mus argumentų.” O 
čia fabrikantai ima ir ; 
ša savo šniukštus!

o Mašina Ištei 
sino Kaltinamąjį

Keiksnys Paukštis Teatre
San Francisco, Calif. — 

Vaikų Teatro Sąjunga, sta
tydama scenoj Stevensono 
pasaką “Treasure Island” džiai pasisiūlymus pristatyt 
(Skarbo Sala), buvo iš ko vario ir plieno neva “varžv- 
tai pasiskolinus papūgą tinių” kainomis. Bet val- 
(“palę”), kaip kad reikalau-jdžia vis dar permažai te- 
ja nurodymai vaidinimui.

Apie vidurį vaidinimo kad 
jau pradės tas paukštis 
keikti ir piktažodžiauti, kad 
publika pasileido juokais, 
užmiršo teatrą ir visą dėme
sį atkreipė į “palę.”

Teatro vedėjai, atsiprašy
dami žiūrovus - klausovus, 
pasiaiškino, ? 
jog šis paukštis turi “tokį 
smarkų, nešvarų žodyną.”

MADRID, vas. 10.—Ispa
nijos valdžia užginčija kar
totinus fašistų pasiskelbi- 
mus, kad jįe.Madrido srityj 
jau užėmę galą svarbiausio 
kelio, vedančio iš Madrido į 
laikinąją respublikos sosti
nę Valenciją.

Siaučia nesiliaujanti 24- 
rių valandų kova abiem pu
sėm Jarama ir Manzanares 
upių į pietų-rytus nuo Mad
rido. Valdžios pranešimais, 
fašistam niekur dar nepa
vyko prasimušti per šias 
upes. O neperėję per jąsiaš 
fašistai negali paimti tos 
vieškelio dalies, kurią jie 
sakėsi užėmę.

Dar nežinoma, kuom 
baigsis šis kruviniausias 
mūšis.

Trockis “Dingęs”
Mexico City, vas. 10. —Iš 

čia telefonu pranešta New 
Yorko Times’ui, kad Troc
kis nežinia kur “dingės”. 
Kai išvažiavęs iš savo bu
veinės kalbėti per telefoną, 
tai dar ir nesugrįžęs.

Keli blokai apie Trockio 
buveinę Mexico Citv yra 
tirštai apstatyti policinin
kais.

Miami Beach, Florida. — 
Sulaukė 71 metų amžiaus 
garsus Amerikos humoris
tas rašytojas George Ade.

Gen. Motors Šniukštai 
Šnipinėja net Prieš 
Šalies Ministerius

Armonk. N.Y.—Kažin kas 
pašte paliko užadresuotą 
persiuntimui ryšuli šeškų 
šviežiu kailiuku. Siutinys 
taip bjauriai dvokė, kad vos 

kad nežinojo, neišbėgioio pašto tarnauto
jai iš patalpos. Jie paskui 
tą siuntini storai apvyniojo 
ponieromis ir įkišo į tuščia 
pakampę, o vis dėlto patalpa 
kokčiai dvokia, kad jiem 
sunku išlaikyti viduj.

Pašto viršininkas Charles 
Kaiser paskelbė, kad iam 
būtų linksma, jeigu savinin
kas atsiimtų savo siuntinį. 
Nes siunčiant ji toliau, sa
lėtų būt nesmagumu ir ki
tiem pašto tarnautojam.

DETROIT, Mich., vas. 10. 
—Valstijos g u b e rnatorius 
Fr. Murphy, vėl suvedęs į 
derybas General Motors 
automobilių k o r p o racijos 
atstovus su v i r š i ninkais 
Jungtinės Automobilių Dar-1 
bininkų Unijos, išreiškia pa- 

Te_ sitikėjimo, kad galėsiąs 
i įvykdyt taiką tarp fabri
kantų ir sėdėjimu streikuo
jančių darbininkų. Guber
natorius siūlo, kad unija 
priimtų apribotą pripažini
mą iš bosų pusės. Sako, Ge
neral Motors galėtų pripa
žint uniją tik kaipo atstovę 
jos pačios narių, dirbančių 
korporacijos fabrikuose, bet 
ne kaipo atstovę visų darbi
ninkų tenai. Tuo būdu Ge
neral Motors galėtų derėtis 
ir su “kitomis grupėmis” 
(kompaniškomis).

J. L. Lewis, pirmininkas 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto, ir Auto. 
Darbininkų Unijos vadai, 
reikalauja, kad General Mo
tors pripažintų šią uniją 
kaipo vienintelę darbininkų 
atstovę dvidešimtyje už- 
streikuotų fabrikų. O kas 
liečia kitus 49 fabrikus, tai 
bosai galėtų ten pripažint 
uniją kaipo atstovę tiktai 
josios narių.

Pranešama, kad guber
natorius Murphy , rengiasi 
panaudot milicijos jėgą iš
mest streikierius sėdėtojus 
iš Fisher Bodydr Chevro
let fabrikų, jeigu neišdegs 
dabartinis jo taikymo pla
nas.

GAZOLINAS “SURPAIPĖ- 
JE” SUŽEIDĖ DU

Chicago, Ill. — South Si
de je parvirto vienas trokas 
ir išsiliejo 1,000 galionų ga
zolino, kuris subėgo į “sup- 
paipę.” Už mylios toliau 
du vyrai, užuodė gazoliną 
skiepe, užsidegė žvakę ir 
pradėjo tyrinėti. Įvyko ek
splozija ir abudu vyrai, 
Wm. Toprinski ir W. Siplar, 
liko taip sužeisti, kad atsi
dūrė ligoninėje.
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Kvailybių Maišas
Apie Sovietų Sąjunga šiuo tarpu dau

giausiai kvailybių talpina fašistine “Vie
nybė.” Diena iš dienos ji rriaitina savo 
nelaimingus skaitytojus fašistine padlie- 
na, aptaisyta tysliaviškais prismokais.

Štai kokia “žinia” tam laikraštyj tilpo 
už pereitą antradienį:

“Stalinas vėliausiu laiku susirūpinęs savo 
sveikata. Dėl to jis davė įsakymą Sovietų 
Kongresui netrukus susirinkti Maskvoje. 
Kongrese pats Stalinas nurodys, kas turi bū
ti jo įpėdinis, jei jis mirtų, ar kas nužu
dytų.”

“Tai kur čia ‘Vienybės’ kvailybė?” gal 
tūlas asmuo muš paklaus. Štai kur:

1. Stalinas negali duoti įsakymo Sovie
tu. Kongresui susirinkti, kadangi jis, kai
po tokis, neturi galios tai padaryti, ant
ra: tokio kongreso nėra. Pereitasis So
vietų ypatingas Aštuntas Kongresas su
sirinko, priėmė konstituciją ir išsiskirstė. 
Sekantis Sovietų Kongresas bus renka
mas sulyg naujos konstitucijos, bus ren
kamas visoj šalyj, visuotinu, lygiu, slap
tu ir tiesioginiu balsavimu. Šį Sovietų 
Kongresą šauks ne Stalinas, o visas So-" 
vietų Kongreso išrinktas Centralinis Vei
kiantysis Komitetas.

2. Stalinas nenurodys, kas turi būti jo 
įpėdinis, nei jokiam kongresui, kadangi 
jis nėra jokis caras, jokis asmuo, kuris 
palikdinėtų savo įpėdinius. Stalinas yra 
generalinis Sovietų Sąjungos Komunistą 
Partijos sekretorius. Jis be to, yra> Par
tijos politinio biuro narys, taipgi harys 
Centro Veikiančiojo Komiteto. Na, o į 
tas visas vietas asmenys yra fenkami 
atatinkamų suvažiavimų arba susirinki
mų. Sakysim, į Centro Veikiantįjį Ko
mitetą asmenis renka Sovietų Kongresas. 
CVK prezidiumą renka pats CVK. Parti
jos generalinį sekretorių ir politinį biurą 
renka Centro Komitetas, kurį išrehka 
Patti jos Suvažiavimas.

Taigi, tas, ką pliauškia “Vienybė”, yra 
nesąmonė, eilinis melas, neturįs nieko Su 
tikrove. Bet fašistai būtų ne fašistais, 
jei jie nemeluotų ir nefalsifikuotų!

Mich.), reikalaujantį streikierius mėtyti 
iš fabrikų, tačiau streikieriai laikosi, 
kąip siena. Jie net pareiškė, kad iš fab
riką beišeisią patys, kol kofnpanija fiė- 
prip&žins darbininką reikalavimų.

Fėr penkias su virš dienas unijos at
stovai su Lewisu priešakyj iš viertbs pri
sės ir kompanijos btštb^ai—iš kitčta, tą- 
fėši, bėt vis prie ūiėkd feigianio nepri
ėjo. General Motors Viešpačiai griežtai 
atsisako pripažinti. Uniją, kaip'6 Organi
zaciją, kalbančią visų G. M. darbininkų 
vardu.

Akifegyj šitų įVykių, ADF prėžidė'hthš 
ateina ir pareiškia tą patį, ką General 
Motors viršininkai: “mes nepripažįstam 
šitos darbininką unijos.”

Tai atviras štreiklaužiškas p. Greerio’ 
žygis.

Amerikos Darbo Federacijos nariai riė- 
tūrėtų leisti savo prezidentui atlikinėti 
šitas išdavystes. Jie turėtų kūOVėikiaū- 
siai jį suvaldyti.

Podraug visi ADF nariai turėtą entu
ziastiškai remti autbmobilių pčambriėš 
darbininkų kovą, kuri turi būti laimėta.

LIETUVOS ŽINIOS MONTELLO ŽINIOS
it SpaustiWiitlcai Kovdja

Nesenai keltį fp'ažesnių Spau
stuvių dairbiftinkai paškelbė 
Stfelką už darbo iižmokešČio p'si- 
k^ilrią. Be^ėik višuf dKrbiMii- 
kai laimėjo, Smulkiau apie tūos 
streikus sekantį kartą.

Rėd.) kuris naudoja darbinin
kes s'avė gyvuliškus jšiu^mus 
;bafė’nkinti. žinoma, tokioms 
džitb'iiiiiikėThs dabar jis teikia 
įtivilegij^is: džiugiau valandų 
prirašo,’ j ’diėrids pakaitą skiria 
ir t. p. litirlbš datkitiitikėš 
jam PdįJgtijikki tžti joitiš ma
žiau valandų prirašo, skiria į 
naktinę pakaitą, nors fašisfų įs
tatymai draudžia ffld'tėrims nak
tį dirbti, šių metų lapkričio 17 
d. darbininkė I. buvo atleista 
iš darbo viė'n tik del to, kad ji 
atsisakė iš eiles tris savaites 
dirbti naktinėj pakaitoj, nors ji 
tame fabrike b’uvo išdirbūši 17 
mėtų.

Matote, draugai, kaip fašis
tas Sirutavičius šiandieni vieną 
išin'ėfė,.

Brotherhood of Shoe and 
Allied Craftsmen unijos na
riai sausio 28 d; turėjo slaptus 
balsavimus ar prisidėt prie su
vienijimo čeverykų išdirbę jų į 
vieną didelę uniją, taip vadi
namą C. I. O., į kurią jau pri
klauso Protective Union ir U.

j į Greenas —- Streiklaužys
Besivadinąs Amerikos Darbo Federa

cijos vadu, William Green, aną diehą at
sistojo rolėj atviro streiklaužio.

Pamislykit: Greenas pasiuntė Mičhiga- 
no. gubernatoriui Murphy telegramą, pa- 
reiškianČią, jog ADF nepripažįstanti 
United Auto Workers unijos ir griežtai 
esanti priešinga pripažinti ją, kaipb au
tomobilių pramonės darbininkų reikalų 
reiškėją.

, Argi ne panašiai daro ir General Mo
tors viešpačiai? Jie kalba ta pačia kalba; 
jie dirba tą patį darbą, kaip ir p. Gree-

United Auto Workers unija išvedė į 
streiką (sėdėjimo) G. Motors fabrikų 
darbininkus. Streikas vyksta sklandžiai, 

į Nors teismai išdavė indžionkšiną (Flint,

Alvitas Laiškas Liberalams
Virš 50 žymių, amerikiečių—profeso

rių, menininkų, kritiką, literatų, etc.— 
parašė laišką tiemta Amerikos liberalams, 
kurie sudaro f. v, “Amerikinį Komitetą 
Gynimui Leono Trockio.” Tarp pasira
šiusiųjų figūruoja tokios žymios aširiėhy- 
bės mūsų gyvenime, kaip Theodoras 
Dreiseris, Heywood Broun, profesorius 
Newton Arvin, Louis feiščher, lilax Ler
ner (“The Nation” redaktorius), ir kt.

Pasirašiusieji teigia, jog tie liberalai, 
kurie veikia išvien su trockistais, suži- 
niai ar ne, pasitarnauja Sovietų Sąjun
gos neprieteliams.

Beje, laiške išstatyta tiemš liberalams 
keturi klausimai, kuriuos kiekvienas nuo
širdus žmogus turėtų išrišti pirm, negu 
jis ar ji užima tokią ar kitokią poziciją 
trockizmo klausiniu. Ketvirtas klausi
mas įdomus: “Ar šalis, pripažinta užsi
ėmusi gerinimu visų savo žmonių gyve
nimo sąlygų, nepaisant, ar kas Sutinka 
su visaiš būdais, kūriaiš tasai gerinimas 
gyvenimo sąlygų daromas, turėtą būti 
leidžiama nusisphęsfi, kokius apsisaugo
jimo žingsnius ji turi daryti nėprileidi- 
mui išdavikiškų Suokalbių žudymui ir 
nuvertimui savo vadovybės ir įtraūkimui 
šalies į karą su svetimomis valstybėmis?”

Laiškas baigiainas:
“Mes raginame jus išsiaiškinti šituos 

klausimus ne tik dėlto, kad mes tikime, 
jog Sovietą • Sąjungai, šiuo laikotarpiu, 
kai fašižmo jėgos, vadovaujamos Hitle
rio*, grūmoja Europai, reikalinga jūsų 
paramos. Mes tikime, kad laibai svarbu 
pažangiosiom pajėgom šitoj šalyj žinoti, 
kur jūs stovite. Reakcinė spaudo’s ir vi- 
šuomėnėš dalis kaip bematant godžiai 
pasigrobė TrOckio ir jo sekėją aūti-sovie- 
tirtėš atakas ir naudoja savo tikslams. 
Mes jaučiame, kad tamstos nebenorite, 
būti priškaitomu šitų pajėgų talkininku.”

Labai gerai, kad šitie žymūs amerikie
čiai padarė šį pareiškimą. Jis, be abejo, 
nušvies daugeliai Amerikos liberalų tik
rąją padėtį.

Trockio šalininkai, mat, buvo pasigavę 
į savo bučių dalį gerų ir nuoširdžių Ame
rikos liberalų. Nesuprasdami tikrosios 
dalyką padėties, daugelis jų manė padė
sią TrPČKitii išsikovoti politines prieglau
dos teisę. Bėt antrasis trockįstų teismas 
Maskvoj jiems parodė, kad Trockis yra 
didžiausias kaltininkas ir fašizmo talki
ninkas kovoj su Sovietų Sąjunga. Da
bar dalis tų liberalų jau pasitraukė iš 
paminėtojo komiteto, o dalis nuoširdesnių 
ir politiniai gudresnių žmonių dar, be 
abejo, pasitrauks. f

Pagyvinkįm Įmonių Komi
tetų Veikimų

Kai kuriose Kauno įmonėse 
yta įmonių komitetai. Nors dar
bininkai juos išrinko tarii, kad 
gintį jį reikštis, bėt tie koriii- 
tetaii papfdstai rodo silphą veik
lumą. Dažnai išeina taip, kad 
darbininkai išTbnka kėmitėtį, 
pastarasis susirenka vičnath ki
tam posėdžiui ir baigta. Darbi
ninkai iiėžiė'ė', ką nutšire kb- 
riitetas, ką jis svarstė. Nėra įy- 
vij ryšių tarp tų įmoniii komite
tų ir darbininkų. Tai vienas iš 
svarbiausių komitetų nevėiklu- 
ino priežasčių. Tarp komitetų ir 
darbininką tūri būt niioletiniai 
gyvi ryšiai. Ką kdYhitetaš svars
to ir viskas, ką jis nutaria, tuTi 
būt pranešta darbininkams. Tai 
padaryt jhu ne taip šunku. Pus
ryčių pertraukos metu arba ki
tu patogiu laiku gali vienas ko
miteto narys trumpai painfor
muoti darbininkus apie komite
to darbūs. Darbininkai tuomet 
irgi pasisako. Reikalįi esant, 
kobiitetaš šaukia specialius dar
bininkų pašitarirūtis.

Ti*k tdkiėmš liūolūtifi'iamš ry
šiams ėšaiit, koinitetas tūri gū- 
lirnybės rodyt veiklumo'; Atsi
tinka,' žinoma, kad išrinktasis 
kofrtite'tas jokiu būdu nenori 
veikti, tai tuomet darbininkai akivaizdoj nieko nerado, 
turi išrinkt, kitą.

6 kp. Tai pirmas opozicijos 
narys pravedė kelią į vienybę. 
Laūksi/ne daūgiaū opozicijos 
draugų, kurie supraš vienybės 
svarbą.

Buvo plačiai apkalbėta drg. 
E. Vilkaitės prakalbų maršru
tas. Montelloj skirta vas. 28 d., 
kovo 1 d. netinka, nes tą dieną 
yra parengimas kitos srovės, 
todėl nutarta datas sumainyti 
su Norwood u, Mafes. Tam dar
bui išrinkta komisija.

“Laisvės” skaitytojas J. Pot- 
siuš, jau per daugelį metų

|w Binghamton, N. Y.
—

Kas Pas Mus Veikiama.
Sausio mėn. įvyko daug lie

tuviškų parengimų. Ir visi pa- 
įpekmes turėjo geras.

Dabar artinasi didžiausias 
lietuviškas parengimąš, kokio 

J dar iki šiol nebuvo Bingham- 
ione.

Vasario 13 d. yra rengiama 
patninėjimas Lietuvos hepri- 

^klatisomybes. Rehgia Ameri- 
ŽfJįH Lietuvių kongreso Bing- 
Ijfcąfhtono organizacijų skyrius. 

. JnBČSI bankrotas sū programų ir

žino’jo,- kaip tū ją praleidai; 
.. U o d ė g i HškŪi. — “Šiivą I 
įkūhdo žmbgiif ’ suriaUdoti 
negalime. Tas nėra jokia 
iiaujiėha; Būtų hąujiėnaj; 
jeigu žmogus įkąstą šunini.

Seilę VarviiiąhČiam. — 
Laikas Suprasti,. kad ihdte- 
rų kėliai yfa sąjąhga ayie- 
jų Hariu, d hė kokiš tėh zdi- 
šleliš!

feudtiiii.—Kibusi,
? . * kvailės galvos. augą piąU-

Ibidbi 20 mėtąjątgąf, tai turi kai? Phžiūri& į vėldrbdį— 
suprasti, jog jis labai gbfbi šhžiribši! , . šbipdldife.

šokiais. Progfūmo išpildyme 
jau pasižadėjo dalyvauti “ūso
riai”, kurie yra gražiai patar
navę vietos orgahizaciją pa
rengimuose. P.

ŠYPSENOS
ŠAIPOKO REDAKCIJOJ 

ATSAKYMAI
NakiifeJddi.—Jėigū .tavo 

ftierginoš tėvdš riėfeiHŽia už 
tavęs savo duktėrš flėlėi ta
vo jsįitHyštė's, karią tu pTa-

o ryt, po’ryt gal panorės vienyti j vieną di’dėlę uni]a 
ižmesli jus-. Todėl, draugai, K4d atmesti—balsavo du tūk- 

štančiai ir 9 šimtai su viršum. 
Balsavimas parodė, kad Broc
ktono darbininkai savo klasės 
reikalų nesupranta, nusibal- 
suodami taip, kaip nori fabri
kantai.

daugiau vienybės! O kuomet 
būsim viėnihgi, visuomet sūge- 
bešim atremti fašistų pūolifnuš 
ir nelėksime jokiė'mš Sirūtavi- 
čiamš bei jo šūnyČiūmš tyčiotis 
iš dūrb'inihką. Ridas.

Spalių mėn. 30 d. pas pilietį 
Vasiliauską buvo daryta krata. 
Daryti kratos atvyko Šiaulių 
žvalgybininkas, Tryškių nuova
dos viršininkas, policininkas ir 
seniūnas. Vasiliauskas nebuvo 
namie. Minėti chuliganai rado 
tik vieną moterį. Kuomet jie 
pareiškė, jog darysią kratą— 
motėr'is p'areikalavb litidiniilkų. 
į jb's reikalavimą cfiuligOnai at
sake aritėiis'iais ir trėnkė mote
riškę į šienį. Nofs gank šmul- 
kiši kratė, tačiau moteriškės 

. Tik 
kūomėt moteriškė nuėjo prie 
krosnies, ttromėt žvalgybininkas 
iš kažkur ištraukęs sviedė ant 
štalo ryšulį kažkokių popieriij 
ir ėmė šaukti ant moters “žiū
rėk, kas ^pas tave rasta”, Smur
tu privertė moterį pasirašyt 
ant kratos protokolo ir ant šių 
popiėrų. Po ekžekucijos chūli- 
ganūi grįžcMii į T'ryškiūš suti
ko narhb važiuojant Vasiliaus
ką, kurį ir areštai.

Tai tokius chuliganus fašistai 
šunyčių, tai fabriko meisteris samdo ant dirbančiųjų masių 
X, (reikia nurodyti pavardę— sprando.

Keletą dienų prieš balsavi
mus, ex-prezidentas J. Mur
phy, ir Motor Vehicles Regis
tratorius, F. A. Goodwin, per 
vietinę anglų kapitalistinę 
spaudą gąsdino, kad vienytis 
yra raudonas pavojus; tai, gir
di, gręsia bolševizmas . .. Įvai- kaip negali jokio darbo dirbti 
rių tautų, o daūgiausia airių,1 už tai, kad buvo ištiktas para- 
nesąmoningiems darbininkams lyžiaus. Su finansais nėra taip 
to ir tereikėjo: du tūkstančiai lengva... Vasario 3 d. Šv. 
su viršum balsavo, kad susi- Roko Pašeipinės Draugystės 

mitiiige pridavė laišką, pra
šantį pašelpos. Protokolų raš
tininko neaiškus laiško skaity
mas, davė suprasti, kad d. 
Potsius nori paskolinti, vietoj 
paaukėti. Nubalsuota pasko
linti.

Vasario 4 d., 9 vai. ryte mi
rė Kazimieras Keiziunas, apie 
60 metų amžiaus. Sirgo labai 
ilgai, apie metus laiko. Buvo lai
svą pažiūrų, mylėjo skaityti 
darbininkišką spaudą. Palai
dotas vasario 7 d. laisvai 
Brocktono Melrose kapinėse.

1 Paliko nuliūdime savo mylimą 
moterį Marijoną, sūnų Kazi
mierą ir bfolį Jurgį ir kitus 
gimines ir pažįstamus. Vienas 
brolis esąs Lietuvoje.

Šalna.

Daugiau Vienybes, D'r&tigai
KAIRIŠKIS (Žemaitija) Kai- 

riškyje Širūtavičiaus kartonažo 
fabrike dirba keliasdešimt dar
bininkų. Tačiau darbininkų 
tarpe vienybes nėra. O fašistas 
Sirtitavičiūs tuo naudojasi. Jis 
tūri keletą šimyčiij, kurie jiėško 
progos išėsti darbiriihkuš. Vie
nas iš svarbiausių SirtitaviČi^uš

Vietoje žinoma sena darbi
ninkiško judėjimo rėmėja, drg. 
A. Kangišerienė, kuri gyvena 
Randolph, Mass., mokėdama 
prenumeratą už “Laisvę,” pri
siminė, kad jau sueina 9 me
tai, kaip miręs jos vyras Adol
fas Kaiigišeris. Nelaboji mirtis 
jį nūo jos atplėšk 12 d. kovo, 
1928 m. Kad gęriau atžymė
jus mirties sukaktuves, nors 
neturtingai gyvendarha, pa
aukavo dolerį del Lietuvos po
litkaliniu, if kitą dolerį del Is
panijos kovdtbjų ūž liaudies 
laisvę.

Drg. O. Bražiene, kuri už
laiko valgyklą, ir Stiprių gėri
mų užeigą, priešais Liet. Taut. 
Namą, mokėdama už “Lais
vės” prenumeratą, davė dole
rį aukų del Ispanijos liaudies 
kovotojų. Dinigai perduoti vie
tiniam feėndfo Fronto Komi
tetui.

40,000 Prancūzų Pagerbė 
žuvusius Kovoj su Fašistais

Skaitytojų Balsai
demokratiją ir neleidžia troc- 
kizmui su pagelba Vokietijos 
įr Japonijos antkarti jai juo
dąjį fašizmą.

Delei tokią kapitalistinės 
spaudos elgėšių visai hetenka 
stebėtis. Tik priseįrta stebėtis 
iš tij darbininkų, kurie, prisi
skaitę jų melagingų pasakų, 
kalba ir veikia patys prieš sa
vo reikalus. Vieton kaltinti šią 
sistemą su jos visais žiauru
mais, tai jie kaltūną darbinih- 
kūs ir šiūip pažangius žmonės, 
kovojančiūš p’ffe'Š žiūūrūmą; 
vieton kaltinti tėrdristūs', kūrib 
savb ūžmačia šūnaikirio milio- 
nų šdlies turto if tūkstančius 
išžudė nekaltų darbininkų, — 

mą ir karą yrd jų pačių nau- jie kaltina Sovietų Sąjungą, 
dai.

San Pranciškoje Lyga PriėŠ 
Karį if FdŠizhią jūū irėciū 
kartu ŠŪfėhgė protesto' demph- 
stracijas prie Vokietijoj ir Ita
lijos kbrisulątų, reikalaujant 
tų šalių valdžių atitraukt sa-, 
vo kruvinus nagus nuo Ispa
nijos demokratijos ginėjų. Po
licija, kaip alkani žvėrys puo
lė dėmehšlfahtus. Miftihai su
žeidė fe. AmiJbh, vienai mo
teriai špritaJik'ūūlį iŠhūfino ir 
daūgelį kilį lėhgyįaŪ sužeidė. 
Devy’ni įreštūdti, fcufiį tūfp'ė 
randasi Atiita Whitney if Ela- 
ihė Black. Visi af'ė'štuotieji 
padėti |po $100 parankos, kUO- 
ihet paprastai už tokius, daly
kus parankos būdavo tik $10.

Kapitalistinė spaūda Šiuos 
demonstrantus; kovotbjūs už 
dembkratįją apšaukė maišti
ninkais. Ta pati spauda šau
kia'gvoltą prieš Šovįetą Šąjun-, 
gą, kam bašlafoji kovoja už

KEISTI APSIREIŠKIMAI
žmonės, kurie skaito Vien 

tik kapitalistų laikrdščhiš if 
gfaibsto tų Uikraščių skam
bius ahtgalvius — dąžriiahšiąi 
yra vienpusiai ir stovi priešų 
pusėje. Taip pat ir tie lietu
viai darbininkai, ką skaito 
vien tautininkų ir katalikų 
spaudą, bešališkai protauti nei 
hebaridO; Tie vienpusiai alios 
spatidos skaitytojai nieku bū
du negali save pėrtikrint, kiek 
liečid dėmOkratiniai nusista
čiusią žmdhių kovas litiės pra
žūtingąjį fašizmą. Jie nėsŪ- 
prahta, kad kova prieš fašiž-

ALDLD. 6 kp. mėnesiniam 
susirinkime nemažai narių pa- 
simokėjo metines duokles; ne- 
ktirie davė po 10 centų į Agi
tacijos fondą.

K. žiurinskas, pirmiaus bu
vęs su sklokininkais, dabar 
atėjo ir prisirašė prie ALDLD

PARYŽIUS. — Pereitą 
sekmddienį 40,000 darbinin
kų, intelektualų ir smulkių 
biznierių demonstravo, pa
gerbdami atmintį 4ų, ku
riuos fašistai užmušė 1934 
m. vasario 9 d. Fašistai ta
da bandė užimti seimo at
stovų rūmą, bet darbihin- 
ksti juos atmušė.

Pagarbai kritusių kovoto
jų už laisvę, ministeriS pir
mininkas L. Blum padėjo 
gyvų gelių vainikus prie re
spublikos paminklo Place 
de la Republique.
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J
dėti karšti kompresai. Ir, ne
žiūrint skausmo, eiti sau, 
vaikštinėti, kaip nieko nebū
ta. Labai negerai tokiais atsi
tikimais ramiai sau gulėti ir 
laikyti koją be judėjimo: daž
nai nuo to koja pasidaro ne- 

21.. Jau trys mėnesiai praslinko, lanksti, nebesilanksto taip ge- 
ikaip esu koją niksterėjęs per rai per riešą.

r I riešelį. Maniau, kad gal ką ‘
fcaib būtų gėfiaūšia tokius nulaužiau. Daktaras nuėmė _______ _

trumparegius pataisyt be pa- X- Spindulių paveikslą, tai ša-’^““s ir'škauda. Tokiu "būdu 
narys greičiau išsitaiso, išsi- 
mankšto, kfaujas 'išsivaikšto 
sumuštas—ir geriau gyja.

Kad Jūs masažavote, try
nėto, brūukėt, tai gefai: tatai 
akstiną kraujo judėjimą ir 
padeda gyti-

Kad ir dabar Jums busfge- 
rai dažnai koja kaitinti, šu
tinti, šildyti. Ultra-vijoletlniais 
spinduliais švitinti yra naudin
gą. Už vis geriau tai dijater- 
mija (diathermy). Su dijater- 
mijoš mašina gydytojas nuo
dugniai, perdėm išvarinėja, iš- 
škirso sūMhiėtusį, sumuštą 
krdują, 
jo, o tatai pšidėda gyti ir tvir
tėti.

Iš visų kūno vietų nariai, su- 
Siriėrimai yra opiausi. Jife ilgai 
nepasitaiso po sužeidimą, ir 
ilgai juos skauda. Dijatermija 
—geriausia ir čia pagelba.

Drauge gydytojau, ir aš 
kreipiuos į jus per “Laisvę”, 
kaitau dažnai jūsų patarimus, 
ir dkūg iš jų pasimokinau 
sveikata užlaikyti.

Tai Jūs gerai ir darėt, kad 
,sau dirbate, vaikštinėjate,

aukojimo gyvasties?
Pacific.

ko: tu labai hikštėtėjęs. Ir 
jokių gyduolių nedavė. Tai aš 
pats nuo savęs visaip gelbė- 

Ijaus: visokiais tepalais it mos-
■ timis tryniaūs, ir niekas ne-
mačija. Labai skauda, kai pa
vaikščioju per dieną prie dar
bo. •

Esu 58 metų vyras, 5 pėdą 
.6 colių, 150 svarų. Širdingai 
ačiū išanksto.

ATSAKYMAS
■ Tai M Draufce, taip sau,

mW M1 MiasW Visasoho. Jūs galite laimėti bi kurį iš jų. OKI krūvbj. Ir Juris visa kas geioj
fiW tvarkoj. Jūšį tas rješūkas taip tuojau. Kdntestfis tik pWdėda ir sd- J Į

sideda iš ^išrišimo ,£avęikslų , Mįsles, £L 
Eikite pas sžWo ėigaretų pardavėją 
ir prašykite oficialių Old Gold Pa-1 
Veikslų, VELTUI, kartu su taisyklėm 
ir detališkumais. Atydžiai sekite iri- vv,
atrakcijas, švarumas nesirokuoja. ...
Ten. nėrd, bfik$iįį ar sučiubiihų, Vieh ryt nereikia, 
įtik jūsų, sumanumas laimes.. Skaity- Į o-reitiiin 
kitė šį Išikfaštį d'ėl toliiriesnių pfa- ■ •, ‘
nešimų. j paveržti

STOKITE Į 
OLD GOLD KONI’ESTA 

$200,000 PiiizAIS
1,000 Prizų Pinigais 

Duodama Laimėtojams

sUŠlhiėtusį, 
-privaro gryno krau-

Jums gydytbjas Teisybę pa- 
ULkarįu^su taisyklėm sakė, kdd kai tiėšukas nikster- 

tas, nieko, tokio' ypapirtgo da- 
, žihdma, ant 

es. skąity-į greitųjų gerai esti aptvarstyti, B. .. ■1111 11 1" c1 I — • . m ■i per nešuką. Galima

švarumas 
ar




