
KRISLAI
Rooseveltiene mūsų 

unijoj.
Kodėl jis negrįžta 

Maskvon?
Ledai jau pralaužti.
Liūdnos žinios.
Nenuleisime rankų.

Rašo A. B.

Nelabai senai į Amerikos Lai
kraštininkų Gildiją įstojo prezi-
dento Roosevelto žmona — ir
įstojo į tą patį skyrių, kuriame 
priklauso dienraščio “Laisvės” 
redakcijos štabas! Kai kam iš 
mūsų tas nelabai patinka, bet 
ką tu padarysi, kad pagal uni
jos taisykles, Rooseveltiene turi 
pilniausią teisę būti josios nare. 
Mat, ji bendradarbiauja laik
raščiams ir žurnalams, kaipo 
kolumnistė. O visus kolumnis- 
tus mūsų unija su mielu nori( 
priima į savo eiles. \j

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 40

Sovietų Sąjungos augščiausio • 
tribunal© pirmininkas drg. Ul
rich pareiškė, kad jeigu Trockis 
ištikrųjų jaučiasi nekaltu ir tu
ri įrodymų parėmimui savo ne
kaltumo (kaip kad jis giriasi), 
tai jis gali sugrįžti į Sovietų 
Sąjungą, pasiduoti Sovietų val
džiai (prieš kurią, jis, beje, sa
kosi jokio suokalbio nedaręs) ir 
tuos savo parodymus išdėstyti 
prieš liaudies teismą. Tai pui
kiausia proga Trockiui apsigin
ti, jeigu jisai nekaltas ir jeigu 
jis ne blofina, bet tikrai 
savo rankas nusiplauti.

nori

visoTik įsivaizdinkite, kaip 
svieto akys tuojaus būtų atkrei
ptos linkui jo, kaip viso svieto 
spaudos atstovai suplauktų į 
teismą ir jojo parodymus pas
kleistų po visą pasaulį! Kokia 
puiki, kokia auksinė proga Tro
ckini nusiplauti nuo jam ir jo 
pasekėjam daromų užmetimų!

Bet kodėl Trockis nesinaudo
ja šia proga? Argi tas neparo
do, kad jisai bijo, o bijo todėl, 
kad yra kaltas? Jis tik blofina.
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauljl

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

J. Gubernatorius atžagareivių batalija prieš taisymą Ispanijos Liaudiečiai
ruvinai Slopinsiąs 
Sėdėjimo” Streikus

Amalgameitu Siuvėjų Unija 
Žada $500,000 Paramos 

Darbininkam Organizuot

B

General Motors Įveda 
Nuosavą Šnipu Sistemą sal-VJ ~ | sumi

ŠALIES VYRIAUSIO TEISMO

Trenton, N. J. — Kaip tik 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetas paskelbė, 
kad pradės smarkiai teikt į 
unijas darbininkus New 
Jersey, tuoj valstijos gu
bernatorius republikonas H. 
Hoffman vas. 15 d. pasmer
kė tą Industrinį Komitetą, 
apšaukdamas jį “įstatymus 
mindžiojančia organizaci
ja.” Sykiu gub. Hoffman, 
skebinių fabrikantų patro
nas, pagrasino net kraują 
lieti tų darbininkų, kurie 
sustreikuos sėdėjimu ir tuo 
būdu užims dirbyklas. Hoff
man, užtarytojas žmogvagio I 
nazio Hauptmanno, pagro
busio ir nužudžiusio sūnų 
lakūno Lindbergho, sako pa
naudosiąs visas valstijos jė
gas, kad sukriušinus tokius, 
girdi, “kriminalius” sėdėji
mo streikus, kaip automobi-

Washington. — Fašistinis 
leidėjas Frank E. Gannett 
iš Rochesterio, N.Y., išleido 
35,000 aplinkraščių, šaukda
mas organizuoti neva “ne- 
partijinius komitetus” visoj 

j ir rinkti aukas, idant 
sumuštų prezidento Roose
velto reikalavimą įstatyt še
šis jaunesnius, pažangesnius 
teisėjus į Vyriausią Teismą.

Su republikonais išvien

Jo rankos yra nešvarios Jis tij Ji fabrikuoge Michigane ir
puikiai žino, štai kodėl jis bijo 
atsistoti prieš Sovietų teismą ir 
viso pasaulio akyse parodyti, ką 
turi. Jis žino, kad Sovietų val
džia turi pilniausių įrodymų 
prieš jį.

Taigi, General Motors bosai 
turėjo nusileisti kovingai darbi-

Indianoj.
Leonas Krzycki, narys au

tomobilių darbininkų strei
ko strategijos komiteto, ku
ris dabar darbuosis New 
Jersey, pareiškė, kad nepai
sys gubernatoriaus Hoff-

ninku unijai. Kaip jie spardėsi .mano grasinimų. Industri- 
prieš derybas su unija, bet tu-|nių Unijų Organizavimo 
rėjo pasiduoti. Tai neapsako
mai didelis darbininkų laimėji
mas.

Komitetas . primena, kad 
“sėdėjimas” yra pripažintas 
teisėtas streiko būdas, ir 
priduria, jog pats gub. 
Hoffman yra pasižymėjęs 
kaipo įstatymų laužytojas.

Amalgameitu . Rubsiuvių 
Unijos Pildantysis Komite
tas nutarė sukelti nuše mi- 
liono doleriu Industrinių

Kas dabar lieka automobilių 
darbininkams tuojaus padaryti? 
Jiems visiems tuojaus reikia 
stoti po United Auto. Workers 
unijos vėliava. Turi stoti visi, 
be jokios išimties. Tik vienybėje 
galybė. Nei derybose, nei po de
rybų tie pirmieji darbininkų Unijų Organizavimo Komi- 
laimėjimai nebus išlaikyti, jei- tetui. kaino parama jo vajui 
gu General Motors bosai matys, u~ darbininkų traukimą j 
kad dar daug darbininkų ran" uniiac 
dasi už unijos sienų. I

Lai neliks nė vieno lietuvio I 
darbininko, kuris pasiliktų už 
United Auto. Workers unijos 
sienų!

Baisios ir diūdnos žinios tebe- 
plaukia pasaulin iš Ispanijos. 
Kruvinųjų fašistų frontas užė
mė uostą Malagą ir grūmoja at
kirtimu Madrido nuo Valenci- 
jos Fašistai bando užtroškinti 
karžygiškus Madrido kovotojus!

žinoma, mūsų kova Ispanijo
je dar toli gražu nepralaimėta. 
Mes tebesam pilni vilties, kad 
fašistai bus supliekti. Tačiau 
padėtis labai rimta ir reikalau
ja iŠ mūsų dar didesnės para
mos Ispanijos kovotojams.

London. — Bangžuvė 
(whale) užpuolė 248 tonų 
italuos Norveeriios laiva, 
medžiojusi bano-žuves. Už- 
nuolikė “velioriba” nuplėšė 
laivo propeleri (varomuo
sius sparnukus) ir pramušė

New Yorko “Timeso” kores
pondentai pradėjo rašyti šiur
pulingas žinias iŠ Londono ir 
Paryžiaus. Anglija jau susita
rus su gen. Franco ir padė
sianti jam laimėti karą prieš 
Liaudies Valdžią. Francijos val
džia taip pat esanti nusiteikus 
leisti fašistams užgrobti visą 
kraštą, idant, girdi, užbaigti 
saužudingą civilį karą!

Perkirto Fašistų Gelž 
kelį, Užėmė Robledo15 d. užreiškė, kad dabarti

nis Vyriausias Teismas yra 
jau senai “pripakuotas.” Jį 
“pripakavo” buvę republi- 
konai prezidentai, kurie pri
sodino į Vyriausią Teismą 
uoliausių ramsčių didžiojo 
kapitalo. Tai šiam kapita
lui tarnaudama dabartinių 
teisėjų dauguma diktatoriš
kai naikina kongreso išleis
tus įstatymus, šiek tiek 
naudingesnius daugumai pi-

B

Jau “Užteksią” Nazių, 
Italų prieš Ispaniją

Suvienyta Komanda Gener. 
Miajo Vadovybėje Sustip

rino Respublikos Jėgas
Wash ington. — General1 g; 

Motors auto, korporacija 
pasiskelbė, kad jinai dau
giau nesamdysianti šnipų iš ' mobilizuojasi ir atžagarei

viai demokratai vadovybėje 
tokių reakcionierių kaip se- Roosevelto pritarėjas kon- 

iš gresmanas M. Maverick įne
šė kongresui sumanymą, 
kad paskelbtų visuotinus pi
liečių balsavimus, ar Vy
riausias Teismas turi kons
titucinę teisę naikinti bet 
kokius kongreso įstatymus 
ar ne.

Pinkertonų agentūros prieš 
savo darbininkus. Šiai ir 
trylikai kitų šniukštų-skebų natorįus Carter Glass, 
agentūrų General Motors, Virginijos. Jie rėkia, kad 
per paskutinius dvejus me-1 Rooseveltas norįs “pripa- 
tus išmokėjo $839,764, kaip( kuoti” Vyriausią Teismą sa-
parodė senatorių pilietinių 
laisvių komisija.

Atsisakydama nuo Pin- 
kertonų šnipų, tačiaus, Ge
neral Motors korporacija 
įveda savo locną šnipijadą 
prieš unijistus ir unijai pri
tariančius darbininkus. Ta
tai paliudijo senatorių ko
misijai vas. 15 d. H. W. An
derson, dabartinis koman- 
dierius nuosavų General 
Motors šnipų. Kiti šios 
korporacijos Šniukštų vir
šytos yra Wm. Larsen ir 
James Cunningahm, buvę 
Jungtinių Valstijų teisdary- 
stės ministerijos agentai, ir 
John Pierce, buvęs Jungti
nių Valstijų maršalas.

vo šalininkais.
Bet Roosevelto rėmėjas 

senatorius Minton iš India
nos savo radio kalboj vas.

UZ-

su 
pa-

Išmetė Wm. Greeną iš 
Mainierią Unijos

Dar 1,000 Italų Talkon 
Ispanijos Fašistam

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos taktikos 
komitetas vas. 15 d. vienbal
siai nusprendė išmest iš uni
jos Wm. Greeną, streiklau- 
žišką prezidentą Amerikos 
Darbo Federacijos. Green 
ypač pasižymėjo kaip Gene
ral Motors bosų padėjėjas 
prieš automobilių darbinin
kų streiką. Jis iki šiol skai
tėsi nariu Jungtinės Mai
nierių Unijos, kurios prezi- 

'dentas yra John L. Lewis,

London, vas. 16. — Sovie
tų Sąjungos atstovai tarp
tautiniame bepusiškumo ko
mitete reikalauja, kad įvai
rių šalių karo laivai bend
rai užblokaduotų ir Portu
galijos prieplaukas, idant 
per jas negalėtų būt įga
benama Ispanijon kariai, 
ginklai ir amunicija iš 
sienių.

Pagąliaus, ir Italija 
Vokietija sutinką remti
siūlymą d e 1 e i sulaikymo 
ginklų, amunicijos ir karei
vių gabenimo į Ispaniją iš 
užsienių.

Musolinis ir Hitleris da
bar priimą tą pasiūlymą to
dėl, kad jie suprantą, jog 
Vokietija ir Italija atsiuntė 
jau gana savo karių, ginklų 
ir amunicijos Ispanijos fa
šistams, kad šie galėsią lai
mėt karą prieš liaudies Val
džią be tolesnės pagelbos iš

Gibraltar. — Pranešama, 
kad Mussolinis atsiuntė dar 
tūkstantį savo karių talkon 
Ispanijos fašistam. Vas. 15 
d. žiniomis, jie išlipo į fašis
tų prieplauką Cadizą.

Tetuan radio stotis pra- Italijos ir Vokietijos.

Kansas Senatas Parėmė Kon
stitucijos Pataisymu pries i pirmininkas Industrinių

Vaiky Darbą Unijų Organizavimo Komi
teto.

Topeka, Kansas. — Šios 
valstijos senatas parėmė GREEN — TAI “MEDIN- 
siūlomą Amerikos konstitu
cijos pataisymą, reikalau
jantį uždraust samdyti vai-

KOJĖ BOBUTĖ”

Detroit, Mich. — Laikraš-
kus darban. Jeigu Kansas, «ų reporteriai užklausė, J. 
seimelio atstovų rūmas už- 
girs šį pataisymą, tai jau 28 
valstijos bus jį parėmusios. 
Tuomet reikės dar 8 valsti
jų pritarimo, idant pataisv- 
mas taptų dalim Jungtinių 
Valstijų konstitucijos.

TAUPO AMERIKOS IŽDĄ 
BEDARBIU LĖŠOMIS

L. Lewisą, pirmininką Indu
strinių Unijų Organizavimo 
Komiteto, ką jis mano apie 
Wm. Greeną, Amerikos 
Darbo Federacijos dešinu jį 
prezidentą, kuris pasakoja, 
būk Jungtinė Auto. Darbi
ninkų Unija “pralaimėjus 
streiką” prieš General Mo-

neša, kad fašistų karo lai
vai suėmė sovietinį preky
bos laivą “Toko,” bevežant 
jam maistą į Ispanijos res
publikos prieplauką Barce- 
loną.

Tarptautinei bepusiškumo 
komisijai, susidarančiai iš 
27-nių šalių atstovų, yra siū
loma:

Nuo vasario 20 d. užkirst 
kelią {gabenimui užsienių 
karių į Ispaniją.

Nuo kovo 6 d. bepusiškųGeneral Motors Paperka
Savo Gizelius, kad Steigtų Šalių karo laivais apstatyt

Federacines U n i j u k e s
Cleveland, Ohio. — Gru

pė General Motors papirktų 
darbininkų Fisher Body fa
brike pradėjo vajų už įkūri
mą savo amatinių federaci
nių unijukių prieš-didžiąją 
industrinę Auto. Darbinin
kų Uniją.

Išrinktas Pažangesnis 
Finijos Prezidentas

streiKą" pries Lrenerai ivio- . -------- .Iv
tors korporaciją. Lewis į tai I Helsingfors. — Nauju Fi-1

“Aš žiūriu į jį nijos (Suomijos) prezidentu <

Washington. — Jungtinių
Valstijų iždo ministeris H. Apie tai aš toliau gal dau-
Morgenthau sako, tiek gali- giau pasakysiu, bet ne da-

atsakė *
(Greeną), kaip į seną bobų- vas- 15 d. tapo išrinktas mi
te'su viena medine -koja.! nisteris pirmininkas Kyosti

didele skylę jo dugne. vdK bar"’
vo Įgulos narius isgelbei.o išlaidas gu iplaukomiSi kiek 
kitas arti pasitaikęs garlai-1 „oij.Qntwo Ažl, nnA h
vis. susitaupys lėšų nuo bedar

bių šelpimo. Vyriausybė ti-

Ispanijos prieplaukas, kad 
i nieks negalėtų per jas įvežt 
‘ginklų, amunicijos ir karių 
į Ispaniją.

Portugalijos atstovas pa
reiškė, kad jo šalis nesiduo- 
sianti, kad jos prieplaukas 
kontroliuotų svetimų šalių 
karo laivai. Daugelis sup
ranta, kad Anglijos valdžia 
įkvėpė Portugalijai šitokį 
nusistatymą. Įvairūs augšti 
Anglijos valdininkai išsirei- 
škia, kad Ispanijos fašistai 
šiaip ar taip jau “laimėsią ' M

Madrid, vas. 16. — Liau
dies milicininkai, padaryda
mi smarkią kontrataką, at
ėmė iš fašistų Robledo dė 
Chavela miestelį, 4 mylios į 
pietus nuo Escorialo, Madri
do fronte, ir tuo būdu per
kirto fašistam susisiekimą 
gelžkeliu su Avila.

Ispanijos valdžia paskyrė 
generolą Jose Miają vyriau
siu, absoliučiu komandie- 
rium viso Madrido fronto; 
ir šitoks komandos suvieni
jimas tuojau sustiprino 
liaudiečių karines jėgas.

Kanadietis gen. E m i 1 
Kleber tapo paskirtas Alme
ria miesto-prieplaukos gyni
mo komandierium. Jis pir
miau komandavo tarptauti
nę brigadą Madrido fronte.

Valencia, Ispanija, vas. 
16. — Liaudies milicininkai, 
surilūšė ir atgal atmetė fa
šistus ties Lopera, pietinėj 
Ispanijoj.

Lisbon, Portugalija, vas* 
16. — Patys Ispanijos fašis
tai pripažįsta, kad liaudies 
milicininkai juos šturmingai 
atmušė atgal į pietus nuo 
Madrido. Tačiaus fašistai 
garsinasi, kad jie “už kelių 
dienų atimsią” iš liaudiečių 
Almeria, prieplaukos mies-

EXTRA!
Savanoriai iš Francijos 
Skubinasi Talkon Ispanijos 

Respublikai.

Kad Anglijos plėšikai linkę 
prie gen. Franco, tai negali būti 
jokios abejonės. Bet nesinori ti
kėti, kad ši Anglijos politika 
būtų taip apakinus Francijos 
Blumo valdžią, jog ir jinai su
tiktu kruviniems fašistams pa
vesti Ispanijos liaudi mėsinėti. 
Neiaugi Francijos valdžia nebe
pajėgtų pamatyti, kur ja veda 
Anglijos imperialistų politika? 
Nejaugi Francijos Socialistų 
Partija, kuri stovi valdžios 
priešakyje, neišklausytu balso 
Francijos Komunistu Partijos 
ir neištiestu savo galingos ran
kos Ispanijos kovotojams 
kritiškoj valandoj?

šitoj

Paryžius, vas. 16. — 1,800 
savanorių karių trimis at
skirais būriais išvyko iš 
Francijos į Ispaniją kariau
ti prieš fašistus. United 
Press sako, kad jie skubina
si, kol dar tarptautinis be
pusiškumo komitetas neuž
darė duris į Ispaniją.

NAZIAl NUKIRTO GAI VAS 
DAR TRIM SAVO PRIEŠAMKailio. Prieš jį kandidata

vo ligšiolinis prezidentas 
Pehr E. Svinhufvud, nazių 
šalininkas.

Naujasis prezidentas esąs 
‘žemietis” (agraras). Jam 
pervedė savo balsus 95/so- 

-r. ,cialistai-darbiečiai rinkikai; Bufaflo. N. Y. - Du ne- todel jig ir laimčj0.

Kriminaliai Užpulta jau
MIU OC1M1IUU. VylldUb.yUV LJL" iv. . flff f • 1) ff 1 f
kiši $5,666,000,000 įplaukų Aštunta Moteris Buffalo] \
per metus. ;

Bet kitais atžvilgiais vai-'
džia nelabai taupo ižda; |žinomi_ piktadariai naktį pa-

9 m Vaza rmrYmi l\/l n iitYn tyatnsierobė gatvei Margaretą 
Galitzdorfer. 23 metų mer
gina, įsitempė ja i tarpnamį 
ir bjauriai sumušė; bet, nu
sigandę jos rinksmų, nenau
dėliai pabėgo.

Tai jau aštunta moteris . žuvo 132 žmonės ir labai di- 
kriminaliai užpulta bėgyje delis skaičius tapo sužeisti, 
vienos savaitės< Buffalo] ir 
priemiesčiuose. Viena užpul-

pav., ginklavimuisi bus iš
eikvota bilionas dolerių ar 
daugiau; $750,000 skiriama 
paremti lėktuvų kompani
jas, kurios ketina orlaiviais 
vežti pašto siuntinius Euro
pon ir atgal; numatoma, 
kad kompanijos,, kurių lai
vai, be kitko, išvežioja paš
to siuntinius į Pietinę Ame
riką, gaus po $200,000 mė-. tųjų, Babcock’aitė, buvo iš- sniegų

• m V 1 w * • « • ® • I • • ■ • • *1 1

Sniego Audroj žuvo 
žmonės Japonijoj

132

Berlynas. — Ploetzensee 
kalėjimo kieme nazių bude
lis nukirto galvas dar trims 
hitlerizmo priešams: Fr. 
Richteriui, G. Galganui ir J. 
Eggertui, kaip pranešta vas. 
15 d.

Pereitos savaitės gale 
taipgi nukirsta galvos trims 
vyrams, kaipo “valstybės iš
davikams,” reiškia, 
diktatūros priešams.

Francija Taipgi Reikalauja 
Užblokaduot Portugalijos 

Prieplaukas.

nazių

Tokio, vas. 16. — Nepa- 
i prastai smarkioj audroj su 
'sniegu šiaurinėje Japonijoje

London, vas. 16. — Frak
cija remia Sovietų Sąjungos 
reikalavimą, kad įvairių be
šališkų valstybių karo laivai 
užkirstų kelią įvežimui ka
rių, ginklų ir amunicijos į 
Ispaniją ne tik per Ispani
jos prieplaukas, bet ir per 
Portugalijos uostus.

Odowara, Japonija.—Per 
* į nugriuvimus nuo 

nešinės pašalpos iš valdžios j žaginta ir mirtinai peiliu kalnų šioj apylinkėj tapo 
iždo. subadyta. ‘gyvi palaidoti 9 žmonės.I gyvi palaidoti 9 žmonės.

Sovietų ženklas Virš 
Vienos.

Viena, Austria. — Neži
nia kas, skraidydamas aus
trišku lėktuvu, dūmais nu
piešė Sovietų Sąjungos žen-' 
klą Kūjį su Pjautuvu ore 
virš Vienos, Austrijos sor 
nes, vas. 15 dT

Dar Vienas Streikierių “Sė
dėtojų” Laimėjimas.

Detroit, Mich., vas. 16. — 
Kelvinator fabriko streikie- 
riai sėdėtojai laimėjo 5 iki 7 
ir pusės cento daugiau algos 
per valandą.
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Septyni Menesiai
Tai jau sukako septyni mėnesiai, kai 

Ispanijoj verda kova tarp darbo žmonių 
ir jų priešų—fašistų. Pastaruoju laiku, 
tiesa, fašistai lyg ir laimi, nes jiem pavy
ko pagrobti Malaga, bet užkariauti jiems 
Madridas, užkariauti visa Ispanija jiems 
nepavyks. Tą pripažįsta kiekvienas, ku
ris turi kiek tiek gilesnio supratimo apie 
Ispanijos reikalus. O reikia atsiminti, 
kad fašistai, pradėję sukilimą, skelbė pa
sauliui, kad į kelias savaites bus viskas 
užbaigta. Kiek kartų jie pranašavo už 
dienos-kitos būsią Madride!

Žinoma, jei nesikišimo komitetas, kurį 
sudaro stambiosios šalys, vykintų savo 
r1 tarimą gyveniman, neleistų Italijos ir 
Xckietijos fašistams gabenti Ispanijon 
savo kariuomenę, amunicijos, ginklų, or
laivių ir kt. dalykų, tai fašistai jau senai 
būtų buvę supliekti.

Deja, Franci j a su Anglija ramiai tyli, 
žiūrėdamos į tai, kaip Italijos ir Vokieti
jos armijos ir ginklai niokioja Ispaniją. 
Daugiausiai liaudiečiams p; ’ da Sovietų 
Sąjunga. Bet jai labai sunku tai daryti, 
kadangi geografinė aplinkuma kliudo. 
Be to, Sovietų Sąjunga nenori imti atsa
komybės už pradėjimą pasaulinio karo, 
kuris gali iškilti, prie kurio fašistinės ša
lys yra pasiruošusios.

Svarbu paminėti Ispanijos užsienio 
reikalų ministerio pareiškimą apie ko
munistus, padarytą klausimuos ir atsa
kymuos, kuriuos “World-Tfilegram” jam 
išstatė. “Proletarinės organizacijos šian
dien sudaro milžinišką jėgą,” nurodė jis. 
“Pasakysiu tiesą, kad komunistai šiuo 
tąrpu parodo daugiausiai entuziazmo ap
gynime respublikos, ir jie griežčiausiai 
nusistatę prieš tūlus belaikius bandymus 
žemdirbystės kolektyvizacijoj.”

Tai didelis mūsų draugams komplimen
tas iš tokio žymaus žmogaus, kaip Jules 
Alvarez del Vayo, socialistų veikėjo!

Dveji Metai be Kapsuko
Vasario 17 dieną sukanka dveji metai 

nuo mirties Lietuvos darbininkų vado ir 
kovotojo drg.. Vinco Kapsuko-Mickevi- 
čiaus. Per tą laikotarpį Kapsuko organi
zuota ir auklėta Lietuvos Komunistų 
Partija didvyriškai plėtė savo darbą, vie
nydama to krašto darbo žmonių mases 
nuvertimui fašizmo ir atsteigimui demo
kratijos Lietuvoj. Jai pavyko įtraukti į 
bendrą darbą, Liaudies Frontą, kaires
nius social-demokratus ir net liaudinin
kus. Jai pavyko labiau įsistiprinti ma
sėse ir dalyvauti visuotinam darbininkų 
streike Kaune, o taipgi dalyvauti valstie
čių kovose prieš fašizmą, teikiant jiems 
patarimų ir nurodymų.

Šiandien Lietuvos Komunistų Partija 
stipresnė, negu prieš du metu buvo. Šian
dien visa Lietuvos darbininkų klasė or
ganizuotesnė ir agresyviškesnė, negu 
prieš dvejis metus. Kapsukas to ir no
rėjo, tam juk jis ir ruošė kadrus, kad 
jam bei kitiem vadovaujantiem draugam 
pasitraukus, galėtų Partija žygiuoti pir
myn Markso-Lenįno keliu prie laimė
jimų.

Kapsukas mirė dveji metai atgal, bet 
jo darbai gyvuoja. Jis paliko eilę raštų, 
kuriuos darbininkai turi skaityti ir stu
dijuoti, jei nori užsiartavoti kovose arba 
jei nori nuodugniai susipažinti su įvai
riais svarbiais klausimais. Jo knyga 
“Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliu- | 
cija ir Sovietų Valdžia” turi būti studi
juojama kiekvieno, trokštančio susipa
žinti su Lietuvos žmonių kova už laisvę, i

Menama, kad neužilgo pasirodys Kap-
- suko antra knyga apie Sovietų Valdžią 

Lietuvoj, kuri žada būti dar įdomesnė ir ; 
svarbesnė. •

Raportas Trijų Apskričių Bendro Pikniko
Įvykusio Birželio 28 d., 1,936, 

West Orange, N. J.
Nesigilinant į smulkmenas, 

eisime prie paties biznjško ra
porto, kuris $ek.a:

Įplaukos:
Už įžangą parke, pei' d. Kasparą 

parduota 240 tikietų po 25c $60.00
Už įžangos tikietus per Jamison, 

nuo ALDLD kp. išąnksto, 37 ti- 
kietai ----------------------- -- 9.25

Per Kasparą, nuo LDS kpp., 26 
tikietai ________________  6.50

Kartu už įžangos tikietus $75.?5 
Už barčekius ____________ $199.95
,Už bertainiukus “cash” parke 56.00

Viso įplaukų ----------
IŠLAIDOS:

Už parką, gėrimus, užmokėta $J»36J84 
Už maistą, duoną, daržoves, keikus, 

ledą, cigarus, cigaretus, ir kitos 
smulkmenos ____________52.94

Muzikantams ---------------------- 22j50
(Nuderėjau už suvėlavimą $2.50)

“Laisvei” už spaudą: plakatus, ti
kietus, “angerus,” garsinimus 
spaudoj ir išsiuntinėjimą — 50.10

Kom. nario ekstra pirktą prie val
gių ir kt.________ ’______ 5.00

L. B. šalinaitei už vaj. chorų 2.00 
Darbininkams ant parko ------ 2;Q0
Už laimėjimus atmokėta-------- 3X)0

$331.70

Išlaidi} viso iki šio laiko $274.38 

Pelno lieka ______________  $57.32

Dar tikietų randasi pas šias 
kuopas: ALDLD į!38 kp., Mas- 
peth, 10 tikietų; 147 kp., So. 
Brooklyn — 10; 172 kp., B. 
White Pląins — 10, ir 118 kp. 
Yonkers 5. Viso N. Y. valst. 
35 tikietai. N. J.valst.: Jersey 
City — 10; 84 kp., Pątersęn 
grąžino 13, sakė, kad tiek ra
dę laiške, tačiaus siunčiau 20, 
trūksta 7. Viso trūksta nuo A 
LDLD kp. 52 tikietų. Dar dau
giau trūksta, būtent 73, nuo 
LDS kuopų.

Rašant šį raportą gauta nuo 
d. šerelio LDS 33 kp., Eliza
beth, 23 tikietai ir 50c pinigų. 
Dabar jūs, draugės ir draugai, 
galit įsitėmyti, kodėl šis rapor
tas nebuvo pirmiaųs paskelb-

RRIDCFWATFR MASS kaip ir Italii°s sosto ipedi- DIUVULHHlLn, W1HO0. nio Humberto sūnus, kuris
pakrikštytas vardu Victor 
Emmanuel. Visi Neapoly j 

_____ _ gimę tą dieną fašistų tėvų 
pSo? "atsilankė i berniukai taipgi pakrikštyti 

vardu Victor, o mergaites— 
Victoria.

Iš Mūsų Veiklos
Vas. 6-tą atsibuvo šokiai su 

programa. \ 
vidutiniškai, vakarą gražiai 
praleidome. Nors buvo skelb
ta, kad turėsime kalbėtoją iš 
So. Bostono, bet užkvietus ten 
esančius žymesnius kalbėtojus, 
pasirodė, kad jie visi šiuo lai
ku užimti. Kadangi šis paren
gimas buvo surengtas lietuvių 
suvienyto fronto komiteto, tai 
ta proga drg. Šaltenis trum
pais bruožais paaiškino susi
rinkusiai publikai suvienyto 
fronto reikšmę, kada ir kaip 
susiorganizavo ir koks yra tos 
organizacijos tikslas. Parengi
mo pelnas skiriamas kovoto
jams prieš fašizmą Ispanijoj ir 
Lietuvoj.

Jeigu kalbėti apie progra-

ŠYPSENOS

šaipoko Vjiętines žinios
(Vėliausios)

Pas Dr. Savą, po num. 13 
Susivyniojimo gat., atskubė-ma kuria išnildė jaunuoliu dishuut-tas ar išduotas. Tįęsą, jis by-1 ch^.as. ?eikia pasakyti, kad H0 pavėlavęs šunies įkąstas

vo sudarytas jau 5 mėnesiai j 
atgal ii’ kom. narys turėjo jį 
paskelbti spaudoj, bet nežinau 
del ko to nepadarė.

M. Dobinis,
K. Stelmokienė.

ipacijentas Mr. Botagaus- 
kas.

Daktaras atydžiai žaizdą

i Svarbi Konferencija Washingtone
Amerikinė Sąjunga Prieš Karą ir Fa

šizmą šaukia svarbią konferenciją Wa
shingtone. Ji įvyks kovo mėn. 6 ir 7 dd., 
1937. Konferencijos tikslas: kova už 
pravedimą tam tikrų įstatymų, bei pa
tvarkymų, stojančių už taiką ir palaiky
mą demokratijos.

Anti-Fašistinės Sąjungos Nacionalis 
Veikiantysis Komitetas šaukiasi į visas 
rytinių valstijų darbininkų, intelektualų, 
profesionalų ir farmerių organizacijas 
bei darbo unijas rinkti savo atstovus į 
minėtą svarbiąją konferenciją.

Ar T rockis N ori T eismo? ,
Trockis nuolat ir nuolat tauzija, kad 

jis norįs “bešališko” teismo, kuriame jis 
galėtų įrodyti savo nekaltumą. Apie ka
žin kokius tai dokumentus, kuriuos būk 
tai jis laikąsis savo archyvuose, tas išsi
gimęs senis plepa senai. Bet kodėl jis jų 
neatspausdina laikraščiuose? Juk bur- 

| žuazinė spauda bile kada sutiktų spaus
dinti tokius dalykus, kurie diskredituotų 
Sovietų valdžią. Toji spaudū Trockini, 
be abejo, gerai užmokėtų.

Pirmadienio “Daily Workeryj” USA 
Komunistų Partijos pirmininkas Wm. Z. 
Foster siūlo Trockini, jei jis nori teismo, 
važiuoti Sovietų Sąjungon.

Tai yra rimtas pasiūlymas. Jeigu 
Trockis turi kokių nors dokumentų, tegu 
9—Edi to rialas
važiuoja Sovietų Sąjungon ir tegu ten 
teisme juos iškelia. Tegu ten numaskuo- 
ja Sovietų teismą, kuris, pasak jo, nėra 
teisingas.

Reikia žinoti, kad toks teismas būtų 
prie atdarų durų ir kiekvieną Trockio 
pasakymą išgirstų visas pasaulis, kiek- | 
vieną jo dokumentą paskelbtų spauda. 
Kitais žodžiais, ten Trockis galėtų paro
dyti pasauliui savo nekaltumą.

Tas jo ir jo šalininkų bumbėjimas apie 
teismą, apie dokumentus, aišku, daromas 
ne todėl, kad Trockis nekaltas (jis pats 
geriau žino, kad kaltas—kaltesnis už su
šaudytuosius Maskvoj savo pasekėjus), 
bet tam, kad kaip nęrs diskreditay.ųš So-*^' 
vietų Sąjungą.

abelno lošimo M. Lisevičiui ro
lėje Petro, kaipo meilužiui 
Gražios Magelionos.

Gerai užduotį atliko J. Bu- 
dris rolėje grąfo Cicero. Tai
pogi reikia paminėti IJ. Laųri- 

inaitytę rolėje senos tarnaitės, 
' kuri, kaipo tipas, pilnai atati- 
ko.

L. Pošiunas rolėje grafo ir 
klioštoriaus tarno pilnai ata- 
tiko.

Karalienės rolėje U. Džiova- 
lienė nors ir b.iskį jauna .atro
dė, bet, galima sakyti, gerai 
vaidino.

.............. ■ r ■ j ; A. Medveckis, karaliaus ro- į mane gražių romantiškų jau- leje h.gi išgjo gęraf
Kiti lošėjai, kaip F. Rėklai

tis, A. Dūda, A. žabarauskie-’ 
nė, A. Vaisulevičius, F. Rėk-' 
laitis, J. Mickiutė ir J. Česnių- 
tė, atliko vidutiniai.

Protarpiais1 laike mainymo

Elizabeth, N. J.

ateityje turėsime geriau jau
nuolius prirengti prie progra
mų atlikimo. Nors negeriausiai 
su programą išėjo, bet rengi- apžiūrėjo ir neginčijamai 
mo komisija paskyrė chorui atrado, jog įkandusis ŠUO 
penkinę, nes tikisi, kad cho- tikrai yra pasiutęs. Kadan- 
riečiai ateityje geriau pasis- gi Botagauskas pagelbos 
tengs. ...... - -- — -

Vasario 7 dieną man teko 
dalyvauti perstatyme “Gražios 
Magelionos,” keturių aktų me- > 
lo dramos.

šį perstatymą surengė ben
drai vietinis Lietuvių Laisvės 
B-vės Artistų Ratelis ir Mote
rų Kliubas naudai palaikymo 
svetainės. !

Kadangi šį veikalą buyau 
matęs dęsetkas metų atgal 
McCaddin svetainėj Brookly- 
ne, kuris tais laikais padarė ; 
1 - ’. . A. - -i .
nystės svajonių įspūdžių, tai 
žingeidumo delei vėl nuėjau 
pasigrožėti. Deja, šį sykį nusi
vyliau, kadangi gyvęnimąs da
vė daugiau prityrimo, daugiau 
realio mąstymo.

Sprendžiant iš aktoriškų 
stiumų ir veikalo istorijos, 
žetas “Gražios 7" 
yra imtas iš XVIII 
cierių gyvenimo, 

• e o c v v ky k-/ A a v* KsM a v< • Ji-z v A a a v A V kA £y <A>

mistiškas ir neatatinkąs gyve- margįnįmų, o tos publikos tai 
nimo tikrenybei. j i pįjna svetainė. Matėsi labai

Veikalo turinys sukasi apie daug ir mūsiškių.
tūlą grafo sūnų Petrą, Įjūris t j<arn> kam, o kunigui Si- 
išgirdęs paskalą apie grasiau- mopaigįųį įaį nereikėjo savo , : 
šią merginą Magelioną N^apo- pramOgą rengti tą patį vaka- 
lio žemėj, nutarė keliauji ją 
pamatyti.

Keliauja tenai todėl, kad ji
sai ją įsimylėjo visai jos pama
tęs. Ir po ilgos kelįonęs ątvyk- 
sta ir surengtose kautynėse iš
eina laimėtoju ir, pagal priža
dą karaliaus, jam turi tekti 
graži Mageliona. Bet karalius 
nebūtų karalius: Jis Ma^elio- 
nai neleidžią tuoktis su 
nomu grafo sūnum. Bet 
žiai Magelionai įsimylint į Pe-' 
trą ir pabėgant jiems, po vi
sų atsitikimų, jie galų 
apsiveja a Ją HollywpQd.

jieškoti pribuvo per vėlai,
Kovo (March) 2 ir 3 dieno- tai daktaras pripažino, kad 

mis lankysis pas mus E. Vii-Į serumas jam duoti jau yra 
kaitė, kuri važinėja su pra-’per vėlu ir jis jau neišven- 
kalbomis. Prąkalbos bus laiko- giamai turės mirti hydrofo- 
mos Red Mens Hall, 7:30 va
landą vakarais, i 
kalbės bendrai organizaci
niais reikalais; antrą—vien 
tik moterims—sveikatos klau
simu. A. K.

Nuo Red. —Atleiskite, kad 
“Iš Savikritikos’ nesunaudosi
me. Viena, keliamas klausimas 
nieko bendro neturi su ko
respondencija, antra—draugas 
turėtumėte žinoti, kad dikta- ta,—buVQ atsakymas, — aš 
turas pagimdo ir palaiko ne tik susįžymiu 
vienas ąr du žmonės, bet tam vardes, kuriems aš manau 
tikros visuomenės klasės.

Neapolis, Italija.—Fašis
tų valdžia žada apdovanoti 
tėvus 67 kūdikių, kurie šia-

A- / biją-
Nelaimingasis Botagaus

kas sėdo prie stalo ir pra
dėjo rašyti. Daktaras jį ra
mino :

—Gal tas šuo nebuvo per 
daug blogas. Tamsta nepri
valai skubinties su testa
mentu.

—Aš nerašau testamen-

žmonių pa-

ko- 
siu- 

Magelioūos” 
i amžiauš ri- 
romantįškai

scenerijų, padainavo D. šid- me mieste gimė pereitą išdirbėjas. 
lauskaitė. Bet buvo labai sun- penktadienį, tą pačią dieną, |
ku girdėti, nes scenerijos mai-______________ _ ___________________
nytojai labai daug kenkė su 
savo bildesiu. Buvo ir kitų pa-

4 ra. Juk jis .išąnksto žinojo apie 
I šį parengimą. Be .to, juk di
džiuma jojo parapijouų šią 
įstaigą remia, kąipo visuome
nės dar^ą. Juk ilgai taip ne
galimą bus daryti.

“Laisvės” Reporteris.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

neži- 
gra-

Scranton, Pa
Susirinkimas, Bazaras, 

Prakalbos

Vasario 7 d. Ame.rikęs Lię-
Kąd.ąngi veikalas ilgas ir tuvių Darbininkų Literatūros

gale

! įkąsti.
Pasivaktuokit!
—Žmogus, į kurio dalykus 

vjsi kiša nosį, yra nosinaičių

Jūsų šaipokas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

Kuornet automobilių darbininkų 
patizątoriąi per fabriko tvorą pristatydavo streikieriam maisto.

streikas dar tęsėsi Flint, Michigan, sim-

reikaląuja puikiai įrengtos see- Draugijos 39 kp. laikė 
nerijos ir gražjų puošnių kos- kimą. Narių įalyyavo 
tiumy, tai galima sakyti, išė- nai daug, kaip vyrų, 
jo gerai.' O imant visą padėtą moterų. Daug svarbių 
energiją, reikia duoti kreditą apkalbėta ir nutarta, 
visiems lošėjams. < __ _

Mūsiškiai, ypač Bangos Cho- giamo bazaro, kuris
ras, turėtų imti pavyzdį ir pr,a- I.W.O. Centre 21-22-23 dieno- 
dėti rimtai domėtis meniškais mis š. m. (bet kokio mė.nesio? 
reikalais.

Kaip ir buvo garsin iai to national Workers Order su Is- 
vakaro žvaigždė pasirodė M. panijos rėmimo komitetu para-

susirm- 
pųsėti- 
taip ir 
dalykų

I 1. Nutarta prisidėti prie ren- 
; atsibus

Beržąnskienė' rolėje g 
Magelionos. Nors jos rol 
buvo klaidų, bet veikiąųsįąi pe 
iš jos pusės. Būtent, scenoje,, 
kuy ji, pasimačiusi su Marcę- 
liu, nutaria pabėgti nakties 
laiku ir, bėgant jai iš te ! 
mų, jos rankose matosi r 
niškas čemodanas. Argi 
taip būti?

Buvo ir kitų netikslum^ : ka
ralius pabudęs iš miego

mis š. m. (bet kokio mė.nesio? 
—Red.). B^zarą rengia Inter-

[•aži,0S|mai Ispanijos kovotojų, 
ėję ir r ■ ■

ąkties
. ' • t './ų na-' 

ooder-' 
galėtų’

Skydinė liauka nesveika— 
gūžys.

Drauge gydytojau, aš matau 
“Laisvėj” jūsų patarimus. Ma
lonėkite ir man duoti patari
mą.

Aš, kokie septyni metai at
gal, sirgau tulžies įdegimų, ir 
nuo to laiko aš nesijaučiu 
sveika. Visą man dešinę pusę, 
nuo pat galvos viršaus iki ko
jos apačiai, dažnai skauda. Su 
valgiais saugaus, mėsos visai 
mažai ir tik šviežios. Nieko 
kepto ant skauradoš. Dešinė- 
pusė kaklo sykiais būdavo pa
tinus. Aš manydavau', kad vis 
nuo tos p.ąčios priežasties.

Bet koks, mėnuo pradėjo 
man kaklą iš viršaus, rodos, 
kad .kas smaugti. Jei pasilenki 
ar ką su rankom keli, tai da 
labiau. Ir pradėjo kaip ir 
patinti. Aš paklausiau dakta
ro, ar gali senam žmogui da
rytis goiteris. Jis sako, kad pa
sidaro, ir liepė trinti su iodo 
(inosčia, bet nesijaučiu geriau. 
Ar galima išgydyt be operaci
jos? Aš esu moteris 61 metų
amžiaus, 5 pėdų ir 2 colių,' sto. Reikia imti iodo tinktūros, 
127 svarų. Esu nervinga, ir1 po lašą bent tris kartus kas

teris) gali atsirasti bile kam ir 
bile amžiuj. Gūžių gali būti 
visokių. Gali būti didelis gū
žys, bet, palyginti, nepiktas, 
neblogybinis. Bet gali būti ir 
visai mažutis, bet labai žalin
gas, nuodingas. Gūžio didumas 
nieko tikro nenusako.

Sulyg Jūsų aprašymu, baisu, 
kad tik Jums, Drauge, nebūtų 
piktasis gūžys. Jūs vely ilgai 
nelaukdama, nueikite pas gy
dytoją, arba į kliniką, į ligo
ninę. Tegul Jums tikrai pasa
ko, kaip yra-

Jeigu Jums ištikro būtų pik
tasis gūžys, tai blogi popieriai. 
Nelabai ką su juo padarysi, 
ka.d aptildžjus jo “pyktį?’ Da
žniausia priseina daryti opera
cija: išimt gūžys, paliekant 
tik mažą jo dalelę (dalelę 
skydinės liaukos, nes visai be 
skydinės liaukos žmogus nega
li gyventi).

Jei gūžys nėra taip jau la
bai greitas, tai galima pagy
dyt ir be operacijos. Reikia ra
miai užsilaikyti, gulėti arba 
bent mažai ką veikti. Reikia 
nesugadinto, natūralinio mai-

rajius pabudęs iš miego .dę^ei 
riksmo ir pabėgimo dikters, 
matosi pilnai apsirengęs uni-' 

‘ ‘ ' 1 karaliai1
eidavo gulti lovon pilnai apsi-i 
rengę.

formoj. Atrodd, kad

Trūko judėjimo, iškalbos irf

2. Nutarta rengti prakalbas 
draugui V. Andruliui, “Vil
nies” redaktoriui, kuris važi
nės su prakalbų maršrutu AL 
DLD reikalais.

Taipgi pranešu visuomenei, 
kad prakalbos įvyks vasario 2X__ ___ _______ ______o„, __ __ ..... ............
d., 7 vai. vakare, p,o num. 1252 t sykiais galva svaigsta, ir sy- • diena. Arba iodo skystimo— 
Prpvidence Rd., Bųlįs Head, 
šita vieta Scrąntono visuome
nei yrą gerai žinoma. Pastebė
ję šį pranešimą, visi rengkįtės1 
prakalbose dalyvauti ir agituo-' 
kite kitus lietuvius ateiti. Drg. 
Andrulis yra geras kalbėtojas' 
ir daug ką naujo galės mumsi 
papąš.akpti. 39 JKp. Koresp. (

J AKAJAM AA VA IV A A CA.

kiais užeina -šilta ir slabna, ' po daugiau lašų (10-15) 3 
rankos ir kojos ima drebėt. 
Kad turėčiau pinigų, eičiau 
pas daktarą. Malonėkit patart 
per “Laisvę.” Iškalno ačiū.

Atsakymas.
r

Tas gydytojas Jums, Drau
ge, teisybę są.kė. Gūžys (goi-

kartus kas dieną. Kartais ge
rai f esti ir bromo imti: Triple 
bromides, 15 grs., 100 tablets, 
po vieną, į vandenį, 3 ar 4 
kartus per dieną. Džiovintų 
mielių, žuvų aliejaus ir kokių 
liaukų preparato (kąsęs) irgi 
naudinga vartoti.
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Darbininke ir Šeimininke
Jenny Marks

Sasha Small
“Yra perkūniškai malonu vyrui sužinoti, kad 

jo moteris gyvena prisiminime viso piiesto kai
po mylima karalaitė.”

Tas buvo nepoilgam po jo kelionės į mo
ters gimtąjį miestą, kada Karolis Marksas 
rašė šį laišką savo draugui apie Jenny von 
Westphalen Marks. Ji yra gimusi vasario 12, 
1814 metais^/duktė Vokietijos žymaus valdi
ninko. Ji laivo tikra gražuolė.

Jos gyvenimas, žinoma, buvo nepanašus gy
venimui mylimos pasakų karalaitės. Neturtas, 
sunkumai, ištrėmimas, neužtikrintas gyveni
mas. Bet niekados nei vienam laikotarpyje 
Jenny Marks nebuvo sutrėkšta.

Iki tai dienai, kuomet ji mirė, gruodžio 2, 
1881 metais, ji buvo Markso sankeleivė ir 
bendradarbė. Ji buvo narsi ir tada, kada mirė 
jų trys kūdikiai.

i
“Dalykas, kuris paliečia mane sunkiausia iš 

visų,” ji rašė draugui 1849 metais, “ir skau
dina mano širdį yra tas, jogei mano vyras rū
pinasi taip daugeliu menkų bėdų. Jis gali už
silaikyti su taip mažai, bet jis, kuris visuo
met gelbėjo kitus, likosi bespėkiu patsai.... 
Jis niekados neprarado savo pasitikėjimo atei- 
čia net ir sunkiausiuose laikotarpiuose, ir jis 
visuomet laikėsi geram ūpe, buvo linksmu, 
kuomet matė mane juokaujant, ir mūsų bran
gius vaikus darant triukšmą apie mane.”

“Menkos bėdos”, kurias Jenny Marks pa
žymi, tai buvo padėtis Markso šeimos po gi
mimui jų ketvirto kūdikio Guido. Pirmieji 
trys kūdikiai, Jenny, Laura ir Edgar buvo 
gimę Cologne, pirm Markso ištrėmimo iš savo 
prigimtos šalies. 1849 metais jie apsigyveno 
Anglijoje, Chelsea dalyje, Londone.

Ten retai kada užtektinai maisto radosi na
muose vaikams, nebuvo pinigų rendai ir tuo
jau po gimimo Guido buvo išmesti iš namų.

Mažiulis Guido gyveno mažiau vienų metų. 
Jis pirmas juos apleido. Dviem metais vė
liau—antrasis kūdikis Pranciška mirė. Ten 
nei skatiko nesirado mažame dviejų kambarių 
name, kada tas įvyko. Kada Jenny ir sergan
tis kūdikis radosi vienam kambaryje, Marksas 
ir kiti trys kūdikiai miegojo ant grindų ant
rame. ’' ’’

“Biedno kūdikio mirtis,” ji rašė savo drau
gams, “pasitaikė sunkiausiame varge. Aš nu
ėjau pas francūzą pabėgėlį, kuris gyveno ne
toli mūsų ir kuris buvo aplankęs mus trum
pai prieš tai. Jis suteikė man draugiškumą ir 
simpatiją, davė man du svarus (10 dolerių), 
tada su tais pinigais grabelis, kuriame mano 
kūdikis galės ilsėtis ramiai, užmokėtas buvo. ( 
Nebuvo jam lopšelio, kuomet jis gimė ir net 
paskiausio mažiuko lukštelio-grabelio jam il
gai nedavė.”

Mažiau kaip šeši mėnesiai po tam ji buvo 
pasinėrusi suvis savo vyro darbe. Vokietijos 
valdžia bėgiu politiško teismo sudarė atžaga- 
reivišką suokalbį, kuris buvo atkreiptu į Ka
rolį Marksą. Tai buvo ne vien tik klausimas 
apsiginti kaip asmuo teisme, bet iškelti tą 
bjaurų provokatorišką suokalbį visam pasau
liui.

Markso šeima radosi desperatiškoje padė
tyje. “Mano žmona serga,” Marksas rašė 
Engelsui. “Mažoji Jenny serga.. . . Aš negaliu 
pašaukti daktaro, kad neturiu pinigų užmokėti 
jam. Per aštuonias ar dešimtį dienų mes visi 
gyvenome vien duona ir bulvėmis.”

Bet visvien Jenny Marks buvo smarkiai už

imta kovoje prieš suokalbį, čia jos pačios 
aprašymas tų spalio dienų 1852 metais:

“Visi to suokalbio prirodymai turi būt pa
rūpinti iš čia, ir mano vyras turėjo dirbti išti
są dieną, kartais ir vėlnai naktį. Tuomet mes 
turime viską perrašyti šešis bei septynis kar
tus, ir pasiųsti Vokietijon įvairiais būdais per 
Frankfurt, Paris ir tt., todelei, kad visi laiš
kai mano vyrui, ir jo leidžiami Vokietijon yra 
atidaromi bei konfiskuojami. Visas dalykas 
dabar susidėjo kovon tarp policijos vienoje pu
sėje, mano vyro antroje. Jis turi būt atsa.ko- 
mingu už viską, dargi teismo vadovystę. Jūs 
privalote atleisti mano įsišokimą. Aš irgi turiu 
savo dalį tame darbe, perrašinėju, perrašinėju 
iki pirštus paskausta. Visa eilė biznio adresų 
ir nuduotų biznio reikalais laiškų aplaikėme 

*nuo Weerth ir Engelso, kaipo priedangą ap
saugojimui siuntinių, dokumentų ir tt. Mūsų 
namas yra paverstas į tikrą raštinę. Du ar 
trys rašome, kiti išnešioja pranešimus, liku
sieji rūpinasi surinkimu skatikų, kad ir ant 
toliau galėtume gyvuoti ir teikti įrodymus 
bjauriausio skandalo, ką valdantis pasaulis ka
da nors surengė. Ir per šį visą laiką mano 
trys linksmi kūdikiai dainuoja, švilpauja, gau
dami skaudžių pabaudimų nuo savo tėvo. Ko
kis gyvenimas!”

Darbas nepasiliko be pasekmių, pilna perga
lė laimėta, suokalbis buvo pilnai numaskuotas 
ir iškeltas.

Bet paskutinis smūgis nebuvo praėjęs. Da
lykai pradėjo eiti truputį lengviau. Marksas 
pradėjo užsidirbti daugiau pinigų su savo ra
šymais Amerikos laikraščiui “Tribune” ir iš 
kitokių šaltinių. Engelsas prirengė materija- 
lišką pagelbą, kad Markso didysis darbas ga
lėtų eiti pirmyn daug lengviau. Ir tada Edgar, 
jų vienatinis sūnus, mirė sulaukęs devynių 
metų amžiaus.

Laike Paryžiaus Komunos 1871 m. ji jau 
galėjo užimti vietą Markso pirmojo pagelbi- 
ninko taip svarbiose pareigose, kurias jis pats 
pasiėmė—gynimas areštuotų komunarų, prie
glauda pabėgėliam, kurie užplūdo Londoną. 
Jenny dirbo dieną ir naktį. Rašymas laiškų 
sukelti įplaukų, suradimas namų moterims ir 
vaikams, suradimas darbų vyrams. Markso 
pastogė patapo centru pabėgėliams.

Bet ir ši nesulaužoma dvasia, nenuilstantis 
pasišventimas negalėjo palaikyti nuvargusį ir 
susilpnintą kūną amžinai. Apie 1878 metus 
buvo aiškiai matoma, jogei Jenny Marks yra 
naikinama vėžio. Ji irgi žinojo tą, bet iki mir
ties dienai, trimis savaitėmis vėliau, ji buvo 
ta, kuri drąsino kitus — savo dukteris, vyrą, 
anukus.

Pirm mirsiant ji reikalavo, kad nebūtų di
delių laidotuvių. “Mes nededame svarbos išlau
kiniam pasirodymui,” ji pabrėžė. Ir gal tie 
keli žodžiai geriau negu .kiti atžymi tyku nar
sumą tos puikios moteriškės. Ne paviršutinis 
pasirodymas, bet nuolatinė nepaliaujanti drą
sa aky vaizdo je didžiausių pavojų, tykus pa- 
gelbininkavimas žiauriuose sunkumuose, kad 
tik jos vyro didis darbas galėtų eiti pirmyn su 
mažiausiomis kliūtimis, kaip galima.

Marksas buvo per silpnas, kad dalyvauti 
Jennės laidotuvėse, tada Engelsas užėmė jo 
vietą prie kapo. Ir jo žodžiai yra geriausia 
pagarba, ką mes galime paminėti apie Jenny 
Marks:

“Čia nėra reikalo,” jis sakė, “man kalbėti 
apie jos ypatiškus nuveikimus, jos draugai 
žino juos, ir niekuomet nepamirš juos ir ją. 
Jeigu buvo kada nors moteris, kurios didžiau
siu džiaugsmu buvo padaryti kitus linksmais, 
tai buvo ši moteris.”

Vertė Vinco Duktė.

Dabar Laikas Gauti 
Naujų Narių

Am. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos vajaus už 
naujų narių gavimą beveik 
trečdalis jau prabėgo. Vajus 
baigsis 1 gegužės. Kol kas dar 
sunku spręsti jo pasėkas. Ta
čiau galima pastebėti tiek, kad 
gera pradžia reiškia pusę dar
bo, tad norintiems atsižymėti 
tame svarbiame 
tina atidėlioti.

darbe nepatar-

Daroma
ALDLD
Skyrius

Biskis Apie Virėją
Paskutines dvi savaites, mūs 

draugės gaspadinės tikrai su
bruzdo ir rūpinasi rengiama 
knyga “Virėja.” Receptai plau
kia gan gausiai. Apie keiksus 
jau receptų turime ganėtinai; 
dabar dar draugių prašom siųs
ti. receptų apie mėsų gaminimą, 
virtų ir žalių daržovių sutaisy- 
mą, apie konservus, pieniškus 
valgius; dar neturim recepto, 
kaip virti tikrus rusiškus barš
čius. Prašom draugių siųsti re
ceptus apie įvairias geras sriu
bas, mažus pyragėlius ir užvis 
daugiausiai, tai įvairių praktiš
kų patarimų apie virtuvę ir 
abelną naminį ūkį.

Receptų, kur vietoje sviesto 
bei taukų rekomenduojama 
“crisco,” “spry” ar kitokį ke- 
mišku būdu sutaisyti riebalai, 
mes jų neimsime, nes anie dar 
nėra maisto tyrėjų užgirti. Ne- 
sigriebkime greitai prie nauja- 
nybių. Nors “crisco” ir kiti yra

skelbiami, kad pagaminti 
žovių, bet anie yra sunkūs vidu
riam virškinti. Kuomet aplinky
bės jau nelęidžia, suprantama, 
tenka griebtis paskutinių prie-, 
monių ir vartoti, kas pigiau, bet 
kada galima, vartokim taukus 
bei sviestą.

Finansų komisija džiaugiasi, 
kad ir pinigai pradėjo plaukti. 
Kvitos jau gatavos ir draugės, 
kurios tikitės pasidarbuoti, rei- 
klaukite kvitų pas d. E. Vilkai
tę, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Bėgyje ateinančių trijų 
mėnesių turime surinkti prenu
meratos keliu*keletą šimtų do
lerių, nes kitaip mūs knyga ne
bus galima pradėti spausdinti.

Kol .kas atrodo, kad mūs ren
giamas darbas bus įdomus, nes 
geras būrys draugių jau recep
tais rūpinasi ir dar neviskas, 
dar daugelis gerų gaspadinių 
nedavė savo patyrimų. Kad mūs 
triūsas netektų vėliaus kritikuo
ti, tai dabar laikas prisidėt su 
geraisiais patarimais, o jų kiek
viena šeimininkė turi. Tad ne
būkite šykščios, dalinkimės vi-

vandenio, uždengtam puode, kol 
kopūstas bus minkštas (apie 
valandą laiko). Dabar dadėk 
druskos sulig skonio, du šaukš
tus sviesto ir šaukštą rudo cu
kraus. Valgosi prie žuvies arba 
mėsos. šeimininkė.

džiausią ir naudingiausią Ame
rikos lietuvių apšvietos organi
zaciją, kokia yra ALDLD.

Vilkaites Maršrutas
Bostone ir apylinkėj pradžioj 

kovo mėnesio važinės d. Vilkai
tė. Galutinai pasirinko dienas 
ir užsisakė plakatus šios kolo
nijos :

Bridgewater—2-3 kovo.
Montello—4-5 kovo.
So. Boston—6-7 kovo.
Lawrence—10-11 kovo.
Hudson—19 kovo.
Bostonietės užsisakė 2,000 

plakatų. Matomai, jos nori, kad 
visi žinotų apie jų rengiamą 
mitingą. Reiks darbo plakatus'nos duonos trupinių, 1 išplaktu i 
paskleisti, bet bus ir mitingas kiaušiniu, 2 šaukštais tirpinto’ 
gražus, skaitlingas.

Drg. Vilkaitė didžiumoj vie-Jįr puse šaukštelio muškatinio 
tų bus po dvi dienas. Vieną—1 riešuto (nutmeg). Viską gerai lrnlL~r< ■» z> J m n ri via ' • xz • • • v 1 1 — i: .kopūsto 

galvą, uždėk iš kopūsto padary
tu viršeliu ir šutink dušniai už
dengiamam puode, be vandenio, 
valandą laiko arba kepk pečiu
je. Prieš kepimą, apvyniok ko
pūstą šniūreliu, kad bekepant 
labai nesubyrėtų.

Duodant į stalą, išimk ko
pūstą atsargiai ant lėkštelės, 
aplinkui apdėk virtom bulvėm ir

| VALGIŲ GAMI 
NINAS

JDaniškai Prikimštas 
Kopūstas.

Didelės galvos kopūsto iš
pjauk, vidurį su kačėnu, kad ko
pūsto lukštas liktųsi apie colio 
storumo. Išpjautąjį viršų nu- 
pjaustyk, kad galėtum naudot 
.kaip ir dangtelį. Turėk gatavai | 
prirengusi svarą maltos jautie-- 
nos arba kiaulienos ir veršie- 
nos. Sumaišyk su puodeliu se-! Sapį). Neteko matyt d? Svinki^

Waterbury, Conn.
Sužeista Draugė Svinkunienė

Vasario 11 d. tapo sužeista M. 
j Svinkunienė. Svinkunienė dirbo 
i Matatuck Manufacturing Co. 
j ant “power press’©” (Water
bury žinoma po vardu Spring

sviesto, biskiu druskos, pipirų,

nienę, kaip skaudžiai sužeista. 
Buvau nuėjęs 12 d. vakare, tai 
yra, kitą, dieną, bet žiburio stu- 
boj nematydamas, grįžau atgal.. 
Tik parėjęs sužinojau, kad d. 
Svinkunienė yra išvežta į ligop- 
butį, negalėjau sužinoti, į kurį. 
Girdėjau nuo kitų žmonių, kad 
jai sutrynė abiejų rankų pirš
tus, ir sako, kad gal vienos ran- 

|kos pirštus visiškai turės nu
pjauti. K. Krasnitskas.

kalbės apie bendrus darbo žmo- sumaišius, prikimšk 
nių reikalus ir apie moterų rolę 
tuose reikaluose. Kitą — apie 
moterų sveikatos ir organizaci
nius reikalus. Jos prakalbas

2-ros 
žada

Kas Jau
So. Bostono 

kuopos Moterų 
darbuotis už Raudoną Vėliavą, reikia panaudot budavojimui
kuri yra pirmoji centro dovana 
šių metų vajuje. Man rodos, kad 
jos rimtai prie to rengiasi, įver
tina svarbą moterų gavimo į di-

ALDLD. Viena kalbėtoja visko 
neatliks, reikia vietinėms prie 
to gerai prisirengti.

5. Sasna. Bayonne, N. J
Daugiau Dirbkime

Šiandieną mes gyvename pro- Neužtenka to, kad jau milio- 
į letariato kovos momente. Ir dar naį darbininkių, sunkaus gyve- 
: niekad klasių kova nebuvo pa- nimo verčiamos, atsirado kovos 
kilus ant tokio augšto laipsnio, ]auke ir pradėjo skinti kelią į 
kaip šiandien kad yra. šiandien geresnę ateitį, bet dar čia Ame- 
mes nerasime tos kapitalistinės yikoje randasi milionai ir mi-

ka tarpe darbo ir kapitalo. Vi- ' 
sam kapitalistiniam pasaulyj, 
visose šalyse verda žūt-būtinė 
kova tarp išnaudotojų iš vienos 
pusės ir išnaudojamųjų iš kitos 
pusės. ■ /I 

| Kur tik nepažvelgsime, ten

baltu sosu.
SOSAS: 2 šaukštus sviesto, 

3 šaukštus miltų, puoduką pie
no, druskos, pipirų ir pusę 
šaukštelio muškatinio riešuto.

L. A. U. Kliubui Sekasi su 
Parengimais

Pereitam L. A. U. Kliubo 
susirinkime išklausius atsibu
vusio koncerto komisijos ra
portą, pasirodė, kad koncer
tas pavyko visapusiškai. Kliu
bui liko nemažai pinigų, o 
publika likos pilnai patenkin
ta programos sudėtim. Ypa
tingai sietyniečiai padarė ge
rą įspūdį Bayonnėj. Vietinis 
A. Višniauskas ir brooklynie- 
tė Klimiutė irgi puikiai pasi
rodė. Ir reik pasakyt, kad pa
sekmės buvo tokios geros del 
to, kad komisija ir visi kliubo 
nariai energingai darbavos. 
Po to, šokių komisija pareiš
kė, kad “šokiai buvo pasek- 

■' mingi. Raportas da negatavas, 
ug_ ■ bet galima pasakyt, kad kliu

bui pinigų liks.”
Kliubas nepamiršta ir kitų 

paremt, nes minėtam susirin
kime nutarta paaukot penkius 
dolerius “Laisvės” bazarui ir » 
pažadėjo kitam susirinkime 
paskirt Agitacijos Fondui. O 
kadangi kliubas savo prižadą

į visuomet išpildo, tai aš ma-
kime darbininkes moteris rašy- nau, kad išpildys ir šitą. Taip-
tis į Am. Lietuvių Darb. Lite-1 gi kliubas sykiu su kitų tau-
ratūros Draugiją (ALDLD) į tų organizacijomis darbuojas 
tą darbininkų apšvietos orga- gelbėt Ispanijos žmones, ku- 
nizaciją, kuri savo išleistomis riuos užpuolė žudyt. plėšrieji 
knygomis jau tūkstančiams dar- Ispanijos, Italijos ir Vokieti- 
bininkų atidarė akis ir parodė jos fašistai.
jiems tiesos kelią į laisvą ateitį, | 
į socializmą.

Žuvis su Daržovėmis
Perpjauk išilgai “mackrel” 

arba “haddock,” išrankiok kau-
šalies, kurioje viešpatautų tai- ' hOnai darbininkių, kurios dar lus- Sudėk žuvį į nedidelę ble-

labai mažai tesupranta savo rei
kalus. Ir jos mano, kad geriau

tą, kurią galėtum gerai uždeng
ti, apibarstyk druska, pipirais

nei būti negali. Tad, atsižvel-1 aplaižyk citrinos sunka.
giant į tų darbininkių sunkią 
padėtį, mes turėtume daugiau 
rūpintis jųjų likimu. Turėtume 
pasistengti supažindinti jas su

pamatysime, kad milionai be- ■ darbininkų klasės reikalais ir 
ginklių darbininkų grumiasi su įtraukti jas į bendrą veikimą 
apginkluota nuo galvos iki ko- už visos darbininkijos paliuosa- 
jų policija, kuri gina bosų rei- vimą. 
kalus kovos lauke, pikieto eilėse i 
ir kiekviename didesniame dar
bininkų su darbdaviais susirė
mime. -

Tose žūt-būtinėse kovose ima 
dalyvumą ir moterys darbinin
kės. Mes matome, kad klasių gkas į tvirtą darbininkų
kovos lauke darbininkės sykiu 

I su darbininkais sudaro bendrą 
frontą prieš savo bendrą priešą 
—kapitalistų klasę.

Šis ilgų metų nedarbas, nu
slinkęs iki žemiausio laipsnio 
bedugnės, ir žiaurioji kapitalis
tinė sistema, kas diena vis dau
giau ir daugiau ištraukia dar
bininkių iš namų, nuo pečiaus ir 
kūdikių ir įtraukia jas į tą mil
žinišką industrijos verpetą, prie 
ūžiančių mašinų ir prie nesu-

Jei mes suprantame savo rei
kalus ir norime prašalinti šį ne
tikusį surėdymą, kuris gimdo 
ikarus, nedarbą, didžiausį skur
dą, badą ir veda žmoniją į pra
žūtį, tai mes turime jungti savo 

J or
ganizaciją. Nors tas darbas 
sunkus ir reikalauja daug spė
kų, bet jis turės būti atliktas 
mūs pačių, anksčiau ar vėliau. 
Ir tie milionai nesusipratusių 
darbininkių turės būti supažin
dintos su darbo klasės reikalais 
ir įtrauktos į kovą už galutiną 
pasiliuosavimą.

Taigi, draugės darbininkės, 
sujungkime savo spėkas ir dirb
kime tą prakilnų darbą. Kvies-

Smulkiai supjausyk pusę puo
duko morkų, pusę puoduko po
midorų, 2 šaukštus petruškų la
pų, nedidelį cibulį, ir žalią pipi
rą. Dapilk į supjausytas daržo
ves ketvirtadalį puodelio alyvų 
aliejaus ir pavirink viską kar-, 
tu penkias minutes. Sudėk ap- į 
virtas daržoves ant žuvies, už . 
dengk ir kepk pečiuje apie ,30 
minutų.

šutintas Kopūstas.
Supjaustyk galvą raudono ko

pūsto, apystambiai supjaustyk 
keturis obuolius ir šutink be

Už tai verti kliubiečiai pa- 
' girt.

Onytė S. Proletaras.

iš dar- sos įgytu žinojimu ir mūs kny
ga bus įdomi. Receptus siųski
te:

Virėja, 221 So. 4th St., Broo
klyn, N. Y.

Dėkavojam 
Už Aukas

Moterų komisiją įrengimui 
“Laisvės”. Bazare Moterų Stalo 
sako, kad draugių atsiliepimas 
buvo džiuginantis, gauta gražių 
dovanų iš daugelio vietų, taip 
pat ir nuo brooklyniečių. Vie
nos iš jų buvo pažymėtos Mo
terų Stalui, kitos ne, tačiau fak
tas yra, kad moterys labai gau
siai atsiliepė.

Pastarąją savaitę atėjusios 
aukos buvo paskelbtos “Vietos 
žiniose,” kadangi suėjus labai 
daug jų ir artinantis bazarui 
nebuvo galima jas atidėlioti, 
kad tilptų skyriuje. Brookly- 
nietėms draugėms, be abejo, te
ko ir dar teks daugiausia pri-

skaitomų valandų darbo dienos.
Kaip greitai darbininkės ap

leido namus ir kūdikius ir atsi
rado dirbtuvių viduje, taip grei
tai jos pradėjo suprasti, kad jų
jų reikalai yra bendri darbinin
kų reikalams. Ir kad jos yra 
daugiau išnaudojamos, negu kad 
darbininkai. Ir tuomet jos su
prato svarbą bei reikalą sykiu 
su vyrais darbininkais kovoti už 
geresnes darbo sąlygas, už di
desnį duonos kąęnį sau ir savo 
išbadėjusiem kūdikiam. Tokiu 
būdu moterys nejučiomis atsi
rado kovos lauke.

Tad, šiandieną, mes ir ma
tome milionus darbininkių, ko
vojančių, ne tiktai ekonominės 
kovos lauke, bet sykiu ir ant 
politinės papėdės už panaikini
mą kapitalistinės sistemos ir 
įsteigimą darbininkų valdžios, 
kuri bus kelias į tokią visuome
nės tvarką, kurioje visi žmonės 
bus lygūs.

Kadapgi darbininkės nesenai 
likosi įtrauktos industrijon, ne
senai išėjo kovos laukan, tai ir 
jų klasinis susipratimas yra 
silpnesnis sulyginus su darbi
ninkais. Tad jų ir išnaudojimas 
yra daug didesnis.

sidėti darbu pačiam bazare, bet
dirbti smagu, kada, yra prie ko. 
Ačiū už dovanas.

Bazaro paskutinės dienos bus 
šią savaitę, 19, 20, 21 ir 22 šio 
mėnesio.

KARO ŽIAURUMŲ SŪKURYJE GYVENIMAS EINA

Vaikučiai grįžta namo po j ieškinių ekspedicijos griuvėsiuose Madrido da
lies, kur fašistai Italijos ir Vokietijos orlaivais sunaikino ar apgriovė dau
gelį namų. Nežiūrint fašistų sukilėlių teroro, visa gyventojų dvasia pa
kilusi kaip ir šių vaikų, kurių vienas neša ant pečių didelį maišą pagalių 
kurui, kuomet jo broliukas nešasi kitą radinį.



Puslapis Ketvirtas
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WPA direktorius (viduryje- stovintis už mergaites) pribuvo potvinio pa
liestoj apylinkėj ištyrinėti ir apskait liuoti potvinio nuostolius.

Great Neck, N. V.
Mūši? Veikla ir Judėjimas
Pas mus šios žiemos sezonas 

iššaukia daug vargų, bėdų ir 
problemų darbo žmonėms to
kių, kurias išrišti nėra lengva. 
Vienus bedarbė tyliai graužia, 
kitus ligos apstoja ir taip ne
jaukiai naikina biecjnuomenę to
kia liūdna padėtis.

Pastaruoju laiku apsirgo 
dd. M. Mikionis ir Ališkevi- 
čia. Pastarasis randas labai 
kritiškam padėjime. Abudu 
yra seni greatneckiečiai. Lin
kini .jiem veikiai pasveikti.

Bedarbė, sako, jau “praė
jus.” Tas optimizmas tarnauja 
tik šalpos biuro ponams. Po 
tokiu obalsiu jie ignoruoja tą 
padėtį, kurioje randas dauge
lis atstumtų nuo pašalpos ir 
nuo WPA darbų. Todėl čia 
randas daugelis šeimynų izo
liuotų vargingiausiam bedar
bes padėjime.

Tačiaus pastaruoju laiRll 
atgyja bedarbių judėjimas. 16 
d. vasario Kasmočienės sve
tainėj bedarbių skyrius šaukė 

• iriasinj susirinkimą. Visi be
darbiai ir dirbantieji buvo kvie
čiami atsilankyt.

21 d. vasario čia įvyks ma
sinės prakalbos Kasmočienės 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. 
Kalbėtojai bus du: K. Michel- 
sonas ir V. Zablackas, abudu 
jaunuoliai, abu iš Brooklyno.

Kalbų temos labai svarbios. 
Vienas kalbės apie Lietuvos 
19 metų nepriklausomybės pa
minėjimą ; antras—apie Ispa
nijos liaudies kovą su turčiais 
fašistais ir tt.

Todėl visi ne tik vietiniai, 
bet ir apielinkės lietuviai pra
šomi atsilankyti, nes išgirsite 
jaunų, energingų kalbėtojų 
nuomonę apie tuos svarbius 
įvykius. Prakalbos prasidės 5 
vai. vakare. Jas rengia Great 
Necko Darbininkų Organizaci
jų Bendro Fronto Komitetas.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą 12 d. vasario sa
vo * kambariuose. Svarbu yra 
pažymėti iš to susirinkimo ke
letas dalykų, būtent: kliubas 
nutarė apleisti tuos kamba
rius ir apleidžia nuo 15 d. va
sario. Naują vietą mitingam 
laikyti paėmė Kasmočienės 
svetainę, 91 Steamboat Rd.

Antras svarbus nutarimas, 
tai paskelbimas vajaus už ga
vimą naujų narių. Laike va
jaus, per 3 mėn. panaikina 
įstojimo į Kliubą mokestį. 
Taipgi mėnesines duokles su
mažino nuo 25 centų iki 15 
centų per mėnesį.
| Pastaruoju laiku kliubas 
sparčiai auga nariais. Kliubas 
yra užsibrėžęs daug darbų at
likti del vietinių lietuvių bei 
darbininkų. Todėl visi piliečiai 
raginami stoti kuoveikiausiai į 

L. A. P. K. Mėnesiniai susirin
kimai bus paskelbti vėliau.

Fr. Kl-ton.

REDAKClJoSATSAKYMAI
Dzūko Vaikui, Waterbury, 

Conn. — Atleiskite, kad jūsų 
korespondencija netilps. Visai 
neapsimoka to ministerio (ku
nigo) prakalbą atkartoti “Lai
svėje.” Aišku, jisai smerkė 

'vieną tikėjimą, o bandė jums 
įpiršti kitą. Tik jis užmiršo 
pažymėti, kad Vokietijos pro- 
testoniška bažnyčia taip gi 
padeda Hitleriui darbininkus 
žudyti. Mes manome, kad iš 
viso buvo klaida kviesti kuo
pos susirinkiman kunigą kal- 

• bėti temoje “tikėjimas ir re
voliucija.”

Mes, žinoma, neatstumiame 
pažangių kunigų, kurie nori 
prisidėti prie darbininkų ko
vos prieš karą ir fašizmą, bet 
negalime kviesti juos išaiškinti 
darbininkams santikių tikėjimo 
su revoliucija, arba skiepyti 

i darbininkuose mintį, kad vie
nas tikėjimas jiems pragaiš
tingas, o kitas naudingas.

A. M., Lynn, Mass. — Ne
tiesa, kad fašistukai džiaugia
si, kad bendras frontas ruošia 
mitingus paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės. Prie
šingai, jie labai pyksta už tai 

1 ant progresyvių žmonių. Mat, 
i jie žino, kad tuose mitinguose 
pažangieji kalbėtojai nušvies, 
kas ištikrųjų kovojo už Lietu
vos nepriklausomybę ir kaip 
dabartiniai smurtininkai ren
giasi tą nepriklausomybę pra
žudyti.

Be to, mes nesuprantame, 
ką tie įvykiai Suvalkijoj apie 
baudžiava bendro turi su ne
priklausomybės p a m i nėjimu. 
Todėl jūsų ilgo rašto negalėsi
me “Laisvėje” sunaudoti. Vis 
tiek ačiū už rašinėjimą.

V. K., Haverhill, Mass.— 
Labai neaiškiai parašyta apie 
kokius ten paveikslus iš Lietu
vos ir apie bendro fronto ko
mitetą. O apie vakarienę, ku
ri įvyks Ispanijos kovotojų 
naudai vasario 26 d., tegul pa
rašo komitetas, suteikdamas 
daugiau smulkmenų.

A. L. D. L. D. Žinios
ALDLD Dešimto Apskričio 

Maršruto Reikalai
ALDLD Dešimto Apskričio 

ribose Michigan valstijoj grei
tu laiku susilauksime svečio 
k a 1 b ė t o jo, būtent ALDLD 
Centro Komiteto sekretoriaus 
drg. D. M. šolomsko. Marš
rutas prasidės su 15 d. kovo 
šių metų:
Grand Rapids, Mich., kovo 15 
Muskegon, Mich., kovo 16 d. 
Hart, Mich., kovo 17 d.
Scottville, Mich., kovo 18 d. 
Saginaw, Mich., kovo 19 d.
Detroit, Mich., kovo 20-21 dd.

ALDLD kuopos turi rengtis 
prie prakalbų viršuj minėtose 

vietose. Reikia gerai išgarsint, 
kad kiekvienoj kolonijoj lie
tuviai darbininkai turėtų pro
gą išgirst gerą kalbėtoją, kuris 
apipieš darbo klasės kovas 
visam pasaulyj, ypatingai ko
vas prieš fašizmą.

Pageidaujama, kad kp. ko
mitetai duotų atsakymą ap
skričio sekretoriui, pažymint 
prakalbų svetainės antrašą ir 
valandą, bei ką susirasti kalbė
tojui anksčiau atvykus.

Dešimto Apskričio komite
tas nutarė leisti laimėjimui 
tris dovanas: 1-mą—Silver set 
arba 5 dol. pinigais; 2—, elek- 
trikinį laikrodį arba 3 dolerius 
pinigais; 3— rašomąją plunks
ną arba 2 dol. pinigais.

Kviečiam visas kuopas, 
priklausančias apskričiui, pa
sidarbuoti išplatinime tikietų. 
Tikietai jau siuntinėjami kuo
poms, kaina vieno 10c. Laimė
jimas atsibus 30 d. gegužės, 
1937, metinėj apskričio kon
ferencijoj, kuri įvyks Saginaw, 
Mich.

Sekretorius A. Daukša, 
1131 Walker Street,

Grand Rapids, Mich.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I;, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTO.JAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienartt reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

■■■■■■■i u m ' ■i*-llll n ....... ■

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedii šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parftatndau Automobilius vestuvėm, 
patSm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

t Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Kenosha, Wis.
Aukos Ispanijos Liaudžiai, Ko

vojančiai prieš Pasaulinį
Fašizmą

Vasario 3 dieną turėjome L. 
D. S. 65 .kuopos paprastą susi
rinkimą, kuriame, darant kuo
pos reikalais tarimus, nutarta 
ir Ispanijos kovojančiai liau
džiai paaukot $5.00 iš kuopos 
iždo. Ir susirinkę nariai sudė
jo $2.60. Viso aukų $7.60.

Vasario 6 dieną A. Pakšys 
su savo žmona 25 metų savo 
šeimyninio gyvenimo sukaktuvių 
proga susikvietė savo draugus 
ir pavaišino skania vakariene. 
Draugai, a&uodarni Pakšiams 
už vakarienę, nepamiršo ir Is
panijos liaudies. Drg. J. Pak
šys atsikreipė į svečius, ragin
damas, kad visi susirinkę pa

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias psirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainais.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
.. ................................................................... ...............-■ ■ ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------- r ■ ...............................- ....................... ...............................................................DAR APIE ’2,000 VERTES DAIKTŲ YRA “LAISVES” BAZARE
TIE VISI DAIKTAI BUS IŠPARDUODAMI UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS 

Bus įvairiausių gėrimų ir geriausių valgių, kurie yra Bazarui sudovanoti.

. Kas Vakarą Šokiai, Griežiant Keturių Kavalkų Orkestrai
Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo 1-mos iki 5-tai Vai. Dienomis. Vaikai 
Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo lc. iki 10c. 
Vaikų Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tos Vai. Įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem. 

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

Penktadienį 10
Vasario gjįjr klausomybės minėjimo prakal-
February bos, tai šiandien bazaras pra

sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

Sekmadienį A. Višniauskas, iš Bayonne,
February * A. Klimaitė, P. Pakalniškis ir

, L. Kavaliauskaitė
dainuos solus.

Šeštadieni 12 Žymių Talentų iš Phila., Pa.
Vasario & S duos solų, duetų, kvartetų
February ir sceniškų šokių.

Pirmadienį *1 O Pirmyn Choras, iš Great Neck 
Vasari? f k Vadovaujant A. Klimaitei,
February .Mtn* duos ištisą, programą.

BUS “LAISVĖS” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

aukotų kiek kas išgali. Visi sve
čiai sutiko su tuo, ir sudėjo 
$11.70. Visiem aukavusiem var
de Ispanijos liaudies širdingai 
ačiū.

'M. Veprauska.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP t

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O t P

KIRPIMAS

SKUTIMAS J g p

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

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
g Išbalzamuoja h\ laidoja numi-
( rusius ant visokių kapinių; par-I samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir pa-
t sivažinėjimams.
j 231 Bedford Avenue j

Brooklyn, N. Y. |

i BERN. J. SHAWKONIS
; (AŠAKUNAS)

i NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

, Valstijoje
| Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.j j _ ’
Telefonas: Harrison 6-1693

; i____________________________ _

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
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Worcester, Mass
-

žinutės
Vasario 6 d. Birutės Pašalpi- 

nė Draugija turėjo savo metinį 
bankietą. žmonių dalyvavo virš 
tūkstančio, Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo namas buvo užsikimšęs. Ren
gėjai gerai davė valgyti ir išsi
gerti, pelno irgi liksią gražaus.

Vasario 7 d. S. L. Draugijos 
Lietuvių Svetainė taipgi turėjo 
metinę savo vakarienę, žmonių 
vidutiniai tesusirinko arba, ge
riau pasakius, mažai. Nepaisant, 
kad L. S. kur kas parankiau va
karienių laiku patarnauti publi
kai. Valgių gerų ir pakankamai 
davė, bet mažai garsino. Be to, 
čia dabar labai vakarienių ren
gimo mada užėjo, kitokių pa
rengimų kaip ir nebeliko.

Santikiai tarp srovių rodos, 
pusėtinai geri. Pavyzdin, biru- 
tiečiai net nekuriuos indus pasi
skolino nuo Lietuvių Svetainės. 
Tai geras apsireiškimas.

Lietuvių Svetainėje naujasis 
Darbininkų Kliubas gražiai ver
čiasi, ypač pastaruoju laiku tin
kamesnis gaspadorius, užeigoje 
pavyzdinga švara ir patarnavi
mas, užeigos patalpa didelė, virš 
30 stalų turi, pakankamai kė
džių ir dar davaliai vietos pasi
šokti ; orkestrą griežia šeštadie
nių vakarais. Laikraščių ma
čiau yra “Laisvė”, “Vilnis” ir 
“Moscow News.”

Be to, prie viršutinės svetai
nės randasi reguliaris viešas 
Lietuvių Knygynas, kur randasi 
įvairiausių knygų ir daug laik
raščių.

Vasario 10 d. buvo LDS 57 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Iš komisijų .raportų' pasirodo, 
kad prie vakarienės kuopa ren-

Puslapis Penktas
giasi stropiai, darinkta daugiau 
moterų į komisiją. Apsiėmė No-' 
vikienė, Dovidonienė, Jonaitie
nė; vyrai: p. Jelskis ir D. Ju-' 
sius. Vakarienė atsibus viršų-: 
tinėj Lietuvių Svetainėje, vasa
rio 21 d., 5 vai. po pietų.

Mūsų kuopa nusitarė parsi
traukti iš centro 50 ženklelių, 
kad nariai galėtų matyti ir pa
sipirkti. Vajaus reikale — jau 
viena nauja narė prisirašė prie 
57 kp. Kuopa nutarė neimti į 
kuopą įstojimo mokesčio, tik ap- 
likantas pats turės užsimokėti 
daktarui už egzaminavimą. Kuo
pos daktaru egzaminuotoj u ap- 
likantų yra Dr. Vaišnora.

Koncerto rengime komisijos 
darbuotė pagirtina, darbas eina 
pirmyn. Manau, kuopos kores
pondentas parašys plačiai. J. E. 
Mickevičiūtė iš Auburn, R.. L, 
jau yra apsiėmus tame koncer
te dainuoti. Aido Choras irgi 
apsiėmęs ir ruošiasi su naujo
mis dainomis pasirodyti. Kon
certas bus balandžio 4 d. Bos
toniečių vyrų grupė irgi bus.

Serga žinomi seni worceste- 
riečiai A. Rutkauskas, miestę 
ligoninėj ir J. Motejaitis. Ir 
šiaip daug nesveikuojančių lie
tuvių randasi.

Z(in(tvikas.

Wallingford, Conn
Vasario 15 d. pasimirė drau-Į 

gas A. Klish, dienraščio “Lai-į 
svės” skaitytojas ir darbinin
kų judėjimo rėmėjas. Palai
dotas bus ketvirtadienį, vasa
rio 18 d. Draugus ir pažįsta-! 
mus kviečiame dalyvauti drg.; 
Klish laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą, i

Rep. !

PASAULINES ŽINIOS

Japonai Vykdysią Sutartį 
Su Naziais prieš Sovietus
Tokio, vas. 15. — Japoni

jos ministeris pirmininkas 
Senjuro Hayashi užreiškė, 
kad jo valdžia griežtai vyk
dys sutartį su Hitleriu 
“prieš komunizmą,” kas rei
škia pirmoj vietoj prieš So
vietų Sąjungą, bet taipo pat 
ir prieš visokius demokrati
nius ir prieš-imperialisti- 
nius judėjimus Tolimuose 
Rytuose. Tuo pačiu pradė
jimu betgi Hayashi šnekėjo 
naujai atsidariusiame sei
me, būk Japonija “norinti 
santaikos” su Sovietais ir 
Chinija!

Monaghan surinko faktus,] 
parodančius, kad valstijos 
policininkas Stacey Gundei’-' 
man užmušė to profesoriausi 
tėvą, 64 metų, kankinimaisi 
bekvosdamas jį policijos; 
nuovadoje. Tėvas, vietinio' 
viešbutėlio savininkas, buvoį 
kankinamas, kad prisipažin-i 
tų, būk jis peiliu perdūręs, 
vieną detektyvą. Kankini-i 
me dalyvavo ir 6 kiti polici
ninkai, kurie taipgi trau
kiami teisman. Nežinia ke-> 
no sužeistas detektyvas iš-! 
gijo.

Gumų Kompanijos Žada Pri
dėt Darbininkam Algos

te

DAR ;>RA PAKANKAMAI LAIKO LAIMĖT TURTĄ!
Pradekit Šiandien! Istokit Į010 G0H> Kontestą DABAR

$1OO.
IŠSPRĘSKITE ŠIAS MĮSLES .
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MįSLES-PAVĘIKSLAS NO. 1
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Ši mįslė atstovauja vieną vardų Žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Washington Irving 
John Ringling 
Roscoe Arbuckle 
Oscar Wilde 
Noah Webster 
William Pitt

Jack London
larie Antoinette 

George Washington 
Sir Walter Raleigh 
Robert Louis Stevenson 
Lillian Russell

MĮSLES-PAVEIKSLAS NO. 4
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Pašovė Jauną Mezgyklos 
Streikierį Readinge

Reading, Pa. — Specialiai 
policininkai užpuolė Berk
shire mezgyklos streiko pi- 
kietininkus ir pavojingai 
peršovė Davidą Dąlessand- 
ro, 17 metų amžiaus strei- 
kierį. Jau keturi mėnesiai 
kaip darbininkai streikuoja, 
reikalaudami pripažint fe
deracinę Mezgėjų Uniją.

Akron, Ohio. — Bijoda
mos streiko, Firestone, 
Goodyear, Goodrich ir Gene
ral gumų kompanijos vas. 
12 d. prižadėjo pridėt savo 
darbininkams po 5 iki 8 cen
tų daugiau algos per valan
dą. Jei kompanijos išpildys 
savo prišadą, tai 35,000 jų 
darbininkų gaus algų pakė
limus.

Plėšikas Nušovė Policistą

Didi? Jaunuolių Suvažiavimas 
Wasjbingtone

O«OO
Galite Laimėt $100,000.00

M1SLES-PAVEIKSLAS NO. 2 MiSLes>PAv#Kąus no. 3 PRIZAI
CMAW

į*

t.

■K-

Kff/"w 
7 WCitauA 
LyjRE CHAWS J. 

\\FE^ /lAvąiIlNy !

A——

AH/ worn/ Amho
p w

:į<

t

Y

iii R
£

Oi

Ši mįslė atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for-, 
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Charles Dickens 
Mark Twain 
Texas Guinan 
Charles Lamb 
Anna Pavlowa 
Geoffrey Chaucer

Stephen Decatur 
Rudyard Kipling 
Carrie Nation 
Israel Zangwill 
William Penn 
Robert Browning

MĮSLES-PAVEIKSLAS NO. 5
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Ši mįslė ątstovauja vieną vardų žengiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi Šio puslapio dešiniame kampe.
Henry Clay
Wiley Post
Diamond Jim Brady
Leif Ericson
Thomas Jefferson >-
Julius Caesar 1
This contest, in its entirety, copyrighted, 1957, by P. Lorillard Co,, Inc.

Pocahontas 
Walter Raleigh 
James Oglethorpe 
Russell Sage 
Robert Fulton 
Thomas Meighan

I 11, , Į ■ m in miniiW&iaa*
ši mįslė atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Thomas Carlyle
Horace Walpole

John Stuart Mill
’once de Leon

Christopher Columbus
Percy Shelley

MįSLES-PAVEIKSLAS NO. 6

Warren Hastings 
Amerigo Vespucci 
Oliver Cromwell 
Johann Strauss 
Benjamin Franklin 
John Quincy Adams

%.
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Si mjslČ atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Cotton Mather 
Stephen Foster 
Harry Houdini 
Jane Austen 
George Washington 
Patrick Henry

Franz Schubętt 
King Canute 
{uliet Capulet 

lobert Southey 
Jeartne Eagcls 
Nicolai Lenin

I
■ ■ •"«p ■ , j
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Ši mįsle atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Millard Fillmore 
{eanne d’Arc 

Janiel Defoe 
lames Monrt/e 
Percy Shelley 
Rudolph Valentino

William Shakespeare 
Robert Morris 
Admiral Dewey 
Henry Ward Beecher 
Eugene Field 
George Eastman

Pradekit Šiandien! Viskas, Kas tik Reikalinga 
Josu Įstojimui Randasi Čia Pat!

Jūs galite laimėti $100,000.00 pinigais! Ne
praleiskit jūsų amžyj progos vien tik todėl, 
kad jums nepasitaikė įstot į šį kontestą pat 
pradžioje. DAR YRA UŽTEKTINAI LAI
KO ĮSTOJIMUI! Ir pakankamai laiko yra 
išspręst žavčjančias mįsles sulyg Taisyklių.

Prądękit šiandien. Išspręskit pirmas šešias 
mįsles viršuj perspausdintas. Pasiųskite savo 
Sprendimus, Išdirbtus ant dešinėj Įstojimo 
Formos, sykįu su trimis Old Gold gelto
nais pakelio apvyniojimais (arba tam tikrais 
Kompanijos parašais).

Jūs tuojaus būsite įtraukti į kontestą; ir

tuojaus męs jums pasiųsime Oficialcs Kon- 
testo Taisykles ir visus iki šiai dienai mįslių 
išleistus paveikslus, taip kad jūs galėtumėt 
lengvai pasivyt bėgančios savaitės mįsles.

Niekad jūs neturėjote geresnės progos 
laimėt tokį stambų piniginį turtų. Jums ne
reikia atsxdet ant laimikio arba spėjimo. Tai 
yra sugabųmo kontestas — išbandymas jūsų 
proto. Jūs galite LAIMĖT, jei tik turit PA
SIRYŽIMO laimėt, ir vartokit tikrą pasis
tengimą, atsargumą ir intelegęntiškumą. 
Laimikis jūsų!
Kontestui tęsiantis, mįslės progresuojančiai eina sunkyn 
— tai tikras išbandymas jūsų proto ir sumanumo.

ĮSTOKI? DABAR ! VARTOKITE ŠIĄ ĮSTOJIMO FORMĄ*

i i

I 
I
I

t

1- mas Prizas $100,000.00
2- ras Prizas . .
3- Čias Prizas • .
4- tas Prizas . .
5- tas Prizas . .
6- tas Prizas . .
7- tas Prizas . .
8- tas Prizas . .
2 Prizai po $1,500,00 
2 Prizai po $1,000.00 
10 Prizų po $500.00 . 
28 Prizai po $250.00 . 
50 Prizų po $100.00 .
Vienas Šimtas prizų po 

$50.00 kiekvienas . . $5,000.00 
Aštuoni šimtai prizų po

$10.00 kiekvienas . . $8,000.00

$30,000.00 
$10,000.00 
$10,000.00 

$5,000.00 
$5,000.00
$2,500.00 
$2,500.00 

. . $3,000.00 

. . $2,000.00

. . $5.000.00 

. . $7,000.00 

. . $5,000.00

>.<SV $200,000.00
(Siunčiant savo sprendimus, kas savaitę pri- 

dėkite 3 Old Gold apvyniojimus arba tam 
tikrus Kompanijos parašus (facsimiles) su- 

lyg Oficialių Taisyklių. i

Praturtėkit Visam Amžiui!
Štai Jums Progai

Pradekit dabar! Laimėkit $100,000.00. Štai 
kaip:

Siame puslapy) yra 6 mįslių paveikslai. 
Kiekviena mįslė atstovauja žinoma yard?. Tei
singas vardas, atstovaujamas kiekviena mįsle, 
galima rast vardų suraie, atspaustam apačioj 
kiekvieno paveikslo. Atsargiai studijuokite 
kiekvieną mįslę. Suraskite teisingą vardą, at
stovaujamą kiekviena 6-šių mįslių Čia atspau
stų paveikslų. Parašykite savo sprendimus 
ant apačioje paduotos ĮSTOJIMO FORMOS. 
Visos iki šiai dienai išleistos mįslės ir pilnos 
Oficialės Taisyklės bus jums tuojaus pasiųs
tos .. . DYKAI.

(Established 1760)

Išdirbėjai Dvigubai-Švelnlų 
.OLD GOLD Cigaretę

★ OFICIALĖ ĮSTOJIMO FORMA ★
OLD GOLD CONTEST Data............................................. .
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Sekami Yra Sprendimai Mįslių 1-6:—

1............................................... 4................................................
5.’...............................................

6................................................
čia įdedu 3 Old Goldo geltonus pakelio apvyniojimus (arba 3 kompanijos paradus— 
facsimiles). Malonėkit iraSyt mane j Kontestą, prisiunčiant man Taisykles ir visas iki 
šiai dienai išleistas mįsles.

Paženklinkit kas
Mr.
Mrs. ,..
Miss
Address
City ............ ......... .................................. ................... State........................... .
Pristatykit savo sprendimus, kaip nurodyta Oficialčj įstojimo Formoj, ateinančio 

šeštadienio vidurnaktį, arba, jeigu jums tinka, anksčiau.

2.

(Drukuokit)

East Orange, N. J.—Susi
kibus policininkui Thomui 
Ennis su plėšiku tarpduryje 
valgyklos, 519 Main St., plė
šikas nušovė policininką ir 
pabėgo. Piktadaris su savo 
sėbru išplėšė $75, sustatyda- 
mi tris tarnautojus ir vieną 
kostumerį prie sienos. Abu
du plėšikai po visko susėdo 
į automobilį ir nudūmė sa
vais keliais.
POLICININKASUŽMUŠĖ 

PROPĘSORIAUS TĖVĄ

Somerset, Pa.—Yąje Uni
versiteto profesorins F. C.

New York. — Ateinantį 
šeštadienį suvažiuos į Wa
shington^ 4,00.0 jaunuolių iš 
visų šabes dalių reikalaut, 
kad kongresas priimtų 
Amerikos Jaunuolių Aktą. 
O šis aktas, remiamas pa
žangaus senator. Ernesto 
Lundeeno, kongresmano M. 
Maverick’o ir kitų, reikalau
ja tinkamai aprūpint 5 mi- 
lionus jaunuolių bedarbių 
Amerikoje.

Jaunimo delegatai atveš 
milioną parašų, remiančių 
t.ą Jaunuolių Aktą. Praneša
ma, kad Šeštadienį ir prezi
dentas Ęęoeeveltas kalbė-

susidarančiam iš atstovų 
nuo unijų, Jaunųjų Komu
nistų, YMCA ir įvairių kitų 
organizącijų.

Vien iš New Yorko mies
to išvyksta 1,000 jaunų dele
gatų į Washington^, kaip 
pranešė Janetė Feder, sek
retorė Amerikos Jaunimo 
Kongreso Tarybos New 
Yorke.

Tokio. — Skaitliuojama, 
kad judamųjų paveikslų te
atro gaisre Antųng’e Man- 
ęhukuo, per cfrinų naujus 
metus, sudegę^ iki 800 žmo
nių. '

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Drg. Šolomskas

Vasario 21 d. kalbės drg. šoloms
kas iš Brooklyno, 735 'Fairmount 
Ave. 2-rą vai. po pietų.

. • ' v. . . Tai bus svarbios prakalbos šiuo
SlcĮS jRlXnŲ.QįllŲ $ljLV3?ją.ViniĮUi, pasaulio momentu, kain tai trockistu

teroristų pasmerkimu, Ispanijos liau
dies kovos ir kitais klausimais. Drau
gas Šolomskas gabiai rašo į “Lais
vę”, verčia svarbius raštus ir suga- 
gabiai aiškina dalykus, kaipo kalbė
tojas.

šioje svetainėje sutelpa virš 3Q0 
žmonių ir yra apšildyta. Revoliuci
nio nusistatymo lietuviai žmonės tu
rime užpildyti šią svetainę. Prie to 
bus ir koncertinės programos.

“Lasvės” bankietas įvyks 18 d. ba
landžio, 713 Snyder Ave.

Štai žinių apie koncertinę progra
mą: pirmą sykį turėsim ispanų me
nininkus—Los Grąnadinos orkestrą; 
ispanų populiario fronto chorą ir 
du solistus. Rusų balalaikų orkestrą. 1 
Shenandoahrio mainierių kvartetą, tai 
tą kvartetą, kurio mūsų publika la
bai pageidauja.

Solistai-duetai dainuos Nėllie Stat- 
kevičiutė, Višniauskas iš Bayonnės, 
Kuzmickas iš Shenandoahrio, Mary 
Ukneliute. Lyros Choras iš Phila- 
delphijos, gerai bus prisirengęs. Kal- 
,bės drg. R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius.

(39-40)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks vasario, 19-tą (Feb
ruary), L.A.U. Kliubo Salėje, 10 W. 
22nd St. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Kalbėtoja bus drg. S. Sasnauskienė,; 
iš Brooklyn, N. Y. Rengėjai kviečia

visus skaitlingai dalyvauti.
(40-41)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubas rengia “Card Par

ty” ir šokius. Įvyks vasario 20 d. 
Pradžia 7-tą vai. vak., Kliubo Svet., 
408 Court St. Kadangi Kliubas turi 
labai svarbiam tikslui sukelti kėlius1 
dolerius, tai ir atsikreipia į jus drau
gės ir draugai pritarėjai kliubo pa
remti. Širdingai Kviečia ĮCom.

(40-42)

NEW JERSEY VALSTIJOS ,
Kom. Partija rengia pikniką 30 d. 

gegužės (May), Willick’s Farm, Lin
den/ N. J. Prašome kitų draugijų 
nieko nerengti tą dieną. Dalyvaukite 
piknike. * (SO^O)

rio, Liaudies name, yra šaukiamas 
visų organizacijų narių platus susi
rinkimas 8 vai. vąk. delei “Laisves” 
bankieto reikalų. Dar nesuspėjo pri- 
siųst tikietus. Ant šio susirinkimo 
bus tikietai ir kortos padarytos. Taip 
gi turėsime apkalbėti daug svarbių 
reikalų. V. K. Valdyba.

(39-40)

rio, malonėkite susirinkti 17 d. vasa
rio po num. 376 W. Broadway, 7:30 
vai. vakare. (39-40)

or-

NEWARK, N. J.
Lier. Kom. Frak. praplėstas susi

rinkimas įvyks penktadienį, vasario 
(February) 19-tą. ALDLD nariai,, 
LDS ir ILD nariai, ir visi “Laisvės” 
skaitytojai, būtinai dalyvaukite šia-' 
me susirinkime. Bus drg. Bimba, Cen- J 
tro Biuro Sekr. Išduos raportą, tam 
tikrais bėgamais reikalais. Turėsime 
apsvarstyt daug dalyku. M. D.

’ (39-40)'
PHILA^EŪPHIAr PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinanti penktadieni, 19 d. vasa-.

CLĘyELANp, OHIO 
Atminkime Kovo 13 d.

Labai prašome darbininkiškų 
ganizacijų ir pavienių žmonių nieko
nerengti kovo 13 d., nes Jaunųjų 
Komunistų Lyga rengia penkiolikos 
riiėtų sukakties paminėjimo šokius. ; 
Šokiai įvyks Slovenian Auditorium, 
6417 St. Clair Ave. Iš anksto visus 
kviečia dąlyvauti.

Lygos Komitetas.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 19 Feb. L.A.U. 
Kliubo Salėje, 10 W. 22nd St., kal
bės S. Sasnauskiene. Pradžia 7-tą v. 
v. Visus kviečiame skaitlingai daly
vauti. (39-40)

CLEVELAND? OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 18 d. kaip 8 vai. vak. po 
num. 920 E. 79th St. Lietuvių Darb. 
Svet. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. Vajus jau prasidėjo ir nių- 
ji nariai įstodami į ALDLD nemo
kės įstojimo duoklių. Dalyvaukite lai
ku. (39-40)

ĘINGHĄMTON, N. Y.
Vasario-Feb. 19-tą, bus rodoma 

kalbiniai judžiai iš Sovietų Sąjungos. 
“Anna,” moteris kovotoja. Labai įdo
mūs kalbiniai judžiai. Įsigykite bi
lietus iš anksto, kad galėtumėte gau
ti geresnes sėdynes. Judžius rodys 
Sovietų Draugai. Narė.

(40-41)

50. BOSTON, MASS.
Draugai, kurie esate komisijoj 

.parengimo, įvykstančio 22 d’, vasa-
L IN;M E NT"

Patikėtinas linimentąs, 
palengvina gėlimus Įr 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
J PAIN-EXPELUER 

vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. ,



Puslapis šeštas •

E

B.

Prašome Atsiliept

F.

že-

“Perjauni” Keleiviai

svetainėje bus rodomi 
iš Ispanijos karo. Tų 

rodymą rengia vietinė 
Komunistų Lygos Lie-

Sekmadienį Elziukė Burich, 
metų, gyvenanti 522 llth 

New Yorke, negalėjo

Ispanijos 
25 centai, 

prasidės 
vakaro.

Rengėjai.

dalyvauti šių 
ir pirmranki- 
su
tik

Kiekvienas norintis pilnai 
suprasti, kas yra trockizmas, 
nepraleis progos apie tai iš
girsti iš to asmens, kuris yra 
pripažintu autoritetu tame 
klausime. Juomi yra M. J. 
Olginas, paskilbęs autorius 
daugelio raštų apie trockizmą, 
žymus laikraštininkas ir kalbė
tojas. Jisai sakys prakalbą 
trečiadienį, 17 vasario, 8:30 
vakaro, Grand Paradise sve
tainėje, 318 Grand St., Brook-

O®

Išgirskime Svarbią Prakalbą Apie Trockizmą 
Seredoj, 17 Vasario, Grand Paradise Salėje 
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Labai Svarbus Pranešimas 
Brooklyno ir Apylinkės 

Lietuviams
Ateinančios savaitės ketvir

tadienį, vasario 25 d., Piliečių 
Kliubo 
judžiai 
judžių 
Jaunų 
tuvių Kuopa.

Judžiai užsivadina “Madri
do Dokumentas.” Ispanijos 
liaudies valdžia tuos judžius 
prisiuntė Ispanijos Demokrati
jos Draugų Medikališkam 
Biurui. Tai vienatiniai judžiai 
Amerikoje, kurie parodo pa
garsėjusią Tarptautinę Briga
dą karo fronte. Pamatysite 
Madrido bombardavimą, bom
bų sunaikintus namus ir ligon- 
bučius. Pamatysite gaisrus, 
kuriuos pakūrė fašistų orlaivių 
bombos. Pamatysite Madrido 
gyventojų pasiryžimą atsigin
ti fašistų užpuolikų.

Taigi, Brooklyno ir apylin
kės lietuviai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai 
judžių rodyme 
niai susipažinti 
įvykiais. Įžanga 
o judžių rodymas 
lygiai 8-tą valandą

Suimta Žaislinio Ginklo 
Vartotoja - Plėšikė

Pirmadienį policija suėmė 
švelniakalbę, inteligentiškai 
atrodančią juodaplaukę Nor
mą Parker, kuri lengvai apiplė
šė keletą restauranų, atstaty
dama prieš jų kasininkus piš- 
talietą. Pasirodė, betgi, kad 
tas bauginantis ginklas buvęs 
tik žaislinis. Jinai yra buvus 
pirmiau areštuota, kaltinant 
užlaikyme prostitucijos užei
gų-

šeštadienio vakarą, “Lais
vės” bazare, numeris 23 N lai
mėjo elektrinį laikrodį ir num. 
27 P laimėjo bonką “Old Dad
dy”. Kurie turite tuos nume
rius, prašome atsisaukt ir at
siimt savo laimėjimus.

Prašome įsitėmyt, kad ba
zar as prasidės vėl pabaigoj 
šios savaitės ir turės būt išpar
duoti visi daiktai, kiek dar 
yra bazare, už nepaprastai 
mas kainas.

8 
Ąve 
suprasti, kodėl ji negalėtų pa- 
sivažinėt po pasaulį. Jos mo
tina išsiuntė ją nupirkt laik
raštį. Mergaitė susitiko Susie
du berniuką 5 metų ir su juo 
pervaža nuvyko skersai Hud
son upę į Weehawken, paskui 
pasiėmė busą į Guttenberg, 
kad važiuoti pas savo dėdę. 
Bet draiveris apsižiūrėjo, kad 
jo keleiviai, perjauni ir su po
licija pasiuntė juos atgal.

Susilaukė Trijų Dukterų
Jenny Caporalienė, 359 Rut

land Rd., Brooklyne, laukėsi 
vieno kūdikio, bet susilaukė 
tris. Motina vos sveria 103 
svarus, o dukterys per visas 
tris—dešimtį su ketvirtadaliu 
svarų. Tėvas, gal turėdamas 
minty Dionne mergaičių pasi
sekimą, pasakęs: “Gaila, kad 
nebuvo 4 ar penkios.” Tačiau 
menkutei motinai, turbūt ir 
trijų buvo perdaug, nes ji, gu
lėdama lovoj, pareiškė, kad 
pas ją daugiau nebūsią vai
kų.

rios šalies ar tautos dalykas. 
Jisai paliečia visus, nes troc- 
kizmas, fašizmo apaštalas, 
briaujasi į darbo unijas ir ma
sines organizacijas, jisai skver
biasi ir į politines parti
jas ir padaro daug žalos, kur 
jis įsibriauja. To pavyzdį mes 
matom Socialistų Partijoj. Dėl
to kiekvienas nuoširdus savo 
organizacijos sargas privalo 
būti nuodugniai informuotas, 
kad galėtų pažinti ir prašalinti 
tą blogą, kur tik jis pasirodys.

Mitingą rengia AmerikosTa auksine proga reiktų pa
sinaudoti kiekvienam lietuviui. Komunistų Partijos 6-ta Sek- 
Trockizmas nėra vienos ku- cija.

"laisvės” Bazarui Vėliausios Dovanos
Nors jau keturios dienos ba-I Per drg. A. Lideikienę su- 

zaro praėjo, tačiau dar ketu-, kolektuota dovanų nuo sekan- 
rios bus, tad draugės ir drau
gai rūpinasi, kad paskutinė
mis dienomis lankantieji ba- 
zarą nebūtų suvilti. Ir nebus. 
Dar yra daug gražių dovanų ir 
vis naujų ateina.

E. Yumplot, Brooklyn, ab- 
rūsą iš Lietuvos.

O. Kalvaitienė, Maspeth, 
japonišką Tea Set.

M. Karis, Maspeth, lempą.
S. Cedronienė, Flatbush, 5 

stiklinius bliūdus.
M. Valilionienė, Corona, lie

tuvišką staltiesę.
Drg. Stankienė, Cent. Broo

klyn, decoration paper.
G. Paršonienė, Brooklyn, 

rankom išmegstą moterišką 
kalnierių.

Drg. Andriauskas, malted 
powder ir muilo.

V. Kazlauskas, Queens Vil
lage, elektrinį laikrodį.

Drg. Blieka, New York Ci
ty, safety razor.

Ona Kersevičienė, Cliffton, 
N. J., moterišką ridikulą ir 
paduškaitę.

M. Churinskas, Kearny, 
N. J., vieną “ham”.

Mrs. Dilis, E. Orange, N. J., 
scarf.

Anna Klimaitienė, Great 
Neck, krekių vertės $1.50.

Joe Vanagas, Great Neck, 
lempą.

Drg. A. Bečienė sukolektavo 
dovanų bazarui nuo sekančių 
greatneckiečių: Olga Beeis, 
baksą powderio; V. Žilinskie
nė, elekt. laikrodį; A. Bečie
nė, keksą; Z. Beeis, dvejus 
viršutinius marškinius; Drau
gė, 5 tuzinus kiaušinių; V. 
Adomonienė, 2 tuz. kiaušinių; 
E. Waskel, elek. lempą ir 
druskinyčią, ir A. Čelkis še
šias knygas, svarstykles, bon
ką vyno.

Per drg. Anną Skidmore su- 
kolektuota dovanų nuo great
neckiečių sekančiai: Royal 
Market, rūkytos mėsos; Mrs. 
Krauch, 3 kaklaraiščius; Ba- 
ranowsky, 2 kenųotus produk
tus; A. Skidmore, 1 galioną 
vyno ir Vincent Zaravich, 1 
kvortą degtinės.

čių greatneckiečių : Great Neck 
Dressmaker, 5 moteriškas ke
pures, 6 poras pančiakų ir 4 
poras kelnaičių; J. P., vyriš
ką laikrodėlį, ir A. Marcinke
vičienė, vyriškų apatinių dra
bužių ir moterišką naminę su
knelę.

PINIGINĖS AUKOS

ant

Per drg. Vertelienę iš Lin
den, N. J., aukojo LDS 135 kp. 
$3.00 ir ALDLD 165 kp. $2.00.

Po $1.00 aukojo sekanti:
Drg. Cedronienė, iš Flat

bush, K. Mockus, Brooklyn, 
Ona Arisonienė ir M. Ariso- 
nis, Stratford, Conn.

Newark, N. J.

O. Stelmokienė surinko
blankos nuo sekamų newarkie- 
čių ir kitų:

J. Elinskas ..............
J. J. Kaškiaučius . ...
A. Milevičius ..........
Kavaliauskas ..........
A. Kvedarą..............
M. Jagela ...............
W. Veiveris ............

Deržinauskas . . . 
Kinderas ............
Krulbockis ........
Dilskis ................
Klaston ...............
Kveskie ..............
Janušonis............
Griciūnas ..........
Koslas ................
Lupševičius ........
Krutuk ................

W. Dombrauskas . . . 
W.Morkus ............

N. Zarowich............
L. Belsk.....................
A. Bieliauskienė ....

Iš Bayonne, N. J
J. Stanelis ....................... 50
A. Lukaitis.......................10
M. Panelis .......................50

Iš Brooklyno
N. Pakalniškis 
P. Buknys . . .

<♦>ant
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>ir

<♦>

<į>

<!>

<!>

<!>

<♦>

MIRT YS—LA IDOTU VĖS

Nėra valandų sekmadieniais.
H

P.

Eastnewyorkieciams

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ALDLD 185 kp. svarbus mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, o ne kitos savai
tės, kaip buvo klaidingai pa
garsinta.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI' PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered' its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew 
Ballas (Bielauskas).

Jakomina Railienė, 59 m. 
,amž., 265 Irving Ave., mirė 
vasario 14 d. Bus palaidota 
vasario 17 d., šv. Jono kapi
nėse. i

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai-

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

dies Mokykloj No. 148, Eile- 
ry ir Delmonico Sts. Mokini
mo laiką galima sužinoti 
vietos.

apskričio, 
svarbių.

Posėdis 
1937, 180 
wark, N. 
vai. ryto.

L.D.S. Trečio Apgkr. Sekr.

Paradise

Komiteto,

keliomis

396 Kni-

i
•s

įvyks vasario 21, 
New York Avė. Ne- 
J.; prasidės 10:00

'i '.f - «

Lietuviai Domisi Būsimu 
Liet. Nepriklausomybės 

Minėjimu Brooklyne
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Brooklyno ir Apylinkės Komi
tetas rengia minėjimą Lietu
vos nepriklausomybęs 19 d. 
šio mėnesio Grand
salėje, 318 Grand St., Brook
lyne. Apie tą mitingą girdėt 
labai gražių atsiliepimų visuo
menėje. O vienas lietuvis 
kriaučius pasakė sekamai:

“Kas nori ka nors žinoti 
apie išgavimą Lietuvos nepri
klausomybės ir jos padėtį da
bar, taipgi apie sąlygas nepri
klausomoj Lietuvoj, tas neg- 
lės praleisti šio mitingo, nes 
istoriškų informacijų jis ne
gaus niekur kitur. Aš pats bu
vau Tysliavos mitinge ir, die
važi, nieko neparsinešiau. Tas 
vyras tik kartkartėmis iš save 
darė didelį kryžių , ir šaukė 
prieš lenkus—ne pilsudskinius, 
kurie yra lietuviško Smetonos 
tipo—bet prieš lenkus, kaipo 
tautą. Į ką tai panašu?”

Jisai sako, kad visi rimtai 
susidomėję Lietuvos reikalais 
kriaučiai iš šapos eijs į šį mi
tingą. Veikiausia, kad tą pa
darys ir kiti lietuviai.

IDS Trečio Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

Trečiad., Vasario 17, 1937

Inteligentija Padeda 
Jūrininkams

Garsūs Amerikos artistai 
literatai yra pasiryžę padėti i 
nukentėjusiems jūrininkams, J 
kurie už unijizmą tapo išmes- Į 
ti iš darbų. Jų skaičiuje ran
dame Dave Rubinoff, Jay; 
Flippen, Borrah Minnevitch, 
Heywood Brown, Jimmy Du
rante, Benny Goodman, Isham 
Jones, Cab Calloway, Walter 
Abel, Tamara, Bob Hope, Will 
Geer ir daugelis kitų. Jie visi 
bendrai rengia didelį koncer
tą, v

Pelnas eis įsteigimui fondo . 
gelbėjimui bedarbių jūrininkų. 
Tikietai yra nuo 55c. iki $1.65. 
Įvyks 21 vasario vakarą, Mec
ca Temple.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AžIO VALGYKLA 

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 18 
vasario-February, Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
lygiai 8-tą vai. vakaro.

Vakarykščias paskelbimas, kad su- 
[ sirinkimas liko nukeltas kitai savai
tei, buvo klaidingas, tad visi draugai 
malonėkite susirinkti šį ketvirtadienį.

O. Daugėlienė, Sekr.
(40-41)

Visos kuopos jau gavote lai
škus nuo Apskričio

i kuriuose yra pažymėta ir apie
___ x* i___________ ____ 1___ „J____

posėdį. Su šia proga dar pri
menu, kad visi kuojoų organi- 

■zatoriai dalyvaukime jame.
Posėdžio Tikslas:

I
Pasitarti suėjus bendrai

LDS vajų, kurįs prasidės 
d. kovo mėnesio.
Susipažinti su “Endow-

.50 būsiantį kuopų atstovų bendrą

.25

.25

.10

.25

.25

.10

. .25 

. .10 
$1.00 
. .10 
. .25 
. .10 
. .25 
. .50 
. .25 
. .25 
. .25 
. .10 
. .25

.50 
. .10

15
10

Viso . . . $7.55
Daugiau pranešimų apie do

vanas bazarui bus ryt dienos 
“Laisvėj”.

Philadelphiečiai Duos Puikią 
Programą “Laisvės” Bazare

“Laisvės” administratorius į d. Vaidžiulienė apsirgo, 
P. Buknys gavo nuo d. R. Mer
kio iš Philadelphijos žemiau 
telpantį laišką, kuris parodo 
draugų philadelphiečių meni
ninkų kilnumą ir mokėjimą 
įvertinti lietuvių darbininkų 
dienraštį. Jie keliaus arti šim
tą mylių, kad patarnauti “Lai
svei” jos bazare 20 dieną šio 
mėnesio. Štai pranešimas per 
d. Merkį:' 
“Draugui P. Bukniui.

“Drauge :
“Kas del jūs bazaro ir mūs 

dainorių, tai jau viskas sutvar
kyta. Tikrai turėsit puikią 
programą. Rusai rengiasi la
bai energingai ir turi gerų 
balsų. Vienas prietikis, tai

bet
mano sugyti iki subatos.

“Taigi, laukit mūsų subatos 
vakarą, 20 vasario.

“Programą išpildys: Rusų 
Lietuvių Choro grupė po va
dovyste Nikalojaus Popovo. 
Taipgi dalyvaus žymūs solis
tai, kaip tai: M. Vaidžiulienė, 
Nelė Statkevičiutė, Nadija La- 
patkina, Vera Papavo, Olga 
Yutuchka, Vasili Savšenko, ir 
eilė kitų dainuos įvairias dai
nas, šoks šokius, kaip tai rusų 
čigonus, ir tt.

“Tai tiek šiuom sykiu.
“R. Merkis.”

Puikus. pranešimas. Mes 
tikri, kad brooklyniečiai taip
gi neapsileis, bet skaitlingiau-

t
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1. 
apie 
su 1

2.
ment” apdrauda smulkmeniš
kai, kad laike vajaus save pa- 
liuosavus nuo netikslių klaidų 
—prisirengus r • —
riams įstojantiems nuosekliai 
išdėstyti šio skyriaus apdrau- 

i dos reikšmę.
3. Išdiskusuoti tūlus punktus 

iš naujos LDS Konstitucijos, 
kurie ne visiems yra pilnai 
aiškūs.

Taigi, kaip matėte, turėsi
me svarbiais klausimais pasita
rimą. Minėtus klausimus aiš
kins J. Siurba, LDS Centro 
Sekretorius. Todėl, visos kuo
pos būtinai prisiųskite savo at
stovus į šį posėdį.

Apskričio Komiteto nariai 
irgi dalyvaukite, nęs užbaigę 
bendrus reikalus, svarstysime 

kurių yrą daug ir

PAJIEŠKOJIMAI
Albert ir Frank šniokiai pajieško 

savo tėvo, Salemono šniokio.. Se- 
niaus gyveno Brooklyne, dabar neži
nome kur gyvena. Albertas Šnio- 

nnniiomq na-'kis, Salemono sūnus išvažiuoja į ka- 
J ___m.-tc ' riuomenę, tad labai norėtų pasimatyt

Į su tėvu išvažiuodamas. Prašome pa
stebėjus šį pranešimą, greitai atsi
šaukti, o jei kas kitas mums apie jį 
praneštų, būtume labai dėkingi. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (39-41)

Mokslas Suaugusiems
Paskelbus suaugusiu moki

nių programą per WPA ir 
švietimo Tarybą, atsiliepimas 
buvo gausus. Pereitą birželį 
pradėta darbas su
klasėmis, o dabar jau atidary
ta 30 centrų, nauji atsidaro kas 
savaitę. Kai kur suorganizuo
ta mokiniai ir pareikalauta 
mokytojų. x Naujos klasės ati
darytos sekamose viėtose:

3911 Madison St.,
ckerbocker Ave., Bedford kny
gyne, Bedford Ave. ir Fulton 
St.; City Park Knygyne, Jew
ish Club, Lewis Ave.; Darb. Ta
ryba, 966 Myrtle Ave.; Liau-

šia susirinks pasimatyti su phi- 
ladelphiečiais ir išgirsti šaunią 
programą. į

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

tinimosi. Tie žmones 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661




