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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e pr ai ai m e si t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!
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KRISLAI
Lietuviški prajovai. 
Davatkos cnata po mirties. 
Reforma iš klaidingo galo. 
Puiki proga, 
šitaip išsigimė.

Rašo A. B.

“Lietuvos žiniose” skaitome 
tokį pranešimą:

Šiomis dienomis Maištuose, 
Utenos apskr., mirė sena die
vobaiminga davatkėlė Juoza
pota S. Kaip tik pasitaikė, 
kad tuo pačiu laiku netolima
me kaime mirė vienas vyras, 
žemė kapuose šiemet buvo la
bai giliai įšalusi ir duobka
siams pasirodė, kad kasti dvi 
duobes neapsimoka, nes abu 
numirėlius laidojo tą pačią 
dieną. Jie iškasė vieną plačią 
duobę ir abu lavonus kartu 
palaidojo.

Bet pasirodė; kad del šio 
dalyko labai įsižeidė kitos 
Malėtų davatkos, mirusios 
draugės. Jos visiems skun
džiasi, girdi, kaip galima ša
lia vyro laidoti davatką, kuri 
visą savo amžių skaistybėj 
išgyveno.
O tų pačių “L. ž.” “Meno ir 

Literatūros” skyriuje tūla vedu
si panelė Gustaitytė gailiai ap
verkia mūsų civilizacijos ir mū
sų žmogaus likimą. Bet, girdi, 
už tai visą 
atsakomybės kapitalizmui.” Ji 
pyksta ant prof. Krėvės-Micke
vičiaus amžiną atilsį “Literatū
ros.”, kuri reikalavo pasirinkti 
vieną iš dviejų: 
barbarizmu, arba 
progresu.

neverskime visos

su fašistiniu 
su pažanga-

siūlo savoŠi gudri autorė 
gyduoles užgydymui mūsų žiau
rios gadynės žaizdų. Ji sako: 

žmoguje glūdi viso blogo 
pradžia, žmogus reikia pakei
sti. Ypatingai šių laikų žmo
gų, tokį vienišą, be Dievo, be 
poezijos, be vidujinio gyveni
mo šilumos, be gerų vilčių, 
be gerų darbų džiaugsmo, ligi 
pasibjaurėjimo prisisotinusį 
niekuo nevaržomu kūniškų 
smaguriavimų pertekliumi, 
užtai susmukusį, nusidėvėju
sį žmogų. Tegul savo kūryba 
rašytojas sudomina vėl žmo
gų vidujinio gyvenimo turi
niu, tuo pačiu sudvasins vėl 
įjačią kultūrą, pašalins su
stingimą.

Ot taip ir bus: nutukęs tur
čius pasiskaitys gerą knygą ir 
virs aniuolu su sparnais: nieko 
nebeskriaus, nieko nebeišnaudos. 
Alkanas Lietuvos darbininkas 
pasiskaitys panelės Gustaitytės 
romansą ir bus sotus, dvasioje 
susistiprins, nebekovos už būklę. 
Ir šitaip atsiras tasai “naujas 
žmogus.”

Kad šitaips sapalioja smeto- 
nuota panelė, tai mums netenka 
stebėtis. Bet keista, kad tokią 
kvailystę savo laikraštin deda 
save rimtais skaitą “L. ž.” re
daktoriai.
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Sovietų Sąjungos darbo uni
jos kviečia Amerikos darbo uni
jas atsiųsti savo delegacijas da
lyvauti Pirmos Gegužės para
duose. Pakvietimas sako: Atva
žiuokite, pamatykite savo aki
mis, susipažinkite patys su mū
sų gyvenimu!

Iš tikrųjų puiki proga ame
rikonams nuvykti ir pamatyti 
Sovietų darbininkų gyvenimą. 
Ar jie pasinaudos ta proga?

Ar yra kita šalis, kuri kvies
tų organizuotus darbininkus 
siųsti delegacijas, dalyvauti ma
sinėse Pirmos Gegužės demon
stracijose ir plačiai susipažinti 
su to krašto žmonių gyvenimu? 
Nėra kitos tokios šalies.

Bjauriai išsigimė Ulinojaus 
valstijos Progresive Miners uni
jos vadovybė. Ji virto reakcio- 
niškesnė už patį William Gree- 
ną ir gražiai pamėgdžioja fašis
tą Hearstą. Jos leidžiamas laik
raštis “Progressive Miner” ma
žai besiskiria nuo Hearsto juod- 
lapių.

O ši unija gimė kaipo pro- 
gresyviškas judėjimas prieš

70,000 Chrysler ir 
Hudson Automobilių 
Darbininkų Streikai

STREIKIERIAI REIKA
LAUJA PILNAI PRIPA

ŽINT SAVO UNIJĄ

Detroit.—Kadangi Chry
sler automobilių korporaci
ja atsisakė pripažint Jung
tinę Auto. Darbininkų Uni
ją kaipo vienintelę atšovę 
darbininkų tos korporacijos 
fabrikuose, tai paskelbta sė
dėjimo streikas. Jis uždarė 
Chrysler fabrikus, kur dir
bo 60,000 darbininkų.

Nesenai padarytuose bal
savimuose milžiniška dau
guma Chrysler darbininkų 
pasirinko minimą uniją kaip 
savo atstovę. Unijos pirmi
ninkas Homer Martin kalti
na korporaciją, jog jinai 
laužo Wagnerio darbo įsta
tymą, kuris patvarko, kad 
tokia unija turi būt pripa
žinta, kokios pageidauja 
dauguma darbininkų.

Hudson automobilių kom
panija taipgi atsisakė pri
pažint Jungtinę Auto. Dar
bininkų Uniją kaipo vienin
telę darbininkų atstovę. To
dėl paskelbta sėdėjimo strei
kas ir Hudson fabrikuose, 
kurie samdė 10,000 darbi
ninkų.

Flint, Mich., kovo 9. — 
Vieną dieną vėl sėdėjimu 
streikavo darbininkai Gene
ral Motors korporacijos 
Chevrolet ir Fisher Body 
auto, fabrikų, protestuoda
mi, kad bosai persekioja, 
paleidinėja ir skriaudžia 
unijistus, o į jų vietas sam
do neunijinius darbininkus. 
Bet prasidėjus del to dery
boms tarp korporacijos ir 
unijos, streikieriai sugrįžo 
darban.

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo inžinieriai Packard au
tomobilių kompanijos, rei
kalaudami pripažint Auto. 
Darbininkų Uniją.

Reikalauja Pagerinimų N. J. 
Plieno Darbininkams

Newark, N. J. — Indust
rinių Unijų Organizavimo 
Komitetas reikalauja, kad 
Crucible Plieno kompanija 
New Jersey padarytų tokią 

/{pagerinimų sutartį su uniia, 
kokią pasirašė Carnegie-Illi
nois Plieno korporacija. Tor
se Crucible dirbtuvėse dirba 
7,000 darbininkų.

Reading, Pa. — Užstrei- 
kuota ir masiniai pikietuo- 
jama 17 iš 25 mezgimo dirb
tuvių Berks apskrity  j. Uni
jos vadai tikisi, kad fabri
kantai bus priversti greitu 
laiku padaryt sutartį, pride- 
dančia darbininkam algos ir 
pagerinančią sąlygas.

United Mine Workers distrikto 
reakcinę mašiną. Deja, trockis- 
tiniai elementai pasigrobė nau
jos unijos vadovybę ir ją suka- 
neveikė.

GAVO $634,000 Už ŠNIPI
NĖJIMĄ PRIEŠ 
DARBININKUS

Washington. — Burns De
tektyvų Agentūros galva W. 
Sherman Burns prisipažino 
senatorių komisijai, kad 
1935 m. jo “įstaiga” gavo 
$505,025 ir 1936 m. $129,194 
įplaukų, daugiausia už šni
pinėjimą fabrikuose prieš 
darbininkus, už šniukštinė- 
jimą prieš unijas ir 'komu
nistus ir už streikų laužy
mą.

Washington, kovo 9. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai planuoja pradėt 
kampaniją prieš Industri
nių Unijų Organizavimo ko
mitetą kaip prieš “komunis
tus.” '

“Lietuviškas” Kunigaikštis 
Vesiąs Prancūzą “Karalaitę”

Paryžius. — Lietuvių kil
mės sulenkėjęs kunigaikštis 
Augustas Čartoryskis susi
žiedavo su francūzų kuni- 
gaikšte iš Bourbonų buvu
sios karališkos veislės. Bo- 
urbonai vis dar tebesvajoja 
apie karaliavimą “kada 
nors” Franci jo j.

Išplėšė $200.000 Valdžios 
Aukso Francijoje

Marseilles, Franc. — Pie
tų valandoj plėšikai išlaužė 
plieninės saugumo spintos 
duris gelžkelio stotvj, pasi
grobė $200,000 valdžios auk
so ir pabėgo. Tas auksas 
buvo gabenamas Belgijon 
valstybiniams a t s i skaity
mams.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
VALSTIJOSE

Chicago, kovo 9. — Apie 
1 vai. naktį žemės drebėji
mai išbudino ir nugąsdino 
daugybę žmonių Illinois, 
Ohio, Michigan, Wisconsin, 
Indiana, Kentucky ir West 
Virginia valstijose, bet jo
kių žymesnių nuostolių nie
kus nepadarė.

200 Rumunijos Profesorių 
Grasina Sustreikuoti

Bucharest, Rumunija. — 
200 universiteto profesorių 
pagrūmojo sustreikuot, jei
gu Rumunijos seimas išleis 
įstatymą, reikalaujantį, kad 
profesoriai gyventų arti 
universiteto ir prižiūrėtų 
(šnipinėtų) studentus, žiū
rėdami, idant studentai 
“nesugestų politiniai.” Ne
paisant grasinimo streiku, 
senatas 90 balsų prieš 2 pri
ėmė tokį sumanymą.

I y

ispanų fašistai nuskandino liaudies Mussolini Davė Dar 
LAIVĄ SU MAISTU, DRABUŽIAIS, AVALAIS j?

Bordeaux, Franc. — Ispa
nijos fašistų karo laivas 
“Canarias” kovo 8 d. kanuo- 
lių šoviniais nuskandino re
spublikos prekybinį laivą 
‘Mar Cantabrico,’Biscay jū
ros įlankoj, į šiaurę nuo Is
panijos, apie 90 mylių nuo 
pakraščio. “Mar Cantabri
co” plaukė iš Meksikos su 
$250,000 vertės maisto, dra
bužių, avalų ir medikalių 
reikmenų, kurie buvo surin
kti bei nupirkti aukomis 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos darbininkų ir šiaip pa
žangių žmonių.

Kapitalistinė spauda abel- 
nai ir radio iš sykio paskel
bė, būk tuo laivu buvę gabe
nama $2,500,000 ginklų ir 
amunicijos Ispanijos val
džiai. Bet pranešimas New 
Yorko Times’ui sako, jog 
“galima tikėt, kad ‘Mar 
Cantabrico’ nevežė amunici
jos” ...

Laive buvo 40 vyrų su ka
pitonu J. Santa Maria. Tarp 
jų buvę ir keli savanoriai 
amerikiečiai vykstantieji 
padėt Ispanijos valdžiai 
prieš fašistus. Juos visus iš
gelbėjęs pats fašistų karo 
laivas “Canarias.”

(Iš pradžios buvo per ra-

Anglijos Darbo Partijos 
Programa Seime

London. — Anglijos Dar
bo Partija paskelbė savo 
programą, kurią žada vyk
dyti, kada šalies seime turės 
darbiečių atstovų daugumą:

Anglijos Banką paimt į 
valstybės rankas; šalies 
nuosavybėn perimt anglių, 
elektros ir geso pramones; 
sutrumpint darbo laika dar
bininkams ; stiprint Tautų 
Lygos itaką taikai palaiky
ti; darbuotis, kad būtų su
daryta tarptautinė orlaivių 
jėga taikos palaikymui, o 
panaikinta atskirų šalių ka
riniai oro laivynai.

Ethiopą Skerdynių Klausimas 
Anglijos Seime

London. — Anglijos sei
mo darbiečiai atstovai rei
kalavo, kad antrininkas už
sieninis ministeris lordas 
Cranborne plačiau praneštų 
apie italų fašistų surengtas 
žudynes Addis Ababoj, 
Ethiopijos sostinėj. Cran
borne pripažino, kad ten 
buvo padaryta skerdynės, 
bet, politikieriškais sumeti
mais, atsisakė plačiau apie 
jas kalbėti, nes, girdi, Ang
lija vis tiek nieku negalinti 
apsaugot ethiopus.

Turkijos Ginldavimasis
Angora, Turkija. — Val

džia reikalauja, kad seimas 
paskirtų $80,000,000 per me
tus tinkamiau apginkluot 
sali. Be kitko, planuoja pa
didinti karinį oro laivyną ir 
įsteigti fabrikus gamint ka- 
nuoles, šovinius ir tankus. 
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dio pranešta, būk tai liau- 
diečiai pakraščio kanuolė- 
mis sudaužę “Canarias;” 
kiek vėliau telegramos pas
kelbė, būk “Canarias” nus
kandinęs Anglijos pregybos 
laivą “Aba,” iki, pagaliaus, 
išsiaiškino, kad “Canarias” 
šoviniai pramušė “Mar Can
tabrico,” uždegė jį ir pa
siuntė dugnan.)

Manoma, kad šnipai už
sieniuose davė Ispanų fašis
tam smulkmeniškas žinias 
apie to laivo kelią ir išvaiz
dą. Jis buvo permaliavotas, 
kad skirtingai atrodytų.

Fašistai Nenuskandinę 
“Mar Cantabrico” 

amunicijos
Washington, kovo 9. — 

Žmonės, stovintieji arti Is
panijos atstovybės, 
kad, turbūt, fašistų karo 
laivas “Canarias” 
skandinęs ginklu ar amuni
cijos su respublikos laivu 
“Mar Cantabrico.” Pirm 
negu šis laivas išplaukė iš 
Amerikos, buvo padaryta 
planas perklaustyt ginklus 
ir amunicijas iš “Mar Can
tabrico” į kitą laivą vande
nyne. Taigi jame likę tik 
maistas, drabužiai ir kiti 
paprasti reikmenys.

sako,

nenu-

Ispanijos Fašistai At
mušami Guadalajaroj
Madrid, kovo 9. — Fašis

tai, nepajėgdami užimt Ma- 
drido-Valencijos vieškelio iš 
pietų pusės, įnirtusiai ata
kuoja iš šiaurės-rvtų. Siau
čia žiauriausi mūšiai per 35 
mylias Guadalajara fronte, 
apie 20 mvlių nuo Madrido. 
Valdžios žiniomis, visi fa
šistų daromi užpuolimai yra 
atmušami. Savo eilėse fašis
tai čia turi apie 28,000 na- 
zių ir italų.

LEWIS NEINA Į Už- 
STREIKUOTĄ VIEŠBUTĮ

Washington. — John L. 
Lewis, pirmininkas Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto, atsisakė kovo 8 d. 
eiti į Kotelį Willard todėl, 
kad streikuoja jo tarnauto
jai. Nors to hotelio svetainė 
buvo pasamdyta Nepartiji- 
nės Darbo Lygos suvažiavi
mui jau keli mėnesiai atgal, 
kol dar nebuvo nė kalbos 
apie streiką jame.

Palengvinimas Morgičiniam 
Skolininkam N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y. — Pinigų 
skolintojai ant nuosavybės 
(morgičių) dar vienus me
tus negalės atimt tas nuosa
vybes už skolų sumos neat
mokė jimą New Yorko Vals
tijoj, jeigu paskolas ėmusie- 
ji užsįmokės palūkanas ir 
taksus, — kaip kad nutarė 
New Yorko valstijos seime
lio atstovų rūmas kovo 8 d.

25,000 Savo Karių 
Ispanijos Fašistam

NEPARTIJINĖ LYGA Už 
TAISYMĄ VYRIAUSIO 

TEISMO

Washington. — Neparti- 
jinės Darbo Lygos suvažia
vime dalyvauja 600 delegatų 
iš 46 valstijų. Suvažiavimas 
kovo 8 d. vienbalsiai užgyrė 
prezidento Roosevelto planą 
panaujinti Vyriausią Teis
mą. Be kitų, kalbėjo ir pro- 
gresyvis senatorius R. M. 
La Follette. Jis smerkė re
akcinius teisėjus, kurie pa
siglemžė “teisę” naikinti so
cialiai pažangesnius įstaty
mus. Reikalavo suvaržyti to 
teismo sauvalią. Senatorius 
LaFollette nurodė, kad dau
giausia trukšmo kelia prieš 
taisymą Vyriausio Teismo 
tai fašistiniai gaivalai iš Li
berty Lygos.

Įkaitintas Dentistas Kaip 
Studentės Žmogžudis

Charlottesville, Virginia; 
Prisiekusiųjų teismas įkaiti
no dentistą R. G. Millerį 
kaipo nužudytoj ą gražuolės 
studentės Cleo Sprouse. Jis 
ją užvaisinęs, bandęs “iš
kratyti,” o kai nepavykę, 
tai nunuodijęs mišiniu ethe- 
rio su chloroformu.

EXTRA!
Italų Divizija Prieš Liaudie- 

čius Madrido Fronte
Madrid, kovo 9. — Vy

riausias Ispanijos armijos 
komandierius gen. Jose 
Miaja sako, kad vienoj tik 
dalyj Guadalajaros fronto 
kariauja prieš liaudiečius 
visa Italijos kariuomenės di
vizija iš 7.000 vvru. Paimti 
nelaisvėn italai liudija, kad 
ta divizija buvo atsiųsta nėr 
Cadizo prieplauką vas. 22 d.

Fašistai Sakosi žygiuoją 
Artyn Madrido

Fašistų štabas, Madrido 
Fronte, kovo 9 d., pranešė, 
kad jie jau atėmę iš liaudies 
armijos Almadrones ir Al- 
minos, palei Zaragoza-Mad
rid vieškelį, ir žygiuoją pir
myn linkui Madrido.

St. Jean de Luz, Franc., 
kovo 9. — United Press ži
niomis, Ispanijos atstovai 
dejuoja, kad su laivu “Mar 
Cantabrico” nuskandinta 
$2,500,000 vertės karo reik
menų. Bet šis pranešimas 
nėra patvirtintas.

“Normandie” Laivo Sėdėji
mo Streikas

Le Havre, Franc., kovo 9. 
—900 jūrininkų didlaivyie 
“Normandie” pradėjo sėdė
jimo streiką, reikalaudami 
30 procentų daugiau algos.
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ANGLIJA FAKTINAI
JAU PRIPAŽĮSTANTI,

FAŠISTŲ “VALDŽIĄ”

London. — Laikraštis 
“Manchester Guardian” pa
skelbė žinią, jog vasario 28 
d. dar 10,000 Italijos karių 
atplaukė talkon Ispanijos 
fašistams. O Franci jos lai
kraščių gautais praneši
mais, 25,000 Italijos karei
vių paskutinėmis savaitėmis 
tapo atsiųsta į Ispanijos fa
šistų armiją. “L’Oeuvre” 
tikrina, kad Mussolinio vai- 
džia įsakė sumobilizuot 25,- 
000 savo kareivių Neapoly 
pirm kovo mėnesio pabaigos 
ir siųst juos Ispanijon. 11

Madrid. — Visa Italijos 
armijos divizija, 8,000 karių, 
liko atsiųsta Ispanijos fašis
tam per Portugaliją, kaų 
praneša Madrido gynimo 
komitetas kovo 8 .

Burgos, Ispanija. — Ang
lijos vyriausybė atsiuntė sa
vo valdišką prekybos komi
sijos atstovą A. R. Fraserį 
derėtis su Ispanijos fašistų 
“valdžia.” Derybos veda
mos slapta. Jose dalyvauja 
ir Anglijos atstovybės narys 
Ispanijoj A. J. Pack. Vie
šai skelbiama, būk jie derisi 
su fašistų vadais “tik dėl 
prekybos.” Bet iš kitų Šal
tinių Londone yra sužinota,’ 
jog šiomis derybomis Ang
lija jau faktinai pripažįstu 
fašistų “valdžią” Ispanijoje

xį

24 Nazių Orlaiviai Ataka
vo Liaudiečius

Madrid. — Ispanijos fa
šistai smarkiai atakuoja 
liaudiečių kariuomenę arti 
Almadrones ir Alcala de 
Henares, Guadalajara fron
te, į šiaurių rytus nuo Mad
rido. Fašistų eilės šioj sri- 
tyj tapo sustiprintos 18,000 
italų, nazių ir maurų karei
vių.

Almadrones mūšyje liau
diečius bombardavo 4 dideli 
Vokietijos orlaiviai su 20 
greitųjų lėktuvų - “palydo- 
vų.”

Toledo - Talaveros fronte 
valdžios milicininkai perkir
to tūlus fašistų susisiekimo 
kelius.

•/A

Turčių Studentų Juokas 
Apie Karaliu-Rooseveltą”
New Haven, Conn.—Gru

pė atžagareivių turčių Yale 
Universiteto studentų iške
pė ir spaudoj paskelbė juo
ką apie prezidentą Roose- 
veltą kaip apie “būsimą Am
erikos karalių.” Jis, girdi, 
“užvaldęs” šalies kongresą, 
o dabar norįs užvaldyt Vy
riausią Teismą. Todėl tie 
studentai savo “rezoliuci
joj” siūlo padėt Vyriausią 
Teismą į Smithsono Institu
to muzėjų, o naująjį Vy
riausio Teismo rūmą pa
verst palocium “karališkos” 
Rooseveltų šeimynos.
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Katalikams Pasiskaityti
Kaune leidžiamas kunigų laikraštis 

“XX Amžius” kritikuoja katalikus dėl jų 
neleistinai reakcinės ir žioplos politikos, 
kuri labai daug kunigijai kaštuoja. Fran
ci joj jie kadaise prakišo, mažai dalyvau
dami tos šalies gyvenime ir pataikauda
mi reakcijai. Na, o

Ispanijos įvykiai rodo antrąją priežastį, 
dėl ko katalikai pralaimi politikoj. Gil 
Robles yra tipingas katalikų vadas. Kada 
jo rankose buvo Ispanijos valdžia, jisai tūp
čiojo vietoje ir nesiryžo pagauti už ragų in
dividualų ir konkretų Ispanijos reikalavimą 
—pravesti žemės reformą. Jis to gyvenimo 
pulso nejuto ir nepaskelbė konkretans plano 

- < tai dangun šaukiančiai neteisybei pasalinti.
Tą paskelbė kiti. Rezultate—daug gerų 
talikų kovoja vyriausybininkų eilėse 
nuosavios žemės gabalo. Kiek sukilėlius 
Įima būtų identifikuoti su katalikais?
dabar sukilėliai neparodo aiškesnių planų 
socialinėms reformoms.

Mes kreipiame mūsų skaitytojų domesį 
į tą posakį, kad “daug gerų katalikų ko
voja vyriausybininkų eilėse dėl nuosavios 
žemės gabalo.” Tai labai svarbus kunigi
nio laikraščio pripažinimas. Podraug tai 
yra uždrėbimas Amerikos kunigams per 
nosį. Kaip žinia, amerikinė klerikalų 
spauda nuolat ir nuolat skelbė ir tebe- 
skelbia, kad Ispanijos valdžios šalininkus 

. sudaro tiktai komunistai ir kt. bepoteriai 
ir radikalai, o visi “dori katalikai” kovo
ju prieš valdžią, kurią kunigai visaip 
šmeižia.

Išeidama iš to, katalikų dvasiškija, kaip 
žinoma, Ispanijoj laimino fašistų armiją 
ir prašė dievo, kad jis padėtų jiems sker
sti “bedievius,” nugalėti “komunistinę 
valdžią.” O pasaulio katalikų dvasiškija 
taipjau poteriavo ir ragino savo pasekė
jus poteriauti, kad dievas padėtų fašis
tams naikinti bedievius.

Bet dabar, kai “XX Amžius” tą teisy
bę atidengia, tai visiems darosi aišku se
kamas: katalikų kunigija laimino fašistų 
armiją Ispanijoj, prašydama dievo, kad 
jis padėtų skersti gerus katalikus, ginan
čius žmonių išrinktą valdžią.

Antras svarbus įsitėmijimo faktas, kad 
katalikų, jdvasiški j a nesirūpina liaudies 
reikalais. Kai tik ji prisiplaka prie val
džios lovio, tai pirmiausiai plėšiasi tur
tus sau, ir saugo kapitalistų ir dvarponių 

'pelnus. Darbo žmonių—liaudies—reika
lai jai nerūpi!

■V Trijuose Susivienijimuose
Pasak SLRKA sekretoriaus, p. Šaliūno 

pranešimo-raporto, tūpusio “Garse,” mi
nėtos organizacijos dalykai yra ne kokioj 
padėtyj. Užuot augus nariais, ji mažė
ja. 1936 metų sausio men. 1 dieną SLR
KA turėjo 10,821 narį (suaugusių sky
riuj), o 1937 m. sausio mėn. 1 dieną jau 
buvo tik 10,791. Vadinasi, keliomis de
šimtimis narių skaičius sumažėjo. Vien 
tik mirtis išplėšė 192 narius laike 1936 
metų.

Vaikų skyrius taipgi mažėja. 1936 m. 
sausio mėn. SLRKA vaikų turėjo 712, o 
1937 m. sausio mėn. turėjo tik 567 vai
kus.

O reikia atsiminti, kad pereitieji metai 
SLRKA buvo jubilėjiniai metai. Veik 
per ištisus metus buvo tęstas vajus už 

y naujų narių gavimą į organizaciją.
Fraternalei organizacijai svarbu ne 

palaikyti narius, bet ir tas faktas, 
„fckad juo mažesnis mirtingumas nariuose 
įBbatų. SLRKA pasirodo mirtingumas

didelis, palyginti su Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo mirtingumu.

LDS turi apie 6,000 suaugusių narių. 
Pereitais metais iš to skaičiaus mirė 40 
narių, na, o SLRKA, kuris neturi net dvi
gubai narių, kiek LDS, per metus išmirė 
daugiau, negu keturis kartus, kiek LDS.

SLA pereitais metais, matyt, tam tik
rais būdais pavyko pakelti savo solvency 
(atsakomybė). “Tėvynė” skelbia, kad ši 
organizacija šiemet turinti 145 nuoš. sol
vency (Veikiausiai vėlesniuose “Tėv.” 
numeriuose bus paaiškinta, kokiu būdu 
tas buvo pasiekta). LDS solvency siekia 
178 nuoš. Kokį nuoš. turi SLRKA, dar 
nežinome.

Beje, SLA turi 14,000 narių. Bonų pa
dėtis nepagerėjo. Mirtingumas, kiek 
girdėti, viršija normą.

Suėmus visus tris Susivienijimus, ma
tysime, kad juose išviso tėra tik apie 
30,000 lietuvių. Tai tik maža dalelė viso 
lietuvių skaičiaus Jungt. Valstijose. Vi
siem trim Susivienijimam, vadinasi, yra 
užtenkamai dirvos augti, tik reikia gerai 
ir tvarkiai darbuotis.
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Prieš Ką Kovoja Kunigai?
“Vilnis” rašo:

Mums pateko į rankas lapelis, kurį išlei
do tūli Chicagos klerikalų veikėjai. Jie šau
kia “Lietuvių R. Katalikų Vakariniij Vals
tybių Keturioliktąją Konferenciją,” kuri 
prasidės mišiomis Aušros Vartų bažnyčioje. 
Ta konferencija įvyks kovo 14 d.

Mišios tai mišios. Pas klerikalus tai pa
prastas ritualas. Bet tos konferencijos šau
kėjai turi daug didesnių ambicijų. To 
pelio autoriai sako: “pažinkime priešus! 
kiuokimės į kovą už dievą ir tėvynę!”

Išrodo, kad mibilizuojamas vaiskas į
bai didelę vainą. O prieš ką? Nemanykit, 
kad prieš fašizmą! Kunigas J. Vaitkevičius 
instruktuos konferencijos dalyvius “apie ko
munizmą ir kovą su juo.” Vienas iš pačių 
svarbiųjų konferencijos uždavinių: “priemo
nės kovai su 'komunizmu.”
“Vilnis” teisingai nurodo, kad šiuo tar

pu, kai pasaulyj (ir Amerikoj) darbo 
žmonės vienijasi, kovoja už geresnį ir 
laisvesnį gyvenimą, kovoja ppeš fašįz- 
mą, tai katalikų dvasiškija mdbi.lizuojasi 
kovai prieš komunizmą.

Kitais žodžiais, katalikų kunigai eina 
talkon reakcijai, eina talkon fašizmui. 
Katalikai darbininkai turėtų pareikšti 
griežtą protestą, prieš savo “dvasios va
dus,” reakcijos talkininkus!

Griežtai Užginčija
Žinių agentūra, United Press, pasiun

tė Sovietų Sąjungon savo korespondentą 
Webb Miller patirti, argi tiesa, kad ten 
verda sukilimai ir neramumai, kaip skel
bia Varšuvos, Berlyno, Rygos ir kitų 
buržuazinių “žinių” melų fabrikai.

Mr. Miller, patyrinėjęs dalykus, griež
tai užginčija tuos melus. Jokių nepasi
tenkinimų niekur nepastebėsi darbo žmo
nėse, rašo jis. Tiesa, korespondentas pri
pažįsta, kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė padarė eilę areštų. Sučiupo visus 
tuos, kuriuos Radeko-Piatakovo teismo 
eiga iškėlė, kaipo trockistus-teroristus.

Fašistinis pasaulis, matyti, manė, kad 
Sovietų darbo žmonės užsistos už troc
kistus-teroristus. Bet jis skaudžiai apsi
riko. Kiekvienas doras žmogus džiau
giasi, kad tokius niekšus valdžia ima už 
pakarpos ir baudžia. Po to,, kai Rade- 
kas-Pia.takovas ir kt. buvo teismo nu- 
sjnerkti, Maskvoj, Leningrade ir kituos 
miestuos milionai darbininkų demonst
ravo, užgirdami- paskirtas trockistams 
bausmes.

Sovietų Sąjungoj (ilgainiui taip bus ir 
visam pasaulyj) žodis “trockizmas” bus 
didžiausio darbininkuos pasibjaurėjimo 
žodžiu.

Beje, korespondentas pažymi, kad vi
sas gyvenimas Sovietuose labai sparčiai 
gerėja. Palyginti su tuo, kas buvo prieš 
18 mėnesių (Mr’. Miller tuomet lankėsi 
Sovietų žemėj), dabar kur kas geriau. 
Žmonės gražiai apsirengę, apsiavę, gerai 
pavalgę. Maskva apšviesta geriau, negu 
daugelis kitų Europos sostinių.

Šitaip rašo žmogus, speciališkai pasiųs
tas patirti esamą padėtį Sovietų Sąjun- 
goj! ,;

Trečiadienis, Kovo 10, 1937
n

Plieno Darbininkai Džiaugiasi 
Dideliais Laimėjimais

Plieno Darbininkų Orga
nizacinio Komiteto pasira
šytas kontraktas su Carne- 
gie-Illinois Steel Korporaci
ja sukėlė didelį entuziazmą 
tarpe visų plieno darbinin
kų. Niekas juk nesitikėjo, 
kad be aštrios kovos, be 
streiko, bus priversta di
džiausia pasauly plieno kor
poracija nusileisti plieno 
darbininkų unijai. Bet taip 
atsitiko. Korporacijos vir
šininkai mat nujautė, kad 
išėjus plieno darbininkams 
į “sėdėjimo” streiką nieko 
jinai nelaimės. Tie viršinin
kai gerai pasimokino iš Ge
neral Motors Korporacijos 
darbininkų streiko, Flint, 
Mich., taipgi ir iš kitų pa
našių streikų.

Teko man ypatiškai kal
bėtis su keliais plieno dar
bininkais. Girdi, mes dabar 
nieko nebijodami einame 
dirbtuvėn, prie krūtinės pri
sisegę unijos guziką. Kurie 
dar neturi unijos kortų, 
greitu laiku prisirašys prie 
unijos. Jokio persekiojimo 
už prigulėjimą prie unijos 
toliaus nebus. Pirmiau užte
ko pasakyti vieną prielankų 
unijai žodį ir tu jau esi už 
dirbtuvės vartų ir dar į 
“juodą knygą” 
Darbo

pareiškė, kad kitokio išėji
mo nėra plieno kompani
joms, kaip tik susitarti su 
unija. To Biuro direktorius 
Dr. Rolph J. Watkins, kal
bėdamas į 300 dirbtuvių sa
vininkų, taipgi pabrėžė, jo- 
gei reikia darytis su ^išlau
kinėmis” unijomis, o kom- 
paničnas unijas palikti nuo
šaliai, nes pas jas nėsą jo
kios demokratijos principų.

Pittsburgh o miesto majo
ras Scully, sveikindamas 
plieno darbininkų vadus, 
laimėjusius pergalę, taipgi 
pabrėžia, kad jau dabar atė
jo laikas visiems plieno dar
bininkams dirbti bendrai su 
unija. Miesto koncilmenas 
Gallagher taipgi kviečia dar 
nesusiorganizavusius nieko 
nelaukiant stoti unijon.

Taigi, dabar pasidarė 
daug palankesnės sąlygos 
plieno darbininkams tvirtai 
susiorganizuoti. Pirmieji 
kovo4-o i ai už uniją daug nu
kentėjo. Daugelis jų ir gy-

vastis savo padėjo. Daugelis 
šiandien pirmųjų kovotojų, 
tokių kaip Patrick Cush, su 
ašaromis prisimena Home
stead steriką 1892, kai Pin- 
kertono mušeikos, Carne
gie-Illinois Steel kompanijos 
pasamdyti, šautuvais ir ka- 
nuolėmis šaudė plieno dar
bininkus - pikieti n i n k u s. 
Daugelį užmušė, šimtus su
žeidė. Mušeikos visgi buvo 
atmušti. Bet atėjo valstijos 
milicija ir sutriuškino strei
ką. Tai atsitiko 46 metai at
gal. Unija sudaužyta. 1919 
metais didysis plieno strei
kas irgi nebuvo laimėtas. 
Kompanijos jautėsi galin
gos, dar labiau darbininkus 
suspaudė.

Dabar tos pačios kompa
nijos jau priverstos pasira
šyt kontraktus su plieno 
darbininkų unijomis. Tai di
delė pergalė. Yra kuo darbi
ninkams pasidžiaugti. Sykiu 
yra kuo ir visiems pasimo
kinti. Darbininkų vienybėj 
budavojasi galybė. Tad vi
siems, dar neprigulintiems į 
unijų, nieko nelaukiant rei
kia stoti į uniją.

J. Gasiunas.

Carizmo Laikai

macijoms gali gan gerai patikėt, 
nes čia rašo ne kokis “raudona
sis,” ale jaunas žmogus, kuris 
dargi nusistatęs ir prieš žydus. 
Jeigu tokie žmonės mums pasa
ko, jog Lietuvos fašistai paža
boję ir persekiojime laiko Lie
tuvos liaudį, tai jau abejonių 
negali būt apie tokio pasakoji
mo teisingumą.

Šitas studento laiškas yra pa
tvirtinimas, jog Amerikos lietu
vių darbininkų spauda teisin
ga: kaip ji rašo apie Lietuvą, 
taip ten ir dedasi. Pasirodo, 
jog tokių fašistų-tautininkų lai
kraštis, kai “Vienybė,” kurį re
daguoja Smetonos penimas fa
šistukas Tysliava, viską meluo
ja apie Lietuvą, piešdamas gro
žybes ir geroves, kurių nei su 
žiburiu dienos metu nerastum. 
Vietoj remti tokius Smetonos 
bernus ir melagius, Amerikos 
lietuviai,—kurie laisvę ir demo
kratiją myli,—turėtų juos ginti 
atgal Smetonai kulnų laižyti, 
kol dar jis Lietuvos liaudies nėr 
pasiųstas šunim šėko pjauti.

Pasirodo, jog Lietuvoje tik 
saujelė sauvalių grobikų-fašistų 
naudojasi šalies geru, o kiti vi
si jiems turi tarnaut ir vergaut. 
Taipgi ir tas pasirodo, jog di
delė didžiuma Lietuvos liaudies 
trokšta pasiliuosuoti iš po faši
stų žiaurios tvarkos ir vėl at- 
steigti demokratinę tvarką, ku
rią prarado žulikiškiems užpuo
likams per savo neapsižiūrėji
mą ir neatsargumą.

Visų Amerikos lietuvių parei
ga ir užduotis yra, kurie myli 
laisvę ir demokratiją, remti Lie
tuvos liaudį visais galimais bū
dais. Geriausias būdas juos 
remti yra per Amerikoj susi
tverusį Atsteigimui Lietuvoj 
Demokratijos Komitetą. Tam 
komitetui reikia siųsti pinigus, - 
kuris kiek gali. Pinigai yra 
reikalingi tam, idant palaikius 
slaptą spaudą, kuri laikytų už 
demokratiją kovojančias spėkas 
krūvoj ir reikalingame susisie
kime.

i

4
Jau nuo pat perversmo 1926 

metais, Lietuvoj, yra aiškina
ma ir pasakojama, kokią nelai
mę ir koronę fašistai-tautinin- 
kai davė Lietuvos liaudžiai. Bet 
negalima sakyti, jog tiems gy
viems įrodymams visi Amerikoj 
gyvenanti lietuviai tiki. Yra 
neviernų Tamošių, kurie sako, 
kad tai negalimas daiktas, kad 
tikri lietuviai elgtųsi žiauriai ir 
nežmoniškai su savo tėvynai
niais—juos skriausdami ir ne
svietiškai išnaudodami ir perse
kiodami... Jiems vis norisi 
manyti, būk darbininkiškoji 
Amerikos lietuvių spauda per
deda arba jų korespondentai 
jiems neteisingai informuoja.

Būnant šitaip, kada tik gauni 
kokią autentišką, pasitikinčią 
žinią iš Lietuvos, ypatingai iš 
tokio žmogaus, kuris neturi jo
kio susirišimo su radikaliu dar
bininkų judėjimu, — dar tam 
priešingas, — norisi tąja žinia 
pasidalinti su kitais, kuriems ji 
gali taipgi būt žingeidi, kaip ir 
man pačiam.

Kelios dienos atgal, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo studento. 
Tiesa, aš jam buvau rašęs laiš
ką, kadangi jis mano giminėj 
tačiau jo nieko neklausiau apie 
Lietuvoj esančią padėtį prie fa
šistų. Mat, aš visai nežinojau, 
kad jis—jaunas būdamas^—nusi
mano ką nors politiniai. Kaip 
ir pirmiaus, susirašinėjau su 
juomi vien tik šeimyniniais ir 
ekonominiais reikalais. Vėles
niu laiku, negaudamas atsaky
mo nuo jo ant mano jam rašy
tų laiškų, aš parašiau jo tė
vams, klausdamas, ar mano laiš
kus jie gauna. Mat aš maniau, 
kad Lietuvos fašistinė cenzūra 
neperleidinėjo mano laiškų Lie
tuvon del politinių priežasčių. 
Taigi jis man ir atrašė laišką, 
pasakydamas daugiau, negu 
prašiau, ar norėjau.

žemiau paduodu to studento 
laiško turinį. Paduodu tik tas 
vietas, kurios paliečia visos Lie
tuvos gyvenimą ir kur gali būt 
žingeidi! visiems Amerikos lie
tuviams. Jis rašo: .

“Daug daugiau mane indo- 
mauja politiniai dalykai-pro- 
blemos. Tuo klausimu ir jum 
rašomame laiške aš buvau 
manęs daugiau pakalbėti, bet 
kadangi ii’ šį Įaišką tik ant 
greitųjų rašau, tai neturiu nė 
laiko. O antra, nors man to 
jūsų laiško, kurį nesenai į... 
persiuntėt neteko matyti, bet 
namiškiai rašė, kad esate ra
šęs, būk jūsų laiškus valdžia 
cenzūruoja, tai del tokių 
lykų kartais gali atsitikti 
malonumų. Mat, aš esu 
mokrątas.

“Bendrai apie dabartinę 
politinę Lietuvos padėtį, ma-

nau, iš laikraščių sužinote 
šiek-tiek. Juk į Ameriką nu
eina laikraščių iš Lietuvos, 
kaip ir į Lietuvą iš Ameri
kos. Iš vien Lietuvoje lei
džiamų laikraščių apie dabar
tinę Lietuvos padėtį negalima 
turėti jokių supratimų, nes 
cenzūra neleidžia tokių daly
kų skelbti laikraščiuose, ku
rie neva tai nervintų visuo
menę ir žemintų Lietuvos 
vardą užsieniuose. Dažnai 
net del svarbesnių dalykų vy
riausybė pateikia (kad ir opo
ziciniams 1 a i k r a š č i ams) 
straipsnius, kuriuos leidėjai 
privalo patalpinti savo laik
raščiuose žodis žodin, o jų ne
patalpinus visai neleidžiamas 
laikraštis platinti. O kai vy
riausybės leidžiamuose laik
raščiuose, tai viskas augštyn 
kojomis apversta. Bet gi ir 
užsienių laikraščiai turi savo 
korespondentų Lietuvoje, iš 
kurių šiek tiek geriau galima 
orientuotis apie tikrąją padė
tį, o ypač iš tų laikraščių, ku
rie nelabai besiskaito su da
bartine Lietuvos vyriausybe 
—tautininkų partija, bet ir 
tai žinoma tik palyginamuo
ju būdu.

“Kaip žinote, dabar Lietu
voje griežta diktatūra, pana
šiai kaip Italijoje, Vokietijo
je, ar kitur, nors ir skelbia
ma, kad respublika, kurią 
valdo prezidentas padedant 
seimui. Tačiau žinote, kad 
nė to prezidento, nei seimo 
niekas nerinko, nebuvo jokių 
tikrų rinkimų-balsavimų. Vis
kas buvo padaryta tik pro 
formą, pasijuokiant iš rinki
mų, buvusių demokratiškais 
laikais.

“Bendrai tvarka dabar, kai 
kuriuose dalykuose, nedaug 
kuo skiriasi nuo tvarkos bu
vusios prieš karą prie caro. 
Tada nebuvo galima gauti 
valdiškas tarnybas, jei buvai 
nė rusas ; dabar jei nepriklau
sai tautininkų partijai, nė ne
manyk gauti valdiškos tarny
bos. O jei kas prieš tautinin
kus išsižiojo ir pakalbėjo, tai 
už vieną žodį labiausiai bau
džiamas. Lietuvos liaudies, 
ūkininkų padėtis nepaprastai 
sunki, tuo tarpu žydai susi
krovę milionus traukia į Pa
lestiną. Taip pat galybė ki
tokių šalutinių dalykų Lietu
voj vyksta, kurių niekuomet 
visų laiške negalima nupasa
koti, o reikėtų ištisi tomai 
knygų prirašyti.”
Taigi> jeigu kurie dar vis ne

norėjo tikėti Amerikos lietuvių 
darbininkų spaudai — “Lais
vei” ir “Vilniai” ir kitiems lai
kraščiams, — tai šitoms Lietu
vos studento suteiktoms infor-

įtrauktas, 
plieno išdirbystėj 

daugiau nei nejieškok, bet 
ir kitose išdirbvstėse sunku 
gauti. Dabar laikai persi
maino.

Tai ką reiškia kovinga 
darbininkų unija! Tai ką 
reiškia darbininkų vienybė!

Pirmieji ledai pralaužta. 
Kitos plieno kompanijos, 
ikišiol nenorėję skaitytis su 
unija, dabar bus priverstos 
taipgi pasirašyt kontraktus. 
Jeigu to nepadarys, greitu 
laiku didelių nesmagumų 
susilauks, kuomet jų darbi
ninkai sustabdys mašinas, 
atsisės prie darbo. O prie to 
jie rengiasi. Kelios mažes
nės kompanijos jau pareiš
kė norį tartis su unijos at
stovais.

Organizacinio Komiteto 
pirmininkas P. Murray, da
lyvavęs pasirašyme kontra
kto su Carnegie-Illinois 
Steel Corp., pareiškė, jogei 
nauja plieno unija įsteigia
ma U. S. Steel Korporacijoj, 
kurioj dirba apie 250,000 
darbininkų. Laike plieno 
darbininkų vajaus prirašy
ta prie unijos netoli 200,000 
naujų narių. Dabar bus de
dama visos pastangos sura- 
šyt į uniją likusius apie 
300,000. O tai bus atsiekta.

Visi pradeda numatyt, 
kad plieno darbininkai bus 
pilnai suorganizuoti. John 
T. Flynn, garsus ekonomis
tas ir rašytojas, žurnale 
“Colliers” pareiškė:

“Bet vienas dalykas aiš
kus. Darbininkai rašosi į 
Lewis uniją dideliu skai
čium. Taipgi daugelis kom- 
paničnų unijų atstovų stoją 
į Lewis uniją. Mane nustebi
no pasikalbėjimas su dau
geliu kompaničnų unijų at
stovų, kai patyriau, kad jie 
iš vidaus organizuoja dirb
tuves del Lewis.”

Šis pareiškimas visai ne
perdėtas. Pittsburgho> ąpie- 
linkėj daugelis, kai kur di
delė didžiuma, kompaničnų 
unijų atstovų netik simpatL 
zuoja plieno darbininkų uni
jai, bet ir bendrai, su jos at
stovais darbuojasi.

Pittsburgho Universiteto 
Biznio Tyrinėjimo Biuras, 
gana kųnservatyvė įstaiga, 
patyrinėjus plieno darbinin
kų dabartinę padėtį, viešai

ŠYPSENOS
A. Gilman.

i /•___________________ ___

Pas Daktarą
Ligonis (susinervavęs): 

“Daktare, ar operacija bus 
labai pavojinga?” .

Daktaras: “ N i ekniekis.
Tu negali nupirkti pavojin
gą operaciją už keturiasde- 
šimts dolerių.”

Bažnyčioj
Vaikas: “Tėvai, ar mūsų 

kunigas dabar męldžiasi už 
tuos ponus, kurie Washing
tone sėdi?”

Tėvas: “Nu ne, vaike; jis 
žiūri į ponus ir meldžiasi už 
šią šalį.”

Lednešis
Motina ( į vaiką) : “Nu

tilk, brangiausis, vyras at
neša ledo.”

Vaikas: “Gerai , mama, 
duok dolerį, tai nepasakysiu 
tėvui, kad tas vyras jau ke
lintu syk čia atneša ledą, ka
da tėvo nėra namie.”

(

vaikš-
ROKIšKIS

labai

kapčių

Surinko Pacific.

v;l

da- 
ne- 
de-Ūkininkams Pridarė 

Daug Nuostolių
ai žemę užklupo nesant

sniego. Vietomis žemė įšalo net 
iki dviejų metrų gilumo. Tas 
ūkininkus paskatino peržiūrėti 
šakniavaisius, esančius kapčiuo- 
se. Tuose kapčiuose, kurie ne-

buvo apkrauti mėšlu, buvo rasta 
sušalusios bulvės ir runkeliai. 
Kadangi buvo- labai šiltas ir il
gas ruduo, tai tas ūkininkus ir 
apgavo, nes j kai kurie 
šiltai neaptaisė.

Valgykloj
Patarnautojas: “Kaip, 

tamsta, atradot kepsnį, ar 
gerai?”

Valgy o j as: “Taip, visai 
netikėtai atradau kepsnį po 
bulve pakištą.”

Nudžiugo
Pati: “Jonai! Žiūrėk, mū

sų kūdikis mokinasi 
čioti!”

Vyras: ““širduk, 
gerai! Dabar pats
nueiti,—man nereikės naktį 
keltis.”
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MOTERYS 1936 1937 METAIS
Ką Moterys Padarė Flinte

“Mūs Vaikinai Turi Gaut Oro,” šaukė Sėdėtojų Streikierių žmonos. Vaikinai Gavo 
Oro, Maisto ir Paramos, štai Kaip Moterys Padarė.

Dešimts moterų su raudono
mis kepuraitėmis ir raudonais 
raiščiais ant rankovių su užrai 
šais E. B.—reiškiančiais Ne
paprastoji Brigada—buvo susi- 
būrusios į ankštoką kampelį 
Dodge unijos salėj, Hamtramck, 
Mich. Tai pirmu syk pamačiau 
Flinto Moterų Nepaprastąją 
Brigadą, kuriai lemta gaminti 
darbo istoriją Amerikoj. Tuo 
tarpu kalbėjo Flinto pagelbinė 
(auxiliary) veikėja Garrisonie- 
nė:

“Mūs Moterų Nepaprastoji 
Brigada yra pasirengus veiklai 
dieną ir naktį; mes nugabena
me maistą sėdėtojams streikie-- 
riams šapose ir mes stovime 
sargyboje, kad apsaugot savo 
vyrus. Mes galime gaut 50 mo
terų momento pranešimu; mes 
tikimės ir esame gatavos bile 
kuriai ir visokiom nepąprastom 
pareigom.”

Bessie Garrisonienė yra liek
na, patraukianti ir brunetė, su 
šposaujančia šypsena, ir yra na- 
turalė kalbėtoja. Daugelis prak
tikavusių kalbėtojavime galėtų 
jai užvydėti jos užsilaikymo, o 
vienok ši pirma jos prakalba.

Lambienė kalbėjo sekama. Ji
nai didelė moteriškė, žaibuojan
čiomis akimis ir veidu, kuris 
rodo, jog ji moka būt griežta, 
žino kada supykt ir kaip juok
tis; moteris, kurią jauni vyrai 
streikieriai nejučiomis vadina 
“mama.”

“Aš esu motina 9 vaikų ir tu
riu 3 anūkus,” sakė Lambienė. 
“Aš esu Nepaprastoj Brigadoj. 
Aš noriu jums papasakot apie 
susirėmimą Flinte. Mes vadina
me jį ‘Bulių Bėgiu,’ nes polici
ja pabėgo. Jie norėjo sulaikyti 
mus nuo pristatymo maisto mū
sų vaikinams. Jie šaudė ir mė
tė gaso bombas ir kai kurias iš 
jų mes jiem numetėm atgal. Jie 
taikė į mane su gasu.

“ ‘Eikit čia, eikit,’ sakiau 
jiems, ‘aš jau buvau gasuota ir 
aš dar galiu panešti daugiau, 
bet jūs nesulaikysit mane nuo 
pristatymo maisto mūsų vaiki
nams.’

“Mano duktė būna virtuvės, 
sargyboj per visą naktį. Jinai 
nebuvo namie per tris dienas, 
bet mes prižiūrėsim, kad vigi- 
lantės nesudaužytų mūsų virtu
vės.”

Galėjai jauste jausti gyvybę 
plaukiant į tą mitingą. Flinto 
moterys susiorganizavo ir jos 
atėjo ton kovon, kad joj pasi
likti. Tai tos moterys kepė pa
jus, išrengė vaikus mokyklon ir 
palaikė namus. Dabar jos gynė 
tuos namus. Jose dabar įmato
ma pilnumas, patenkinimas ir 
jėga, kurią žmonės turi, kada 
naudoja visas savo pajėgas, 
vieton leist keturiem penktada
liam savo išnašumo trūnyti ne
naudojamiem.

MARY HEATON VORSE

kai laikė labai karštus mitin
gus; reikalavo veikimo. Vasa
rio pirmą Chevrolet darbininkai 
susėdo. Dėka gudriai strategi
jai, šapoj 9-toj laikyta demons
tracija nutraukimui kompanijos 
policijos ir mušeikų nuo šapos 
4-tos, kuri gali sulaikyt visą 
produkciją.

Atėjo atsišaukimas į moterų 
pagelbinę, tuomet laikiusią mi
tingą Pengally salėj. Nepapras
toji Brigada pašoko į veikimą. 
“Raudonkepurės” nuvyko prie 
šapos 9-tos. Amerikos vėliava 
nešinos priešakyje, su pagaliais 
rankose. Susikirtime jos tematė 
tik tarsi per miglas; gaso bom
bos buvo mėtomos.

“Mes turime duot savo vaiki
nams oro.”

“Nedaužykime langų,” kai 
kas sušuko.

“Mes turime išdaužyt; jie tu
ri gaut oro!’ ’

Ir jie gavo oro.
Iš garsiakalbio balsas ragino 

moteris grįžti salėn, kad atsi
peikėti nuo gasų. Jos sugrįžo 
nenoromis, bet tik tam, kad bis- 
kį vėliau pikietuoti Chevrolet 
4-tą.

Genora Johnsonienė šaukė 
per garsiakalbį:

“Mes, moterys, nenorim muš
tynių ; nenorim suįrutės. Bet 
mes apginsim savo vyrus. Ne
paprastosios Brigados moterys 
greit sugrįš.”

Chevrolet 4-tos sėdėtojai šau
kė moterims sveikinimus. Kai 
kurios moterys pasiliko per vi
są speigo spirginamą naktį pi
kietuoti šapą. Betvarkės nebu
vo, pikietai greit susidarė į 
glaudžią, dainuojančią liniją. 
Kenuose sukurtos ugnelės.

Vienok šerifas ir majoras pa
šaukė karius ir kordonu apjuo
sė šapą. Nieko nepraleido ir 
moterų neleido nueit restaura- 
nan kavos, nei leido sėdėtojams 
joms paduot vandens. Taip pat 
ir sėdėtojams maisto tepraleido 
veik 24 valandom vėliau, kuo
met Nepaprastoji Brigada per
galingai atlydėjo trokus maisto 
Chevrolet 4-tos sėdėtojams.

pribuvo iš Lansingo ir net iš 
Toledo.

Pirmasis Nepaprastosios Bri
gados paradas tą dieną permar- 
šavo per pačią širdį biznio dis- 
trikto Flinte. Brigadą sekė 
tūkstančiai maršuotojų, darbi
ninkų žmonų ir motinų, einan
čių jiems pagelbon taip sėkmin
gai, kaip kad jos prižiūrėjo jų 
namus. Namų pareigos tapo tik 
padidintos—jos eina juos ap
ginti.

Kada paradas pasibaigė, mo
terys mašinomis nuvažiavo pi
kietuoti Fisher šapą 1-mą. Bu
vo išduota drausmė, sėdėtojams 
įsakyta apleisti šapą, bet jie nė
jo iš šapos.

Ten įvyko stebėtiniausia dar
bininkų demonstracija bent ka
da matyta Amerikoj. Dainuo
janti pikieto linija, po šešius 
greta, vingiavo aplink tą milži
nišką šapą per ištisas valandas. 
Šimtai moterų pikietų, šimtai 
raudonų ir žalių kepuraičių pri
davė scenerijai varsų. Buvo pil
niausia tvarka, nes tuomet ten 
neužmatytai nei vieno policisto, 
net ir trafiko “kapsų” nebuvo. 
Galėjo būt apie dešimtis tūks
tančių žmonių tarp pikietų, 
simpatizatorių ir žiūrovų.

Tą vakarą pagelbinė šaukė 
masinį mitingą. Jau šeštą va
landą svetainė buvo pilna.

čion galėjai matyti besitve
riantį judėjimą. Kalbėjo mote
rys iš apie pustuzinio miestelių. 
Jos mąldavo daugiau apšvietos, 
daugiau brošiūraičių apie in
dustrinį unijizmą. Genora John
sonienė, kuri yra viena iš dau
gelio šio judėjimo vadovių, sa
kė :

“Tik nesekai 
domėjosi unįja. 
pagelbinę jos
darbininkai turi jėgą, 
ninkai sužinos, kad jie turi po
litinę pajėgą taipgi, o kada tas 
įvyks, mes išrinksime kiekvieną 
apskričio ir valstijos 
ką.”

Detroito moterys 
apie savo komitetą
naujų narių. Mes girdėjome 
apie tveriamas auklėtuves, kad 
moterys galėtų stoti į Nepa
prastąsias Brigadas ir veikti 
pagelbinė j.

“Aš noriu, kad jūs žinotu
mėt, jog kiekviena moteris 
Lansinge stovi už jūsų pečių, 
bet, susimildamos, atsiųskite 
mums moterį papasakoti, kaip 
jūs tą padarote, kaip organizuo
tis, nes vyrai mums nieko nepa
sako,” šaukė viena moterų.

mažai moterų
Šiandien per 

sužinojo, kad
Darbi-

viršinin-

pasakojo 
gavimui

Dviem dienom vėliau Flinte 
minėta Moterų Diena. Tą dieną 
pradėtas judėjimas, kuriam 
lemta pasklysti tarp šalies dar
bininkių. Tada jau buvo sutver
ta. Nepaprastoji Brigada Det
roite ir didelis būrys jų atmar- 
šavo žaliose kepurėse. Nors veik 
nebuvo specialių moterų dienos 
pranešimų, tačiau delegacijos

Ir vėl tas senas šauksmas: 
“Vyrai mums nieko nepasako.” 
Vyrai paliekanti užpakaly sa
vęs moteris atrodo, kaip žmonės, 
norinti šokinėti viena koja. 
Darbininkų judėjimas neilgai 
bebus šlubiu, jį perpūtė naujas 
vėjas. Prasidėjo kultūrinis ju
dėjimas. -Moterys rašo veikalus, 
paremtus tikrais nuotikiais 
streike. Jos steigia vaikams 
dainavimo ir šokių klases. Uni
ja įžengia į kiekvieną jų gy
venimo sritį; namai ir unija su
silieja į vieną.

KSAVERA BALTRŪNYTĖ—- 
KAROSIENĖ

Jinai šiuo tarpu gyvena sau
lėtoj Kalifornijoj, bet ir ten 
reikia kovoti už saulę. Dėlto 
ji bėgiu metų suorganizavo 
Oaklande-San Francisco ne 
vieną audinyčią. Tie šimtai il
gai ir tyliai vergavusių darbi
ninkų, didžiumoje moterys, ša- 
pa po šapos išėjo streikan, už 
geresnes darbo sąlygas ir al
gas, kad jų kūdikiai turėtų 
ivalias duonos ir saulės.

Vieni tų streikų laimėti, 
prasideda kiti. Tad ir mūsų 
draugė Karosienė nuolat gy
vena sūkury susirinkimų, pi- 
kietų, vigilančių grąsinimų, ir, 
virš visko—džiaugsme laimė
jusių streikuose savo teisėtus 
reikalavimus.

E. Vilkaitės Prakalbos 
Mass. Valstijoj

Mokslas prie Socializmo, Palyginus su 
Mokslu prie Kapitalizmo

VALČIŲ GAMI 
NIMAS

Kuomet aš mačiau Lambienę 
antru kartu, ji buvo ką tik su
grįžus iš kitos gasų kovos prie
šais Chevrolet 9 tą. Ji nuolat 
šluostėsi akis ir gaso smarvė 
dar tebekamavo ją. Ji sustojo 
momentui, kad papasakot man 
apie susirėmimą.

“Mūs pribuvimas sulaikė 
juos. Ten būt buvę daugiau bė
dų, jei ne mes pribuvusios.”

Nuo pat keturių unijos orga
nizatorių pagrobimo ir jų auto
mobilių nuvertimo nuo kelio į 
Flint, pasiunčiant tris į ligon- 
butį, tarp Flinto darbininkų 
buvo reikalavimas veikti.

Chevrolet tuomet pradėjo 
mėtyti vyrus iš darbo už uniji
nį veikimą. Chevrolet darbinin-

CIVILIAI APLEIDŽIA MADRIDĄ

Kada fašistai panaujino bombardavimą Ispanijos kapi- 
toliaus Madrido, moterys, vaikai ir kiti nekariškiai buvo 
raginami išsikelti į saugesnes vietas rytinėse dalyse 
Ispanijos. Štai viena iš tokių šeimynų su savo vertingą

ja nuosavybe keliauja link Cuenca.

LAWRENCE, MASS.

Trečiadienį, 10 kovo, 7 vai. 
vakaro, L. U. Kliubo svetainė
je, 41 Berkeley St.

Ketvirtadienį, 11 kovo, virš 
minėtu laiku ir vietoj kalbės 
vien moterims.
NASHUA, N. H.

Sekmadienį, 14 kovo, 6:30 
vakaro, O’Donnell svetainėje, 
20 High St.

Pirmadienį, 15 kovo, tuo pat 
laiku ir vietoj kalbės vien mo
terims.
GARDNER, MASS.

17 ir 18 kovo, 7 vai. vaka
ro, Lietuvių Kliube, 205 Main 
Street.
HUDSON, MASS.

19 kovo, 7:30 vakaro, A. L. 
Pil. Kliube.

Kuomet Rusijos proletariatas, 
vadovaujamas Komunistų Par
tijos, paėmė valstybę į savo 
rankas, jis tuojau suprato, kad 
mokslas yra vienas iš galin
giausių ginklų permainymui 
žmonių ideologijos nuo pavienės 
į visuomeninę. Iš pradžių turė
jo daug keblumo, karts nuo 
karto reikėjo mainyti mokslinę 
programą. Svarbiausiu mokini
mo tikslu Sovietuose yra moki
nimas partinės ideologijos ir 
kad mokslas būtų:

1. Moksliškas.
2. Visuomeniškas ir išaiškintų 

gyvenimo problemas.
3. Kad būtų tarptautiškas, ne 

nacionališkas.
4. Kad būtų arti-prietaringas 

ir anti-reakcionieriškas.
5. Kad turėtų ganėtiną siste

mą fiziško lavinimo.
Mokyklos prirengia vaikučius 

savyvaldybei, kaip tvarkytis ir 
užsilaikyt disciplinuotai. Yra 
abelnas kursas visiems vaikams 
nuo pradžios iki vidurinei mo
kyklai. Pasiekus septintą laips
nį mokiniai gali įstoti į amato 
ar profesionališką mokyklą. Už
baigiant vidurinę mokyklą, pa
siekusieji dešimtą laipsnį stu
dentai turi pirmenybę į kolegi
ją. Paprastai prie kožno dide
lio fabriko yra įsteigta moky
kla, kurią studentai gali lankyti.

Bėgiu 19 metų Sovietų gyva
vimo padaryta stebėtinas pro
gresas moksle. Dabar 90 nuo
šimčių gyventojų moka skaityt 
ir rašyt. Sovietų tikslas yra tu
rėt visuotiną verstiną mokini
mą ir aprūpinti kolegijos moks
lu visus, kas tik norės. Mes 
randam, kad Sovietų Sąjunga 
turi plačią programą tęsimui 
mokslo, vis daugiau yra paski
riama pinigų mokslui ir naujų 
mokyklų atidarymas tęsiasi. ;

Jungtinėse Valstijose mokyk
lų reikalams išlaidos sumažip-. 
tos ir 20,000 mokyklų uždaryta 
nuo pradžios krizio.

Mokyklos Sovietų Respubli
kose yra kontrolėje Liaudies 
švietimo Komisariato, vadovy
bėje Komunistų Partijos, tokiu 
būdu knygos ir mokinimo siste
ma yra vieninga.

Jungt. Valstijose mokslas nu
statomas vietinių švietimo tary
bų, susidedančių daugiausia iš 
stambių kapitalistų, tad žinoma 
visiems, kad ir mękinimas bū
na kapitalistų naudai.

Sov. Sąjungos mokyklose yra 
skiepijama darbo amatinių or
ganizacijų jų ir abelnai darbo 
ideologija, kolektyvizmas — 
naudai grupės bei visuomenės.

Amerikoj skiepijama biznie
rių ir pavienių pasisekimo bei 
kapitalistinė ideologija, kelia į 
padanges tą, kuris prisiplėšęs 
sau turtų iš visuomenėj.

Sov. Sąjungoj mokslo fondai 
ateina ne vien iš taksų, bet tai
pogi dideles sumas paskiria pa
ti valstybė iš šalies iždo ir kas 
metai daugiau yra skiriama mo
kslui. Darbininkų vaikai turi 
pirmenybę, kuomet J. Valstijo
se turčių vaikai turi visas pro
gas į mokslą, o biednų vaikai 
priversti prasišalint iš mokyk
los ir eit į darbą pelnyt sau duo
ną.

Sov. Sąjungoj vaikai supažin
dinami su socialėm problemom, 
jie jaučiasi esą didelių bandymų 
sūkuryje. J. V. pradinėse mo
kyklose vaikai perilgai yra mo
kinami kūdikiškai, be jokio la
vinimo socialių reikalų. Visuo
meninės nuosavybės ir kiti kas
dieniniai klausimai yra slepiami 
nuo vaikų.

Sov. Sąjungos universitetuo
se, kaip ir industrijoj, darbi
ninkai yra laikomi ant augš- 
čiausios skalės, prie to visi yra 
organizuoti į unijas. J. V. uni
versitetuose paprasti darbinin
kai yra žeminami daugelio mo
kytojų ir mažai organizuoti. Li
beralams studentams mokslas 
tankiai yra sutrukdomas.

Man atrodo, kad Sov. Sąjun
gos mokslo sistema duoda pro
gą mokytis visiems, nuo jau
niausio iki seniausio, nepažemi
nant rasių nei lyčių, gelbsti 
jiems tobulintis ten, kur jie 
daugiausia tinkami.

Amerikoj su šiuo ekonominiu 
krizių mokslas atrodo nupuolęs 
ir baigusiems mokslus progos 
gauti užsiėmimą sumažėjo. Stu
dentai yra laikomi .po kapitalis
tiniu jungu, kurio vienintelis 
siekis yra privatinė nuosavybė.

Vertė Suzanna Kazokytė.
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Lietuvių Motery Kon 
ferencija Chicago]

Draugės chicagietės išsiunti
nėjo kvietimą į Vidurvakari- 
nių Valstijų Lietuvių Moterų 
'Paikos ir Socialūs Gerovės 
Konferenciją, ku?i įvyks 11 
balandžio, Chicagoj. Renkasi 
1 delegatė nuo organizacijos 
ir 1 nuo 
kad konf. 
ir svarbi.

Rytietės 
apsvarstyti
delegatę pasiųsti nuo žymęsnių 
apskričių, taipgi pasveikinti.

10 narių. Atrodo, 
bus masine, įdomi

tuojau turėtume 
ir bent po vieną

Moterų Žurnalas
Angliškas pažangiųjų mote

rų žurnalas The Woman To
day šį mėnesį apvaikščioja 
pirmas metines sukaktuves. 
Ką tik išėjo iš spaudos kovo 
laida. Gražiai, patraukiančiai 
aprašyta moterys automobilių 
streike, marškininėse, krau
tuvėse ir kitur.

Čion taip pat randasi patari- 
rpų motinos, uošvės, virėjos, 
vaikų auklėtojos ir net grakš
čios studentės problemose. Ku
ri mergina ar moteris to žur
nalo neturi-—skaudžiai save 
skriaudžia. O jis yra tik do
leris metams.

1
2
2
1

6

blėtą, pastatyk* 
porai valandų, 

gerai pasikeltų, 
į pečių, aptepk

r

Bandukės Su Mėsa
Pusė sv. maltos jautienos,
1 šaukštas sviesto,
2 svogūnai, 
Pusė puoduko pamidorų soso

(paste),
Pusė puoduko buliono, 
priesmokų.
Apkepink svieste smulkiai 

pjaustytus svogūnus, sudėk 
maltą mėsą ir vėl truputį pake
pink, sudėk pamidorus ir bulio- 
ną; užvirink ir palik atvėsti.

Tešla Bandukėms
1 pakelis mielių,
Pusė puoduko šilto vandens, 

puodukas pieno, 
trečdaliai puoduko cukraus, 
trečdaliai puoduko riebalų, 
puodukas trintų bulvių, 
kiaušiniai, 
šaukštelis druskos, 
puodukai miltų.

Pašildyk pieną, sudėk trintas 
bulves, druską, cukrų, riebalus, 
sumaišyk ir leisk atvėsti. Išlei
dus mieles į pusę puoduko šilto 
vandens, sudėk į pirmesnį mai
šalą, dadėk kiaušinius, miltus ir 
minkyk dešimtį minutų. Dabar 
iškočiok apie ketvirtadalio co
lio storumo, supjaustyk dideliu 
stiklu arba neperdidele lėkštele, 
uždėk prirengtos mėsos ant vie
nos pusės, pašlapink kraštelius 
ir užlenkusi apspaudyk, kad ge
rai laikytųsi. Sudėjus į patau- 
kuotą kepamą 
šiltoje vietoje 
kad bandukės 
Prieš dėsiant
bandukes išplaktu kiaušiniu ir 
.kepk kol gražiai aprus; apie pu
sę valandos ima kepti (350 de- 
grees-laipsnių F.).

šios bandukės duodasi prie 
sriubos karštos. Galima vartoti 
bent per tris dienas. Pirm duo
siant į stalą reikia įdėt į karš
tą pečių keliom minutom, kad 
sušiltų.

Vištos Sriuba Kinietiškai
Pusantros kvortos vištienos 

buliono, 6 šaukštus kapotos viš
tienos (arba skilvį, širdį, kaklą 
ir kepenis), pusę puoduko mir
kytų gpHbų, 2 kiaušinius ir gė- 
rą saują spinakų lapų. Pamir- ; 
kyk grybus pusę valandos, su
pjaustyk diktokais kavalkais, 
sudėk į bulioną grybus, vištieną, 
smulkiai sukapotus spinakų la
pus ir pavirink dešimtį minutų. 
Gerai išplak kiaušinius ir, sriu-

r t

,,W. (* 
B > ž

. w ii
. ' "tu

IR

i

G

V
t

•M

vielai lopiau niausimus 11, oi iv* 
bai povaliai verdant, supilk iš
plaktus kiaušinius, dadėk drus- . • !
kos ir duok į stalą. Vartok, jei 
gu turi, gilius bliudus.

Šeimininkė.

Senoviškas Ryžių Mišinys
i/2 puoduko nevirtų ryžių, 
1 kvorta saldaus pieno, 
V2 puoduko cukraus, 
14 šaukšto druskos, 
V2 puoduko besėklių razinkų. 
Sudėk viską, išskiriant razin- 

kas, į kepamą indą. Kepk neuŽ- , 
dengtą vidutinio karščio pečiu
je (250° iki 300°), apie 2,-. 
3 valandas. Pamaišyk mišinį su 
šakute per pirmą valandą kepi
mo, pridėjus razinkas kepk to- 
liaus.

Paduok ant stalo šiltą ar at
šaldytą su saldžia Smetona ar. 
pienu. Labai gardus prieskonis 
po bent kokio valgio, ypatingai 
vaikams. A. Apšegienč, 

Auburn, Me.
(Daugiau M. Skyr. 4 pusi.

S. Sasna.

Binghamton, N. Y

į svietą su
Rengėjos.

kyti sveikatą ir ką daryti, kada 
pasijauti sergąs.

Prakalbos Apie Sveikatą
Am. Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos (ALDLD) 
20-tos kuopos Moterų Skyrius 
rengia įdomias ir naudingas 
prakalbas sveikatos klausimu šį 
penktadienį, 12 kovo (March), 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kalbės visiems žinomas Dr. J. 
Breivis. Tad nepraleiskite pro

gos sužinoti, kaip reikia užlai-

B. L. ŠALINA1TĖ
Worcesterieciai džiaugiasi 

ją išauklėję, bet brooklyniečiai 
didžiuojamės jos darbais. Ji, 
kaip ir seniau, dirba ir auga, 
auga ir dirba muzikos mene. 
Tačiau ji laiks nuo laiko suran
da valandžiukę ir moterų rei
kalams. Pastarųjų metų lai
kotarpiu ji pasirodė ir puiki 
lektorė, ką pripažino girdėju- 
sieji jos puikią prelekciją lai
kę suvažiavimų Clevelande. 
Gaila, kad vietos darbai ne
duoda ją išleisti 
prelekciją.

Jeruzalė. — Pereitos sa
vaitės gale labai pasmarkė
jo arabų riaušės prieš 
ir anglus Palestinoje.
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Puslapis Ketvirtas
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LAISVE Trečiadienis, Kovo 10, 1937

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Rankų Priežiūra

Šaltam orui užėjus, dažnai 
moterys nusiskundžia, kad jų 
rankų oda suskyla, sutrūksta, 
paraudonuoja, peršti. Taip bū
na todėl, kad moterims prisiei
na daugiausia laikyt rankas 
vandeny. Moterims stubos dar
bas niekad nėra užbaigtas. Tik 
spėjai rankas ištraukt iš van
dens, žiūrėk, ir vėl vandenyje. 
O dar pasitaiko ir laukan išbėg
ti ant greitųjų su apyš|apėm 
rankom, nes ne visuomet yra 
laiko apie rankas mąstyt, šla
pios rankos, užgautos šalto vė
jo, greit pradeda trūkinėti. To 
reikia vengti: einant laukan 
rankos turi būt sausos ir jei dar 
šaltas oras, tai užsimaut piršti
nes.

oda

oda

kartais sunkiai prieinama bet 
kokia medicinos pagalba, ka
dangi sąlygos, kuriose sergan
tieji gyvena (susirgimai paste
bimi daugiau beturčių šeimose), 
labai blogos. Manoma, kad šitų 
susirgimų svarbiausia priežastis 
— labai nesveikas šios žiemos 
oras.

Valant stubą irgi galima se
nomis pirštinėmis apsimauti, o 
bliūdus, puodus ir grindis maz- 
gojant turėt robines pirštines; 
nors tada vartot robines piršti-

nes, kol sutrukus rankų 
apgys.

Kuo Tept Rankas?
Ant nakties, jei rankų

sausa, sutrukus yra labai gerai 
ištrint alyva (olive oil) ir už
simauti pirštinėmis, kad neiš- 
trynus drabužių ir rankos grei
čiau sugys.

Nėra reikalo pirktis rankoms 
kokio nors speciališko tepalo— 
“creamo” arba “lotion,” kuriuos 
daug garsina. Paprastas “olive 
oil” užvis geresnis rankoms. 
Glycerina, taipgi paprasta vąše
li na geras tepalas rankoms. 
“Rose water” irgi geras. Šie vi
si virš suminėti rankoms tepa
lai nekainuoja daug ir pilnai 
atsako tam tikslui.

“Lemon”-citrina rankas ištry
nus yra gerai, kada rankų su 
muilu negali numazgoti, nes ne 
vien tik kad lemonas baltina 
odą, bet ir gydo.

Sekamą savaitę pakalbėsime 
apie nagų priežiūrą.

M. Baltulioniūtė.

ALYTUS

Blogi Butai
Šalčiams besitęsiant, daugelis 

alytiškių butų nuomininkų 
skundžiasi nepaprastai šaltais 
butais. Kūrenama po du kartu 
per dieną, bet vis dėlto kamba
riuose nepavyksta išlaikyti pa
kenčiamą temperatūrą, čia kalti 
namų savininkai, kurie išnuo
mojamų būtų tinkamai nesu
tvarko. Tu tarpu Alytuje namai 
auga, kaip grybai po lietaus, 
bet daugelis jų sukalami iš len
telių, apdažomi ir išnuomojami 
kaip geri. Butų kainos nežemos, 
nors jų įrengimas ir sutvarky
mas blogas. Jei statyba tokiu 
tempu augs, &al greitai bus “bu
tų” perteklius, tik gerų butų 
visvien nebus.

LIETUVOS ŽINIOS
MARIJAMPOLĖ

Prekyba Malkomis Tapo 
Vertingu Bizniu

Paskutiniu laiku Marijampo
lėje dar vis tebėra aukštos kai
nos už kurą, o iš to įvairūs pre
kybininkai gerai pelnosi. Visa
me mieste pridygo malkų san
dėlių, kuriuose pardavėjai už

• malkas lupa tris kartus bran
giau, negu patys sumokėjo.

Septyni šimtai Bedarbių
Paskutiniu laiku Marijampo

lės mieste yra apie 700 bedar
bių. Dalis bedarbių visai nesi
kreipia miesto savivaldybėn

• darbo, nors įsiregistravę, dalis 
dirba prie žvyro ėmimo ir kt., 
o kiti gavo laikino darbo miš
kuose ir prie akmenų skaldymo 
paplentėse.
Nepilnamečių Nusikaltėlių 

Byla Apylinkės Teisme
Sausio 11 d. Marijampolės 

apylinkės teisme buvo nagrinė
jama Kazio Viščiulio ir kt. mo
kyklinio amžiaus vaikų, kalti
namų valkatavimu ir vagiliavi
mu, byla. Svarbiausias šitoj 
byloj kaltinamasis Kazys Viš- 
čiulis, 13 metų berniukas per 
vieną mėnesį padarė keletą va
gysčių, kurios buvo išaiškintos. 
Tarp kitų, jis pavogė ir parda
vė kriminalinės ir valst. saugu
mo Marijampolės apygardos 
durų raktus, išlupo vienai elge- 
taitei iš rankų apie 3 lt. pinigų,

kuriuos ta buvo susielgetavusi. 
Vaikiukas jau visai pasirodė 
esąs aplinkumos sugadintas, ir 
apylinkės teismas jį nubaudė 9 
mėn. izoliuti nepilnamečių na
muose Kalnaberžėje. Kiti bylos 
dalyviai išteisinti.

Daug Susirgimų Gripu ir 
Kitomis Ligomis

Paskutiniu laiku Marijampo
lėje pastebima labai daug susir
gimų gripu ir kt. ligomis. Kai 
kuriuose butuose serga net po 
kelius šeimos narius, kuriems

Darbininkai Susirūpino
Antalieptė, Zarasų aps. Suži

noję, kad šią vasarą vyriausybė 
nebeleis j Latviją važiuoti dar
bininkų, labai nusiminė šios 
apylinkės tie darbininkai, kurie 
važiuodavo į Latviją uždarbiau
ti. Nors latui nukritus ir Lat
vijoje jų uždarbis žymiai suma
žėjo, bet vis del to ten jie geriau 
uždirba.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Albany, N. Y.—Įvairiems 
viešiems WPA darbams 
New Yorko valstijoj išleista 
jau $250,000,000.

Clevelando Kronika
Mūsų kolonijos “Vilnies” ir 

“Laisvės” vajininkai turėjo su
sirinkimą, kuriame nusitarė 20 
d. kovo turėti šaunų parengi
mą. Geriaus sakantį rengia 
mūsų spaudos skaitytojų su
sipažinimo vakarą. Taipgi iš
rinko komisiją, kuri rūpinsis 
suradimu vietos spaudos pikni
kui šią vasarą. Kartu kalbėta 
apie gavimą naujų skaityto
ji!.

ii’ todėl, kad veteranam bus 
proga susipažinti su “freshma- 
nais” “Vilnies-Laisvės” skaity
tojais.

Tas šaunus vakaras atsibus 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St. Taigi visi, 
o ypatingai seni skaitytojai, 
pasižymėkite kalendoriuj 20 
d. kovo, kad jos nepamiršus. 
Šis vakaras bus smagus dar

Taipgi nepamirškite Ispani
jos liaudies paramai rengiamo 
koncerto ateinantį nedėldienį 
(14 d. kovo), Masonic Audito
rium, 3615 Euclid Ave. Pra
džia 8:30 vakare.
19 d. kovo, Ispanijos 
lių delegacija duos 
apie jų liaudies kovą 
lerio, Mussolinio ir 
smogikais.

Podraug; 
jaunuo- 
raportą 
su Hit- 
Frąnko

LAISVES CHORO 10 METO SUKAKTUVIŲ
Koncertas, Banketas ir SokiaiM
Įvyks Sukatoj, Kovo 20 March

CAPITOL HALL 320 Ann Street, HARTFORD, CONN.

so

gw

Bus puiki muzikališka programa, kurią išpildys Laisves Choras, po vadovyste B. RAMOŠKAITfiS, Aid- 
balsiai iš Brooklyn, New York, po vadovyste B. ŠALINAIT£S. Solus dainuos B. Ramoškaitė ir A. KLIMAITE. 
Bus duetą, kvartetą ir smuiko solų. Yra pasižadėję dalyvauti Chorai iš Waterbury ir Torrington. Muzika 
MERRYMAKERS, iš Waterbury, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius iki vėlumai nakties. Gaspadinės 
žada duot skanią vakarienę.

Įžanga tik 75c. Durys bus atdaros nuo 6-tos vai. vak. Programa prasidės lygiai 7:45 vai.

Choras iš Hartfordo, vadovaujamas Birutės Ramoškaitės.

jo grįžti ir kęsti bosų perse
kiojimus. Dabar kompanija, 
matydama, kad darbininkai 
nerimauja ir nekurie svarsto 
apie organizavimąsi, pati iš 
“savo loskos” pakėlė mokestį. 
Bet tas bus pąskatinimu prie 
organizacijos.

“Be slow, because this is slow 
suicide for you. You can’t see 
it, but I can.”

Talentai iš B I 4^ 4^1^ I Al “Laisves” 
Binghamton AJįP |oi ■ ■ « I - ^azare

Walter Žuko Vadovaujamas Dubeltavas Kvartetas, iš
Binghamton, Dainuos “Laisves” Bazaro Užbaigtuvėse

Šeštadienį

13 d. Kovo-March
Taipgi Bus ir Šokiai prie 4 Kavalkų Orkestras*

Šiuomi-tarpu čia streikuoja 
šešių įmonių darbininkai. Jų 
skaičius siekia apie 1,000. Vie
tos kapitalistinė spauda ven
gia apie juos rašyti. Kuomet 
tuom pat kartu špaltų-špaltas 
užpildo pranešimais apie kitur 
esančius “sit down” streikus. 
Kame dalykas, kad taip skū- 
pauja ir neduoda vietos to
kiom žiniom? Aišku kam: kacl 
nesiplėstų toji kova-streikas, 
kaip plečiasi kitur.

Jaunuolis Roy D.omin, kuris 
gyvena po num. 3524 Storer 
Ave., nuo menko užgavimo 
galvos buvo netekęs atminties. 
Vieną dieną išėjęs iš namų nu
klydo į Willoughby, Ohio, bu
vo paimtas į policijos, teisma- 
butį išklausinėjimui. Teisėjas 
Burnett, nieko neišgavęs iš Do- 
min’o, išleido iš teismabučio 
kambario ir užtrenkė duris, 
manydamas jaunuolį apsime
tusiu. Bet kaip greitai durų 
trenksmas pasiekė Domin’o 
ausis, taip staigiai jam sugry- 
žo atmintis. Tėvai paliūdijo, 
kad kortų stalas, kuris skle-

Kuomet CIO unijos darbuo
jasi visu plotu organizavime 
automobilių, plieno ir kitų 
įmonių neorganizuotų darbi
ninkų, laimi pripažinimą unijų 
iš tvirčiausių šios šalies korpo
racijų, veda visą eilę streikų 
ir juos laimi, tai visi turėtų 
jiems pagelbėti. Taip, CIO 
gauna daug gausios paramos. 
Tas visa veda A. D. F. reak
cionierius vadus iš proto. “Bet 
jie eina prie saužudystės lėtu 
tempu, tai viskas”, tariant Be
ryl Pappercorn žodžiais. Visų 
darbininkų unijistų yra parei
ga remti CIO vedamą darbą.

M-ka.

Madrid. — Visiem vyram 
nuo 23 iki 27 metų amžiaus 
yra įsakyta stot į Ispanijos 
liaudies armiją.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dar yra gražių dovanų, kurias 
reikės išleisti visai žemomis 
kainomis. Tad atsilankiusieji 

turės progos tuom pasinaudoti.

BAZARAS BUS “LAISVĖS” SALĖJE
427 LORIMER ST., kampas Ten Eyck St, BROOKLYN

J. C. Virden Co., 325 darbi- pe kabojo, krisdamas užgavo 
ninkai streikuoja ir reikalauja 
unijos pripažinimo ir algų pa
kėlimo. Taip pat Parker Ap
pliance Co. 265 darbininkai- 
darbininkės ir Turner Dress 
Manufacturing Co., kiek ma
žesnis jų skaičius, randasi ko
vos lauke. Gi Metcalf Neck
wear Co., 220 darbininkių “sit 
down” streikas pasibaigė su 
pripažinimu unijos ir 7^2 % al
gų pakėlimu. Kartu ir Fried- 
man-Marks Co. darbininkai 
laimėjo streiką.( Pakelta algos 
ir pripažinta unija, šiuos strei
kus vedė Amalgamated Clo
thing Workers Uniją.

Roy ir buvo priežastimi to vi
so.

' PAIN4'XPLLLEP. ■ ' ■

Binghamtoniečių* kvartetas “ŪSORIAI”, kaip Žukas 
pasakojo, dar šauniau dainuoja ir už kadaise buvusį 
brooklyniečių oktetą “Ufa.” Skaitlingai susirinkime 
išgirsti Binghamtono talentų pirmu kartu Brooklyne.
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ĮŽANGA 15 CENTŲ
UžkvieČia visus atsilankyti, 

ALDLD Moterą 1-ma Kuopa.

Chase Brass Co. šiomis 
dienomis paskelbė, kad pake
lia darbininkams algas 5c. į 
valandą, čion dirba apie 1,000 
darbininkų. Trys metai 
darbininkai buvo išėję į 
ką, bet nieko nelaimėję

atgal 
strei- 
turė-

Kovo 3 d. Clevelando Ame
rikos Darbo Federacija savo 
susirinkime suspendavo 5 CIO 
unijas, būtent: Amalgamated 
Clothing Workers Union; the 
International Ladies Garment 
Workers'; the Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Workers, kurią pripažino 
Carnegie-Illinois Steel Corp.; 
the United Automobile Work
ers of America, nesenai pri
pažintą General Motors Corp, 
rojalistų ir International Tex
tile Workers Union.

Šitą juodą darbą pervarė 
vietos reakcionierių klika įsa
kymu Wm. Greeno. Gerai pa
sakė Beryl Peppercbrn, mana- 
gerius apvienytos tarybos Am
algamated Clothing Workers 
unijos, tiem juodadarbiam

S

f . t.»4« Kuli R*«- U. S. f«. OI.
Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

LIKIMENT

STEAM BATH
PIRTIS

74 CEDAR STREET, 
SO. NORWOOD, MASS.

Del Moterų ir Vyrų 
Kiekvienam atskiras kambarys. 
Atdara: Penktadienį nuo 4-tos 

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

* iki 12 naktį 
Pilnai sutaisyta ir švariai.

Naujas savininkas
JOHN SUOMI. <•

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS ■ 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai jtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

v/'rt ..'.'-.i-/'*

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pariamdau automobilini veituvžm, 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Ąrt! Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stegg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBUC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

PatarnaUju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvietiam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.
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Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Vyrams 
dieniais, 

niais

Ispanijos Liaudžiai.
mūsų kolonijoj dar- 
prastai, sunku, taip

Kom.
(58-59)

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

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 10 d. kovo, 8 vai. 
vak. LDP Kliube, 408 Court St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių dalykų apkalbėti. Drau
gai, vajus jau prasidėjo, tai neleiski
te laiką veltui, visi dirbkime pagal 
išgalės tai ir pasekmės bus geros.

Fin. Rast. V. K. Sheralis.

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, kovo 14 d. Pirmyn 

Choras rengia puikų parengimą. Iš 
Brooklyno atvažiuos aktoriai sulošt 
labai juokingą veikalą “Dvaro Ber
nas”. Durys atdaros 5 vai. vak., lo
šimas prasidės 6 vai. vak. Įžanga

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 QRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Tarptautinė Moterų diena įvyks 12 

d. kovo, kaip 7:30 vai. vak., 320 Ann 
St., Capitol Hall. Bus geri kalbėtojai 
iš New Yorko, dainuos Ukrainų Cho
ras ir kiti dalyviai programoj. Kvie
čiame visas moteris dalyvauti šiame 
parengime; taip pat ir vyrus. Kom.

(58-59)

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 pk. rengia kazyrių parę ir 

šokius. Įvyks 13 d. kovo-March, Lie-
mai, vien tik šokiam bus 25c. Bus 

! skanių valgių ir gėrimų, po num. 
3014 Yemans Svet., Hamtracmck, 
Mich. Ateikite visi.

&

Trečiadienis, Kovo 10, 1937

Didelis Plieno Darbininkų 
Laimėjimas

Carnegie-Illinois plieno kom
panija pasirašė vienų metų su
tartį su Industriniu Organiza
ciniu Komitetu. Kompanija 
pripažįsta plieno darbininkų 
uniją, su kurios atstovais visa
dos tarsis; pripažįsta pakėlimą 
algų visiems plieno darbinin
kams ir 40 valandų savaitę.

Tai didelis plieno darbinin
kų laimėjimas. Galima sakyti, 
didžiausia plieno kompanija 
buvo priversta skaitytis su or
ganizuotais darbininkais. Tai 
pirmu sykiu visoj istorijoj. Be 
to, jinai pirmutinė pasitraukė 
iš kitų didžiųjų kompanijų nu
sistatymo visai nesiskaityti su 
plieno darbininkų unija ir su 
CIO komitetu. Pasėkoj to, dau
gelis kitų kompanijų taipgi tu
rės mainyti savo nusistatymą ir 
pagalios tartis su organizuo
tais darbininkais.

Pasirodo, kokia tvirta spėka 
yra organizuoti darbininkai. 
Tad visiems lietuviams darbi
ninkams reikėtų suprasti, kad 
tik organizacijoj jų išganymas. 
Visiems reikia tapti unijistais.

Kitos Kompanijos irgi 
Pakelia Algas

Kitos plieno kompanijos, 
dar vis nesutinką tartis su 
plieno darbininkų unijos atsto
vais, visgi pamatė, kad kas 
nors reikia daryti nors laiki
nai numalšinimui darbininkų 
pasiryžimo per kovą išgauti iš 
kompanijos teises organizuo
tis, didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas.

Tuo pačiu sykiu, ktfomet 
Carnegie-Illinois kompanija 
pasirašė sutartį, daugelis kom
panijų paskelbė pakelią algas 
ir duoda 40 vai. darbo savai
tę. Taipgi jos daro pasitari
mus su kompanienų unijų at
stovais ir tuomi nori pasiteisinė
ti, kad ir jos skaitosi su darbi
ninkais.

Bet tas nieko negelbės. Ir 
tos kompanijos bus priverstos 
pripažinti tikrą plieno darbi
ninkų uniją. Pradžia gera pa
daryta, tai dabar organizuoti

darbininkai ir toliaus eis. Vi
sos kompanijos turės pripažin
ti plieno darbininkų uniją.

Kiekvienas, kad ir mažiau
sias darbininkų laimėjimas yra 
išgautas tik organizuota spė
ka. Todėl visiems reikia ir su
prast, kad toji spėka reikia vi
sais galimais būdais budavoti.

Streikieriaį Nuginklavo 
Streiklaužį

Apie šimtas United Iron & 
Metal Works darbininkų pi- 
kietuoja dirbtuvę ant 9 ir Bin
gham, S. S. Pittsburgh. Jie rei
kalauja pripažinti uniją, pa
kelti algas ir pagerinti darbo 
sąlygas.

Vieną dieną keletas streik
laužių bandė pereiti per pikie- 
tų linijas ir pradėti dirbti. 
Jiems nepasisekė, streikieriai 
sulaikė. Vienas streiklaužių 
tuo laiku išsitraukė revolverį 
ir grąsino šaudymu, jeigu jis 
nebus praleistas. Ir tai nepasi
sekė. Streikieriai jį nuginklavo 
ir policijai atidavė.

Kompanijos viršininkai nie
kaip negali streikierių nugalėt. 
Dabar jau žada pakelti algas 
ir pagerinti darbo sąlygas, bet 
vis dar tebėra užsispyrę nepri
pažinti uniją. Bus priversti pri
pažinti.
Neregiai Paskelbė “Sėdėjimo” 

Streiką
Penn. Neregių Asociacijos 

dirbtuvėj, ant Craig St., visi 
neregiai darbininkai paskelbė 
“sėdėjimo” streiką. Jie laiko
si gana gerai. Dirbtuvės virši
ninkai norėjo perkalbėti, kad 
jie išeitų iš dirbtuvės. Bet nie
kas negelbėjo. Buvo bandyta 
tam tikri rekordai iš dirbtuvės 
išnešt, bet streikieriai pastojo 
kelią. Pašaukta policija irgi 
nieko negalėjo kol kas 
padaryt.

Visi didelėj vienybėj 
si. Juos remia plieno
ninku organizacinis komitetas 
ir kongresmanas Mathew A. 
Dunri, taipgi neregys. Streikie
riai reikalauja pakelti algas, 
pripažinti pensijas ir pagerinti 
darbo sąlygas.-

Pasirodo, kad ir neregiai 
mato, kaip geriausia kovoti už 
savo teises. Visiems darbinin
kams gera pamoka.

WPA Darbininkai Laimėjo 
“Sėdėjimo” Streiką.

Works Progress administra
cijos darbininkai, dirbą, ant 
Jones gatvės, Veronoj, negau
dami laiku mokesčio, paskelbė 
“sėdėjimo” streiką.

Kadangi tuo laiku oras bu
vo labai šaltas, tai jie visi nu
ėjo į artimiausią policijos sto
tį ir susėdo.

Streikas greitai laimėtas. 
Viršininkai užtikrino tą pačią 
dieną išmokėt užmokesnį.

Vienybėj—galybė.
Mirė Northsaidietis Vainaus

kas — Bedarbis
Šiomis dienomis mirė North 

Sidėj gerai žinomas Vainaus
kas. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

Vainauskas buvo biednas— 
bedarbis. Daugiausia buvo ant 
bedarbių pašelpos.. Biskį dirbo 
WPA darbuose.

Per tūlą laiką buvo agen
tas laikraščių “Naujienų” ir 
“Keleivio”. Taipgi prigulėjo 
prie Bedarbių Tarybos.

Gavęs šaltį ir plaučių užde
gimą pasiųstas ligoninėn tuo- 
jaus mirė.

Matykit Sovietų Garsiakalbį 
“Trys Moterys”

Art Cinema teatre, 809 Li
berty Avė., su kovo 5 d. pradė
tas rodyti garsus Sovietų vei
kalas “Trys Moterys”. Jisai 
bus rodomas iki kovo 11. Tad 
norintiems reikia pasiskubinti 
pamatyti. Apart to veikalo, 
bus Sovietų įvairūs paveikslai 
rodomi.

“Trys Moterys” veikalo isto
rija prasideda 1914 metais, 
pradžioj karo. Trys mergaitės 
buvo karo aukos. Revoliucijos 
laiku jos stojo su raudonar
miečiais prieš baltuosius, tu
rėjo daug laimėjimų ir pralai
mėjimų. Viską pergyveno.

Artistiniai gražiai padary
tas. Turi puikių rusiškų dainų. 
Visiems patiks. Nepamirškite 
pamatyt.
Paveikslai Iš Ispanijos Karo 

Lauko.
Penktadienį, kovo 12, Polish 

Falcons Auditorijoj, 18 St. ir 
Carson St., bus rodomi paveik
slai iš Ispanijos dabartinio ka
ro lauko. Matysite liaudies 
spėkas kovojančias prieš 
dras fašistų spėkas.

Kalbės Robert Minor, 
tik sugrįžęs iš Ispanijos
lauko, matęs savo akimis visą 
padėtį. Svarbu visiems jį iš
girsti.

Tad visi dalyvaukime tame 
dideliame parengime. Įžanga 
tik 25 centai. Pelnas skiriamas 
Ispanijos darbininkams kovai 
prieš fašizmą. Rengia Ameri
kos Draugija Teikimui Tech
niškos Pagelbos Ispanijos De
mokratijai.

t
lėtumėt dalyvauti visuose žaidimuose. 

Kom.
(58-59)

Puslapis Penktas

SVARBIAUSIAS PA 
SAULIO KONTEST AS 

PILNAME SAVO
ĮSISIŪBAVIME

Old Gold Kontestas yra didžiau
sias Kontestas iš visų, kiek yra buvę 
vedama šioje šalyje. Jis apima visą 
tautą, nuo Atlantiko iki Pacifiko, 
kiekvieną valstiją—šalyje. Nėra klau- 

* simo apie tą Pasaulio Svarbiausią 
Kontestą ir teisingumą jo vedėjų.

Old Gold patiekia 1,000 prizų, su
darančių $200,000. Pirmas prizas yra 
$100,000 ir kiti 999 prizai sudaro 
$100,000. štai jums didžiausia proga 
kokia tik begali būt patiekta. Ir Old 
Gold nepamiršta lietuvių šiame kon- 
teste. Kontestas prasidėjo pereitą 
mėnesį, bet jūs turite dar daug laiko 
įstoti į jį. Nepervėlu. Stokite šian
dien.

Eikite pas artimiausią cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo seto ofi
cialių Old Gold Mįslių Paveikslų kar
tu su pilnom taisyklėm apie kon
testą. Atydžiai sekite taisykles ir 
jūs tuo jaus įstosite į kontestą. Jei 
jūsų krautuvininkas negali jus ap
rūpinti su mįslėmis, siųskite reikala
vimą šiam laikraščiui ir tuojau bus 
kreipiama atyda į jūsų reikalavimą.

Turėkite mintyje tai irgi, jog kada 
jūs pabandysite pirmą pakelį Dvigu
bai—švelnaus Old Gold ir jie nenu
džiugins jūsų, tai jūs dvigubai gau
site atgal savo pinigus. Pasisekimo 
Jums.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbų Maršrutas

PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 
Pointbreeze, 2845 Winton St. 

KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVENCINSKAS 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

SEKMADIENI, 14 KOVO-MARCH 
Salėj e 735 Fairmount A ve., Philadelphia, Pa. 

Pradžia 2-rą vai. po pietų

Wilkes Barre ir Apylinkes 
Lietuvių Žiniai

Jau artinasi dienraščio 
“Laisvės” didžiulis koncertas, 
kurį rengia ALDLD 12-tas Ap
skritys. Jis įvyks kovo 31 die
ną, Workmen’s Circle Svetai
nėje, 69 S. Hancock St. Šis 
koncertas bus vienas iš pui
kiausių, kokio čia pirmiau nė
ra buvę. Programos pildyme 
dalyvaus plačiai pagarsėjusios 
meno spėkos, draugai ir drau
gės shenandoahriečiai, draugė 
Nancy Zdaniutė, draugas V. 
Valukas su jaunuoliais, drau
gas J. Surdokas ir draugės 
Theodora Rutkauskiutė ir D. 
Rutkauskienė iš Wyoming, čia 
matom, kiek jau turim solistų, 
duetų. O kur dar mūsų pagar
sėjęs Merginų Oktetas iš Wyo
ming? — Josios bus prisiren
gę su specialėmis dainomis del 
šio koncerto. Programos išpil
dyme dalyvaus ir kitos ypatos, 
vienok čia viską negalima su- 
minėt.

Taipogi bus gera orkestrą 
šokiams, kurie trauksis iki vė
lai naktį, nes ant rytojaus 
nieks nedirba — mainierių 
šventė.

Draugai ir draugės, ši di
džiulė iškilmė jau artinasi, to
dėl visose šio apskričio ALD 
LD kuopose darbuokitės, kad 
užpildytum svetainę lietuviška 
publika. Kaip matote, progra
ma bus puiki ir atsilankę bus 
viskuom patenkinti. Todėl dar
buokitės kiek galint daugiau 
tikietų parduot. Tikietus per
kant iškalno, jie kainuoja 10 
centų pigiau, todėl pasinaudo- 
kit šia proga.

Čia mes susirinkę smagiai 
laiką praleisime ir tuom pačiu 
sykiu paremsime savo dienraš
tį “Laisvę”, kuris visuomet gi
na darbininkų reikalus.

Darbuokimės ir visi pasiro- 
dykim, kad mes galim, paremt 
savo dienraštį. Visus ir visas 
kviečiame prie darbo.

ALDLD. 12-to Apskričio 
Valdyba.

“Nors 
bai eina 
sakant, sudurti galą su galu, 
bet, matydami Ispanijos-kovo
tojų narsą, aukausime, kad ir 
paskutinius savo centus.” Taip 
man pareiškė vienas Girar- 
dvillės draugas, priduodamas 
surinktas aukas del Ispanijos 
liaudies. Aukojo šie: ALDLD 
124 kuopa $5, J. Mardosa $1, 
P. Križanauskas 50c; po 25c: 
J. Kamarauskas ir A. Dam- 
bauskas. Viso surinkta $7.00. 
Per “Laisvę” pasiųsta Ispani
jos kovotojams.

Drg. V. Andrulio Prakalba.
Kovo 3 d. čia įvyko drg. V. 

Andrulio, “Vilnies” redakto
riaus prakalbos, kurias rengė 
ALDLD 9-tas Apskritys. Pub
likos, kai pagal tokią mažą 
koloniją, susirinko vidutiniai, 
už ką priklauso kreditas vie
tos draugams, kad gerai išgar
sino.

Kiek kartų man teko daly
vaut šios kolonijos prakalbose 
ir kituose parengimuose, tai vi
sados būdavo didžiuma mote
rų, bet šį sykį vyrai “subyti- 
no” moteris. Moterų atsilankė 
vos tik kelios, kurias ant pirš
tų buvo galima suskaityti.

Kame gi dalykas? O gal už 
tad, kad dabar “gavėnios” lai
kas? Mažu kunigėlis barasi, 
kad moterys eina į darbinin
kiškus parengimus.

Atsilankiusieji pilnai likosi 
patenkinti drg. V. Andrulio 
prakalba.

APLA Kuopos Parengimas
Teko sužinoti, kad balan

džio 17 d. kuopa rengia gra
žų pažmonį sukėlimui finansų, 
kad būtų galima pasiųsti dele
gatus į APLA seimą. Sumany
mas geras. Kaip vietos, taip ir 
apylinkės lietuviai turėtų pa
remti. Dėde Kalnietis.

LAIMĖJO WPA SĖDĖJI
MO STREIKĄ

Detroit, Mich.—Dviejuose 
WPA p.ašalpiniųose sveika
tos darbų projektuose lai
mėjo streikų 75 “sėdėtojai.” 
Valdžia pripažino jiem Dar
bo Federacijos uniją, su
trumpino darbo laiką ir ve
da derybas su streikavusių 
atstovais delei algos pakėli
mo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
. A. t  

ROCHESTER, N. Y.
Draugai ir draugės: šiuorn tarpu 

mes kreipiamės prie jūsų visų, o ypa
tingai prie laikraščių skaitytojų ir 
visų lietuvių, remiančių darbininkiš
ką spaudą, kad jūs visi draugai pa
sistengtumėte dalyvauti surengtoj 
vakarienėj darbininkų spaudos nau
dai. Vakarienė įvyks Gedemino sve
tainėje, 13 d. kovo, 0:30 vai. vak 
Apart vakarienes bus ir šokiai, taip 
pat bus ir naujų lošimų, laimėtojai 
gaus dovanų. Ateikite skaitlingai, >

Kom.
(58-60)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia bankietą su 

pamarginimais, kuris įvyks 11 d. ko
vo, 376 Broadway kaip 7:39 vai. 
vak. Bankietas yra rengiamas, kad 
sukelti lėšų korespondentams važiuo
ti į “Laisvės” Korespondentų suva
žiavimą Brooklyne. Todėl prašome vi
sus skaitlingai dalyvauti ir paremti 
šį parengimą. Kom.

(58-59)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-ta kuopa rengia 

delį balių su 3 dovanomis prie įžan
gos. Įvyks penktadienį, 12 d. kovo, 
Ukrainų Svetainėje, 849 N. Frank
lin St. Grieš Bulavų Orkestrą iš 
11-kos narių nuo 8:30 vai. vak. iki 
1-mai vai. ryte. įžanga 35c. Kom.

(58-59)

di-

Pocahontas, Iowa.—Škar- 
letina serga 15 iš 16 f armer- 
kos J. Gilchristienes vaiku.

NEWARK, N. J.
ALDLD1 5 kp. rengia didelę “Bin

go Party” penktadienį, kovo 12 d., 
Lietuvių Svet., 180 New York Avė. 
Tokios pares dar Newarko lietuviai 
neturėjo, nes dovanos (prizes) lai
mėtojams labai gražios ir bus kiek
vienam naudingos, katrie laimes. Po 
lošimo “Bingo” bus šokiai prie geros 
muzikos; kiekvienas galės pasilinks
minti.
parengimą, 
įžanga 35c.

Todėl visi atsilankykite į šį 
Pradžia 7:30 vai." vak. 
Pribūkite laiku, kad ga-

DETROIT, MICH.
Sekniadienį, 14 d. kovo įvyks 

gražus koncertas, šį koncertą ren- 
Įgia Lietuvių Frakcija. Dainuos Aido 
! Choras; dr-ge Butkiutč grieš ant 

ir'smuikos ir drg. Vasiliauskas dainuos 
solo. Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c. 

tuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. ,š kaln0> 4®į Ęr“. dunĮ- Io„ Pr°Sra- 1 , mm nnnn fib- enlriom Ehb ORz»

Pradžia 5:30 vai. vak. Prie kazyria-i 
vimo bus duodamos dovanos. Įžanga! 
iš anksto perkant, 10c.—prie durų 
15c. Visus kviečiame dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti ir paremti 
LDS

NEWARK, N. J.
Komunistų Partija, Essex County, 

rengia masinį mitingą, kuris įvyks 12 
d. kovo, Krueger’s Auditorium, 25 
Belmont Ave. 8 vai. vak. Kalbės vie
nas iš geriausių kalbėtojų, Clarence 
Hathaway, temoje: Pasaulio Taika ir 
Trockizmas. Įžanga tik 25c. Visus 
kviečiame dalyvauti ir išgirsti daug 
naujų įvykių šių dienų gyvenimo.

Kom. Partija.
(58-59)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbu žinoti visiems draugams, 

draugijų nariams, kurie yra prisi
dėję prie Lietuvių Rusų Namo palai
kymo, kad ketvirtadienio vakare, 11 
d. kovo, įvyks bendras Lietuvių-Ru- 
sų susirinkimas, kuriame bus išdir
bama taisyklės, pritinkančios del 
naujų permainų. Kadangi gauta lei
dimas parduoti alaus, tai sutikimui 
to, yra rengiamas puikus pokilis, su- 
batos vakare, 13 d. kovo. Kviečiame 
visus dalyvauti kuo skaitlingiausiai, 
įžanga tik 25c. Kom.

(58-59)

YONKERS, N. Y.
LDS 47 kuopa rengia pirmą meti

nį balių 3-čią d. balandžio-April, po 
num. 77 S. Broadway. Baliaus vieta 
pačiame centre Yonkerio, visiems pa
ranku ir lengva surasti. Kaip vieti
niams taip ir iš apylinkės. 47 kp. 
valdyba prašo kitų organizacijų nie
ko nerengti tą dieną—kaip tai šv. 
Jono, Krikštytojaus, šv. Altoriaus, 
Moterų Draugija, Lietuvių Piliečių 
Kliubas ir ALDLD 172 kp., bet da
lyvauti mūsų perengime. LDS ap- 
draudos ir pašalpos organizacija del 
visų lietuvių. Meldžiam nepamiršti

d. balandžio. Kom.
(58-59)

LAWRENCE, MASS.
Geriausi kalbami judžiai “Youth 

of Maxim” bus rodomi Riusų Svet., 
287 Erving Avė., 14 d. kovo, 6 v. v. 
Apart šio paveikslo bus rodoma ži
nių ir kitų dalykų. Įžanga 25 centai. 
Vaikams 15c. Prašome visus dalyvaut 
ir pamatyti ši puikų paveikslą. New 
Yorko laikraščiai, kaip tai Herald 
Tribune, Daily News rašo, kad yra 
labai gražus veikalas. Todėl dar kar- 

užkviečiame visus dalyvauti.
L. K. Biuras.

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. kovo, drg. A. Te- 
nio Svet., 16th St. ir Winans Ave. 
8 vai. vakare.

Gerbiami nariai ir narės, malonė
kite visi sueiti į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi reikės išrinkti darbininkai 
dirbti parengime (bus lošimas), ku
ris įvyks balandžio 10 d.

x Kp. Sekr. C. Andriunas.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

, BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervtj Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio it Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o "jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai 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 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

ACCOMMODATION

STIAM ROOM 
OF TM4 

MORKUI ii MTHV

NOTARY PUBLIC

50c. suaugusiom, vaikam 25c. Loši
mas įvyks J. Kasmočienės Svet., 91 
Steamboat Rd. Bus gera muzika šo
kiam. Kviečia Kom.

iUSMAh MtAMRNfl 

MORALAI STBIfT BATMk

TEL. STAGG 2-5043

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, 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 pasirinkimas skaniausių 
ikėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
iCoffee 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 kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Šeštadienį “Laisvės” 
Bazaro Pabaigtuvės

Visa Brooklyno apylinkė 
laukia pamatyti ir išgirsti 
Binghamtono Ūsorių Dubelta- 
vo Kvarteto. Jau tik 3 dienos 
teliko laukti pasimatymo su 
ūsoriais. Tai bus 13 d. kovo 
(March), “Laisvės” svetainė
je, kur pirmu kartu Brookly- 
nas išgirs Binghamtono ta
lentus.

Rytoj Vakarą Kalbės 
Rašytojas Malraux

Ketvirtadienio vakarą new- 
yorkiečiai turės progą išgirsti 
dvigubai garsų francūzų rašy
toją Andre Malraux. Jisai gre
ta talentingos plunksnos lygiai 
gabiai valdo orlaivį ir patapo 
organizatoriumi ir vadu Tarp-' 
tautinio Būrio orlaivininkų, ku
rie sėkmingai gina Madridą 
nuo fašistų. Jis pats buvo su
žeistas susirėmime.

Malraux kalbės ketverge 
vakare, 11 kovo, Mecca Tem
ple, N. Yorke.

Aido Choro Vakarienė

WALTER ŽUKAS
Garsusis chorvedys Walter 

Žukas, kuris dabar veda Ūso
rių Kvartetą, pareiškia: “Tie 
astuoni ūsuoti vyrai stačiai nu
stebino mane iš pirmu prakti
kų. Mokinau daug chorų, 
pervažiavau visus didmiesčius, 
kur gyvuoja lietuvių liaudiški 
chorai, niekur neužtikau to
kių talentų, kaip Binghamto
no Ūsoriai.”

Walter Žukas yra mums ge
rai žinomas kaipo nedaug kal
bantis, labiau linkęs klausytis 
kitų kalbų. Tad augščiau pa
duoti jo komplimentai Bing
hamtono Ūsorių Dubeltavam 
Kvartetui labai daug reiškia. 
Sekantį šeštadienį būkime 
“Laisvės” salėje ir išgirskime 
garsiuosius Ūsorius.

ALDLD Moterų 81 kuopos 
narės skubiai darbuojasi dar 
rinkimu dovanų bazaro pabai
gai. Sakosi jau turinčios ge
rokai dovanų ir žada^paskelbti 
pabaigoje savaitės.

Laike bazaro bus šokiai 
griežiant keturių kavalkų or
kestrai. Įžanga tik 15 centų.

Sekmadienį, 21-mą dieną 
kovo, Liet. Piliečių Kliube, 
Brooklynui ir apylinkei gerai 
žinomas Aido Choras rengia 
vakarienę. Įžanga į vakarienę 
vienas doleris ypatai. Pradžia 
7-tą valandą vakare.

Aido Choras visada duoda 
geras ir skanias vakarienes, 
tad ir šioji nebus prastesnė už 
pirmiau buvusias. Taipgi bus 
ir gera muzikalė programa 
laike vakarienės. Tad užkvie- 
čiame visus, dailę mylinčius 
ir jai pritariančius žmones, da
lyvauti choristų-dainininkų va
karienėje.

Prašome iš anksto nusipirkti 
tikietus.

Kviečia Aido Choras.

Tirs Merginos Kūdikio 
Mirties Priežastį

Atrodo, kad New Yorkas 
turės kitą kūdikio žudystės by
lą—pasėką prietarų, diskrimi
nacijos ir nebuvimo motinys
tės apsaugos.

Sulaikyta tarnaitė Katrina 
Žukauskaitė, 20 metų, dirbusi 
pas Solomonus, 1746 Union
Avė., Brooklyne. Samdytoja 
ją rado apalpusią maudynėj. 
Pašaukta ligonvežimis ir nu
vežta ligonbutin mergina išeg
zaminuota. Pasirodė, kad jos 
liga paeina nuo ką tik pergy
vento gimdymo. Pajieškojus, 
už maudynės surasta suvynio
ta negyva naujagimė mergai
tė. Ligonė prisipažino, kad tai 
jos.

Katrina sulaikyta iki bus iš
tirta del ko kūdikis miręs.

Laimėjo “Lock-Out” Pašovęs Priešą—Pasidavė
Urmo pardavyklų darbinin

kai laimėjo dviejų savaičių 
“lock-out”. šeštadienį padary
ta sutartis, kuri pakelia algas 
nuo $1 iki $3 į savaitę, su
trumpina valandas nuo 54 iki 
48 ir nuo 48 iki 40 į savaitę, 
taipgi apmoka už sugaišuotą 
laiką, kuriuo jie buvo išmesti 
iš darbo.

Suimtas Jack Kivette, kal
tinamas apiplėšime Loft krau
tuvės, 2143 Nostrand Avė., 
Brooklyne. Jis tą atlikęs 3 vai. 
dieną.

Pirmadienį po Broadway 
eleveiteriu prie 53rd St., N. 
Y., pašautas Mike Best, gem- 
bleris, gengsteris ir vienu kar
tu buvęs pagarsėjusio Cotton 
Kliubo savininkas. Jį pašovu- 
sis J. Pledge pats pasidavė po
licijai, prisipažino pašovęs ir 
dadėjo: “Viskas ko aš noriu, 
tai kad jis numirtų.” Pašauta
sis 10 metų atgal jam neatmo- 
kėję?s $4,000 laižybų ir jis per 
10 metų laukęs tų pinigų ir 
progos jį nudėti.

HARRISON, N. J.

“Song of Happiness” 
(DŽIAUGSMO DAINA) 

ir
. “The Youth of Maxim”

(MAXIM’O JAUNYSTĖ) 
Gražūs Rusiškai Kalbanti Judžiai 

Su Angliškais Paaiškinimais 
Taip pat News Reel apie 

Sovietų Sąjungą
z Suruošta Rusų Darbininkiško 

Dienraščio “NOVY MIR”
“Song of Happiness” bus rodoma 

sekančiuose miestuose:
BROCKTON, Mass., Lietuviškam 
' Tautiškam Name, Vine ir Main 

Sts., (Montello). Penktadienį, 
12-tą d. kovo. Pradžia nuo 7 iki 
11 v. v. Įžanga 25c. Vaikam 10c.

PEABODY, Mass., Finų Svet., 67 
Tremont St. šeštadienį, 13 d. ko
vo. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Vaikam 10c.
“The Youth of Maxim” bus rodo
mas:

LAWRENCE, Mass., Russian Pro
gress Hall, 287 Erving Ave., sek
madienį, kovo 14-tą d. Pradžia 6 
v. v. Įžanga 25c. Vaikam 15c.

’ (59-60)

. Kovo 6 dieną čionai pasimi
rė Joseph Alexonas, sulaukęs 
58 metų amžiaus. Gyveno po 
num. 314 Sussex St. Mirė St. 
Michael’s Hospital, Newark, 
N. J. Tapo palaidotas kovo 9 
d., Holy Cross kapinėse, Ar
lington, N. J. Laidotuvėms pa
tarnavo graborius Bernard J. 
Shawkonis.

Rep.

Nudėjo Dar Vieną Raketieriy

Maskuotas žudeika įėjo į 
restauraną, 1135 Flatbush A v., 
Brooklyne, ir paleido penkis 
šūvius į prie baro sėdintį John 
Spellmaną, ‘palisų’ Kolektorių. 
Pašautasis ant vietos sukniu
bo, o šovėjas ramiai sau išėjo. 
Restaurane tuo laiku buvo ki
tu du kostumeriu ir vienam iš 
jų kulka taipgi pataikė kojon. 
Kulkos—raketierių kompetici- 
ja.

1-mą PRIZĄ SUMANUMO KONTESTE

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

SIS sujaudinantis kontestas yra surengtas Dvigubai-Švelnių 
Old Gold išdirbėję.

Tai cigaretas, kuris padarytas iš prizinio derliaus tabakų; 
puikiausias, kokį tik jūs esate ragavę.

Tai cigaretas, kuris nesudreksta, nenuvesta; palaikomas 
100% šviežus bile klimate; kiekvienas pakelis apsaugotas 2 
užvalkalais, dvilinkų Cellophaneu.

Cigaretas paremtas Dviguba-Pinigu-Grąžinimo Garantija, 
Stokite į šį kontestą dabar — rūkykite geresnį cigaretę ... 
visados švieži#, dvigubai-švelntį... ir LAIMĖKITE TURTUS!

(Established 1760

1,000 Stambiu PINIGINIO PRIZŲ ... 

Sudarantis $200,000.00

Gaukite Miš ių ir Kontesto Taisykles VELTUI
Nuo Cigaretu Bufeto . . . arba prisiusite mums ši kuponą

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

Tamtos: Prašome prisiųsti man visas oficiales Misles 
išleistas su link diena, kartu su pilnom taisyklėm. Čia 
įdedu Štampas prisiuntimui.

Vardas

An tralas

Miestas Valstija

Pražuvo Ponia Knygvedė 
Ir $50,000 Pinigą

Prelekcija apie Puškiną 
Ir Jo Kūrybą

Pusėtinai ' pasiturinti Mrs. 
Harper aną metą pareiškė no
rinti užsidirbti ekstra pinigų 
savo naujagimės dukrelės ge
rovei. Tokiai “pasiaukavusiai” 
nesunku buvo gauti darbas. Ji 
taip gerai pasirodžius knygve- 
dystėj, kad tapo pakelta vir
šininko padėjėja kompanijos 
Hold & Merrick Lumber Co., 
205 E. 42nd St., su $50 savai
tinės algos.

Vėliau kompanija pradėjo 
biednėti ir prieš kalėdas vir
šininkas pasiskundęs jai, kad 
kas negerai. Jinai prižadėjus 
po šventės suvesti sąskaitą iš
ėjo ir daugiau negrįžo.

Pirmadienį, kovo 15, 8 v. va
karo, “Laisvės” name, 46 "Ten 
Eyck Street, Brooklyne, V. 
Tauras, “Laisvės” redaktorius, 
patieks labai svarbią ir įdomią 
paskaitą apie Puškiną ir jo kū
rybą.

Tai bus jau 5 Lietuvių Meno 
Sąjungos pastangomis surengta 
paskaita.

LMS kviečia Brooklyno lietu
vius, suaugusius ir jaunimą, 
skaitlingai susirinkt viršui mi
nimu laiku ir pasiklausyt pa
skaitos apie tą* didįjį poetą.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Paskaitų Reng. Komisija.

PAJIEŠKOJIMAI
WASHINGTON, PA.

Pajieškau Andriaus Matukaičio, 
apie 41 m. amžiaus. Paskutinį kartą 
girdėjau kad gyveno Plymouth, Pa. 
Dabar nežinau kokioj apylinkėj gyve
na. Yra labai svarbu man su juo su
eiti. Kas žino apie jį, malonėkite 
pranešti sekamu antrašu: A. Kubec- 
kis, 147 Ohio St., Washington, Pa.

(52-58)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

į Evergreen 8-7179 i

Siūlo Rendų Įstatymą SUSIRINKIMAI

O--------------------------------------------- -------------------------- —■
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-4.

Nėra valandų sekmadieniais.
0------------------------------------------------- ;-------------------------------------- b

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Pirmadienį Aldermanų ir Są
matų Tarybų bendras komite
tas svarstė butų ir rendų pro
blemas. Mitingas buvo aud
ringas.

Raportavo Butų Komisionie- 
rius Post. Jis siūlė įvest rendų 
įstatymą, kadangi pasinaudo
jant būtų stoka rendos laužy
nuose perdaug pakeliamos. 
Jis nurodė pavyzdį, kad aną 
dieną apdegusio namo gyven
tojas nuėjo pasirendavoti ap- 
artmentą, kuris pasirenduoda- 
vęs už $22 į mėnesį. Dabar po 
gaisro, iš jo pareikalauta $28.

Post pasakė : “Mes turim at
virai pripažint, kad privatinė 
statyba neaprūpins laužynų 
gyventojų.”

Jei toks įstatymas praeitų, 
tada savininkai turėtų įrodyti 
finansinį reikalą pakelti ren- 
das. Panašus įstatymas buvo 
1921 m.

Butų klausimas vėl bus dis- 
kusuojamas ateinantį pirma
dienį.

BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas įvyks ketvirtadienį 

kovo 11 dieną, valandą vakare, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Elyck St. 
Brooklyne. Gerbiami draugai malo
nėkite kuo skaitlingiausiai atsilanky
ti, taipgi atsiveskite naujų narių pri
rašyt. Dabar eina ALDLD vajus, tai 
draugai, kurie manote prisirašyti, tai 
be atidėliojimo ateikite ir prisirašy- 
kit; mokestis labai maža, tik $1.50 į 
metus, o knygų gausite kelis sykius 
tiek vertės; taipgi kas trys mėne
siai—didelį ir gražų žurnalą, gausit 
už tą pačią mokestį.

Kp. org. G. W.
(58-59)

Brooklyn, Ridgewood, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. kovo, 8 vai. vak. 
pas P. Višniauską, 851 Hart St. Na
riai stengkitės visi dalyvauti.

Prot. Rast.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, If d. 
kovo, 8 vai. vakare, pas IZabielskį, 
Maspethe.

Visi nariai turi būtinai dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų ap
tarimui. Atsiveskite ir naujų narių.

Sekr.
(58-59)

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.

Agnes Veltonienė rasta pa- 
sikorus savo namuose, 897 
Willoughby Ave., kur ji gy
veno su dukterim. Sakoma, bu
vus nusiminus del nesveikatos.

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

rinkimas įvyks Icetvirtadienį, 11 ko- 
vo-March, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia lygiai 8-tą vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku.

Komitetas.

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

BROOKLYN, N. Y.
• • Tel.: Glenmore 5-6191

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS
25c

SKUTIMAS 2
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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 Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




