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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepral almėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Mokytam Redaktoriui. 
Pats Save Nuplakė. 
Kurie Sėja Nusiminimą. 
Kovos Dvasia Visur. 
Rytoj Visi Būkite!

Rašo A. B.

Neapsirikome teigę, kad P. 
Grigaitis savo paskaitoje apie 
trockistus purvins Sovietus ir 
visą darbininkų žemės teisingu
mo sistemą. Pasak jo paties 
vedamų “Naujienų,” Grigaitis 
pareiškė, kad visi teismai prieš 
trockistus buvo “teisingumo pa
rodijos,” tai yra, pasityčiojimas 
iš teisingumo.

Mes norime pagelbėt Grigai
čiui išsilaisvinti iš tų keblumų, 
į kuriuos jisai įklampojo begin
damas trockistus. Dabar jau 
yra išėję visi paskutinės troc- 
kistų bylos rekordai vienoj di
džiulėje knygoje, anglų kalba. 
Ją galima gauti tiktai už vieną 
amerikonišką dolerį. Tikiu, 
kad perskaitęs pilnus teismo re
kordus Grigaitis paraus iš gė
dos, taip nachališkai teisinda
mas trockistinius teroristus ir 
taip nešvariai niekindamas So
vietų valdžią ir komunistus.
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Labai nemielaširdingai pats 
save nuplakė ir sklokos gazietos 
redaktorius St. Strazdas. Prisi
pažino, kad jis jau suradęs mū
sų paminėtą Trockio brošiūrą, 
kuribje dar 1934 metais Troc
kis skelbė nuvertimą Sovietų 
Sąjungos komunistų vadovybės 
pajėgoš pagelba.

Bet vargšas tebejieško Troc
kio teroristinių filozofijų, ku
rias jis nesenai išdėstė Hearsto 
laikraščiuose. Jau pripažįsta, 
kad gal buvę panašūs Trockio 
pareiškimai, ale gal ne tuose 
numeriuose, kurie buvo atžymė
ti “Laisvėje.” Vadinasi, jau 
nebeteigia, kad nebuvo. Pir
miau gi rėkė, kad tokio daikto 
negalėjo būti ir nebuvo.

Labai prastai, elgiasi Socialis
tų Partijos vadas Norman Tho
mas. Sakoma, kad savo pra
kalboje Akrone (kovo 12 d.) 
jis tvirtinęs, jog Ispanijos liau- 
diečiai būsią sumušti, negalėsią 
atsilaikyti prieš fašistus. Tai 
pavojingas sėjimas nusiminimo. 
Faktinai, tai pilstymas vandens 
ant gen. Franco malūno.

Kovo 12 d. šitaip teigė Nor
man Thomas, o kovo 15 d. New 
Yorko laikraščiai praneša, kad 
liaudiečiai labai smarkiai su
pliekė italų armiją ir užgrobė 
daug itališkos amunicijos.

Kaip kokia laukinė ugnis, au
ga ir plėtojasi Amerikos darbo 
žmonėse kovos dvasia. Ta sėdė
jimo streiko metodą prigijo vi
sur. Jau stoja į kovą ir baisiai 
i š n a udojamos “dešimtštorių” 
darbininkės. Detroitietės buvo 
pirmutinės ir laimėjo. Dabar 
New Yorko “Grand 5-10-25 cen
tų” štorų patarnautojos paskel
bė sėdėjimo streiką, 
jos, jeigu tik gerai

Laimės ir 
laikysis.

Laisvės'

1

Šį ketvirtadienį 
svetainėje Brooklyne turėsime 
didelį ir labai naudingą lietuvių 
komunistų ir visų darbininkiš
kų organizacijų narių susirinki
mą. Jame dalyvaus ir svečias 
iš Chicagos, draugas V. Andru
lis.

Plačiai kalbėsime apie Ispani
jos liaudies frontą. Aną dieną 
susirinkime vienas draugas pa
kėlė tokį klausimą: Ar apsimo
ka remti liaudies valdžią, nes 
juk ji yra “buržuazinė?” Kur 
užtikrinimas, kad Ispanijos so
cialistų vedama valdžia rytoj ar 
poryt neatkreips ginklų 
tuos pačius darbininkus, 
prieš komunistus, kurie 
karštai dabar ją remią?

Nutarėme tuos laba i
bius klausimus nuodugniai luk
štenti specialiame komunistų ir 
simpatikų susirinkime. Todėl, 
draugai brooklyniečiai, kurie 
skaitysite šiuos krislus, padėki
te viską į Šalį rytoj ir būkite 
minėtam mitinge.

prieš i 
ypač 
taip

svar-

Tūkstančiai Darbininką Per
eina į Industrinę Uniją, 
Mesdami D. Federaciją

Philadelphia, Pa. — 800 
darbininkų Electric Storage 
Battery kompanijos atsime
tė nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos ir prisidėjo prie 
Jungtinės Elektros ir Radio 
Darbininkų Unijos, kuri 
priklauso Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetui. 
Darbo Federacijos organi
zatorius Hines pareiškė, 
kad Federacija todėl už
grėbs $8,000 unijos iždą.

Milwaukee, Wis.—5,000 iš 
Allis-Chalmers kompanijos 
7,000 darbininkų nutraukė 
unijin. ryšius su Darbo Fe
deracija ir įstojo į Jungti
nę Automobilių Uniją, kuri 
yra sudėtinė dalis Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto.

Remington and Neklauso
Darbo Komisijos Įsakymo

New York'.—Remington- 
Rand rašomųjų mašinėlių 
kompanija atsisako pasi
duot Šalies Darbo Santikių 
Komisijai, kuri paliepė pri
imt atgal 4,000 darbininkų. 
Kompanija tuo^ darbinin
kus išmetė už dalyvavimą 
streikuose.

R e m i n g t on-Rand žada 
kreiptis į federalius teismus 
ir tikisi, kad jie atmes pa
tvarkymą valdiškos Darbo 
Santikių Komisijos. Ši ko
misija išleido pareiškimą, 
kur parodo, kaip provokato
riškai ir žiauriai kompanija 
laužė streiką, mindžiodama 
visą Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą.

Berlyn. — Trūkstant mė
sos, Vokietijoj pradeda iš 
žuvies dirbti “hot dogs” 
dešrukes.

Ispanijos Atstovas Atsišaukia 
į Amerikos Valdžią

Washington. — Ispanijos 
ambasadorius F. de los Rios 
įteikė notą Jungtiniu Valsti
jų vyriausybei, atsišaukda
mas atkreipt dėmėsi į tai, 
jog kitų šalių armijos įsi
veržė į Ispaniją. Jis vadina 
tas šalis “visuotinos taikos 
priešais.”—Tie priešai yra 
Italijos ir Vokietijos fašistų 
valdžios. '

Naziai Reikalauja Roosevel- 
to Neleist Jų Įžeist

Berlynas, kovo 16.—“Ang- 
riff”, laikraštis propagandos 
ministerio J. Goebbels, rei
kalauja, kad prezidentas, 
Rooseveltas sustabdytų “žy
dų vadus,” idant jie toliau 
neįžeidinėtų nazių valdžią, 
kaip kad masiniame susirin
kime Madison Square Gar- 
dene, New Yorke, 
pirmadienį.

pereitą

i Washington. — Hitleris 
su savo agentu Fritz Kuhnu 
turi Jungtinėse Valstijose 
200,000 organizuotų, unifor
muotų nazių, sako kongres- 
manas Dickstein.

Liaudies Armija Nu
kovė bei Sužeidė 5,000 
Fašistų Guadalajaroj

FAŠISTAI ATMUŠTI JA- 
RAMA UPĖS FRONTE

Madrid, kovo 16. — Ispa
nijos milicininkai atmušė 
tolyn italus Brihuega srity j, 
Guadalajara fronte. Brihu
ega yra centras tarptautinio 
fašistų štabo šiame fronte.

Liaudies milicija, žygiuo
dama skersai Encinas kal
no, atėmė iš fašistų dar dvi 
karines pozicijas.

Fašistai atakavo liaudie- 
čius Jarama upės fronte į 
pietų rytus nuo Madrido, 
bet liko atmušti.

Guadalajaros srity j fašis
tų armija, daugiausia italai, 
žada persiorganizuoti ir iš- 
naujo šturmuoti respublikos 
gynėjus. Italam reikia per
siorganizuoti todėl, kad 
liaudies kariuomenė suplie
kė juos Trijueque, ir jie be
bėgdami iškriko.

Maskva.—Pranešimai So
vietų spaudai iš Ispanijos 
sako, kad liaudies kariuome
nė užmušė ir sužeidė apie 
5,000 italų fašistų Guadala
jara fronte,., ąpie 46 mylios į 
šiaurių rytus nuo Madrido.

Savo Prakišimus Fašistai
Aiškina “Blogiausiu Oru”

Salamanca, Ispanija, kovo 
16.—Fašistai rengiasi viso
mis jėgomis vėl pulti liau
diečius Guadalajaros-Madri- 
do fronte ir jau pradeda 
“bandomuosius mūšius.”

Kad dvi italų divizijos bu
vo sumuštos Trijueque, už 
tai fašistai kaltina “blogiau
sią orą.”

Iš savo pusės, fašistai gi
riasi, kad jie prasigrūmę 
“kelias mylias gilyn į Jara
ma upės klonį” ir užėmę ke
lis kaimus Guadalajara 
fronte, kuriuos liaudiečiai 
buvę apleidę.

Fabrikantai Monopoli
stiniai Kelia Kainas

“Savieji” Rengės Sprogdini 
Fašistą Parako Sandėlį

Madrid. — Trys fašistų 
kariai, perbėgę į liaudiečių 
pusę, pranešė, kad jie vien 
Valladolid mieste matė 
5,000 Italijos kareivių. Sa
ko, ispanų fašistų kareiviai 
labai pasipiktinę tokiomis 
didelėmis svetimų armijo
mis; ir protestui prieš sve
timšalių kareivių daugybę 
jie padarę sąmokslą išsprog
dini parako sandėlį. Bet fa
šistų vyriausybė susekė są
mokslą ir sušaudė 21 jo da
lyvį, tame skaičiuje tris sa
vo leitenantus, keturis un- 
teroficierius ir 14 kareivių.

Wash ington. — Kainos 
svarbiųjų dirbinių perdaug 
pakilo,—sako M. S. Eccles, 
pirmininkas federalių atsar
gos bankų komisijos, — to
dėl, kad svetimos šalys per
ka iš Amerikos daug daik
tų reikalingų joms ginkluo
tis; kad įvyksta skaitlingi 
streikai, ir kad fabrikantai 
“elgiasi mono polistiniai.” 
Nes, pridėdami darbinin
kams biskį algos, jie kur kas 
daugiau pakelia savo pro
duktų kainas.

Eccles sako, reikės augš- 
čiau aptaksuot pelnus, idant 
gaut lėšų bedarbiams šelpt 
ir išlygint nedateklius šalies 
ižde.

Geležies Kompanija Pripažino 
Industrinę Uniją

Amerikos Fašistai prieš 
Vyriausio Teismo Taisymą
Washington. — Kongres- 

manas Wm. Lemke, buvęs 
fašisto kunigo C. Coughlino 
kandidatas į prezidentus, 
taipgi išstoja prieš prezi
dento Roosevelto 
mą panaujint Vyriausią 
Teismą šešiais 
niais teisėjais.

Reading, Pa. — Padaryta 
sutartis tarp industrinės 
unijos ir Reading Geležies 
kompanijos, turinčios septy
nias dirbtuves rytinėj Penn- 
sylvanijoj. Kompanija pri
pažįsta šią uniją vienintele 
savo 2,200 darbininkų atsto
ve ir prideda jiem 10 pro
centų algos.

Streikas prieš 4 Didžiausius 
Detroito Kotelius

reikalavi-

pazanges-
l

Fašistai vėl Bombarduoja 
Madrido Gyventojus

Madrid. — Fašistų artile
rija bombarduoja Madrido 
centrą; jų lėktuvai numetė 
desėtką bombų ant Madri
do. Tapo užmušta 12 neka- 
riškių gyventojų ir daug su
žeista.

Detroit, Mich., kovo 16.— 
Darbininkai-tarnautojai pa
skelbė streiką keturiuose di
džiausiuose vietiniuose vie- 
šbučiuose: Book-Cadillac, 
Fort Shelby, Detroit Leland 
ir Statler. Policija užpuldi
nėja pikietininkus. Book- 
Cadillac viešbutyj 135 tar
nautojai streikuoja sėdėji
mu.

Savininkai uždarė užstrei- 
kuotus viešbučius.

Vyriausias Teismas Liuosuo- 
ja Miestą Valdininkus nuo 

Taksą Federalei Valdžiai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias teismas 
7 balsais prieš 2 nutarė, kad 
šalies valdžia negali reika
laut taksų nuo algos, kurią 
gauna W. W. Brush, New 
Yorko miesto vandens biu
ro vyriausis inžinierius. Jo 
alga yra $14,000 per metus 
ir jis turėtų mokėt federalei 
valdžiai $256.27 taksų.

Manoma, kad New Yorko 
mieste galės tuo tarimu pa
sinaudot 2,000 vietiniu val
dininkų ir valdininkėlių, o 
visoj šalyj—200,000, nenorė
dami mokėt taksų centrali- 
nei valdžiai.

Vyriausio Teismo daugu
ma atrado, kad šalies vy
riausybė savo reikalauja
mais taksais “kenkianti” 
valstijų ir miestų valdžioms.

Reikalauja Neleist Kalbėt 
Per Radio už Vyriausio 

Teismo Pataisymą

pazan-

Reading, Pa. — Mezgyk
lų savininkai nusitarė rei
kalauti teismo indžionkšino 
prieš streikuojančius savo 
darbininkus.

Albany, N.Y.— Manoma, 
kad New Yorko valstijos 
seimelis priims įnešimą už
draust šioj valstijoj parda- 
vinėt tavorus, pagamintus 
vaikų darbu.

Teisėjas Įsako Auto. 
Streikieriam Apleist j 
Chrysler Fabrikus

į,
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Italija Esanti “Mahometoniš- 
ka” Valstybė!

GRASINA BAUSTI VA
DUS $10,000,000

Bengazi, Libija. — Itali
jos diktatorius Mussolini sa
kė kalbą mahometonų baž
nyčioj, kuri čia jau buvo žo
džiu verčiama arabų kalbon. 
Jis, be kitko, dėkojo maho- 
metoniškiems Libijos gy
ventojams už “ištikimybę ir 
pasiaukojimą” Italijai.

Italijos kolonijos Libijos 
gubernatorius Balbo išleido 
knygelę, kurioj gerinasi ma
hometonams, būk Italija 
esanti “mahometoniška” 
valstybė, nors jinai turinti 
atlikt savo pareigas ir kaipo 
didelė krikščionių valstybė...

Liaudiečiai Apsupo 5
Šimtus Italy Troky

Hendaye, Franc., kovo 16. 
-Tarptautinė brigada, kovo
janti po Ispanijos liaudies 
vėliava, atkirto didelį skai
čių italų kareivių-su-500 
trokų Brihuegoj, Guadala
jara fronte, taip kad jie ne
galį susisiekti su kitomis 
dalimis fašistų armijos.

. Liaudies milicininkai atsi- 
grumė iš Trijueque, nušluo
dami savo priešus, užėjo už
pakalin Brihuega miesteliui 
ir apsupo jįjį. Dabar liąu- 
dieciai kanuolėmis ir orlai
vių bombomis smarkiai 
bombarduoja Brihuegą, ku
ris yra stovykla fašistų ge
nerolo J. Moscardo ir jo šta
bo.

Liaudies lakūnai kartoti
nai bombarduoja fašistų 
maisto ir amunicijos trokus,

Detroit,Mich. — Apskri
čio teisėjas Allan Campbell 
išdavė indžiokšiną, kuriuom 
įsako vadams Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos ištraukt 6,000 streikie- 
rių-sėdėtojų iš aštuoniiį 
Chrysler Auto, fabrikų iki - 
9:30 vai. šį trečiadienį iš ry
to. - O jeigu vadai to nepa
darys, tai galės būt nubausti 
$10,000,000, sako indžionkŠi- 
nas. — Tai yra grasinimas 
užgrobt unijos ir jos vadų 
nuosavybę.

Teisėjas Campbell išdavė 
savo' indžionkšiną John L. 
Lewis’ui, pirmininkui Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto; H. Martinui, pre
zidentui Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos, ir 
kitiems jos vadams.

Michigano gubernatorius 
Murphy pareiškė, kad “turi 
būt pasiduodama teismo įsa
kymams,” nors jis neva “be-
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bininkus su fabrikantais^
Ar klausyt teismo įsaky- v 

mo ir apleist užimtas dirį)|- 
klas, šis klausimas bus įįf ‘ 
vestas išspręst patieff 
streikieriams - sėdėtojajfe 
sako unijos .vadai.

>0

Washington. — Atžaga
reivis senatorius King iš 
Utah kovo 14 d. pageidavo 
naujo, įstatymo, kuris už
draustų ^aųgštiem šalies val
dininkam naudot radio, ka
da jie agituoja už ar prieš 
kokio įstatymo išleidimą. 
Jis pyksta, kad prezidentas 
Rooseveltas ir jo valdžios 
nariai kalba per radio, relę 
kalaudarni pataisyti Vyriau
sią Teismą šešiais 
■gesniais teisėjais.

Senatorius King taipgi 
kaltina Roosevelto valdžią, 
kda jinai daranti spaudimą 
radio kompanijoms, Idant 
jos varžytų kalbančius prie^ 
Vyriausio Teismo Taisymą. 
Jis sako, kad radio stotys į 
vakarus nuo Chicagos visai 
n e p e r 1 e i do senatoriaus 
Wheeler’io kalbos, kur jis ir daugelį Jų jau sunaikino, 
kritikavo prezid. Roosevelto 
sumanymą del to teismo. O 
ir Wheeler’iui bekalbant per 
radio Chicago j, stotis nukir
tus dalį jo kalbos.

E X T R AI

Tokie yra necenzūruoti 
United Press pranešimai.

Nariai Suėmė 300 Mainierią 
Su Markėmis iš Francijos

Užklupo Fašistą Šnipą Lizdą 
■ Barcelonoj, Ispanijoj
Barcelona, Ispanija.—Po

licija padarė kratą fašistų 
šnipų lizde ir daugelį jų su
ėmė. Sakoma, kad tarp 
areštuotų esą ir keli armi
jos oficieriai.

LONDON, kovo 16.—I 
lija ir Vokietija atsisako 
traukt savo kareivius iš : 
panijos, iki bus “išrištąsįj 
panijos aukso klausimai 
—Manoma, kad Ispanij 
valdžia yra išsiuntus daug 
mą savo aukso į Francųį* 
geresnei ten apsaugai.

Salamanca, Ispanija, ko
vo 16.—Fašistai skelbiasi, 
būk jie “kriušinančiai su
mušę” liaudiečius CordobOs 
fronte.

ftMetz, Franci j a. — Šimtai 
Vokietijos maiųierių kas
dien pereina per rubežių 
dirbti Francijos kasyklose, 
o po darbo grįžta atgal Vo
kietijon. Savo algą fran- 
cūžiškais pinigais frankais, 
jie išsikeisdavo ją visą vo
kiškomis markėmis Franci
jos pusėj; už penkis fran
kus gaudavo vieną markę. 
O ‘ jeigu frankai keičiami 
Vokietijos pusėje, tai, pagal 
nazių nustatymą, reikia ati
duoti beveik devynis fran
kus už markę.

Paskutiniu laiku nazių 
valdžia patvarkė, kad vokie
čiai mainieriai tik trečdalį 
savo algos gali iŠsikeist 
markėmis Francijos pusėj, 
kur jie beveik antra tiek 
daugiau gauna markių už 
frankus negu Vokietijoj. 
Prieš tokį skriaudžiantį 
juds patvarkymą tuoj su
bruzdo vokiečiai mainieriai, 
ir pereitą šeštadienį jie, išsi-

Mirė Kauno Bankierius VL 
Soloveičikas

Chicągo, III., kovo 16,-^- 
Mire žinomas Kauno batijd- 
ninkas Vladimir Soloveiči
kas, beviešėdamas Amerl-
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Newark, N. J., kovo !&-*•
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SUOKALBIS NUŽUDYT 
HITLERĮ?

Manoma, kad jis apsinuo
dijo paimdamas perdaug 
vaistų nervams suraminti.

Valencia, Ispanija, kovo 
16. — Naujai paskirtas So^ 
vietų ambasadorius įteikė 
savo įgaliojimą Ispanijos 
prezidentui M. Azanai.

Berlynas, kovo 16.—Na
zių orlaivyno ministeris H. 
Goering, kalbėdamas per 
radio, persergėjo tuos, ku
rie “suokalbiaują nužudyt 
Hitlerį.” Sako, būk “visų 
Vokietijos žmonių ‘meilė’ 
Hitleriui apsaugosianti j į 
nuo žmogžudžių.

ninkių užėmė I. Lewis ciga
rų kompanijos dirbtuvę ii 
streikuoja sėdėdamos joje..
----------------- ------ ------- _
mainę savo algas į markės 
Francijos pusėj, demo 
ruodami perėjo atgal per 
sieną į Vokietiją. N 
visus tuos demonstran 
nufotografavo; paskui 
darė ant jų ablavas ir aftl- 
tavo 00 tokių mainierių.
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ŠYPSENOS
Wilkes Barre, Pa

Iš VIII Skyriau;

Ale

Holtzmanas liū

iš kitur atvyku

■!>.........

liudijo, 
Danijon

pinigą, taip greitai galimi Suprasti, kdc 
P. Grigaičio kalbos argumentai į>rieš Šo 
Viėtiį teisiną buvo parodija!

Vieno Akto Tragikomedija 
(Draudžiama vaidinti ne 

girtiems)
Tamo Mooney Išlaisvinimo 

Reikalas
Californijos žemesnysis seimelis (As

sembly) 45 prieš 28 balsus priėmė nutari
mą, suteikiantį Tarnui Mooney laisvę.

Šiuos žodžius rašant, Assembles nuta
rimas yra perduodamas augštesniajam 
valstijos seimeliui (Senatui).. Menama, 
kad čia atsiras daugiau reakcininkų, ku
rie iš peties priešinsis Mooney išlaisvini
mui.

Dar kai Assemblėj buvo klausimas 
svarstomas, tūli reakcininkai šūkavo, kad 
net jeigu ir abu seimeliai rezoliucijas pri
imtų, jos nebūsiančios legališkos,kadangi, 
esą, tai ne seimelių dalykas 'tokius kali
nius, kaip Mooney ir Billings liuosuoti.

Nepaisant visko, labai svarbu, kad abu 
seimeliai priimtų rezoliucijas, suteikian
čias Mooney laisvę. «

MooneySaisvės šalininkai šaukiasi į vi
sus darbo unijistus, į visus laisvę mylin
čius žmones, kad jie siųstų rezoliucijas ir 
telegramas Californijos senatui reikalau
jant užgirti Assembles priimtą rezoliu
ciją.

Mooney kenčia kalėjime nekaltai jau 
per 20 metų. Be abejo, tai yra dėlto> 
kad Amerikos darbininkai perilgai laukė 
tylėdami, permažai kovojo už Mootiey 
laisvę. Nors dabar reikia sukrusti.

Bet kas tam tikės?

Kiekvieną metą katalikai dar
bininkai, o dar pusėtinai ir pfo- 
gresyvio elemento, ypatingai gi 
moterys, su dideliu nobažnūmd 
laukia velykų, kad sū didžiau
siomis ceremohijomis atžymėti 
krikščionių išganyto j o,, savo die
vo iš karsto “prisikėlimo” šven-

Kai Trockis gyveno Čopetihagene, o Se
dovas (jo šūnUš) veikė Berlyne, tai juk 
visiškai natūralu, kad jiė turėdavo kon
ferencijas. Trockiui būdavo sunkiau 
kur nors nuvažiuoti, negu jo sūnui.

Trockis, jo sūnus ir visi trockištai iš 
kailio neriasi, kad kaip nors diskredita
vus Maskvos teistinis, kurie apnuogino 
juos kaipo kotitr-reVOliucionierius, kaipo 
fašistą sėbriis. Jie tatiiinąudoja 
kius triksus ir “argutiientus.” /

7 vai. vakare, šis koncertas 
bus labai svarbus, nes progra
mos pildyme dalyvaus gabiau
sios meno spėkos. Todėl, kaip 
vietos, taip ir apylinkės lietu
viai ir lietuvaitės, pasinaudoki
te šia proga. Patys skaitlingai 
atsilankykit, nepaliekant nė 
savo pažįstamų. Atsilankę iš
girsite vieną iš puikiausių pro
gramų, o po programos bus 
šokiai prie geros orkestros iki 
vėlumai nakties.

Veisiejiškis.

V1SO- 
___ Jie nega

li prisipažititi papildę tą ar kitą šelmystę,

Aras
Pas mus aštuntam skyriuj 

be politkalinių sėdi dar 
“inteligentai” pagarsėję sa
vo šimtatūkstantiniais išeik
vojimais iš liaudies iščiulp
tų pinigų. Čia randasi ir si- 
filitikai ir triperitikai ir 
trachomščikai, “slabasilka” 
ir daug kitų.

Nekurie sargai pasižymi 
ypatingu akiplėšiškumue ūž- 
puldinėjimais ant kalinių be 
mažiausios priežasties.

Pas mus 144 kameroj 22 
žmonės, būna ir daugiau. 
Kamera nedidelė, maždaug 
6 mtr. ilgio 5 tiltr. pločio ir 
3 mtr. aukščio. Dviejų aukš
tų narai sukalti iš lentų, gi 
per plyšius iš viršaus ant 
apačioj gulinčių krinta šiau
dai, dulkės ir visoki nešva- 
rUtiiai. Ant narų visi gulėt 
netelpa ir daliai tenka gu
lėt ant grindų. Grindys jau 
nuo kažin kurių laikų ir vai
kštant tarp išpuvusių skylė
tą lentą galima ir koją išsi
sukti-. Plaunant tos skylės 
prisipila vandens ir per die
ną dvokia puvėsiais, o kada 
išdžiūsta, iš lentų plyšių ky
la dulkės. Be to, per tas 
skyles eina vėjas, gulėdami 
peršąlą, nuo ko suserga. 
Tuojaus sugulus iš visų sky
lių ir kampų išlenda galybės

Švaki Argumentai
Pereitą savaitę (kovo 9 d.) Chicagoje 

P. Grigaitis skaitė paskaitą apie trpckis- 
tų teismus Maskvoj. Aišku, jam rūpėjo 
kiek galint daugiau paniekint ir “sukriti- 
kuot” Sovietų Sąjungos teismus, ir tam 
tikslui jis panaudojo trockistų bylas.
* Pasak “Naujienų,” P. Grigaitis “nuro
dė, kad bylos rekorduose yra tiek daug 
netikslumų, jog negalima apie tą (Apie 
ką?—“L.” Red.) abejoti.” Girdi:

Vienas iš teisiamųjų byloje ihž. Stroilov 
tvirtino, kad 1932 metais jį gąsdino vokie
čių naziai, kad jisai bus suimtas už komu
nistišką agitaciją. Bet 1931 metais Hitleris 
dar nebuvo Vokietijos valdžioje ir komunis
tai buvo legališka partija Vokietijoj (“N.” 
už kovo 12 d.)..
Kaip matome, pats “N.” redaktorius 

net metus sumaišo: vienur sako 1932, o 
kitur kalba apie 1931 metus. Bet tas ne 
tiek mums svarbu. Svarbu mums pats 
esminis klausimas.

Pasirodo, kad P. Grigaitis nežino, ką 
kalbąs, jeigu jis teigė, kad Stroilovas 
tvirtino, būk jį naciai gąsdinę komuniz
mu 1932 metais.

Stroilovas nieko panašaus niekur ne
tvirtino. Mes turim po ranka visą teis
mo eigą, mes turime užrekorduotą kiek- 
yiėhą Piatakovo-Radeko teisme pasakytą 
prokuroro, teisėjų, kaltinamųjų ir liūdi- 
pinkų žodį ir niekur mes nesūradom to, 
ką P. Grigaitis pasakojo.

inžinierius Stroilovas buvo pasiųstas 
Vokietijon susipažinti su angliakasyklo- 
mis ir samdyti inžinierius-spečialisttis 
darbui Sovietų Sąjungoj. Per jo ratikas 
berėjo apie 250 specialistų, iš kurią 70 jis 
pasamdė darbui.
s.-Kai Sovietų vyriausybė arba šiaip jos 
įstaigos siunčia užsienin savo žmones, 
tai jiems įsako nevaryti jokios komunis
tinės agitacijos toje šalyj, kur jie ratida- 
si. Iš kitos pusės, valdžia tos šalies, kū

juos naudoja diskreditavimui 
teismo!

Ten pat “N-se” rašoma:
Kitas sąmokslininkas Holzman 

kad 1932 metais jis buvo nuvykęs 
kur Trockio sūnus nuvedė jį pas Trockį. 
Ten suėjo dar keli kiti trockininkai, ir visi 
sudarė suokalbį nuvertimui sovietų valdžios, 
etc. Susirinkimas įvykęs Kopenhagos vieš- 
butyj Bristol. Pasirodo, kad Kopenhagoje 
tokio viešbučio tais metais nebuvo, o antra, 
kad Trockio sūnus Danijoje nebuvo.

Šičia P. Grigaitis kalba apie Žino v j e- 
vo-Kamenevo teismo kaltinamąjį Holtz
man. Prelėgentas, matyti, mano bus 
ir tuo sukritikavęs sovietinį teismą, bet 
jis skaudžiai apsirinka.

Iš Grigaičio kalbos išeina, kad Trockis, 
jo sūnus Sedovas, Holtzmanas ir kiti bu
vo susirinkę Bristolio viešbutyj “ir visi 
sudarė suokalbį nuvertimui sovietų val
džios,” bet tai ne tiesa 
dijo, kad jis Bristolio viešbutyj tiktai su
sitikęs Sedovą ir iš ten nuvykę pas 
Trockį.

Delei Bristolio viešbučio “nebuvimo,” 
pas mus jau buvo rašyta. Copenhagene, 
ties Centraline Gležkelio stotimi) randa
si Grand Hotel Kobenhavn, prie kurio 
1932 metais stovėję prijungta Konditori 
Bristol (Cafe Bristol)., Į šitą Cafe 1932 
tirėtais įeiti tebuvo galima tiktai iš vieš
bučio (dabar jau, sbkom'a, padaryta at
skiras įėjimas). “Konditori Bristol” rai
dės didelės ir elektra nušviestos. Jos su
daro didesnį efektą, negu paties viešbu
čio iškaba (Skaitytojai gali matyti tos 
vietės atvaizdą, telpantį Soviet Russia 
Today, už kovo mėn., pusi. 7. Minėtą 
atvaizdą Radio Corporation of America 
nutraukė vasario mėn. 22 d., š. m.. Cafe 
Bristol nuolat susirinkdavo trockištai, 
kaip Danijos, taip 
šieji;

Aišku, Holtzmanas, matyti, dėlto ir pa
skaitė pati viešbutį Bristol viešbučiu.

Šitokis dalykas yra su viešbučiu. Nors 
pas mus apie tai buvo rašyta ir aiškinta, 
tačiau, matyt,' Grigaitis ąėkreipiū į tai 
jokios domės. Jam viskas tiesa, ką pa
rašo trockištai.

Pagaliau, ko gi vertas P. Grigaičio ar- 
guitientas, kad “Trockio sūnus nebuvo 
Danijoje.” Kas gi jam tai sakė? Ma
tyti, jis kur nors matė Hearsto arba 
tročkistų spaudoj
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Lietuviai ir lenkai, sulaukę Ve
lykų, vos dar tik rytui išėūšuš, 
sekmadienio rytą skubinasi į 
bažnyčią, kad prikelti dievą iš 
numirusių, prie jo ščyrai mel
džiasi, jam gausiai aukauja do
lerius ir gieda, kad “Iš verksmo 
stojosi linksmybė, — aleliuja.” 
Na, o airiai, tą patį dievą pri
kelia šeštadienio ryte, o slo
vakai vakare.(?—Red.). Ta- 
čiaus ir vienų ir kitų “dvasiški 
tėvai” savo ištikimiems tvirti
na, kad dievas tikrai tą valan
dą, kurią jie atlaiko ceremoni
jas, prisikėlė iš numirusių.

Tačiaus tikintieji nežino, ne
supranta nei velykų, nei jų die
vo iš karsto prisikėlimo reikš
mės. O nežino todėl, kad ne
nori žinoti; neskaito tikrojo— 
svietiško mokslo knygų; neapsi- 
pažįsta nors paviršutiniai su 
dievų ir religijų atsiradimo, jų 
vystymosi įstorija, o pasitenki
na vien tiktai laikraščiais, o ki
ti semiasi “apšvietą” iš malda
knygės ir kunigų “pamokslų.”

Vaduodamiesi mokslo davi
niais mes žinome, kad apie 
tūkstantis metų prieš krikščio
nybės atsiradimą buvo švenčia
ma dievų iš numirusių prisikė
limo šventės. Aigiptiečiai savo 
dievo — pasaulio išganytojaus 
Oziro, babiloniečiai dievo Mar- 
duko, persai dievo Mitros, arba 
siri j iečiai jų dievo Adono ir 
daugelis kitų pagoniško tikėji
mo senovės tautų, kaip ir mes 
savo išganytojo Jėzaus, šventė 
tiktai pavasario laiku, kuomet 
gamtoje visa gyvybė, o ypatin
gai žmogaus duona—žiemkentis 
grūdas — atgyja, prisikelia iš 
žieminio karsto. . . b

O taip pat mums yra žinoma^ 
kad senovės žemdirbiai grūdo 
mirimo ir “karste” gulėjimo.lai
kotarpį atžymėdavo septynių 
dienų pasninkais, liūdėjimais, o 
pavasariui išaušus—grūdui at
gijus—džiausėsi, linksminosi — 
šventė Velykas!

Tačiaus senovės tikybų dva
siškiai, o vėliaus ir krikščionių 
dvasiški ja, sugebėjo apgauti 
tamsią liaudį ir išgalvojo dievo 
karste gulėjimo ir iš numirusių 
prisikėlimo ceremonijas ir jas 
sujungė su žemdirbių pavasa
rio švente, Velykomis! Neužteko 
to. Katalikų dvasiški j a išgalvojo 
ir gavėnią septynių Savaičių, o 
ne septynių dienų, kaip kad pa
gonys turėjo, pasninkams ir liū
desiui. Na, ir dar pridėjo “čis- 
tąjį ketvergą” ir “didžiąją pel
nyčiai kad visų tų dienų cere
monijomis kuo labiausia paveik
ti į tikinčiųjų protą ir jausmus, 
kad sukelt juose prieš dievą, po
ną ir dvasiškiją nusižeminimo 
jausmus.

Jie įvedė ir ausinę-išpažintį, 
ką ir po šiai dienai tvirtina, 
kad : “Kas Velykinės išpažinties 
ščyrai neatliks-—nebus išgany
tas ir neregės dangaus karalys
tės po mirties!.1..

Nors trumpai pažvelgkime, 
kam toji dvasiškuos išgalvota, 
o buržuazijos užtvirtinta, ausi
nė išpažintis naudingą? štai 
nors vienas iš draugelio faktas! 
Viena moteris, šiuos žodžius ra
šančiam pasakojo, kad kunigas 
per išpažintį jos klausinę jo: 
Kode! jos vyras nėiiia į 
bažnyčią; ar ■ vyrks skaito 
“bjaUHus” raštus; ar priguli 
prie bolševikų, ir tt. Ir, moteris 
sako,’ atsakiau, kad taip : mano

Strėikai ir Kitkas Mūsų 
Mieste

Šiuom laiku Čia likosi su
stabdyti kontraktoriaus A. J. 
Šordani darbai. Po šiuom kon- 
traktorium dirbantieji darbi
ninkai išėjo streikam Streikas 
palietė Swift mėsos kompani
jos statomą sandėlį ant North 
Pennsylvania Ave., statomą 
Dodson mokyklą ant Jones ir 
Airey Streets ir statomą ligo
ninę Taylor’ye.

Prie šio kontraktoriaus dar
bininkai .dirba ilgas valandas, 
o už tą sunkų darbą gauna to
kį atlyginimą, kad ir kasdien 
dirbantiems reikia badauti. 
Organizuoti darbininkai ilgiau 
negalėjo žiūrėti įztokį neor
ganizuotų darbininkų išnau
dojimą ir šiomis dienomis juo
sius išvedė į streiką.

Pikiete dalyvauja daugiau 
kaip 500 organizuotų darbi- 
hinkų iš šių skyrių — brick
layers,, carpenters, asbestos, 
electricians ir kiti. Gal pavyks 
darbininkams priversti A. J. 
Sordani Construction Kompa
niją pagerint ten dirbančių 
būvį.

Darbininkai laimėjo prieš 
Scranton Spring Brook Water 
Company. Ši kompanija kai
nas už vandenį tiek buvo iškė
lus, kad darbininkams buvo 
neįmanoma išsimokėt ir po 
kiek metų neatlaidžios kovos, 
kompanija likosi priversta pri
imti pirmiau buvusias kainas.

Šioje apylinkėje anglių 
kompanijos numušė kainas ant 
anglių po $1.50 ant tono. Tik 
ant pačios smulkiausios ang
lies pakėlė kainas 15c ant to
no. Dabar kasyklose dirban
tieji darbininkai džiaugiasi, 
nes gal gaus dieną kitą dau
giau padirbėti. Yra viltis, nes, 
kadangi kainos numuštos, 
žmonės galės pirkt daugiau 
anglių.

Keletas žodžių iš susirinki
mo North American Komiteto 
Skyriaus del Pag'elbos Ispani
jos Demokratijai. Tas komite
tas padeda Ispanijos kovoto
jams prieš fašistus, kurie už
puolė teisėtai išrinktą žmonių 
valdžią. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir likosi nutarta 
daug svarbių dalykų del toli
mesnio veikimo. Tik gaila, kad 
šio miėšto lietuvių organizaci
jos neįvertina šio svarbaus 
darbo ir neturi savo atstovų 
šiam komitete. Tik ALDLD 43 
kuopa turi savo atstovą šio ap
skričio komitete, o kitos ko tai 
laukia. Susirinkimai būna 
kiekvieną antradienį, 7 vai. va
kare, 31 Public Square, Lah- 
ning Building, ant ahtrų lubų, 
kambaryje 15.

ALDLD 12-to Apskričio 
rengiamas koncertas dienraš
čio “Laisvės” naudai jau visai 
arti. Jis įvyks kovo 31 dieną, 
69 South Hahėock St. Pradžia
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nes tas jiems užduotų dar didesnį smūgį. 
Na, ir “Naujienų” redaktorius tų panau
doja kaipo gryną pinigą!

P. Grigaitis savo paskaitoj pasakęs: 
“Taip kaip greitai galima pažinti netik
rą pitiigą, taip greitai galima suprasti, 
kad trockistų bylos Maskvoje buvo tei
singumo parodijos?’ Mes gi pasakysime: 
^Taip khip greitai galiina pažinti tietikra 
pinigą, taip greitai galima Suprasti, kad

Seen a—saliūnas.
Laika s—dabartis.

Personažai:
Pilietis A.
Pilietis B.
Pilietis C.
Bartenderis.
Uždangai pasikėlus A. ir B. 

stovi viename gale baro-, o C.— 
kitame. Bartenderis dairosi ir 
laukia užsakymo.

PIL. A.: Užvakar grįžau na
mo, taip sakant pačiam smagu
me. Kojos krivuliavo, ale buvau 
negirtas. Ėjau tiesiog namo. Ei
nant pro kampą susidūriau su 
policistu, žinai, tuom airiu Mur
phey; būdamas piliečiu, paklau
siau jo, kiek laiko; o jis—vari- 
joto šmotas!—kad jau žiebė ko
čėlu man per labonę ir suriau
mojo: “One o’clock, you son of 
a b.......!”

PIL. B.: Tai gerai, kad nebu
vo dvylikta.... ’ Policistas tau 
būtų kirtęs dvyliką rozų!

PIL. A.: Sužinojęs, kiek lai
ko, skubinausi namo 
prakeiktos durys.. . . Rakto ne
galėjau įkišti—skylutė perma- 
ža! Gerai, kad kaimynas tuom 
pačiu laiku susirinko, tai ir aš 
įsmukau vidun. Tik jis barėsi, 
kam aš su cigaru norėjęs duris 
atrakyt, o raktą laikęs danty-

vyras netiki į dievą, priguli prie 
bolševikų ...vNa if, girdi, kuni
gėlis “pamokino” kaip “geriau
sia” kovot prieš “ištvirkusį” vy
rą ir jį pergalėt, kad jisai grįš- 
tų prie dvasios šventos.

Pirtniaušiai, moteriš sako, ku
nigas liepė ūžpifkt mišias, ne- 
laikyt šluboj “n'ešvarių” raštų, 
paskelbti vyrui streiką —- ne
gaminti jam Valgio, negulėti 
vienoj lovoj ir tt. Moteris pri
dūrė, kad kunigas klausinėjo: 
kur ir kokioj dirbtuvėj jos vy
ras dirba! Ir kam jam tas rei
kalinga?! Bet, rodosi, komenta
rų nereikia; aišku, kodėl dau
gelis radikalų darbininkų, tai 
vienur, tai kitur, be jokio pra
sikaltimo iš darbo gi palei
džiama. Mat, visokių šnipų 
esama!

Ir, rodosi, sunku tikėti, kad 
šiais laikais kunigai duoda ton
kins “pamokinimus,” tokį grie- 
kų “išrišimą,” tokią moteriai 
“pakulą” už jos vyro prasikal
timus — prieš dievą!... O tai 
buvo ir yra dvasiški jos svar
biausias velykų ir velykinių au
sinių tikslas, skiepyti fanatizmą 
ir, bendrai su buržuazija, slo
pinti kylančią darbininką klasę!

šiame straipsnelyj permaža 
vietos tam, kad smulkmeniškai 
nušviesti buvūsių ir esamų die
vų gimimą, mirimą, iš karsto 
prisikėlimą ir Velykų atsiradimo 
ceremonijas.

Kas laisvai protauja, supras 
ir iš šio rašinėlio — kam'nau
dingos Velykos! P. Sakai.

rion SSSR žmonės atvažiuoja, griežtai 
rėikalauja, kad įvažiuojantieji susilaiky
tų nuo varymo visokios komunistinės 
propagandos. Panašios išlygos buvo 
duotos ir Stroilovui.

Bet Stroilovas jų nesilaikęs. Jis gir- 
daVęs inžinieriams Sovietų Sąjungos gy- 
vėtiįtiią (tuomet dar jis buvo ištikimas 
Sovietų tvarkai žmogus). Na, ir iš to 
Vokietijos slaptoji policija pradėjo jį te
rorizuotu gązdinti areštu. Slaptoji po
licija darė tą per tam tikrų firmų agen
tus, kurių tūli buvo susirišę su slaptąja 
policija. Berg, Wurster, Dehlman, ir ki
ti palaikė ryšius su Stroįlovu ir jį įtrau
kė į Vokietijos slaptosios policijos tar
nystę.

Vadinasi, Stroilovas niekur netvirtino, 
kad j j įtraukė slaptosios policijos tarnys- 
ten naziai arba jų valdžia. Jis sakė, kad 
jį įtraukė tam tikrų firmų agentai, susi
rišę su slaptaja policija arba pati Vokie
tijos slaptoji policija!

Dar pasilieka paaiškinti du dalykai, 
paminėti P. Grigaičio: (1) ar prieš fašiz
mo atėjimą Vokietijon ten veikė slapto
ji policija ir (2) ar Vokietijos valdžia 
leisdavo toj šalyj varyti komunistinę agi
taciją Sovietų Sąjungos atsiųstiems žmo
nėms, einantiems oficiales pareigas.

Kiekvienas žmogus, kuris ką nors žino, 
puikiai žino ir tai, kad Vokietijos valdžia 
palaikė slaptą policiją—šnipinėjimo de- 
parttiientą. Tokias policijas palaiko 
kiekviena šalis, nepaisant, kokia joje bū
tų tvarka. Vokietijos slaptoji policija, 
kaip kitų buržuazinių kraštų tos rūšies 
įstaigos, visuomet rūpinosi ir rūpinasi 
palaikymu savo šnipų Sovietų Sąjungoj.

Antra, kaip Vokietijoj, taip ir kituose 
kraštuose, visur ir visados valdžios 
drausdavo Sovietų Sąjungos atstovams 
vesti bent kokią propagandą savo šalyj. 
Tas taip jau aišku.

Kai Vokietijoj įsigalėjo naziai, tai 
Stroilovas per tuos pačius žmones (Wu- 
sterį ir kt.) palaikė ryšius su nazių slap
ta policija (Gestapo) net iki 1936.

Štai kaip dalykai buvo. Jie taip natu- 
rališki, taip suprantami visiems (kurie 
nori suprasti), kad daugiau nieko rodo
si netenka kas pridėti. Bet P. Grigaitis 
iš kažin kur pasisėmė tokius “argumen
tus,” kurių Maskvos teisme nebuvo, ir

Sovietų
Gyvenimas Brangsta Lietuvoj
Ir “N-nų” korespondentas rašo> kad 

pereitais metais pragyvenimas Lietuvoj 
smarkiai pabrango. Esą, “Vidutiniai 
imant, maistas pakilo 15 punktų arba, 
kitaip tarus, maisto produktų kaina paki
lo 23%, o tuo metu darbininkų uždarbis, 
palyginus jį su 1935 metais, pasiliko tas 
pats, tai štai dėlko prasidėjo streikai.”

PIL. B;: Tai ir mano tėvui tai 
yra pasitaikę.. ..

PIL. A.: Apačioje nusiaviau 
čėvefykus ir tykiai užėjau vir
šun į savo kambarį. Patraukęs 
šviesą, veidrodyje pamačiau sa
vo abrozą gerokai apdraskytą. 
Paėmiau plesterį ir, stovėda
mas prieš veidrodį, atydžiai ap- 
lipdinėjau....... Ryte maniškė
įsibriovė į mano miegamąjį ir 
suriko: “Baltrau, tu pereitą 
naktį parėjai girtas!” Bandžiau 
nUgihčyt, ale ji vėl: “Kafri tu 
tą savo paveikslą palikai veid
rodyje?” Aš, mat, per klaidą 
plesterį sulipdžiau ne ant sa
vęs, o ant veidrodžio....

PIL. B.: Tai lygiai taip ir 
mano tėvui atsitiko....

PIL. A. (bartenderiui) : Duok 
degtinę ir alų....

PIL. B.: To paties ir man...
PIL. A.: O kur tu gyveni?
PIL. B.: Ant Kypstryčio.
PIL. A.: Ir aš ant to paties! 

Koks numeris?
PIL. B.: 1313.
PIL. A.: Taigi ir aš pats po 

tuom numeriu randuos! O ko
kia tavo pavardė?

PIL. B.: žvairys....
PIL. A.: Keista! Ir mano pa

vardė tokia pat. O tavo var- 
3As?

PIL. B.: Baltrus.
PIL. A.: Tu best... Baltrus— 

maho vdrdas!
PlL. Č. (negrdėdamtis suprast 

A. ir B. dialogo, kreipiasi į bar- 
tenderį) : Pasakykit, kokia ten 
tarp jų painiava?

BARTENDERIS (patraukęs 
pečiais) : Tėvas su savo sūnum 
šnekasi. Jau antra diena, kaip 
jie čia geria.... Nebepasipa- 
žįsta.. * .

• PIL. A.: Tai ar tu ne mano 
Sūnus Baltrus, a?

PIL. B.: O, tėve, mudu čia 
esame!.... Na, ir pasigėrėme, 
tėve.... Tegul tavo tėvą velnias 
ima!...

tilL. A.: Kaip tu, vaike, drįs
ti hrit mahb tSVo taip Sakyti?!

BtL. B.: TėVe, jėigu tu nenb- 
H, kad tavo tėvą velhias imtų, 
tai tegul ima mano!

(Finis ) 
Autorius šaipokas.

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

ribs tibduoda' ramybės. Del 
šaltumo kameroj visi 
priversti vaikščioti su su
plyšusiais šineliais. Nors 
yrti du langai, bet oras la
bai blogas ir ryte atsikėlęs 
skubini plauti gerklę, nes 
darėsi blogai. Stalas apie 
pusę metro pločio ir tik keli 
žmonės sutelpa rašyti. “Ki
belis” senas, sulankstytas, 
gerai neužsidaro; dieną ir 
naktį iš jo plinta po kamerą 
atmatų kvapai. Prausykla 
išeinamoje ir Visi ja tiaudo-

jasi kartu su sifilitikais ir 
kitais ligoniais. Barzdų sku
timas ir platikų kirpimas 
dar “higieniškiaU” sutvar
kytas. Nuskutę sifilikus sku
ta polit. tais pačiais skus
tuvais ir teptukais be dezi- 
fekcijos. Per dienas varinė
ja prie visokių “ūkio” daV- 
bų, kas labai kliudo lavini
muisi. Tas viskas mūsų gy
venimą daro sunkiai paken
čiamu.

“Kovotojas”
1 (12) 1936 m. Vasaris. 

Kauno kalėjimo 
Politkalinių laikraštis
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MOTERYS 1936 1937 META1
Progresyvių Motery Taryba ir 

Jos Konvencija
Progresyvių Moterų Taryba 

turėjo savo 14-tą metinę kon
venciją 13-tą ir 14-tą kovo. New 
Yorko, taipgi apylinkės kuopos 
atsiuntė 387 delegates. Taryba 
šiuo tarpu turi 53 kuopas di
džiajame New Yorke ir po kele
tą įvairiose kitose šalies dalyse.

Kitur kuopų Taryba mažai 
teturi dėlto, kad per ilgą laiką 
ji buvo skaitoma lokaline orga
nizacija, nesiekė kitur. Tačiau 
moterų troškimas organizacijos, 
jieškojimas nacionalių ryšių, 
kur jos galėtų kreiptis patari
mų įvairiose problemose, priver
tė drauges New Yorke tarpti 
tuo nacionalių punktu.

Bitelių Taktika
Ir dirba jos visais garais. 

Taikėsi nekartą užeit su reika
lais. Jų raštinė man panaši į. vimas.
kokį tai svarbų strategišką pun- 1 gos suvažiavo geriausios spėkos, 
ktą, kurin visais keliais traukia 
sargybiniai. Arba—į bičių avilį, 
kur kiekviena jų turi ir žino sa
vo speciales užduotis.

Ten pastoviai dirba kelios 
darbininkės. Tačiau visada ma-i 
tysi liuosanorių pagelbininkių: 
mergaičių, motinų ir žilaplau- nornos vjsaį Sovietų Sąjungai, 
kių senukių. Ge department^ ve- jj* rejkįa tfėkavoti Komunis

tų Partijai ir Sovietų Sąjun
gai, kad dėjo ir deda visas pa-

siūlymą sutvarkymui Augščiau- 
sio Teismo, priešinsis neutralu
mo biliui, reikalaus atsakomin- 
gai vedamų gimdymo kontrolės 
klinikų, -stos Prieškarinen-Prieš- 
fašistinėn Lygon, kovos prieš 
linčiavimą, prieš deportavimą 
ateivių, reikalaus atmest “sales 
tax,” dalyvaus Gegužės Pirmos 
demonstracijose, rems Farme- 
rių-Darbo Partiją, taipgi uni
jas.

Reikia ir Gauna Naujų 
Spėkų

Virš minėtiem darbam reikia 
ne desėtkų ir ne kelių šimtų 
moterų spėkos. Tą moterys ta- 
rybietės seniai numatė. Tarp 
daugybės bėgamų darbų jos nie
kad nepamiršdavo naujų narių 
gavimo. Jų narių skaičius dabar 
siekia virš 5,000. Tos skaitlinės 
atsiekimui jos vedė specialį va
jų ir nuo pereito spalio mėnesio 
gauta 803 naujos narės.

Belieka palinkėti šiai kilniai 
moterų organizacijai sėkmingai 
augti narėmis ir darbuotėje. 
Mes, aldietės, irgi manom eit 
tuo pačiu keliu. S. Sasna.

jų. O pas mus kai tik ir bėda 
didžiausia tame, kad ne visos 
rūpinasi organizacijomis.

Drg. Rušinskai išvažiavo į 
Brooklyn, N. Y., tikslu surasti 
pragyvenimą, nes mainų srity i 
dar vis negeistinas 1 
siaučia ir sunkus pragyveni
mas, kuomet darbai prastai 
eina.

Rankų ir Nagų Priežiūra

Stachanoviečių Traktorisčių 
Suvažiavimas

Vasario mėnesį socialistinėj 
sostinėj Maskvoje įvyko jaunų 
mergaičių traktorisčių suvažia- 

Iš visos Sovietų Sąjun-

suvažiavo tos, kurios laimėjo 
socialistines lenktynes. Tos jau
nos mergaitės traktoristės nese
nai buvo paprastos valstiečių 
mergaitės, o šiandien jos aukš
tai kvalifikuotos mašinistės, 
puikios žemės ūkio darbininkės. 
Tos jaunos mergaitės tapo ži-

dėios—sunku pasakyt, kada jos | 
baigia pareigas. Pas vieną mo- i 
kykįų, pas kitą evikcijos, pas sįangas> ]^acj ypač jaunąjai gent- 
trečią nazių boikoto ir visokiais įaunoms meragitems
kitais klausimais pasitarimams ^uoti mokslo tiek, kiek joms ga- 
įvairių sričių veikėjos eina veik 
nepertraukiama eile. Tačiau ne 
viena dar tebelaukdama randa 
dalį atsakymo savo problemai, 
nes raštinėj siena apkabinta bė
gamų kampanijų obalsiais, iš
traukomis iš laikraščių, lape
liais, buletinais.

Ar Mums Tas Galima?
Ir nepajunti, kaip tokion at- 

mosferon patekus stoja prieš 
akis klausimas: Ar mes, lietu
vės, kitokio “molio?” Kodėl mū-'dė savo prižadus, jos likvidavo 
sų ALDLD ribose negalėtume 
ką nors panašu išvystyt? Nema
ža grupė aldiečių manome, kad 
galima. Ir to siekiame, bet tam 
reikia aktyvės kooperacijos visi? 
tų, kurios šiuos žodžius skaito
te. taip lygiai ir tu, kurios dar 
neskaitys, bet be kuriu veiki
mo mūsų siekis negalės būt pil
nai įgyvendintas. Keliose vieto
se mes turime po gerą pradžią, 
bet dar tik pradžią.

Daug Atlikta
Kadangi Tarybos didžiumo1* 

susideda iš šeimininkių, tad ši 
organizacija daugiausia suleidus 
šaknis ir veikia savo susiedijoj. 
Narės priklauso artimiausioi 
kuopoj, kur jos pažįstamos ir 
pačios susiediją pažįsta. Tas 
prisideda prie darbo našumo.

Iš jų ^raportų galima matyt, 
kad daug atlikta prieš pragyve
nimo brangumą, pieno stotyse ir 
kituose susiedijos centruose. 
Daug padėta darbininkams 
streikuose, veikta prieš žemas 
algas moterims, prieš vaikų dar
bą, prieš blogus butus ir moky
klų sąlygas, taipgi prieš karą. 
Gražiai paremta Ispanijos ko
votojai prieš fašizmą.

Globos Vaikų Kempę
Audringi sveikinimai konven

cijoj pasitiko įnešimą, kad kem
pė Wo-Chi-Ca turėtų būt per
imta pilnon P. M. Tarybos glo- 
bon, kas ir nutarta. Ir kodėl ne? 
Kas, kad ne jos ir lig šiol dau- 1 
giausia dirbo kempės reikalams? 
Vaikų reikalus jos taipgi pui
kiai supranta.

Ir visa Tarybų programa nu
sako, kad jos ir ateityje veiks 
bendrai su pačiu progresyviš- 
kiausiu judėjimu: už taiką ir 
demokratiją, prieš pragyvenimo 
brangumą, rems Roosevelto pa- (galėtume turėt gerą kalbėtoją.

, kartei, jaunoms meragitems

Įima pasisemti.
Jaunos traktoristės, pasirašy

damos sutartį socialistinėse len
ktynėse, kad kuodaugiausia ir 
sparčiausiai išdirbs žemės, tuo 
pačiu kartu priešais save pasta
tę visą eilę klausimų, kaip tai: 
likviduoti politinį atsilikimą ir 
tapti Komsomolo organizacijos 
narėmis, pagilinti savo žinojimą 
mechanizacijoj. Ir laike socialis
tiniu lentyniu ju didžiuma išpil-

išdirbo 463 hektarus. Moterų 
stachanoviečių brigados užima 
svarbią vietą visoj Sovietų Są
jungoje.

Socialistinėse lenktynėse lai
mėtojom tapo 53 moterų briga
dos ir 113 pavienių stachanovie
čių traktorisčių. Stachanovietės 
traktoristės savo suvažiavime 
raportavo visai šaliai savo už
darbį. Moterų brigadirius, drgė 
Tumaševa 1936 metais 
4,221 rublių ir 3,753 
mus duonos.

Drg. Tumaševa sako, 
viena Marija Aristova
šia uždirba iš mano brigados, 
bet ir ji uždirba 2,010 rublių 
pinigais ir 2,414 kilogramų 
duonos. Dalyvavusių socialisti
nėse lenktynėse laimėtojų pir
mas vietas vidutinis metinis už
darbis buvo sekamas: 3,030•
rublių pinigais ii’ 2,950 kilo
gramų duonos, (kilogramas per
vedus į Amerikos bus 2 ir pusė 
svaro.)

Stachanoviečių suvažiavime

uždirbo 
kilogra-

kad tik 
mažiau-

kad draugės įsitraukė į visokius 
darbus įvairiose kitose organi
zacijose. Tas, žinoma, atitrau
kia drauges nuo moterų reika
lų. Bet draugės pasiryžusios 
griebtis už darbo vajaus laike 
gauti naujų narių ir sukelti sa
vo kvotą “Daily Workeriui.”

7_ | Entuziastiškai laukiama drau
gės E. Vilkaitės prakalbų ir pa

sikalbėjimo. Masinės prakalbos 
1 įvyks 22 kovo, o 23 kovo—vien 
tik merginoms-moterims. Laike 
drauges Vilkaitės čion lankymo-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Daug žmonių į savo rankų į “cuticle” aplink nagą apstumti 
nagus mažiausios atydos nekrei-pr panages gerai išvalyti ir už- 

- ■ ; teks.
Į Taipgi jei nagai perdaug plo
ni, lūžinėja, trūkinėja greit, tai 
sakoma, jog žmogaus organiz
mui trūksta kalkių. Tada prisi
eina daugiau gert pieno.

Kada nagai gražiai nuvalyti, 
tai galima retkarčiais ir “nail 
polish”—nagų tepalu aptepti. 
Gražiausias nagams tepalas, tai 
naturalė spalva.

Vyrų nagams nereikia vartoti 
tepalo — “polish.”

Nagų Kramtymas
Motinoms reikia prižiūrėti 

mergaites ir berniukus, kad ne- 
sipratintų nagus kramtyti, nes 
yra labai blogas įprotis. Neži
nia ar visur yra išsivystęs toks 
didelis nagų kramtymas, kaip 
čia Amerikoje? Tūlos mergaitės 
taip blogai nusikramto rankų 
nagus, kad net su mėsomis. Ka
da nelieka nagų, tai pirštų mė
sas kramto. Ir kada įsigyvena 
tą blogą įprotį, tai nejučiomis 
tą daro ir sunku nustoti. Labai 
daug yra moterų, gerai suaugu
sių ir pasenusių, bet vis viena 
negali išgyvent tą blogą įprotį— 
nagų kramtymą. Kitos per ilgą 
laiką taip dąrydamos sugadina 
rankų pirštus ir atsitikimų bū
na, jog nuo to gauna kraujo už- 
nuodijimą.

Kada užklausi, kodėl taip da
roma, tai gauni atsakymą: “Vi
sai 
gus 
šia 
tau 
jaudina, kaip pavyzdžiui, miste
riškos pasakos, arba esant ju- 
domuose paveiksluose; jei vei
kale randasi daug excitement” 
sujudimo, tai tada nagai gerai 
kramtosi.

nedarbas neP^isant, kaip tie jų na-. 
______ gai atrodo, nes, jų manymu, I 

kas gi žiūri į mano rankas ir na
gus. Nėra nei minties galvoj, 
kad reikia išsivalyti panages, 

j aplūžusius nagus su pielyčiuke 
apipieliavoti, nes aplūžę, nely
gūs nagai visur kimba, kabinasi 
prie drabužių. Ypatingai mote
rims aplūžinėję nagai daug blė- 
dies daro, jei nešioja šilkines 
kojines. Nes kada užkliūva api
brizgęs nagas už kojinės, tai 
žiūrėk ir iširo per visą kojinę 
siūlas.

O. Šem-ienė.

Vilkaitės Maršrutas 
Mass. Valstijoj

Draugės E. Vilkaitės prakal
bos bus sekamose vietose: 
GARDNER, MASS.

Trečiadienį ir ketvirtadienį, 
17 ir 18 kovo, 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Kliube, 205 Main St. 
Pirmą vakarą abelnos prakal
bos visiems, o antrą—vien 
merginoms-moterims apie svei
katą ir organizaciniais reika
lais.
HUDSON, MASS.

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

Pirmadienį ir antradienį, 22 
ir 23 kovo, 7:30 vakaro, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott 
St. Pirmą vakarą abelnos pra
kalbos, antrą — merginoms- 
moterims.

Apie 20-tą ir 21-mą kovo jo
kių pranešimų neturime. Jei 
kas rengiama, garsinkite. Di
džiausią klaidą daro tie, ku
rie tikisi pasėkų be garsini
mo.

Labai mažai laiko teužima 
nagus užlaikyti švariai ir api- 
pieliavoti su pielyčiuke, kurią 
galima gauti dešimtukinėj 
krautuvėj, vadinasi “Nail File.” 
Nagams visai aplyginti yra tam 
tikros medinės pielyčiukės, va
dinasi “Emery boards”, už 5c. 

j gaunama kelios dešimtukinėse 
krautuvėse.

Jei aplink nagus negyva oda 
(cuticle) sausa, apiplyšus, tai 
aptepus ‘olive oil” pagelbsti. 
“Cuticle” karpyti nereikia, nes 
lengvai gali įkirpti ii” gali būt 
blogai. Tinkamiausia tam tik
slui turėt medinį pagaliuką 
“orange stick”, kurį irgi gali
ma gaut dešimtukų krautuvėje. 
Ant to pagaliuko užvyniojus 
biskį vatos ir pavilgius šiltam 
muiluotam vandenyj lengvai

VALGIU GAMI 
NIMAS
Lapienė

Paimk su kaulu 2-3 svarus 
avinčienos, užpilk vandens kiek 
del šeimos bus reikalinga sriu
bos ir pavirink ant lengvos ug
nies valandą ir pusę. Paimk 2 
sv. lapočių (kale), numazgojus 
nubrauk lapus nuo kamblių, už
pilk verdančiu vandeniu ir 
leisk užvirti; nuliek vandenį, 
smulkiai sukapok lapus, supjau
styk tris bulves į keturkampius 
šmotelius, dadėk pusę puodelio 
stambių miežinių kruopų, drus
kos, pipirų ir baik virti kol dar
žovės bus išvirusios.

Šeimininkė.

S. Sasna.

So. Boston, Mass
ALDLD 2-ros kuopos Moterų 

Skyriaus susirinkimas šį mėne
sį perkeliamas į nedėldienį. 

svarbiausiu dienos klausimu bu- j Įvyks 21 d. kovo, 2 vai. po pie- 
vo tas, kad 1937 metais kaip tų, 376 Broadway. .. 
galima daugiau jaunuolių mote-, šiame Nusirinkime studijuosi- 
rų įtraukus į socialistines lenk- me dalį paskaitos “Moterų Rolė 
tynęs ir kad sėkmingiau i*r spar- Evoliuciniame. Ūkyje ir Politi
cian apdirbus socialistinį žemės koje” (parašyta d.. F. Abeko), 
ūkį. | Taipgi turime aptarimui daug

Komunistų Partija ir Sovietų kitų svarbių dalykų. Todėl visos 
valdžia nuolat sako, kad jaunos draugės dalyvaukite., Atsiveski- 
ir senos mergaitės ir moterys 
turi mokytis ir mokytis be su
stojimo, kad Sovietų žemės pi
lietis ir pilietė turi būti kultū- 

| ringas žmogus. . Traktoristėm 
neužtenka vien tik žinoti, kaip 
traktorių valdyti, bet reikia ži-, 
noti finiką, chemiją, biologiją, Į 
anatomiją, astronomiją... Pas- J 
taruoju laiku kolektyviečių mer
gaičių aukštesnėse žemės ūkių 
mokyklose mokinasi 64,000. '

beraštystę (negramotnumą) ; 
šimtai tapo jaunuolių Komso
molo org. narėmis. (Komso- 
molu organizacija mažaraščių 
(mažai gramotnų) nepriima į 
savo organizaciją ir jei blogai 
mokinasi mokyklose irgi nepri
ima į Komsomolų eiles).

Suvažiavime iš delegačių ra
portų pasirodė, kad moterys, 
kaip darbe, taip ir moksle, nei 
kiek neatsilieka nuo vyrų. So
cialistinėse lenktynėse moterų 
brigadų dalyvavo 1,250. Stacha
novietės traktoristės taip vadi
namais traktoriais “STZ” ir Trumpuose kursuose mokinasi 
HTZ” išdirbo žemės 790 hekta- 52,571 jaunuolių. Specialėse mo- 
rų, o vidutinės darbininkės mi- ky.klose, kur mokinama vien tik , 
nėtomis markėmis traktoriais brigadiriai ir kombainieriai —' 

9,357 studentai. 
___  j mokinasi 2,000. 

V.,,./'”"" 'JM—H Reikia žinoti, 
kyklos Sovietų Sąjungoje yra ' 
veltui visiems, net mokama alga 

,_____________________ duodama butai veltui stu-
I©® dentams. O kurie turi šeimynas,

tie gauna stipendiją ir šeimy- 
nai.

nėtomis markėmis
Šoferiai

kad visos

būti

mo-

J. Bondžinskaitė.

AMELIA JESKEVIčIOTfi, 
paskilbus Brooklyno meninin
kė, daugelyje veikalų pasirod
žius vadovaujamose rolėse, ku
rias artistiškai atlieka. Tikė- 
sit ar ne, nebijo nei senės ro
lės. Ot, buvo iš jos mama vei- 

, kale “Ant Bedugnės Krašto”!
Dainuoja Aido Chore ir jo Aid- 
balsiuose.

Tačiau dar ne viskas. Pe
reitais metais jinai mums pa
rašė įdomią paskaitą “Kas Yra 
ta Gimdymo Kontrolė”? Ame
lia savo gyvybę palaiko moky
tojavimu. Jei ne rolėse ir dai
nose “paskendus”, mes iš jos

Minersville, Pa.
Am. Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos ' 14-tos 
kuopos narės surengė išleistu
ves draugei K. Rušinskienei. 
Jos įvyko 7 d. kovo stuboje 
pas O. Murauskienę ant North 
St. Susirinko draugės ir atsi
nešė užkandžius, kuri ką išga
lėdama, taip ir praleidom va
karą draugiškam pasikalbėji
me. ' ' '

Draugai Rušinskai šioje ko
lonijoje dirbo su pasišventimu 
organizacinį darbą ir kvietė 
kitus draugus-ges prigulėti 
prie darbininkiškų organizaci-

te ir naujų narių. 
Organizatorė H. Tamošaukienė.

Margas Vakaras

Palaikymui Ateities žiedo 
vaikučių mokyklėlės ALDLD 
2-ros kuopos, Moterų Skyrius 
rengia Margą Vakarą nedė- 
lioj, 21 d. kovo, 7 v. vakaro, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 376 Broadway, So. 
Boston, Mass. Bus muzikalė 
programa. Dainuos Ateities 
žiedo vaikučių choras. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Kvie
čiame visus atsiląnkyti ir links
mai praleisti vakarą.

Rengėjos.

nejuntu, kaip pradedu na- 
kramtyti.” Sako: “daugiau- 
kramtau nagus, kada skai- 
knygą, kuri mane labai su-

Karmenado (Pork Chops)
2 svaru šviežio karmenado.
1 baksi ūkas ilgų makaronų.
1 puodukas baltos duonos tru

pinių.
Druskos ir pipirų, pagal sko-' 

nį.
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KARO TERIOJAMOJ ISPANIJOJ

iOUE HACES TU PARA

“Ką Tu Darai To Išvengimui?” “Gelbėk Madridą!” 
—-šaukia išstatytos iškabos, kurių vaizdai paimti iš kas
dieninių nuotikių fašistų užpultoj Ispanijoj. Ši iškaba 
parodo baisenybes fašistų bombardavimo ir stato klau
simus ramiųjų sričių gyventojams, šaukiant gelbėt Ma
dridą. Šalyje įvesti tam tikri patvarkymai taupymui 
maisto, kad suteikt daugiau provizijų užpultą j am did
miesčiui.

Vyrams Pastabėlė
Na, reikia ir apie vyrus biskį 

prisiminti, jei labai neužpyk- 
dysiu jų?

Tankiai girdisi moterį sa
kant: “turiu bėdos su tuom sa
vo žmogum. Va, jam negali spė
ti rankšluostį mainyti ir tiek. 
Kad ir privarai prieš valgį ran
kas nusimazgoti, bet atrodo, 
jog jis nenori visą purvą nuo 
rankų numazgoti. Nespėjo ran
kas į vandenį įkišti, muilo ir 
gi bijo daugiau uždėti, tai, žiū
rėk, pagriebęs rankšluostį—jau 
šluostosi, palikdamas visą ran
kų paveikslą ant rankšluosčio.” 
Tas tiesa, taip apsileidusių žmo
nių yra.

Jau kada, kada reikia maz
goti rankas, tai nors pirma, ne
gu pradėsi valgyti. Būtinai rei
kia įsigyvendinti toks įprotis, 
kad rankos turi būt numazgotos 
prieš valgį, žinoma, jei žmo
gui prisieina valgyti tokioj vie
toj, kur sunku gauti vandens, 
tai kitas dalykas. Valgant su 
nešvariom rankom tenka suval
gyti nuodingų bakterijų, kurios 
randasi ant nešvarių rankų. O 
tai neina žmogui į sveikatą.

M. Baltulioniįitė.

Worcester, Mass

mūsų 
mūsų 
nuos-

Ką Veikia Mūsų Draugės 
Moterys?

Jeigu reikėtų spręsti 
veikimą pagal žinias iš 
kolonijos spaudoje, tai
prendis būtų, kad mažai čia gy
vybės tesama. Veikimas sukasi, 
juda, žinių įvairiais klausimais 
yra pakankamai, bet parašyti į 
spaudą mūsų draugės (taip pat 
ir draugai) nesigriebia.

Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų kuopa, po 
surengimo paminėjimo 20 metų 
nuo pirmo moterų suvažiavimo 
ir įsteigimo moterų laikraščio, 
nieko didesnio šį sezoną nesu
rengė. Gal daugiausia todėl,

Kaip Daryti?
makaronus pailgam in- 
makaronai pareitų inde

ilil /

Virk 
de, kad 
ilgumu.

Iškepk karmenadą arba “pork 
chops” ant taukuotos skaura- 
dos, apibarstydama druska ir 
pipirais. Kol makaronai ir mė
sa verda ir kepa, sumalk baltos 
duonos trupinius, sudėk į puo
duką, kuriame ištarpinta du 
šaukštai sviesto, išmaišius pa
dėk į šalį. Nusunk vandenį nuo 
makaronų ir perleisk truputį 
šaltu vandeniu, kad nesuliptų 
į krūvą. Sudėk į pailgą toriel- 
ką, sudedant ant vienos . pusės 
makaronų, o ant kitos karme
nadą. Ant viršaus užbarstyk 
duonos trupiniais.

Gana šešiom ypatom
A. Apšegienė, .

Auburn, Me. »

<
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KONSTANCIJA ABEKIENfi, 
chicagietė, per eilę metų dar
buotoja moterų ir kitose orga
nizacijose. 1935 metais Visuo
tino Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo išrinkta delegate ir 
dalyvavo “Pasauliniam Lietu 
vių Kongrese”, Kaune. Dabar 
yra sekretore Moterų Komite
to čikagiškiam ALDLD 
Apskrityje, kuris rūpinasi vi
su vidur-vakarinių valstijų lie
tuvių moterų veikimu.

Chicagietes šaukia 
ir visos tos apylinkės 
moterų konferenciją, 
šaukimo komitete d. 
yra viena iš trijų ALDLD 
kričio atstovių,
įvyks 11 balandžio,

Konf
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Graži Parama Knygai 

“Virėja”
Ko-ALDLD Centro Moterų 

nhiteto ruošiamą knygą “Virė
ja” draugės ir draugai yra pa
siryžę “pastatyt ant kojų.” Tą 
rodo ateinančios piniginės au
kos ir pažadai pasidarbuot už
rašyme prenumeratų.

Šiomis dienomis pabaigta 
siuntinėt prenumeratų knyge
lės ALDLD kuopoms. Siųsta 
tik po vieną kuopai, tad vidu
tinėse kolonijose bus perma- 
žši. Tačiau imant domėn, kad 
ne visur yra vienodos išplati
nimo galimybės nenorėjom 
niekam uždėt perdaug, kad 
kuopos nesijaustų “užverstos”. 
Dėlto mes prašome vietų vei
kėjus užsisakyti daugiau su- 
lyg savo išgalę darbuotis.

Vienoj knygelėj yra 10 pre
numeratų kortelių. Kuopa ar 
asmuo užrašęs 10 prenumeratų 
gaus 1 knygą dovanai. Kny
gos kaina bus $1, bet iš anks
to užsirašant tik 75c.

Kam Tos Prenumeratos?

Užrašinėjam iš anksto svar
biausia del dviejų .priežasčių:

1) Iš ALDLD Centro iždo 
negalim imt leidimui “Virė
jos”, nes iždas yra tik leidimui 
knygų nariams. “Virėja” ne
bus duodama nariams veltui, 
tik parduodama jos pageidau
tiems nariams ir ne nariams. O 
kad knygą duot spaudai reikia 
turėt nemažai rankpinigių ir 
užtikrinimą, kad bus iš ko ap
mokėt likusias bilas be ilgo

.. laukimo.
2) Palengvins nustatyt, kiek 

’ knygos atspaust, kad niekam

M

-

dar- 
gero- 
kaip 
iždą,

netrūktų ir perdaug neliktų.
Užsisakymas iš anksto yra 

reikalingas knygos leidėjams 
ir bus naudingas pirkėjams. 
Mes prašome kiekvieną man
antį knygą užsisakyt neatidė
lioti.

Medžiagos priruošimo 
bą d. K. Petrikienė jau 
kai pavarė pirmyn ir 
greit turėsim atsakantį
taip greit dalį knygos galėsim 
leist mašinon. Norim turėt ga
tavą apie Liepos mėnesį.

Aukos “Virėjai”

A. Auglis, E. Bellerica, 
Mass., su savo prenumerata at
siuntė ir auką 25c.

O. Karpavičienė, Methuen, 
Mass., 25c.

ALDLD 14-tos kuopos na
rės, Minersville, Pa., per d. O. 
šemberienę atsiuntė aukų 
$4,46.

Daugelis draugių užsisakė 
prenumeratų knygelių, ypatin
gai apsčiai užsisakė dd. bing- 
hamtonietės, bostonietės, mon- 
trealietės, brooklynietės ir iš 
kitur.

tam tikra programa. Pvaėityje 
panašūs parengimai būdavo 
sėkmingi, nes draugės tam de
jom pastangas. Padarykim t$ 
pat ir šį metą.

Neiškenčiu nepriminus, kad 
yra daug draugių moterų, ku
rios turi gražaus laiko, sugabu- 
mo, supranta darbininkiško vei
kimo svarbą, bet į veikimą ne
įsitraukia. Kodėl? Paraginimai, 
prašymai, agitacija neturėtų 
būt reikalinga. Užtenka pažiū
rėt į beverdančias kovas namie 
ir svetur ir jau kiekvienai bus 
aišku, kad leidimas laiko veltui 
taip svarbiu mūsų gyvenimo lai
kotarpiu yra neleistina. Wor- 
cesterio moterų veikimas turi 
būti daug ryškesnis, nes dirva 
plati ir gera. Darbuotojų irgi 
yra pakankamai, tik reikalinga 
įsitraukti į darbą.

Nare.

Tr “L.” M “V.” MotėrtJ Sky
rius. Ne visada jie išeina to
kiais, kokiais norėtume matyt, 
tačiau kiekviename yra kas 
noTs įdomaus ar naudingo mo
terims žinot.

Ateinančią savaitę bus apie 
beskausmį gimdymą; vaikų 
darbą; tūlų gėlių priežiūrą ir 
kiti. Skyr. Vedėja.

Binghamton, N. Y
Darb. Literatū- 
20-tos kuopos 
laikė susirinki- 
d. O. Mikalojū-

Kovo 26, penktadienį,

ALDLD Centro Moterų 
Komiteto Sekretorė, 

S. Sasna.

Worcester, Mass
(Tąsa iš 3-čio puslapio)
mes, draugės worcesterietes, 

turim nesnausti. Visos bendrai 
turėtume pasistengti gauti na
rių j savo organizaciją, pasiva- 
ryt pirmyn su vajine kvota. 
Atminkim, kad mes turim gaut 
15 naujų narių j savo kuopą.

Kovo 28-tą rengiama savo rū
šies pokilis bei Velykų partė su

si

Motery Darbuotė ir 
Mūšy Skyrius

Sekant atydžiai mūsų sky
rių “Laisvėj” pastebėsite, kad 
apie moterų veikimą rašoma 
veik išimtinai tik iš tų koloni
jų, kur yra moterų kuopos ar
ba skyriai. Nejaugi tai būtų 
faktas, kad kur nėra moterų 
kuopų ir skyrių, ten neveikia
ma ar mažai veikiama moterų 

^reikalais. O gal tik nerašo? 
ir tas bloga. Vien tik nerašy
mas kaip pirštu rodo į reika
lingumą sustiprinti moterų vei
kimą.

Tarptautinės Moterų Dienos 
minėjimo laikotarpiu—šį visą 
mėnesį—norime specialiai at
žymėti moterų veikimą ir la
biausia jame pasižymėjusius. 
Tad prašome parašyti jums ži
nomus nuotikius.

Eidamos po namus narių 
jieškoti, nepamirškim pasiimti

Wilke s - Ba r r e Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR SOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO. ĮŽANGA 50c

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., 
vadovaujamas D. Zdaniutės-Judzentavičienes

♦

Programoj dalyvaus Žymūs 
talentai:

Mainierių Kvartetas, 
iš Shenandoah

Am. Lietuvių 
ros Draugijos 
Moterų Skyrius 
mą 5 kovo pas 
nienę, Mot. Skyriaus iždininkę.
Narių atsilankė nemažai ir vi
sos pilnos energijos darbuotis 
skyriaus gerovei.

Kalbėta apie Tarptautinę Mo
terų Dieną ir 7 kovo rengtą jos 
minėjimą. Visos svarstė, disku- 
savo, .kad ’tik geriausiai pasisek
tų.

Komitete narės išdavė rapor
tus. Pasirodė, kad joms už
duotą darbą atlieka ko geriau
sia.

Organizavime jaunuolių mer
gaičių chorelio gerai pasidarba
vo dd. O. Mikalojūnienė ir A. 
Žemaitienė. Mokytoju surado d. 
W. Žuką į Florence Žvirbliūtės 
vietą, kuri del susidėjusių ap
linkybių negalėjo toliau ‘mokin
ti. Manom, kad aplinkybėm lei
džiant mūsų Florence neatsisa
kys ir vėl patarnauti veltui. Da
bar d. Žuko vadovybėje chorelis 
jau dainavo Mot. Dienos minė
jime 7-tą kovo ir gerai pasi
sekė.

Nutarta ir vėl turėti parengi
mą Motinų Dieną, 9 gegužės. 
Bet kad ta diena pripuola šven
tadienį, tad komisija mano, kad 
geriau bus rengti šeštadienį, 8 
gegužės, išrinkta į komisiją 7 
draugės 
sena narė 
geriausį parengimą, ba 
entuziastiškai apsiėmė 
Geriausio pasisekimo 
draugės. Mes, “senės, 
besime jums dirbti po jūsų va
dovyste.

1 Ligonių lankytoja U.šimoliū- 
' niehė del d. šimoliuno ligos ne- 
' galinti atvykti,-: tad tik viena 
lankytoja d. Mikalojūnienė ra
portavo, kad lankė V. Zmitraitę 
ir žiburienę. šiam mėnesiui 
lankytojomis yra dd. N. Shelie- 
hė ir A. Žemaitienė.

Paskaitos neturėjom, tai šiaip 
diskusavbm, ypatingai ko mūsų 
draugės pageidauja, kad būtų 
skaitdma. Įgaliavo komitetą 
kreiptis į centrą paskaitos Se
kamam susirinkimui 2-rą balan
džio.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyt pas d. V. Kapičiau- 
skienę, 164 Grary Avė., Bing- 
hamtone.

Draugės, dabar yra ALDLD 
vajus už naujų narių gavimą, 
tad pasistengkime gaut nors po 
vieną naują narį.

Skyriaus Korespondente.
.......... ■ ■ ■ ' ■■ ■

kuopos ribose, 142 Orr St., So
ho.

Kovo 27, šeštadienį, 74-tos 
kp. ribose, 1126—3rd Avė., 
New Kensington, Pa.

3. Nutarta apskričio naudai 
surengti vakarienę 18 dieną 
balandžio, Liberty svetainėj, 
1322 Reedsdale" St., N. S.

Viršminimam parengime nu
tarta išleist laimėjimą, kuris 
turėjo įvykti 20-tą gruodžio, 
1^36 m.

4. Svarstytas laiškas 40-tos 
kuopos, kuriame aiškinamasi, 
kodėl jie nemato reikalo ap
skričiui atsiteist už nemokė
tus garsinimus laike drg. Un- 
džienės prakalbų. Nutarta, 
progai pasitaikius, 40-tos kuo
pos draugams ypatiškai šį rei
kalą paaiškint.

5. Kadangi šiame posedyj 
dalyvavo ir apskričio iždinin
kas A. žvirblis, tai sekretorė 
jam perdavė apskričio pini
gus sumoje $26.25.

6. Posėdis užsibaigė 8 :45 v. 
vakaro.

ALDLD 4-to apskričio org.,
E. K. Sliekiene,

Sekretorius V. J. Količienė.

gainiojo, bet leido jiems lais
vai savo tikslų siekti.

Na, o jeigu mes turėtume 
darbininkišką valdžią visoj ša
lyj, dar geriau būtų. Gerumas 
būtų tame, kad nei nereikėtų 
streikuot, nes kadangi darbi
ninko valdžia, tada ir viskas 
jo.

JNorth Caro
lina valstijoj, kur jie yra 
daromi.

Yra uždrausta tabaką au
ginti Aigypte. Didžiuma 
“aigiptiŠko” tabako pareina 
iš Turkijos.

M. Arison.

PORTLAND, OREGON
Keletas Įspūdžių iš 

Portlando

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Merginų Oktetas, 
iš Wyoming

Valukas su jaunuoliais, 
iš Scranton, ir

Stasys Kuzmickas, 
baritonas

Gera Orkestrą Šokiams
. Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietą mylinti lietuviai privalo 
dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu 4tu£e§ite 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkės.

r.hT.r riįTit.iT

Bridgeport, Conn

-6 naujos narės ir 1 
Manoma, turėsime 

visos 
dirbti, 
jums,

irgi gel-

PITTSBURGH. PA
Protokolas ALDLD 4-to Ap

skričio, 1937 metų komiteto 
antTb posėdžio, įvykusio 5 d. 
kbvo, L. M. t). -įame.

1. Posėdį atidarė drg. E. 
K. Sliek'iėnė, 8 v. Posedyj da
lyvavo kėttiri komiteto nariai, 
lie dalyVavd vienas—P. Nor
kūs.

2. Galutinai sutvarkyta ’drg. 
šolomsko prakalbų maršrutas 
apskričio ribose (Pittsburgh o 
apieliiikėj). Kadangi 74-ta kp. 
iš karto buvo priėmus aps
kričio paskirtą dieną (24 ko- 
Vo) Vengt drg. šolbmskūi pra
kalbas, ’bet Vėliau prahešė, 
kad jie nutarė prakalbas rengt 
tik subatos arba nedėlios die
ną, tai apsvarsčius, nutarta 
viršminimos kp. reikalavimą 
patenkint ir galutinai D. M. 
Šolomsko prakalbų maršrutas 
sutvarkyta sekančiai:

Kovo 24, trečiadienį, 87-tbs 
kp. ribose, 1322 Reedsdale St., 
N. S.

Kovo 25, ketvirtadienį, 180 
kuopos ribose, 110 State St., 
Wilmerding, Pa.

Piniginių (paketbukų) iš- 
dirbystės streikas jau beveik 
laimėtas. Streikavo 800 dar
bininkų. Kova tęsėsi apie tris 
savaites. Užsibaigė su ne visai 
mažais laimėjimais. Konferen
cijos laikytos miesto majoro 
ofise, kuriose dalyvavo abiejų 
pusių atstovai.

Streikuojantiems daug pa
gelbėjo City Clerk Fred 
Schwarzkopf. Jis dėjo pastan
gas nuo pat pradžios iki pabai
gai streiko, drąsindamas strei- 
kierius laikytis vieningai, še
ši streikieriai buvo areštuoti 
susikirtimuose su skebais prie 
dirbtuvių vartų, bet City 
Clerko pastangomis tapo pa- 
liuosūoti.

Streikas palietė 4 dirbtuvė
les. Trys iš jų jau pasirašė be
veik visus darbininkų reikala
vimus, 4-ta, manoma, taipgi 
sutiks su darbininkų reikalavi
mais. Kovo 9 d., L. J. Vyrų 
svetainėje, streikieriai turėjo 
mitingą, kuriame nubalsavo 
sutartį priimt.

P a s i rašiusios kompanijos: 
Stylecraft, Cameo, ir Beacbn. 
Gi Larraines kol kas nepasira
šė.

Laimėjimai:

1— Pilnai pripažinta Int. La
dies Handbag, Pocketbook 
and Leather Novelty Wor
kers Unija kaipo darbininkų 
atstovas kolektyviškam derėji- 
muisi.

2— Minimum alga 14 d oi. 
savaitei su 10 dol. naujai pra- 
dedantiem.

3— 40 valandų savaitė.
4— Visi streikieriai priimti 

atgal į darbą be jokios diskri
minacijos.

5— Darbininkam dabar pa- 
darantiem daugiau 14-kos do
lerių į savaitę pakelt algas 15 
nuošimčių.

6— Ateityj, jeigu įvyktų 
t&rp darbininkų ir darbdavių 
kivirčai, kad vėl būtų laikomos 
abiejų pusių konferencijos 
Bridgeporte. Kompanijos rei
kalauja, kad darbininkai tuoj 
grįžtų darban.

Keletui savaičių prabėgus, 
čionais buvo užėję pusėtini 
šalčiai ir sniegas ir buvo pusė
tinai giliai prisifigta. Prie snie
go kasimo arba miesto išva
lymo dirbo apie 7,000 darbi
ninkų. Algos buvo mokamos 
po 4 dolerius į dieną. Ir kiek 
tie Vargšai prikentėjo, kol išsi- 
maldavo tų darbų ! Vieną labai 
šaltą rytą, einant į darbą, pa
mačiau didelę “lainę” darbi
ninkų (apie 1,000) su lopeto
mis prie miesto namo, kuria
me išduoda darbą. Didžiuma 
jų buvo jaunuoliai. Prisiarti
nęs prie tų eilėse stovinčių 
darbininkų, pradėjau su neku
rtais kalbėtis. Užklausiau ke
leto darbininkų, ar ilgai jūs 
čionai stovite šioj eilėj ? Jie 
atsakė, kad nuo keturių valan
dų ryto. O jau buvo netoli aš- 
tuonių. To ofiso duris teatida- 
ro 10 vai. ryto. Matėsi, kad 
daugelis tų darbininkų buvo 
visai plonai apsirengę su su- 
plyšusiomis drapanomis.

Buvo taip šalta, kad daug 
studentų negalėjo lankyti mo
kyklas delei stokos apsirengi
mo. Daug šeimynų atsišaukė į 
miesto valdybą delei pašelpos, 
bet ji nekreipė atydos į tuos 
atsišaukimus. Tai matome, 
kaip tiems valdonams rūpi 
žmonija. Per tą šaltą laiką 
daugumas visokių kliubų ir or
ganizacijų rinko aukas, drapa
nas, malkas ir šelpė šiuos su
vargusius nuo šalčio ir bado. 
Daugiausia buvo šelpiami kū
dikiai ir dar tarp jų buvo už- 
sikrėtę daug visokių ligų.

Tai matome, kad valdžia 
nieko nepaiso ir gali ir badu 
mirti, o šioj šalyje randasi vis
ko perviršis. Didžiausi sandė
liai randasi prikrauti visokiais 
valgiais ir drapanomis, o žmo
nija turi kęsti badą ir šaltį. 
Turime ilgiau nebemiegoti, o 
greičiausia atsibusti ir organi
zuotis. Jeigu vis miegosime, 
tai ir badausime.

Portlando miestas išgarsin
tas kaipo “rožių” miestas, gra
žiausias miestas visame pasau
lyje. Tai matote, kas randasi 
šiame mūsų “rožių” mieste. 
Taip, kaip ir kituose miestuo
se, vargšas darbininkas turi 
panešti kapitalistų užkrautą 
sunkią naštą. Pamąstykime ir 
trenkime šią supuvusią naštą 
ir eikime prie naujo gyveni
mo. žemaičio Sūnus.

’ Chinijoj amerikoniški ei- 
garėtai parsiduoda už pusę 

t

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto •

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia- xBBbW^BF 
voju įvairiom ^|BL .Ny 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gleomore 5-6191

iii i i, .ui ............ . .............. ........

Telephone: ĖVfergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

* Parsamdao automobiliui rerta^B, 
parėta, kriktt^nom ir kitokiem

402 Metropolitan A ve.
(Arti Marcy Avenoe)

Brooklyn, N. Y.

$

G-E Kompanijos Bridge por- 
to “brenčiuje” (skyriuje) dir
ba 6,000 darbininkų apart 
dirbančių ofise. Jie ūmai pra
dėjo rašytis į CiO uniją ir į 
trumpą laiką jau įstojo a^ie 
3,000 narių. Manoma tuoj vi
sus būsiant unijistais.

Aš tą viską tėmydamas tu
rtu pasakyt tiek: Bridgeporto 
miesto valdžia dar nėra visai 
darbininkiška, tačiau čia ma
tome ant kiek darbininkams 
yra lengviau kovot už savo 
būvį prie žmoniškesnės miesto 
administracijos.

Kovo 6 streikieriai atžygia-1 
vo pas Miesto Valdvietę. čia

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų Ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

' h o r c»' t
L l H I M E

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠ A KŪNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ

KIRPIMAS

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

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė. , 

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis 
.(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Teleforias: EVergreen 7-4335

į >■ ■
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Springfield, Mass
Puslapis Penktas
-1 1 1 1 W

Vasario mėn. pabaigoj čion 
gerokai apdegė fabrikas, kuris 
gamindavo traktorius ir viso
kias mašinas dirbamai žemei 
ir keliams art bei kaupt ar ly
gint. Ugnis padarė daug nuos
tolių ne tiek kompanijai, kaip 
darbo žmonėms. Tai vis be
darbių eiles pailgino. Kaip 
sutaisys tas išdegusias vietas 
ir vėl ims į darbą savo vergus, 
žinoma, ne visi paleisti bus 
priimami atgal. Kompanija su
ras, kad tūli jau perseni ir ne
tinką užimt darbą. Unijos nė
ra, tai nėra ir jokio užtarimo 
senesniem darbo žmonėm.

Čia galybės jaunuolių lau
kia darbo, kad tik bile kokį 
darbą sau suradus ir užsidir
bus dolerį kitą. Mat, kas tūri 
darbą, tam ir gyvenimas ki
toks. O katras turi gerą dar
bą ir pusėtinai gali uždirbt, 
tai ir gerus laikus turi. Ir nuo 
tėvų nereikia kęst visokių ba
rimų, kad-—tu šioks bei toks, 
tinginys, niekur darbo negali 
gaut. Ana, va, kiti dirba ir 
dirba visados.

Daug tėvų bei motinų ma
no, kad jaunam lengva darbas 
gaut, tik senam sunku.

Anglies kasyklos dabar dir
ba pilną laiką: 5 dienas į sa
vaitę ir 7 valandas į dieną, 
sulyg unijos patvarkymo dar
bo laiko. Unijos dvi tarp an
gliakasių. Būtų geriau, kad 
viena būtų. Bet kągi darysi, 
kad susiskaldę į dvi. Tai buvo 
didelė kova ir daug unijistų 
darbo žmonių nukentėjo iš 
abiejų pusių, tad ir dabar 
dar negali užmiršti praeities. 
Dar daug yra Progresyvės 
Unijos žmonių, kurie pyksta 
ant “Laisvės” ir “Vilnies”, 
kad įdeda Lewis’o paveikslą į 
laikraštį bei kalendorių. Gir
di, “komunistai dar gerbia to
kį priešą,”

Mano supratimu, nėra ko 
pykt ant tų laikraščių, kad 
talpina paveikslus. Aš pame-. 
nu, kaip “Laisvė” pasakė, kad 
“talpinsime daUg ir visokių 
paveikslų ar mūsų draugų, ar 
priešų, kad skaitytojai matytų 
visokius.” O angių spaudoj ar 
ne tas pats yra su paveikslais ? 
Telpa visoki. Laikraštis negali 
kožnam pataikaut arba turėtų 
spausdint atskirus egzemplio
rius kožnam skaitytojui. O gal 
ir tai nepatiktų.

čiai jau pradėjo gauti po bis- 
kį tos pensijos. Mah teko iš-* 
sišnekėt su tais seniais. Vienas 
pavienis sakėsi gaunąs į Mė
nesį $20, o ženoti seniai gali
ną po $15 į mėnesį. Ale jie 
turi šiokią tokią nuosavą ba
kūžę be skolų. Tai, girdi, kaip 
rendą nereikia mokėt . ant 
maisto užtenką abiem. Tačihu 
turi taikytis kas pigiau iš val
gių, drabužių ir kuro. O kad 
rendą reiktų mokėt iš tų $30 
abiejų mėnesinės pensijos, tai 
badas su šalčiu reiktų kęst.

Ot ir pensija! Ale ir ta la
bai sunkiai yra gaunama, vis
ką iškahiantinėja daugiau, ne
gu, kunigas per išpažintį; gal 
pinigų turi bankuose ar šiaip 
kur. Turi sakyti tiesą. Mat, su 
Melu netoli eisi; kaip gfėit su
ras—atims ką išdavė ir dar 
nubaus. O kas ne pilietis, tai 
negauna pensijos-, kad ir senas.

A. Čekahatiškab.
Red. Pastaba.
Draugas A. Č. teisingai pas

tebi, kad mūsų pareiga yra 
kaip raštu, taip ir paveikslais 
supažindinti skaitytojus su 
draugais ir su priešais.

Tačiau dd. springfieldiečių 
atydai reikia dadėt, kad var
dan praeities negalima Lewis’ą 
priskaityti priešaM. Atrodo, 
kad jis pasimokino iš gyveni
mo, nes šiuo tarpu darbuojasi 
už industrinį unijizmą, už uni
jų vienybę, už organizavimą 
neorganizuotų. šiuolaikiniai 
“Lewis’o darbai daro jį darbi
ninkų draugu, ne priešu.

Lietuvoje kuoskubiausiai būtų 
atsteigta demokratinė santvar
ka, grąžinta spaudos ir susi
rinkimų laisvė ir paleisti visi 
politiniai 
kalėjimų.

Vakaro 
Pirm. 
Sekr.

kaliniai iš Lietuvoj

vedėjai:
Antanas Pagiegala, 
Ji A. Kaminskas.

Jersey City, N. J.
Ponai Pralaimėjo

Miesto administracija pra
laimėjo teismą pikieto-streikų 
klausimu. Istorija teisMo tokia. 
Prieplaukų jūreiviai buvo pa
skelbę Streiką. Miesto ponai 
griežtai nusistatė prieš strei- 
kierius, neleido pikietuoti už- 
streikuotas Vietas. Įvykis pa
siekė Civilių Laisvių Ūhiją, ku
ri stojo ginti s'trėiki'erių teises. 
Dalykas atsidūrė FederaliaM 
TeisMe pas teisėją William 
'Clark, Newark, N. J.

Po kėliiį dienų' klausinėjimo 
teisėjas padarė nuošprėn'dį, 
kad miešto administracijų nė- 
turi tėisės ardyti ram^ strei- 
kiėrių pikietaviMą. Tas palie
čia nė tik prieplaukų darbi- 
ninkūs, bet ir Shoe Workers 
Local *654 ir Rakandų Lokalą 
76, kuriem miesto administra
cija neleido pikietūotl užstrei- 
kuotas vietas.

Administracija, pralaimėjus 
federaliam teisme, apeliuoja 
į Circuit Court. Jų argumentai 
toki, kad užstreikuotose vieto
se nebuvo streiko, bet
Now Yėrkb komuhistai kelią 
suįrūtę. Įdomu ir tas, 
prieš streikierius liūdijo tūlas 
iš ferooklyno Klimas. Iš pavar
dės matosi, kad yra lietuvis, 
būk jį streikieriūi užpuolę ir 
sumušę.

Pakeista.

Mūsų organizacijų parengi
mas nukeltas iš 17 dienos ba- 
landzw į 1 dreną Įįeguzgs Įsi- džiaVosi kad Ėo)is D asjg 
temykrt vletos gyventojai, kad Wed sQhuS> tfti buf_ ir
tai bus vienas is smagiausių I darbininį[ų pagelbinin- 

kas, bet apsirikpt — jis pildo

New

Binghamton, N. Y

Mūsų valstijoj yra įvestas 
įstatymas kas link senatvės 
pensijų gavimo sulaukus 65 
metų amžiaus.

Nekatrie seniai-senės pilie-

Binghamtono Lietuvių Rėzd- 
liucija, Išnešta Lietuvos 1'9 

Metų Nepriklausomybes 
Apvaikščiojime.

Kadangi Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo akte 
pasakyta, kad Lietuvos valsty
bės pamatus ir jos santikius su 
kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti Seimas dė- 
mokratiniu būdu visų jos gy- 
Ventojų išrinktas,

Ir kadangi dabartiniu laikh 
Lietuva yrA Valdoma tAutiniū- 
kų diktatoriškos p. Smetonos 
valdžios,—

Tad mes, Binghaftitoho lie
tuviai, susirinkę paminėti Lie
tuvos 19 mėtų Nepriklausomy
bes gyvenimą, šioje vasario IŠ 
d., 1937 m., Lietuvių Svetainė
je, Binghamtone, N. Y., Reiš
kiame griežtą protestą p. Sme
tonos diktatoriškai valdžiai už 
jos pasisavinimą tos Lietuvos 
valstybės aukščiausios instan
cijos ir už nevykinimą Lietu
vos Nepriklausomybes aktd.

Taipgi reikalaujame, kad

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbų Maršrutas

PENKTADIENĮ, 19 KOVO-MARCH 
JURGI NĖJĘ SALĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

ŠEŠTADIENĮ, 20 KOVO-MARCH 
DARBININKŲ KLIUBO SALĖJE 
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

PradžIA 7:30 Vai. VSlcalrb

SEKMADIENI, 21 KOVO-MARCH 
BAKANAUSKO SVETAINĖJE 

62 Lafayette Street, PalČrsoh, N. J. 
Pradžia 2-trą valandą po pietų.

ANTRADIENI, 23 kovo-Maūch 
CHARLES GRĖĖN SALĖJE 

267 Walker Street, Cliffside, N. J. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

PENKTADIENĮ, 26 KOVO-MARCH 
LIETUVIU PILtfečIŲ KLIUBO SALĖJE 

280 Union Avehtie, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. Vakato

Kalbės V. Andrulis ir A. Bimba
TREČIADIENI 31 KOVO-MARCH 

KASMOčIeNĖS SVETAINĖJE 
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Pradžia 7:3<) vai. vakaro

Kolektorius
Jersey City, Hoboken ir 

Union City, suareštuotas tūlas 
James Smith, gyvenantis 267 
Rutledge St., Brooklyn, N. Y. 
Jo prasikaltimas esą tokis, kad 
nebūdamas gazo kompanijos 
darbihinku jis apgaudinėjo pa
žymėtų miestų gazo naudoto
jus, rinkdamas iš jų mokestis. 
Sužymėta eilė vardų ir antra
šų-, iš kurių minimas žmogus 
paėmė pinigus, bet kurie turė
jo mokėti kitu kartu. Surašė 
nesimato lietuvių.

K. Biuras.

Nashua, N. H
Nashika M f g. Co.—Nashua 

Mills

S8RĮ3S

kapitalistų pareigas, o darbi-fžiūrint centro užmačių, kurios 
ninkus smaugia.

Nashvos Darbininkas.

Rochester, N. Y

8 lokalai Amalgamated Cloth
ing Workers ir United Rubber 
Workers. Pirmieji turi apie 
12,000 narių. Nepatyriau skait- 
liaus United Rubber Workers 
narių. M. Duseika.

tik blogą ateityje darbinin
kams lemia.

A. F. L. delegatų atstovau
jančių Central Trades and La
bor Council taktika ir nusista
tymas rodėsi gana draugiškas 
link C. I. O.

Prie C. 1. O. priklauso apie
Pirmas Sit-Down Streikas 

Rochesteryje
Kovo 8 d., Haloid Co. šapoj 

atsisėdo darbininkai ir pareiš
kė “Sit-Down” streiką. Už po
ros dienų kompanija persitik
rino, kad nesimato vilties jai 
streiką sulaužyti. Prasidėjo de
rybos. Tarpininkauja kunigas 
John Boland iš Buffalo, pir
mininkas Regional Labor Rela
tions Board, dalyvauja k(fmpa- 
nijos oficialai ir CIO vadai, 
Abraham Chatman ir Joseph 
Platti (jie vadovauja ir A. C. 
W of A. Rochesteryje ir apie- 
linkėj). Seredoj tapo sutikta 
grįžti visiems į darbą ir iki pa
sitarimai trauksis, neapleisti 
šapą. Pasirašius sutartį, darbo 
procedūra įeis į normales vė
žes.

Išdirbęs septynis metus prie 
unijos ir Streikų, matęs polici
jos raitelių parmuštus ir su
kruvintus pikieto darbininkus, 
širdingai sveikinu naują, “Sit- 
Down”, streikų metodą. Čion 
daug mažiau matosi nūkentė- 
jimų ir 99 procentais geriau 
permatomas laimėjimo Užtik
rinimas.

Rravo CIO!
Reakcionieriams Smūgis

Kovo 11 d. atsibuvo Central 
Trades and Labor Counil susi
rinkimas. Svarbu yrą paminėt, 
kad virš minėtai darbo organi
zacijai buvo prisiųsta Green’o, 
A. F. L. prezidento, laiškas, 
reikalaujantis, kad lokalai, tu
rinti ryšius su A.F.L. centru, 
padarytų aiškią liniją, kur jie 
stovi ir kaip jie žiūri į C. I. O. 
Perskaičius, laiškas atidėta į 
šalį. Norintis kalbėt už A. F. 
L. centrą tapo nubaubtas. Iš
skynus vieną, Visi kiti kalbė
jusieji delegatai ragino lokalų 
atstovus laikytis vienybėj, h'ė-

PRANEŠIMAI E KITUR
DETROIT, MICH.

SALDLD 52 kuopa rengia svarbias 
rakalbas, kurios įvyks 20 d. kovo, 
draugijų Svetaihėje, 407 Porter 

Btręet, kalbės pirmu sykiu draugas 
*. M. Šolbmskas. Prakalbos pra

sidės 7-tą vai. vak. Praštime kuopos 
narius anksčiau susirinkti, nes prieš 
prakalbas turėsime susirinkimą. Taip 
pat ir pašaliniai dalyvaukite šiose 
prakalbose.

Sekr. J. Gugas.
(64-66)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- 'j 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią . 
ir salę de! po. šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai včliausio* 

mados automobilius

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y.
.............. .............i-r ..............

Šita išdirbystė šiais laikais 
labai gerai dirba ant dviejų ir 
trijų pakaitų, bet darbininkų 
uždarbis visiškai mažas. Dar
bininkai, dirbdami, vos galą 
su galu suduria savo uždarbiu. 
Atvažiavo iš Manchesterio 
CEO organizatorius Horace J. 
Brouilletto ir dalino lapelius 
netoli fabriko vartų. Tai buvo 
8 d. kovo, po pietų. Bosai pa-: 
Matė-, kad lapeliuose atsišau
kiama į darbininkus dalyvauti 
Mitinge ir reikalauti algų pa
kėlimo —- 20c ant dolerio. Bo
sam tas nepatiko, tad pašaukė 
poli'čiją; kuri suareštavo orga
nizatorių. Tėismas įvyko kovo 
8 d. ir organizatorių nuteisė 
$10 pabaudos. Jis, vienok, 
baūsmėš heMokėj'O ir apeliavo 
tolinu.

Nereikia pamiršti, kad čio- 
nais yra lietuviškas advoka
tas, kūris kai kada užiMa tei
sėjo vietą. Tas lietu Vys teisė
jas nuteisė tą organizatorių. 
Tai matote, brangūs darbinin
kai ir darbininkės nashviečiai, 
ko mes susilaukėme. Kuomet 
jis ėjo Mokyklon, tai Visi di-

kad

parengiMU, kokie kada yfa bu
vę mūsų mieste.

Patriotai
Karo Vetėranai žada paskel

bti karū-boikotą tieM bižnie- 
riam, kurie pati’ijotinėse šven
tėse heiškabins vėliavų prie 
krautuvių ar gyvenamų namų. 
Kažin kaip tūs boikotas pa
vyks.

Nori Prašalinti
'CehtraliMs komitetas įvai

rių unijų CaM'dėh, N. J., priė
mė rėzOlitTciją, rėikalaUjaht 
prašalint Valstijos gubernato
rių Hoffman už jb nusistaty
mą pnėš sėdėjiMb streikus.

ši žinia nėra Jersey City 
Miesto, bet višOs valstijos. Ją 
dedu, kad visi New Jersey val- 
stijbs “Laisvės” skaitytojai ži
notų.

Ddvana
Mūsų miesto prabaščius su

teikė velykų dovaną kiekvie
nam šio Miesto lietuviui gyven
toj ui pavidale laiško. Laiške 
raginama kiekvienas eiti vely
kinės, išsiimti kortelę, žinoma, 
ne veltui, bet už dolerius. Jisai 
saVo laiške nemini apie .pini
gus, bet visi žino, kad velyki
nės veltui neprieisi. Tačiaus 
mažas nuošimtis kun. Stonio 
paklaūšys.

Palcėišta
Lietuviam žinoma Ukrainą 

sVetainė, daugiau nesivadina 
Ukrainą svetaine, bet Peoples 
Center.

Iš Susirinkimo
Laisvės Draugijos susirinki

mas įvyko 14 d. kovo. Narių 
dalyvavo vidutiniai. Parduota 
keletas kopijų tyrinėjimo ra
porto Hudson County polici
jos shūValiŠktim'o. Tyrihėjimą 
darė Civilių Laisvių Unija ir 
Lyga Priėš Karią ir FašižM'ą. 
Priimta pakvietiMas LDS 1Š3 
kuopos prie bendro parengimo 
1 dieną gegužės. Laisvės Drau
gija pathrė LDŠ 1Š3 kuopai 
kViesti ir šv. Jurgio draugiją 
prie bėndrd d^rbo.

Pasišventimas, Lavinimasis 
ir Priežiūra Padaro Jų

Balsus “Auksiniais”
Dideliems / artistams beveik kiek- 

viehaš Užvydi, nes jų balsai atneša 
jiems garbę ir turtus: vieniems ope
ros karjera, arba eile pasirodymų 
didžiulėse radio programose; kitiems 
vėl užėmimą vyriausios rolės scenos 
perstatyme ant Broadawy, arba fil
mų žVaigždei kontraktą Hollywoode.

Daugumai atrodo, jog atlyginimas 
už keletą valandų ar gal ir tiktai 
už kelias minutes darbo, kuris atro
do lyg koks žaislas, yra tiesiog ne
paprastas. Bet kas tokiose pavir
šutinėse pastabose neužmatoma, tai 
kati antistai turi pašvęsti ilgus metus 
lavinimosi ir sunkiam triūsui, o daž
nai net nemažai ir pinigo prisirengi
mui, pašvenčiant daugelį valandų 
pratimams, atsisakant nuo daugelio 
Pasilinksminimų ir, kas visų svar- 
Jiailsia, būti gausiai gamtos apdova
notais.

Šiems artistams jų balsai yra iš
tikto vertingomis nuosavybėmis, ku- 
rioihis jie nuoširdžiausiai rūpinasi, 
nes jie neišgali savo balsais rizi
kuoti. Štai kodėl tiek daug operos, 
scenos, filmų ir radio artistų pareiš
kė, jog ypatiškai jie labiausia mėgs
ta lengvą užsirūkymą, kuris yra ma
lonus jų gerklėms. Šie artistai pa
sirenka Lucky Strike cigaretus, leng
va užsirūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

Lucky Strike yra vieninteliai ci- 
^Arėtai, kurie suteikia jiems “toast
ing” proceso, kurio pagalba išvaloma 
tūlos šiurkščios, randamos visokiame 
tabake priėttfaišoš, gerklės apsauga. 
Ii- Lucky Strike suteikia visiems rū
kytojams tuos pačius, kokie teikiama 
šiems žymiems artistams pagerini
mus. “It’s toastėd” yra jūsų gerk
lės apsauga, prięš knitėjimus, prieš 
kosulį.

Pagaminti iš viduriniųjų puikiausio 
tabako lapų, Luckies turi turtingą 
skonį, skonį paeinantį kaip tik iš to 
puikiais tabako, kuris be to dar pa
gerintas sp raginimo (“toasting”) 
proceso. Kaip tik tokie pagerinimai 
padarė Lucky Strike cigaretes mėgia
miausiais didelių artistų, kurių balsai 
yra jų turtu užsirūkymu. Jie taipgi 
padarė šio garsaus išdirbimo ciga
retus šalies visų rūkytojų labiausiai 
mėgiamus.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsarndau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

i.

Elizabeth, N* J

V. Andrulis, “Vilutes” ReilaktbVIu
SiiioHi lAVjpū gyvėniririas yra pilnas labai svarbių įvykių: 

didžiosios Ispanijos lihūdiėš kokos šh fašistiniu barbariz
mu, trockisVų šrtipišktos intrigos bendrai su Japonijos ir 
Vokietijbs šnipais Sovietų Sąjungoje; didžidsios Amerikos 
darbiHidkų koVos> sėdėjimo streikai;, okgAnizaviMasis į in- 
dustrijines unijas; Hitlerio intrigos prūdeli didelį karą 
jau šią vasarą. Prieš ką?! Aišku, jog prieš Sovietų Są
jungą. Kas bus su Lietuva, jei Vokietija puls Sovietus?

Tais Klausimais felbės
Y ANDRULIS, Iš CfflCAGOS 

Dfettrhščio “Vilnieį” redaktorius. SkidtlhigM įtasirihkhne 
išklausyti jo prakalbti s.

Prakalbos Bus Šeštadienį, 20 d. Kovo-March
Prasidės 7:30 vai. vakaro

Darbininkų Kliubo Salėje
408 Court Street, Elizabeth, N. J
.--"••7 - -...... . t.---—....... ..T. ----------

SVARBIOS

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MėŠlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, StrŠ- 
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- 
kiritKA. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
f MES KALBAME LTETHVIAKAD

VARPO KEPTUVE
3^-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N> Y. 

Vafrpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepafaa 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kėpama toliai ir bahdukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi^ 
kėksU-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake; Butter Cake, Būnke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Brooklyn, N. t,Ahttišiš: 36*42 Stagg Street,
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25,000 Pareiškė Protestą prieš Narius
Nira valandų sekmadieniais.$

-aKviečiame Vakarieniauti Norėjo Būt Lygus su Kitais

ri

Rep.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ir

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

KONVENCIJA SUSIRINKIMAI
ir

BANKETAS

BUS

s

Jau ruošiama programa

SUtKPiNO 
Ia<COHMOOATiOm$

Dienos šviesoj tarp 8-9 
to, sekmadienį, plėšikai 
mušė akmeniu krautuvės 
ge skylę ir išnešė $25,000 
tės brangių kailių.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

prie 
Vie-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

Bennet Rįden, 14 metų vai
kas, 353 Decatur St., Brook
lyn, nukrito nuo Palisades ir 
mirė nuo žaizdų.

Vakarienė prasidės pusė po 
septynių.

Kviečia Aido Choras.

ry- 
pra- 
lan- 
ver-

Dienraščio “Laisvės”

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

sekmadienį, 21 dieną 
Liet. Piliečių Kliube, 
Choras duos savo, taip

m. am-
St., N.
d. Bus 

d., šv.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Telefonas: Humboldt 2-7864

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

tec / *

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

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
V. Andrulis Pribuvo j Brooklyną

_____________ E---------------------------------------------

Trečiadienis, Kovo 17, 1937

Po gana ilgos kelionės su 
prakalbom ir organizaciniais 
susirinkimais mainų srityse, 
draugas V. Andrulis, dienraš
čio “Vilnies” Chicagoje redak
torius, pribuvo į Brooklyną 
pereitą pirmadienį. Geram 
ūpe, kaip visada. Sakėsi mažai 
miegąs, bet ir nepaisąs daug 
miegot, pripratęs, kadangi ši 
ilga kelionė jam ne pirma ir 
ne paskutinė. Atrodo ir elgia
si tėviškai — darbininkų po
litika, darbai ir šeimyna, ypa
tingai baltaplaukės dvynukės 
dukrelės turi savo vietą jo gy
venime ir kalboje. Tai toks 
mūsų tolimas svečias.

Dabar apie tai, ko iš jo ti
kisi brooklyniečiai.

Šioje apylinkėje d. Andrulis 
prabus apie porą savaičių. 
Brooklyniečiai girdėsim jį 18 
ir 26-tą šio mėnesio.

Ketvirtadienį, 18 kovo, 7:30 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
komunistai ir simpatikai, taip
gi visų darbininkiškų organi
zacijų nariai kviečiami išgirst 
d. Andrulio pranešimus apie 
lietuvių ir abelnai darbininkų 
judėjimo padėtį tolimoj Chi- 
cagoj ir tose apylinkėse, ku
rias d. Andrulis nesenai ap
lankė. Bus įdomu ir naudinga 
organizacijų veikėjams tuos 
dalykus patirti. Jis taip pat 
aiškins daugeliui dar nežino
mus naujus požymius Ispanijos 
padėtyje ir gynime demokra
tijos nuo fašizmo. Nepraleiskit 
progos. .

Kovo 26-tą jis ir d. Bimba 
kalbės masiniame mitinge.

Rep.

Apdovanojo “Laisvės” 
Bazarą

U. Arčikauskienė, brookly- 
nietė, “Laisvės” bazaro pa
baigtuvėm dovanojo rankų 
darbo paduškaitę ir puošnią 
lėlę.

Walter Ambozas, 406 So. 
3rd St. užeigos savininkas do
vanojo bonką vyno.

p': į

Penkių metų Jimmy Leach 
buvo jauniausias pikietas prie 
BMT prezidento Menden bu
to Montague ir Hicks Sts., 
Brooklyne. Jo tėvas pravary
tas iš darbo už uniją.

BROOKLYN, N. Y

įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

ši 
kovo, 
Aido 
vadinamą, metinę vakarienę.
Įžangos tikietas vienas doleris. 
Todėl prašome dailės rėmė
jus ir jai pritarėjus žmones 
dalyvauti Aido Choro vakarie
nėje. Maistas, dainų progra
ma ir smagus pasilinksmini
mas visiems užtikrintas.

Lietuvių Kriaučių ir 
Darbiečių Domei

Penktadienį, 19 dieną kovo, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 7:30 
vai. vakare, bus lietuvių kriau
čių susirinkimas sutvėrimui 
Darbo Partijos lietuviško sky
riaus arba aiškiau sakant kuo
pos.

Atviručių yra išsiuntinėta vi
siems kriaučiams, kurių turė
jom antrašus ir žinojom, jog 
jie yra Darbo Partijos nariai. 
Aišku, ne visus mes juos su- 
gaudėm, kaip reikia. Dauge
lis kriaučių liko nekliudyti 
atvirutėmis, tad per spaudą 
pranešam susirinkimo dieną 
ir vietą.

Kaip svarbu liet, kriaučiam 
turėti savo Darbo Partijos lie
tuvišką kuopą,—čia nėra rei
kalo daug kalbėti. Susirinkime- 
apie tai sužinosite. Yra pra
šomi ir ne kriaučiai ateiti susi- 
rinkiman ir prisirašyti 
partijos ir sykiu kuopos, 
tos visiems užteks.

Komisija:
Bubnys ir 
Nalivaika.

Padėka “Dvaro Berno” 
Aktoriam ir Rėmėjam

Kadangi veikalas “Dvaro 
Bernas” tapo suloštas jau ke
turis sykius. Kadangi aktoriai 
jį labai ščyrai mokinosi ir tu
rėjo didelį ūpą lošt. Ir kadan
gi lošdami visur užganėdino, 
prijuokino publiką. Taigi aš, 
kaipo režisierius, tariu visiems 
širdingą ačių už jų tokį pasi
šventimą.

Taipgi labai dėkoju drau
gams A. Walmusui ir K. Be
niuliui, kurie savo automobi
liais kiekvieną sykį aktorius ir 
jiems reikalingus daiktus nu
vežė į svetaines ir vėl parvežė 
atgal namo, paimdami nuo 
rengėjų tik po kokį dolerį ant 
gasolino. Draugai Weiss, Kar- 
pavičiukui ir Aleksynui taipgi 
ačiū, nes jie irgi prisidėjo prie 
nuvežimo aktorių.

Beje, padėka ir mūsų suf
leriams, tai P. Baranauskui ir 
L. Kavaliauskaitei. Jie, mat, 
ne tik kad sufleriavo, bet pa
dėjo mums visame kame. 
Ypač P. Baranauskas, tai ką 
tik mes prašėm, viską išpildė 
ir dar su kaupu. Mes linksmi, 
kad turim tokį darbštų Petru
ką mūsų tarpe.

Prie progos gi turiu pasa
kyti, kad minėto veikalo su- 
loŠimui mes turėjom gerus 
aktorius ir gerus patarnauto
jus, todėl ir išėjo viskas kaip 
ant sviesto.

Mes, draugai ir draugės ak
toriai ir visi, kurie dirbom del 
šio veikalo sulošimo, atlikom 
nemažą darbą, nes net ketu-

Ačiū Visiem, Kurie Prisidėjo 
Prie Surengimo Lietuvių 

Kongreso Vakarienės
Kovo 6, 1937 metais, Brook

lyn Grand Paradise svetainėj 
buvo Amerikos Lietuvių Kon
greso Atsteigti Lietuvoj De
mokratijai Brooklyno Sky
riaus vakarienė. Vakarienė 
buvo labai gausi publika. Ko
mitetas ypatingai dėkoja vi
siems atsilankiusiems į brook- 
lyniškio kongresinio komiteto 
suruoštą vakarienę. Dėkoja ir 
organizacijoms f Am a Igamei- 
tų Unijos 54 Skyriui, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubui ir 
Dr. Martyno Liuterio Draugi
jai, kurie savo veikėjams pa
pirko tikietus iškalno į mūsų 
rengtą vakarienę.

Komitetas dėkoja ir pagel- 
bininkams, o ypatingai gaspa- 
dinėms, Valerijai Balvočiutei, 
Veličkienei, N e c i u n s kienei, 
Depsienei ir Višniauskienei, 
kurios, ypatingai keturios, vel
tui padėjo dirbti prie V. Bal- 
vočiutės gaminant vakarienę.

Komitetas dėkoja ir Aido 
Chorui, kuris suteikė mums 
jaunus vaikinus ir mergaites 
patarnauti nešime valgių ant 
stalų. Iš Aido Choro vaikinų 
dirbo: A. Navikas, A. Purvė
nus, V. Kunigėnas, E. šab- 
liauckas, T. Jakštis ir W. Pac- 
kevič. Iš mergaičių dirbo: H. 
Brunziutė, H. Gustaičiūtė, N. 
žemaičiūtė, N. šimanskaitė, A. 
Pakalniškienė ir abidvi Ne- 
ciunskaitės.

Komitetas dėkoja ir dirbu
siems prie alaus: J. Kairiui, 
Kuraičiui, Levanui, N. Pakal
niškiui, J. Lazauskui, A. Bal
čiūnui, šnyrai, Joe Visockiui ir 
M. žiedeliui.

Komitetas dėkoja ir tikie- 
tų platintojams, kaip tai: Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 19 
kuopai už išplatinimą 50. ti- 
kietų. Lietuvių Komunistų 
Frakcijai už 20. A. Bubniui, 
kriaučių delegatui, .už 32. J. 
Lindai iš Great Neck už 24. A. 
Žilinskui už 10. F. Rainhartui 
už 7. M. Rickevičiui už 8. V. 
Bovinui už 5. M. Paukštienei 
už 5. J. Lazauskui už 4. J. Ja
saičiui už 5. E. Vilkaitei už 6 
tikietų išpardavįmą.,

1 *

Komitetas dėkoja ir progra- 
mo pildytojoms: šertvietaitei, 
Mažeikaitei ir Aldonai Kli- 
maiteį, kurios veltui patarna
vo mūsų parengimui palinks- 
mindamos publiką savo gra
žiomis dainelėmis ir gitaros 
akordais.

Pats komitetas sau nedėka- 
voja, bet jis išplatind irgi aps
čiai tikietų. Jis ačiuoja ir 
tiems, kurie nors priejautos 
žodį mūsų darbui pritarė. Ko
mitetas mano, kad be išvardy
tų darbuotojų, dar buvo dau
gelis žmonių, kurie mums sa
vo nuoširdumu, savo gerais 
patarimais padėjo suruošti to
kį šaunų Brooklyne pirmu kar
tu rengtą po Lietuvių Kongre
so vardu bankietą!

Varde Lietuvių Amerikos 
Kongreso Brooklyno Skyriaus 
Komiteto:

Prez. V. Michelsonas, 
Sek. J. Buivydas, 
Ižd. S. Cibulskis.

Sulaikyta Mrs. Lupardo, 
1971 60th St., Brooklyn, kuo
met surasta stuba prikrauta 
vogtų daigtų. Manoma, kad ji 
12-kos metų sūnų ir 13 m. gi
minaitę siuntinėdavo vogt.

riom draugijom bei choram 
uždirbom pinigų. Taigi, jaus- 
kimės, kad mes su savo meilo 
darbu prisidėjom prie darbi
ninkiško judėjimo ir nepatin
gėkime ir ateityje padirbėti.

J. Juška.

Trys jauni plėšikai iš groser- 
ninko, 318 Lafayette St., Brook
lyne, atėmė $25. Du iš jų sua
reštuotu pohcistui nugirdąs 
ginčijantis už grobį.

Už trejetos dienų atėjo į poli
ciją trečias, vedęs žmogus ir 
kūdikio tėvas, pasiaiškino buvęs 
sargyboje ir prašė areštuoti, sa
kydamas :

“Mano sąžinė man nedavė 
miegot. Aš vaikščiojau pro sto
tį visą naktį. Aš taip kaltas, 
kaip ir jie. Kam jiedu vienu tu-

už tai atsakyt.”

Užpuolė Beginklius 
Sėdėtojus

Policija, ginkluota Štango
mis, kirviais, plaktukais ir 
buožėmis, įsilaužė žydų ligo
ninės skalbyklon, virtuvėn ir 
kavinėn, kur buvo užsibarika
davę ligonbučio darbininkai, 
tokiu būdu sulaužydama 7 va
landų streiką.

Grasindama užloduotais re
volveriais, policija streikierius 
sustatė prie sienos ir 30 jų 
suareštavo. Tas padaryta ei
nant teisėjo Rudich išduota 
drausme. Jis pats ir kaucijas 
jiems uždėjo — streikieriams 
po $500, o unijos organizato
riui Gardner $1,000, kad jie 
negalėtų greit pasiliuosuot ir 
sugrįžt streiko scenon. O šis 
teisėjas tam specialistas. Tai 
jis pereitam May’s departmen- 
tinės krautuvės streike pasižy
mėjo drausmėm ir bausmėm 
streikierių.

Streikas buvo vedamas kuo 
ramiausia, stbeikieriai pilniau
sia aprūpino’ ligonius maistu, 
keltuvo patarnavimu ir balti
niais, tad niekam nebuvo pa
vojaus nukentėt apart admi
nistracijos kiš’eniaus. Ir viskas, 
ko jie reikalavo, tai suteikt 
didesnes algas ir žmoniškesnes 
darbo sąlygas.

Lietuvos Piliečiams 
Pasai Nemokamai

Iš Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke, pranešama, 
kad Lietuvos piliečiai, gyve
nanti nuolatiniai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Lietuvos 
užsienio pasus gauna nemoka
mai, Lietuvos konsulatuose 
Amerikoje. Gauti Lietuvos už
sienio pasą pilietybės ’ įrody
mui yra reikalinga turėti to
kius pat dokumentus, kaip 
pirma.

Juozas Lungutis, 62 
žiaus, 27-29 Gosrok 
Y. City, mirė kovo 14 
palaidotas kovo 17 
Jono kapinėse.

John Kantronas, 8 m. amž., 
821 Albany Ave., mirė kovo 
15 d., Kings County ligoninėj. 
Bus palaidotas kovo 18 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigofnis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Izidorius Luzeckis, 59 metų 
amž., mirė kovo 10 d. Gyveno 
17-19 Bleecker St. Palaidotas 
kovo 13 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi direk
torius Stephen Aromiskis.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Vieno svaro naujagimė mer
gaitė mirė po 34 valandų gy
venimo. Daktarai mano, kad 
jos virškinamieji organai nebu
vo išsivystę, nes su virš dviem 
mėnesiais peranksti gimė.

Didžiulė Madison Square 
Garden svetainė pirmadienio 
vakarą dar karta buvo ta vie
ta, apie kurią naziams ir vi
siems fašizmo klapčiukams il
gai bus nemalonu prisiminti, 
čion kiekvienas kampelis bu
vo užpildytas- (šimtai netilpo, 
turėjo grįžt nuo durų) norin
čiais pareikšt savo protestą 
prieš Hitlerį. Ir jie tą pada
rė taip garsiai, kad svetainė 
aidėjo.

John L. Lewis buvo vyriau
siu vakaro kalbėtoju ir pasakė 
puikią prakalbą, pasmerkda
mas Hitlerį už brutališką te
rorizavimą Vokietijos darbi
ninkų ir visos liaudies. Kad 
klausovai pilnai pritarė jo kal
bai, liudijo griausmingi ploji
mai, kurie ne kartą jį pertrau
kė. Tą liudijo ir netoli estra
dos stovėjęs gražus būrys vo
kiečių su Vokiečių Kliubų Fe
deracijos iškaba, ant kurios 
buvo užrašyta: “Hitleris Nėra 
Vokietija.”

Kitos iškabos, kuriomis buvo 
išrėdyta visa svetainė, šaukė 
žiūrėtojus boikotuot nazių Vo
kietiją, nurodydamos, kad na- 
zizmas triuškina katalikus, 
protestonus, žydus; kad jis 
naikina demokratiją, ir kad 
nazių prekės yra permirku
sios darbininkų krauju.

Kitais kalbėtojais buvo ra
binas Stephen S. Wise, gene
rolas Hugh S. Johnson, Dr. 
Frank Bohn, komercijos mi- 
nisterio Roperio žentas; D. 
Charney Vladeck, Erika Mann, 
majoras LaGuardia ir kiti.

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

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

Pavasaris—Saugumo 
Sezonas

SYKAM ROOM 

MORUI U SI MT*S

SSIAN SYCAM noon 

MORRtic MtiH 6AT*ii

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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, ;
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Su atėjimu pavasario ir gra
žaus oro padidės trafikas ir jo 
nelaimių pavojus. Priedam 
prie reguliarių naudotojų gat
vių prisidės svečiai iš kitų mie
stų, automobiliais ir pėsti. 
Per žiemą nenaudotos mašinos 
bus paimtos važiuotei. Jų sa
vininkai ir kėravotojai ragina
mi sistemačiai jas patikrint, 
kad viskas būtų geroj padėtyj. 
Nenaudok apakinančiai stiprių 
šviesų ir nevažiuok “viena- 
kia” mašina.

Trafiko Stotis “I”.

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 kp. svarbus mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 18 
kovo (March), Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
lygiai 8-tą vai. vakaro. Visi nariai 
malonėkite pribūti laiku.

O. Daugėlienė, Sekr.
, (64-65)

BROOKLYN, N. Y.
TDA lietuvių kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 17 kovo, 8 vai. va
karo, “Laisvės” svetainėj. Visi na
riai privalo dalyvauti. Nepriklausan
tieji kviečiami prisirašyti.

Valdyba.

PARDAVIMAI
' *

Turime du bizniu ir vieną iš jų 
turime parduoti. Yra Tavern, res
tauracija, ir 14 fornišiuotų kambarių. 
Viskas geram stovyje. Gyvenimą ga
lima daryt gerą. Randasi ant gra
žaus kampo. Vieta išdirbta per dau
gelį metų. Greitai norim parduot, 
už prieinamą kainą. Kas nupirks ne
sigailės. Matykite tuojaus. Yra pil
ni laisniai. Kaip pirks, galės gaut 
laisnes ant savęs. Randasi 498-500 
Ferry St., Newark, N. J., telephone 
Mitchell 2-9356.

. (61-66)

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

Speciales kainos savaitei.

TEL STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




